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 اإلعتماد على الرسالة 

: تسجيل، رقم ال صالح الدينىذه الرسالة العلمية ادلقدمة من الطالب: 
يف ترمجة دراسة عن إغلادة مفردات اللغة العربية  ، كاف عنواهنا "02022222202

شؤكف التدريس جبامعة للغة العربية  كلية الًتبية  ك اللغة الصحافية لطالب قسم تدريس ا
  .1025-1024عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ 

شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين  قد ناقشتها جلنة ادلناقشة لكلية الًتبية ك
 ادلوافق للتاريخم  2017يونيو  20التاريخ الثالثاءاإلسالمية احلكومية مكاسر يف اليـو 

، قد قبلت الستيفاء بعض الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة ى1438رمضاف  24
 بإصالحات. سرجانا الًتبية اإلسالمية يف قسم اللغة العربية بكلية الًتبية

 جلنة ادلناقشة:
 (                )                 ـ. ت ح.إ ،الدكتور محكا  :        الرئيس
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 (          )                الدكتورة احلاجة عمرة قاسم، ـ.أ. :  األكىل ةادلشرف
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شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر الًتبية  ك 
اإلصالحات نقرر، ضلن ادلشرفاف، على  ءبعد إجرا ك ،1025-1024لعاـ 

أف الرسالة ادلذكورة قد إستوفت الشركط العلمية ادلطلوبة، كأف الرسالة صاحلة 
 لتقدًن اىل ادلناقشة.
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 كلمة التمهيد

 ن الرحيمبسم اهلل الرمح

احلمد هلل الذم خلق اإلنساف يف أحسن تقوًن كعلم اإلنساف مامل يعلم،  
أف زلمدا رسوؿ اهلل.كبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد 

الشكر الذم أدامٍت الصحة كالتوفيق كاذلداية كادلعرفة كالفهم حىت سبكنت من 
إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشركط ادلطلوبة للحصوؿ 

عالء  على سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية قسم اللغة العربية جبامعة
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد كاجو الباحث مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل 
كتابة ىذه  كخدمة سلتلف األقواـ استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت

الباحث أف يقدـ الشكر اجلزيل على ادلساعدين  لكالرسالة باجلودة. كلذا
 كادلشرفُت كادلشجعُت منهم:

" سيت رمحة" كاألـ "يوسففضيلة كالدّم الكرؽلُت العزيزين احملبوبُت، األب " .2
قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغرم إىل سّن الرشد كساعداين  لذافال

بقدر طاقتهما على إسباـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف ؽلد يف عمرعلا كأف يرزؽ ذلما 
 الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.

، ـ. س. إ. مدير جامعة عالء الدين مسافر جحلاا رلدكتوا ذألستاافضيلة  .0
كنائب  .أغ .ـكمية مكاسر كنوابو األستاذ الدكتور مرداف حلكاإلسالمية ا



كاألستاذ  الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب ادلدير الثاين،  ،األكؿدلدير  ا
بذلوا ، الذين قد ةادلدير الثالث ةكاألستاذة سيت عائشة، ـ.أ.، فح.د. كنائب

جهودىم كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
 مية مكاسر.احلكو

عميد كلية الًتبية كشؤكف . فضيلة الدكتور احلاج زلمد أمرل، لس. ـ. أ .2
نائب العميد كالتدريس كنوائبو فضيلة الدكتور موليونو داموفوليئ، ـ.أغ.  

 نائبة العميد الثانيةكبراىيم، ـ.س إ.  األكؿ ك فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إ
نائب العميد الثالث، كفضيلة الدكتور احلاج شهر الدين عثماف، ـ.فد.   ك

الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية كشؤكف التدريس 
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

فضيلة الدكتور محكا، ـ. تح.إ.كرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية  .0
 الذم ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة. كشؤكف التدريس

فضيلة الدكتورة سيت عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتَتة قسم اللغة العربية يف   .5
اد ادلتعلقة هبذه  ساعدين بتقدًن بعض ادلو اليت كشؤكف التدريسكلية الًتبية 

 الرسالة.

 كفضيلة األكىل ةكادلشرف  .ـ.أ الدكتورة احلاجة عمرة قاسم،فضيلة  .6



 ساعداين كأرشداين . كادلشرؼ الثاين اللذافاحلاج مشسورم،س،س، ـ.أ  
انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما إف شاء حىت 
 اهلل.

الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما كل األساتذ كادلدرسُت كفضلة   .7
 عندم من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.

مجيع األصدقاء كاإلخواف من طالب كلية الًتبية بوجو خاص كالطالب  .8
دبا لديهم من أفكار كآراء  ليات األخرل بوجو عاـ الذيناآلخرين من الك

 يف إعداد ىذه الرسالة.

ين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا منفعة كزيادة كأخَتا إ
ق كنسأؿ اهلل التوفي ،كعونا بُت لدل القرّاء كال سيما القواعد ادلتعلقة هبذه الرسالة

 آمُت يا رّب العادلُت. كاذلداية يف تنظيم ىذه الرسالة،
 

 ق1438 23غوكا، مجاد ثاىن   -ىمسات 
 ـ 2017  24مارس 

 
 الباحث

 
 صالح الدين 
0202222 



 محتويات الرسالة

 ا .............................................................. صفحة ادلوضوع
 ب ...................................................... شهادة بأصالة الرسالة
 ج ...................................................... اإلعتماد على الرسالة

 د ............................................................. موافقة ادلشرفُت
 ق ............................................................... كلمة التمهيد

 ح ............................................................ زلتويات الرسالة
 ؿ .................................................................. ذبريد البحث

 2....................................................... الباب األول: مقدمة
 2............................................ الفصل األكؿ: خلفية ادلشكالت
  0............................................ الفصل الثاين: مشكالت البحث

 5.................................................... الفركض الثالث:الفصل 

 5..................................... توضيح معاىن ادلوضوع:  الفصل الرابع:
 7................................... فوائده أىداؼ البحث ك الفصل اخلامس:
 8 ..................................... أساس ترتيب الرسالة : الفصل السادس:

 22................................................... المباحثالباب الثانى:
 10 ....................................... تعريف االغلادة الفصل األكؿ:
 22............................................ ادلفردات عريفت الفصل الثاين:

 12........................................الًتمجةعريف ت الفصل الثالث:
 14................................فوائدهك  ترمجةالتاريخ  :الفصل الرابع 



 17التاريخ طريقة القوائد ك الًتمجة....................  الفصل اخلامس   :
 19أعلية اللغة العربية.............................. :الفصل السادس  
 20أىداؼ تدريس اللغة العربية...................  الفصل السابع   :

 21......................................الصحافية تعريف الفصل الثامن:
 34 ...................................... يالعلمطريقة البحث  :البابالثالث

 34 ........................................ اجملموع الكلي الكؿ:االفصل 
 36 ....................................... النموذجيةالعينة  الفصل الثاين:

 37 ..................................... طريقة مجع ادلواد لثالث:الفصل ا
 38 ................................ يدكات البحث العلمأ : رابعال لالفص

 39 ............................... طريقة ربليل ادلواد البحث الفصل اخلامس:
 41 .......................................... نتائج البحث :   الباب الرابع

ة عالء الدين اإلسالمية احلكومية بياف موجز عن جامع : الفصل األكؿ
 41 ............................................... مكاسر

  42......................التدريسرؤية كلية الًتبية كشؤكف :الثاينالفصل 
 إغلادة مفردات اللغة العربيةقائمة نتيجة 1.1جدكؿ  :الفصل الثالث

 40 ............................. ...:الصحافية ترمجة اللغة   ىف
 : الخاتمة 52.... .......................................... اإلختتام :الباب الخامس
 52............ .اخلالصة................................ الفصل األكؿ:

 50...............................................الفصل الثاين: اإلقًتاحات
 ادلراجع
 ادلالحق



 تجريد البحث

   صالح الدين :  اسم الباحث
 20200111040:   رقم التسجيل

 : تدريس اللغة العربية  القسم
دراسة عن إغلادة مفردات اللغة العربية يف ترمجة اللغة الصحافية : عنواف الرسالة

الشؤكف  ك اللغة العربية  كلية الًتبيةيس لطالب قسم تدر 
التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ 

2013-2014 
دراسة عن إغلادة مفردات اللغة العربية يف ترمجة اللغة الصحافية  لطالب ىذه الرسالة تبحث        

عالء الدين اإلسالمية احلكومية  قسم تدريس اللغة العربية  كلية الًتبية  كالشؤكف التدريس جبامعة
لبحث ىف ىذه لأما ادلشكالت الىت ستجعلو الباحث أساسا  ،1025-1024مكاسر لعاـ 

إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية لطالب قسم تدريس اللغة العربية الرسالة  كيف 
-2014احلكومية مكاسر لعاـ شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية  كلية الًتبية ك

 ؟ترمجة اللغة الصحافية كيف  إستخداـ   الثاين ،2015
. كالعينة النموذجية يف ىذا البحث ىي بطال 90اجملموع الكلي يف ىذا البحث بعددىم 

استخدـ الكاتب حبث ميداف بإستخداـ طريقة  ،ميداف ك يسمى ىذا النوع البحث  بطال 22
 مجع ادلواد كما يال: التجربة، طريقة ادلقابلة، الطريقة الوثيقة.

إغلادة مفردات اللغة العربية عن دراسة  تائج التحليل اإلحصائي الوصفي مننبناء على 
 22"  فجيد جدا=غَت موجد ك ىي  "شلتاز=  2015 -2014ىف ترمجة اللغة الصحافية لعاـ 

  %33،23 "  كسط=  شخصا20بعدد  % 66،66"   فجيد= صا.اشخأ 3بعدد  %
 .ضعيف= غَت موجد"   صااشخأ 7بعدد 

إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة نتائج على  % 60،02االستنتاج بقيمة مرتبة 
  2015 -2014الصحافية لعاـ 
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 الباب األول
 
 الفصل األول  : خلفية البحث 

اللغة العربية كاحدة من اللغات العادلية الىت ذلا أعلية كربل، فهي 
اللغة السادسة يف العامل اآلف، يتحدث هبا ما يزيد على ثلثمائة مليوف، 

ذلذه اللغة ظرؼ خاص غلعلها زبتلف  ك 1غَت عريب. ما بُت عريب ك
عن بقية لغات العامل ادلوجدة اآلف، فقد ارتبتط بالقرآف الكرًن منذ أكثر 

احلفظ ماداـ ػلفظ   قد كتب اهلل ذلا اخللود ك من مخسة عشر قرنا، ك
 تعلم اللغة العربية ك ك 2.إنا لو حلافظوف( ضلن نزلنا الذكر ك اكتابو )إن

 إتقاهنا يرجع إىل أسباب عديدة: 
 األحاديث الشريفة. ك منها سبب ديٍت، لفهم النص القرآف ك

سبب اجتماعي يرجع إىل أننا يف حاجة إىل تكوين مستول لغول  منها
 ، كتبادذلا فيما بيننا ادلشاعر ك ار كمعُت غلعلنا أقدر على نقل األفك

نتحدث بو فلن يكوف  يـو أف نصل إىل مستول لغوم معُت من اللغة ك
، كلن صلد غموضا يف بعض خالؼ بيننا يف فهم معاىن األلفاظىناؾ 

 الكلمات.

                                                             

(، ص.  2008القاىرة : دار األفاؽ العربية،  –العربية )مدينة نصر  ادلدخل اىل تعلم، رجب عبد اجلواد  1  
 .9: 15/احلجر سورة ،ف الكرًنآالقر  2
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سبب حضارم يرجع إىل أف اللغة كعاء احلضارة كبداية  منها ك
ىي أساس بنياهنا، فبسالمة اللغة تسلم لألمة  النهضة احلقيقة لألمة، ك

الة اللغة فيها، سبتاز شخصيتها، بل إف كجودىا نفسو رىن حب ىويتها، ك
كتابو: قدؽلا قاؿ أبو منصور الثعاليب يف مقدمة   ك حاؿ أىلها معها. ك

 :فقو اللغة كسر العربية
من  من أحب اهلل أحب رسولو ادلصطف صلى اهلل عليو كسلم ك

من أحب العرب أحب اللغة العربية  أحب النيب العريب أحب العرب، ك
من أحب  العرب،  ك ك جماليت هبا نزؿ أفضل الكتاب على أفصل الع

 3.صرؼ علتو إليها العربية عٌت هبا كثابر عليها ك
ادلكونات ك ادلبادئ األساسية لغة ىي ادلفردات. يف لغة الربية ادلعركفة   

ادلفردات، احلصوؿ على ادلفردات من خالؿ التفاعل مع الناطقُت هبا أك 
من خالؿ القراءة احلصوؿ على ادلفردات دلتعلم اللغة العربية مهمة، فتزيد  

 اجلودة على اغلادة  تلك اللغة. 
التقدـ يف تعلم اللغة العربية ىي صعوبة شهدت اسباب كاحدة عدـ 

احلصوؿ على مفردات مواد جودة. مث مشكلة أخرل ىي قدؽلة تعلم اللغة 
 4العربية ال يبدك أف يكوف ضمانة جلودة  لغة العربية.

                                                             
  6ص.  ،ادلدخل اىل تعلم العربية، رجب عبد اجلوادانظر: 

3
 

  vii. .ص،(3122بري، : جامعة عالء الدين مكاسر;طبعة. االكىل، )للغة العربية ادلعاصر يرافقو مسرد عمرة زلمد قاسم،4
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لغة العربية ىي اللغة بُت اللغات الرمسية ادلستخدمة يف اجلمعية  
كثائق األمم ادلتحدة أك الدكلية، ال سيما يف االجتماعات ك جلسات 

 ادلنظمات الدكلية األخرل
لذلك، اغلادة ذلا مهمة تفعل شعب اندكنيسيا ك ال يقتصر  ك

استخداـ اللغة العربية ك خاصة لغة  ،لالستخداـ لألغراض الدينية
عدد الكتب اليت   مقدمة لعالقات الدكلية يف إندكنيسيا، كثَتا ما يغفل

وف إىل تعزيز اجلانب الديٍت من كتبت العلماء الشرؽ األكسط ؽليل
اجلوانب األخرل، دبا فيها ذلك اجلوانب السياسية. أحيانا عدـ كجود 
توازف بُت العامل العريب مع اندكنيسيا، نتيجة ال تتفق مع استخداـ 

 آراء ؼتالخاىناؾ  5.التسميات يف حكمو بُت اللغتُت ادلصطلحات ك
العربية لغَت  تعلم اللغة هاعدد من مفردات تدرس للطلبة يف برنارلعن 

دلستول  ة،مفرد 1000-750اقًتاح مبالغ تًتاكح بُت  العرب،
 2000-1500 ك للمتقدمُت، ةمفرد1500- 1000ادلبتدئُت

 ةمفرد  2500أك  2000بعض  رأمًب   ،إىل ادلستول األعلى ةمفرد
كافيا ذلم بشرط أف تعلم لبناء اجلمل ك استخداـ  اءبتدإلا يف مستول

 6.يف القاموسادلهارة 
                                                             

 7( ، ص .  Tiara Wacana2008  :يوجياكرتا طبعة االكىل:) لغة العربية العادليةابن بردة ، 5
عة إسالمية جام؛ ماالنج : األكىلطبعة ) آلةاالسًتاتيجيات، ادلواد،  ،ادلدخل،الطريقة،لعربيةاتعلم اللغة ك زمالء،  احلاج زلمد عبد احلميد6

  63-62. ص (،2008حكومية ماالنج برس 
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د الباحث معرفة قدرة طالب على ترمجة اللغة الصحافية إىل ار أ
-2013لغة اإلندكنيسية، ألف تلك اللغة قد تعلم طالب لعاـ 

قدرة على ترمجة اللغة العربية، ك خاصة لغة الصحافية ىي  .2014
مهمة جدا لطالب دلعلومات من كسائل االعالـ العربية ادلتعلقة بالتعليم 

االجتماعية، ك االقتصادية، ك السياسية، ك التطورات التكنولوجية من ك 
 الدكؿ األخرل.

ك الحظ باحث يف تدريس اللغة الصحافية باإلضافة إىل الوقت 
التعليم حىت يتمكن طالب فهم لغة الصحافية، ك باحث من خالؿ  
ىذا حبث يريد أف يعرؼ قدرة طالب على ترمجة لغة الصحافية بعد 

 مستول كاحد. تعلم مدة
بناء على خلفية البحث السابقة فأراد الباحث  أف يبحث عن" 

إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية لطالب دراسة عن 
شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين  قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك

 "2015-2014اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ 
 

 الثانى: مشكلة البحثالفصل 

أما ادلشكالت الىت ستجعلو الباحث أساسا للبحث ىف ىذه الرسالة 
 فيما يلى: 
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إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية كيف كانت  .1
شؤكف التدريس  لطالب قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك

-2014 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ
 ؟2015

ترمجة اللغة الصحافية لطالب قسم تدريس كيف كانت إستخداـ    .2
شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين  اللغة العربية كلية الًتبية ك

 ؟2014-2013اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ 
 

 الفصل الثالث : الفروض 

أما الفركض الذم سيجعلو الباحث ىف ىذه الرسالة فيما يلى: 
مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية لطالب قسم  إغلادةأف 

الدين  شؤكف التدريس جبامعة عالء تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك
 .كانت ذلا أعلية كثَتة يف قدرة االًتمجة اإلسالمية احلكومية مكاسر

 

 : توضيح معنى الموضوعرابعالفصل ال 

ىذه الرسالة كاف من  قبل أف يدخل الباحث ىف جوىر البحث ىف
دراسة عن شرح ادلعاىن من موضوع الرسالة ىي "  األحسن للباحث أف

إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية لطالب قسم تدريس 
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اللغة العربية كلية الًتبية ك شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
معٌت موضوع ىذه ". لفهم  2014-2013احلكومية مكاسر لعاـ 
  الرسالة كما أراد الباحث.

 دراسة -درسا-يدرس-ىي صيغة ادلصدر من فعل:درس دراسة :
أقبل  قرأه ك درس الكتاب ك كال، حفظا، أقب ىي دبعٌت رأم،  ك ك

 7ػ عليو ليحفظو
 أك التفاىم، غليز أك الرئيسي إلجراءات،أسلوب عملية ىيإغلادة 

  8ػ الفهم ك ادلعرفة استخداـ على القدرة
ربية فعلية  ادلفردات العربية لدم الطالب ىي الكلمات من اللغة الع

 الىت غليدىا الطالب اك تكوف على معرفتهم. كانت أك امسية اك صفة
كضح ك  ترمجة " دبعٍت  -يًتجم -" ترجمترمجة ىى من ادلفردات 

 9.شرح فسر ك
نظائرىا من الًتمجة اللفظية أل حرفية ىي نقل األلفاظ من لغة إىل 

 اللغة األخرل حبديث يكوف النظم موافقا للنظم ك الًتتيب.
ىي بياف معٌت الكالـ بلغة أخرل  ادلعنوية : ك الًتمجة التفسَتية ك

 10من غَت تقييد بًتتيب الكلمات األصل مراعاة للنظم.

                                                             
    

8
 604(، ص ػ  2007) طبعة الرابع ،  قاموس االندكنيسي كبَت جلنة مؤلف . 

 .ص( ادلشرؽ دار: ثالثوف بَتكت ك  الثالثة الطبعة) كاإلعالـ اللغة يف ادلنجد أيضا أنظر ، 616 ص،األكؿ( اجمللد) احمليط قطر البستاين،  بطرس 6
211 
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دبعٌت دفًت حوؿ األنشطة اليومية اليت يقـو   صطلح الصحافةم
اجتماعات منظمة أك  جارة  لقاءاتيف التعلى سبيل ادلثاؿ . الشخص

 11رلموعة من الناس الذين لديهم مهنة معينة.

 فوائده : أهداف البحث وخامسالفصل ال 

 أىداؼ البحث . أ
إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية لطالب  دلعرفة .1

شؤكف التدريس جبامعة  قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك
 2014-2013الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ عالء 

ترمجة اللغة الصحافية لطالب قسم تدريس اللغة إستخداـ   دلعرفة .2
العربية كلية الًتبية ك شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 

 2014-2013احلكومية مكاسر لعاـ 
 
  .فوائد البحث . ب
 اللغة العربية.يزيد حسانة الًتبية، خصوصها تربية تعليم  .1
 تكوف مواد الرجوع على مجيع ادلعلم اللغة العربية الذين .2
 .ادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافيةغلإيستخدموف   .3

                                                                                                                                                     
(   :pustaka litera Antar Nusa, 2011 طبعة  الرابعة عشرة بوغور، ) لعلـو  القرآفحث يف اامب، من خليل القطاف8 

 443ص.
23ص.   ( PT. Dharu Anuttama, 1999 دكرين ساكيت : طبعة االكىل: ، )قانوف االتصاالت الصحافة   ،سئيو ادلعبد   9   
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 .تكوف مواد ادلقارنة لدل ادلباحث أك الكاتب ىف الزمن ادلستقبل  .4
 

 أساس ترتيب الرسالةالفصل السادس :  

إغلادة مفردات اللغة دراسة عن ىذه الرسالة ربت ادلوضوع " 
العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية لطالب قسم تدريس اللغة العربية كلية 
الًتبية ك شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 

". تتكوف من ىذه الرسالة اىل عدد ابواب. ىف  2014-2013لعاـ 
حث خاص. فالباب كل باب منها عدد من الفصوؿ كلكل فصوؿ مب

األكؿ يتكوف من ستة فصوؿ. الفصل االكؿ ؼلتص باحلديث عن 
اخللفية ادلشكالت ك الفصل الثاىن ادلشكالت كالفصل الثالث الفركض 
كالفصل الرابع توضيح معاىن ادلوضوع ك الفصل اخلامس أىداؼ 

 البحث ك فوائده كؼلتم بأساس ترتيب الرسالة.
حث فيو الدراسة ادلكتبية. ك قسمها ك أما الباب الثاىن فتقدـ البا

الباحث إىل ستة فصوؿ متتابعة ك كاضح ىف كل فصل منها. األكؿ 
ترمجة اللغة  أنواع كالثالث الصحافية ك الثاىن تعريف تاريخ الّصحافية

 . كالرابع الصحافية
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الباب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلمى، ك اجملمع الكلى 
ك تنتهى طريقة مجع ادلعطيات، مصادر ادلعطيات، ك العينة النموذجية، 

 أسلوب ربليل ادلعطيات 
ك أما الباب الرابع ؼلتص باحلديث عن حبث ادلوضوع أك نتائج 

قسم تدريس اللغة البحث ك ينقسم اىل أربعة فصوؿ منها حملة عامة عن 
العربية كلية الًتبية ك شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 

ترمجة اللغة الصحافية  أحواؿ الطالب فيو، مهارة .ك ة مكاسراحلكومي
لطالب قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك شؤكف التدريس جبامعة 

ترمجة اللغة  ، إستخداـ طريقةمكاسرعالء الدين اإلسالمية احلكومية 
الصحافية لطالب قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك شؤكف 

 .ة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسرالتدريس جبامع
ينقسم إىل  ك أما الباب اخلامس فتقدـ الباحث فيو اخلاسبة ك

 عتتابعُت مث اإلقًتاحات مث ادلراجلُت مفص
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 الباب الثاني

 الدراسة المكتبية
 

 إيجادة تعريف:ألولالفصل ا
 أك التفاىم، غليز أك الرئيسي إلجراءات،أسلوب عملية ىيإغلادة  

 أيضا يعٍت دةاغلإ كلمة ؽلكن. الفهم ك ادلعرفة استخداـ على القدرة
(  Nurgiyantoro قاؿ نور غيناطور) 12ػ شئء حالة يف الشخص قدرة

عٌت قدرة الشخص الذم ؽلكن أف تتحقق من دب ىي إغلادة كلمة 
شيء إذا كاف  إغلادة يمكن  أف يقاؿ شخص يف، ىادلمارسة النظرية ك

 .الفرد دلعرفة  ادلواد أك ادلفاىيم ؽلكن تطبيقو على حالة 
ىو القدرة على فهم مادة  إغلادةثاين هبذا ادلعٌت ؽلكن االستنتاج أف  ك

 .ادلمارسة أك مفهـو ؽلكن أف تتحقق  من النظرية ك

 تعريف المفردات لثاني: الفصل ا

رلموعة من الكلمات أك خسنة من  ادلفردات ىي
من لغة  . أك جزءخاص أك اجملتمعشالكلمات الىت يعرفها األ

الشخص ادلفردات من رلموعة الكلمات اليت  يعرؼ معينة،
 يفهمها الناس.

                                                             
12

  604(، ص ػ  2007) طبقة الرابع ،  قاموس االندكنيسي كبَت جلنة مؤلف.  
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 قاؿ ىاركف ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة،

   13.مهمةدكر ادلفردات يف اتقاف األربعة مهارات اللغة العربية 

  المفردات  أهميات الدراسة

يريد اإلنساف التعبَت عما غلوؿ يف خاطره عن شىء ما بلغة  عندما
أجنبية فإنو قد يستعُت دبعجم ثنائي اللغة حيث إف ادلعجم ىو أداة 

اللغة ىي أداة تعبَتية ك أداة للتواصل ك حبث ك مرجع للمآخذ ػ ك إف 
أداة للتعلم ك التعليم ك ىي تنقل من جيل إىل جيل مع بقية الًتاث 
الفكرم. كأثناء مسَتة األجياؿ ك تطور اللغة مع الزماف ك ادلكاف كاف 
كثَت من ادلفردات أك الكلمات ؼلتفى من ذاكرة ادلتحدثُت. كمن ىنا 

دلعجم ىو أداة مهمة جدا من أدكات إف اظهرت أعلية ادلعاجم، حيث 
ادلعرفة ك التعليم ك ىو مسؤكؿ عن حفظ اللغة ك تطورىا كىو مطالب 
بأف يتكلم حسب حاجة ادلستعُت بو.ك قد التطورات اليت شهدت 

 مطلع القرف احلايل يف كسائل اإلعالـ 

ية ك الًتبوية ك الثقافية إىل التكنولوج ك ادلواصالت ك العالقات الدكلية ك
هور أعلية ادلعاجم الثنائية اللغة دلساعدة لقراء كخلدمتهم يف تلبية ظ

 حاجاهتم دلعرفة اللغة األجنبية.

                                                             
13

 94( ص. 1997أكجغ فنداغ : اىكاـ، ) دلدرسي اللغة العربية ألجنبيةاللغة ا ميعلطرؽ تمدخل إىل أزىر أرشد، .  
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 ك لعل من أبرز مظاىر أعلية ىذه الدراسة ما يلى:

)       تقدـ ظلوذجا مبتكرا دلعجم متخصص ثنائي اللغةإهنا  .1
إندكنيسي ( كربتول على ادلفردات العربية ادلتداكلة ك  –عريب 

ادلألوية االستخداـ يف احلياة اليومية احلديثة يف اجملاؿ الصحافية 
اجات ك السياسة ك االقتصاد، كذلك خلدمة اللغة كلتلبية ح

القراء كادلستعملُت اإلندكنيسيُت من ادلثقفُت ك الطالب ك رجاؿ 
صحافيُت ك مساعدهتم على األعماؿ ك رجاؿ السياسي ك ال

 معرفة ادلفردات العربية ك قراءة ادلؤلفات العربية كاالتصاؿ هبا.
ىي تقدـ ادلصطلحات الصحافية بصرؼ النظر عن مصادرىا  ك .2

مواكبة لتطور  ألصل أـ دخيلة أـ معرفة كسواء كانت فصيحة ا
 إلدلاـ بادلفردات العربية ادلتداكلة. اللغة العربية ك

قد رتيب مداخل ادلعجم ترتيبا ألفبائيا يراعى مستول القراء  ك .3
من حيث سهولة التناكؿ ك سرعة العثور على اإلندكنيسيُت 

 ادلصطلحات ادلطلوبة.
ك األمل أف يسهم ىذا ادلشركع إسهاما مثمرا يف انتشار اللغة  .4

   14العربية ك إحيائها سباشيا مع رسالة اإلسالـ ك اجملتمع الراىن.
                                                             

14
 5 -4 .ص ،( 2012 ،عالء الدين بَتسطبعة األكىل :   )، مشركع معجم عريب إندكنيسي يف ادلصطلحات الصحافية،  زلمد نفيس جويٌت.
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 تدريس المفرداتأهمية 

 أعلية تدريس ادلفردات  -
قد ؼلتلف خرباء تعليم اللغات يف معٍت اللغة أىداؼ تعلمها. 
كمع ذلك فإهنم يتفقوف على أف تعلم ادلفردات مطلب أساسي من 

 مطالب تعلم اللغة األجنبية ك شرط من شركط إجايتها.
 أىداؼ تعليم ادلفردات -

إف تعليم ادلفردات ال يعٍت أف الطالب يف تعلمو اللغة الثانية قادرا 
على ترمجتها إىل اللغة األـ ك إغلاد مقابل ذلا أك كونو قادرا على ربديد 
معناىا يف القواميس ك ادلعاجيم العربية فحسب، بل إف معيار الكفاءة 

مة يف تعليم ادلفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على استعماؿ الكل
ادلناسبة يف ادلكاف ادلناسب، حىت يستطيع االتصاؿ بالعربية ك عدد 
 األظلاط ك الًتاكيب اليت يسيطر عليها، ك يستطيع استخدامها بكفاءة.   

 
 الترجمة عريفت لثالث:الفصل ا

الًتمجة النقل أك النسخ ما يف لغة ) تسمى لغة ادلصدر أك لغة  
ك اإلخبار إىل أخرل ) تسمى  األصلي ( من الفكرة ك الرأم ك التوصية

 لغة اذلدؼ (.
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ؼ كتاهبا فن الًتمجة أف  A.Widyamartaya )    )عند أ كيديا مرتايا 
عملية الًتمة ىي نقل األمانة من لغة ادلصدر إىل لغة اذلدؼ بتعبَت 

بأف  ) Newmarkفيجادؿ نيومارؾ ) 15.معناىا أكال مث تعبَت أسلوهبا
زلاكلة إحالؿ رسالة أك بياف مكتوب الًتمجة ىي مهارة تتمثل يف 

 16ػ بإحدل اللغات برسالة أك بياف مكتوب بلغة أخرل
 

 فوائده وو  ترجمةالتاريخ  الرابع :الفصل 
ساف منذ القدًن. بادلعٌت ترمجة ىي معرفة اليت كانت معركفة لإلن

ترمجتها إىل شلارسة الرجل منذ أف رباكؿ التعرؼ على العامل من  الضيق،
 .األعمار الًتمجة بوصفها القدؽلة كبشر على ىذه األرضحولو. 

يف العصر احلديث ترمجة نوع من ادلعرفة الذم موقف مشابو من 
العلـو األخرل، مثل اللغة، الفلسفة، علم النفس، علم االجتماع. كما 

ذبريب الًتمجة يف عامل الفكر  يتصارع الفلسفة مع اإلدراؾ النقدم، ك
ائج البشر، سواء يف شكل نظرية اك ألفكار، ىي نقل نت اإلنساين. ك

اىل مجهور  كما علم االجتماع ترمجة كسائل اإلعالـ لنقل ادلعلومات أك 
د علم الًتمجة يف السياؽ ادلعرفة إىل مستويات اجتماعية سلتلفة. كجو 

 ملحة جدا. صبح ضركرة كتاحلايل 
                                                             

 11(، ص. 1989اخلامس عشرة جغياكرتا،  ةعطب  (فن ترمجة أ كيديا مرتايا
16

 29( ، ص . 2007ابريل  -1427نيومارؾ كيف ترمجة )الطبقة الثانية القاىرة، ربيع األكؿ .  
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 ىناؾ نوعاف من ادلعاين اليت ؽلكن مناقشتها حوؿ مفهـو أكال.
ترمجة دبعٌت التعبَت أك كصف )الكالـ(. الثانية ترمجة يف معٌت تفسَت. 

يف كقت -اشار لنا رلاؿ الداليل الثاين أف تعريف الًتمجة يف اللغة العربية 
 17أكثر ادلتعلقة بالًتمجة شفويا. -قدؽلة 

 الًتمجة ىي النشاط الفكرم اليت كانت موجودة منذ فًتة قدؽلة.
قدؽلة قدـ تاريخ اجلنس البشرم على كجو مع ذلك فإف سن  ك 

 األرض. يف تاريخ احلضارة اإلنسانية، سواء يف الغرب أك يف الشرؽ، ك
. من خالؿ نشاط الًتمجة من  قد ساىم الًتمجة األىم لتطوير العلـو

 احلضارة ك التقدـ ال ؽلكن إنكاره.
يف تاريخ احلضارة من الشرؽ )العريب اإلسالمي( على سبيل 

تقدـ احلضارة  ال يتجزأ من تقاليد ترمجة الكتب أك أعماؿ ادلثاؿ، 
كن فصلها مع حركة ادلفكر اليوناين. مث تقدـ احلضارة يف الغرب ال ؽل

عًتؼ أك غَت، ك تقدـ احلضارة يف الغرب مدين الكثَت نالًتمجة. حىت 
من نقل ادلعرفة اليت أجرهتا ادلفكرين الغربيُت من خالؿ ترمجة األعماؿ 

من ادلفكرين ادلسلمُت مثل ابن سينا ك ابن رشد. ك ؽلكن أيضا العظيمة 
أف ننظر إىل ظركؼ شلاثلة يف تقدـ ادلعرفة يف الياباف، حيث منذ ثورة 
ميجي قامت ترمجة الكتب األجنبية. كنتيجة يف كقت طويل مدل 
. يف حقيقة يعزز  الياباف سبكنت من السيطرة على التكنولوجي ك العلـو

                                                             
 211 ص،( 3-1. ص (،2009برس  ،جامعة إسالمية حكومية ماالنج :ة االكىلع)طب فن ترمجةزلمد  فيصل فطو،  17
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دكر ك مساعلة ال ؽلكن إنكار يف تقدـ احلضارة ك ادلعرفة أف الًتمجة ذلا 
 18اإلنسانية.

اغلادة على لغة ليست رلرد اكتساب أساسا أم جهاز، مثل 
ضلوم ك صرؼ. لتكوف قادرة على ترمجتها بشكل جيد، ال بد من 
تدريب ك عادة. ىذا التذكَت تنطوم على الًتمجة  ك تعويد. تذكر 

 هم اللغة ادلصدر إىل اللغة اذلدؼ.الًتمجة تنطوم على القدرة ف
أنشطة الًتمجة دعامة مهمة.حضارة  يف تاريخ احلضارة اإلنسانية

غلب اف جعل النشاط الًتمجة كاحدة من األكامر  تقدمااليت تريد 
الرئيسية يف احلضارة. بأنشطة ترمجة سبكن  نقل العلـو أك ادلعرفة. من 

ن توسيعها لدكؿ أخرل ترمجة خالؿ الًتمجة السرية ادلعرفة من دكلة  ؽلك
 مطالب احلضارة.

دكر الًتمجة يف بناء احلضارة كاضحة يف التاريخ الطويل لتطور 
ادلسلمُت. يف التاريخ اإلسالمي أف اخلليفة ادلأموف ىو دعامة معينة 
لذركة احلضارة اإلسالمية يف قرف كسط. يف ربقيق طموحها لتعزيز 

للعلماء يف تلك كقت ترمجة  حضارة اإلسالـ، أمر اخلليفة ادلأموف
أعماؿ ادلفكر اليوناين. حىت من أجل مصلحة، اخلليفة بناء مكتبة 

                                                             
  160- 161ص. ةفن ترمجزلمد  فيصل فطو، 12
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خاصة يف التاريخ امسها  بيت احلكمة. داخل ادلكتبة ادلًتمجُت الذين 
  19ترمجوف اعماال من اليونانية ك الفارسية ك حىت اذلندم.

 
  الترجمة طريقة القوائد و التاريخالخامس: الفصل 

تعليم اللغات نشأة الطريقة تعترب ىذه الطريقة أقدـ طرؽ 
ك تسمى الطريقة القدؽلة، كما تسمى الطريقة التقليدية، ك  األجنبية،

تعود نشأهتا إىل عصر النهضة يف البالد األركبية حيث نقلت اللغتاف 
اإلغريقية )اليونانية( كالالتنية للًتاث اإلنسانيي إىل العامل الغريب، فضال 

تزايد العالقات بُت سلتلف البالد األكربية، شلا أشعر أىلها باحلاجة عن 
إىل تعلم ىاتُت اللغتُت. فاشتد اإلقباؿ على تعلمها ك تعليمها، كاتبعت 
يف ذلك األساليب اليت كانت شائعة يف تدريس اللغات األجنبية يف 
العصور الوسطى. ك تستخدـ ىذه الطريقة يف تعليم اللغات احلديثة عن 

ريق االستهالؿ بتعليم القواعد النحوية ك شرحا طويال بواسطة اللغة ط
يتبع يف ذلك أسلوب ترمجة اجلمل ك العبارات من اللغة األـ إىل  األـ، ك

يف ىذه الطريقة ال تبذؿ أم زلاكلة لتمكن التالميذ  اللغة اآلجنبية. ك
 من احلديث باللغة األجنبية.
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ة ك اإلسالـ، ك ىي أعظم أما اللغة العربية فهي لغة العركبي
مقومات األمة اإلسالمية منذ أف يبعث اهلل رسولو العريب إىل أف يرث 

 اهلل األرض
من عليها. كيف القركف الوسطى كانت ادلؤلفات يف شىت العلـو  ك 

مراجع لألكربيُت، كما كانت اللغة العربية أداة التفكَت ك نشر الثقافية يف 
ا احلضارة األكربية. ك يف العصور احلديثة بالد األندكلس،اليت أشرفت فيه

 هتيأت للغة عوامل جديدة للتطور ك التقدـ، فقد ارتفعت الصحافة، ك
أنشئ رلمع اللغة العربية، ك ىي لغة التعليم ك التعلم  انتشرت التعليم، ك

يف مجيع ادلدارس ك ادلهاىد اإلسالمية، ك لغة التفاىم بُت مجيع 
ة، بل أصبحت اآلف إحدل اللغات الرمسية الشعوب العربية ك اإلسالمي

أف  يف ىيئة األمم ادلتحدة. إذف فمن حق اللغة علينا أف طللص ذلا، ك
نبذؿ اجلهود لرفع شأهنا، كسيادهتا يف اجملتمع اإلسالمي. كمن حقها يف 
ادليداف التعليمي أف نوليعا أكرب قسط من العناية ك االىتماـ. ك لعل 

ميداف التعليم، أف نعًتؼ إىل ما يكتنف  من مظاىر االحتفاء هبا يف
تعليمها من صعاب، حىت نتجو إىل تذليل ىذه الصعاب، كإىل سبهيد 

 20السبيل لتعليمها تعليما مثمرا ميسرا.
 
 
 

                                                             
 11 أزىر أرشد، طركؽ تديس اللغة العربية )مطبعة جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية(. ص.  20



19  
  

 أهمية اللغة العربية     السادس:الفصل 
للغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العامل،كما أف أعلية ىذه  إف

اللغة تزيد يوما بعد يـو يف عصرنا احلاضر، ك ترجع أعلية اللغة العربية 
 إىل األسباب اآلتية:

إهنا لغة القرآف، ك ىي بذلك اليت ػلتاجها كل مسلم ليقرأ، أك  .1
ك األحكاـ امر ك النواىي يفهم القرآف الذم يستمد منو ادلسلم األك 

 الشرعية.
إهنا لغة الصالة، إف كل مسلم يريد أف يؤدل الصالة عليو   .2

أف يؤديها بالعربية، ك لذلك فإف العربية مرتبطة بركن أساسية 
العربية بذلك كاجبا على كل  من أركاف اإلسالـ فيصبح تعلم

 .مسلم

كاستيعابو إهنا لغة احلدبث الشريف فإف كل مسلم يريد قراءتو  .3
 .يعرؼ العربية عليو  أف

ادلكانة االقتصادية للعرب، إف العرب اآلف ينموف اقتصاديا   .4
بشكل سريع بفضل ما لديهم من ثركاف نفطية ك معدنية، شلا 

 .غلعل ذلم كزنا اقتصاديا كبَتا، ك كزنا سياسيا موازيا
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كؿ العامل تتكلم عدد متكلمي اللغة العربية، أف سبع د  .5
ا من شعوب الدكؿ اإلسالمية األـ، كما أف كثَت العربية لغة 

 تستخدمها كلغة ثانية.

 أهداف تدريس اللغة العربية التاسع:الفصل 

 إف تدريس اللغة كسيلة لتحقيق األىداؼ اآلتية:

 .أف يكتسب الطالب القدرة على استعماؿ اللغة العربية الفصحى .1
 تيعابية الصامتة،أف يكتسب الطالب القدرة على القراءة االس .2

 .ظلوه الفكرم ك اللغومك ذلك يف حدكد 
أف يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة خبط كاضح  .3

 مقركء.
أف يتدرب على تذكؽ النصوص األدبية ك زلاكلة إدراؾ ما فيها من  .4

 مواطن اجلماؿ ك القلم اإلنسانية.
 أف ينمو ميلو إىل ادلطالعة ك يف رلالس الكتب العربية. .5
ع للبحث، ك أف يتدرب على استخداـ ادلعاجم أف يكوف لديو الداف .6

     21.ك الفهارس ادلسطة، ليعود إليها حينما تدعو احلاجة إىل ذلك
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  الصحافية تعريف:  يانمالفصل الث

 كتابة يف الصحفيُت ادلستخدمة اللغة ىي فيةاالصح اللغة
 .اللغة اإلعالـ ك الصحافة لغة أيضا ةالصحافي اللغة ك تسمى األخبار،

 اللغة الصحافية في الكتابة خصائص  -
 اللغة ىي فيةاالصح اللغة   Rosihan Anwar )أيضا )  أنور قاؿ ركسيحن

 خصائص لديها كاحدة لغة ىي ةيالصحاف لغة الصحفيُت، ادلستخدمة
 لالىتماـ  مفردات من ظلوذجية ،بسيطة ،التعاقد ،قصَتة ىي اليت

  كاضحة،
  22.اجملتمع يف للتطورات كفقا كلمات االستخداـ ك

دبعٌت دفًت حوؿ  ىي الصحافة أيضا لغة سئيادلو  عبدك قاؿ 
 ،سبيل ادلثاؿ يف التجارة على األنشطة اليومية اليت يقـو  الشخص

اجتماعات منظمة أك رلموعة من الناس الذين لديهم مهنة  لقاءات
قبل  60عندما يوليوس قيصر القنصل  مستشار ملكي يف عاـ  معينة،
كقدـ الئحة تتطلب إعالنات عن أنشطة رللس الشيوخ يف لوحة ادليالد 

 .اإلعالنات كل يـو
ىكذا فإف الصحافة  يف الواقع البداية كاف كل ما ىو مكتوب  ك

إلعالف. ال يسمى الصحافة إذا مل مكتوبة أك مطبوعة. ألف مصطلح 
                                                             

22
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الصحافة اذلواء )الصحافة اذلواء( أك الصحافة كسائل اإلعالـ 
 شفويا، على سبيل ادلثاؿبقدر عالقة مع انتشرت األخبار  اإللكًتكنية

 23ضلراؼ عن أصل تعريف الصحافة.إلمقابلة يذيعت مباشرة، ا

 اللغة الصحافية و خصائص أنواع  -

 ك ، بشكل كاضح فهمها  فية بسهولةاة يف اللغة الصحادلستخدمأسلوب  
الرئيسي إليصاؿ ا اذلدؼ ، لكوهنالرئيسيةادلعلومات يف جوانب من إيصاؿ 

 .ادلعلومات للقراء بسرعة
أم الًتكيز على اجلوانب النظرية مثل العلـو النظرية العمق   

مىت، أين ،   ،الصحافة ال ؽلكن فصلها عن ماذا الفلسفي. مفهـو لغة
رسالة يف كسائل اإلعالـ تعرض للجمهور يف إطار ىذه  ،كيفمن، ماذا،  

 24ادلبادئ.
 
 
 
 
 

                                                             

. 23-24 ص.   .( PT. Dharu Anuttama, 1999 دكرين ساكيتطبعة االكىل:  ، )قانوف االتصاالت الصحافة   ،سئيو عبد  ادل 13   
24

 82ص.  ةترمج فنزلمد  فيصل فطو،  
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 الصحافيةلغة ال  الكتابة مثال  -
 :رئيس مجلس الوزراء فى افتتاح معرض القاهرة الدولى .1

 اإلنتاج الصناعى إجراءات لزيادة  اعدة لالستثمار و فرص و
 الصادرات و 

 كتبت ــ سحر زهران
 .طباعة ادلقاؿ

 
امساعيل، رئيس رللس الوزراء، صباح امس ، افتتح ادلهندس شريف 

فعاليات معرض القاىرة الدكىل ىف دكرتو اخلمسُت )اليوبيل الذىيب(، 
يشارؾ ىف ادلعرض ىذا العاـ  ، ك« أفريقيا ىف قلب مصر« ربت شعار

 .الدكلية االفريقية ك العربية ك رلموعة كبَتة من الشركات ادلصرية ك
رجاء ادلعرض رافقو خالذلا كزيرا قاـ رئيس الوزراء جبولة ىف أ ك
رئيس ارباد الغرؼ  زلافظ القاىرة، ك الزراعة، ك الصناعة، ك التجارة ك

كىف .التجارية ادلصرية، حيث تفقد عددا من اجنحة الشركات ادلشاركة

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/583638.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/583638.aspx
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تصرػلات صحفية عقب اجلولة أكد رئيس الوزراء حرص الدكلة على 
ادلعرض، مشَتان إىل ربسن اف تكوف للصناعة احمللية تواجد قول داخل 

ذلك من خالؿ  أداء العديد من الشركات مقارنة بالعاـ ادلاضى ك
ربسن موقفها ادلايل.مضيفان أف السوؽ  مضاعفة معدالت انتاجها ك

منفتحة على مجيع الدكؿ خاصة  كبَتة ك ادلصرية سوؽ كاعدة ك
ر، أشار رئيس الوزراء إىل أف لدينا فرصا كاعدة لالستثما ك.افريقيا

الصعيد موضحان أف احلكومة تتخذ  خاصة ىف ادلناطق االقتصادية ك
 رلموعة من االجراءات الىت تسهم ىف جذب ادلزيد من االستثمارات ك
زيادة فرص االنتاج الصناعى ىف مصر منها قانوف االستثمار كالذل 
سيتم االنتهاء منو قريبان، مؤكدان أننا نسعى اىل اف تكوف للصناعة الوطنية 

 ذلك من خالؿ زيادة االنتاج ك ر اكرب خالؿ الفًتة القادمة، كدك 
الصادرات فضالن عن ربسن جودة االنتاج، مضيفان أف االجراءات 
االقتصادية الىت ًب ازباذىا مؤخران ستعمل على استمرار مسَتة االصالح 

  25.ربسن اقتصاديات التصنيع ىف سلتلف القطاعات ك

 

 

 

                                                             
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/583746.aspx -11-3 -2012،  سحر زهران.  25
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بعثة المقدمة للنادي  سفير مصر بجنوب إفريقيا يستقبل
 األهلي

 بوابة األهرام
     

26-4-3128 | 27215363  

 

 السفَت شريف عيسى

 مارس، الكابنت  14كصل إىل مطار جوىانسربج مساء أمس الثالثاء، 
"مسَت عديل" مدير العالقات اخلارجية بالنادم األىلي، كالكابنت "سيد 

بعثة النادم اليت تصل عبد احلفيظ" مدير الكرة، لإلعداد الستقباؿ 
ا اخلميس، ألداء مباراة العودة لدكر الػ من دكرم  32جنوب إفريقيا غدن

رابطة أبطاؿ أفريقيا، اليت يواجو فيها فريق األىلي ادلصرم فريق 
بيدفيست اجلنوب إفريقي، بعد انتهاء مباراة الذىاب يف مصر بفوز 

 النادم األىلي هبدؼ دكف مقابل.
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دلصرم جبنوب أفريقيا ثة دبطار جوىانسربج السفَت اكاف يف استقباؿ البع
الطاقم ادلعاكف بالسفارة، إذ سبت االتصاالت على  ك "شريف عيسى"

الفور مع مدير النادم اجلنوب إفريقي للبدء يف اإلعداد الستقباؿ فريق 
 ملعب التدريب، ك االنتقاالت ك ترتيب اإلقامة ك النادم األىلي، ك

 ٩١سُتقاـ عليو ادلبارة عصر يـو األحد ادلقبل، كذا ادللعب الذم 
 26.تابع اخر األخبار الرياضية علي أىراـ سبورتمارس.

 
 ة.صواريخ باليستي 3ى ب ) العشرين  ( ب كوريا الشمالية تحتف
 :  وكاالت األنباء -بكين –سول 

أعلنت كوريا اجلنوبية أف كوريا الشمالية أطلقت ثالثة صواريخ باليستية 
البحر قبالة  ساحلها الشرقي أمس، كذلك يف الوقت الذل كاف فيو يف 

زعماء رلموعة العشرين يعقدكف اجتماعهم يف الصُت، احلليف 
أيضا بعد ساعات فقط من  الدبلوماسي الرئيس لكوريا الشمالية، ك

اجتماع زعيمي كوريا اجلنوبية ك الصُت على ىامش قمة العشرين يف 
 مدينة ىاصلتشو الصينية.

قاؿ مكتب رئاسة ىيئة األركاف ادلشًتكة للقوات الكورية اجلنوبية يف ك 
بياف إف الصواريخ أطلقت من منطقة غربية جنويب العاصمة بيونج يانج 

جيزة من الظهر بالتوقيت احمللي، اخلامسة صباح أمس  بعد فًتة ك
ىي أحدث عملية ضمن سلسلة من عمليات  بتوقيت القاىرة، ك

                                                             
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/583638.aspx  16- 3-2017، سامح الشُت .  26
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ذكرت مصادر يف كزارة  ية صواريخ ىذا العاـ. كإطالؽ كوريا الشمال
الدفاع اليابانية أف الصواريخ سقطت على األرجح يف البحر على بعد 

كيلومًتا غريب جزيرة ىوكايدك يف أقصى مشاؿ   250ك200ما بُت 
أضافت أف الصواريخ كانت على األرجح من طراز سكود أك  الياباف، ك

ما حدث من .شينزك آىب كصف رئيس الوزراء الياباين كنج. كركد
 )خطأ ال يغتفر(.           .جانب كوريا الشمالية بأنو

 
 ) عمر أفندي ( الشرقاوى يبحث خطة تطوير

 محمود حلمي –كتب 
ناقش الدكتور أشرؼ الشرقاكم كزير قطاع األعماؿ العاـ، اخلطة 

ادلقًتحة لتطوير شركة ) عمر أفندم (، اليت تستهدؼ تشغيل فركع 
تأجَت البعض  خالؿ طرح بعضها يف مناقصة عادلية، ك الشركة من

لعدد من الفركع مباشرة كذلك إدارة الشركة  اآلخر لشركات تديرىا، ك
  ك بعمالتها.

جاء ذلك خالؿ اجتماع اللجنة التنفيذية لشركات قطاع األعماؿ العاـ 
ك كجو الوزير إدارة الشركة بسرعة تقدًن  التصميمات النهائية ادلقًتحة 

 لفركع 
التعاقد مع إحدم شركات إدارة ادلراكز التجارية.  ) عمر أفندم ( ك

للوزارة، كحبث الوزير، خالؿ اجتماعو برؤساء الشركات القابضة التابعة 
 إجراءات تسوية ادلديونية لشركات قطاع األعماؿ. 
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 ختام البرلمان اليوم بالتصويت على الخدمة المدنية 
 كتب.سامح الشين :

، الدكرة الربدلانية األكىل بالتصويت  ؼلتتم رللس النواب يف اجللستو اليـو
ذلك عقب موافقة اجمللس يف  ك على قانوف اخلدمة ادلدنية، النهائي

جلستو األسبوع ادلاضي على التعديالت الواردة من رللس الدكلة على 
تساؽ مراعاة اال ية، كادلتعلقة بضبط الصياغة القانون ادلشركع القانوف ك

 .يالتشريع
من ادلقرر  أف يعرض الدكتور على عبدالعاؿ رئيس رللس  ك

اليت القوانُت  النواب، خالؿ اجللسة اخلتامية، تقريرا يتضمن اإلصلازات ك
أقرىا اجمللس خالؿ األشهر الثمانية ادلاضية، يف حضور ادلهندس شريف 

  27.الوزراء  ،إمساعيل رئيس رللس الوزراء
 

 لغة الصحافية ال بةالكتا غير مثال األول -
ك طواؿ الطريقة كانت مناؿ ذبفف دمعة تنزلق فوؽ خدىا لتستقبل  .1

تبكى. كل أخرل، كانت ربسس أف قلبها ك ركحها ك عينها كلها 
شيء فيها كاف يبكى. ككانت الذكريات احللوة ادلاضية تتزاحم يف 

   28.رأسها، فال تثَت لديها سول احلسرة ك األمل

                                                             
 ك انظر ايضا جريدة األىراـ  2015-2014مصادر ادلواد احملاضرة لغة الصحافية لعاـ .   27
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Sepanjang jalan Manal mengusap air mata yang jatuh bercucuran di pipinya. Ia 

merasakan bahwa hati, jiwa dn mata, semuanya menangis.Segala yang ada 

dalam dirinya menangis. Berbagai kenangan manis masa lalu menyelimuti 

pikirannya.Yang tersisa hanyalah sakit dan duka lara. 

يف النص صلد أف مؤلف القصة يريد نقل رسالة احلزف الذم يشعر بو 
لكن  تسليم الرسالة سلسلة من القصص اليت ؽلكن أف سبس  مناؿ. ك
ارئ، مث شعرت باحلزف مناؿ  ػلس بو القارئ . كانت اللغة الق مشاعر

 ليس مباشرة موجزة ك بادلعلومات. بتواضع، ك ادلستخدمة ك
 

 مثال الثاني غير الكتابة اللغة الصحافية -
 
ية األساسية الىت تناكذلا " اذلرمنيوطيقا " بالدرس ىي معضلية ضالق"

 نصا دينيا، كتفسَت النص بشكل عاـ، سواء كاف الص تارؼليا أـ 
 معقدة ك  كثَتةضلاكؿ اإلجابة عنها من مث أسئلة    الىت  األسئلة

حوؿ طبيعة النص ك عالقتو بالًتاث ك التقاليد من جهة،  متشابكة
 . "ك عالقتو دبؤلفو من جهة أخرل

Problem mendasar yang dikaji oleh Hermeneutika adalah masalah penafsiran 

teks secara umum, baik teks sejarah maupun keagamaan.Dan oleh karena itu 

pertanyaan yang akan saya jawab merupakan pertanyaan-pertanyaan yang 

kompleks dan saling bergelindan mengenai watak teks serta hubungannya 

dengan tradisi dari satu sisi, dan hubungan teks dengan pengarangnya dari sisi 

lain.
29
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 -يف النص يناقش علم التفسَت، يف ىذا النص فكرة نقلت تلخيصي
النظرية عدـ استخداـ اللغة اجملازية كما يف النص اخلياؿ، اختيار اللغة 
كاضحة. يف قراءة ىذا النص يتطلب معرفة من القارئ يدؿ  النص 

 ؽلكن يف قراءة رلتمع معُت.
 مفرات في اللغة الصحافية ال المثأ -

 Pemerintah koalisi حكومة ائتالفية 

 Kredit macet ائتماف معطل

 Para politisi berkonsultasi ائتمر السياسيوف

 Menawarkan barang أباع البضائع 

 Menyatakan keberatan أبدل االعًتاض

 Persatuan buruh internalsional ارباد العماؿ العادلي

 Revolusi komunikasi ثورة االتصاالت

 Konsensus politik اتفاؽ سياسي

 Penandatanganan kesepakatan توقيع االتفاؽ

 Memicu aksi unjuk rasa أثار ادلظاىرة 

 Menumpas partai komunis اجتاح حزبا شيوعيا

 Pelaksanaan rapat ععقد االجتما 

 Gaji pokok أجر أساسي

 Kampanye protes احتجاجاتمحلة 

 Monopoli ekonomi احتكار االقتصاد

 Penghentian pendudukan إهناء االحتالؿ
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 Koalisi/aliansi partai ائتالؼ حزيب

 Sistem kredit نظاـ االئتماف

 Para cendekiawan berkonsultasi ائتمر ادلثقفوف

 Menawarkan bantuan أباع ادلساعدة 

 Menyatakan sikap أبدل ادلوقف 

 Asosiasi Eksportir ارباد ادلصدرين

 Kontak bilateral اتصاؿ ثنائي

 Kesepakatan secara aklamasi اتفاؽ باالمجاع 

 Perjanjian kerjasama اتفاقية تعاكنية 

 Memprovokasi rakyat أثار الشعب

 Merusak undang-undang اجتاح القانوف

 Pertemuan rahasia سرماجتماع 

 Daftar gaji دفًت األجور

 Penanggulangan monopoli مكافحة احتكارية

 Pendudukan asing احتالؿ أجنيب 

 Menutup rapat اختتم االجتماع

 Menyandera wisatawan اختطف السائح

 Penggelapan/korupsi uang اختالس النقود

 Problema korupsi مشكلة االختالس

 Sanksi korupsi عقوبة االختالس

 Kantor perdagangan دارة ذبارية إ
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 Kerusuhan meningkat بارتفع الشغ

 Aksi teror  يةأعماؿ إرىاب

 Sarang teroris ككر اإلرىابيُت

 Krisis akhlak أزمة أخالقية

 Penyelesaian krisis تسوية األزمة

 Kebutuhan pokok حاجات أساسية 

 Sistem/aturan dasar نظاـ أساسي

 Investasi modal استثمارات رأس ادلاؿ 

 Jaminan investasi ضماف االستثمار  

 Dengar pendapat di parlemen استجواب يف الربدلاف

 Proses permintaan keterangan عمليات االستجواب

 Mengecam keputusan pemerintah استنكر قرار احلكومة 

 Mengkonsumsi narkoba 30.استهلك ادلخدرات
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 -43ص. ،( 2012 ،عالء الدين بَتسطبعة األكىل :   )، مشركع معجم عريب إندكنيسي يف ادلصطلحات الصحافية،  زلمد نفيس جويٌت. 
50  



33  
  

 الثالثالباب 

 طريقة البحث العلمي
 
 البحثة قيالفصل األول  : طر  

ستخدمها الباحث ىف ىذه الرسالة تنحصر يف تالىت  ةقيالطر 
ربليلها.  مرحلتُت علا ما زبتّص جبمع ادلواد ك ما زبتّص بتنظيم ادلواد ك

احملتاجة إليها ىف ىذا البحث فيكوف اجملموع للحصوؿ على ادلعلومات 
الكلى كموضوع البحث شيئا ال بد منو. قبل أف تتكلم الباحث عن 

 اجملموع الكلى يف ىذا البحث تتقدـ على تقدًن تعاريفو.
 العينة النموذجية  قاؿ سوغيونو أما اجملموع الكلى ىو: اجملموع الكلى ك

تتكوف من موضوع البحث لو   كالية تعميمادلعٌت: اجملموع الكلى ىو 
خصيصة معينة أثبتها الباحث لدراستها كيليها سحبت  كيفية ك
 .االستنباط

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk  dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulan.31 

قالت سحرسيمى أركنتوا ما اجملموع الكلى ىو ادلعٌت: اجملموع 
الكلى ىو كل شيئ أك مصدر من ادلواد للبحث العلمي إذا اراد 

                                                             
31

 116.ص،  ,(Cet. XXI; Bandung: CV Alfabeta, 2015)ةطريقة البحث الًتبوي سوغيونو 
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الباحث اف تبحث العناصر ادلوجودة ىف ميداف كاحد فبحثو تعترب 
  بالبحث الكلى.

ك غَت ادلؤىلُت السابقُت جاء الدكًت اندكس حرماف كرسيتو يف  
يف  ل عن اجملموع الكلى"موصوؿ مناىج البحث"بتعريف تفص كتابو 

 :عزيز احلكيم
Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian apabila 

seorang peneliti  ingin meneliti semua elemen  yang ada dalam suatu wilayah, 

maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.32 

من ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو مجيع موضوعات البحث الىت تتكوف 
نساف ك حيواف ك نبات ك ظاىرة درجة اختبار أك حادثة كمصدر إ

 معلومات ذلا شخصيات أك خصائص يف البحث.
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data 

yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.33 

من البياف ادلذكور فعرفت الباحث أّف اجملموع الكلى ىم مجيع 
 .2015-2014لعاـ  الطالب قسم التدريس الغة العربية

  
 

                                                             
32

 106. ص( Rineka Cipta 1662  تا: جاكر ة. االكىلعطب)  إجراءات البح، سحرسيمى أركنتوا 
اف حسن عزيز احلكيم، "فعالية تطبيق الطريقة ادلباشرة يف رفع مستول كفاءة احملادثة لدل تالميذ الصف الثاتى عشر بادلدرسة العالية دلعهد سلط  33

(، ص. 2010غوكا" )رسالة سرجانا، كلية الًتبية ك شؤكف التدريس جبامعة عالءالدين االسالمية احلكومية، مكاسر، الدين يف مديرية باجنج كالية 
36. 
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 الفصل الثاني:العينة النموذجية
شرح الباحث العينة النموذجية ىف ىذا البحث تنبغى ذلا تقبل اف 

أف تشرح أكال تعريف العينة النموذجية ىف ىذا البحث العلمي كما 
 قالت سحرسيمى اركنتو:

ادلعٌت: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن اجملموع الكلى الذل 
الباحث ىف ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا اراد ذبث 

الصة من حبثها الىت يعٌت ىي تأخذ اخل ،م حاصالت حبثهاالباحث أف تع
البد أف  تتمثل ىف العينة النموذجية الىت تعترب سبثال للمجموع الكلى ك

 تكوف ىذه العينة النموذجية تتصف يصفات اساسية جملموع الكلى.
Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil  

penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya  sebagai 

suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat  

mencerminkan sifat-sifat utama   bagi populasinya.34 

 
شخس  ٩١١ادلعٌت: إذا كاف مصدر ادلواد أقل من  قاؿ أيضا: ك

فيحسن للباحث أف يتناكذلم كلهم، كاف البحث حبث العدد/اجملموع 
شخص فيأخذ الباحث أف زبتار  ٩١١من الكلى. فإذا كاف أكثر 

 %.٠١-٠١العينة النموذجية نًتاكح بُت منهم 

                                                             
: جاكرتاة. االكىلعطب  ,Rineka Cipta 106.ص(،  1662 ). إجراءات البحث، سحرسيمى أركنتوا   
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-2013لعاـ أما عدد طالب قسم التدريس الغة العربية 
% طالب ليكوف  3١شحصا. ك أخذ الباحث   105م ى 2014

العينة النموذجية. فتستخدمها الباحث  يف ىذا البحث ىي العينة 
 منهجّي  النموذجية

Apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel jenuh. Dan apabila jumlah 

subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 20-30% atau lebih sebagai 

sampel.35 

 

 الموادالفصل الثالث: طريقة جمع 
  (field research)تقـو الباحث يف مجع ادلواد بطريقة البحث ادليداين

ىي الىت استخدامها الباحث جلمع  ادلواد  ( كTestالتجربة ) .أ 
إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية عن 

كف ؤ شلطالب قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك 
ن اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ التدريس جبامعة عالء الدي

2014-2015 
(  طريقة الىت استخدامها الباحث ىف  Interviewطريقة ادلقابلة ) .ب 

مجع  ادلواد دبقابلة مدرس اللغة العربية لوجد مواد عن عالمة 
إغلادة مفردات اللغة العربية ىف بتعليم  الباحثالىت استعملها 

                                                             
 108، ص .إجراءات البحث، سحرسيمى أركنتوا35
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ترمجة اللغة الصحافية لطالب قسم تدريس اللغة العربية كلية 
ف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية ؤك شالًتبية ك 

 2015-2014احلكومية مكاسر لعاـ 
ذبمع فيها  ىي الطريقة اليت (dokumentasi) الطريقة الوثيقة .ج 

اليت تتعلق دبسائل الباحث ادلعلومات بتسجيل األشياء 
 ك امعةلباحث ادلعلومات عن أحواؿ اجلالبحث. ستأخذ ا

 غَتىا من األشياء اليت تتعلق  ك امعةمكمالت اجل ادلباين ك
 .ببحث ىذه الرسالة

 
 الفصل الرابع: أدوات البحث العلمي

ادلعٌت: أدكات البحث العلمى ىي الوسائل الىت استخدمها 
 الباحث ىف طريقة مجع ادلواد.

Instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam metode 

pengumpulan data. 

 ادلعٌت: أدكات البحث العلمى ىي الوسائل للحصوؿ على ادلواد. 
 ىذه الوسائل الىت اختارىا الباحث كفقا لنوع أك البياف احملتاجة. ك

Instrument penelitian adalah alat untuk memperoleh data, atau ini 

harus dipilih sesuai dengan data yang diinginkan. 
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 الفصل الخامس: طريقة تحليل المواد
 

 أما الطريقة التحليلية اليت يستخدـ يف ىذا البحث فهي:
 أما ربليل ادلواد كتنظيمها، فاستعانت الباحث بثالث طرؽ آتية:

اإلتياف خبالصة ىي الىت ذبرل عن طريق  ك ،الطريقة اإلستقرائية . أ
 البحث من األمور العامة إىل األمور اخلاصة.

ىي الىت ذبرل عن طريق اإلتياف خبالصة  الطريقة القياسية ك . ب
ىي بذلك  ك ،األمور اخلاصة إال األمور العامةالبحث من 

 ضدا الطريقة اإلستقرائية.
 ((Persentaseأك العرض  ((Deskriftif kuantitatifالوصف النوعى  . ت

الذل تستعملو الباحث بتحليل ادلواد عن طريق كصف ادلواد 
 .((Tabel frekuensiالىت كجدهتا الباحث إىل القائمة التكرارية 
 يلي: ىف ربليل ادلواد تستعمل الباحث برموز كما

إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية عن  دراسةدلعرفة 
شؤكف التدريس جبامعة  كلية الًتبية ك  لطالب قسم تدريس اللغة العربية

 ،2015 -2014عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ 
 ػلللها الباحث ادلعلومات بالرموز ادلائوية :

 أما رموز النسبة ادلائوية:
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=    P  القيمة  ادلائوية 

 =    F  تكرار األجوبة 

=   N   36.عدد ادلستجيب 
 

 مهارات التالميذ طبقة : 1جدكؿ 

 
 
 
 

 
 
 

                                                             
36

  243ص. الكمية ك النوعية،مناىج البحث  سوغيونو.  
37

 11.ص،  (Cet. XXI; Bandung: CV Alfabeta, 2015)ةطريقة البحث الًتبوي سوغيونو..  

 مهارات طبقة درجة فهم ادلواد
 شلتاز 100 – 80
 جيدجدا 85 – 71
 جيد 70 – 56
 كسط 55 – 41
 ضعيف 40.37– 26
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 الفصل األول:بيان موجز عن جامعة عالء الدين اإلسالمية
 الحكومية مكاسر.

 رؤية الجامعة:  
 التحوؿ للعلـو  جامعة عالء الدين مكاسر مركزا للتنوير ك

 التكنولوجيا القائمة على القيم احلضارية اإلسالمية. ك
 رسالة الجام

تكوين جو أكادؽلي متمثل ىف ربسُت جودة كنوعية احلياة  .1
 اجلامعة.

خدمات اجملتمع الىت  البحثية، ك إجراء النشاطات التعليمية ك .2
تعاليمو  التكامل بُت علـو اإلسالـ ك تعكس الفدرة على تكوين

الفنوف  التكنولوجيا، ك بُت العلـو الكونية التجريبية، ك ك
 اجلميلة.

ربقيق جامعة مستقلة، متخلقة باألخالؽ الكرؽلة، قادرة على  .3
قادرة على مواجهة ادلنافسات، ىف سبيلها لتكوف  التدبَت، ك

 علمية.ال تنمى التقاليد الركحية ك جامعة حبثية تطور ك
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 أىداؼ اجلامعة:
بناء القول البشرية مع  ربصيل منتجات فكرية مفيدة، ك .1

 احلكم احمللية. األخذ بعُت االعتبار ادلعارؼ ك
 البحث  أف يكوف احلـر اجلامع مركزا لنشاطات التدريس ك .2

 اخلدمة االجتماعية ادلنسئولة. ك
ربقيق ىندسة  مؤسسة سليم، ك رئاسة ك ربقيق نظاـ إدارة ك .3

 جو إسالمى دخل احلـر اجلامعى. مساحة، ك
 قومية  ربقيق شبكة عالقات تعاكنية مع ىيئات زللية ك .4

  38.عالدلية ك
 

 ن التدريسرؤية كلية التربية و شؤو فصل الثاني : 
اخلدمات العامة ىف رلاؿ الًتبية  البحث ك ربقيق نشاطات التعليم ك 

خالؿ السنوات  إعداد ادلدرسُت، ادلعتمر عليها ىف اإلسالمية، ك
 اخلمس القادمة.

  ادلهاـ:

                                                             
38

 .16،مكاسر (، ص.2014عالء الدين بريس:) 2014دليل جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية منكاسر إندكنسية  



42  
  

 التعلم كالبحث ك نشطات التعليم ك تنفيذ عمليات ك .1
النوعية  اجلودة كاخلدمة االجتمعية على أساس 

 إسالميا. العاليتُت،علميا ك
 علـو التدريس تطويرا متكامال ك تطوير العلـو الًتبوية ك .2

 شامال.
ادلواقف  ربسُت نوعية ادلواد البشرية من خالؿ تطوير .3

 تطبيقات القدًن األخالقية النبيلة. ك ادلهارات العلمية ك
تطوير شبكة الشراكات مع اذليئات ذات الضلة، سواء  .4

 على مستول اإلقليم، أك الوطن، أك الدكؿ )العامل(.
الطالبية  األكادؽلية ك ربسُت نوعية اخلدمات اإلدارية ك .5

 القائمة على تكنولوجيا ادلعلومات.
صورتو باعتباره كائنا إنسانا  الطالب ك ربسُت مستول .6

 اذباه علمى رصُت. أكادؽليا يتميز بشخصية إسالمية ك
 ربسُت نوعية مدخالت الكلية ك سلرجاهتا. .7
نوعية األداء ىف تلبية احتياجات  ربسُت نوعية اخلدمات ك .8

 اجملتمع ىف رلاؿ التعليم.
 التدريس تضم أقساما كما يلي: فشؤك  كلية الًتبية ك
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الًتبية للعلـو اإلسالمية مع زبصصا يف الًتبية للعلـو قسم  .1
 اإلسالمية.

قسم الًتبية لعلـو اللغة العربية مع زبصصا ىف الًتبية لعلـو  .2
 اللغة العربية.

قسم الًتبية للعلـو الًتبوية اإلسالمية مع زبصصا ىف الًتبية  .3
 للعلـو الًتبوية اإلسالمية.

 قسم تدريس اللغة اإلصلليزية .4
 س الرياضياتقسم تدري .5
 قسم تدريس الفيزياء .6
 قسم تدريس البيولوجيا .7
 قسم الًتبية للمواد ادلقررة على ادلرحلة االبتدائية. .8

إىل جانب ذلك، تعترب الكلية معهدا أك مركزا لتطوير 
ىو ادلركز أك ادلعهد ادلسئوؿ  مهارات القول التدريسية )ادلدرسُت(، ك

ُت، سواء ىف إصدار تدريب ادلدرس عن عمل برامج خاصة لًتبية ك
الكفاءة للمستحقُت منهم، أكىف رفع مستول أىليتهم  شهادة التوثيق ك

 39للمستول اجلامعى.
 
 

                                                             
39

 .26دليل جامعة، ص. .  
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 2 :جدكؿ 
 ات اللغة العربية ىف ترمجة اللغةإغلادة مفردعن دراسة  قائمة نتيجة

 شؤكف الصحافية لطالب قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك
     الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـالتدريس جبامعة عالء 

2013 - 2014. 
 

 نتيجة مساءاأل رقم التسجيل رقم
 زلمد احلنفي 20200114063 1

 
60 

 70 عرفاف أفندم 20200114072 2
 65 نديراك أيو  2020011404020 3
 70 شهرين 20200114050 4
 70 فرظلا أستيت مسر  20200114051 5
 60 منورة 20200114059 6
 70 زلمد رزقي 20200114053 7
 80 نور نوفييانت 20200114071 8
 70 خَت اهلل 20200114057 9

 50 زلمد  إكريـو 20200114043 10
 70 شهرمضاف 20200114030 11
 65 نور رمضاين 20200114026 12
 75 مدينة  20200114020 13
 50 أمحد شريف 20200114017 14
 70 نور حياة  20200114014 15
 60 أمَتة جوليانا 20200114021 16
 70 نرتُتس 20200114029 17
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 75 مصدلف 20200114009 18
 70 نور عولياء 20200114019 19
 50 إرميانت 20200114103 20
 70  نور يب 20200114076 21
 50 ين ىجاج كىي الد 20200114095 22
 60 رمحي 20200114088 23
 60 إرمينت 20200114100 24
 50  اذلجرة 20200114080 25
 60 انور كسيط 20200114078 26
 60 حسب الصدؽ 20200114105 27
 50 رمحي 20200114109 28
 50 فار رمحوة 20200114090 29
 65 نور رمضاف 20200114026 30
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Interval 
Frekuensi 

(f) 

Titik tengah 

(x) 
(f.x) 

Persen 

(%) 

50 – 55 7 53 371 23,33 

56 – 61 7 59 413 23,33 

62 – 67 2 65 130 6,67 

68 – 73 11 71 781 36,67 

74 – 80 3 77 231 10 

∑ 30  1926 100 

  

 ̅  
∑   

 
 

     
    

  
 

        

إغلادة مفردات عن دراسة  أنواع أف نعرؼ ادلذكورة، احملاسبة من
 اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية لطالب قسم تدريس اللغة العربية 

   : يلى كما.2015 -2014لعاـ 

     3:جدول 

 تردد نسبة مئة مهارات طبقة
درجة فهم 

 المواد

 100 – 86 - - شلتاز
 85 – 71 3  %10 جدا جيد

% جيد  66،66  20 56 – 70 

 55 – 41 6 %33،23 كسط

 40 – 26 - - ضعيف
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إغلادة عن دراسة  التحليل اإلحصائي الوصفي منتائج نبناء على 
 2015 -2014مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية لعاـ 

"   صا.اشخأ 3بعدد  % 22=جدافجيد  " غَت موجد "شلتاز=  ىي  ك
  %33،23 "  كسط=  شخصا20 بعدد % 66،66= جيدف

 ضعيف= غَت موجد"   صااشخأ 7 بعدد
 االجابات من مقابلة مع طالب

اللغة االصطالح االستخداـ ىي فية االلغة الصح االختالفات .1
 .احلديثة العربية

 .غالباة احملاضرة ستخدـ زلاضر طريقي  .2
ترمجتها إىل  مافية عنداقواعد اللغة الصحعن عدـ فهم   .3

 .اإلندكنيسية
مستول  فعالية عندما تدريسها لأق يى ةفيااللغة الصحتعليم   .4

       .فقطكاحد 
  ة باإلضافة إىل ساعات التدريسياقًتاحات لتدريس الصحاف  .5

 40ة.يفعالل
 .ها لغة العربية احلديثةاالستخدامىي  فيةااللغة الصح  .6
 .بعد ذلك ترمجتها قراءة ك طريقة   .7
  .ترمجتها مافية عنداقواعد اللغة الصحمفردات ك  عدـ فهم .8
مستول  فعالية عندما تدريسها لأق يى ةفياتعليم اللغة الصح .9

 .كاحد
                                                             

40
 2015-2014قسم التدريس الغة العربية لعاـ  سنرتُت، طالبة منمقابلة ب.  
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 41.جيدا وففهميللطالب  تدريج بشرحينبغي ادلفردات  .10
 .مباشرة فية لتعلم اللغة ادلستخدمة العريبااللغة الصح .ينبغي .11
األسئلة عندما ال  طرح الطالب ات،احملاضر  ةطريقيستخدـ زلاضر  .12

 .وفيفهم
 ، عدـةبو صع الصحافية قواعد اللغة ك ادلفرداتال يفهموف   .13

 .ةفياصحالح اللغة صطالباال القاموس  
 .ةفية معٌت جديدا مقارنة مع العربية العادياحتوم اللغة الصحػت .14
   42.وففهميطالب سريعة ل عدـنص يف ترمجة نرجو من زلاضر  .15

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                             

41
 2015-2014طالبة من قسم التدريس الغة العربية لعاـ  سرم أستيت فرظلا، مقابلة . 

42
 2015-2014، طالبة من قسم التدريس الغة العربية لعاـ  ىجاج كىي الدينبامقابلة  . 
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 سامالباب الخ
 الخاتمة

 الفصل األول: الخالصات

عن  دراسة:االستنتاجاتباحث  ث كبناء على نتائج البح
إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية لطالب قسم 

شؤكف التدريس جبامعة عالء الدين  تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك
فيمكن أف  2014 -2013اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ 

 تسحب اخلالصات أف:

إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة الصحافية عن دراسة  تائجن
شؤكف التدريس جبامعة  لطالب قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك
بناء  .2015 -2014عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لعاـ 

إغلادة مفردات اللغة عن دراسة  التحليل اإلحصائي الوصفي من على
"شلتاز=  ىي  ك 2015 -2014ترمجة اللغة الصحافية لعاـ العربية ىف 

= جيد"   فصا.اشخأ 3بعدد  % 22=جدافجيد  " غَت موجد 
 7 بعدد   %33،23 "  كسط=  شخصا20 بعدد % 66،66

 . ضعيف= غَت موجد"   صااشخأ
إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة اللغة  تؤثرالعوامل اليت  .1

شؤكف  تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كالصحافية لطالب قسم 
 التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 
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 :2015 -2014لعاـ 
إغلادة مفردات اللغة العربية ىف ترمجة  يف العوامل ادلؤيدة (1

 ىي :  لطالب اللغة الصحافية
 ةمباشر  ترمجتها ك قراءة  طريقةتدريس ب. 

 إغلادة مفردات اللغة العربية يفيف العوامل اليت تعّوؽ  (2
 ىي :  لطالب ترمجة اللغة الصحافية

 اللغة  اجلريدة حلصوؿ مواد صعوبة بعض الطالب
  .عربيةال
 ترمجة اللغة صعوبة يف حىت إغلادة مفردات  قلة

 .الصحافية
    عربية احلديثة.الح اللغة صطالباالالقاموس عدـ  
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 : المقترحاتالفصل الثانى

 على نتائج البحث، فقدـ الباحث بادلقًتحات فيما يلي:بناء 
ساعات  إلضافة العربية اللغةإىل رئيس قسم التدريس  الباحث يرجى .1

 .يةفعالل  ةيالصحاف اللغة التدريس

 .الصحافية قواعد اللغة ك ادلفردات أف ػلفظوا ينبغي لطالب .2

 العربية اللغةرئيس قسم التدريس  إىل ايرجى من الباحث اآلخر  .3
  .العربيةاللغة  جلريدةاتسهيال 
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 ادلراجع
 

 1  . ادلراجع العربيةا
 ف الكرًنآالقر 

طبعة جامعة عالء الدين اإلسالمية ) طركؽ تديس اللغة العربية .أزىر أرشد،
 احلكومية(.

   دلدرسي اللغة العربية ألجنبيةاللغة ا ميعلطرؽ تمدخل إىل  .أزىر أرشد،
 ( 1997أكجغ فنداغ : اىكاـ، )

  2014دليل جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية منكاسر إندكنسية 
 (،مكاسر2014)عالء الدين بريس:

القاىرة : دار األفاؽ  –ربية )مدينة نصر عالادلدخل اىل تعلم  .رجب ،عبد اجلواد
 2008 الربية،

ابريل  -1427األكؿ ة الثانية القاىرة، ربيع )الطبع كيف ترمجة نيومارؾ،
2007 

. الطبعة األكىل؛          مقدمة العربية ادليسرةكحفصة إنتاف،  .نورم، مصطفى زلمد
 ـ.         2008ىػ /  1429جاكرتا: فوستاكا عارؼ، 

"فعالية تطبيق الطريقة ادلباشرة يف رفع مستول كفاءة احملادثة لدل  .احلكيم، عزيز
ة العالية دلعهد سلطاف حسن الدين يف تالميذ الصف الثاتى عشر بادلدرس

رسالة سرجانا، كلية الًتبية ك شؤكف التدريس مديرية باجنج كالية غوكا". 
  ـ. 2010الدين االسالمية احلكومية، مكاسر،  جبامعة عالء

  مشركع معجم عريب إندكنيسي يف ادلصطلحات الصحافية " .زلمد ،جويٌت نفيس
 ( 2012بَتس، )  طبعة األكىل : عالء الدين 
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