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 مستخلص البحث 

ب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم يف . مشكالت طال2017سلمى. ، نبيلة
حبث وصفي كيفي. قسم تعليم اللغة العربية .  تعل م الرتمجة واْللوال املقرتحة هلا

 املشرف : الدكتور أوريل حبر الدين جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق.

 : مشكالت الطالب، الرتمجة، اْللول الكلمات األساسية

مجة هي مهارة املطلوب للمعل م يف عملية التعليم اللغة العربية، مما جيعلها املعل مْي جيدين الرت 
وجتد يف . ومتييزين، إذا كانت لديهم قدرة الرتمجة اجليدة، فتسه لهم يف عملية التعليم اللغة العربية

يصعب يف تعلميها. اْلقيقة أن طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهم ماالنق 
إضافة إىل ذلك، أراد الباحثة أن تبحث املشكالت اليت تواجه الطالب واسباهبا واْللول الذي تقرتح 

 الباحثة.

وصف هذه املشكالت اليت تواجه طالب واْللول املقرتحة هلا. وأما هذا البحث  فهد
، واملالحضة. وصفي كيفي. ووسئال البحث هي مقابلة، استبانةمنهج البحث املستخدم هي 

 وحتليل مجع البيانات يرجع على النظرية واملراجع.

يف ضعف ال( 1: )هي ةناحية اللغويالوأما نتائج البحث فهو: أن مشكالت الطالب من 
هلا يستعمل  اْلل املقرتحأسبابه ألهنم الحيفظون وال يعرفون معىن املفردات. و من املفردات، و فهم 

الطالب أن ينقل من  علىيصعب  الرتمجة املعنوية،صعوبة ( 2)الذي يقرتح من املعلم. القاموس 
ضعف  واسباهبما هية، يقترتيب الكلمة واختيار املعىن الدق( 3) الرتمجة اْلرفية إىل الرتمجة املعنوية.

الباحثة هي ميارس  ةقرتحن التمرين. واحد من اْللول الذي تونقص م لطالب يف فهم املفردات
املعلم ال  ، واسبابهْي القاعدة( اختالف ب4) يف مادة الرتمجة بتدرج. SKS الطالب بالرتمجة بزيادة

عن القاعدة اللغة يف  املعلميبحث واْللول املقرتحة هلا يعين  يبحث القاعدة اللغة يف عملية التعليم.
 أن ، واْللول املقرتحة هلا من الطالب عدد( 1: )ةمشكالت الطالب من غري اللغوي .تطبيق الرتمجة

. وحلوهلا يبدل املعلم بالطريقة التعليم غري مناسبة( طريقة التعليم 2فصل الصغري )العل الفصل بجي
، وحلوهلا يبدل هنار ليم الذي يستعمل الطالب للرتمجة يف( وقت التعليم، وقت التع3املتنوعة. )

 .وقت التعليم إليها
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Translating skills is something to be possessed by the teachers of Arabic, 

because Arabic is a foreign language in Indonesia, hence the ability of interpreting 

Arabic language teachers can be a good teacher. If an Arabic teacher has good 

translating skills, then he will be facilitate the learning process. In fact, students of 

education Arabic UIN Malang maulana malik Ibrahim felt difficulty in practice. 

That’s why researchers what to know the problematic what they face in the ource 

of translation, as well as what to know what causes and how solution can be 

offered. 

The purpose of this research is to describe the problems faced by college 

students of Arabic education UIN Maulana Malik Ibrahim Malang and the 

solutions. the research method used is descriptive qualitative. For research 

instrument is a questionnaire and documentation, as well as the analysis of all 

data, deepen the observations and combine in another source that refers to the 

theory. 

As for the results of this study: that the problems faced by students in 

terms of linguistic are: (1) weak mufrodat, their cause is not memorized and 

doesn't know the meaning of the mufrodat, as for the solutions offered by the 

researchers was the use dictionary by Lecturer mentor. (2) Faithful Translation, 

they feel difficulties in the process of transferring the literal translation become 

faithful translation. (3) composing sentences and choose the right words. The 

cause of this is weak mufrodat, the majority of respondents said that lack of 

exercise also a factor 2 and 3 that they face, as for the solution is to add SKS. (4) 

the difference in rules 2 languages. The cause was a lecturer does notdiscuss the 

themes, the solution is expected for the lecturer to offends it in the learning 

process. Problems faced by students in terms of linguistic external language: (1) 

the number of students in one class. The solution is create small classes for 

courses translation. (2) teaching methods. Theaching method is considered less 

suitable presentation, boring and less effective. The solution is to replace or mix 

lecturers with other methods. (3) the lesson time, time spent in translation is 

during the day, the solution change the schedule or other time looking empty time 

for translation courses. 
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Keterampilan menerjemah adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh guru bahasa 

Arab, kemampuan menerjemah dapat menjadikan guru bahasa arab menjadi guru yang 

baik. Apabila seorang guru bahasa Arab memiliki kemampuan menerjemah yang baik, 

maka ia akan memudahkanya dalam proses pembelajaran. Pada kenyataanya, mahasiswa 

pendidikan bahasa Arab UIN maulana malik Ibrahim Malang merasa kesulitan dalam 

prakteknya. Atas dasar itulah peneliti ingin mengetahui problematika apa yang mereka 

hadapi pada mata kuliah tarjamah, sekaligus ingin mengetahui apa penyebab dan 

bagaimana solusi yang bias ditawarkan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan masalah yang dihadapi 

mahasiswa pendidikan bahasa Arab UIN maulana malik Ibrahim Malang beserta 

solusinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk 

instrument penelitianya adalah angket dan dokumentasi, serta analisis semua data, 

memperdalam pengamatan dan menggabungkan pada sumber lain yang merujuk pada 

teori. 

Adapun hasil penelitian ini: bahwa masalah yang dihadapi mahasiswa dari segi 

kebahasaan adalah: (1) minimnya pemahaman kosakata, penyebabnya adalah mereka 

tidak hafal dan tidak tahu arti kosakata tersebut, adapun solusi yang ditawarkan oleh 

peneliti adalah penggunaan kamus yang di sarankan oleh dosen pembimbing. (2) 

tarjamah ma’na, mereka merasa kesulitan dalam proses memindah hasil tarjamah leterlek 

menjadi tarjamah ma’na. (3) menyusun kalimat dan memilih kata yang tepat. Penyebab 

dari hal ini adalah minimnya pengetahuan kosakata mahasiswa, penyebabnya kurangnya 

latihan, kesulitan dalam memindah tarjamah leterlek ke tarjamah ma’na juga menjadi 

penyebabnya, solusinya adalah dengan membiasakan mahasiswa untuk menerjemah 

dengan cara menambah SKS. (4) perbedaan kaidah 2 bahasa. Penyebabnya adalah dosen 

tidak membahas tema tersebut, solusinya adalah diharapkan bagi dosen untuk 

menyinggungnya dalam proses pembelajaran. Masalah yang dihadapi mahasiswa dari 

segi eksternal kebahasaan: (1) jumlah mahasiswa dalam kelas. Solusimya membuat kelas 

kecil. (2) Metode pengajaran yang tidak sesuai. Solusinya adalah dosen mengganti atau 

mencampur dengan metode lain. (3) waktu pelajaran, waktu yang digunakan dalam 

tarjamah adalah siang hari, solusinya mencari waktu lain yang kosong untuk mata kuliah 

tarjamah. 
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 لو الفصل األ

 اإلطار العام
 

 خلفية البحثل : و املبحث األ

 خلفية البحث -أ

 الرتبية هي عنصر مهم  يف حياة الناس، دوهنا سيصعب الناس لنضج
جودهتم. ودوهنا  سيصعب الناس ليعز ز فعالياهتم، وعاملهم،  الوصول إىل حتقيق

 ب الناس ليظاهر قدرهتم.وأحسن آجلتهم. ودوهنا سيصع
درست اللغات األجنبية . تعليم اللغة هي إحدى من أنواع الرتبية املهمة

يف بلدنا ملتابعة تطور العصر. وأحد منهم هي لغة العربية الذي يستخدم أغلب 
من املسلمْي يف ايندونسيا. وقد جعلتها باللغة العامل الذي يستخدم بلد 

 األخرى.
، ليس لكل  مرشخ ن يكون مدرسة يف املستقبل. ة املدرسة أال شك 

 لذلك، وجب عليهم ان يستحق  املهارة األخرى. 
اللغة العربية تتكون من اربع مهارات املهمة، هي اإلستماع، والكالم، 

تصال قل مهارة الكالم هي الصوت عرب االوالقراءة، والكتابة. والوسيلة اليت تنت
رة القراءة والكتابة، فوسيلتهما اْلروف املباشر بْي املتكلم واملستمع. أما مها

 1.ةاملكتوب

ويسميها بعضهم، وهي ثالثة عناصر : األصوات، واملفردات، والرتاكيب 
القواعد. وهذه العناصر هي املادة اْلقيقية اليت تعْي املتعلم على تعلم مهارة  /

                                                           
 176م ص. 2011اململكة العربية السودية : الرياض.  إضاءت، ملعلم اللغة العربية لغري الناطقْي هبا.عبد الرمحن ابراهيم الفوزان.  1



 

2 
 

هتا اللغة، ومن مل يسيطر عليها ال يتمكن من سيطرة علي مهارات اللغة مبستويا
 وال بد  املدرسة ان ميلكها.  2املتعددة.

فضال عن ذلك، هناك مهارة اخرى مهم ة جد ا، وهي "الرتمجة". الرتمجة 
هي مهارة املطلوب للمعل م يف عملية التعليم اللغة العربية، ألن اللغة العربية هي 

يهم قدرة ، إذا لدمتييزينو  ينجيداملعل مْي  اللغة األجنبية يف اندونسيا، مما جيعلها
 .الرتمجة اجليدة، فتسه ل الرتمجة يف عملية التعليم اللغة العربية

اللغة اإلندونيسية  إىلبشكل عام، تركزت أنشطة الرتمجة من اللغة العربية 
على النصوص الدينية، يعين من الكتاب املقدس القرآن، اْلديث، التفسري، دعوة 

ما يربره ألن الشعب واألخالق ويدرس الفكر اإلسالمي هذا اْلال له 
اإلندونيسي حيتاج علوم الدين لتمامة العملية الدين. وتأكيد اْلقيقة أن بعض 

بل مع  3الشعوب يرتجم النصوص ملا يتعلق هبم . وميلك له ويكتب بالغتهم.
 مرور الوقت، قامت الرتمجة ليرتجم كتاب العلوم الرتبية لنقل العلوم األخرى.

الرتبية من األقسام يف كلية العلوم و  واحد اللغة العربية هيقسم تعليم 
جبامعة موالنا مالك ابراهيم ماالنج الذي تعل م اللغة العربية. وطالهبا تعلمت عن 
اللغة العربية لسنوات عديدة. وهم تعلمت لغة العربية اإلضافية حوايل السنة يف 

PKPBA يشكون . وهم تعلمت مادة الرتمجة ايضا، وبل اْلقيقة كثري منهم الذين
  أنالرتمجة  أحد معل ميبصعوبة يف تعليمها وتطبيقها. وتأكد مبقابلة الباحثة بقول 

 4ترمجة جيدة.على من الطالب مل يقدر  اكثري 

ن تبحث وتدق ق ما املشكالت اليت مهمة أهذه املشكلة  لوصفلذلك، 
" تواجه الطالب قسم تعليم اللغة العربية، وما هو اْللول هلذه املشكلة بعنوان 

                                                           
  146. عبد الرمحن الفوزان. ص. سابقمراجع ال 2

3 Syihabudin, Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia. Proyek peningkatan penelitian 

pendidikan tinggi direktorat jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional 2002 
 2016\11\23نتائج املقابلة يف  4
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مشكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم في 
 تعّلم الترجمة والحلوال المقترحة لها".

 

 أسئلة البحث -ب

 البحث هي : بناء على هذه خلفية البحث، فأسئلة هذا
ما املشكالت اليت تواجه طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  .1

 لرتمجة ؟ا تعل م إبراهيم يف

ما هي اْللول املقرتحة لطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  .2
 ؟ الرتقية جودة ترمجتهم إبراهيم يف

 

 أهداف البحث -ج

 أهداف البحث من هذه البحث يعين :
وصف املشكالت اليت تواجه طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا  .1

 مجة.مادة الرت تعل م مالك إبراهيم يف 

وصف اْللول املقرتحة لطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  .2
 .الرتقية جودة ترمجتهم يف إبراهيم

 

 أهمّية البحث -د

 فوائد هذه البحث هي فائدان ؛ فوائد نظرية و فوائد تطبقية، و مها :
: يرجي أن تكون نتائج هذا البحث نظرية جديدة للمعلم يف  النظرية .1

ادة الرتمجة و خصوصا يف مشكالت الطالب يف تطبيق الرتمجة قسم تعليم امل
 تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق.
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شكالت تستطيع أن حتل : يرجي أن تكون نتائج هذا البحث  قيةيالتطب .2
طالب يف تطبيق الرتمجة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم 

 ماالنق.

 

 حدود البحث -ه

 دد الباحثة هذا البحث يف األمور اآلتية :حت

 اْلد املوضوعي .1

قسم تعليم اللغة دد الباحثة املوضوع يف مشكالت طالب حت
 2018 \2017 امعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق علىالعربية جب

. فتحدد الباحثة مبوضوعان الفرعيان، مادة الرتمجة تعل ميف تطبيق 
ب يف تطبيق الرتمجة من الناحية اللغوية وغري ومها: مشكالت الطال

 اإلندونسية، وحلوهلا املقرتحة. عن الرتمجة العربية إىل اللغوية
 اْلد املكان .2

جبامعة موالنا  املستوى الثامنطالب قسم تعليم اللغة العربية يف 
 مالك اإلبراهيم اإلسالمية اْلكومية ماالنق.

 اْلد الزمين .3

حىت  2016نوفيمرب  1ة من التاريخ هذا البحث يقوم هبا الباحث
 .م2017ماريس 
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 تحديد المصطلحات -و

 مشكالت .1

اهلدف حىت  إىلظروف املعينة وتدل  بعقبات للوصول الاملشكالت هي 
واملراد باملشكلة يف هذا البحث يعين املشكالت اليت تواجه   5حيتاج اجلهد.

امعة  موالنا مالك الطالب قسم تعليم اللغة العربية يف مستوى الثامنة جب
اللغة اإلندونسية من  إىلإبراهيم ماالنق يف مادة الرتمجة من اللغة العربية 

 الناحية العوامل اللغوية وغري اللغوية. 

وأما مشكالت طالب من الناحية اللغوية هي من املعرفية الطالب عن 
الرتمجة، ومشكالت طالب من الناحية غري اللغوية هي من الناحية طالب  

 ، وسائل التعليم ووقت التعليم.املدرسو 

 الرتمجة .2

يف اللغة اإليندونيسية تأخذ كلمة الرتمجة من اللغة العربية "ترمجة". واللغة 
 Turjuman " كلمة  "Turjumanالعربية يأخذ كلمة الرتمجة من اللغة ارمينيا. "

" هو حأول اخلطاب من  Turjuman " و "Turjuman " شكل من الكلمة "
وأما املراد يف هذا البحث فهو يرتجم الفقرة من  6إىل اللغة األخرى.اللغة 

اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية بطريقة االنتقائية عند الدكتور أوريل حبر 
 الرتمجة اْلرفية )وفاء( واملعنوية )مجيلة(. ;الدين 

 اْللول .3

يف واملراد الباحثة   7أصالح األخطاء واستكشاف األخطاء. ;اْللول 
هذا البحث هو اْللول املقرتحة من الباحثة للمشكالت اليت تواجه 
طالب يف مستوى الثامنة جبامعة  موالنا مالك إبراهيم ماالنق يف مادة 

                                                           
5 Fitria. 2005, Analisis Kesulitan Menyelesaikan Soal Bangun Ruang pada Siswa Kelas V SDN 

No.29 Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Skripsi: FKTP Unismuh Makassar. Hal :5 
6 Op.Cit,. Syihabuddin. Hal. 6 
7 KBBI 
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سية من الناحية الداخلية ياللغة اإلندون إىلالرتمجة من اللغة العربية 
  .واخلارجية

 

 الدراسات السابقة -ز

النحوية والصرفية بفيديو مسرحية ابن حتليل األخطاء  .2016يف  هداية.  .1
لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك  2012عريب دفعة 

إبراهيم اإلسالمية اْلكومية مباالنق، أهداف هذا البحث هدفان، ملعرفة 
األخطاء يف استخدام قواعد النحوية والصرفية بفيديو مسرحية ابن عريب دفعة 

عليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم لدى طلبة قسم ت 2012
. وأما نتائج  وتستعمل الباحثة مبدخل كيفي اإلسالمية اْلكومية مباالنق،

من كلمات الىت وجدت يف استخدام قواعد حنوية وصرفية، بينما  17البحث 
  3أخطاء عبارة تشمل :  8القواعد املتعلقة باستخدام قواعد حنوية هناك 

يف استخدام أخطاء جانب منصوبات األمساء. وهي القواعد كلمات أخطاء 
كلمات الىت تتضمن األخطاء، منها :   9املتعلقة باستخدام صرفية هناك 

كلمات على استخدام اسم ضمري وكلمة وحدة   6جانب صغة يف كلمتْي، 
 يف استخدام اسم اشارة.

 Pengaruh Metode Elektik Terhadap Minat، 2014زين العابدين.  .2

Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas X IPS I di MAN Pemalang ،
أهداف البحث من الناحية النظري لزيادة معرفية املعلم عن املنهج االنتقائية، 
وأما من الناحية التطبقي ْللول املقرتحة للمدرس عن التطبيق طريقة 

وثائق كمي مبالحظة، واإلستبانة، والويستعمل الباحث مبنهجية   .االنتقائية
، وأما نتائج البحث يعرف بتطبيق طريقة االنتقائية  هي احسن،  واملقابلة

)حسن( بنسبة  54-52من فاصل  53،16بالدليل نتائج التعليم متوسط 
 . %2،70اكرب من بعد تطبيق منهج االنتقائية يعين  21،62%
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، مشكالت الطالب يف تطبيق مهارة الكالم .2013أمحد ولدان الفائزي.  .3
هداف هذا البحث هو ملعرفة مشكالت الطالب يف تطبيق مهارة أما ا

الكالم، ويستخدم الباحث مبنهج كيفي وصفي لوصف مشكالت الطالب 
يف تطبيق مهارة الكالم وأسباهبا وحلها. ووسائل البحث املستخدم هي : 
مقابل، إستبانة، الوثائق وحتليل مجع بيانات الذي يرجع على النظرية 

نتائج البحث هي "أن مشكالت الطالب يف تطبيق مهارة واملراجع. وأما 
الكالم هي قلة استعاب املفردات وضعف يف قواعد اللغة، وأما أسبب هذه 
مشكالت تنقسم على األمرين : األول داخلية هو عدم وجود دافع 
الطالب، أقل نشاط من الطالب يف الفصل، أكثر الطالب من خارج 

ب لتكون قادرة على تطبيق مهارة الكالم. املعهد، وليس استعداد من الطال
والثاين أسباب اخلارجية هي من الطريقة واالسرتاتيجيات املستخدم ال تععم 
الطالب على تطبيق مهارة الكالم، البيئة اليت ال يعضده، مبوجود الوقت يف 
تعليم اللغة العربية، ال يعطى األستاذ الفرصة إىل الطالب لتطبيق مهارة 

ْلل هلذه املشكالت هي حيأول املعلم باستخدام األساليب الكالم. مث ا
واالسرتاتيجية اليت تشجع الطالب يف نطق اللغة العربية، إجياد انشطة 
الطالب يف ناحية تطبيق مهارة الكالم، جعلت مدرسية البيئة اللغوية، 
وإعطاء املعلم أكثر الوقت للطالب لتطبيق مهارة الكالم، لزيادة حفظ 

 املفردات.

ترمجة األلفاظ العلمية القرآنية إىل اللغة اإلندونيسية  ،2014 ;رمان حسىن أ .4
ترمجة ، أهداف البحث لوصف مناسبة  يف ضوء املكتشفات العاملية املعاصرة

األلفاظ العلمية القرآنية إىل اللغة اإلندونيسية يف ضوء املكتشفات العاملية 
ضوء الداللة اإلعجازية، مث ، ولوصف إجراء ترمجة القرآن الكرمي يف املعاصرة

لتوفري خمطط املنهج املقرر ملادة الرتمجة املبىن على الداللة اإلعجازية لطالب 
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ويستعمل الباحث مبنهج   قسم تعليم اللغة العربية جلامعة الشيخ حممد مجيل.
كيفي التطويري مبالحظة األولية والدراسات املكتبية وحتليل املضمون وحتليل 

ومدرسي اللغة العربية وتطوير خمطط املنهج املقرر  احتياجات الطالب
ومناقشة األصحاب. وأساليب البحث املستخدمة هي املالحظة 
واإلستبانة،وحتليل البيانات باستخدام نتائج حتليل املضمون عن طريق 

( مناسب ترمجة األلفاظ 1األسلوبْي الوصفي الكيفي. وأما نتائج البحث : )
لعلمية املعاصرة، وحيتوي معاىن األلفاظ القرآنية حول القرآن الكرمي بالبحوث ا

املشاهد الكونية يف األرض والسماء، وبْي السماء و األرض ومناستها 
( إجراء ترمجة القرآن الكرمي يف ضوء الداللة اإلعجازية 2بالبحوث املعاصرة )

وحيتوي على الدالالت االعجازية لأللفاظ القرآنية حول املشاهد الكونية 
شرتكة بْي السماء واألرض. وخمطط املنهج املقرر يف فن الرتمجة يعىن معيار امل

الكفاءة والكفاءات األساسية، موقف فن الرتمجة النصوص القرآنية يف ضوء 
املكتشفات العلمية، استنتج الباحث من إجابة أسئلة االستبانة، وأراء 

لعلمية مهمة مدرسي عن فن الرتمجة النصوص القرآنية يف ضوء املكتشفات ا
وحيتاجون اليها يف تعليم اللغة العربية، وذلك ألن القران الكرمي أهم من 

 مصادر احتجاج اللغة العربية. 

. يف مادة الرتمجةاملشكالت موقف يف هذه الدراسة أن الباحثة تعمل البحث 
 ماالنق.يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم يقع هذا البحث و 
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 (1جدول)
 الجدول من الدراسات السابقة

 رقم
 /الموضوع /الباحث

 السنة /النشر /النوع
 االختالف التشابه

1.  

حتليل  يف  هداية.
األخطاء النحوية 
والصرفية بفيديو 

مسرحية ابن عريب 
لدى  2012دفعة 

طلبة قسم تعليم اللغة 
العربية جامعة موالنا 

مالك إبراهيم 
اإلسالمية اْلكومية 

. كيفي وصفي. مباالنق
قسم تعليم اللغة العربية 

جامعة موالنا مالك 
إبراهيم ماالنق. 

2016. 

يبحث هذا 
البحث عن 

قسم الطالب 
تعليم اللغة 

العربية جامعة 
موالنا مالك 

إبراهيم ماالنق، 
وهو كيفي 

 وصفي

البحث املاضي : تبحث 
األخطاء النحوية الباحثة عن 

والصرفية بفيديو مسرحية ابن 
لدى  2012ة عريب دفع

طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 اإلسالمية اْلكومية مباالنق. 
البحث اآلتية : تبحث 
الباحثة عن املشكالت 

طالب يف تعل م الرتمجة قسم 
 تعليم اللغة العربية

2.  

زين العابدين. 
Pengaruh Metode 

Elektik Terhadap 

Minat Belajar 

Bahasa Arab Siswa 

Kelas X IPS I di 

MAN Pemalang .

يبحث هذا 
البحث عن 

 الطريقة االنتقائية

البحث املاضي : يبحث 
أثر طريقة الباحث عن 

االنتقائية حبماسة طالب 
علوم اإلجتماعية  10الفصل 



 

10 
 

قسم تعليم اللغة كمي. 
العربية معهد اْلكومية 
اإلسالمية فيكالوغان. 

2014  

مدرسة العالية اْلكومية 
 يماالنق.ف

البحث اآلتية : تبحث 
الباحثة عن املشكالت 

طالب يف تعل م الرتمجة قسم 
 تعليم اللغة العربية

3.  

أمحد ولدان الفائزي. 
مشكالت الطالب يف 

تطبيق مهارة الكالم.  
قسم كيفي وصفي. 

تعليم اللغة العربية 
جامعة موالنا مالك 

 إبراهيم ماالنق.

2013. 

يبحث هذا 
البحث عن 
مشكالت 

تعليم يف قسم ال
تعليم اللغة 

، وهو  العربية
 كيفي وصفي

البحث املاضي : يبحث 
مشكالت الباحث عن 

الطالب يف تطبيق مهارة 
 الكالم

البحث اآلتية : تبحث 
الباحثة عن املشكالت 

طالب يف تعل م الرتمجة قسم 
 تعليم اللغة العربية

4.  

ترمجة  أرمان حسىن.
األلفاظ العلمية القرآنية 

إلندونيسية إىل اللغة ا
يف ضوء املكتشفات 

كيفي العاملية املعاصرة.  
التطويري. قسم تعليم 

اللغة العربية جامعة 
موالنا مالك إبراهيم 

  2014ماالنق. 

يبحث هذا 
البحث عن 

، وهو  الرتمجة
 كيفي 

البحث املاضي : يبحث 
ترمجة األلفاظ الباحث عن 

العلمية القرآنية إىل اللغة 
اإلندونيسية يف ضوء 

 كتشفات العاملية املعاصرةامل

: تبحث الباحثة عن 
املشكالت طالب يف تعل م 

الرتمجة قسم تعليم اللغة 
 العربية
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 الفصل الثاني  

 اإلطار النظري

 

 فى تعّلم اللغة العربية مشكالت الطالبل : و املبحث األ

 مفهوم المشكالت -أ

املشكالت هي صعوبات تعرتض اإلنسان عند قيامه بعمل ما يطلب 
  8اهلداف. إىلوال للوصول ح

يف تنفيذ كل  و العنصور األساسي جتهيز اليت يتم األنشطةالتعليم هو 
املستوى  التعليم، معناه جناح وفشل أهداف التعليم يعتمد على عملية التعليم 

ان  أن يرى الناسوبعد  ه.البيئة العائلييف  لذي شهد الطالب يف بيئة املدرسة أوا
املواد  ائق اليت قدمت يف شكل املعلومات أوحفظ اْلق أوالتعليم حسب مجع 

 9التعليم.

لفهم التعلم، هو طفل يلعب مع لعبة السيارات. التفت  ةاألمثلة السهل
 10على املفتاح وضعها. السلوك، "اللعب" و "إمخاد" ردا الذي يطرح من لعبة.

ىل، استجابة الطفل ْلافز لعبة هي غري منتظمة. غري و يف املراحل األ
نبفضل املمارسة واخلربة أن يتكرر، تدرجييا انه قوة والكمال. ومع ذلك قد نفهم أ

حتسْي السلوك من خالل  أوان التعلم هو عملية،  ومع العملية اليت تسبب 
 11احملفزات. أوضاع القائمة و األ أوسلسلة من ردود الفعل 

                                                           
 20م.( ص.1982، )عمان: دار الفرقان عمان، الرياضيات مناهجها وأصول تدريسفريد كميل أبو ذينة،   8

9 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. (Bandung : PT Rosda Karya. 

2013). Hal. 87 
10 Ibid, Muhibbinsyah. Hal.91 
11 Op.Cit. Muhibbinsyah. Hal.92 
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التعليم التحفيز  هلمن املثال أعاله، جيب أن تكون موضع تساؤل، 
بعد كل األحداث التعلم اليت يعاين منها البشر ليست دل واالستجابة هلا؟ عا

وظيفة الدماغ  .جمرد مسألة استجابة التحفيز، ولكن يتم التحكم من قبل الدماغ
 cognitivists السيطرة على األنشطة العقلية والسلوكية بأكملها، وفقا الستعراض 

 .أمر بالغ األمهية لتعلم اإلنسان

التوتر تنشأ عن إدراك وجود عوائق  أوهي حالة من عدم الرضا  واملشكلة
تقع إمكانية اْلصول على نتائج أفضل  أواهلدف  إىلتعرتض الوصول 

 باآلستفادة من العلميات واألنشطة املألوفة على وجه حسن وأكثر كفاية.
 أووميكن تعريف املشكلة من منظور آخر علي اهنا نتيجة غري مرضية 

غري معروفة  أومعرفة  أسبابعدة  أوا تنشأ من وجود سبب غري مرغوب فيه
حتتاج إلجراء دراسات عنها للتعرف عليها حىت ميكن التأثري عليها، كما ختتلف 

 .اتأثريه أواملشكالت من حيث درجة حدهتا 

كل طالب لديه الفرصة لتحقيق األداء األكادميي املرضي. ولكن الواقع، 
من حيث معرفتهم، القدرة البدنية، واخللفية أن كل الطالب لديهم اختالفات 

 العائلية، والعادات، وتقريب التعليم املختلفة بْي الطالب والطالب اآلخر. 
ظهر واضحة من نتائج الدراسية ، ويدل من تعادة، مشكالت التعليم 

 أو مثل الصراخ يف الفصول الدراسية( misbehaviorوجود سلوك غري طبيعي )
 12 الدراسة وغري ذلك. عن بقتال، وكثر غياأصدقاء، وال مزعجة

 نوعْي : إىلبشكل عام، تنقسم الصعوبات 
 .الصعوبات الداخلية : يعين حالة اليت تظهر من نفس الطالب .1

 ارج.اخلالصعوبات اخلارجية : يعين حالة اليت تظهر من  .2

 :تشمل العوامل الداخلية االضطرابات النفسية ، وهي

                                                           
12Op.Cit, Muhibbin Syah. Hal. 170 
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 ملعرفية.من خالل املعريف : منخفضة ا .1

 العاطفي. خاضع للتغريمن خالل العاطفي :  .2

 داة السمعية والبصرية.األاضطراب من خالل النفسي :  .3

ضاع بيئة تدعم أنشطة و تشمل مجيع الظروف واأل العوامل اخلارجية وأما
 ثالثة أنواع : إىلهذه العوامل تنقسم  .التعلم طالب احمليطة هبا

 بيئة األسرة .1

 بيئة اجملتمع .2

 درسيةوبيئة امل .3

وباإلضافة عوامل العامة املذكورة ، كانت عوامل اخلاصة اليت يتأثر صعوبة 
 (:Disleksia)التعليم :عسر القراءة 

 عدم القدرة على تعلم القراءة .1

 عدم القدرة على تعلم الكتابة: (Disgrafia)خلل الكتابة  .2

 صعوبات التعلم يف الرياضيات: (Diskalkulia)خلل اْلساب  .3

القضايا اليت يواجه   14وركون مالباري 13تاذ حممد عينْيم األسقس  وقد 
عليها يف تعليم اللغة العربية غلى قسمْي وهي عوامل اللغوية  وعوامل غري 

 اللغوية، ويقع أيضا يف املهارات األربع ، وتفاضل ذلك كما يلي :

 

 

 

                                                           
13 Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

CV.Bintang Sejahtera, 2014). Hal.8 
14 A. Arkon, Malibary Dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama 

(Jakarta: Departemen Agama RI, 1976) Hal. 79 
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 عوامل اللغوية .1

اللغة  إىلالعوامل اللغوية كما ذكر وهي العوامل اليت يعود 
اي العلوم املوجودة فيها، وهذا تظهر يف األصوات  15سهانف

 16واملفردات والقواعد النحوية والصرفية.

 العوامل غري اللغوية .2
ويندرج حتت هذه العوامل اليت ليست هلا عالقة بطبيعة اللغة إال 

وهذه العوامل أيضا  17أهنا تؤثر يف تعليم اللغة بشكل مباشر وفعال.
 ما يلي :تتكون على عدة نواحى، وهي 

 ناحية الطالبمن  -أ

عدة عوامل منها  إىلاملشكالت اخلاصة بالطلبة ترجع 
خلفيتهم الدراسية ودوافعهم فيه. أما ما يتعلق خبلفياهتم الدراسية 
فإن الدارسْي جائوا  من أسرة وبيئة إسالمية فإهنم عامة ذووا 
أسس عربية إسالمية قوية ألهنم منذ طفولتهم تعملوا مبادئ 

واللغة العربية أما يف األسرة وإما يف املدرسة. فمثال اإلسالم 
هؤالء الدارسْي دوافع قوية يف تعليم اللغة العربية حيث أهنم 

مصلحتهم  إىليفهمون أن كفاءهتم يف اللغة العربية حتملهم 
وتساعدهم على سدذ حوائجهم وتنري هلم مستقبال طيبا فهم 

ماسة واْلرص يتعلمون اللغة العربية بكل ما لديهم من اْل
والنشاط، والطالب ال حيتحد يف فهم القواعد وحتصيلها، وليس 

                                                           
 487(. ص. 2005، )3، تعليم اللغة العربية ومشكالهتا، اجمللة دراسات العلوم اإلنسانية واإلجتماعية عوين الفاعوري و آخرون 15

16 Aziz Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab: Problematika Dan Solusinya, “Arobiyat Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban, 1 (Desember 2014), hal. 161 
17 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 

2012), hal.64 
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 18تعلم اللغة العربية. ويكتفي مبل يف الصف. إىللديهم الدافع 
ب الطالب مع املدرس، وبعض الطالب ال يشارك أو وضعف جت

يف األنشطة التعليمية، وعدم قيام بعض الطالب بأداء الواجبات 
 الطالب حنو تعليم اللغة العربية.املرتلية، وضعف دافعة 

 ناحية املدرسمن  -ب
هم عناصر عملية التدريس، مما الشك أن املدرس من أ

إذ أنه ال يوجد اختالف يف وجهات النظال حول الدول الذي 
يلعبه املعلم يف عملية التجريس مبا ميتلك من قوة التأثري على 

علومات العناصر األخرى. فاملعلم ال يتحدد دوره يف تقدمي امل
فحسب، وإمنا هو يؤثر يف سلوك طالبه حبسن سلوكه وتصرفه، 
فهو قدوة يتعلم منه الطلب العالقات البشرية كيفيتها 

تواجه املدارس وبعض اجلامعات مشكالت ترجع  19ونوعيتها.
كفاءة املدرسْي يف تدريس اللغة العربية. وذلك بسبب قلة   إىل

بية وخباصة يف التكلم املدرسْي ذوي كفاءة جيدة يف اللغة العر 
والكتابة هبا، وقلة املدرسْي املؤهلْي تربويا املتخرجْي يف املعاهد 

اجلامعات الرتبوية، واملعلم ليس خبريا بطرق تعليم اللغة العربية  أو
لغري الناطقْي هبا، واملعلم اليفهم العربية بالقدر املطلوب، واملعلم 

ألحباث املطروحة يف وقلة  ا 20يستخدم لغة وسيطة لشرح العربية.

                                                           
18Karim Farouk El-Kholili , “مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقْي هبا وطرق حلها” Journal Selcuk 

Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi, 32 (2011). Hal.187 
، مبعهد العلوم املوجه يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقْي هبا، دورية تربوية بصدرها قسم تأهيل املعلمْيفرحية مفتاح اجلزوري،  19

 59م، ص. 1988 \ه 1409إندونيسيا، العدد الثاين  اإلسألمية والعربية،

 186املراجع السابق.، ص 20
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أن  إىلده تؤدي لغة العربية بالنسبة للمعلم وإعداميدان تعليم ال
  21يقف املدرسون املؤهلون يف مكاهنم.

كما قال فتح  –ومشكالت أيضا لدى املدرس 
ي عن كفاءهتم بْي الطالب يف فصل أو هي عدم التس -املوجب

. واحد، وبعضهم من قد عرف قراءة اللغة العربية وبعضهم ال
وهذا يشكل للمدرس يف عطاء الطريقة املناسبة وتكرار املادة 
التعليمية يسبب ملال لدى الطالب الذي قد فهم. وكذلك عدم 
األهداف الواضحة يف تعليم اللغة العربية حيت جيعل صعوبة 

 22ملدرس اللغة العربية.

 من ناحية الوسائل -ج
واملشكالت اخلاصة بالوسائل التدريسية يف عليم اللغة 

عدة أمور، من أمهها  إىلالعربية يف املدارس واجلامعات ترجع 
عدم توفر الوسائل املعنية فيها اللهم إال يف عدد قليل من 

ذلك، القصور يف استخدام  إىلاملدارس واجلامعات. ويضاف 
التكنولوجيا اْلديثة كاستخدام معمل اللغة واْلاسوب اآليل. 

نيسية يف منح قصور اْلكومة اإلندو  إىلويرجع كل ذلك 
اإلمكانيات املالية وإعداد التسهيالت الدارسية للمدارس 
واجلامعات، السيما بوجود األزمة املالية اليت أصابت العامل هلا 
فيه، ويتعلق بالقيود املفروضة على وسائل اإلعالم، مث حدود 

 قدرة املدارس لتوفر الوسائل التعليمي.

 

                                                           
: اجلامعة اإلسالمية باملدينة مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقْي هبا، رسالة املاجيستري السعودية مصطفى اجلهين وآخرون، 21

 8املنورة، دون السنة( ص. 
22 Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi 

(BIPA), 2010) hlm. 143 
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 ساليباألمن ناحية طريقة و  -د

تعليمية من أهم مشكالت تعليم اللغة العربية  تعد طريقة
اليت توجد يف عملية التليم العربية منها اليت يتعلق نقصان 
املعرفات من املدرس على األساليب وعدم الدقة يف اختيار طريقة 

 وذاكرة عتماد على الرتمجة، واالعتماد على التلقْيوغريه، واال
م مشاركة الطالب خذ من املعلم وعدالطالب، واعتماد على اال

 للمعلم يف الصف، وعدم مراعة الفروق الفردية بْي الطالب.
الندونسية. جتماعية والثقافية بْي العربية وامن ناحية اختالف اال -ه

الح واسم  وباإلضافة إيل ذلك، اختالفات يف التعليم، لالصط
 كائن.

من ناحية املواد واملنهج، يتعلق بتخصيص وقت للتعليم، مث  -و
ة مثرية االهتمام، وعدم توافر املواد اليت تتفوات، وعدم اختيار ماد

 القدرة على تطوير املواد التعليمية.

(، 02)أكثر من  ئة، يتعلق بعدد التلميذ يف الفصلمن ناحية البي -ز
 غياب بيئة اللغوية الكافية )متكْي(.

 املشكالت يف تعليم اللغة العربية -ب

جمال تعليم اللغة العربية يف  بابكر مصطفى أن يف وعند الدوكتور قريب اهلل
إندونيسيا اليت سبق ذكرها ال يعىن ذلك أن تعليم اللغة العربية قد ختلص من كل 

يتعرض مشاكله، فأنه شأن تعليم اللغة العربية يف معظم الدول األجنبية فمزال 
مشكالت تعليم اللغة العربية،  إىلهتمام العلماء ملشاكل منهجية كثرية، ومن ا

 : 23يلى أمهها كما

 

                                                           
 83، ص . 2011الدكتور قريب اهلل بابكر مصطفى، الندوة الدولية حول جتريبا تعليم اللغة العربية يف اندونيسيا، ماالنق،  23
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 صياغة األهداف  -أ

ندونسيا يعىن متكن الطالب لفهم القرآن الكرمي أهم هذه األهداف يف إ
 نصوص العربية الدينية وغريها.الواألحاديث، و 

بالقواعد العربية وتنمية مهارة الرتمجة،  متركيز تعليم اللغة العربية على اإلملا
جتاه صاغة ميثل هذا االرمجتها، ولعل خري ما وصيدة بفهم النصوص العربية وت
ون غة العربية الذي وضغته وزارة الشؤ األهداف منهج التعليم الل

الدينيةاإلندونسية حيث تنص على أن اهلدف الرئيس من تعليم اللغة العربية 
  24لقواعدية.اجلوانب تزيد الطالب خبصائص اللغة العربية خاصة 

 املواد الدراسية -ب

يم اللغة العربية هي األهداف الدينية مبا أن أهداف اليت ترمي إليها تعل
املركزة على تعليم القواعد فمن شأنه أن يرتكز حمتوى املواد الدراسية على مواد 
النحو والقواعد. لقد أشار أمحد شبلي بعد أن زار مراكز تعليم اللغة العربية 

هذه املشكلة موكدا أن من أهم ما يفتقر إليه  إىلبإندونيسيا يف السبعينات 
يم اللغة العربية هو انعدام كتب التعليم، وأن التعليم يسري على هنج تعل

  25خاطئ إذ أنه يعتمد على الكتب النحوية وليس على الكتب التعليمية.

 طرائق التدريس -ج

إن طريقة التدريس اليت شاع استخدام يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 
تتبعه أهداف التعليم ومواده ألهنا تناسب ما تس 26هي طريقة النحو والرتمجة.

حد كبري استخدام اللغة األم يف  إىلاملركزة على القواعد والرتمجة. وتسمح 

                                                           
24 Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorak Pembinaan Agma 

Islam, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam . 1998. Hal. 20 
 18بتصرف . ص.  – 1980أمحد سبلي، تعليم اللغة العربية لغري العرب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة.   25

فعال املندية حبروف اجلر وتدريسها لإلندونيسْي، حبث تكميلي غري منشور، معهد اخلرطوم الدوىل نصر الدين إدريس جوهر، األ  26
 .61م. ص 2003للغة العربية. 
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عملية التعليم وهذا ملجأ آثره عدد غري قليل من املعلمْي يف إندونيسيا الذين 
 ال يتمتعون مبا يكفي من مهارة التحدث باللغة العربية.

 املعلمون  -د

 ندونيسيا هي :علمي اللغة العربية يف إتتعلق مب من املشاكل اليت
العربية  أوأن معظمهم ليسوا من املتخصصْي يف تعليم اللغة األجنبية  (1

على وجه التحديد وليس لديهم ما يكفي من املععلومات حول تعليم 
 اللغة العربية ومنهجها.

خرجيون  أووإمنا معظمهم ملمون بقواعد اللغة العربية وترمجة نصوصها،  (2
 ت الدول العربية ولكنهم غري متخصصْي يف تعليم اللغة العربيةيف مجاعا

تصال باللغة العربية مما جيعلهم مضطرين أن معظمهم ال يقدرون على اال (3
استخدام اللغة اإلندونيسية يف عملية التعليم، األمر الذي يقف وراء  إىل

 شيوع استخدام طريقة النحو والرتمجة يف مراكز تعليم اللغة العربية يف
 اندونيسيا.

 التالميذ -و

نالحظ أن مستوى التالميذ يف القراءة ضعيف ومظهر ذلك الضعف  (1
 27تلك األخطاء الىت يقون وهم يقرؤون.

كيفية استخدام املفردات والرتاكيب استخداما صحيحا. أما الطالب فال  (2
يواجه مشكلة عند قراءة املفردات ألنه يقرأ شيئا مكتوبا ال يتطلب منه 

 28ق.سوى مهارة النط

 

 

 

                                                           
 132حممد على السمان ، املراجع السابق، ص.   27

 18أوريل حبر الدين، املراجع السابع . ص  28
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 حلوال لعالج املشكالت يف تعليم اللغة العربية -ج

بعد عرض مشكالت تعليم اللغة العربية ميكن وضع بعض اْللول لتلك 
 املشكالت وهي كاآلت :

 هدافاأل ةصياغ -أ

جيب صياغة األهداف بالنسبة لعلمية تعليم اللغة العربيةيف إندونيسيا 
 إىليجب أن ننظر على وجه شامل، ويكون اجلانب الديين هو أحدها، ف

ربط الطالب بالثقافة العربية اإلسالمية، وواجملتمع العريب اإلسالمي، وتنمية  
كل املهارات اللغوية لديه حبيث جييد فهم املسموع، واختيار الكلمات 
والرتاكيب ااملناسبة عند الكالم مع مالحظة صحة نطق اْلروف العربية، 

مرحط اْلوار  إىلن يصل الطالب أ إىلوكذلك األمر يف القراءة والكتابة، 
  29واجلدول واملناقشة باللغة العربية.

 املواد الدراسة -ب

تبعة حالية جيب إعادة تنظيم املواد الدراسة، فالبد من تطوير املناهج امل
ات املعاصرة لتعليم اللغة العربية  بوصفها لغة حىت تتماشى مع االجتاه

اهج على حتليلها وتقوميها أجنبية، وينبغي أن ننببين عملية تطوير املن
 الكتشاف ما فيها قصور.

ومعظمها تابعة للجامعات  –وقد قامت بعض مراكز تعليم اللغة العربية
يف البالد العربية مثل اململكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية بإعادة 

وضع صياغة األهداف وإعادة تنظيم املواد التعليمية، وترظيف طرائق  –
ريس اْلديثة، وتأهيل املعلمْي معرفيا ومهنيا، واهلدف من ذلك كله تغيري التد

ما يواكب اجتاهات تعلم هذه اللغة للناطقْي  إىلاجتاه تعليم اللغة العربية 
 30بغيها يف ضوء املناهج اْلديثة.

                                                           
 85الدوكتور قريب اهلل بابكر مصطفى. مراجع السابق/ ص  29

 28-27نصر الدين إدريس جوهر، رسالة دكتورة، مراجع السابق. ص.  30
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 طريقة التعليم -ج

جيد أن تتطوير طريقة التعليم لتواكب التطور يف عصرنا اْلايل، فطريقة 
 31والرتمجةالنحو 

هي أقدم طرق تعليم اللغات األجنبية، مث نشأن الطريقة املباشرة، وكلذ 
الطريقة السمعية الشفوية، وطريقة القراءة، وطريقة املعرفية ولكل طريقة من 
هذه الطرق حماسن ومآخذ، ولك ينبغى أن نأخذ من كل طريقة أفضل ما 

إلندونيسيْي بسهولة الطالب ا إىلفيها حىت نستطيع توصيل اللغة العربية 
ويسر، وألن كل هذه الطرق من صنع البشر، فال توجد طريقة ختلو من 

 32تبلغ درجة الكمال. أوالنقص 

 املعلمْي -د

اْلل بالنسبة للمعلمْي هو اختيار املعلم املتخصص يف تعليم اللغة 
العربية، فإن مل يكن متخصص ختصصا مباشرا جيب أن تعقد دورات تأهيلية 

 ويلحق هبا.
 لتالميذا -و

ختيار الطريقة فالبد اذن من ربط الطريقة ْلل مشكالت املواجهة هو ا
 باملادة، والبد من انتقاء الطريقة املناسبة للمادة الدروسته.  

 املبحث الثاين : الرتمجة

 واهميتهامفهوم الترجمة  -أ

إن املعارف البشرية تزداد يوما بعد يوم، وكذلك انتشارها بدءا من نطاق 
أن وصل إلينا شيء مما مل نعرفه من قبل.  إىلاق أكرب منه، وهكذا نط إىلضيق 

                                                           
 –أد رشيد أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقْي هبا )مناهج وأساليبه(، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة   31

 144-127م ، ص. 1989 –ه  1410الرياط .  –إيسيسكو 

 85كر مصطفى، مرجع السابق ، ص. الدكتور قريب اهلل باب  32
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إذن، ما هي  من إحدى الوسائل لتوصيل املعارف الكثرية هي عن طريق الرتمجة.
 الرتمجة وما أمهيتها يف تقدمي حياتنا؟

جاء يف لسان العرب :التُ رنمُجَان والَّتَ رنمَجَان املفسر ويف حديث ِهَرقنَل قال 
الكالم اي ينقله من لغة إىل لغة  ه الرتمجان بالضم والفتح هو الذي يرتجملتُ رنمُجَان

خرى واجلمع الرتاجم والتاء والنون زائدتان وقد تَ رنمَجَه وتُ رنُجَم عنه وتَ رنمُجَانه هو أ
ما ترمجان لقد حكيت فيه ترمجان  مل يذكرها سيبويه قال ابن جين إمن املثل اليت

رُفَان وُدمحنََسان وكذلك التاء أيضا فيمن فتحها كُعت ن له ومثاله فُ عنُلاَلن  أو بضم 
ن مل يكن يف الكالم مثل َجعنُفَر ألنه قد جيوز مع األلف والنون من أصلية وأ

نه ليس يف الكالم عنفوان وخنديان وريهقان أال ترى أاألمثلة ما لوالمها مل جيز ك
  33فُ عنُلون وال ِفعنِلين وال فَ ي نُعل؟.

سيط، )ترجم( الكالم بينه ووضحه وكالم غري وعنه وجاء يف املعجم الو 
رتمجة الكالم : ما ليوس معلوف يف كتابه املنجد كالأ 34أخرى إىلنقله من لغة 

ضح أو اللسان الرتكي ، ترجم عنه،  إىلفسر بلسان آخر. ترمجه بالرتكية أي نقله  
  35أمره، الرتمجة ج الرتاجم : التفسري".

ها كرستال ونقلها األستاذ الدكتور روجر. وأما اصطالحا الرتمجة كما عرف
اللغة اهلدف( عما عرب عنه بأخرى لغة  أوت. بيل بأهنا التعبري بلغة أخرى )

  36املصدر، مع االحتفاظ بالتكافؤات الداللية واألسلوبية.

من هو التمرجم؟ املرتجم هو كاتب، اي ان عمله هو صوغ األفكار يف  
نه وبْي الكاتب األصل هو أن األفكار اليت قارئ. والفارق بي إىلكلمات موجهة 

  37يصوغها ليست أفكاره، بل افكار سواه.

                                                           
 66، ص. 1977، دار صادر، بريوت. لسان العربحممد بن مكرم بن منظور األفرقي املصر،  33

 83جممع اللغة العربية، القاهرة. ص.  \دار الدعوة، حتقيق املعجم الوسيط،ابراهيم مصطفى،  34

 60( ص. 1986: . )بريوت: دار املشارق املنجد يف اللغة والعامللويس معلوف.   35

  46. الرياض. ص.1، ترمجة د. حمي الدين محيدي، مكتبة العبيكات، طالرتمجة وعمليتها النظرية والتطبيقروجر. ت. بيل.  36

 6-5، ص 2004،اجليزة: الشركة املصرية العاملية للنشر، 8، طفن الرتمجةحممد عناين،  37
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إليها ويعرف طبيعة   أووال بد للمرتجم أن يتقن اللغة الىت يرتجم منها 
هذه اللغة، والرتاكب واملصطلحات الشائعة فيها حىت يتمكن من نقل األفكار 

  38ح اللغة الىت يرتجم إليها.رو  إىلبالشكل الذي جيعل ترمجته أقرب ما تقون 

 

 م الترجمةيتعل -ب

هل يعترب تعليم الرتمجة مهما ىف املؤسسات التعليمية؟ إلجابة هذا 
الرتمجة. ورأي شهاب  إىلحاجة الناس  إىلالسؤال لكان من الضروري أن ننظر 

من أجلها يعقد تعليم الرتمجة ىف أقسام اللغات األجنبية ىف  أسبابالدين عن 
 نها: اجلامعات، م

ىف نقل املعارف والتكنولوجيا والثقافة  حتتاج اليهاال، إن مهارة الرتمجة أو 
الدول النامية من ضمنها إندونسية.  إىلوالعلوم الدينية من الدول املتقدمة 

والرتمجة هلا دور مهم ىف تقدم الدول العربية عرب التارخ خاصة ىف العصر الذهيب 
 ضمن الدول املتقدمة. وكذالك اليابان بإمكاهنا تتقدم من

العملية املعقدة تدفع الشخص  إىلثانيا، نشاط الرتمجة، بداء من السهلة 
يف البحث، وإن  أويف مهنته اللغوية إما أن يكون هو مهتم يف أمر التدريس 

الرتمجة من األنشاط الطبيعية اليت قام هبا الناس يف جماالت شىت إما  ىف املدارس 
يقوم هبا، وعملية الرتمجة مبثابة النشاط اإلنساين مستمر  يف مكان أواملكاتب،  أو

 مدى اْلياة.
نة األخرية توجد املعلومات املختلفة من الدول األجنبية يف اآلو ثالثا، 

ينبغى أن تنشر باللغة اإلندونيسية حىت يستفيد منها اجملتمع. ولكن األسف 
 املؤهلْي يف هذا األمر. الشديد هذه العملية مل تأت بفائدة كثرية لقلة املرتمجْي

                                                           
 5، ص.2005، القاهرة: دار النشر اجملامعات، طبيقاتالرتمجة املبادئ والتعبد اهلل عبد الرزاق إبراهيم،  38
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رابعا، مادة الرتمجة تعترب من وسائل تنمية لغة الطالب يف قسم اللغة، 
هذه املهارة تعطى أثرا إجيابيا يف املهارات اللغوية األخرى كمهاريت الكالم 
والكتابة. ومهارة الرتمجة تعترب مقياسا لنجاح الطالب ألهنا تتطلب استيعاب 

 األخرى خاصة مهارة القراءة. الطالب املهارات اللغوية
خامسا، مهارة الرتمجة من ضمن املهارات تعتمد عليها املتخرجون يف 
ميدان العمل وهم ال يعتمدون كثريا على فرص العمل املتاحة من قبل اْلكومة. 

من أجلها  ة بديلة للعمل مستقبال. وهذه هي أسبابألن الرتمجة تعترب فرص
 39ات.تدرس مهارة الرتمجة يف اجلامع

 

 أنواع الترجمة -ج

 40ثالث تقسيمات للرتمجة، نوردها فيما يلي :   Jakobsonرد أو 

وتعين هذه  Intralingual Translationويسمى بالرتمجة ضمن اللغة الواحدة  .1
الرتمجة أساس إعداة صياغة مفردات رسالة ما يف إطار نفس اللغة. ووقفا 

سطة إشارات أخرى يف نفس هلذه العملية، ميكن ترمجة اإلشارات اللفظية بوا
اللغة، وهي تعترب عملية أساسية حنو وضع نظرية وافية للمعىن، مثل عمليات 

 تفسري القرآن الكرمي.

وتعين هذه الرتمجة  Interlangual Translationأخرى  إىلوهو الرتمجة من لغة  .2
ترمجة اإلشارات اللفظية إلحدى اللغات عن طريق اإلشارات اللفظية للغة 

وهذا النوع الذي نركز عليه نطاق حبثنا. وما يهم يف هذا النوع من أخرى. 
الرتمجة ليس جمرد معادلة الرموز )مبعىن مقارنة الكلمات ببعضها( وحسب، 

 بل تكافؤ رموز كلتا اللغتْي وترتيبها. أي جيب معرفة معىن التعبري بأكمله.

                                                           
39 Syihabbudin, Penerjemahan Arab – Indonesia, Bandung Humaniora, 2005. Hal 180-181 

 49-46م، ص 2006، الكويت كيف ترتجمحممد حسن يوسف،  40



 

25 
 

 Intersemiotic أخرى  إىلوميكن أن نطلق عليه الرتمجة من عالمة  .3

Translation  وتعىن هذه الرتمجة نقل رسالة من نوع معْي من النظم الرمزية
نوع آخر دون أن تصاحبها إشارت لفظية، وحبيث يفهمها اجلميع. ففي  إىل

رسالة يتم  إىلالبحرية األمركية على سبيل املثال، ميكن حتويل رسالة لفظية 
 إبالغها باألعالم، عن طريق رفع األعالم املناسبة.

ميكن التمييز   Interlangual Translationأخرى  إىلويف إطار الرتمجة من لغة 
 بصفة عامة بْي قسمْي أساسيْي :

  Written Translationالرتمجة التحريرية  -أ

وهي الىت تتم كتابة، وعلى الرغم مما يعتربه الكثريون من أهنا 
له، اال أهنا أسهل نوعي الرتمجة، إذ ال تتقيد بزمن معْي جيب أن تتم خال

تعد يف نفس الوقت من أكثر أنواع الرتمجة صعوبة، حيث جيب على 
املرتجم أن يلتزم التزام دقيقا وتاما بنفس أسلوب النص األصلي، واال 

 تعرض لالنتقاد الشديد يف حالة الوقوع يف خطأ ما.
 Oral Interpretationالرتمجة الشفهية  -ب

، وهو الزمن الذي تقال وترتكز صعوبتها يف أهنا تتقيد بزمن معْي
فيه الرسالة األصلية. إذ يبدأ دور املرتجم بعد اإلنتهاء من إلقاء هذه 

لة االتزام بنفس أو أثنائه. ولكنها ال نلتزم بنفس الدقة وجم أوالرسالة 
أسلوب النص األصلي، بل يكون على املرتجم االكتفاء بنقل فحوى 

 حمتوى هذه الرسالة فقط. 
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 طرق الترجمة -د

 هناك عدة طرق يف الرتمجة، منها :
 الرتمجة اْلرفية .1

إن اْلرفية هي الدقة املفهومة بشكل خاطئ، وهي احملاركة 
اإلخالل بقواعد اللغة املقولل  إىلخلصائص اللغة األجنبية، اليت تؤدي 

اإلخالل والتشويه معا، يف احيان كثرية.  إىل أوتشويه املعىن،  إىل أوإليها 
لنقل اْلريف ترمجة دقيقة. ولقد فهم بعض املرتمجْي املانة الميكن أن نعترب ا

أهنا احملافظة على كل كلمة يف النص األصلي. إن اْلرفية اجملمية، واْلرفية 
تشويه األفكار  إىلالنقل اخلاطئ للمضمون، أي  إىلالقواعدية، تؤديان 

 واإلخالل بقواعد لغة الرتمجة.

الوافية للغة، وخربة املرتجم حد مصادر اْلرفية هو املعرفة غري إن أ
جانب اْلرفية املعجمية واْلرفية القواعدية  إىل –القليلة، وكثريا ما نواجه 

اْلرفية البالغة، ذلك عندما يقلد املرتجم األسلوب الصلي، دون أن  –
اإلخالل  إىلنه يؤدي الذي يسببه هذا التقليد، ناسيا أ يفكر يف التأثري

 41بقواعد العلوم البالغة.

قام مناع القطان يف بيان الرتمجة اْلرفية بإجياز، أهنا نقل ألفاظ و 
نظائرها من اللغة األخرى حبيث يكون النظم موافقا للنظم،  إىلمن لغة 

  42والرتتيب موافقا للرتتيب.

لكل لغة مميزاهتا وخصائصها ختتلف لغة بغريها من اللغات، لو قام املرتمجون 
جيدة إال أن تضاف ببعض الكلمات  هبذه الطريقة لكانت الرتمجة غري

 اإلضافية شرحا هلا.
 

                                                           
 188-187. دمسق. ص 1، طالس، طعلم الرتمجة النظريأسعد مظفر الدين حكيم،  41

 313م. ص. 1990، منشورات العصر اْلديث، الرياض، مباحث يف علوم القرآنع القطان، منا  42
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 الرتمجة اْلرة .1

وهي كما نقل الدكتور مظفر الدين حكيم عن ل. س. 
بارخوداروف: الرتمجة يف مستوى أعلى من املستوى الالزم لنقل جانب 

  43املضمون الثابت، مع مراعاة قوانْي لغة الرتمجة.

فية لي التزام الرتمجة اْلر إن الرتمجة اْلرة ال تلتزم بالنص األص
وصف املوقف بشكل ناقص، ال حيقق  الشديد به، األمر الذي يؤدى إىل

 44التكافؤ املطلوب مع النص األصلي.

جيدر ان الرتمجة اْلرة، إذا كانت مقبولة أثناء ترمجة املؤلفات 
األدبية الفنية، فإهنا مرفوض متاما أثناء ترمجة النصوص الرمسية والقضائية 

 45بلوماسية.والدي

 الرتمجة املعنوية .2
نقل الدوكتور أسعد مظفر الدين حكيم عن البهاء العاملي يف 
)الكشكول( عن الصالح الصفيد قال " ... الطريق الثاين يف تعريب 
الطريق حنْي بن إسحاق واجلوهري وغريمها، وهو أن يأيت باجلملة 

تطابقها،  فيحصل معناها يف ذهنه، ويعرب عنها من اللغة األخرى جبملة
ت األلفاظ أم خالفتها. وهذا مل حتتج كتب حنْي بن إسحاق أو سواء س

تذهيب إال يف العلوم الرياضية، ألنه مل يكن قيما هبا. خبالف كتب  إىل
 إىلالطلب واملنطق الطبعي واإلهلي،ن فإن الذي عربه منها مل حيتج 

    46إصالح".

                                                           
 191، ص. 1989أسعد مظفر الدين حكيم، املرجع نفسة،  43

 191-192، ص. 1989أسعد مظفر الدين حكيم،  املرجع السابق، 44

 194، ص. 1989أسعد مظفر الدين حكيم ،  املرجع السابق، 45

 194-195، ص. 1989مظفر الدين حكيم ،  أسعد املرجع السابق، 46
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داد نص ولقد قال "جروم" الذي كلفها بابا "داماسوس" إلع
لكتاب العهد اجلديد إنه " نقل املعىن باملعىن، ومل ينقل الكلمة 

 47بالكلمة".

 إىل يرى الدكتور عمر فروح أن الطريقة املعنوية للنقل من لغة
اللغة هي "أن يقرأ الناقل النص كله قبل أن يبدأ النقل، حىت يستطيع أن 

وصورة تراكبه. يعرف منحى املؤلف األصلي، واجتاه تفكريه، ونوع ألفاظه 
فإذا عاد الناقل ليبدأ عمله، قرأ كل مجلة تامة، مث ادارها يف ذهنه حىت 
يوقن أنه قد فهم معناها ومرماها. بعد إذ خيتارها األلفاظ اليت تعرب عن 
مقصد الكاتب ال عن تراكيبه فقط، ويسوق اجلملة يف اللباس العريب 

تهمثل عددها يف املواقف، وليس عليه أن يكون عدد الكلمات يف مجل
 48أقل. أوأكثر  أوالنص األصلي 

 الرتمجة املماثلة .3
هي إجياد مضمون األصل وشكله من جديد بوسائل اللغة 
األخرى. إن املماثلة، أي التكافؤ مع األصل، مالزم للدقة، وتتحق 
بواسطة التحويالت القاعدية، واملعجمية، والبالغة، اليت تنشئ التأثري 

جم يف الواقع، بواسطة التحويالت الرتمجية، أن املكافئ. يستطيع املرت 
ستخدام املاهر هلذه األصل كلها. وإن فنه يتلخص يف االينقل عناصر 
 التحويالت. 

 تعين املماثلة يف الرتمجة :
 مطابقة األصل من حيث الوظيفة .1

 اختيار األدوات املناسبة أثناء الرتمجة .2

                                                           
 40، ترمجة ماجد النجال، مطبوعات وزارة اإلعالم، اجلمهورية العراقية. ص.حنو علم الرتمجةيوجْي أ. نيدا.  47

 289. ص. 1981، بريوت: دار الكتاب العريب، عبقرية اللغة العربيةعمر فروح،  48
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ملماثلة تتلخص يف إن األمهية املنهجية العملية ملسألة الرتمجة ا .3
ل إمكانية التعبري بأمانة، وبصورة تامة، عن أي أو أهنا تتن

مضمون. ليست الرتمجة إنتاج عفويا لكل عناصر األصل. 
 بل هي اخرتاع واع إلمكانيات نقلها املختلفة. 

إن التعريف األنسب للرتمجة هو التعريف التايل "إن الرتمجة 
صلي املعنوي، واملطابقة الوظيفية املماثلة هي النقل الوايف ملضمون األ

  49األسلوبية ذات القيمة الكاملة املعادلة له".

لة املرتجم البحث عن مطابقة الرتمجة أو إذن، الرتمجة املماثلة حم
بالنص األصلي وينبغى أن تكون دقيقة حىت ال تنحرف عن مراد لغة 

 األصل.

 

 خطوات الترجمة الناجحة -و

  50ما يلي :من خطوات الرتمجة الناجحة هي ك

قراءة النص املراد ترمجته عدة مرات حىت يتم فهمه جيدا، فال بد أن  .1
يكون املعىن العام للنص واضحا جليا يف ذهن املرتجم قبل الشروع يف 

 ترمجته.

إعداد املعاجم واملوسوعات، وغري مما يساعده على حسن ترمجته  .2
 ل يده أثناء عمله.أو للنص وأن جيعلها يف متن

                                                           
 197ص. ، 1989أسعد مظفر الدين حكيم ،  املرجع السابق، 49
 

 8، دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير، بدون السنة، ص.فن الرتمجة للطالب واملبتدينأكرم مؤمن،  50
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ة النص، مع اْلرص على حتديد بدايات وهنايات البدء يف ترمج .3
اجلمل، واستخدام عالمات الرتقيم بطريقة صحيحة تناسب اللغة 

 الىت ينقل إليها.

أن حيسن املرتجم اختبار األلفاظ والتعبريات املناسبة فب اللغة الىت  .4
 ينقل إليها.

 بعد اإلنتهاء من الرتمجة ال بد من القراءة النص املرتجم وتصويب ما .5
غريها وتقدمي وتأخري ما  أوحنوية  أوقد يوجد فيه من أخطاء إمالئية 

قد يلزم من عبارات حىت تستقيم العبارات واجلمل وتتم الصيغة كما 
ينبغى أن تكون، مع مراعة ترابط اجلمل باستخدام األدوات اللغوية  

 املناسبة.

 اإلطالة واإلسهاب بأي حال أواْلذف واالختصار  إىلعدم اللجوء  .6
من األحوال، فالرتمجة ليست وسيلة الستعراض القدرات اللغوية مما 
خيل بالنص، وهي أمانة يف عنق املرتجم والبد أن يكون قادرا على 

 محلها، وأن يوصل املعىن بدقة قدر املستطاع.

 

 استراتيجيات الترجمة -ز

هي اسلوب املرتجم يف ترمجة الكلمة واجلملة، وتسمى أيضا بإجراءات 
قسمْي كما ذكر نيومارك ونقل عنه  إىلتنقسم هذه االسرتاتيجيات الرتمجة. 

Zuhridi Suryawiyanata: ومها ، 
االسرتاتيجية الرتكيبية أي االسرتاتيجية املتعلقة برتكيب اجلملة، وهذه  .1

البد أن يستخدمها املرتجم يف ترمجته. هلذه االسرتاتيجية ثالثة أسس 
 51هي:

                                                           
51 Zuhridi Suryawinata, Translation Bahasa Teori Dan Penuntun Praktis Menterjemah, 

Yogyakarta, Kanisisus, 2003. Hal. 70-76 
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الكالم يف اللغة اهلدف، ْلاجة ( تعين زيادة Additionالزيادة ) •
 اللغة اهلدف اليها.

( وهو تقليل العنصر الرتكييب يف اللغة Subtracttionاإلنقاص ) •
 اهلدف

( وهي تستخدم لرتمجة اجلملة التامة وغري Transpositionاملناقلة ) •
تامة، يعين استبدال وحدة حنوية من اللغة املصدر بوحدة حنوية 

 املعىن املراد.من اللغة اهلدف ليصل هبا 

 أواالسرتاتيجية الداللة أي االسرتاتيجية املتعلقة بداللة األلفاظ  .2
ة تتكون من االسرتاتيجية اجلمل اليت سترتجم. هذه االسرتاتيجي

 :التالية

( وهي اليت تأخذ معىن الكلمة من اللغة Borrowingاللقطة ) •
 اللغة اهلدف. إىلاملصدر 

( وهي أن يستخدم املرتجم Cultular Equivalentالعديل الثقايف ) •
املميزة يف اللغة اهلدف بدال من الكلمة  أوالكلمة اخلاصة 

 املميزة يف اللغة املصدر. أواخلاصة 

( وهو الذي يصف Descriptive Equivalentالعديل الوصفي ) •
املعىن واملراد من اللغة املصدر. وذلك ألن اللغة املصدر هلا 

أن استعمال التعادل الثقايف يأتى عالقتها اْلاضرية اخلاصة هبا و 
 مبا يناسب املراد من اللغة املصدر.

( وهو ان يستخدم املرتجم كلمة اللغة Synonymاملرادف ) •
 اهلدف اليت تفيد يف اللغة املصدر العامة.

الرتمجة الرمسية البد أن يكون له قاموس خاص لألمساء  •
خرجها اللغة اإلندونيسية، أ إىلواالصطالحات اجلديدة نقلت 
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وأمجع عليها مركز البحوث لتطوير اللغة وتعليمها لوزارة الرتبية 
 والتعلبم جلمهرية  إندونيسيا.

( إخنفاض أجزاء تركيب اجلملة Reductionالتخفيض والتوسيع ) •
يف اللغة املصدر، والتوسيع ضده أي توسيع عناصر الكلمة يف 

 اللغة املصدر.

كيبية، تعين أن اإلضافة وهي على خالف افسرتاتيجية الرت  •
 اإلضافة نظرا لتوضيح املعاىن.

 أو( وهو حذف الكلمة Deletion – Aditionالزيادة ) –اْلذف  •
 صعبت الرتمجتها. أواجلملة من النص يف اللغة اهلدف 

 أو( وهي االسرتاتيجية يف ترمحة اللفظ Modulationالتعديل ) •
راد بالنظرة اجلملة، حبيث أن يرتجم املرتجم املعاىن امل أوالكلمة 
التعديل هو  Newmarkطريقة التفكري. يقول نيمارك  أواملخالفة 

تعديل  إىل Machalliإجراء الرتمجة يغري وجهة نظر. وقسمه 
الواجب والتعديل اْلر. والتعديل الواجب معمول به إذا كانت 

الرتكيب ليس هلا تكافؤ يف اللغة اهلدف.  أوالتعبري  أوالكلمة 
لب ل به لعلة لغوية، كتوضيح املعىن، وطوالتعديل اْلر يعم

التكافئ اجليد يف اللغة اهلدف. وكالتقرير بركتابة يف اللغة اهلدف 
  ما هو مضمر يف اللغة املصدر.

 

 مشكالت الترجمة -ك

العملية الصعبة. رأى دارمونو أن املرتجم أكثر من  الرتمجة من األنشطة
  52ري الناطقْي بغة الكاتب.الكاتب. حيأول الكاتب أن يصب جتربية اآلخرين لغ

 

                                                           
52 Ahmad Azan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humaniora, 2009). Hal. 187 
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 املشكالت اللغوية .1

إجياد صعوبة املفردات بسبب معرفة اللغة حمدودة من الكلمات الىت حتتوى 
التفاهم مل تكن معرفة سابقا. هذه الصعوبة ميكن أن حتل بتوفري القاموس 

  53القياسية الىت حتتوى املفردات القياسية.

 القواعد  .أ

عوبة. وإلستعاب على اللغة العربية كاللغة عملية الرتمجة هي مهارة الص
األصلية واللغة اإلندونيسية كاللغة اإلندونيسية مل تكافئ الرتمجة اجليدة. 
على املرتجم أن يستوعب القواعد يف اللغتْي )اللغة األصلية واللغة 

 املستهدفة(.

إجياد صعوبة القواعد للمرتجم كثريا مع انه قد قدر كتب القواعد. على  
املثال حتديد الفعل والفاعل واملفعول العامة اجلملة الكربى الىت  سبيل

الت لقدر أو حتتوى على الكلمات. هذه الصعوبة ميكن أن حتل باحمل
 54القواعد )الصرف والنحو والبالغة( نظريا وعلميا.

 تركيب اجلملة .ب

النص اإلندونيسي بنقل الكلمة  إىلال ميكن املرء أن يرتجم النص العريب 
اال انه يضع تلك الكلمات يف إيطار السابق من العام للوحدة. فكلمة، 

وألن تركيب الكلمة يف اللغة العربية خمتلفة باللغة اإلندونيسية وعالمة 
الت ملعرفة او على ذلك أنه منقلب هبا. هذه الصعوبة ميكن أن حتل باحمل
أواة يف اللغة تركيب اجلملة يف اللغة العربية كلية، ألنه ال يوجد مس

   55ندونيسية.إلا

                                                           
53 Rita Erlinda, Kesalahan Semantis dalam Terjemahan, (Studia Akademia 1, Juni 2009). Hal. 3 
54 Sugeng dan Eko Susilo. Pedoman Penerjamahan,(Semarang, Dahara Paris). Hal 21   
55 Op.Cit, Syihabudin, Penerjemahan, 2005, Hal. 158 
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 ( Transliterasiالتعريب ) .ت

صعوبة التعريب منها صعوبة حتتوى على األمساء األجنبية واألمساء املدن 
   56البالد واملصطلحات األجنبية. أو

 تطور اللغة .ج

يتعلق تطور اللغة على تطور العلوم واملعرفات. مثل حول الكلمات 
لعربية سابقا. هذه واملصطلحات والعبارات الىت مل توجد يف اللغة ا

الت لبحث تطور اللغة وتبعه. وخاصة على او الصعوبة ميكن أن حتل باحمل
 57املصطلحات املناسبة بعلوم معْي.

 املشكالت غري اللغوية .2

 االجتماعية والثقافية .أ

االجتماعية والثقافية خمتلفة بْي األمة الواحدة واألخرى. فهذه يسبب 
آلة لتعبري الثقافة. وهذا االختالف  اختالفا يف تعبري الثقافة. فاللغة هى

يؤدى إىل املشكلة الدقيقة للمرتجم الذى ال يعرف الثقافة من اللغة 
هذه الصعوبة ميكن أن حتل باحملاوالت   58األصلية واللغة املستهدفه.

ملعرفة خلفية االجتماعية والثقافية. مث ينبغى على املرتجم أن حياول إعداد 
العربية فيها صور االجتماعية والثقافية لألمة املواد التعليمية باللغة 

  59العربية.

 شعور االمتناع واملالل .ب

أصبح الطالب شعور االمتناع واملالل يف مواجه النص العريب ألقل  
قدرهتم يف اللغة العربية. هذه الصعوبة ميكن أن حتل بالبدء يف قراءة 

اختيار  الكتب أو النصوص العريب املكتوب وهو اسهل نسبيا. وجبانب
                                                           
56 Op.Cit, Ahmad, Metodologi, 2009, Hal. 187 
57 Nur Mufid, Kasirun As, Rohman. Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia (Surabaya : Pustaka 

Progresif). Hal. 35 
58 Op.Cit, Ahmad, Metodologi, 2009. Hal. 187 
59 Op.Cit. Sugeng, Pedoman, Hal. 18 
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الكتب العملية الرائجة، حيتاج املرتجم املبتدئ أن خيتار الكتب أو 
النصوص الىت هتتم به. تضي ع جاذية االمتناع واملالل، وهي تستهل 

 60الفهم.

 

 طريقة االنتقائية في الترجمةالاملبحث الثالث : 

 االنتقائية الطريقةمفهوم  -أ

 يف " eclectic method "اب تسمى اإلجنليزية يف االنتقائية الطريقة كلمة
 االنتقائية الطريقة تعريف فهم قبل". metode campuran " اإلندونسية مبعىن

 بكلمة اليونانية من تأيت الطريقة .بالعام الطريقة عن يبحث لو فاأل دقيقا

“metodos ", كلمة من تتكون الكلمة هىذه " metha " أو خالل لشن مبعىن 

الوسيلة  مرت مبعىن الطريقة إذا .أسلوب أو سبيل عىنمب  " hodos" و مرور
 61."لطريقة"با تسمى العربية اللغة يف والطريقة ,الغرض أو اهلدف ليحصل

 .اهلدف لتحقيق حسن ومعقل منظمة أسلوب يه الطريقة

 بالطريقة تسميتها ناكه .تسميتها بعدة العربية يف االنتقائية الطريقة هذه

 أيضا الطريقة هذه وتسمى ."الدزجيية أو يةاخلليط الطريقة" زدواجية مبعىناال

 Metode) الطريقة االنتقائية" مبعىن الطريقة التولفية أو التوفقية بالطريقة

Kompromi )و" بالطريقة االنتقائية ومسيتهاElectic Method "الطريقة هذه ألن 

 62وأخذها. الطريقة من إجيابيا جوانبا ختتار

 أو هي سبيل   "االنتقائية لطريقةا" ,األنوار وسيف يوسف طيار وقدم

 متنوعة لرموعة خالل من الفصل أمام األجنبية اللغة درس لعرض الدادة كيفية

 ،األجنبية اللغة تعليم كتابه يف سوماردي موجليانطو وعند .الطرق بعض على
                                                           

 52-46. ص  (2003العملية يف التدريس )كونتور : مطبعة دار السالم،  الرتبيةحممود يونس،   60
61 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT.Hidayakarya Agung, 1990). Hal. 98 
62 Moh. Manshur, dkk, Materi Pokok Bahasa Arab (model), Jakarta : Diejen Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka 1994/1995). Hal. 169 
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eclictic method " الطريقة يف الواردة العناصر من اخلليطية الطريقة ي" ه 

  63والرتمجة القواعد والطريقة  (Method Direct املباشرة)

هي  االنتقائية الطريقة أن خالصة يكون أعاله أراء بعض على مستندا
مبجموعة  الفصل أمام األجنبية اللغة درس الدادة لعرض الكيفية أو الوسيلة
 خليطية أو إختيارية طريقة االنتقائية الطريقة وكانت .الطرق بعض على متنوعة

 جتمع الىت القراءة والطريقة، الرتمجةو  القواعد الطريقة باشرة،الطريقة امل من

 التعليم. حال يف ومباشرة معا تطبق أو وتستخدم

 االنتقائية الطريقة من والعيوب املزايا -ب

 من الدزجيية أو اخلليطية كالطريقة االنتقائية الطريقة تعريف على مستندا

، القراءة والرتمجة والطريقة اعدالقو  والطريقة باشرةامل الطريقة وهي ،الطرق بعض
 .الطرق تلك بعض يف تعترب الطريقة ذهمن ه والسليب فاإلجايب

 طريقة االنتقائية في الترجمة

فكرة أو أفكار اآلخرين من  قال الدكتور أوريل حبر الدين " أن الرتمجة هي ينقل
وأما Source Language( "SL )اللغة املصدر يسمى با " ."اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف

( . وأسهل لرتمجة يستخدم TL" ) Target Languageاللغة الثاىن يسمى باللغة املنقل أو "
 " ومعناها يرتجم بأربع مراحل. يعىن : SL  >SL  >Rethink  >TLالصيغة " 

 SL إجياد معىن .1

 الدقيقة SLفهم معىن  .2

 تبْي التعبري الدقيق .3

 TLواستقى التعبري الدقيق با  .4

                                                           
63 Muljayanto Sumardi, Metodologi Pengajaran Bahasa Asing (Sebuah Tinjauan dari Segi 

Metodologi), (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). Hlm 37 
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 olahraga fisik, olahragaة"، اوال، وجد املعىن الكثري يعىن : كيرتجم "رياض

spiritual,   وpelajaran matematika . والثاىن, فهم العىن الدقيق بالسياق. وحقه املعىن
 . Rethink  >Olahraga<  مث املوافق هي "رياضة < بدنية ”olahraga fisik“ هي

ونة من اجلامعتْي مبناقشة اْلال واملثال للجملة " قامت اللجنة املنفذة املك
" ليس Panitia Pelaksanaفلتحليل كل الكلمة ، )اللجنة املنفذة( " األنسب"

"Pengarah ( يدل على من اجلامعتْي" والكلمة )املكونة"bergabungnya dua 

universitas( يدل على "اْلال األنسب" ليس "جامعة". والكلمة )Solusi yang paling 

tepat اْلل". فيرتجم با " ليس"" Panitia pelaksana yang terdiri dari dua universitas 

telah mendiskusikan solusi yang paling tepat”.64 

 

                                                           
 . الترجمة مادة من الوثائق الدين، بحر أوريل 64
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 منهج البحث -أ

يستعمل املنهج يف هذا البحث هو املنهج الوصفي الكيفي، وهدفه 
عنية اليت تراد الباحثة التصدي هلا األشياء امل أواألحداث  أولوصف الظواهر 

ومجع اْلقائق واملعلومات واملالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة هبا وتقرير 
  65حالتها كما توجد عليه يف الواقع.

هبذا املنهج تريد الباحثة أن تصف عملية مادة الرتمجة وتصف عن 
من الكلمة  املشكالت اليت توجد يف تعليم الرتمجة خصوصا يف عملية الرتمجة

قسم تعليم اللغة العربية يف مستوى اللغة اإلندونيسية. بوالية البيان  إىلالعربية 
الثامنة جبامعة موالنا مالك اإلبراهيم اإلسالمية اْلكومية ماالنج. املنهج 

 Descriptiveاملستخدمة يف هذا البحث هو منهج الوصفي الكيفي )

Qualitative Methodeوصف ما كان يف عملية ول الباحثة ا( ألن هذا البحث حت
  66تعليم باستخدام األشيد.

متييز البحوث الوصفية بأهنا أسلوب فعال جلمع املعلومات، والبحث 
بوصف دقيق للمتغريات اليت  ةية إذ هو الذي يزود الباحثو الوصفي مهم اللغ

وعند حممد ناصر هو حبث  67تتحكم يف الظواهر الرتبوية واالجتماعية وغريها.

                                                           
)  مناهج البحثملكة العربية السعودية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية معهد العلوم اإلسالمية و العربية يف إندونيسية، امل 65

 269دون املطبع: دون الطبع، دون السنة(، 
66Muhammad Kasirom, Strategi Penelitian tesis Program Magister By Research (Malang; 

Program Pasca Sarjana UIIS 2003). Hal. 26 
 . 120. نفس املراجع.،  67
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اْلوادث يف اْلال  أوراء آلنظام ا أومواقف  أوأشياء  أوجتماع الناس قع إمو 
الكتابة ترتيبا و واقعا ومضبوطا عن  أوالصورة  أوويهدف تقدمي الوصفي، 

 68اْلقائق والصفات والربط بْي الظواهر املبحوثة.

قال وجدان وتيار، إن يف أحوال البحث الوصفي استخدام املدخل 
من ألسن  أوا، ألن املبحوث فيه هو الكلمات املكتوبة الكيفي يكون مناسب

 69سلوك املشهور. أوالناس 

 

 مجتمع البحث -ب

 تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم، ألن قسموختتار الباحثة 
مشكالت الطالب يف تطبيق الرتمجة، ومدرس مادة الرتمجة، وخيتار الباحثة 

املستوى انتهي أن تعليم املادة الرتمجة يف طالب يف مستوى الثامنة، ألن هذا 
ستوى السابع. واآلن، هم يبحثون البحث العلم الذي حتتاجون الرتمجة و امل

 استعداد ملستقبل.

 

 مصادر البيانات -ج

البيانات هي تشتمل على مجيع املعلومات واألخبار اليت حصلت من 
ْي الباحثة والطلبة مصادر البيانات. كانت حتصيلها بوسيلة املقابلة املباشرة ب

 ومدرس املادة الرتمجة. 
وقال   70قال سوانارتو إن البيانات تشكل برهان لعالج مشكلة البحث.

لوفلوند " أن مصادر البيانات يف البحث الكيفي مأخوذة من األقوال واألحوال 
 71وبياناهتا تدخل يف أنواع البيانات اإلضافية مثل الوثائق وغريها.

                                                           
68 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)< hal. 63 
69 Sutobo, Pengantar Penelitian Kulitatif, Dasar-Dasar Teoritis Dan Praktis (Surakarta: Pusat 

Kajian Penelitian Universitas Muhammadiyah , 1998), hal.4 
70 Sunarto, Metodologi Penelitian, (Surabaya: PPS Unesa, 2001).hal. 56 
71 Ibid. hal 157 
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وعة يف هذا البحث هو البيانات النوعية اليت تقسيمها نوع البيانات اجملم
هي البيانات املصادر اإلنسانية بوسيلة  األساسية ( البيانات1قسمْي : ) إىل

ممن يعرف حقيقة مشكلة البحث  أول و مالحظة ومقابلة تصدر من شخص األ
وهي املدرس وبعض الطالب الذين جيلسون يف مستوى السابع   72متاما جيدا.

( اما البيانات اإلضافية 2املقابلة واملالحظة على تعليم املادة الرتمجة. ) بطريقة
هي البيانات املأخوذة من الوثائق املتعلقة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا 

 مالك اإلبراهيم ماالنج.

 

 دوات البحثأ -د

 ستبياناال .1

ت وبيانات ستبيان أداة مالئمة للحصول على املعلومااالستبيان ويعترب اال
وحقائق مرتبطة بواقع معْي، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة 

 73عنها من قبل عدد األفراد املعيْي مبوضع االستبيان.

 املالحظة .2

طريقة املالحظة هي املشاهدة املباشرة يف امليدان مع اهتمام الوقائع 
الباحثة هي واما املالحظة اليت تستعمل  74واألحداث مث كتابتها بالرتتيب.

ان " ان املالحظة املباشرة هي تشرتك أو املالحظة املباشرة. كما القول مولي
 75الباحثة يف مالحظة قصد البحث.

يف هذه اْلالة، تالحظ الباحثة عملية التعليم يف درس الرتمجة يف الفصل،  
والطريقة، واملادة التعليم،  كانت تالحظ املدرس الذي يقوم بالتدريس،

ة املستعملة يف عملية التعليم الرتمجة. تالحظ موقع البحث سرتاتيجيواال
                                                           
72 Ibid, hal. 47 

 121. )عمان: دار الفكر(. ص. البحث العلمي مفهومه، أداته، أساليبهذوقان عبيدات وأصحابه،  73
74 Winarno Surahmat. Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah. 1978 p. 123 

75 Muliawan. 2014. Hal 62 
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وبيئته، وانشطة يومية الطالب ْلصول على البيانات الكاملة، واْلادة، حىت 
 تعريف مستوى الداللة من كل السلوك الظاهر.

 املقابلة .3

اكثر  أواملقابلة هي عملية احملادثة فيها األسئلة واألجوبة بْي الشخصْي 
هة بينهما الستماع وحصول األخبار و البيانات. وعرف على سبيل مواج

سونارتو أن املقابلة هي طريقة مجع البيانات بتقدمي األسئلة مباشرة من 
وقام الباحثة باملقابلة مع الطالب واملدرس املادة   76السائل. أوالباحثة 

 الرتمجة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق.

( 2: الدكتور أوريل حبر الدين. )املعلم ( 1املقابلة : ) مساء املنفعلا
: رييوا سرتييوو ويبووا، نورة اخلريدة ند بدى، قسم تعليم اللغة العربية طالب 

شيال نصيبا، سيت صفية، انسوة املنورة، ادنن، صفية املنورة، فردا مهة العالية، 
سنة ، أيرلينا هريلْي، نور إميلة حاتْي أبريليا، حيانيت نور حبيبة، خليصة اْل

 الزهيدة  عفيفة الرمحة، رشيدة نور كرامة. 

 الوثائق .4

الوثائقية يف تعريف املضيق هي مجع البيانات اللفظية ذو شكل و أما يف 
تعريف املوسع هي الشيء املشكل عن الصور واملرقوم بشريط والفيديو. 

لة دورية، وبيان نشاط، وأحيانا املعلومات اليت تبحث تأيت من دفرت، وجم
 77وجدول نتائج، وملحوظة يومية، ونسخة، وجتانس الشيئان كمثلهم.

وهذه الطريقة اليت تستخدمها الباحثة للحصول البيانات حول عن تاريخ 
ونتائج  تأسيس مركز ترقية اللغة األجنبية وأحوال املعلم وكذلك الطالبات فيه.

تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا من املالحظة واملقابلة مبدرس وطالب قسم 
 .اهيم اإلسالمية اْلكومية ماالنقمالك إبر 

                                                           
76 Sunarto,Metodologi Penelitian, (Surabaya: PPS Unesa, 2001). hal 47 
77 Ibid,. 130-131 
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  تحليل البيانات -ه

حتليل البيانات هو أحد من أنشطة البحث املهم والتعيْي. كانت 
املعلومات اجملتمع مير بنشاط حتليل البيانات أنفع للبحث.  أوالبيانات 

ل إدارة البيانات، و ام، األوخطوات حتليل البيانات ينقسم على ثالثة أقس
 78والثاين تنظيم البيانات، والثالث اكتشاف اْلاصل.

 

 مراحل تنفيذ الدراسة -و

 ثالثة أقسام: إىلينقسم مراحل البحث 

 (1صورة )

 

 
 مراحل اإلعداد .1

يف هذه املرحلة نظمت الباحثة عن خطوات البحث، مثل  خطوات مجع 
ة وحتديد البيانات لكي ال يتوسع البيانات اختيار البيانات األساسية والثاني

 ات إىل األحوال خارج مشكلة البحث.البيان

 

 

                                                           
78 Op. Cit, Sunarto. Metodologi. Hal. 131 



 

43 
 

 مراحل التنفيذ .2

يف هذه املرحلة بدأت الباحثة جبمع البيانات، مثل املالحظة اليت تعقد 
جلمع البيانات عن عملية تعليم املادة الرتمجة، والوثائق املتعلقة بتاريخ تأسيس 

حوال الطالبات و املقابلة اليت تعتقد لتأكيد املركز والبيانات املتعلقة بأ
 املالحظة ولنيل البيانات األخرى املتعلقة بأسئلة البحث.

 مراحل اإلنتهاء .3

وهذ من املراحل األخرية يف عملية البحث، ويف هذه املرحلة نظمت 
الباثة البيانات املأخوذة واختار الباحثة حتليل البيانات ألن تأخذ النتائج من 

 البحث.

 

 أكيد صحة البياناتت -ز

حتتاج الباحثة تأكيد صحة البيانات لكي أن تكون البيانات تؤمن 
صحة البيانات يف  إىلآخري حاصل البحث. لذلك، للحصول  إىلصدقها 

 هذه البحث على جتريبْي منها:

 حيزم ونظام ملعرفة صحة البيانات العميقة املالحظة، يعمل مالحظة .1

لوب لتأكيد صحة البيانات الذي ( هو االسTriangulasiالتثليثى ) .2
تستخدم الباحثة هذه  79يستعمل من شيء آخر ملقارنة البيانات.

مبقارنة البيانات من نتيجة مالحظة مع البيانات من نتيجة مقابلة 
 ومقارنة نتيجة مقالبة مع وثائق.

 مناقشة األصحاب .3

تستخدم الباحثة هذه طريقة نعرض نتيجة اخر الىت حيصل يف 
 اب حن املعلومات الصحيحة الضابطة. مناقشة بأصح

                                                           
79 Lexy moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Rosda Karya Offset. 2007, Bandung. Hal. 

330  
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات ونتائج البحث
 

 قسم تعليم اللغة العربية عن ميدان البحث ل : و املبحث األ

 بجامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق قسم تعليم اللغة العربية عن لمحة -أ

م جبامعة موالنا يتبع قسم تعليم اللغة العربية إداريا كلية علوم الرتبية والتعلي
ويقوم رمسيا بقرار مدير اجلامعة برقم :  راهيم اإلسالمية اْلكومية مباالنقمالك إب

un.3/pp.oo.9/1211/2014 وكان من قبل تتبع إدارة هذا القسم كلية العلوم .
عن توظيف   .un.3/pp.oo.9/1331/2007:  اإلنسانية والثقافة بقرار مدير اجلامعة

 ة والثقافة بإدارة قسم تعليم اللغة العربية.كلية العلوم اإلنساني

( إنتاج اخلرجْي أن يكون 1أهداف تنفيذ قسم تعليم اللغة العربية هي: )
( إنتاج اخلرجْي 2معلم اللغة العربية بالكفاءة الرتبوية والشخصية الدينية. )

فاءة ( إنتاج اخلرجْي بالك3بالكفاءة لتطوير إبداع الرتبية وتعليم اللغة العربية. )
( إنتاج خرجْي سرجانا باستعاب منهج حبث 4إلن يكون املعلم غري الرتبوي. )

الرتبية وتعليم اللغة العربية ألن يكون األلة لوسع نظرة العلوم والدين والفن 
( إنتاج البحوث لتكوين املراجع يف تطوير اللغة العربية يف 5والثقافة واْلضارة. )

ن باملؤسسة أو ( وسع التع6يمية األخرى. )املدرسة واملعاهد واملؤسسة التعل
ن باملؤسسة غري التعليمية يف البالد أو ( وسع التع7التعليمية يف البالد وخارجها. )

 وجارجها.

ومتيز قسم تعليم اللغة العربية بالوسائل والتسهيالت املتكاملة واملعلمْي 
القسم  واملمتازين اخلرجْي من اجلامعات إندونسية وخارجها، وكذلك يستقدم
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احملاضرين الناطقْي باللغة العربية ألجل حتقيق جودة العملية الدراسية، منهم من 
 يأيت السعودية ومصر والسودان واملغرب.

 

 الرؤية والرئاسة  -ب

 الرؤية  .1

أن يكون أفضل أقسم تعليم اللغة العربية الرائد يف تنفيذ ثالث 
لعربية بعمق العقيدة قائمات اجلامعة إلنتاج اخلرجْي يف جمال تعليم اللغة ا

وكرمي األخالق وسع العلوم وكفئ املهنة وأصحبحوا حمركي اجملتمع 
 مستعدين لإلستبان يف املستوى الوطين والدويل. 

 الرئاسة .2

تنفيذ الربية الرائد إلنتاج معلم اللغة العربية يف املدرسة واملعاهد  (أ
 واجملتمع. 

وم الناسبة تنفيذ البحوث العلمية وخدمة اجملتمع لتطوير العل (ب
 بقسم تعليم اللغة العربية.

"  ASEANن األكادمي مع مستخدمي اخلرجيْي يف منطقة "أو التع (ت
 يف تنفيذ ثالث قائمات اجلامعة.

 

 الموقع الجغرافي  -ج

وقع قسم تعليم اللغة العربية داخل كلية علوم الرتبية والعليم جبامعة موالنا 
ماالنج  50ارع غجايانا رقم مالك إبراهيم اإلسالمية اْلكومية ماالنج يف ش

 ى الشرقية إندونيسيا.أو ج
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 (2صورة )

 80.راهيم اإلسالمية اْلكومية مباالنقخريطة جامعة موالنا مالك إب

 

 

 

                                                           
80 https://pbs.twimg.com/media/CG7z1c0UkAEG7JN.jpg. Diakses pada tanggal 

03/05/2017 pukul 22:29  

https://pbs.twimg.com/media/CG7z1c0UkAEG7JN.jpg
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شكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك الماملبحث الثاين : 
 مادة الترجمةتعّلم إبراهيم  في 

يف مادة الرتمجة طالب قسم تعليم اللغة العربية  أما طريقة التعليم املستخدم
يعين الرتمجة اْلرفية )وفاء( واملعنوية )مجيلة(،  االنتقائيةهي طريقة  2018\2017

ريل حبر الدين. وأما طريقة إتصال الدراسة بطريقة التقدمي. ينقسم أو دكتور ويشرف ب
كل اللقاء احد من املعلم مبجموعات، كل جمموعات يرتجم النص الذي يفرق عليهم.  

اجملموعات يقدمون النص الذين يرتمجون. واجملموعات األخرى علق عليهم. ويف هناية 
الدرس، إذا كان اجملموعة املسؤولية مل جتد اْلل للمشاكل اليت يواجهم، فيعطى املعلم 

 أواْللول هلم، وأكثر من املشاكل الذين يواجهون طالب هي اختيار اإلصطالح 
 81للغة ايندونيسيا.املفردات يف ا

ريل حبر الدين : "أن قدرة أو ومن النتائج املقابلة مع املعلم مادة الرتمجة أستاذ 
طالب قسم تعليم اللغة العربية  يف مادة الرتمجة ناقص، بل مبرور الوقت، أن نسبة قدرة 

الذي مل يستطيع أن ترجم  %40الرتمجة طالب قسم تعليم اللغة العربية قدر من 
  82جيدا".

تعليم مادة الرتمجة لطالب قسم تعليم اللغة العربية مرة األسبوع. وتعل م  أداء
 ت يف تعليم مادة الرتمجة.دقيقة. حبثت الباحثة ووجدت املشكال 50املعلم  كل فصل 

مث لتحليل البيانات، مقابلة الباحثة مع املعلم الرتمجة والطالب هبذا اإلرشادة 
 املقابلة، 

 

                                                           
 2016\11\4نتائج مالحظة يف فصل ج، يف   81

 2016\11\23ستاذ أوريل حبر الدين، يف نتائج املقابلة مع األ 82



 

48 
 

لم الرتمجة والطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا إرشاد املقابلة للمع
 مالك إبراهيم 

 

 للمعلم -أ

 ما امهية الرتمجة لدى الطلبة؟ .1

 ما اسهام الرتمجة لدى الطلبة؟  .2

 ما الطريقة تستخدمها يف تعليم الرتمجة؟ .3

 ما الصعوبات يف تعليم الرتمجة؟ .4

 ما حماوالتك هلا؟ .5

 كيف تعليقك تطبيق الطريقة للطلبة؟ .6

 

 لطالب -ب

 هل تسعد حينما تتعلم الرتمجة؟ .1

 هل كفائة الرتمجة إحدى أهداف تعليم اللغة العربية؟ ملاذا؟ .2

 هل تعرف أمهية أو مساندة الرتمجة لطالب قسم تعليم اللغة العربية؟ .3

 هل تعرف الطريقة الىت يستخدمها املعلم يف تعليم الرتمجة؟ ملاذا؟ .4

 هل كفائة الرتمجة اجليدة مهمة لك؟ .5

 لتك يف تطبيق ترمجة فقرة العربية؟ما مشك .6

 ما سبب تلك املشكالت؟ .7

 ما أملك من تعليم الرتمجة يف قسم تعليم اللغة العربية؟ .8
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 وتأكد البيانات باستبانة، وهذا إرشاد االستبانة 

 (2جدول )

  جدول إرشاد االستبانة لطالب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم

 األداء فالوص اجلوانب
 غري موافق موافق

 الطريقة و االسرتاتيجية

الطريقة واالسترياتيجية  .1
 املستخدمة ممتعة

  

   الطريقة املستخدمة املتنوعة .2

الطريقة واالسترياتيجية  .3
املستخدمة سهولة ىف 

 استالء على كفاءة الرتمجة

  

الطريقة واالسترياتيجية  .4
املستخدمة تور ط الطالب 

 مجةيف تطبيق الرت 

  

 العوامل الثانوي لتطبيق الرتمجة

يتمكن املعلم من املادة الىت  .1
 يعلمها

  

كان إرشاد املادة لتعليم  .2
 الرتمجة

  

كان الطالب فعاال يف  .3
مشاركة التعليم حْي يعطي 

املعلم مادة عن تطبيق 
 الرتمجة

  

الوسيلة الىت يستخدمها  .4
املعلم لسهولة الطالب يف 

 تطبيق الرتمجة

  

   وقت العليم فعالال .5
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قسمت الباحثة يف مشكالت اليت تواجه طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا 
 يف مادة الرتمجة إىل قسمْي:  2018\2017مالك إبراهيم 

 ةمن المشكالت اللغوي .أ

 املفردات لطالب يف فهم ضعف  .1

من نتائج املالحظة يف فصل ج، بعض الطالب فقط 
وطالب الذي ينشط ان يعلق اخرس وينظر مقدمْي. 

على املقدم اال انه وحدة. حىت تأكد الباحثة مع نتائج 
  83املقابلة.

من النتائج املقابالت، وجدت الباحثة بعض الطالب 
 أويصعبون أن يرتمجوا النص ألهنم ينقص من املفردات 

 أسبابضعف املفردات. قال ريوا سرتيوا ويبووا " أن 
يعين ضعف  الرتمجةيواجه يف مادة مشكالت اليت 

 84حفظ من املفردات".أسباب منه ال أاملفردات، و 
ويأكد أيضا من نتائج املقابالت مع نورة اخلريدة ند  بدا 

اجه يف مادة أو اليت  أسباب" ضعف املفردات هي 
وقالت أيضا شيال نصيبا : " أن املشكالت  85الرتمجة".

اليت ال اجه يف مادة الرتمجة يعىن أكثر من املفردات أو اليت 
وقالت ايضا سييت  86" .اعرف. فال استطيع أن ترجم
اجه يف تعليم مادة الرتمجة أو صفية " أن املشكالت اليت 

                                                           

  نتائج املالحظة يف فصل ج، يف 23\11\ 201783 
 2017\3\ 22نتائج املقابلة مع رييوا سرتييو ويبووا، طالب من فصل ج.  84

 2017\3\ 21تائج املقابلة مع نورة اخليدة ند بدا، طالبة من فصل ج.  85

 201\3\ 21ج.تائج املقابلة مع شيال نصيبا طالبة من فصل   86
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هي اللغة صعبة لتفهمها، وميكن ضعف املفردات هي 
  87ا".أسباهب

من هذه نتائج املقابلة، تلخص الباحثة أن ضعف 
املفردات هي مشكالت اليت تواجه طالب قسم تعليم 

ه ألهنم الحيفظوا وال يعرفوا معىن أسبابالعربية و اللغة 
 املفردات.

 صعوبة الرتمجة املعنوية .2

نتائج ينتقل وبعض منهم يصعب بالرتمجة املعنوية، يعىن 
الرتمجة املعنوية، كما قالت  إىلمن الرتمجة اْلرفية  الرتمجة

اجه يف مادة الرتمجة هي أو أنسوة املنورة " مشكالت الىت 
  88ن خالل معنوية، وسببه ال استطيع".أفهم الرتمجة م

اجه يف الرتمجة هي أو وتأكد بقول ادنن " مشكلة اليت 
ترمجة معنوية، عندي، ترمجة حرفية اسهل من ترمجة 

  89ا نقص التمرين من شخصه".أسباهبمعنوية، و 

من هذه البحث، يستطيع أن يلخص، أن عملية يف 
اجه تطبيق ترمجة معنوية هي مشكالت الثاىن اليت تو 

الطالب يف الرتمجة االنتقائية. وأسبابه، عنده هذه 
 الطريقة هي عسرا لفهمها. 

 رتيب الكلمة واختيار املعىن الدقيقتضعفهم يف  .3

 طالب يصعب يف اختيار املعىن الدقيقوأما اكثر من ال
وترتيب الكلمة لفهم املقروء بإجياز، والصاح، وصلب.  
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الرتمجة يعىن  كما قالت صفية املنو رة " اصعب يف مادة
 أسبابأصعب لرتتيب الكلمة، واختيار املعىن الدقة. و 

وتأكد بقول فردا مهة العالية  90منه ضعف املفردات".
"أتعب يف تعيْي املعىن املفردات، اقصد يف اختيار املعىن. 

ه نقص التمرين. ونتعلم الرتمجة يف قسم تعليم أسبابو 
  SKSت . وارجوا ان تزيد الوق SKS 2اللغة العربية 

وتاكد مع حاتْي  91للرتمجة يف قسم تعليم اللغة العربية".
فرإيدا أبرلليا " اين أصعب يف نظم املفردات حىت جيعل 

  92".ار املعىن املفردات الدقيقالكلمة. وخيت

وقالت ايضا حيانت نور حبيبة " أصعب يف مادة الرتمجة 
وكما  93يف نظم الكلمة ألىن ال اعرف املعىن املفردات".

ل خليصة اْلسنة " أصعب أن أترجم النص، واخلص قو 
منه،  أسبابالكلمة اإلندونيسيا جبيدة وصحيحة. و 

  94عندي  طريقة الرتمجة يف الفصل غري دق ة، ورتيب".

رتيب الكلمة تمن هذه البحث، يستطيع أن يلخص، أن 
واختيار املعىن الدقيق هي املشكالت الثالثة اليت تواجه 

قص من التمرين بالرتمجة يف نالطالب. وأسبابه هي 
 الفصل أو من اخلارج الفصل وضعف املفردات.
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  وجد االختالف بْي القواعد اللغة .4

بعض من الطالب يشعر عسرا باختالف قاعدان، يعىن 
بْي قواعد اللغة اإلندونيسية والعربية. كما قالت رشيدة 
نور كرامة " اشعر عسرا يف اختالف بْي قاعدان، 

علم ال حبثه، حىت الطالب ال يفهموا ه هي املأسبابو 
وكما قالت نور امياة الزهرية " انا ال افهم  95جيدا".

  idiom."96باختالف 

اختالف بْي من هذه البحث، يستطيع أن يلخص، ان 
هي املشكالت األخري من الناحية اللغوي اليت  القاعدان

تواجه الطالب. وأسبابه هي العلم ال يبحث هذا 
  املوضوع.

 شكالت غير اللغويةالممن  .ب

معلم هو مرشد يف عملية التعليم. وجب عليه ان جيعل 
عملية التعليم جيدا. وبنتائج املقابلة مع املعلم يف مادة الرتمجة، 

 يواجه املعلم املشكالت، وهي : 
 الطالب يف الفصلكثرة عدد  .1

عملية   مجلة الطالب يف الفصل يعْي يف فع الية
ريل حبر الدين " التعليم، كما قال األستاذ أو 

هارات اللغوية. ولذلك ان الرتمجة هي إحدى امل
بل يف مادة  97الرتمجة حيتاج الفصل الصغري".

الرتمجة بقسم تعليم اللغة العربية يستعمل الفصل 
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طالب يف كل فصل. كما  40-1الكبري، يعين 
ريل حبر الدين أو قال معلم مادة الرتمجة، األستاذ 

ه يف عملية التعليم اجأو " ميكن املشكالت الذي 
هي مجلة الطالب يف الفصل الذي كثريا. ألهنا 
أصعب ليوجه كل من الطالب، وميكن يف سنة 

   98املستقبل سيحسن النظام".

من هذه البحث، يستطيع أن يلخص، ان مجلة 
من الطالب يف الفصل يأثر عملية التعليم 

 وخاصة يف عملية الرتمجة.

 لرتمجة غري مناسبة تعليمطريقة   .2

كما عرفنا، ان طريقة التعليم هي تأثري كبري 
لعملية التعليم. لذلك، وجب على املعلم لتطبيق 
الطريقة الصحيحة وفرحنة حىت جيعل عملية 
التعليم سهلة. ومع نتائج املقابلة مع بعض 
الطالب يف مادة الرتمجة، يسأم الطالب بطريقة 
الذي يستعمل املعلم يف مادة الرتمجة. كما قالت 

ْي فريدا " طريقة الذي يستعمل املعلم يف حات
، وارجوا طريقة التعليم يبدل ممل  مادة الرتمجة هي 

بالطريقة الفرحية ونوعية الذي يسهل الطالب 
وتأكد بقول صفية املنورة " انا ال  99لفهمها".

بطريقة الذي يستعمل املعلم يف مادة خص  
الرتمجة، ألن الطريقة سأما وعسرا لفهمها، 
                                                           

 2016\11\23قابلة مع األستاذ أوريل حبر الدين، معلم مادة الرتمجة يف قسم تعليم اللغة العربية. يف نتائج امل  98
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بل ارجوا للمعلم يستعمل الطريقة الدقة وللمستق
للطالب، حىت الطالب ال يسأم يف عملية 

وقالت ايضا خليصة اْلسنة " انا  100التعليم".
بالطريقة الذي يستعمل املعلم، هي  احبال 

تسأم وال تفهم طالبه وال تساعد الطالم لتعليم 
ان يهتم  جبيد وال الرتمجة. وارجوا لعملية الرتمجة 

دون تقومي من اهل الرتمجة، وكثري  فقط تقدميا
من املشكالت اليت ال يستطيع ان توصف 

وكذلك قالت فردة مهة العالية "  101بالكلمة".
. وارجوا  ان الطريقة الرتمجة جتعل الطالب نعاسا

  102للمعلم ان يستعمل الطريقة النوعية".

 رتيباوكما قالت رشيدة نور كرامة " ال، ألن 
. وارجوا منه ليبدل كسالوسأما وجيعل الطالب  

التطبقية  أومن النظرية  الشاكلة التعليم
وتأكد ايضا مع القول نورة اخلريدة  103".للرتمجة

ند بدا " ال، نقص النوع من الطريقة 
بل ، انا احبوقول شيال نصيبا "  104التعليم".
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و سييت  105، ألن عسر يف طريقةها".نقصا
 106، سأما، وال نوعا".مل احبصفية ايضا " 

ه البحث، يستطيع أن يلخص، ان طريقة من هذ
التعليم لدي أثر كبري لنتائج التعليم. وهذه 
املشكالت اليت توجد يف قسم تعليم اللغة العربية 

 جبامعة موالن مالك إبرهليم ماالنق.

 وقت التعليم .3

اليت تستعمل الباحثة،  اإلستبانةمن النتائج 
مشكالت يف مادة الرتمجة هي وقت التعليم، 

غري قالوا ان وقت العليم  ن انفعالواعظم م
  107فاعل.

وأما وقت التعليم يف مادة الرتمجة هي هنارا، وهذا 
يشعر بالطالب الفصل ج. يعىن هم يتعلمون 
الرتمجة بعد الظهر، يف يوم اجلمعة. وميكن هذا 

 108عوامل الذي جيعل الطالب سأما وممال.

من هذه البحث، يستطيع أن يلخص، ان وقت 
 يف نشاط الطالب.  التعليم يأثر
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الحلول المقترحة لحل المشكالت التي تواجه طالب قسم تعليم  :املبحث الثالث
 في مادة الترجمة ربية بجامعة موالنا مالك إبراهيماللغة الع

ومن النتائج حتليل املقابلة، واإلستبيان، واملالحظة اليت وجدت الباحثة، تأتى 
 الباحثة اْللول املقرتحة هلا. وهي :

 ةمن المشكالت اللغوي -أ

معظم من الطالب يواجه هذه املشكالت. واْللول املقرتحة  .1
الذي هي يستعمل القاموس  ضعف طالب يف فهم املفرداتل

 109 .ن املعلميقرتح م

واملشكالت اليت تواجه الطالب يعين اختار املعىن الدقة، ورتب  .2
ل. و ه هي مشكلة األأسبابالكلمة ومها يتعلق مبشكلة الثالثة، و 

هذه املشكلة يعىن نقص من  أسبابومعظم منهم قالوا ان 
من اخلارج الفصل. واحد من  أوالتمرين بالرتمجة يف الفصل 

اْللول الذي يقرتح الباحثة هي ميارس الطالب بالرتمجة بزيادة 
SKS  110، اخل.. (.2، ترمجة 1يف مادة الرتمجة بتدرج )ترمجة 

الرتمجة بالرتمجة  واملشكالت األخرى يعىن صعوبة الطالب لفهم .3
ىل يستعمل و معنوية. وتقرتح الباحثة بتقدمي التدرج. يف لقاء األ

لقائا(،  4\3اْلرفية ليعارف وممارس الرتمجة اْلرفية ) الرتمجة 
وكذلك يف لقاء األخرى يستعمل الرتمجة املعنوية ليعارف وممارس 

 111.ةخر يستعمل الرتمجة االنتقائيالرتمجة املعنوية، مث يف لقاء اآل
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 ةمن المشكالت غير اللغوي -ب

الرتمجة هي احد من مهارة اللغوية، ألهنا حتتاج الرتمجة اإلهتمام  .1
لفهمها وملمارسها. واجلملة الطالب الكبرية يف الفصل جيعل 
الصعوبة املعلم ليوجه عملية التعليم الرتمجة. وتقرتح الباحثة 

مجة. اْللول هلذه املشكالت، هي يضع الفصل الصغري ملادة الرت 
 112يأتى املعلم الفرض اإلفرادي. أو

ومن النتائج املالحظة، منهج التعليم يف مادة الرتمجة هي تقدم.  .2
بل ال ميكن  113التقدم ميكن ممارس الطالب ملستقل لإلفرادهم.

الباحثة مبنهج النوعية  ان جيعل الطالب سلبيا. وتقرتح
 114للتعليم.

هي طريقة  نتقائيةاالواما لطريقة الرتمجة، بعضكم يشعر الطريقة 
صعبة. ومنها تقرتح الباحثة بيستعمل الطريقة الرتمجة بالتدرجيي.  

 115كما تالحظ الباحثة يف حبث املشكالت من اللغوي.

هنار، وحلوهلا وقت التعليم الذي يستعمل الطالب للرتمجة هي  .3
 116يبدل وقت التعليم هلا.

                                                           
 2016\11\23نتائج املقابلة مع املعلم الرتمجة، األستاذ الدوكتور أوريل حبر الدين. يف   112

 2017\3\21قابلة مع خليصة اْلسنة، طلبة من الفصل ج. يف نتائج امل  113

 2017\3\22-21نتائج املقابلة مع رييو سرتيو ويبووو و نورة اخلريدة ند بدا. طالبان من الفصل ج. يف   114

 اْللول املقرتحة من الباحثة، ونتائج املالحظة يف الفصل  115

 2017\3\22يف نتئج املقابلة مع شيال نصيبا. طلبة من الفصل ج.   116
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 تلخص الباحثة من نتائج حتليل البيانات هو: 

 لغويةمن ناحية الالحلول مشكالت و  -أ

ه ألهنم الحيفظوا وال يعرفوا معىن أسبابضعف لطالب يف فهم املفردات، و  •
الذي يقرتح واْللول املقرتحة هلذه املشكالت هي يستعمل القاموس  املفردات.
 .من املعلم

صعوبة الرتمجة املعنوية يف الرتمجة االنتقائية. وأسبابه، هذه الطريقة هي عسرا  •
 SKSلول الذي يقرتح الباحثة هي ميارس الطالب بالرتمجة بزيادة اْللفهمها. 

 .، اخل.. (2، ترمجة 1يف مادة الرتمجة بتدرج )ترمجة 

نقص من ه هي أسبابو ضعفهم يف ترتيب الكلمة واختيار املعىن الدقيقة،     •
وتقرتح  من اخلارج الفصل وضعف املفردات. أوالتمرين بالرتمجة يف الفصل 

 .مي التدرجالباحثة بتقد

ه هي املعلم ال يبحث هذا املوضوع. أسبابختالف بْي القاعدان. و وجد اال •
واْللول هلذه املشكلة يعين املعل م املستقبل يستعمل أو يبحثه يف عملية 

 الرتمجة.

 ةمشكالت والحلول من ناحية غير اللغوي -ب

عل الرتمجة، وحلوهلا جيعدد كثري من الطالب يف الفصل يأثر عملية التعليم  •
 طالب يف فصل واحد. 20-1الفصل بفصل الصغري، يعىن 

غري مناسبة، واْللول هلذه املشكلة هي يبدل الطريقة التعليم  طريقة التعليم  •
 بتقدم االفراد.

أثر يف نشاط الطالب، واْللول هلا يبدل املعلم وقت التعليم يف مادة الرتمجة ت •
بوقت اخرى
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث ناقشةم

 

تشرح الباحثة عن النتائج املالحظة واملقابلة واإليتبانة لوصف املشكالت  نأد بع
اليت تواجه الطالب قسم تعليم اللغة العربية، ستبحث الباحثة اليضم  نتائج البحث 

 بالنظريات اليت تستعمل الباحثة لتأكد هذا البحث.

 ةالمشكالت من اللغوي .أ

كالت اليت تواجه الطالب ىل من املشو املفردات األ لطالب يف فهم ضعف .1
قسم تعليم اللغة العربية، ومعظم منهم يشعرون هذه املشكالت، وهي 
مشكالت الشائعة الىت تواجه الطالب الىت تعلم الرتمجة ايضا، وهذا املشكلة 

 Kesalahan Semantis Dalamرأى دارمونو يف كتاب ريتا ايرليندا "يستدل ب

Terjemahan  بسبب معرفة اللغة حمدودة من  ان إجياد صعوبة املفردات
الكلمات الىت حتتوى التفاهم مل تكن معرفة سابقا. هذه الصعوبة ميكن أن 
حتل بتوفري القاموس القياسية الىت حتتوى املفردات القياسية. وهذا للدليل 

 اْللول الذي تقرتح الباحثة هلذه املشكلة.

 صعوبة الرتمجة املعنوية .2

نتائج ينتقل الطالب بالرتمجة املعنوية، يعىن  الثاىن هي صعوبة من واملشكالت
وهذه املشكلة هي مشكلة  الرتمجة املعنوية، إىلمن الرتمجة اْلرفية  الرتمجة

 Metodologi Pembelajaran Bahasaالشائعة ايضا، بالدليل امحد ازان يف كتابه "

Arab" صعوبة التعريب منها صعوبة حتتوى على األمساء األجنبية " قال
واْلل هلذه املشكلة يعىن  ".البالد واملصطلحات األجنبية أواء املدن واألمس
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وهذا الرأي موافق بقول الدكتور عبد  ، SKS ميارس الطالب بالرتمجة بزيادة
أن الرتمجة حيتاج  "Strategi dan kiat menerjemahkan teks "اجمليب يف كتابه 

  اىل جتربة وممارسة االمتحان.

 الكلمة واختيار املعىن الدقيقرتيب تضعف لطالب يف  .3

رتيب الكلمة واختيار املعىن الدقيق هي املشكالت الثالث الذي يوجد ت
بطالب اللغة العربية، وكذلك ملعظم الطالب الذي يتعلم ترمجة ايضا. وهذا 

هي املشكالت الشائعة.  رتيب الكلمة واختيار املعىن الدقيقتيدل أن 
 إىلاملرء أن يرتجم النص العريب  ال ميكنويستدل بقول شهاب الدين " 

النص اإلندونيسي بنقل الكلمة فكلمة، اال انه يضع تلك الكلمات يف 
إيطار السابق من العام للوحدة. وألن تركيب الكلمة يف اللغة العربية خمتلفة 
باللغة اإلندونيسية وعالمة على ذلك أنه منقلب هبا. هذه الصعوبة ميكن أن 

تركيب اجلملة يف اللغة العربية كلية، ألنه ال يوجد  الت ملعرفةأو حتل باحمل
ة يف اللغة اإليندونيسية". واْلل هلذه املشكلة يعىن ميارس الطالب اأو مس

ايضا، وهذا الرأي موافق بقول الدكتور عبد اجمليب يف   SKSبالرتمجة بزيادة 
أن شروط املرتمجة هي  "Strategi dan kiat menerjemahkan teks "كتابه 

يد املشكلة واملادة النص الذي سيرتجم، وجييد اللغة األول، وجييد اللغة جي
  . اهلدف، ويهتم هدف القراء

  وجود االختالف بْي القاعدية .4

إجياد صعوبة القواعد للمرتجم كثريا قال سوغيع وايكو سوسيال يف كتاهبما "
مع انه قد قدر كتب القواعد. على سبيل املثال حتديد الفعل والفاعل 

املفعول العامة اجلملة الكربى الىت حتتوى على الكلمات. هذه الصعوبة و 
الت لقدر القواعد )الصرف والنحو والبالغة( نظريا أو ميكن أن حتل باحمل

" وهذا موافق مبشكالت هذه البحث، فهذه املشكالت يسمى وعلميا
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 مبشكالت الشائعة اليت تواجه الطالب يف الرتمجة. واْلل هلذه املشكلة يعىن
املعلم يبحث القاعدة يف عملية الرتجة ملمارسة الطالب أن يرتجم مع فهم 

 Strategi dan kiat "القاعدة، بقول الدكتور عبد اجمليب يف كتابه 

menerjemahkan teks"  أن شروط املرتمجة هي جييد املشكلة واملادة النص
وهبا الذي سيرتجم، وجييد اللغة األول واللغة اهلدف مع قاعدهتا وأسل

  وثقفاهتا.

 ةمشكالت غير اللغويال .ب

 مجلة من الطالب .1

رائت الباحثة أن مجلة من الطالب هي من البيئة الطالب الذي يأثر عملية 
التعليم الرتمجة. وهذه املشكلة هي مشكلة الشائعة ايضا، اذا كان املعلم ال 
يستطيع ان يرتب الطالب فاكثر مجلة من الطالب سيجعل املشكالت الىت 

 د فيها. والدليل الذي يستدل على ان البيئة يأثر نتائج التعليم هي "توج

(، غياب بيئة اللغوية الكافية 02)أكثر من  يتعلق بعدد التلميذ يف الفصل
"  Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab "، الذي يكتب يف كتاب ")متكْي(

بالفصل الصغري   واما كاتبه فتح اجمليب. واْلل هلذه املشكلة هي جيعل الفصل
( أن العوامل الذي يأثر بنظام 2008( و ساجنايا )1979كما قال آيل )

التعليم هي من ناحية البيئة، عوامل املنظمة الفصل هي عدد من الطالب يف 
الفصل، إذا كان عدد من الطالب أكرب فأقل تأثريا يف التعليم، لذا، جعل 

 الفصل بالفصل الصغري للوصول اهلدف التعليم".

 طريقة الرتمجة املناسبة .2

كما عرفنا، ان طريقة التعليم هي تأثري كبري لعملية التعليم. لذلك، 
وجب على املعلم لتطبيق الطريقة الصحيحة وفرحنة حىت جيعل عملية التعليم 
سهلة. ومع نتائج املقابلة مع بعض الطالب يف مادة الرتمجة، يسأم الطالب 
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الرتمجة. وهي مشكالت الشائعة،   بطريقة الذي يستعمل املعلم يف مادة
" ان " Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arabكالقول فتح اجمليب يف كتابه "

تعد طريقة تعليمية من أهم مشكالت تعليم اللغة العربية اليت توجد يف عملية 
التليم العربية منها اليت يتعلق نقصان املعرفات من املدرس على األساليب 

تيار طريقة وغريه، واإلعتماد على الرتمجة، واالعتماد على وعدم الدقة يف اخ
التلقْي وذاكرة الطالب، واعتماد على اإلخذ من املعلم وعدم مشاركة 

وهلذه  الطالب للمعلم يف الصف، وعدم مراعة الفروق الفردية بْي الطالب".
 املشكلة، اْلل هي يبدل الطريقة التعليم املناسبة كما قالت اسيه يف كتاهبا
Pengertian metode Pembelajaran, macam-macam syarat dan faktor 

yang memperngaruhi metode pembelajaran    أن شروط طريقة التعليم
هي : طريقة التعليم جيب أن يكون أثار االهتمام أو اْلماسة الطالب يف 

 .التعليم

 وقت التعليم املناسب .3

باحثة، مشكالت يف مادة الرتمجة اليت تستعمل ال ستبانةاالمن النتائج 
وأما  غري فاعل.قالوا ان وقت العليم  واعظم من انفعالهي وقت التعليم، 

. وميكن هذا عوامل الذي جيعل تعليم يف مادة الرتمجة هي هناراوقت ال
من ناحية املواد . وهذا يتعلق بقول فتح اجمليب " ان الطالب سأما وممال

تعليم، مث اختيار مادة مثرية االهتمام، واملنهج، يتعلق بتخصيص وقت لل
تطوير املواد التعليمية، هي  وعدم توافر املواد اليت تتفوات، وعدم القدرة على

واْلل هلذه املشكلة هي يبدل الوقت بوقت األخر، كما  ".يأثر عملية التعليم
قال اإلمام ابن مجاعة " أن يقسم أوقات ليلة وهنار ويغتنم ما بقي من عمره 

بقية العمر ال قيمة له، وأوجد األوقات للحفظ األسحار وللبحث فإن 
 اإلبكار وللكتاب وسط النهار وللمطالعة واملذاكرة الليل". 
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 سادسالفصل ال

 الخاتمة

 

 نتائج البحثخالصة  -أ

ضعف لطالب يف ( ال1مشكالت الطالب من الناحية اللغوية هي: ) .1
يعرفون معىن فهم املفردات، ومن أسبابه ألهنم الحيفظون وال 

( صعوبة الرتمجة املعنوية، يصعب على الطالب أن 2. )املفردات.
( ترتيب الكلمة 3ينقل من الرتمجة اْلرفية إىل الرتمجة املعنوية. )

واسباهبما هي ضعف لطالب يف فهم واختيار املعىن الدقيقة، 
( اختالف بْي القاعدية، واسبابه 4. )املفردات، ونقص من التمرين

. مشكالت من غري يبحث القاعدة يف عملية التعليم املعلم ال
( 3( طريقة التعليم غري مناسبة. )2( عدد من الطالب )1اللغوية: )

 وقت التعليم غري مناسبة. 

ضعف لطالب يف فهم املفردات، ( ال1):  اْللول ملشكالت اللغوية .2
( 2الذي يقرتح من املعلم. )واْلل املقرتح هلا يستعمل القاموس 

لرتمجة املعنوية، يصعب على الطالب أن ينقل من الرتمجة صعوبة ا
( ترتيب الكلمة واختيار املعىن الدقيقة، 3اْلرفية إىل الرتمجة املعنوية. )

واسباهبما هي ضعف لطالب يف فهم املفردات. ونقص من التمرين. 
واحد من اْللول الذي تقرتحة الباحثة هي ميارس الطالب بالرتمجة 

( اختالف بْي القاعدة، 4دة الرتمجة بتدرج. )يف ما SKSبزيادة 
واْلل املقرتح هلا يعين يبحث املعلم عن القاعدة يف تطبيق الرتمجة. 

( عدد من الطالب ، 1مشكالت الطالب من غري اللغوية: )
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( طريقة 2واْللول املقرتحة هلا أن جيعل الفصل بالفصل الصغري )
الطريقة التعليم املتنوعة. التعليم غري مناسبة. وحلوهلا يبدل املعلم ب

( وقت التعليم، وقت التعليم الذي يستعمل الطالب للرتمجة يف 3)
 هنار، وحلوهلا يبدل وقت التعليم إليها.

 االقتراحات -ب

 للقسم •

 ، .. اخل(2، ترمجة 1ملادة الرتمجة )ترمجة ( SKSأن يزيد الوقت )-
 للمعلم •

  أن يستعمل الطريقة املتنوعة لرتقية قدرة الطالب.-
 يبدل الوقت التعليم، اذا مل يكون فعالية.-
 للطالب •

 زيادة اإلهتمام على املتقدمْي يف الفصل-
ممارس الرتمجة مهم خارج الفصل لزيادة معرفته عن املفردات، حىت -

 يسهلهم لرتتيب املعىن الكلمات.
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Panduan Wawancara Untuk Dosen Tarjamah dan Mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016/2017 

 

Untuk Dosen Tarjamah 

1. Apa saja urgensi tarjamah bagi mahasiswa PBA ? 

2. Apa saja konstribusi tarjamah bagi mahasiswa PBA ? 

3. Metode apa yang anda gunakan dalam mengajar tarjamah ? 

4. Apa saja kendala dalam mengajar tarjamah ? 

5. Bagaimana anda mengatasi kendala tersebut ? 

6. Bagaimana anda melibatkan mahasiswa dalam penerapan metode yang 

anda gunakan ? 

Untuk Mahasiswa  

1. Apakah anda senang belajar tarjamah? Mengapa? 

2. Apakah mampu menerjemah merupakan salah satu tujuan belajar bahasa 

Arab? Mengapa? 

3. Apakah anda tahu urgensi atau konstribusi tarjamah untuk mahasiswa 

PBA? 

4. Apakah anda menyukai metode yang digunakan dosen dalam 

pembelajaran tarjamah? Mengapa? 

5. Apakah mampu menerjemah dengan baik itu penting menurut anda?  

6. Apa kesulitan yang anda alami dalam praktek menerjemah paragraf arab? 

7. Apa penyebab kesulitan tersebut? 

8. Apa harapan anda terhadap pembelajaran tarjamah di PBA ini? 



 

 

 

Tabel Panduan Angket Untuk Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang 2016/2017 

 

Aspek Deskriptor Pelaksanaan 

Metode dan Strategi 

 

Ya Tidak 

1. Metode dan Strategi Yang digunakan 

menyenangkan 

  2.  Bervariasi (tidak fokus satu metode) 

  3. Metode dan strategi yang digunakan 

memudahkan dalam menguasai kemampuan 

menerjemah  

  4. Metode dan strategi yang digunakan 

melibatkan siswa dalam praktek menerjemah 

  

Faktor Pendukung 

Penerapan Praktek 

Menerjemah 

1. Guru sudah menguasai materi yang akan 

diajarkan 

  2. Ada panduan materi untuk pembelajaran 

tarjamah  

  3. Pada saat guru memberikan materi tentang 

praktek tarjamah siswa aktif mengikutinya 

  4. Ada media yang digunakan guru untuk 

membantu memudahkan siswa dalam praktek 

tarjamah 

  5. Jam mata kuliah tarjamah yang efektif 
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