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أقرر بأن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم 
تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 طالباترتمجة االنتقائية وإسهامها يف فهم املقروء للماالنج حتت املوضوع: استخدام طريقة ال
 .مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

حضرته وكتبته بنفسي وما شورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا أدعى أحد استقباال 
ية على ذلك، ولكن تكون أنه من تأليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤول

املسؤولية على املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم 
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه 
أمجعني، أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله. ال 

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم أما بعد.

محدا شكرا هلل، بعونه متت كتابة هذا البحث العلمي حتت املوضوع "استخدام طريقة 
جامعة موالنا مالك إبراهيو  ركز معهد مب طالباتالرتمجة االنتقائية وإسهامهها يف فهم املقروء لل

 اإلسالمية احلكومية ماالنج".

ويصل هذا البحث مثل هذا مبساعدات من األساتيذات واألصدقاء األحباء. وهلذا تسر 
 الباحثة أن تقدم أمجل الشكر والتقدير إىل:

إبراهيم موجيا راهارجو املاجوستري، مدير جامعة موالنا مالك  . فضيل األستاذ الدكتور1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج

يل املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك ا. فضيل الدكتور نور ع2
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

. فضيلة الدكتور مملؤة احلسنة املاجوستري، رئيسة قسم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك 3
 اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهيم 

علميا وعمليا وتوجيه خطواهتا يف كل  ، املشرف الذي أفاد الباحثة. فضيل أوريل حبر الدين4
مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحثة حىت إنتهاء منه، فله من هللا 

 خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير

 رسات يف قسم التعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم. مجيع املدرسني واملد5



 ط
 

جبامة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية مركز معهد فضيلة الدكتور احلاج إشراق النجاح، مدير . 6
 . مركز معهد احلكومية ماالنج الذي قد أعطى الباحثة فرصة للبحث يف 

 مفتاح الفارس الذي يشجعين يف الدراسة.و . أصدقائي ارفع إيرا مزيدة وفاطنة األمتمة 7

 .كلية علوم الرتبية والتعليم  2013مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية  .8

وأخريا أن هذه الكتابة كثرة األخطاء والنقصان. لذا ترجو الباحثة إىل القارئ العزيز 
ونافعا. وباهلل التوفيق تصحيحا لألخطاء فيها حىت يصبح هذا البحث العلمي حبثا كامال 

 واهلداية وهلل احلمد يف األول واآلخري. جزاكم هللا خري اجلزاء.

 

 2017إبريل  25 ماالنج،

 الباحثة

 

 

 إىل رزقي زكية

13150085: القيدرقم   
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 البحث مستخلص
 طالبات. استخدام طريقة الرتمجة االنتقائية وإسهام يف فهم املقروء لل2017زكية، إىل رزقي. 

. البحث اجلامعي، مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: الدكتور أوريل حبر الدين.
 الكلمة اخلاصة: طريقة الرتمجة االنتقائية، إسهام، فهم املقروء

طريقة الرتمجة االنتقائية هي إحدى طرائق اليت جتمع بني طريقيت الرتمجة يف تطبيقه. 
ة الرتمجة التفسريية. باستخدام وتقصد بطريقيت يف هذا البحث هي طريقة الرتمجة احلرفية وطريق

يف فهم املقروء لكتاب "تذهيب". ألن طريقة الرتمجة  طالباتهذه الطريقة سوف تسهل كل ال
 االنتقائية جتمع بني مزايا من طريقة الرتمجة احلرفية ومزايا من طريقة الرتمجة التفسريية.

مبركز معهد  الباتط.كيف تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية لل1وأسئلة البحث منها: 
ما إسهام طريقة الرتمجة االنتقائية .2؟ جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ؟مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج طالباتيف فهم املقروء لل
ملعرفة تطبيق طريقة الرتمجة  1بناء على أسئلة البحث وضعت الباحثة أهداف البحث كما يلي:

. 2 مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج طالباتاالنتقائية لل
مبركز معهد جامعة موالنا مالك  طالباتملعرفة إسهام طريقة الرتمجة االنتقائية يف فهم املقروء لل

 املنهج الكيفي. تستخدم الباحثةذكور لتحقيق الغرض املو  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
. تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية يف برنامج تعليم األفكار 1ونتائج البحث هي: 

مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الفصل املتوسط )د(  طالباتاإلسالمية لل
ة لتقدمي طريقة الرتمجة تنقسم على ثالث مراحل، وهي مرحلة التمهيد ومرحل احلكومية ماالنج

 طالبات.لطريقة الرتمجة االنتقائية إسهام يف فهم املقروء لل2االنتقائية ومرحلة التقومي واالختتام 
. هبذه الطريقة تستطيع مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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يف فهم املقروء   بكثر املعرفة يف اللغة العربية طالباتبقلة املعرفة و  طالباتاملعلمة أن تسهل بني 
 لكتاب "تذهيب".
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Abstract 

 

Zakkiyah, Ella Rizki. 2017. The Utilizing of Ecletic Method in Translation and it’s 

Contribution at Comprehending Literature for Students of Central Ma’had Al-

Jami’ah Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang, 

Thesis. Arabic Education Department. Faculty of Education and Teacher 

Training, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang. 

Advisor: Dr.Uril Bahruddin, M.A. 

Keywords: Eclectic Method in Translation, Contribution, Comprehending Literature 

 

Ecletic Method in Translation is a method that combine two kinds of 

Translation Methods.Two kinds of Translation Methods means are Harfiyah Method 

and Tafsiriyah Method. By using these method, the teacher could help the students to 

understanding the text. Because these method is combine between the benefits of 

Harfiyah and Tafsiriyah method. 

The research questions are: 1.How is the application of Eclectic Method In 

Translation for Students of Central Ma’had Al-Jami’ah Maulana Malik Ibrahim 

Malang State Islamic University, Malang? 2.What is Eclectic Method’s contribution 

in Comprehending literture for students of Central Ma’had Al-Jami’ah Maulana Malik 

Ibrahim Malang State Islamic University, Malang? And this research objectives are: 

1.to know The application of Eclectic Method In Translation for Students of Central 

Ma’had Al-Jami’ah Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang 

2. To know Eclectic Method’s contribution in Comprehending literature for students 

of Central Ma’had Al-Jami’ah Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic 

University, Malang. To achieve those aims, the observer used descriptive qualitative 

research. 

The research findings reveal that: 1.There are 3 steps in the application of 

Eclectic Method In Translation for Students of Central Ma’had Al-Jami’ah Maulana 

Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang: 1)Opening 2)Applicating 

Eclectic Method in Translation 3)Evaluating and Closing. 2.By using the Eclectic 

Method in Translation, student would easier to understand the literature.  
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Abstrak 

 

  

Zakkiyah, Ella Rizki. 2017. Penggunaan Metode Eklektik Dalam Terjemah Dan 

Kontribusinya Terhadap Pemahaman Bacaan Mahasantri Pusat Ma’had Al-

Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi, 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr.Uril Bahruddin, M.A 

Kata kunci: Metode Eklektik, Kontribusi, Pemahaman Bacaan 

 

Metode Eklektik dalam terjemah adalah salah satu metode yang 

menggabungkan dua metode atau lebih dalam penerapannya. Yang dimaksud dengan 

dua metode di sini ialah metode terjemah harfiyah dan metode terjemah tafsiriyah. 

Dengan menggunakan metode ini, Muallimah dapat membantu mahasantri dalam 

memahami teks bacaan dalam kitab Tadzhib. Karena metode ini menggabungkan 

kelebihan dari metode terjemah harfiyah dan tafsiriyah. 

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1.Bagaimana 

penerapan metode eklektik dalam terjemah Mahasantri Pusat Ma’had Al-Jami’ah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? 2.Apa kontribusi metode 

eklektik dalam terjemah bagi pemahaman bacaan Mahasantri Pusat Ma’had Al-

Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?. Sesuai dengan 

rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 1.Untuk mengetahui 

penerapan metode eklektik dalam terjemah Mahasantri Pusat Ma’had Al-Jami’ah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2.Untuk mengetahui 

kontribusi metode eklektik dalam terjemah bagi pemahaman bacaan Mahasantri Pusat 

Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk 

merealisasikan tujuan di atas, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 

 خلفية البحث -أ

مفهوم الرتمجة اصطالحا تطلق على أربعة معان : أوال إيصال الكالم إىل 
من مل يصل إليه. وثانيا تفسري الكالم بلغة تساوي اللغة املصدر. وثالثا تفسري 

الرتمجة هي عملية التحويل من اللغة املصدر الكالم بلغة غري اللغة املصدر. ورابعا 
من أهم الرتمجة هي لنقل العلوم اليت تكتبها أو تنطقها بغري   1إىل اللغة اهلدف.

مهما كانت قدرته ومهارته يف الرتمجة. بعض من مراجعهم  طالباتاللغة األم. إن ال
 مكتوبة يف اللغة األجنبية.

وبات كثرية يف فهمها. كانت ليست اللغة العربية لغتنا األم وهناك صع
القراءة والرتمجة إحدى الطرائق يف تعليم اللغة األجنبية أي اللغة العربية. انطالقا 

يف الرتمجة. للرتمجة والقراءة ترابط قوي جدا  طالباتمن كل ذلك، لن يتربؤو ال
 لدرجة يصعب معها إمكانية الفصل بينهما. 

ات خاصة ومتنوعة . وينبغي أن مهارة القراءة هي مهارة حتتاج إىل تدريب
 -الذي مل يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل-تقّدم القراءة للطالب املبتدئ 

( ة البسيطة )مبتدأ أو خرب غالباً بالتدرج، انطالقاً من على مستوى الكلمة، فاجلمل
 2مث اجلملة املركبة مث قراءة الفقرة، مث قراءة النصوص الطويلة.

                                                           
 2. )فونوروكو: جامعة دار السالم اإلسالمية، دون السنة(، ص.الرتمجة بني النظرية والتطبيقفن دحية مسقان،  1
 36(، ص. 2003. )رياض : العربية للجميع، إضاءاتعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه،  2
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 طالباتأي لكل ال 3أساسيتان مها : التعرف، والفهم. وللقراءة مهارتان 
أن يفهم النص العربية أي املقروء فهما كامال. الرتمجة هي طريقة رئيسية يف فهم 

 املقروء. وإن تريد جناحا يف فهم املقروء فتدارك الرتمجة.
يف العامل الرتمجة اللغة العربية ينقسم طريقة الرتمجة إىل قسمني : طريقة 

الرتمجة احلرفية هي الرتمجة يتلزم  املرتجم  4احلرفية وطريقة الرتمجة التفسريية. الرتمجة
فيها بالنص األصلي، ويتقيد فيها باملعىن احلريف للكلمات، وهي أسوأ أنواع الرتمجة، 

والرتمجة  5حيث ال ترتك للمرتجم فرصة للتصرف مبرونة للوصول إىل أحسن صياغة.
التفسريية هي الرتمجة اليت فيها يتدخل املرتجم بتفسري وشرح بعض األلفاظ 
الغامضة والعبارت اليت ترد يف النص األصلي، ويفضل أن يكون ذلك يف اهلوامش. 

 طالباتلكل الطريقة مزايا ونقصان. لدى املعلم أن خيتار الطريقة املناسبة بلزوم ال
ملقروء. ويف الكتاب دحية مسقان أن للرتمجة أربع ألن الرتمجة مأثرة على فهم ا

 6(الرتمجة املماثلة.4(الرتمجة املعنوية 3(الرتمجة احلرة 2(الرتمجة احلرفية 1طرائق : 
 طالباتالذي فيه  مركز معهد إن يف جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج 

املشهورة هي  من املستوى األول واملستوى الثاين. هلذا املعهد األنشطات اليومية
صباح اللغة وتعليم األفكار وتعليم القرآن. تعليم األفكار هو تعليم الكتب يف 

 الصباح. كان كتابان باملوضوع "تذهيب" و"قامع الطغيان" مكتوبا بالعربية. 
إىل بعض الفرق يف التعليم. يعطى االختبار يف أول  طالباتينقسم ال

 طالباتعدة ال .7س يف أعلى الفصلاللقاء ومن الذي لديه أعلى النتيجة سيجل
.  كتاب ومشرفان اثنان ومعلم واحد طالباتيف الفصل متنوعة، حوايل عشرين 

                                                           
 36(، ص.2003. )رياض : العربية للجميع، إضاءاتعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه،  3

4 Syihabuddin, Teori Dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia. (Bandung : Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional), hlm.63 
 3. )فونوروكو : جامعة دار السالم اإلسالمية، دون السنة(، ص.فن الرتمجة بني النظرية والتطبيقدحية مسقان،  5
 4املرجع سبقه، ص. 6
 2016أكتوبر  29املقابلة  بأستاذة داين إيكا أبريلييا، املشرفة مببىن أمساء بنت أيب بكر، يف التاريخ  7
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"تذهيب يف أدلة منت الغاية والتقريب" هو كتاب الفقه الشافعي الذي يألفه 
الدكتور مصطفى ديب البغا وهو مكتوبا باللغة العربية. فيه دالئل وآيات القرءان 

ياس من السؤال الدينية. ليس هناك معىن الكلمة العربية يف اللغة وسنة وآثار وق
اإلندونسية.  على املعلم أن يرتجم النص العربية إىل اللغة اإلندونسية ليسهل 

متخرجة من املعهد أي يفهم اللغة  طالباتيف فهم ما قرؤوا. ليس كل ال طالباتال
 العربية.

وهم يستخدمون يف كل  إن طريقة الرتمجة احلرفية هي طريقة مشهورة
التعليم. ذكر دحية مسقان أن مثل هذه الرتمجة متتلئ عادة بالعبارات والصعوبات 

 طالباتانطالقا من ذلك الواقع، بعض ال 8اللفظية، وختل باملعىن ومقاصد املؤلف.
 يشعر بالصعوبة يف فهم النص املرتجم. 

لم مقصد ها هنا مشكلة خطرية، إن ختطأ يف اختيار الطريقة فلن يس
 وسوف يأثر إىل فهمهم املقروء. طالباتالنص إىل ال

هي  مركز معهد بعد مطالعة الباحثة بأن الطريقة اليت قد استخدمتها يف 
طريقة الرتمجة احلرفية لو ليس هناك شرطا يف اختيار طريقة التعليم. كانت طريقة 
الرتمجة احلرفية أسوأ الطريقة، يهتم باملعىن احلريف للكلمات ويهمل مقصد النص. 
كل كلمة يف النص األصلي ما يطابقها املعلم يف لغة الرتمجة، دون أن يأخذ بعني 

ل إليها، ودون أن حيافظ على جانب املضمون الثابت االعتبار قوانني اللغة املنقو 
 أي على املعىن.

يف هذا البحث قدمت الباحثة الطريقة االنتقائية للرتمجة. الطريقة االنتقائية 
هي طريقة التقدمي املادة الدراسية عن اللغة األجنبية باحتاد بعض الطريقات، جيمع 

                                                           
  4. )فونوروكو : جامعة دار السالم اإلسالمية، دون السنة( ص.فن الرتمجة بني النظرية والتطبيقدحية مسقان،  8
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من أهم  9رتمجة يف تعليم واحد مثال.املعلم الطريقة املباشرة والطريقة القراءة وال
 الطريقة االنتقائية هي تكاملت الطريقة نقصان بالطريقة األخرى.

استخدام ومن تلك األسباب، أرادت الباحثة أن تبحث عن املوضوع 
مبركز معهد جامعة  طالباتطريقة الرتمجة االنتقائية وإسهامها يف فهم املقروء لل

 احلكومية ماالنج موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية

 أسئلة البحث -ب
 ت الباحثة مشكلة البحث كما يلي :مناسبة خبلفية البحث وضع

مبركز معهد جامعة موالنا مالك  طالباتكيف تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية لل.  1
 ؟إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مبركز معهد جامعة  طالباتما إسهام طريقة الرتمجة االنتقائية يف فهم املقروء لل. 2
 ؟موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 أهداف البحث -ج
 ت الباحثة أهداف البحث كما يلي :بناء على أسئلة البحث وضع  

مبركز معهد جامعة موالنا مالك  طالباتملعرفة تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية لل. 1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مبركز معهد  طالباتملعرفة إسهام طريقة الرتمجة االنتقائية يف فهم املقروء لل. 2
 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

  

                                                           
9 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 184 
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 أمهية البحث-د
 أرادت الباحثة هبذا البحث بالفوائد اليت كما يلي :

الطريقة  : أن يكون هذا البحث زيادة اإلتصال يف اإلختيار . األمهية للجامعة1
 طالباتاملناسبة بالشخصية ال

 جناحا طالباتيف التعليم وسوف يكون ال طالبات: ليسهل ال . األمهية للطالب2

 : أن يكون هذا البحث مفيد لزيادة التعليم وملعرفة يف املستقبل مهية للباحثة. األ3
 حدود البحث-ه

طريقة  حددت الباحثة موضوع البحث عن استخدام:  احلدود املوضوعية. 1
الرتمجة االنتقائية وتأديتها إىل فهم املقروء لكتاب 
"تذهيب" أي ألفه الدكتور مصطفى ديب البغا باب 

 "الضمان والكفالة"

يف مبىن  املتوسط )د(: حتدد الباحثة البحث للمستوى  احلدود املكانية . 2
مبركز معهد جامعة موالنا مالك  أمساء بنت أيب بكر

 احلكومية ماالنجإبراهيم اإلسالمية 

 -2016: يعقد هذا البحث يف العام اجلامعي  احلدود الزمانية. 3
  لثانيةم، للمرحلة ا 2017
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 أصالة البحث-و
من الدراسات السابقة اليت تركز على تطوير استخدام الطريقة الرتمجة 

 االنتقائية وإسهامها يف فهم املقروء وهو كما يلي:

تأثري استخدام طريقة االنتقائية . البحث ألف موليا على موضوع البحث: 1
(Think-Phair-Share and Inside Outside Circle)   لرتقية مهارة الكالم
( أهداف 1 الثاين بانغيل PERSISالفصل الثامن املدرسة الثانوية  طالباتلل

فصل الثامن مدرسة  طالباتالكالم باللغة العربية للالبحث هي: ملعرفة كفاءة 
( إما املدخل واملنهج من هذا البحث هي: 2بانغيل  PERSIS 2املتوسطة 

يف فصل الثامن )تسع وستني  طالبات( مصادر البيانات: ال3املدخل الكمي 
 طالبات( للأ): ( نتائج البحث4بانغيل  PERSIS 2طالب( مدرسة املتوسطة 

اضرة، ليس هناك التطبيق للكالم أقل مهارة الكالم ألن استخدم املعلم طريقة حم
( كان ج( تطبيق الطريقة االنتقائية مناسب باخلطوات املعينة )بباللغة العربية )

فصل الثامن  طالباتأثر يف استخدام الطريقة االنتقائية لرتقية مهارة الكالم لل
 بانغيل. PERSIS 2مدرسة املتوسطة 

اللغة العربية بالطريقة  تعليم: الرمحن على موضوع البحث البحث توفيق. 2
االنتقائية يف املدرسة املتوسطة احلكومية سليمان يوكياكارتا )حتليل يف التطبيق 

ملعرفة تطبيق الطريقة االنتقائية يف تعليم  ( أهداف البحث هي:1 والنتيجة(
اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة احلكومية سليمان يوكياكارتا ب(ملعرفة نتيجة 

ريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة احلكومية من تطبيق الط
( إما املدخل واملنهج من هذا البحث هي: املنهج الكمي 2 سليمان يوكياكارتا

( نتائج البحث: 4فصل الثامن )أ(  طالبات( مصادر البيانات: ال3التجرييب 
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احملادثة يم اللغة العربية بكان يف هذه املدرسة تطبيق الطريقة االنقائية يف تعل(أ)
 يف تعليم اللغة العربية فاشلة.تطبيق الطريقة االنتقائية إن ( بأمام الفصل )

استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم على موضوع البحث:  طوفة قوسية. البحث 3
املفردات باملدرسة االبتدائيية دار احلكمة بانتارسوكا فورواكرطا الغربية يف 

أهداف البحث: ملعرفة تطبيق الطريقة ( 1 2015-2014الدراسي العام 
بانتارسوكا فورواكرطا  االنتقائية يف تعليم املفردات باملدرسة اإلبتدائية دار احلكمة

(مصادر البيانات: 3(إما املدخل واملنهج: املنهج الكمي التجرييب 2الغربية 
امس ب ورئيس الفصل اخلامس أ و فصل اخل طالباتمدرس اللغة العربية و 

يف تطبيق الطريقة االنتقائية أربع طرائق مستخدمة (نتائج البحث: 4املدرسة 
 هي: القراءة واألغنية واحلفظ والكتابة.

 رقم
الباحث/ 

املوضوع/اجلنس / 
 النشر / السنة

 ثقة البحث االختالف  التشابه

ألف موليا / تأثري  1
استخدام طريقة 

-Thinkاالنتقائية )

Phair-Share and 

Inside Outside 

Circle)   لرتقية مهارة
الفصل  طالباتالكالم لل

الثامن املدرسة الثانوية 
PERSIS  / الثاين بانغيل

تبحث عن 
طريقة 

االنتقائية 
وتأديتها أو 
تأثريها يف 

إحدى 
اجملاالت 

البحث املاضي : 
يركز يف مهارة 

 الكالم

البحث اآلت : 
تركز يف الرتمجة 
وإسهامها يف 

 فهم املقروء

البحث الذي 
سوف تقدم 
الباحثة هي 

طريقة  إسهام
الرتمجة 

االنتقائية على 
فهم املقروء. 

ستعمق 
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حبث جامعي / كلية 
علوم الرتبية والتدريس، 
جامعة سونان أمبيل 
اإلسالمية احلكومية 

 2014سورابايا / 

التعليم 
 اللغة العربية

الباحثة عن 
ارتباط بني 
الرتمجة وفهم 

املقروء. 
سوف 

خدم تست
الباحثة املنهج 
الكيفي يف 

 مجع البيانات.

توفيق الرمحن / تعليم  .2
اللغة العربية بالطريقة 
االنتقائية يف املدرسة 
املتوسطة احلكومية 
سليمان يوكياكارتا 
)حتليل يف التطبيق 
والنتيجة( / حبث 

جامعة سونان  / جامعي
كاليجاكا اإلسالمية 
احلكومية يوكياكارتا / 

2011 

 تبحث عن
تطيق 

الطريقة 
االنتقائية 

يف تعليم 
 اللغة العربية

البحث املاضي : 
تبحث عن 
الطريقة االنتقائية 

 عاما

البحث اآلت : 
تبحث عن 
طريقة الرتمجة 

 االنتقائية

يف البحث 
اآلت سوف 

تبحث 
الباحثة عن 

استخدام 
الطريقة الرتمجة 

االنتقائية 
خاصة 

 عميقة. 

طوفة قوسية / استخدام  .3
االنتقائية يف الطريقة 

تبحث عن 
الطريقة 

البحث املاضي : 
 تركز يف املفردات

يف البحث 
اآلت سوف 
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تعليم املفردات باملدرسة 
االبتدائيية دار احلكمة 
بانتارسوكا فورواكرطا 
الغربية يف العام الدراسي 

/ حبث  2014-2015
جامعي / جامعة 
فورواكرطا  اإلسالمية 

  2015احلكومية / 

االنتقائية 
يف إحدى 

اجملاالت 
التعليم 

 اللغة العربية

البحث اآلت : 
 تركز يف الرتمجة 

تبحث عن 
إسهام طريقة 

الرتمجة 
االنتقائية يف 

 فهم املقروء

 
 حتديد املصطلحات-ز

اصطالحيا كأن ملرتبطة بالدراسة وحتدد هلا معىن تقوم الباحثة بتعريف بعض املفاهيم 
 بقول:

 العمل مناسبة هبدفهصيغة منظمة يف أداء :  ةالطريق( 1
 مجع بني طريقتني أو أكثر يف تعليم واحد:  الرتمجة االنتقائية طريقة( 2
سهم يف أمر معني أي آثار الشيئ على :  إسهام( 3

 شيئ آخر
الفصل  النص يف الكتاب "تذهيب" : ءفهم املقرو  (4

 الفراض - الضمان
أصول إسالمية  الذي جيمع بني معهد:  مركز معهد( 5

علمية. يسكن فيه طلبة جلامعة وأصول 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج من 

 مرحلة األوىل والثانية.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 
 : الرتمجة املبحث األول

 مفهوم الرتمجة (أ
 Dr. As’ad Muzaffaruddinيقول الدكتور أسعد مظفر الدين حكيم )

Hakim ،( يف كتابه >علم الرتمجة النظري< : "إن كلمة )الرتمجة( عربية األصل
فقد جاء يف لسان العرب الرتمجان أي املفسر للسان، والرتمجان بضم اجليم 

أخرى، واجلمع وفتح امليم هو الذي يرتجم الكالم، أي ينقله من لغة إىل لغة 
 ها هي الرتمجة لغة.  10الرتاجم. يقال ترمجة وترجم عنه.

الرتمجة هي إنتاج األمانة أو الرسالة يف اللغة املصدر باللغة اهلدف  
تقريبا يف املعىن. لكن حيتاج إىل موفق األسلوب بني اللغيت. ال تنتج أسلوبا 

   11غريبا يف اللغة اهلدف.
الرتمجة هي حتويل مادة النص من اللغة   (Catfordيقول كاتفورد )

ويرى   املصدر إىل ما يعادهلا من مادة النص يف لغة أخرى أي اللغة اهلدف.
أن الرتمجة هي :  Approach to Translation: ( يف كتابه Newmarkنيومارك )

فن نقل الرسالة املكتوبة أو املنظورة من لغة ما إىل ما يعادهلا يف لغة أخرى. 
يف عن الرتمجة من اآلراء املاضي أن لكل املرتجم أن يرتجم النص التعر  12

 بالرتمجة اإلتصالية اليت هي تفّهم القارئ.
 

                                                           
 1( ص. 2010. )فونوروكو : جامعة دار السالم اإلسالمية، فن الرتمجة بني النظرية والتطبيقدحية مسقان،  10

11 Moeliono, A. M, Kembara Bahasa. (Jakarta : PT Gramedia, 1989) hlm. 195 
 2ان، املرجع السابق، ص.دحية مسق12
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انطالقا من كل ذلك تلخص الباحثة أن مفهوم الرتمجة اصطالحا هي 
عملية التحويل من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف. يقضي القارئ على النص 

 مجة اجليدة سيفّهم القارئ.املرتجم أي مفهوم أم ال. الرت 
 ب(أمهية الرتمجة

ومن املعرفة أن الرتمجة هي عملية التحويل من اللغة املصدر التحويل 
من اللغة املصدر ىل اللغة اهلدف. مناسبة هبذا املعرفة، الرتمجة مهمة جدا يف 
تعليم اللغة األجنبية. بالرتمجة، سوف يفهم القارئ كل ماقرؤوا. تستخدم 

  فهم النص املكتوبة أو املنطوقة.الرتمجة يف
إن الرتمجة تعترب حبق مهارة متميزة تتطلب املمارسة والتدريبات 

 تعليم اللغة املتواصلة. ليس الرتمجة مسيئة، لكنها مستفيدة. تساهم الرتمجة يف
 األجنبية كثرية.  

 ج( أهداف الرتمجة
 ( إيصال1( أن للرتمجة مخسة أهداف : Newmarkيرى نيومارك )

( تدريج اخلرب والتكنولوجيا، للبالد 2العلم ووفاق بني اجملتمع واجملتمع اللغوية، 
( تبيني الثقافة واختالفها لكي لن ختالط بالثقافة 3الذي له اللغة املختلفة، 

حتضري الفين يف حتفة الدين كما أن حبثا علميا متوصال إىل   (4األخرى، 
 13ية.( تسهيل التعليم اللغة األجنب5العامل، 

ومن املعلوم أن الرتمجة وسيلة املفهمة على كل النص املكتوبة بغري 
لغة األم. يستخدم املعلم طريقة الرتمجة يف التعليم. لو يستخدمون الطرائق 

 املختلفة املتنوعة هلم هدف واحد هي تفهم طلبتهم عن كل ما تعلموا. 
الذي قرأ من تلك البيانات، كانت الرتمجة هلا منافع وفوائد على من 

 النص، لن جتد شيئا مسيئا إىل القارئ.
                                                           
13ENGLISHINDO/Tujuan Penerjemahan, http://www.englishindo.com/2011/01/tujuan-

penerjemahan.html?m=1 diakses 01 November 2016, jam 05.44 

http://www.englishindo.com/2011/01/tujuan-penerjemahan.html?m=1
http://www.englishindo.com/2011/01/tujuan-penerjemahan.html?m=1
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 د( طريقة الرتمجة
يف عامل الرتمجة كان موضوع مشهورا هي الطريقة املستخدمة. يتعلق 
جناح الرتمجة بالطريقة ألهنا مقررة يف كنه املادة وكيفية تعليم اللغة. ليس شيئا 

 يقة السابقة.غريبا إن تغري املعلم طريقة إىل طريقة أخرى ويعود إىل الطر 
كان معلم الرتمجة هي معلما يف لغيت أي اللغة املصدر واللغة اهلدف. 
على املعلم أن خيتار الطريقة املناسبة امليسرة. ذكر دحية مسقان عن الطرائق 

الرتمجة احلرفية؛ -1الرتمجة، ميكن أن نوجز طرائق الرتمجة يف أربع نقط تالية : 
 14الرتمجة املماثلة.-4وية؛ الرتمجة املعن-3الرتمجة احلرة؛ -2

 ويف الكتاب اآلخر كان يف عامل الرتمجة طريقتان : 
 طريقة الرتمجة احلرفية( 1

هي طريقة اليت هي هتتم برتكيب ومتوالية النص املصدر. يسمى هذه 
الطريقة بطريقة الرتمجة اللفظية وطريقة الرتمجة املساوية، يستخدمتها يوهانا 

( و ابن ناعمة واهلامشي وغري ذلك. Yohana bin Bathriqابن باطريق)
 غرض هذه الطريقة هي الكلمة. 

 طريقة الرتمجة التفسريية( 2
هي طريقة اليت هتمل برتكيب ومتوالية النص املصدر. هتتم هذه الطريقة 
باملقصود وتصوير املعىن من الفقرة. غرض هذه الطريقة هي معىن من 

 15اللغة املصدر.

                                                           
 4. )فونوروكو : جامعة دار السالم اإلسالمية( ص. الرتمجة بني النظرية والتطبيقفن دحية مسقان،  14

15 Syihabuddin, Teori Dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia. (Bandung : Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,2002). hlm.63 
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 ه( اسرتاتيجية الرتمجة
يقصد هبا تكتيك املرتجم عند قيامة برتمجة الكلمة واجلملة، وقد مساه 

 16البعض بإجراءات الرتمجة. وتنقسم هذه االسرتاتيجية إىل قسمني، مها:
أوال : االسرتاتيجية الرتكيبية أي : االسرتاتيجية املتعلقة برتكيب اجلملة 

 يستخدمها املرتجم يف ترمجة، وهي قائمة على ثالثة أسس: هي:
( TL) ( تعين زيادة الكالم يف اللغة اهلدفadditionالزيادة )( 1

 (.expansionحلاجتها إليها، وتسمى أيضا التوسع )
وهو تقليل العنصر الرتكييب يف اللغة  (substraction)اإلسقاط ( 2

، ويسمى أيضا : التصغري أو اإلنقاص (TL)اهلدف 
(reduction). 

م هذا األساس لرتجم اجلملة ويستخد( transposition)النقل ( 3
( SLر )حيث يقصد به استبدال وحدة حنوية من اللغة املصد

لسصل هبا إىل املعىن املراد،  (TL)بوحدة حنوية يف اللغة اهلدف 
 ويسمى أيضا : التغيري يف الرتكيب.

ثانيا : االسرتاتيجية الداللية أي : االسرتاجية املتعلقة بداللة األلفاظ 
 سيرتمجها املرتجم. وهي تشمل على األمور اآلتية:أو اجلملة اليت 

، وهو الذي يأخذ معىن الكلمة من اللغة (borrowing)االستعار ( 1
 املصدر إىل اللغة اهلدف.

، وهو أن يستخدم (Cultural Equivalent)العديل الثقايف ( 2
املرتجم الكلمة اخلاصة أو املميزة يف اللغة اهلدف بدال من 

 أو املميزة يف اللغة املصدر.الكلمة اخلاصة 

                                                           
 10ق، ص.دحية مسقان، املرجع الساب16
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، وهو الذي يصف (Descriptive Equivalent)العديل الوصفي ( 3
املعىن واملراد من اللغة املصدر. وذلك ألن اللغة املصدر هلا 
عالقاهتا احلضارية اخلاصة هبا وأن استعمال التعادل الثقايف يأيت 

 مبا يناسب املراد من اللغة املصدر.
، وهو أن يستخدم املرتجم كلمة اللغة (synonym)املرادف ( 4

 اهدف اليت توازي كلمة اللغة املصدر.
الرتمجة الرمسية. البد للمرتجم أن يكون له قاموس خاص لألمساء ( 5

واالصطالحات اجلديدة نقلت إىل اللغة اهلدف أخرجها وأمجع 
 عليها اجلهة املختصة.

هو إنقاص ، و (reduction and expansion)التخفيض والتوسع ( 6
 أجزاء تركيب اجلملة يف اللغة املصدر.

ويقصد هبا توضيح املعىن املراد ترمجته من  (addition)اإلضافة ( 7
 اللغة املصدر.

وهو حذف الكلمة أو اجلملة من النص يف  (deletion)احلذف ( 8
اللغة املصدر وعدم ترمجتها إىل اللغة اهلدف. وذلك لعدم فائدةه 

 يف اللغة اهلدف أو صعبت ترمجته.
ويقصد به ترمجة الكلمة أو اجلملة ليس  (modulation)التعديل ( 9

 هلا تكافؤ يف اللغة اهلدف.

جية خاصة التتأثر على العموم إن الرتمجة اجليدة تتطلب اسرتاتي
بقوانني اللغة املصدر، وهذه االسرتاتيجية الخترج يف الغالب عن هذه العناصر 

، والتغيري يف (reduction)والتقصري أن اإلنقاص  (expansion)التالية: التوسيع 
 (.transposition)الركيب أو النقل 
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 : طريقة الرتمجة االنتقائية املبحث الثاين
 الرتمجة االنتقائيةمفهوم طريقة أ( 

نشأت الطريقة االنتقائية من ابتكار املعلم اللغة األجنبية لرتقية عملية 
هلذه الطريقة أمساء   17التعليم. حترر هذه الطريقة على كل املعلم لتطويرها.

متعددة يف اللغة العربية, هي : الطريقة املختارة والطريقة التوفيقية والطريقة 
 18توليفية.االزدواجية والطريقة ال

ومن املعرفة إن تستخدم طريقة االنتقائية يف الرتمجة فتجمع طريقيت  
الرتمجة يف تعليم واحد. سوف تكمل الطريقة عيوب الطريقة األخرى وتسهل 

 .طالباتاملعلم هبذه الطريقة ألن هلذه الطريقة حمّضر اهتمام ال
أكثر. ما ليس شيئ مستحيال إن تريد املعلم يف مجع ثالث طرائق أو 

فيها احلد يف عدة الطرائق اليت ستستخدم يف التعليم. يف اختيار الطرائق الالت 
سيجمع املعلم وجب عليه أن يهتم بغاية التعليم. إذن ستفيد وتسهل الطرائق 

 التعليم جيدا.

 ب( كيفية طريقة الرتمجة االنتقائية
املرتجم   (Ahmad Hasan Az-Zayyatذكر أمحد حسن الزيات )

احلديث أن طريقة اليت استخدمتها هي جتمع املزايا من طريقة الرتمجة احلرفية 
 19وطريقة الرتمجة التفسريية. اخلطوات املستعملة هي:

 : يرتجم النص املصدر برتمجة حرفية األول
: نقل ترمجة حرفية إىل أسلوب أساسي للغة اهلدف.  الثاين

 ص املعىنها هنا النقل الصفي، دون تزييد وتنق
                                                           
17 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 

hlm.196 
18 Radliyah Zaenuddin,dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta : Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm.62 
19 Syihabuddin, Teori Dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia. (Bandung : Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional), hlm.64 
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: يكرر الرتمجة بتعميق الشعور واهلمة يف استخدام جماز  الثالث
 مناسب.

 
 ج( مزايا وعيوب طريقة الرتمجة االنتقائية

  : مزايا هذه الطريقة

 تتالىف الثغرات يف كل طريقة من الطرائق السابقة،. 1

 عىن بتدريب املعلم على استخدام احلروف الىت توصل إليها يف فتح مغاليق. 2
 الكلمات اليت مل متر به من قبل وتركيب كلمات جديدة،

حترص على تنمية بعض املهارات لدى املتعلم كامليل إىل القراءة واالنطالق . 3
 فيها،

 حترص على الفهم والبحث عن املعىن وزيادة الثورة اللفظية،. 4

 حترص على صحة النطق وحسن األداء،. 5

ملدروسة. وجتعل املتعلم سهال أن بتعامل يعرف املتعلم ثقافة أصحاب الغة ا. 6
 20ويتفاعل بأصحاهبا جديدة.

 :عيوب هذه الطريقة

حتتاج هذه الطريقة إىل املعلم املاهر الذكي النبيل والنشيط للمهارات األربع . 1
 والسيطر لنواحيها على التفصيل والدقة،

يستطيع أن ميكن أن جتعل هذه الطريقة التعلم دفاعيا إن كان املعلم ال . 2
 يسيطر ظروف الفصل،

                                                           
20Putri Hadiyanti/Metode Pembelajaran Eklektik(الطريقة اإلنتقائية), http://putri-

hardiyanti.blogspot.co.id/2014/12/metode-pembelajaran_13.html?m=1 diakses 01 November 2016, 

jam 12.12 
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ال ميكن أن تدرس مجيع مواد املهارات األربعة على التفصيل والدقة العميقة . 3
 يف حصة واحدة أو لقاء واحد،

وال ميكن أن يسيطر املتعلم املهارات األربعة سيطرة وافية و متكاملة يف . 4
 21حصة واحدة.

  

                                                           
( 2008)سوماترا الغربية:جامعة إمام بوجنول اإلسالمية احلكومية،  اللغة العربية طرائق تعليمها وتعلمها.زين العارفني،  21

 209-208ص 
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 : مهارة القراءة املبحث الثالث
 مهارة القراءةمفهوم أ( 

مهارة القراءة هي تعد القراءة من إحدى املهارات اللغوية اليت البد من 
تنافرها كل دارس اللغة، املهارات اللغوية متمثلة يف اإلستماع والكالم والقراءة 
والكتابة. كان الكالم أدوات التعبري اليت تتخصص يف ارسال املعىن. فإن القراءة 

أمنها تتخصص يف استقبال املعىن، إذا كان القارئ تشرتك مع االستماع يف 
 22يقرأ لنفسه. أما إذا كان يقرأ األخرون عددت القراءة من إرسال املعىن.

 أمهية مهارة القراءة ب(
 من الناحية النفسية :

 لنيل املعرفة يف التعليم. 1
 مفتاح كل الدروس. 2
 لفهم النص املكتوب. 3

 ج( أنواع مهارة القراءة
 . اءة املكثفةالقر  – 1

 .  القراءة املوسعة – 2

يف القراءة املكثفة، حاول أن تنمي قدرات الطالب على الفهم 
التفصيلي ملا يقرؤه، وتنمية قدرته على القراءة اجلهرية، وإجادة نطق األصوات 

 والكلمات، وكذلك السرعة، وفهم معاين الكلمات والتعبريات.

أما القراءة املوسعة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة, ويطالعها الطالب 
خارج الصف بتوجيه من املعلم، وتناقش أهم أفكارها داخل الصف، لتعميق 

                                                           
 319( ص.1997دمشق،، )دمشق:منشورات جامعة يف طرائق تدريس اللغة العربية. حممود أمحد السيد 22
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الفهم ؛ وبذا تأخذ القراءة املوسعة بيد الطالب، ليعتمد على نفسه يف اختيار 
 ما يريد من كتب عربية، تقع داخل دائرة اهتمامه 

بك إىل بناء مهارات سليمة للقراءة، اعنِت بالقراءة اجلهرية، لتصل بطال
وينبغي أن حياكي التالميذ منوذجًا مثالّياً، قد يكون بصوت املعلم، أو من 
شريط )إن وجد( . درِّب التالميذ على النطق الصحيح، وعاجل املشكالت 

تباههم الصوتية حاملا تظهر لديهم، وجيب أن تراعي األداء املعرب، ووّجه ان
إىل خطأ القراءة ذات الوترية الواحدة، اليت ال تضع املعاين يف اعتبارها، ، 

 وشجع الطالب بعد فهمهم للجمل أو النصوص على القراءة السريعة .

يف القراءة الصامتة يوجه املعلم الطالب إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط، 
)والفهم الضمين يف مث يناقشهم للوصول إىل معاين املفردات، والفهم العام 

 املرحلة املتقدمة(.
أما القراءة اجلهرية، فيبدأ فيها الطالب بعد أن يكون قد وضح   

لديهم اهلدف الذي يدفعهم إىل القراءة اجلهرية، كاإلجابة عن سؤال، أو 
 23حل مشكلة ...إخل

 د( جمال مهارة القراءة
 24 جماالت مهارات القراءة :

 اليسار بشكل سهل ومريح.قراءة نص من اليمني إىل . 1
 ربط الرموز الصوتية باملكتوبة بسهولة ويسر .. 2
 معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد )مرادفات (.. 3

                                                           
 37-36(. ص.2003. )رياض : العربية للجميع، إضاءاتعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه،  23
 38-37املرجع سبقه، ص.  24
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 معرفة معان جديدة لكلمة واحدة)املشرتك اللغوي(.. 4
 حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها بعضاً.. 5
ن أفكار, واالحتفاظ هبا حية يف ذهنه فرتة  متابعة ما يشتمل علية النص م. 6

 القراءة.
 استنتاج املعىن العام من النص املقروء.. 7
 التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية يف النص املقروء.. 8
إدراك ما حدث من تغيري يف املعىن يف ضوء ما حدث من تغيري يف . 9

 الرتاكيب.
 ؤيد أو تنقص رأيا ما .اختيار التفصيالت اليت ت. 10
 تعرف معاين املفردات اجلديدة من السياق .. 11
 الوصول إىل املعاين املتضمنة أو اليت بني السطور .. 12
 اجلها تكييف معدل السرعة يف القراءة, حسب األغراض اليت يقرأ من . 13
 العناية باملعىن يف أثناء القراءة السريعة وعدم التضحية به.. 14
 استخدام املعاجم  ودوائر املعارف العربية .. 15
 التمييز بني اآلراء واحلقائق يف النص املقروء. . 16
 الدقة يف احلركة  الرجعية من آخر السطر  إىل أول السطر الذي يليه.. 17
 الكشف عن اوجه التشابه واالفرتاق بني احلقائق املعروضة.. 18
 فيها .تصنيف احلقائق وتنظيمها وتكوين رأي . 19
 متثيل املعىن والسرعة املناسبة عند القراءة  اجلهريّة.. 20
 تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها نص مقروء تلخيصا وافيا.. 21
دقة النطق وإخراج احلروف إخراجا صحيحا, ومراعاة حركات اإلعراب . 22

 عند القراءة اجلهريّة.
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استخدام املقدمة والفهرس وقائمة احملتويات واهلوامش والصور والفصول . 23
ورؤوس الفقرات وإشارات الطباعة واجلداول  والرسوم البيانية وفهارس 

 األعالم واألمكنة والقواميس اليت توجد يف آخر الكتب. 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث
 

 منهجية البحث -أ
 مدخل البحث ومنهجه( 1

ويف هذا البحث، تستعمل الباحثة املنهج الكيفي. تريد الباحثة أن تعرف 
 طالباتعن استخدام طريقة الرتمجة االنتقائية وكذلك إسهامها يف فهم املقروء لل

معهد سونان أمبيل العلي جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج وتستعمل هذا منهج 
 املعىن يف الواقعة.البحث لتفهيم ولتفسري 

( أن منهجية كيفية هي إجراءات Bogdan, Taylorقال بوغدان وتيلور )
حبثية اليت تنتج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة للشعب 
والسلوكيات. أهنم يغتمدون هذا املدخل على خلفية الفرد الكلي أي الكامل. 

املنظمة إىل متغري أو فرضية، ولكن  لذلك، يف هذه احلالة ال ينبغي عزل الفرد أو
 25ينبغي هلم أن ينظروا إليه على أنه جزء من شيء كامل.

 جمتمع البحث والعينة ( 2
جامعة موالنا مالك إبراهيم  مركز معهد يف  طالباتال : أ.( جمتمع البحث

-2016اإلسالمية احلكومية ماالنج يف العام اجلامعي 
 م. 2017

                                                           
25 Lexy. J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,2007),  hlm.4 



23 
 

 

أمساء بنت يف مبىن  املتوسط )د(ب للمستوى ا : فصل أ و عينة البحث ب( 
اإلسالمية  جامعة موالنا مالك إبراهيم  مركز معهد  أيب بكر

 . املركز الرياضيلت اجلنوبيةمبىن ماالنج الذي وقع يف احلكومية 
 أسلوب مجع البيانات ( 3

 استعملت الباحثة جلمع البيانات باملالحظة واملقابلة واالستبانة
 املالحظةأ( 

املالحظة هي أساليب البحث اليت تفعل على سبيل الرتتيب 
باستعمال العني حلصول الوقائع اليت حدثت يف ميدان البحث وترتبط 

هي املالحظة والكتابة على   (observasi)مبشكلة البحث. وقال حماجر إن 
يف تاريخ تطوير العلوم املالحظة هي  26سبيل الرتتيب يف كل مظاهر البحث.

 27مجع البيانات. أقدم أسلوب
قصدت الباحثة باملالحظة يف مكان البحث بالرأي عملية التعليم. 
كانت الباحثة تالحظ كل ما جرى يف املبىن وتكتبها كالبيانات اليت 

 تستخدمها الباحثة يف معرفة عملية التعليم. 
 املقابلةب( 

وهي عملية تتم بني الباحثة وشخص آخر أو جمموعة أشخاص تطرح 
يف خالهلا عليهم أسئلتها، وتتم تسجيل إجاباهتم عن تلك األسئلة الباحثة 

 28املطروحة.
ومن املعلوم أن املقابلة هي عملية احملادثة فيها األسئلة واألجوبة بني 
الرجلني أو أكثر على سبيل مواجهة بينهما للكالم وحصول األخبار 

 والبيانات. 
                                                           
26 Muhajir N, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1995), hlm. 42 
27 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humaniora, 2010), hlm. 131  
 96( ص 2007رية، الطبعة األوىل، )عماد : دار املس، أساسيات البحث العلميمنظر الضامن، 28
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واملسؤولة واالئتمان املقابلة اجليدة هي مقابلة فيها مشاطر األخبار 
 29وغري ذلك بني فريقني أو الرجلني.

مبركز تعليم األفكار  رئيس قسم تعليموستقوم الباحثة باملقابلة مع 
واألسئلة من  .معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

كيفية تقسيم لفصل تعليم األفكار. هبذه األسئلة هذه املقابلة تبحث عن  
 د اإلجابة لتتم البيانات.ستوج

 االستبانة ج( 
اإلستبانة هي عدد األسئلة املكتوبة املستخدمة لتتناول املعلومات من 

 30املستجب ويقصد هبا املعلومات شخصية أو األحوال اليت عرفها.
واإلستبانة تنقسم على أربعة أنواع من ناحية شكلهم، فهي: األول، 
اإلستبانة خيارة الثنائية تساوي باإلستبانة حريزة هي تعطي الفرصة 

باجلملة النفسية. والثانية، األستبانة اإلستئمارة للمستجب إلجابة األسئلة 
تساوي باإلستبانة املفتوحة هي توجد اإلجابة يف قرطاس اإلستبانة 

( vواملستجب ختتارها فقط. والثالث، الشيك وهي تكتب عالمة الشيك )
يف اجلدول املناسب. والرابع، القياس املتدرج هي األسئلة املتبوعة باجلدول 

 31اليت تدل باملراحل، مثال من السؤال املوافق حىت غري املوافق.
طريقة  إسهامعن  طالباتوتستخدمها الباحثة ملعرفة استجابات ال

الرتمجة االنتقائية على فهمهم املقروء ومنوذج هذا االستبانة سكاال ليكرت 
                                                           
29 Haris Herdiansyah, op.cit., hlm. 119 
30 Suharsini Arikunto,  Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2002), hlm. 140 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  مركز معهد فعالية تطبيق األغنية لتعليم النحو يف  ريا فيانوجا أنغيتا رسانيت، 31

)رسالة سرجانا غري منشورة، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، احلكومية مباالنج
 49م(، ص:  2016مباالنج. 
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skala likert  ،تتكون من أربع اختيارات : موافق جدا، موافق، وغري موافق
 طالباتوغري موافق جدا. والتقريرات يف االستبانة تعتمد على استجابات ال

ركز مب طالباتبانة توزع إىل كمثل االهتمام والرغبة واالقتناع. وهذه االست
 جبامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج. معهد 

 جلدول  )ج(ا
 طالباتمعيار استجابات ال

 نسبة مئوية )%( املستوى الرقم

 100-67 ممتاز 1

 66-34 متوسط 2

 33-0 فاشل 3

 

 حتليل البيانات( 4
البيانات الكيفي عند بوغدان وبيكلني أما صيغة حتليل البيانات تعين حتليل 

1968(Bogdan and Biklen)  فهي احملاولة املستخدمة بوسيلة العمل بالبيانات وتنظيم
وتركيب  ةديرها الباحثتالبيانات واختيارها بأن تكون البيانات وحدة اليت يقدر أن 

 ةالباحث توقرر درس به ته وما التصميم وما األهم ب ةالباحث تالبيانات وطلبها، ووجد
 32قص به إىل شخص آخر.تقدر أن تما 

الطريقة املستخدمة هي التحليل الوصفي. ترى طريقة التحليل األعم يعين هذه 
 33الطريقة الوجزي لتحليل البيانات الكيفية.

                                                           
32 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal. 248 
33 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 43 
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الذي يدرسه الباحث. إذن،  (object)مث التحليل الوصفي هو حتليل القصد 
 توتعمم. ولذا قامsistematic) )ظام خاص أما الشرط األهم هو موضوعي وتبع لن

 34.(Interactive Model)بالتحليل الوصفي على منوذج تفاعلي  ةالباحث

  (Model Interactiveومت النشاط يف حتليل البيانات باألسلوب التفاعلي )
 النشاطات يف حتليل البيانات منها: (Huberman)وهوبريمان  (Miles) على فكر ميليس

 

 

 

 

 

 وهوبريمان (Miles) ( حتليل وصفي كيفي على طراز ميليس301الرسم البياين )
(Huberman) 

 وأما التفسريات منها فأوضحت كما التالية:

 مجع البيانات .1
املتعلقة خالل املقابلة واملالحظة و  ستقوم الباحثة جبمع البيانات وتشخيصها من

 باملوضوع املبحوث.
 
 
 
 

                                                           
  245، ص.املرجع نفسه  34

 عرض البيانات

 اإلستنتاج

البياناتمجع   

البياناتختفيض   
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 ( Data Reduction)ختفيض البيانات  .2
تلخيص واختيار البيانات املهمة من حيث املوضوع والشكل. والبيانات املختارة 

وميكن استخدام  والواضحة سهلت الباحثة يف مجع البيانات وحبثها اذا احتاجتها الباحثة
 35ملساعدة  ختفيض البيانات بالرموز املعّينة. أو حاسوبآلة إلكرتونية 

 (Data Display)عرض البيانات  .3
بعد هناية حتفيض البيانات مث عرضها بتصميم على شكل تفسري السرد القصصي. 

 36بعرض البيانات تسهل الفهم عّما وقع وتنظيم العمل مؤسسا على ما حصل من الفهم.
 (Conclusion Data)االستنتاج  .4

ذ االستنباط من البيانات السابقة حىت حتصل الباحثة ألخهذه الطريقة مستخدمة 
على االستنباط املوثوق. وجيب أن يكون هذا اإلستنتاج من اإلكتشاف اجلديد الذي مل 

يكون وصفا أو صورة من اكائن  جيد قبلة على مستوى اإلستنتاج، وأما شكله ميكن أن
أو الفرضية  فعالةرمبا تكون املسببة أو التا أوضحو يق، و حالة املعتمدة بعد التحقبق يف الس

 37أو النظرية اجلديدة يف العامل الرتيب.

 

 

 
  

                                                           
35 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hal. 338 
36 Ibid, hal. 341 
37 Ibid, hal. 345 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مركز معهد املبحث األول : حملة عن 
 ماالنج

اجلغرايفأ. املوقع   
الذهين واملهين. وموقع  طالباتهي أساس يف هذه اجلامعة لتكوين ال  مركز معهد 

 50جغرايف املعهد قرسب من هذه اجلامعة آو نفس املوقع هي يف الشارع غاجايانا رقم 
 38.هذا املعهد حتت ريسة الدكتور احلاج إشراق النحاح املاجستريي.75144دينويو ماالنج

  مركز معهد ب. تاريخ تأسيس 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   ركز معهد كانت فكرة يف بناء امل

ماالنج منذ عصر الرئاسة عثمان منصور احلاج ولكنه مل حتقق.  حققت الفكرة يف عصر 
الرئاسة الدكتور إمام سوفرايوغو احلاج وهو رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

(STAIN .) 
م بتسعة  1999أبريل  4يف يوم األحد   ركز معهد دأ وضع احلجر األساسي ملب

مشايخ مؤثرون يف جاوى الشرقية، وتشاهد بعض املشايخ من ماالنج  هذا الواقع. يف سنة 
واحدة قد بين أربعة مباين )ثالثة مباين ولكل املبىن مخسني غرف ومبىن واحد له تسع 

 ء وبيت واحد ملدير املعهد.  وثالثني غرف( و مخسة بيوت للمربا
م، قد سار املعهد. فيه ألف و واحد وأربعون طالبا،  2000أغسطس  26يف 

أربعمائة وثالثة ومثانون طالبا ومخسمائة ومثان ومخسون طالبة. هم من طالب جامعة موالنا 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

                                                           
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  مركز معهد فعالية تطبيق األغنية لتعليم النحو يف  ريا فيانوجا أنغيتا رسانيت، 38

)رسالة سرجانا غري منشورة، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، احلكومية مباالنج
 55م(، ص:  2016مباالنج. 
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أبريل  17لرمحن واحد احلاج" يف قد حضر رئيس اجلمهورية إندونسيا هو "عبد ا
م، ليفتتح املعهد. لكل املبىن إسم خمتلف ، هم مبىن الغزايل ومبىن إبن رشد ومبىن  2001

إبن سينا ومبىن إبن خلدون.  بعد عدة األشهار بين املبىن الكايف لثالمثائة طالبا ويسمى 
ة إندونيسيا .حضر نائب  هذا املبىن مببىن الفرايب وافتتحه محزة هاز كنائب رئيس اجلمهوري

( STAINنائب رئيس اجلمهورية سودان يف حتويل اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج )
 (.UIISباجلامعة اإلندونسية السودانية )

ختتص تلك املباين للطالب حيث أن الطالبات تسكنن يف املباين اجلديدة منذ سنة 
يب بكر اللتان  تشمل على أربع وستني م . هن مبىن أم السالمة ومبىن أمساء بنت أ 2006

غرفة. إحدهن يسمى مببىن فاطمة الزهرة اليت تشمل على ستني غرفة. واآلخر تسمى مببىن 
 خدجية الكربى اليت تشمل على مثانني غرفة.

لكل الغرفة توجد لثمانني طالب. مباين للطالب تقع يف مكان خمتلفة باملباين 
أربعمائة ومخسة وعشرين غرفة لثالثة أالف وثاين  للطالبات. مجيع املباين تشمل على

 وعشرين طالبا. 
تتم توفري العادات الروحانية جباوى الشرقية، فتبنين نصب تذكاري الذي تتمثل برؤية 
مستقبلية ورسالة املعهد مكتوبة باللغة العرببية أمام باب املباين للطالب. قيل : كونوا أويل 

 ا أويل األلباب وجاهدوا يف هللا حق جهاده.األبصار كونوا أويل النهى كونو 
لتذكري مزية وتاريخ علماء املسلمني يف جاوى، فتطمر تربة من العلماء التاسعة حول 
نصب تذكاري. يرجى أن يذكر الطالب جهاد علماء املسلمني  أو إلعالء كلمات هللا. 

 39املديرية.لطالبات وأمام املبىن تبين نصب تذكاري األخر أمام باب املباين ل
  

                                                           
39 Sumber: Dokumentasi Perihal Profil MSAA UIN MALIKI MALANG di web http://msaa.uin 

malang.ac.id diakses pada tanggal 10 April 2017, Pukul : 20.13. 
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  ركز معهد ج. الرؤية املستقبلية ورسالة مل
يف منظمة، خاصة املؤسسات التعليمية هلا رؤية ورسالة. ألن الرؤية والرسالة شكل 

 40أساسي واجلهاد لنيل األمل. ومها كما يلي:
 .  رؤية مستقبلية1

الصاحل  تكوين املعهد املركزي يف تثبيت العقيدة وتطوير العلوم اإلسالمية والعمل
واألخالق الكرمية ويصبح مركز أخبار املعاهد ومركز بناء اجملتمع املسلمني اإلندونيسني 

 الذكائي والدينامكي واإلبتكاري والسالمي.
 .  رسالة2

إىل قوة العقيدة وعميق الروحية وجمد األخالق وبسطة العلم ونضوج  طالباتأ(  إرشاد ال
 احملرتف

 عربية واإلجنليزيةباللغة ال طالباتب(  تعريف ال
 ج(  تعميق القراءة ومعاين القرآن صحيحا وجيدا

 41 مركز معهد د. إجراء تأسيس والتعليم يف 
  مركز معهد . أهداف تأسيس 1

هي لتشريف وتغيري أداب التدريس يف تطوير العلوم   مركز معهد أهداف تأسيس 
الدينية واملعلومات واللغات والفنون اليت تعمل أنشطتها متحدة بني األنشطة الدراسية 

 يف اجلامعة واملعهد. وقد استعد مدير املعهد وقسم اإلدارة احلرفانية.
  مركز معهد .  أغراض 2

 :  ركز معهد من أغراض امل
معة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من مرحلة اجلا طالباتأ.  

 الواحدة حىت الثانية

                                                           
40 Buku Pendampingan Mahasantri Pusat Ma’had Al-Jami’ah 2016/2017. hlm:2 
41 http://alfaqir21.blogspot.co.id/2011/09/mahad-sunan-ampel-al-aly-uin-maliki.html 
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ب. املعلمني واملعلمات يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 لتنشئ املعهد العلمية واإلهلية

  مركز معهد .  وظيفة 3
 وهي: طالباتوظيفات لل  مركز معهد لل

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج يف ناحية  طالباتال مركز إشراف -أ
 التطوير والنمو واإلرتفاع الدينية

 مركز لبحث العلوم الدينية واملعلومات واللغات والفنون -ب
 مركز ختدمي األخبار الدينية إىل اجملتمع. -ج

 42احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  مركز معهده. برنامج 
 تطوير الثروة البشرية ومنهج الدراسي وختطيط الدراسي واملؤسسة. 1

 أ( انتخاب املشرفني واملريب
تؤدي االنتخاب يف أخري املرحلة الثانية. واهلدف من هذا الربنامج هي لطلب 

 اجلديدة. طالباتاملشرف واملريب بأحسن الكفاءة يف تربية ال
 املعهديةب( تقومي العملية 

تؤدي هذا الربنامج قبل املرحلة األوىل لتقومي كل الربنامج يف السنة املاضية 
 وتعني العمل العراقيلية والعمل املساعدية جلميع الربنامج يف السنة القادم

 ج( طبعة الكتاب اإلشرافية 
تبحث هذا الكتاب عن الرؤية املستقبلية والرسالة واهلدف والربنامج والنظام 

يف فهم  طالباتيتعلق باملعهد. واهلدف من هذا الكتاب هو إلشراف ال وكل ما
 .حقهم

  

                                                           
42 http://alfaqir21.blogspot.co.id/2011/09/mahad-sunan-ampel-al-aly-uin-maliki.html 
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 د( تعارف املشرفني
اهلدف من هذه االربنامج هو إلحتاد الرؤية املستقبلية والرسالة يف تشريف 

 . تؤدي هذا الربنامج قبل إبداء العام اجلامعي طالباتال
 اجلديدة طالباته( تعارف ال

يف أول العام اجلامعي. وهدفه هو ليكون الوسيلة يف تعرف تؤدي هذا الربنامج 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فيه تعرف  املعهد كاأليقونة جلامعة موالنا مالك

برنامج الذي سوف تؤدي يف السنة القادم، مثل: تعليم القرآن وتعليم األفكار واليوم 
جلامعي والعدة لصالة اجلماعة يف العريب واليوم اإلجنليزي وإسهامهم يف التعليم ا

 املسجد وقراءة القرآن وقراءة الصلوات النبوية والذكر إىل هللا وغري ذلك. 
 و( طبعة الصحيفة 

بزع الصحيفة املعهدية يف كل املرحلة األوىل من العام اجلامعي. من احملتويات 
املعهد. الصحيفة هي األخبار اجلديدة املتعلقة عن املعهد والسرية عن الوجيه 

 للصحيفة املعهدية مزية مهمة هي صلة الرحم بني سكان املعهد. 
 ز( تقومي الشهرية

اهلدف من هذا الربنامج هو لصلة الرحم بني املشرفني وتعني العمل العراقيلية 
 والعمل املساعدية جلميع الربنامج يف السنة القادم

 ح( توثيق الربنامج املعهدي
 بالربنامج املعهدي أن توثقه.على كل الشيئ يتعلق 

 .  ترقية الكفاءة األكادميية2
 أ( تعليم األفكار اإلسالمية

  ركز معهد امل طالباتتؤدي تعليم األفكار مرتني يف األسبوع. وجب على كل ال
أن يشرتك فيه ألن سوف يرعي املريب على التعليم. يف أخري السمستري تقام التقومي.  

"تذهيب" الذي ألفه الدكتور مصطفى ديب البغاء  الكتاب املستخدم هو كتاب
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وفيه األمور الفقهية مستندة إىل اآليات القرأنية واحلديث. وهدف التعليم األفكار 
 القادرة على تذكري حكم العمل ودليله من القرآن أو احلديث. طالباتهو كل ال

 ب(   تعليم القرآن
  ركز معهد امل طالباتال تؤدي تعليم القرآن مرتني يف األسبوع. وجب على كل

أن يشرتك فيه. تتكون املادة من: التصويت والقراءة والرتمجة والتفسري. اهلدف من 
لقراءة القرآن بكيفية صحيحة. للطالب املاهرون  طالباتتعليم القرآن هو قدرة ال

 تشرتك يف الفصل الرتمجة والتفسري كي لديهم كفاءة فيهما. 
 ج(  تقومي مادة املشرف

التقومي عن القرآن واللغوية واألمور املعهدية يف أثناء أداء مسؤولية يعطى 
 املشرفني. تؤدي التقومي مرة يف الشهر. 

 د( ختم القرآن
فرصة لتطبيق  طالباتتؤدي ختم القرآن يف كل يوم اجلمعة صباحا. لكل ال

 علومهم القرآن.
 .  ترقية  الكفاءة اللغوية3

 أ( ابتداع البيئة اللغوية
البيئة بيئة مناسبة على التعليم اللغة وتطبيقه.  وجب على سكان املعهد أن تصبح 

ليكون حمكمة  طالباتيتكلم باللغيت أي اللغة العربية واللغة اإلجنزلية. خيتار بعض ال
 اللغة. وظيفتهم هي عطاء احملكومة إىل من الذي مل يتكلم باللغيت. 

 ب( خدمة اإلستشارة اللغوية
أن يشاور مع  طالباتثالث مرات يف األسبوع. جيوز على ال تؤدي هذه الربنامج

 بعض املشرفني املقرر املاهرين يف جمال اللغة
 ج( اليوم العريب
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هو اليوم املعني إلعطاء علوم اللغة العربية. فيه ممارسة احلوار ومناقشة ولعبة، كلهم 
 باللغة العربية. سوف تريب املعلم املرشد هذا الربنامج.

 اإلجنليزيد(  اليوم 
هو اليوم املعني إلعطاء علوم اللغة اإلجنليزية. فيه ممارسة احلوار ومناقشة ولعبة، كلهم 

 باللغة اإلجنليزية. سوف تريب املعلم املرشد هذا الربنامج.
 ه( املسابقة العربية

تؤدي يف أخري اللقاء اليوم العريب أي مرة يف السنة. هدف الربنامج هو لرتقية مهة 
 يف تعلم اللغة األجنبية.  طالباتال

 و(  املسابقة اإلجنليزية
تؤدي يف أخري اللقاء اليوم اإلجنليزي أي مرة يف السنة. هدف الربنامج هو لرتقية مهة 

 يف تعلم اللغة األجنبية.  طالباتال
 ز( صباح اللغة

 تؤدي يف كل الصباح. فيه إعطاء املفردات العربية واإلجنليزية. 
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 مركز معهد و. األعمال اليومية يف 

 األنشطة الوقت رقم
 صالة التهجد/استعداد لصالة الصبح مجاعة 04,00-04,30 .1
 صالة الصبح مجاعة وقراءة ورد اللطيف 04,30-05,15 .2
 صباح اللغة 05,15-05,45 .3
 يوم اإلثنني ويوم األربعاء: تعليم القرآن 05,45-07,00 .4

 اخلامس: تعليم األفكار اإلسالميةيوم الثلثاء ويوم 

 تعليم اجلامعي 07,00-14,00 .5
 تصحيح القراءة 08,00-1400 .6
 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 14,00-16,30 .7
صالة املغرب مجعة وقراءة سورة يس/ حتسني القراءة/  17,30-18,00 .8

 مدائح النبوية/ حماضرة/ راتب احلداد
 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 18,30-20,00 .9

 منظومة التعلم/ األنشطة اإلضايف للمبىن  20,00-21,30 .10
 اإلشراف 21,30-22,30 .11

 الزائدة: 

 . يف يوم اجلمعة صباحا، بدلت قراءة ورد اللطيف خبتم القرآن1

جبدول األعمال إال يف يوم  يوم اجلمعة تناسب األنشطة-. بعد صالة املغرب يف يوم اإلثنني2
 اخلامس: التهليل وقراءة سورة يس مجاعة ويف يوم األحد: قراءة راتب احلداد مجاعة.
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جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  مركز معهد ز. برنامج تعليم األفكار اإلسالمية يف 
 احلكومية ماالنج

 مركز معهد . ختطيط برنامج تعليم األفكار اإلسالمية يف 1

قبل أداء برنامج تعليم األفكار اإلسالمية، خططت اإلدارة كل ما يتعلق ويساعد هبذا 
أو معلمني الذين ستعلم يف الفصول التعليم ومشرفني الذين  طالباتالربنامج من ناحية ال

 ستشرف يف عملية التعليم. 

كانت بعض اخلطوات يف ختطيط برنامج تعليم األفكار اإلسالمية مثل: سبك هدف 
عليم األفكار اإلسالمية وتعني تقسيم الفصول )األساسي واملتوسط والعايل( واستعداد ت

  43وسيلة تعليم األفكار اإلسالمية ومادة اليت ستعلم يف يف العام الدراسي اآلت.

لربنامج تعليم األفكار اإلسالمية مرحلة: األساسي واملتوسط والعايل. األساسي هي 
بوسط معرفة الدينية  طالباتلدينية واملتوسط هي مرحلة للبأقل معرفة ا طالباتمرحلة لل

 بأحسن معرفة الدينية. طالباتومرحلة العايل هي مرحلة لل

كان اختبار تصنيفي )قراءة الكتب وجتيب األسئلة املكتوبة( يف أول السمستري لتقسيم 
ار التصنيفي أن تشرتكه ألن هبذا االختب طالباتفصول تعليم األفكار اإلسالمية.  على كل ال

سوف نعرف من الذي جيلس يف املرحلة العايل واملرحلة املتوسط واملرحلة األساسي. لكن 
ليس اختبار تصنيفي وحدة لتعني فصول التعليم، على املشرفة لرؤية رواية التعليمي من 

 44.طالباتال

                                                           
43Moh.Mashuri, Model Pembelajaran Kajian Kitab Ta’lim Afkar di Ma’had Sunan Ampel Al-‘Ali (untuk 

memperoleh gelas Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017), hlm: 56 
 2017أبريل  17املقابلة بقرة العينية، مشرفة بقسم تعليم األفكار، يف التاريخ  44
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الكتاب املستخدمة لربنامج تعليم األفكار اإلسالمية هو كتاب تذهيب وكتاب قامع 
لطغيان. تعلم كتاب تذهيب يف يوم الثلثاء والكتاب قامع الطغيان يف يوم اخلامس.يبحث ا

أن يفهم مجيع  طالباتكتاب تذهيب عن عبادة ومعاملة وجناية وغري ذلك. يرجى على ال
األحكام الفقهية. ويبحث كتاب قامع الطغيان عن حبل من هللا وحبل من الناس والتوحيد 

 وأقل العبودية واحلياة اإلجتماعية.

 . عملية برنامج تعليم األفكار اإلسالمية 2

لتعني مرحلتهم يف برنامج تعليم األفكار  مركز معهد  طالباتكانت اختبار تصنيفي لل
اإلسالمية. ها هي وظيفة املشرفني يف أدائه. لكن ليس وظيفة املشرفني يف تقسيم املعلم. 

 .ركز معهد قد عينت هذا األمر إدارة امل

تؤدي تعليم األفكار اإلسالمية يف يوم الثلثاء ويوم اخلميس صباحا من الساعة 
ة والنصف. يف السنة املاضي أدى برنامج تعليم األفكار السادسة حىت الساعة السابع

وجامعة ليطول وقت تعليم األفكار  مركز معهد ساعة. لكن يف هذه السنة تعامل 
بالعجلة. سوف تبدأ تعليم  طالباتاإلسالمية. واهلدف من هذا الواقع، لكي ال يشعرون ال

 45 اجلامعي يف الساعة الساعة الثامنة صباحا.

. لكن جيوز على مركز معهد عليمي يف برنامج تعليم األفكار مقرر بإدارة إن طريقة الت
هذه هي إحدى الصور ليسهل   46املعلمني يف اختيار طريقة التعليم مناسبة باملادة.

 يف فهم الدرس أي املادة. طالباتال

                                                           
 2017أبريل  17املقابلة بقرة العينية)مشرفة بقسم تعليم األفكار( يف التاريخ  45

46 Moh.Mashuri, Model Pembelajaran Kajian Kitab Ta’lim Afkar di Ma’had Sunan Ampel Al-‘Ali 

(untuk memperoleh gelas Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017), 

hlm: 61 
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ألن لتعليم األفكار  طالباتلكل معلم طريقة التعليمي خمتلفة. هم يتفقون على كفاءة ال
إسهام عظيم يف إنشاء جيل أويل النهى وأويل األلباب وأويل األبصار. يف أخري السمستري 

 ستؤدي تقومي التعليمي. هناك بعض األسئلة متعلقة بالكتاب املتعلمة.
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مبركز معهد جامعة موالنا مالك  طالباتاملبحث الثاين: تطبيق طريقة الرتمجة االنتقاءية يف لل
 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجإب

أن يشرتكه.  طالباتوعلى ال تعليم األفكار اإلسالميةبرنامج مهم هو  ركز معهد مل
هو أحد اجلهود لتحقيق الرؤية املستقبلية أي تكوين املعهد املركزي  تعليم األفكار اإلسالمية

يف فهمهم  طالباتيسهل اليف تثبيت العقيدة وتطوير العلوم اإلسالمية. كانت طريقة الرتمجة ل
 املقروء أي كتاب "تذهيب" الذي مكتوب باللغة العربية. 

مبركز معهد  طالباتتطبيق طريقة الرتمجة اإلنتقائية يف برنامج تعليم األفكار اإلسالمية لل
إبريل  18-11تقوم يف التاريخ  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

. الحظت الباحثة تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية يف الفصل املتوسط د مبىن أمساء بنت 2017
أيب بكر باملعلمة أستاذة نور احلكمة املاجستري وباملشرفة حمياي وحافظة. تؤدي الربنامج تعليم 

 يف البالط األول اجلنوبية. األفكار اإلسالمية هلذه الفصل يف مبىن املركز الرياضيات

جليع فصل التعليم األفكار اإلسالمية خمتلفة. ولاللفصل املتوسط د  طالباتعدة ال
ست وعشرين طالبة. يف برنامج تعليم األفكار اإلسالمية اإلسالمية مااستخدم الكرسي 

علمة على البالط دون الشبوط وختص امل طالباتواملكتب كما يف التعليم األكادميي. جتلس ال
 لتجلس على شبوط إلكرامها. 

كما قالت حمياي، أن لربنامج تعليم األفكار اإلسالمية منهج التعليمي معني ومادة 
معينة أي كل شيئ متعلق بتعليم األفكار اإلسالمية قد عينته إدارة املعهد املركزي. على املعلم 

األخرى. إن كان العذر أن يطيع املنهج التعليمي لكي ال أحد الفصول متخلفة عن الفصول 
 47لتشرتك الفصل األخر. هبذه الواقع ليس حجة لتخلف املادة. طالباتحبضور املعلم، على ال

 طالباتلل تعليم األفكار اإلسالميةيف تطبيق طريقة الرتمجة اإلنتقائية يف برنامج و 
شتمل على جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ت مركز معهد املتوسط د 
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ة اإلنتقائية واملرحلة لتقدمي طريقة الرتمج ةواملرحلة الثاني راحل، هن: املرحلة األوىل لتمهيدثالث م
 48ختتام.وا لتقوميالثالثة 

 2017:49إبريل  11املالحظة يف التاريخ 

 مرحلة التمهيد. 1

عملية يسمى هذه املرحلة مبرحلة التمهيد أو املقدمة أو االفتتاح. افتتحت املعلمة 
البسملة بصوت  طالباتلكي يكون التعليم مربوكا. بعد السالم، يقرؤوا ال التعليم بقول السالم

وإزالة النعاس. يف عشر دقائق األوىل،  طالباتجهرية. وهدفه هو لتبين احلماسة يف نفس ال
 . نضاما من الكتاب قامع الطغيان. هم يقرؤون باألغنية، هذا لسهولة احلفظ طالباتيقرؤوا ال

على البالط دون الشبوط. جتلس املعلمة أمام الفصل وتدورها  طالباتجلس ال
املكتوبة يف  طالبات. يف مخس دقائق األوىل، جتيز املعلمة على املشرفة لتنادي إسم الطالباتال

 كشف الغياب. 

ملراجعة الدراسة املاضية. هناك أسئلة من  طالباتيف عشر دقائق اآلت تستخدمونه ال
لتجيب السؤال. واألسئلة  جزافة طالباتاملختارة. اختارت املعلمة  طالباتلبعض الاملعلمة 

متنوعة مثل: أن ترتجم النص العريب ويستمر احلديث وتشرح املقصود من الفقرة وغري ذلك. 
مؤديا يف املراجعة عن املادة املاضي قبل دخول الفصل. إذن سوف  طالباتترجو املعلمة أن ال

دائما. إن مل تستطيع أن جتيب السؤال، ستعطى السؤال إىل الطالبة حيفظ ويفهم النص 
 األخرى. 

  

                                                           
د مبىن أمساء  املتوسط الفصل طالباتاملالحظة بتطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية يف برنامج تعليم األفكار اإلسالمية لل 48

 م 2017 إبريل 11يف التاريخ  مركز معهد بنت أيب بكر 
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 . مرحلة لتقدمي طريقة الرتمجة االنتقائية2

املادة هلذا اللقاء هي الضمان حىت الشركة. بعد انتهت مرحلة التمهيد تستمر املعلمة 
مت املعلمة طريقة املباشرة يف عملية التعليم مااستخدمبرحلة لتقدمي طريقة الرتمجة االنتقائية. 

 .إىل الرتمجة حتتاج املعلمةهلذا الواقع، . يفهمو اللغة العربية طالباتألن ليس كل ال

جتمع بني طريقة الرتمجة احلرفية وطريقة مة طريقة الرتمجة اإلنتقائية أي استخدمت املعل
أن طريقة الرتمجة احلرفية وطريقة الرتمجة التفسريية متعارضة. من السباب يف  الرتمجة التفسريية.

مجع الطريقة الرتمجة احلرفية وطريقة الرتمجة التفسريية هي لكل الطريقة مزابا وعيوب. أرادات 
املعلمة أن تتحد مزايا من بني الطريقيت. وهدف من استخدام هذه الطريقة هو أن بطريقة 

 معىن من كل الكلمة وتفهم مقصود النص.  طالباتئية سوف تفّهم الالرتمجة االنتقا
وترتمجه إىل اللغة اإلندونيسية  اعربي اأوال، تقرأ املعلمة نص هلذه الطريقة ثالث خطوات.

ألن ترتجم املعلمة كلمة عربية  ية بتطبيق طريقة الرتمجة احلرفية. وتسمى هذه العملكلمة بكلمة
يف عملية التعليم عائق. يقع الفصل يف مبىن املركز الرياضيات الذي باملعىن اإلندونيسية. أن 

. واحلل طالباتهناك فصول التعليم من مبىن اآلخر. وليس شيئ غريبة إن كسرت اكرتاث ال
. إذن، سوف هتتم طالباتهو أن تقرأ املعلم النص بصوت مرتفعة لكي تسمعها مجيع ال

 بصوت املعلمة. طالباتال
هل منهن متأخرا يف كتابة  طالباتجم النص ستسأل املعلمة إىل الثانيا، بعد أن ترت 

املعىن. إن وجدت طالبة متأخة، ستكرر املعلمة يف الرتمجة. هتتم املعلمة يف هلجة. ترجى هبا 
 أن تسهل يف فهم املعىن. ومن املقصود من اللهجة هي اللهحة اإلندونيسية.  طالباتأن ال

ملعلمة لقراءة النص العريب مث ترتمجه إىل اللغة  كررتإن وصلت إىل حد الفقرة  ثالثا، 
بل شرحت املعلمة ما الذي يكون غاية لتلك الفقرة  كلمة بكلمةاإلندونسية لكنها ليس  

 بلغتها وحدة. تسمى هذه العملية بتطبيق طريقة الرتمجة التفسريية. 
مية املتعلقة يف فهم النص، أعطيت املعلمة متثيال يف أعماهلم اليو  طالباتلتسهل ال

أن تسأل كل شيئ يتعلق  طالباتبالنص. ويف هذه املرحلة أيضا، أعطيت املعلمة فرصة لل
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، فتعطي املعلمة سؤاال إليهم. على املعلمة صربا ودؤوبا طالباتإن ليس سؤاال من ال باملادة.
 نعاسا أو مشغولة جبوالتهم.   طالباتيف التعليم إن وجدت ال

وملرحلة تقدمي طريقة الرتمجة االنتقائية أكثر دقيقة ألن فيها  هلذ املرحلة ستني دقيفة.
 تطبيق طريقتني أي طريقة الرتمجة احلرفية وطريقة الرتمجة التفسريية.

 . مرحلة التقومي واالختتام3

عن املادة اليت قد شرحت.  طالباتيف هذه املرحلة أعطيت املعلمة أسئلة لبعض ال
 يفهمون ما قد قرؤوا.  طالباتاهلدف من هذه العمل هو أن تعرف هل ال

ال لتشرح املقصود اال لرتجم احلديث وكانت سؤ اواألسئلة خمتلفة لكل الفرد. كانت سؤ 
بة األخرى. إن المن النص املعني وغري ذلك. إن مل تستطيع أن جتوبه ستعطي السؤال إىل الط

هبذه العمل تستطيع  مل تستطيع أن جتّوب، فتشرح املعلمة املادة مرة أخرى. باتطالكل ال
 الناعس فقط. طالباتاملعلمة أن تعرف من اليت هتتم بشرحها أو 

  مجاعة. احلمدلةلقراءة  طالباتيف أخري عملية التعليم، تدعى املعلمة على ال
 

 2017:50إبريل  18املالحظة يف التاريخ 
 . مرحلة التمهيد1

نضاما  طالباتتبدأ املعلمة تعليم األفكار اإلسالمية بقول السالم. كما العادة، تقرأ ال
من كتاب "قامع الطغيان". بعد انتهاء النضام، تسمح املعلمة على املشرفة لتأّكد على حضور 

ة من فقر  طالباتلرتجتع املادة املاضية. تقرأ ال طالبات. هلذا اللقاء تأمر املعلمة مجيع الطالباتال
النص املاضية.كما العادة، إن جتد صعوبات فتشرح املعلمة عن املادة مرة أخرى. مناسبة 

 بالواقع، حتتاج مرحلة التمهيد هلذا اللقاء إىل ثالثني دقيقة.
  

                                                           
 2017إبريل  18املالحظة يف الفصل النتوسط )د( يف التاريخ  50 50
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 . مرحلة لتقدمي طريقة الرتمجة االنتقائية2
)فصل( الغصب والوقت الباقية هي ستني  –املادة هلذ اللقاء هي )فصل( الوكالة 

وترتمجه إىل اللغة  اعربي اتقرأ املعلمة نصدقيقة. لكن ليس هنا خطوات خمتلفة يف الرتمجة. أوال، 
أي تطبق املعلمة طريقة الرتمجة احلرفية. وثانيا، تقرأ مجلة وترتمجها إىل  كلمة بكلمةاإلندونيسية  

 ثا، تقرأ فقرة من النص مث ترتمجها باللغة املعلمة نفسها. اللغة العربية بأسلوب إندونيسية. وثال
 مركز معهد  طالباتترجى هذه الطريقة تستطيع أن حتل مشكالت يف فهم املقروء لل

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 . مرحلة التقومي واالختتام3

لة عن املادة املتعلمة. وتأخر هلذه املرحلة عشر دقائق. قدمت املعلمة بعض األسئ
التعليم بقراءة النضام واحلمدلة مجاعة. لكن قبله أعطيت املعلة فرصة لتسأل كا شيئ متعلق 

 باملادة. 
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مبركز معهد  طالباتاملبحث الثالث: إسهام طريقة الرتمجة االنتقائية يف فهم املقروء لل
 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

وفيما يلي ستعرض الباحثة البيانات اليت تتعلق بنتائج البحث. وتعرض الباحثة يف 
 هذا البحث نتائج االستبانة من الفصل املتوسط )د( مث حللتها يف شكل الوصفي.

(1،4.3اجلدول )  

يف فصل  طالباتلل االنتقائيةاالستبانة يف التعلم كتاب تذهيب باستخدام طريقة الرتمجة 
 مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججتريبية  جمموعة

 اإلجياب رقم

 اإلجابة

موافق 
 كثريا

 موافق
 ريغ
 وافقم

غري 
موافق 
  كثريا

باستخدام طريقة الرتمجة االنتقائية،  .1
ستشعر بأكرب احلماسة يف برنامج 

 "تعليم األفكار اإلسالمية"

23،1
% 

69،2
% 

7،7% - 

إن هذه الطريقة جتعل طالبات يفهمن  . 2
 بالسرعة

15،4
% 

73،1
% 

11،5
% 

- 

76،9 %7،7 يف تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية سهولة .3
% 

15،4
% 

- 

بعد استخدام طريقة الرتمجة االنتقائية  .4
سوف تشعر بالفرحة يف تعليم كتاب 

 "تذهيب"

11،5
% 

80،8
% 

7،7% - 
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االنتقائية باستخدام طريقة الرتمجة  .5
سوف ختفف صعوبات يف فهم املقروء 

 لكتاب "تذهيب"

7،7% 73،1
% 

19،2
% 

- 

 اليت لصعوبات حال تكون الطريقة هذه .6
 املقروء فهم يف الطالبات تواجهها

11،5
% 

65،4
% 

23،1
% 

- 

باستخدام طريقة الرتمجة االنتقائية لن  .7
تشعر بالسأمة يف تعليم كتاب 

 "تذهيب"

11،5
% 

61،5
% 

27% - 

باستخدام طريقة الرتمجة االنتقائية  .8
سوف تفهم املقروء من كتاب 

 "تذهيب" سريعة

15،4
% 

61،5
% 

23،1
% 

- 

طريقة الرتمجة االنتقائية هي طريقة  .9
مساعدة يف فهم املقروء لكتاب مكتوب 

 باللغة العربية

19،2
% 

65،4
% 

15،4
% 

- 

بعد تعلمت باستخدام طريقة الرتمجة  .10
تشعر بأن كتاب "تذهيب" االنتقائية 

 غري مصعوب يف فهمه

23،1
% 

65،4
% 

11،5
% 

- 

 

كما حصول االستبانة املنشورة يف فصل جمموعة جتريبية، كانت عشر أسئلة ملعرفة 
مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم  طالباتاسهام طريقة الرتمجة االنتقائية يف فهم املقروء لل

 والنتيجة من االستبانة كما يلي:. اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 األفكار تعليم" برنامج يف احلماسة بأكرب ستشعر االنتقائية، مجةرت ال طريقة باستخدام .1
 "اإلسالمية

هذا تقلل  51.طالباتيف تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية هناك تفاعال بني املعلمة وال
النعاس وامللل. يف تطبيق هذه الطريقة، سوف تبدل من طريقة الرتمجة احلرفية إىل طريقة 

  على املعلمة. طالباتالرتمجة التفسريية. إذن هناك ستزيد اهتمام ال

 إن هذه الطريقة جتعل طالبات يفهمن بالسرعة. 2

ئية يف الرتمجة فتجمع إن تستخدم طريقة االنتقاطريقة الرتمجة االنتقائية هي طريقة 
إن مازل مل  طريقيت الرتمجة يف تعليم واحد. سوف تكمل الطريقة عيوب الطريقة األخرى.

مقصود النص بتطبيق طريقة الرتمجة احلرفية، فسوف تفهم بتطبيق طريقة  طالباتتفهم ال
 يف تفهيم النص أي املقروء. طالباتالرتمجة التفسريية. هذا يسهل ال

 قة الرتمجة االنتقائية سهولة. يف تطبيق طري3

أن للمعلمة أن تقارن بني كيفية طريقة الرتمجة احلرفية وطريقة الرتمجة التفسريية. 
وكيفيتهما معينة منذ حتقيقها. بناء على هذا الواقع، لن تشعر بالصعوبة يف تطبيقها. ويف 

ول وطريقة الرتمجة هذا برنامج تعليم األفكار اإلسالمية تطبق طريقة التجمة احلرفية يف األ
 التفسريية بعدها.

 . بعد استخدام طريقة الرتمجة االنتقائية سوف تشعر بالفرحة يف تعليم كتاب "تذهيب"4

أن تنجح يف كل جهدهم، أي شيئ متعلق باألكادميي. سوف  طالباتأراد كل ال
قة، الطري هبتطبيق هذ 52تشعر بالفرحة إن تنجح وسوف تشعر باحلزن إن تفشل يف التعليم.

 يف تفهيم ما قرؤوا.  طالباتتسهل وتنجح ال

                                                           
 2017إبريل  11يف تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية يف التارسخ   املالحظة 51

52https://syukronmakmun8.wordpress.com/membina-pramuka/memahami-peserta-didik/memahami-

peserta-didik/ 
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 . باستخدام طريقة الرتمجة االنتقائية سوف ختفف صعوبات يف فهم املقروء لكتاب "تذهيب"5

لكل طريقة مزايا وعيوب. قارنت هذه الطريقة مزايا من بني طريقة احلرفية وطريقة 
ريقة التفسريية. ستخفف التفسريية. والعيوب من طريقة احلرفية ستكمل باملزايا من ط

 صعوبات يف فهم املقروء لكتاب "تذهيب" ألن هناك كثر مزايا يف طريقة الرتمجة االنتقائية.

 هذه الطريقة تكون حال لصعوبات اليت تواجهها الطالبات يف فهم املقروء. 6

كان كثرة احلل يف توجيه صعوبات يف فهم املقروء. بل حل الذي سهولة يف تطبيقه 
 معهد اجلامعة املرزي هي طريقة الرتمجة االنتقائية.  طالباتومناسبة باخلال 

متخرجة  منهنخبلفية الرتبوية املتنوعة. بعض  طالباتتتكون الفصل املتوسط )د( من 
 منهنالعربية أي تسهل يف فهم النص العريب وبعض  من املعهد وهلم كثر املعرفة يف اللغة

ليس متخرجة من املعهد أي ليس هلم معرفة يف اللغة العربية. على املعلم أن تستخدم طريقة 
اليت غري متخرجة من  طالبات. طريقة الرتمجة احلرفية ستسهل طالباتاليت مناسبة بكل ال

فهمهم يف املقروء بتطبيق طريقة الرتمجة املتخرجة من املعهد أن تزيد  طالباتاملعهد لكن لل
 التفسريية. 

 . باستخدام طريقة الرتمجة االنتقائية لن تشعر بالسأمة يف تعليم كتاب "تذهيب"7

تؤدي برنامج تعليم األفكار اإلسالمية مرتني يف األسبوع. إن تطبق طريقة واحدة  
حىت إنتهاء العام الدراسي، سوف تشعر بالسأمة. لكن طريقة الرتمجة االنتقائية هي طريقة 

 جديدة وجمتذبة. 

 باستخدام طريقة الرتمجة االنتقائية سوف تفهم املقروء من كتاب "تذهيب" سريعة. 8

إن تستخدم طريقة االنتقائية يف الرتمجة فتجمع لرتمجة االنتقائية هي طريقة طريقة ا
إن مازل مل  طريقيت الرتمجة يف تعليم واحد. سوف تكمل الطريقة عيوب الطريقة األخرى.
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مقصود النص بتطبيق طريقة الرتمجة احلرفية، فسوف تفهم بتطبيق طريقة  طالباتتفهم ال
 يف تفهيم النص أي املقروء. طالباتالالرتمجة التفسريية. هذا يسهل 

 . طريقة الرتمجة االنتقائية هي طريقة مساعدة يف فهم املقروء لكتاب مكتوب باللغة العربية9

هلذه الطريقة أثر على فهم املقروء كتاب ككتوب باللغة العربية. هناك تكرار يف عملية 
 الرتمجة. أي ترتجم النص باحلرفية مث ترتجم بالتفسريية.

. بعد تعلمت باستخدام طريقة الرتمجة االنتقائية تشعر بأن كتاب "تذهيب" غري مصعوب 10
 يف فهمه.

تستطيع طريقة الرتمجة االنتقائية أن ختفف صعوبة يف فهم كتاب مكتوب بالعربية. 
 إذن، مل جتد هناك صعوبة.
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 (4.3.2اجلدول )

 األفكار اإلسالميةاملقابلة باملعلمة عن الطريقة املستخدم يف برنامج تعليم 

 : نور احلكمة  االسم

 : معلمة تعليم األفكار اإلسالمية الفصل املتوسط )د( مبىن أمساء بنت أيب بكر  املهنة

 األسئلة رقم
 أي طريقة اليت تستخدمني يف برنامج تعليم األفكار اإلسالمية؟ .1

 الرتمجة التفسريية(طريقة الرتمجة االنتقائية )طريقة الرتمجة احلرفية وطريقة  
*طريقة الرتمجة االنتقائية هي جتمع بني طريقيت الرتمجة أو أكثر. بل  

ألستاذة نور احلكمة جتمع طريقتني فقط. عند رأيها، سوف تكامل 
 عيوب من بني الطريقة.

 يف تطبيقها؟ ماالسبب؟ فعالةهل طريقة الرتمجة االنتقائية  .2
ة احلرفية مث استخدم طريقة الرتمجة . ألن استخدم طريقة الرتمجفعالة 

 التفسريية.
يف هذا القول هي مؤثرة  فعالةواملراد ب  53هي مؤثرة لشئ آخر فعالة* 

 أي تسهل يف فهم النص.  مركز معهد  طالباتعلى فهم املقروء لل
هل طريقة اليت تستخدمني يف برنامج تعليم األفكار اإلسالمية حل  .3

 يف فهم املقروء؟ طالباتيف توجيه صعوبة ال
للمبتدئ ألن سوف تنال مفردات  فعالةطريقة الرتمجة االنتقائية  

 جديدة وتفهم اختالف معىن من كلمة بكلمة اآلخر مناسبة بالبحث.
*للمبتدئ ستفهم معىن لكل الكلمة وللمتوسط واملرحلة العايل ستنال  

 كثرة املعرفة لتعني مقصود النص.
                                                           
53 KBBI online 
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 اإلنتاج :

الفصل املتوسط  طالباتالرتمجة االنتقائية يف برنامج تعليم األفكار اإلسالمية لل .تطبيق طريقة1
تنقسم على ثالث  مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج)د( 

 مراحل، وهي مرحلة التمهيد ومرحلة لتقدمي طريقة الرتمجة االنتقائية ومرحلة التقومي واالختتام 

مبركز معهد جامعة موالنا مالك  طالبات.لطريقة الرتمجة االنتقائية إسهام يف فهم املقروء لل2
 طالبات. هبذه الطريقة تستطيع املعلمة أن تسهل بني إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

اليت  طالباتبكثر املعرفة يف اللغة العربية. هبذه الطريقة سوف تساعد  طالباتبقلة املعرفة و 
اليت هلا  طالباتهلا قلة املعرفة يف اللغة العربية، ألهنم ستفهمون كل املعىن من الكلمة. ول

 معرفة يف اللغة العربية، سوف تسهل بشرح مقصود النص.
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

  ركز معهد مب طالباتأ. تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية لل

 طالباتمالحظة تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية يف برنامج تعليم األفكار اإلسالمية لل
إبريل  11تقام يف التاريخ  مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

. وتطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية تنقسم على ثالث مراحل وهي مرحلة 2017إبريل  18و
 د ومرحلة لتقدمي طريقة الرتمجة االنتقائية ومرحلة التقومي واالختتام. التمهي

توجد أن كيفية تطبيق هذا الطريقة مناسبة باخلطوات املستعملة ألمحد حسن الزيات 
الثاين: نقل ترمجة حرفية إىل ، : يرتجم النص املصدر برتمجة حرفيةاألول)مرتجم عصري(، 

:  الثالث، و لنقل الصفي، دون تزييد وتنقص املعىن أسلوب أساسي للغة اهلدف. ها هنا ا
 54يكرر الرتمجة بتعميق الشعور واهلمة يف استخدام جماز مناسب.

ومن هذا تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية، توجد أن تعليم األفكار اإلسالمية بكتاب 
ملادة كما يف "تذهيب" كالعادة هي بالتعليم التقليدية أي بالطريقة اخلطابة. تشرح املعلمة ا

بنعاس وملل.  طالبات. هبذه الطريقة، سوف تشعر الطالباتالكتاب دون تفاعل بني معلمة و 
هتملون شرح املعلم ألن لديهم قلة املعرفة يف اللغة العربية وحيتاجون إىل أكثر  منهنوبعض 

عن ذلك الشرح، سوف تشعر بالعبس وهتمل  طالباتالشرح. إن مرة تشرح النص ومل تفهم ال
 الشرح عن النص اآلت.

فرصة لتسمع الشرح عن النص املاضي. إذن  طالباتبتطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية، لل
 يف تفهيم النص أي فهم املقروء. طالباتبشرح املعلمة. ها هنا تسهل ال طالباتسوف هتتم ال

  

                                                           
54 Syihabuddin, Teori Dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia. (Bandung : Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional), hlm.64 
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 ب. إسهام طريقة الرتمجة االنتقائية يف برنامج تعليم األفكار اإلسالمية

مبركز معهد جامعة موالنا مالك  طالباتلطريقة الرتمجة االنتقائية إسهام يف فهم املقروء لل
بقلة  طالبات. هبذه الطريقة تستطيع املعلمة أن تسهل بني إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ا قلة اليت هل طالباتبكثر املعرفة يف اللغة العربية. هبذه الطريقة سوف تساعد  طالباتاملعرفة و 
اليت هلا معرفة يف  طالباتاملعرفة يف اللغة العربية، ألهنم ستفهمون كل املعىن من الكلمة. ول

 اللغة العربية، سوف تسهل بشرح مقصود النص.

 سوف تفهم املقروء من كتاب "تذهيب" .1

إن تستخدم طريقة االنتقائية يف الرتمجة فتجمع طريقيت طريقة الرتمجة االنتقائية هي طريقة 
إن مازل مل تفهم  الرتمجة يف تعليم واحد. سوف تكمل الطريقة عيوب الطريقة األخرى.

مقصود النص بتطبيق طريقة الرتمجة احلرفية، فسوف تفهم بتطبيق طريقة الرتمجة  طالباتال
 يف تفهيم النص أي املقروء. طالباتالتفسريية. هذا يسهل ال

 صعوبات يف فهم املقروء لكتاب "تذهيب". طريقة الرتمجة االنتقائية هي حل يف توجيه 2

متخرجة من  منهنخبلفية الرتبوية املتنوعة. بعض  طالباتتتكون الفصل املتوسط )د( من 
ليس  منهناملعهد وهلم كثر املعرفة يف اللغة العربية أي تسهل يف فهم النص العريب وبعض 

علم أن تستخدم طريقة اليت متخرجة من املعهد أي ليس هلم معرفة يف اللغة العربية. على امل
اليت غري متخرجة من املعهد  طالبات. طريقة الرتمجة احلرفية ستسهل طالباتمناسبة بكل ال

 املتخرجة من املعهد أن تزيد فهمهم يف املقروء بتطبيق طريقة الرتمجة التفسريية. طالباتلكن لل
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 الفصل السادس

 قرتحاتنتائج البحث واال

بعد القيام بعرض نتائج الدراسية امليدانية يف الباب السابق، فأخذت الباحثة اخلالصة من 
 نتائج البحث فيما يلي:

 أ. نتائج البحث

مبركز معهد  طالباتّن استخدام طريقة الرتمجة االنتقائية وإسهامها يف فهم املقروء للإ
حيصل على نتائج البحث كما  ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 يلي:

تنقسم إىل ثالث مراحل. وكذلك  ةإن تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية ملرحلة جامع. 1
تطبيق طريقة الرتمجة االنتقائية يف مركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

يقة لتقدمي طر  مرحلة التمهيد ومرحلة وهي ثالث مراحلاحلكومية ماالنج تنقسم إىل 
طريقة الرتمجة االنتقائية هي مجع بني طريقيت  واالختتام.الرتمجة االنتقائية ومرحلة التقومي 

 أي طريقة الرتمجة احلرفية وطريقة الرتمجة التفسريية.

ونتائج االستبانة تدل يف استخدام طريقة الرتمجة االنتقائية إسهامان يف فهم املقروء. . 2
تسهل الطالبات يف فهم املقروء أي فهم كتاب "تذهيب" سواء على أن هذه الطريقة 

كّن ماهرات يف اللغة العربية أم ال. واإلسهام الثاين هو هذه الطريقة تكون حال 
هي صعوبات  الصعوبات املقصودةلصعوبات اليت تواجهها الطالبات يف فهم املقروء. و 

 دونيسية.فهم معىن معىن الكلمة وترمجة النص من العربية إىل اإلن
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 ب. االقرتاحات

 ركز معهد االقرتاحات من هذا البحث، أن يف برنامج تعليم األفكار اإلسالمية مب
قد احتاجت إىل طريقة اليت هلا إسهام يف تسهيل فهم املقروء لكتاب تذهيب. ويستطيع أن 

 ذا البحث.تستخدم كل طريقة مناسبة باملادة مثال تستخدم طريقة الرتمجة االنتقائية كما يف ه

ينبغي على الباحثني األخرين أن تبحث استخدام طريقة الرتمجة االنتقائية للمستوي 
مبركز معهد جامعة موالنا مالك إبراهيم العايل حىت املستوى األساسي يف برنامج تعليم األفكار 

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج
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