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العالقة المتبادلة بين إتقان النحوومهارة الترجمة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية ”
 “ بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱للدفعة 

    
 
 
 
 رسالة

قدمت الستيفاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية بقسم 
 ية و شؤون التدريستدريس اللغة العربية في كلية الترب

 بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر
 
 بقلم

 افريانأ 
 ۲۲۲۲۲۵۵١٠٠٤رقم التسجيل: 

 
 قسم تدريس اللغة العربية كلية التربية و شؤون التدريس

 بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر 
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 كلمة تمهيدية
ان عريب مبني، والصالة والسالم على سيدنا حممد احلمد هلل الذي أنزل القرآن بلس

صلى اهلل عليه وسلم خامت األنبياء واملرسلني الذي ال نيب بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه 
بإحسان إىل يوم الدين. وبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق 

كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء  
العالقة املتبادلة بني إتقان النحوومهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة ”

كشرط من الشروط املطلوبة  “الدين االسالمية احلكومية مكاسر جبامعة عالء ۲٠۵۱
اللغة العربية يف كلية الرتبية  للحصول على درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم تدريس
 وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل وخدمة 
خمتلف األطراف واألقوام استطاعت معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة باجلودة. ولذلك 

 دم الشكر اجلزيل هلؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:ودت الباحثة أن تق
فضيلة و الدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، األب "خالك" و األم "ملييانا" .اللذان قد  .1

ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد و ساعدين بقدر طاقتهما على 
و أن يرزق هلما الصحة و العافية و إمتام دراسيت و أسأل اهلل أن ميد يف عمرمها 

 يهديهما صراطا سويا.
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية  .2

احلكومية مكاسر و نوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب املدير األول، و 
األستاذة سيت عائشة، األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، و 
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م.أ.، فح.د. كنائبة املدير الثالثة، الذين قد بذلوا جهودهم و أفكارهم يف توجيه 
 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية الرتبية و شؤون التدريس  .3
. نائب العميد األول و فضيلة و نوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ

الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية و فضيلة الدكتور احلاج 
شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم و 
أفكارهم يف توجيه كلية الرتبية و شؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 

 مكاسر.احلكومية 
فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، و الدكتورة سيت عائشة  .4

خالق، م.فد. كسكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية و مها اللذان ساعداين 
 بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.

الدكتور ىل و فضيلة كاملشرفة األو م. أ   احلاج صرب غرجنانع، لدكتورفضيلة األستاذ ا .5
كاملشرف الثاين اللذين ساعداين و أرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه  .إفدم. ريف،

 الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.
مجيع األساتذة و املدرسني الذين بذلوا جهودهم و طاقاهتم يف ترقية ما عندي من  .6

 حلة اجلامعية.أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املر 
مجيع األصدقاء و اإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص و الطالب اآلخرين  .7

من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوين و أعاروين الكتب املتعلقة هبذه 
 الرسالة و أمدوين مبا لديهم من أفكار و آراء يف إعداد هذه الرسالة.
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لرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة و عون بني و أخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذه ا
لدي القراء و ال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، و أسأل اهلل التوفيق و اهلداية يف تنظيم 

 هذه الرسالة، آمني يا رب العاملني.
 مكاسر، 14 حمرم 144٠ ه

م 2٠12سبتمرب 24  
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 تجريد البحث
 افريانأ:  الباحثة سما

 ۲۲۲۲۲۵۵4٠٠1:  رقم التسجيل
العالقة املتبادلة بني إتقان النحوومهارة الرتمجة لدى طالب قسم ” : املوضوع

جبامعة عالء الدين االسالمية  ۲٠۵۱تدريس اللغة العربية للدفعة 
  “ احلكومية مكاسر

رتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة إتقان النحوومهارة ال هتدف هذه الدراسة إىل وصف وفحص النظرية

وحتليل البيانات ملعرفة ما إذا كان هناك اتصال  جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر ۲٠۵۱العربية للدفعة 

لدى طالب قسم تدريس اللغة ما هو مستوى إتقان النحو  .1:وهلذ املوضوع ثالث مشكالت و هي .بينهما أم ال

ماهو مستوى مهارة الرتمجة لدى طالب  .2 امعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسرجب ۲٠۵۱العربية للدفعة 

. ما هي العالقة بني إتقان 3 جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر ۲٠۵۱قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

جبامعة عالء الدين االسالمية  ۲٠۵۱النحو و مهارة ترمجة العربية لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

 .احلكومية مكاسر 

مت إجثراء مجثع  .طالبًثا 1٠3طالبًثا مثن أصثل  3٠هذا البحث عبارة عن حبثث كمثي مثن خثالل أخثذ عينثة مثن 

حتليثثل البيانثثات الوصثثفية والبيانثثات يف  .مثثادة مثثن كثثل مثثادة 2٠البيانثثات باسثثت دام طريقثثة شثثراء أداة ثالثثثة تتكثثون مثثن 

 Teknik korelasi product momentب املنثثتج حلظثثة مؤشثثر العالقثثة املتبادلثثةشثثكل أرقثثام مثثن حسثثا

( 𝑡0  ) يتم جتميعها حبيث تكون وصفًيا وصفًيا. 

طالب قسم  يتحقق هبا إتقان النحو بناء على نتائج االختبار اليت قام هبا املؤلف, (1):أظهرت النتائج ما يلي

يشار إىل هذا  .املدرجة يف فئة عالية عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسرجبامعة  ۲٠۵۱تدريس اللغة العربية للدفعة 
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مهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة  حيث تستند إىل نتائج االختبار الرتمجة,مستوى (2).12،1مبتوسط قيمة 

ا ، مبتوسط قيمة مبا يف ذلك عالية جدً جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر  ۲٠۵۱العربية للدفعة 

هذا هو  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔مث القيمة  1،49تصل إىل  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(على أساس هذه احلسابات حصلت على القيم 3).٠،16

  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =2,048عينة, حبيث يتم احلصول على القيمة 3٠مع  %5عند مستوى داللة  tتوزيع  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙التشاور 

النحوومهارة  بني إتقانإذن هذه الفرضية مقبولة. وبالتايل, فإن العالقة املتبادلة بني  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙و القيمة 

 كبري و متشابك.  عالقةالرتمجة لديهم 
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 الباب األول
 مقدمةال

 خلفية المشكالتالفصل األول: 
اللغات ت دام اللغة الوطنية و أنه جبانب اس إندونيسيا اللغوي يف الوضع أظهر

اللغة و  اللغة اإلجنليزية، والسيما اللغات املعينة غريمها است دام بعضهناك أيضا  اإلقليمية،

 من الصف وقد تدرس، لغة الدينك  واللغة العربية تعرتف باعتبارها. والفرنسية العربية واألملانية

، للدين اإلسالمي ات التعليم العايلمؤسس معينة يف حىت مرحلة  االبتدائية األول باملدرسة

 .1كمادة إلزاميةقد تكون هلا مكانة   املناهج الدراسيةك  وباعتبارها

حتدث اللغات البشرية يف اجملتمع علي اهنا شيء مهم. اللغة هي أداة اتصال هامة يف 

احلياة الن احلياةال حتسي إال باالتصال اإلنساىن فيها، وىف هذااإلتصال تست دم اللغة 

لبشرية اليت هي مفهومة بني الناس.  ولذلك، إذا كان ش ص ما ال يفهم لغة اآلخرين مث ا

ميكن ان تقرر االتصال الن االخبار هي جزء من اللغة املتكلمني قبل املستمع ال يفهم، 

وهذا هو عدم فهم اللغة حبيث حيدث سوء. معظم اللغات ختتلف من حيث النطق واملتحدة 

 .اين اليت جتعل اإلنسان املتحدةيف معين واحد اي املع

استنادا إىل هذا التعريف، ميكننا ان نعرف مدي امهية دور اللغة يف احلياة العامة. ألنه 

بدون اللغة ال ميكن للمرء ان يدير النشاط دون لغة متاما ومجيع، ومجيع أنواع النشاط 
                                                             

 .ص    ,Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003) ,أزهارارشد1 
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لي نطاق واسع وراء والنشاط البشري سيكون مشلوال. يف عامل ال حيصي من لغات التنمية ع

أصل اللغة. واحده منها عربيه، حيث اللغة العربية معروفه باسم الدين بسبب مكانتها كلغة 

 .القران واحلديث

اللغة العربية هي مفتاح العلوم، وخاصه العلوم االسالميه. ش ص يتقن اللغة يف كل 

ا لغة القران من الفرص املفتوحة لكشف جمموعه من اإلسالم ودراسة تعاليمه. وبوصفه

واحلديث، فان تعليم اللغة العربية نال اهتمام املسلمني يف وقت مبكر. ودعات النيب صلى 

اهلل عليه وسلم الشركة العربية لتعليم اللغة االجنليزيه منذ وقت األطفال. اسري احلرب من 

صلى اهلل  القران الوثنية بعد معركة بدر مل يكن قادرا علي دفع فدية لتحرير نفسه، مث النيب

 .2عليه وسلم احملدودة ث استبدال مع تدريس قراءه الكتابة )العربية( ألطفال بيت انصور

با لتأكيد ال أحد يشك يف امهيه تعلم اللغة العربية، علي الرغم من ان هذا  املسلمن

ليس ديننا جيرب علي تعلم العربية. ويشجعنا اإلسالم علي تعلم العلوم بشكل عام، مبا يف 

للغة العربية، ولكن هناك العديد من األحاديث اليت تؤكد امهيه تعلم اللغة العربية علي ذلك ا

وجه اخلصوص، علي الرغم من انه ينبغي مراجعتها يف هذا احلديث من كيشوههان، كما 

 يقال

 ألين عريب,والقرآن عريب,وكالم أهل اجلنة عريب الث:لاحبواالعرب لث

 ) رواه الطرب اين(
                                                             

,Siswa Terhadap Pemahaman Bahasa Arab Di  Shorof-plikasi Pengusaan NahwuImعبداهلل فهري2 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Yogyakarta 1,2009, (Yogyakarta: UIN SUKA,2009), 1 .ص 
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العريب ألنه لثالثه أسباب، ألين )النيب حممد( هو العربية، ومنذ القران : احلب املعىن

 3الكرمي الناطقة بالعربية، ومبا ان لغة سكان السماء هي العربية.

يف دراسة اللغة العربية سوف تواجه جمموعه متنوعة من املشاكل اليت جيب مواجهتها، 

ملة، والكتابة(، فضال عن غري سواء من حيث صلتها اللغوية )الصوت، واملفردات، واجل

 .4اللغوية )الثقافة/الرتبية(

يف دراسة اللغة العربية هناك نوعان من األدوات العلمية اليت تعترب مهمة جدا لتعلم 

 :هذا يعين علم النحو وعلم الصرف، ألن أمهية هذا العلم يف تعلم اللغة العربية جائت عبارة

 5الصرف ام العلوم والنحوابوها.

ام العلوم ولد جلميع العلوم ألن علم الصرف يرسل شكل كل مجلة ، بينما الصرف 

تظهر اجلملة العلوم العربية امل تلفة. إذا مل تكن هناك مجلة بالطبع ال توجد كتابة أو صعوبة 

هو  النحو أيضا والد العلم، ألن العلم يف الكتابة للحصول على املعرفة. يدعى علم النحو

 .ينها، اعرهبا، شكل وهلم جراحتسني كل مجلة يف تكو 

وفقاملالحظة املرتجم يف عملية التعلم هناك قيود اليت تواجه املعلمني وبناة احلرم 

اجلامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر من بني أمور أخرى،يف تعلم اللغة العربية 
                                                             

 , ,Belajar Cepat Tata Bahasa Arab Program 30 Jam (Nahwu Sharaf Sistematis )أمخد منواري3

(Yogyakarta: Nurma Media Idea,2003), ص. ii     
,Siswa Terhadap Pemahaman Bahasa Arab Di  Shorof-Implikasi Pengusaan Nahwuعبداهلل فهري4

Madrasah Tsanawiyah Negeri Yogyakarta 1,2009, (Yogyakarta: UIN SUKA,2009), 1 .ص 
 ,Maqsud berikut -ni dan Nadham AlRevisi Ilmu Shorof Terjemahan Mantan Kailaك.ح. حممدانوار5

penjelasannya, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2000), ص.Iii.    
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 مهتمون حيث ال يزال الطالب صعوبة يف إتقان النحو مع ترمجة. ولذلك، فإن املؤلفني

بالبحث من هذه املشكالت، حبيث ميكن للمؤلفني معرفة مدى العالقة بينهم يف تعلم اللغة 

 .العربية

معظم أنظمه القواعد املست دمة يف احلرم اجلامعي عاده عند تعلم اللغة العربية تعمل 

مه يف اللغة أكثر علي املهراة الغوية أو النحوي. ويدرك اجملمعون متاما ان التتار هلم ادوار ها

العربية أساسا يف حتسني مهارات اللغة العربية كوسيلة لالتصال، التايل يتعني القيام بذلك من 

 .أجل اإلثراء

الرتمجة للطلبة الذين بلغوا اللغة االجنبيه، اللغة العربية خاصة املطلوبة  ةنظرا المهي

العالقة املتبادلة بني إتقان  لذا كان املؤلف مهتمًا مبعرفة املدى املفرادة مبا فيه الكفاية.

ال سيما تعليم حنو  وكيفيه تدريس اللغة العربية وتعلمها، النحوومهارة الرتمجة لدى طالب

 فيما يتعلق بإتقان الطالب يف جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر.

قة العال”يعين فإن الباحثني إجراء البحوث مع عنوان واستنادا إىل الوصف أعاله، 
المتبادلة بين إتقان النحوومهارة الترجمة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

 “بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱
 مشكالت البحثالفصل الثاني : 

ميكن با لتايل صياغة مثكلة من هذا البحث  وتركيزالبحث أعاله، إستنادًا إل خلفية

 :على النحوالتاىل
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جبامعة  ۲٠۵۱للدفعة طالب قسم تدريس اللغة العربية ى ا هو مستوى إتقان النحوالدم1.

 ؟ عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر

 ۲٠۵۱تدريس اللغة العربية للدفعة  مهارة الرتمجة لدى طالب قسمماهو مستوى 2.

 ؟  جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر

تدريس اللغة  لدى طالب قسمترمجة العربية  مهارة النحو و ما هي العالقة بني إتقان3.

 ؟ جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر ۲٠۵۱العربية للدفعة 
 تعريف المتغيرات التشفيليةالفصل الثالث:

لتسهيل فهم معىن أو اجتاه املناقشة اليت يف بعض األ حيان ىف هذه األ طروحة،  

العالقة المتبادلة بين ”اليت تعترب مهمة.هذه الرسلة املوضوع  لذلك وضع املؤلفون الفكرة
 ۲٠۵۱إتقان النحوومهارة الترجمة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

 “بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر
النحو هو القواعد العربية ملعرفة شكل الكلمة والظروف عندما ال تزال كلمة  .أ

 دما يتم تأليفها )مركب(.)مفردة(أو عن

 .الرتمجة هو فن تغيري اللغة املنطوقة أو املكتوبة من لغة املصدر إىل اللغة املقصودة .ب

 فرضية البحث :الفصل الرابع
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استنادا إىل بيان صياغة املشاكل أعاله، فإن الفرضية من هذه الدراسة هو "هناك 

طالب قسم تدريس اللغة العربية العالقة املتبادلة بني إتقان النحوومهارة التجمة لدى 

 جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر" ۲٠۵۱للدفعة 

 هوفوائد أهداف البحث :الفصل الخامس

 أو من الباحثة نفسها إما، مطلقا أو فائدة تراد حتقيقها البحث هدف لكل أنشطة

على النحو فواحدا  واحدا فيمكن حتليلها البحث وفوائدهأهداف  الفرقاء اآلخرين. وأمامن 

 التايل:

 البحثأهداف  -

 ۲٠۵۱للدفعة طالب قسم تدريس اللغة العربية  ىلد إتقان النحو ملعرفة مستوى .أ
 . جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر

لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية ترمجة النصوص العربية  مهارةملعرفة مستوى  .ب

 . االسالمية احلكومية مكاسرجبامعة عالء الدين  ۲٠۵۱للدفعة 

جبامعة لدى طالب ملعرفة العالقة بني إتقان النحو ومهارة ترمجة النصوص العربية  .ج

 . عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر

 فوائد البحث -
 :تتمثل الفوائد املتوقعة ملؤلفي نتائج هذه الدراسة فيما يلي
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امعة عالء الدين االسالمية كمسامهة فكرية يف حماولة لزيادة تطوير العلوم جب  .أ

 .احلكومية مكاسر

كشكل من أشكال املشاركة البحثية يف التعليم جبامعة عالء الدين االسالمية  .ب

 .  احلكومية مكاسر

كمواد مرجعية لعمل العلوم واألطروحة وغريها من املدارس/املؤسسات يف تطوير  ج.

 التعلم العريب.
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 الباب الثاني

 النظرية اجعمر ال

 هدف تعلم اللغة العربيةالفصل األول: 

يتحدث العرب، يتذكر املرء القرآن على الفور، ويتحدث عن القرآن، وهذا يعين 

احلديث عن اإلسالم. العربية هي لغة اهلل للكشف عن القرآن إىل النيب حممد صلى اهلل عليه 

 رس الدين متاما. وسلم. وهكذا حتتل اللغة العربية موقعا مركزيا، عندما يد

حسن البنا يف اإلرادة يقول: يتكلم جبدية العربية بطالقة، ألن هذا هو سيار 

  6الدينية.

 إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون 

فحيمه  هذه هي احلقيقة، وحنن رسب هلا ن شكل من القرآن باللغة العربية، ان كنتم ذاكرة و

 7(۲)سورة يوسف: 

 ة أسباب تشري إىل أمهية اللغة العربية خارج دوافع الدين: يف هذه احلالة هناك عد

اللغة العربية غنية جدا يف املفردات واهليكل اللغوي، لذلك فهي مناسبة أو مناسبة   .أ

 كوسيلة للتعبري عن األفكار والعواطف. وكأداة ملعرفة خمتلف العلوم. 

                                                             
 155 .ص ,Bana, -Sepuluh Wasiat Hasan Al ,(Solo: Pustaka Mantiq, 1991)أ.موجاب حماىل6 

7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-

Qur’an, 1980), 348 .ص 
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والفلسفة والرياضيات  اللغة العربية هلا أدب كبري يف مجيع جماالت العلوم. أن العلم .ب

 اليونانية جاءت إىل الغرب من خالل ترمجة وتفسري العرب. 

العربية هي لغة مع قائمة من مجيع العلوم احلديثة ميكن طرحها يف كل من اللغة  .ت

 األصلية والرتمجة. 

العربية هي من ثالث أكرب جمموعة يف العامل. وهذه اللغة جديرة باملالحظة يف  .ث

 إندونيسيا. 

ونيسي لديه الكثري من الكلمات اليت تأيت من اللغة العربية لدراسة اللغة اإلند .ج

اإلندونيسية الصحيحة هي يف حاجة إىل اللغة العربية وكذلك جيب أن يكون 

 مفهوما. 

تقدم اإلسالم واألخوة اإلسالمية بل الكثريين يف عكاز بسبب وجود اللغة العربية كلغة 

 للقرآن والسنة.

 نحوال دةماالفصل الثاني: 

 يف ندام أومرييت ذكر أيضا أن: 

  األمام دونه لن يفهما كلمات بمعنى: إذ

"العلم النحو هو أكثر أمهية لتعلم أوال .. ألن الكالم دون العلم النحو سيكون غري 

 2مفهوم". 
                                                             

 . 1 ص . ,Nadhom Imrithiاملعلمه أس شيخ شرف الدين يهي اإلمرحتي رحيمه اهلل2
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هناك أيضا، يفسر أن ناهو العلوم كأداة علم أو وسيط الذي حيدد فهم ناش ناش  

ديث، أتسار شهابا و كول العلماء. يف الواقع ناهو العلم ليس جوهر الوحي من القرآن، احل

 علم الشريعة، ولكن العلم النحو هو حاوية العلم الشريعة نفسها. 

ميكن إدخال القواعد بطريقة استنتاجية أو استقرائية. هناك أمران، على األقل اجلدير 

كثر أمهية يف الطالب ليس قدرة بالذكر أن تعىن بإدخال هذه القاعدة. أوال، أن الطلب األ

ماماهامي وتعمل يف ممارسة اللغة. ثانيا، ال ينبغي تدريس مجيع املواضيع يف ناهو. ويتعني 

اختيار موضوعات ناهو بناء على تواتر است دامها، ومطابقتها ملستوى التعلم أو مستوىه، 

األكثر صعوبة بالنسبة لتعلم  اإلندونيسية( اليت تشري إىل اهليكل -والنتائج التباينة )العربية 

 األندونيسية. 

قواعد اللغة العربية معروفة من قبل قوائة املدى اليت يوجد نوعان من العناصر اليت 

ترتبط مع بعضها البعض، ومها العلم و الصرف العلوم النحو. العلم النحو هو واحد من 

بة العربية أكثر من توسانيا ال فروع اللغة العربية اليت ميكن است دامها كوسيلة لقراءة الكتا

بريسياكال. يف حني أن الصرف العلوم تست دم لتغيري أشكال الكلمات اليت تتوافق مع 

 الوزان الواردة يف قواعد الصرفيه.-الوزان
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هكذا يتم تدريس العلم النحو متاما للطالب أن لديه القدرة على التحدث باللغة 

أن عالقة العلم الصرف و العلم النحوال  العربية بشكل صحيح وبشكل صحيح. يف حني

 : 9ميكن فصلها عن بعضها البعض كما كلمات علماء 

 الصرف ام العلوم والنحوابوها 

نحو ليس مفيدا فقط للتعبري عن أفكار أو أفكار الفرد من خالل الشفوية الدور 

ا من أخطاء والكتابية، ولكن أيضا مفيدة جدا ألحد لفهم النصوص العربية، واالمتناع لفظي

 املعىن والقصد أن يتم نقلها لآلخرين. ألن دورها مهم جدا لقدرة اللغة العربية. 

 أسرب الكفاءة العربية، وهي:  4هناك 

القدرة على القراءة بشكل صحيح وفهم دقيق للكتب وخاصة القرآن واحلديث  .أ

 والكتب باللغة العربية. 

 القدرة على الكتابة  .ب

 قدرة الكالم  .ت

 1٠فهم حمادثات اآلخرين. القدرة على  .ث

                                                             
 ,Yogyakarta: Menara Kudus Yogyakarta, Praktis “ Metode Krapyak “, Sharaf)حمطرم بصر9 

  22 .ص ,(2010
10 Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN (Jakarta: 

DEPAG, 1997) 
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ملعرفة اجلانب األربعة من اللغة العربية، املطلق يف حاجة بينغوسان العلوم الصرف و 

النحو. اجلوانب األربعة اليت ينبغي أن تكون ذات أولوية هي القدرة األوىل، إذا كان اجلانب 

 األول هو كاف، مث أهنا مناسبة جدا جلوانب أخرى من القدرة. 

 الترجمة ادةم ث:الفصل الثال

يف الرتمجة مبعىن الكلمه هي أوال، أصدرت احلديث إىل اآلخرين الذين كانت 

احملادثات مل تصل إليه. ثانيا، تفسري احلديث مع نفس اللغة كلغة للمتكلم. ثالثا، تفسري لغة 

 ليست لغة حمادثات مع احملادثات ورابع، وعملية نقل من لغة إىل أخرى. 

 -س، والرتمجة هي حتويل منوذج إىل شكل آخر أو حتويل لغة وفقا لتعريف القامو 

وتسمى عادة لغة املستلم أو لغة ساسارا. ما  -إىل لغة أخرى  -وتسمى عادة لغة املصدر 

هو املقصود من شكل اللغة هو كلمة، عبارة، شرط، براغراف، وغريها، سواء الشفوية 

 11 .إىل لغة املستلم والكتابية. يف الرتمجة، يتم تغيري شكل لغة املصدر

الرتمجة )االنضباط( ليست العلوم البحتة وال الفن احلقيقي. الرتمجة هي فن املمارسة. 

وبعبارة أخرى، الرتمجة هي مهارة فنية مبساعدة العلوم النظرية. ولذلك، فإننا كثريا ما يكاد 

والذي كان، يعلن نتائج هذه الرتمجة الصحيحة واخلاطئة. واحلق هو الرتمجة كانت جيدة، 

                                                             
11 Definisi diatas penulis temukan dalam Wikipedia The Free Encyclopedia.htm. Diakses 

pada tanggal 16 mei 2013    
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املذكورة مثل هذا.  1926طبعة  المنجد في الغة و األعلم. يف القاموس  12واحد قبيح 
13 

ترجم الكالم: فسره بلسان آخر: ترجمه بالتركيه أي نقله إلى اللسان 

  التركى، ترجم عنه، أوضح أمره، الترجمة ج الترجم: التفسير

لغة معينة إىل لغة أخرى.  لذلك ترمجة هو نسخ "كالم" )أيضا النص( أو شرحه من

الكالم هنا يعين األفكار أو الرسائل أو املعلومات. لذا، من نس ها بدال من يتم قطع 

 احلروف أو الكلمات اخلروج من السياق أو البيئة أوينبغي. 

 يعرب بعض النماذج الرتمجة: إزودين محمد نجيب حني  

ترمجة عن طريق نسخ النص األصلي الرتمجة حرفية أو املؤمنني الرتمجة .هذا هو  أوال،

)لغة املصدر( كلمة خطية للكلمة دون تغيري بنية اجلملة وبغض النظر عن معىن املصطلح 

 احلايل يف لغة املصدر. 

ترمجة مع التغيري )سورة الرتمجة ثنائية آلتثروف(، وغالبا ما يشار إىل التكيف.  ثانيا،

صلية مجلة اجلملة. وخالفا لألول، هذه الرتمجة يف ترمجة هذا النموذج، يتم نسخ نص اللغة األ

 تويل اهتماما لبنية اللغتني، معاين ط كلمة ولغة أو التعبري. 

                                                             
 , Surabaya: Pustaka Indonesia, –Arab –Buku Pintar Menerjemahkan)ننور موفيد,كسروان أس, رحم12 

Progressif, 2007), 6 .ص 

 60 .ص ,Masyrik,1986),-(Beirut: Dar alA’lam-Lughat wa al-Munjid Fi al-alلويس معلوف13 
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الرتمجة جمانية أو اإلبداعية الرتمجة )الرتمجة إبدئية( وتسمى أيضا برتمجة معىن  ثالثا،

 النص دون أن ترتك حرفية. 

 احلرفية احلرفية والرتمجة جمانا.  معنويية. هذا هو حل وسط بني-ترمجة حرفية رابعا،

ترمجة األفكار )لرتمجة آلفقرة(، واليت تتم عادة من قبل املؤلف برتمجة النص  خامسا،

 نفسه، الذي سبق أن كتب بلغات أخرى. 

التفسرية( أو أعدنا صياغة تعبري هو مرتجم من  الرتمجة التعليق )الرتمجة سادسا،

 ملصدر. األفكار غامضة أو األفكار يف لغة ا

(. هذا هو عكس تفسري التفسري. هذا هو الرتمجة تصفيةال التجريد )الرتمجة سابعا،

من خالل تقدمي األفكار الرئيسية للنص األصلي، عن طريق إزالة املعلومات اليت ليست 

 14جوهرية. 

( يقسم الرتمجات على أساس تركيزها 47-45: 1922مزيد من التفاصيل نيومارك )

هدفة. مث يتم جتميع هذين الرتكيزين امل تلفني يف مثاين طرق للرتمجة كما هو على اللغة املست

 15موضح يف الرسم البياين التايل. 

 

                                                             
 , Surabaya: Pustaka Indonesia, –Arab –Buku Pintar Menerjemahkan)نور موفيد,كسروان أس, رمحن14 

Progressif, 2007), 15-10 .ص. 

 ,Bandung: PT REMAJA Indonesia, -rjemahan ArabPedomanPene)م. زاك الفريس,م.حم15 

ROSDAKARAYA,2011), 53 ص. 
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   التركيز على اللغة المستهدفة  التركيز على لغة المصدر

  تكيف  الكلمة ةرتمجال

  انية اجملرتمجة ال الرتمجة احلرفية 

  الرتمجة الصوتية   لصة املرتمجة ال

  الرتمجة التواصلية  الرتمجة الداللية 

    

الرتمجة ال ميكن فصلها عن املفردات، وبالتايل، واملفردات هي عنصر واحد من اللغة 

اليت جيب أن يلم هبا تعلم اللغات األجنبية، وخاصة اللغة العربية لتكون قادرة على اكتساب 

 املهارات يف التواصل مع اللغة. 

مرادفا لتعلم املفردات. وهذا هو أن القدرة على الكالم ال ولكن تعلم لغة ليست 

 (197٠يكفي فقط عن طريق قتل املفردات وحدها. يقول سافري )يف فرايز، 

 16: "املتعلمني اللغة ال يعرفون اللغة من خالل املعاجم". 

تدريس املعىن من خالل ترمجته إىل اللغة األم هو أسهل طريقة، لكنه حيتوي على 

الضعف، من بني أمور أخرى، ميكن أن تقلل من عفوية الطالب عند است دام  بعض نقاط

يف التعبري، ضعف اإللتصاق يف ذاكرة الطالب وليس كل املفردات يف لغة أجنبية هناك مباراة 

                                                             
 .ص ,,Malang: Myskat Malang,2009 Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab) ,(أمحد فوعد افيندي16 

120.   
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مناسبة يف اللغة األم. ولذلك يوصى بالرتمجة كمالذ أخري، باستثناء الكلمات اجملردة أو اليت 

 يصعب منذجةها. 

 ية الرتمجة: عمل

رونالدح. باتغات طرح سبع خطوات، العنصر أو اجلزء إينغرال من عملية ترمجة على 

 النحو التايل: 

 التقييم )ضبط(  .1

ضبط هو عرض يف ترمجة املواد املراد ترمجتها. يف هذه احلالة من الناحية املثالية 

جم جيب استشارة أوال مع املرتجم )جيد( يعرف خلفية مؤلف الورقة، من الناحية املثالية املرت 

 املؤلف، وذلك ملعرفة ما إذا كان املؤلف هو الروائي واملؤلف والشاعر، وهلم جرا.

 كشف )حتليالت(  .2

التحليل هو وصف كل لغة مصدر إىل وحدات يف شكل كلمات أو عبارات. 

من وعالوة على ذلك، بني خمتلف عناصر اجلملة جيب أن حتدد العالقة الرتكيبية، واليت ليس 

املهم أيضا يف هذه املرحلة هو مراقبة العالقات بني العناصر يف قسم أكرب من النص حبيث 

 املرتجم هو ثابت يف الرتمجة. 

 الفهم )فهم(  .3
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املقصود هنا هو فهم ترمجة حمتويات املادة املراد ترمجتها. ولذلك ينبغي للمرتجم أن 

 يلتقط األفكار الرئيسية يف فقرة مع الفقرة األخرى. 

 مصطلحات  .4

بعد فهم الرتمجة احملتوى والشكل يف لغة املصدر، ما جيب القيام به بعد ذلك هو 

الكشف يف اللغة اهلدف من خالل إجياد املصطلحات والعبارات املناسبة، دقيقة وحماذاة. إذا  

 كان األمر يتعلق مبسائل اللغة، جيب على املرتجم أن يتشاور مع اللغوي. 

 ( التجمع )إعادة اهليكلة .5

إذا تشبه السيارة الصناعية، مث التجمع هو إعداد مرحلة من قطع الغيار اليت مت 

إعدادها. وباملثل مع الرتمجة، وبعد أن يتقن املراحل السابقة مث يرتجم هذا النشاط نفسه، 

 لذلك يصبح الرتمجة )كما املنتج(. 

 فحص   .6

حقق من كل شيء أنه بعد العمل العلمي حىت ذلك احلني فإن اخلطوة التالية هي للت

إذا كان هناك أوجه القصور واألخطاء سواء من حيث عالمات الرتقيم، وتكوين اجلملة 

 واملصطلحات، وما إىل ذلك حبيث تعترب الرتمجة املزيد من االرتفاعات. 

 مناقشة  .7
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املناقشة أو ميكن أن يسمى بندسكوسيان هي املرحلة النهائية من عملية الرتمجة، يف 

 17ىن هو املرتجم يناقش الرتمجات اليت اكتملت إما املتعلقة باللغة أو حمتوياهتا.حني أن املع

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .15 .ص ,,Seni Menerjemahkan ,(yogyakarta: kanisius, 1989)أ. ويديا مرتيه17 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 انواع وتصميم البحثالفصل األول   : 

كّما ، يؤكد  هذا النوع من األحباث اليت يست دمها الباحثون يف هذا البحث هو

مية )البيانات يف شكل أرقام(، وباست دام التحليل البحث على مجع البيانات الك

منهج  12اإلحصائي كأساس لعرض البيانات، وحتليل البيانات وتقدمي فرضيات واستنتاجات.

البحث اليت يست دمها الباحثون يف هذه الدراسة هو هنج تالزميا، أي فهم العالقة بني 

 خصائص جمموعة معينة من الناس من الكيانات األخرى. 

 متغير البحثصل الثاني   : الف

املتغريات أي شيء يف شكل ما حيدده الباحثون لدراستها حبيث املعلومات اليت مت 

احلصول عليها تيتانغ عليه، مث است الص النتائج. بشكل عام، هناك نوعان من متغريات 

ملستقلة هي البحث مها املتغريات املستقلة )املستقلة( واملتغري التابع )املعتمد(. املتغريات ا

العوامل، األشياء، األحداث، املقادير اليت حتدد أو تؤثر على املتغري التابع. يف حني أن املتغري 

 الثاين هو املتغري التابع، املتغري الذي ميكن حتديده أو يتأثر املتغري املستقل قيمة. 

                                                             
18 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (Yogyakarta : Fak Ilmu Tarbiyah UIN SUKA,2006), 16 .ص.  
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يف هذه واملتغري التابع  Xبالرمز إتقان النحو املتغري املستقل يف هذه الدراسة هو 

 . Yالدراسة املهارةالرتمجةبالرمز 

 السكان و العينةالفصل الثالث  : 

 سكان  .أ

السكان هو تعميم تتكون املنطقة على موضوع / الكائن الذي حيتوي على بعض 

الصفات واخلصائص اليت أنشئت من قبل الباحثني ملعرفة مث االستنتاجات املست لصة. 

جمموعة من الكائنات أو مصادر البيانات البحثية إرسال حسب اخلليفة السكان عبارة عن 

  أو السكان هي اجملموعة اليت تصبح اهلدف أو اهلدف الدراسة )البحوث(.

 عينات  .ب

كانت العينات يؤخذ جزء من السكان من خالل لديها بعض األساليب أيضا 

ة هي بعض اخلصائص، ويعترب اليت شاملة واضحة ولتمثيل السكان. وقال سانتوسو أن العين

 جمموعة فرعية من جزء واحد من السكان. 

 موقع و وقت الدراسةالفصل الرابع   : 

يف  جيري هذا البحث يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية وشؤون التدريس

اجلامعة عالء الدين مكاسر اليت تقع يف الشارع سلطان عالء الدين، ساماتا، مبنطقة غووى 

. لذلك اهتمت ألهنا تتعلم فيها هذا املكان الباحثة . واختارتوالية سوالويسي اجلنوبية
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الباحثة حبث املقارنة العالقة املتبادلة بني إتقان النحوومهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس 

 .جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر ۲٠۵۱اللغة العربية للدفعة 

 تقنيات جمع البياناتالفصل الخامس: 

 البحث هناك العديد من مجع البيانات، وهذا هو  يف هذا

 استبيان     .( ۵

االستبيان هو صاحلة لتحديد مستوى املشرتيات النحو مع القدرة على ترمجة 

 . جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر النصوص العربية

  مقابلة     .( ۲

ع البيانات عن طريق يتم هذا األسلوب للحصول على بيانات عن مجيع أنشطة مج

القيام أسئلة وأجوبة لفظيا يف ش ص )وجها لوجه( مع أي ش ص أو احلاجة املطلوبة. 
والرتمجة من خالل إجراء  إتقان النحوومن أجل احلصول على بيانات عن الطالب 19

املقابالت مباشرة حول األمور املتعلقة بأنشطة التعلم، كامامبون يف فهم الدرس، وكيفية 

مع الصعوبات إما عن طريق املناقشة، نسأل ذات الصلة، قراءة و ميمامي  التعامل

 واستكشاف املواد، مث استنتاجات اختذت ومن مث إعطاء قيمة. 

 تقنية االختبار     .( ۳

                                                             
 .58 .ص ,,Pengantar Metode Penelitian,(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semerta, 2003)دودغ عبدالرمحن19
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تست دم هذه التقنية للحصول على بيانات عن النحو الشراء مع العربية قدرات 

 . احلكومية مكاسر جبامعة عالء الدين االسالمية الرتمجة النص

أما بالنسبة لتحليل البيانات اليت مت احلصول عليها يف جمال البحث باست دام طريقة 

التحليل الكمي والتحليل باست دام األدوات الكمية، مثل أداة التحليل اليت تست دم مناذج 

يف هذا التحليل الكمي است دم 2٠مثل الرياضيات، واإلحصاء، واالقتصاد القياسي. 

حثون مناذج من العصي الستايت. ملعرفة ما إذا كان املتغريان القابالن للمقارنة بشكل كبري البا

خمتلفان بسبب املعاجلة يف البحث أو جمرد جمرد صدفة، است دم الباحث يف هذه الدراسة 

 " كطريقة حتليله. tالنص "

 البحث ء ات إجراالفصل السادس: 

من خالل البحث عناملعلومات ومعرفة الشرط سيتم إجراء الباحث هو أن تبدأ         

األويل اليت توجد يف مكان واليت سوف تكون موضوع البحث. طرق مجع البيانات اليت جيب 

 اختاذها يف هذا البحث هي: 

 مرحلة اإلعداد  .أ

إعداد هذا الباحث يكمل أوال األشياء الالزمة يف البحث، مثل إكمال اإلدارة، أداة البحث، 

اجلوي وظروف املكان ليكون يف بعناية، التفاعل االجتماعي مع الكائن و مقدمة للغالف 

                                                             
 30 .ص ,s Data Penelitian Dengan Statistik,Analisi ,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)إقبال حسن2٠  
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ماذا حتتاج إىل توخي احلذر، والقيام ببعض النهج اليت تعترب  -موضوع البحث، تصميم ما 

 للمساعدة على نعومة البحوث. 

 مرحلة التنفيذ  .ب

اإلعداد من قبل،  أما يف مرحلة التنفيذ فقد بدأ الباحث يف تشغيل ما مت تصميمه يف مرحلة

حيث قام الباحث جبمع البيانات من خالل البحث والبحوث امليدانية، وميكن القول إن 

هذه املرحلة هي املرحلة اليت يبدأ فيها الباحث أن يكون يف امليدان، ويف وسط اجملتمع 

مقدار أهداف البحث لتحقيقه. لذلك، يف مرحلة التنفيذ هو بعدة  -يأخذ البيانات بقدر 

 ق: طر 

حبث مكتبة )مكتبة البحث(، وهي جمموعة من البيانات باست دام الكتب األدبية  .1

 أو األدب أن له عالقة مع مشكلة البحث، إما االقتباس مباشرة أو غري مباشرة. 

البحث امليداين )حبث ميداين(، وهي مجع البيانات عن طريق إجراء البحوث املباشر  .2

انات موضوعية ومعلومات دقيقة عن املشاكل يف جمال البحوث وجوه للحصول على بي

 فحص، يف حني أن التقنيات املست دمة يف مجع البيانات، وهي: 

 مالحظة  .أ

املالحظة هي عملية معقدة، وهي عملية تتألف من خمتلف العمليات البيولوجية 

ند والنفسية. اثنني من أهم عمليات املراقبة والذاكرة. تقنيات مجع بيانات رصد املست دمة ع
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البحث فيما يتعلق السلوك البشري، إجراءات العمل، الظواهر الطبيعية لوحظ وإذا كان 

 21املدعى عليه ليست كبرية جدا.

 توثيق  .ب

دوكو نشوئها هو وسيلة ملعرفة شيء أن نرى الوثائق املتعلقة الكائن قيد الدراسة. 

اليت هي سجالت مكتوبة، طريقة التوثيق هي طريقة إلجياد البيانات مع األشياء أو املتغريات 

  22مثل الرسومات، وضع الطالب، والكتب، والصحف، وهلم جرا.

 اختبار  .ت

يست دم االختبار لقياس مدى قدرة الطالب على إتقان قواعد اللغة العربية أو 

 املفردات. 

 البحث  أدوات  الفصل السابع:

بة على األسئلة ختبار الفرضيات أو اإلجاىف إأحباث  لبياناتأداة البحث املست دمة 

اليت مت صياغتها، ألن البيانات اليت مت احلصول عليها وسوف تست دم كأساس يف التوصل 

 23إىل استنتاجات.

                                                             
 . Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif ,Kualitatif, dan R&Dسغيونو21 

(Cet.VI;CV, Alfabeta:2008), 20 .ص 

Jakarta : Bina , (Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (a, 1989 Aksarسوحرسيمي أركنط22 

 188 .ص ,(

 30 .صBandung Pustaka Setia,2000) ,  ( Cet.I;; Statistik Pendidikan, ,dkkم.سوبح نانا23 
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الوصول إىل مجيع املتغريات وموقع مصدر بيانات دقيقة لغرض إجراء  أداة البحث

ة البحوث اليت جيب أن تعمل قدر اإلمكان للحصول على نوع من البيانات ومستوى الثق

 من البيانات 

موقع  ت اليت تست دم من أجل مجع بياناتهناك العديد من أداة مجع البيانا

 البحوث وهذا هو: 

 املؤسسة العامة للمراقبة دومان  .أ

مالحظة هو دليل لقياس سلوك األفراد أو وقوع النشاط اليت ميكن اختاذها يف 

 24حاالت حقيقية ويف حالة مصطنعة.

 اختبار  .ب

مع البيانات هو سلسلة من األسئلة أو التمارين املست دمة لقياس االختبار كأداة جل

 25املهارات أو املعرفة أو الذكاء أو القدرات أو املواهب اليت ميتلكها أفراد أو مجاعات.

 تناالفصل الثامن  : تقنيات تحليل البيا

تقنية حتليل البيانات املست دمة التحليل اإلحصائي الوصفي الذي خيدم لوصف أو 

إعطاء صورة الكائن حتت الدراسة من خالل البيانات وعينة أو السكان كما هو دون أن 

  26تفعل حتليل االستنتاج املقبولة عموما.
                                                             

 .31 .صStatistik Pendidikan ,dkk ;م.سوبح نانا24 

 28 .-29ص  ,Statistik Pendidikan,dkk ,( Bandung : Pustaka Setia, 2005 )سغيون25 
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والثانية است دام احمللل اإلحصائي الوصفي يف هذه احلالة للرد على صياغة األوىل 

 من هذه املشكلة مع اخلطوات التالية: 

 جتميع جدول توزيع الرتدد مع اخلطوات  .1

 حلساب نطاق الفئة، أكرب البيانات ناقص أصغر البيانات .أ

 مالحظات:   

minX-maxR= X 

maxX   أعلى درجة = 

minX  أدىن درجة = 

 حلساب عدد الفواصل الزمنية  .ب

K = 1( +3 ،3 سجل ن ) 

  حساب طول الفئة .ج

                 

       𝑝 = 𝑅

𝐾
 

 مالحظات: 

P  طول الفاصل الزمين = 

                                                                                                                                                                              
 344 .ص ,  Prosedur Penelitian ,(Cet. VIII; Jakarta:  Rineka Cipta, 1991)مسي اريكنت سحر26 
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R  النطاق = 

K  عدد الفصول = 

  بالصيغةاحسب املتوسط  .د

     �̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

  مالحظات: 

                           X̅    املتغري = متوسط 

                             fi الرتدد للمتغريات = 

                            xi عالمات الفاصلة الزمنية املتغرية = 

 االحنراف املعياري  ه.  

       √
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 −x)(𝑥𝑖−x  )

𝑛−1
 

 القيمة بالصيغة: حلساب النسبة املئوية ملتوسط  .ح

 

𝑝 =
𝐹

𝑁
× 100% 

 مالحظات:

              Σ F  عدد الرتددات اليت يتم البحث عنها بالنسبة املئوية = 

N عدد احلاالت )جمموع تردد / عدد األفراد =(  
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 P  النسبة املئوية = 

 جعل جدول توزيع الرتدد ك. 

 األساليب اإلحصائية االستقصائية .2

التقنية اإلحصائية االستداللية هي تقنية إحصائية تست دم الست الص 

اجات حول خصائص السكان بناًء على البيانات اليت مت احلصول عليها من العينة. يتم استنت

العالقة املتبادلة بني إتقان است دام حتليل البيانات هذا لإلجابة عما إذا كان هناك 

جبامعة عالء الدين  ۲٠۵۱النحوومهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

  ية مكاسر.االسالمية احلكوم

 اختبار االرتباط .أ

العالقة املتبادلة بني إتقان النحوومهارة الرتمجة لدى طالب معرفة ما إذا كان هناك أم ال 

 جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر ۲٠۵۱قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

 :هذا هو ,product moment است دم صيغة االرتباط

 

𝑟𝑥𝑦 = 𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 2−(∑ )2𝑥𝑥 ][𝑛 ∑ 2−(∑ )2𝑦𝑦 ]
 

 :مالحظات

 𝑟𝑥𝑦   =عدد مؤشرات االرتباط“r”  product Moment 
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   𝑥=   النحومتغري إتقان 
   𝑦 مهارة الرتمجة= متغري 

𝑥    عدد املرات =xl 
27.𝑛   =  عدد العينات. 

من خالل الرجوع إىل جدول القيمة product moment اخترب االرتباط

product moment  مع الظروف إذا𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  أصغر من𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  مثHo 
  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙أكربمن  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  مرفوض. لكن خالف ذلك إذا Haتقبل, و 

)𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙( مثHa .22تقبل 

ني املتغريين ، ميكن االسرتشاد جبدول التفسري ملعامالت لتحديد مستوى االرتباط ب

 :التايل 29يونوجللسو االرتباط وفقا 
 المبادئ التوجيهية لتوفير تفسير معامالت االرتباط 3.٤جدول 

 رقم فاصل العامل مستوى العالقة

 1 0,199-0,000 من فض جدا
 2 0,399-0,200 من فض

                                                             
 .ص  ,Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. XIII; Jakarta:PT. Raja Grafindo , 2003),أنس سودجونو27 

212  

 , ndung:CV Alfabeta, (Ba Dan R & D Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatifسوغيونو22 

 .258 .ص ,(2014

 .257 .ص , Dan R & D Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif ,سوغيونو29 
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 3 0,599-0,400 معتدل

 4 0,799-0,600 قوي 
 5 1,000-0,800 قوي جدا

( بوا سطة y( للمتغري التابع )xفيما يلي ملعرفة مقدار مسا مهة املتغري املستقل )

 الصيغة معامل التحديد, هو:

KP = 𝑟2 × 100% 

 معلومات:

  KP  معامل التحديد= قيمة 
r   3٠= قيمة معامل االر تباط 

ة اليت مت احلصول عليها تنطبق على اجتبار أمهية العالقة, أي ما إذا كانت العالق

 مع الصيغة التالية :  "tمجيع السكان,مث يتم إجراء اختبار أمهية با ست دام االختبار"

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = √𝑛−2
𝑟

√1−𝑟2 

 معلومات:

t  = قيمة معامل االر تباط 
r  =  االر تباط قيمة 

n  = عدد العينات 
                                                             

  ..228ص dah Penelitian,(Cet IX; Bandung: Alfabeta, 2013) س, belajar Muريدوان3٠  
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𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔قواعد االختبار هي:كذلك   ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  , مثHo  رفض يعين و إذا

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  , مثHo :يعين أنه غري مهم مع مستوى داللة 𝛼 = 0,05 
 .n-2 = (dk)ودرجة احلرية 
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 الباب الرابع

 العلمي نتائج البحوث

 يالعلم نتائج البحوث :الفصل األول

نتائج الدراسة يف هذه الدراسة تقدمي البيانات باست دام اإلحصاء التفاضلي الوصفية 

واإلحصائية. يتم است دام املعاجلة اإلحصائية الوصفية لتوضيح التوزيع الرتددي لعشرات 

املستجيبني لكل متغرّي واملعاجلة اإلحصائية االستقصائية كاختبار للفرضية نتائج هذه الدراسة 

 .النحو التايلهي على 

إتقان النحو و لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة  نتائج بحث  .أ

 بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱

إتقان النحوو لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية  نتائج بحث ١.٤ جدول

 بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱للدفعة 

وقيمة النو   رقم اسم الطالب 

 1 مفتح اجلّنة 4

 2 أمي شحروم 7

 3 فضل أشحرى 7

 4 نصرالدين 2
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 5 مجرئة 9

 6 نور سنيت 9

 7 سىّت أليب أطفحّمى أرفة 9

 2 فرسنة رزقي نور علية 9

 9 أسين 1٠

 1٠ مكرمين جايا 1٠

 11 وحيوين 1٠

 12 نور إسالمية 1٠

 13 سيّت إيليس نور 1٠

 14 فطرئين 1٠

 15 صاحلة 1٠

 16 علي إمران 11

 17 سيّت ما شيت 13

 12 حصراهلل 14

 19 فيك سفطرى 14

 2٠ أرضيان شح 14
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 21 سرتة أديلي وندي 15

 22 كرتك 15

 23 مفتح اجلّنة ب 16

 24 سوفرمن 16

 26 مزدلفة محرنغ 16

 26 فطر ياين 16

 27 مرواة 16

 22 نور أّنس حديةاهلل الىن 17

 29 رمضانمغفرة  17

 3٠ رسك مستك فطرس 12

 

 .حدد نطاق القيم ، أي أكرب البيانات يف احلد من أصغر البيانات (.أ

R = Xmax-Xmin 

= 12 – 4 

          R = 14 

 حتديد العديد من الفئات الفاصلة ب.(
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K = 1+ (3,3) log n 

      = 1+ (3,3) log30 

           = 1+ (3,3) (1,477) 

           = 5,874 

 ( التقريب) 6 =           

 فئة الفاصل الزمين ملسافات طويلةت.( 

P = 𝑅
𝐾

 

  = 14

6
 

   = 2,33 

 (25-2005,24 سريغر)       ( التقريب) 2=      

 حساب املتوسط ث.(

إتقان النحوو لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة  توزيع ١.8  :جدول

 االسالمية الحكومية مكاسربجامعة عالء الدين  ۲٠۵۱

𝒇𝒊(𝑿𝒊

− �̅�)𝟐 

(𝑿𝒊

− �̅�)𝟐 

𝑿𝒊

− �̅� 

𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊 𝒇𝒊 رقم الفاصلة 

57,76 57,76 -7,6 4,5 4,5 1 4-5 1 
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62,72 31,36 -5,6 13 6,5 2 6-7 2 

64,8 12,96 -3,6 42,5 8,5 5 8-9 3 

20,48 2,56 -1,6 84 10,5 8 10-11 4 

0,16 0,16 0,4 12,5 12,5 1 12-13 5 

28,8 5,76 2,4 72,5 14,5 5 14-15 6 

135,52 19,36 4,4 115,5 16,5 7 16-17 7 

40,96 40,96 6,4 18,5 18.5 1 18-19 8 

411,2 170,88 -4,8 363 92 30 ∑ 

�̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

        = 363

30
 

                       =  12,1 

 حساب االحنراف املعياريج.( 

SD =√
∑ 𝑓𝑖 (𝑋−�̅�)2

𝑛−1
 (1996,75سودجانا) 

    = √411,2

30−1
 

       =  3,76 

 ح.( حساب عرض القيم املتوسطة
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1.) 𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100%     5.) 𝑃 =

𝐹

𝑁
×

100%    

     = 1

30
 × 100%                = 1

30
 ×

100%  

         = 3,33 %                = 3,33% 

2.) 𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100%        6.) 𝑃 =

𝐹

𝑁
× 100%    

    = 2

30
 × 100%                      = 5

30
 ×

100% 
    = 6,67 %        = 16,67% 

3.) 𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100%   7.) 𝑃 =

𝐹

𝑁
×

100%      

    = 5

30
 × 100%                    = 7

30
 ×

100% 

    = 16,67 %             = 23,3%  
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4.) 𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100%    8.) 𝑃 =

𝐹

𝑁
×

100%      

     = 8

30
 × 100%              = 7

30
 ×

100% 
     = 26,67  %              = 33,3% 

 خ.(  جدول توزيع الرتدد

بسط كمزيج من عرض البيايانات لإلبالغ عن نتائج البحث, ميكن تقدميه يف جدول أ

 جدول الرتدد املطلق و التوزيع النسيب على طول نقطة الوسط.

إتقان النحوو لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية  توزيع التردد  ١.3 :جدول 

 بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱للدفعة 

(%) بيالتردد النس  رقم نتيجة منتصف (f)تردد مطلق 

3،33 1 4،5 4-5  1 

6،67 2 6،5 6-7  2 

16،67 5 2،5 2-9  3 

26،67 2 1٠،5 1٠-11  4 

3،33 1 12،5 12-13  5 
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16،67 5 14،5 14-15  6 

23،33 7 16،5 16-17  7 

3،33 1 12،5 12-19  2 

1٠٠ 3٠ - ∑ 

من جدول توزيع الرتدد أعاله,حتديد منتصف الفصل)عالمة الفصل(, على سبيل املثال, 

1 د بطريقة ما فئة الفصل األول حتد

2
. ميكن جتديد نقطة الفئة الفاصلة 4,5 = (5 + 4) 

. 6,5 = 2 + 4,5الثانية عن طريق إضافة نقطة منتف الئة الفاصلة األوىل لطول البقة أي 

. 12,5 = 2 + 10,5. مخسة 10,5= 2 + 8,5. أربعة 8,5 = 2 + 6,5 ثالثة 

 = 2 + 16,5انية . و مث16,5 = 2 + 14,5. سبعة 14,5 = 2 + 12,5ستة 

18,5. 

النحوو ، يتم است دام املعيار املعياري بواسطة  لتصنيف نتائج البحث

Dekdikbuk (2٠٠3:وهي ، ) 

 طالبو  نحو تعلم فئة متنوعةمخرجات  ١.١:  طاول

 فئة من فض أقل معتدل عالية عالية جدا

17-2٠  13-16  9-12  5-2  1-4  قيمة 

 (15 ,2000 يوسف حيداية ,حممد)         
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متوسط القيمة املتولدة يف نتائج حبث حماضرة الطالب من خالل توفري أدوات اختبار 

استنادا إىل  .معيار االحنرافات 3،76مع  12،1رقم يساوي  2٠مع عدد من البنود 

إتقان النحوو لدى طالب قسم تدريس اللغة نتائج حبث  اجلدول ، ميكن حتديد ذلك

املدرجة يف فئة  ء الدين االسالمية احلكومية مكاسرجبامعة عال ۲٠۵۱العربية للدفعة 

 .معتدل

مهارة الترجمة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة  نتائج بحث .ب

 بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱

مهارة الترجمة لدى طالب قسم تدريس اللغة  نتائج بحث 4,5:جدول

 ء الدين االسالمية الحكومية مكاسربجامعة عال ۲٠۵۱العربية للدفعة 

 رقم اسم الطالب قيمة الترجمة

 1 فضل أشحرى 2

 2 وحيوين 1٠

 3 أسين 12

 4 نور إسالمية 12

 5 سيّت إيليس نور ٤8

 6 صاحلة 12
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 7 نور سنيت ٤١

 2 مفتح اجلّنة ب 14

 9 سيّت ما شيت 14

 1٠ مفتح اجلّنة 15

 11 علي إمران 15

 12 مكرمين جايا 15

 13 مجرئة 16

 14 رسك مستك فطرس 16

 15 فطر ياين 17

 16 أرضيان شح 17

 17 نصرالدين 12

 12 حصراهلل 12

 19 سرتة أديلي وندي 12

 2٠ سوفرمن 12

 21 مزدلفة محرنغ 12

 22 أمي شحروم 12
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 23 سىّت أليب أطفحّمى أرفة 12

 24 فطرئين 12

 25 مغفرة رمضان 12

 26 هلل الىننور أّنس حديةا 19

 27 مرواة 19

 22 فرسنة رزقي نور علية 19

 29 كرتك 19

 3٠ فيك سفطرى 19

 .حدد نطاق القيم ، أي أكرب البيانات يف احلد من أصغر البيانات .(أ

R = Xmax-Xmin 

19 -8 =     

   R = 11 

 حتديد العديد من الفئات الفاصلة .(ب

K= 1+ (3,3) log n 

    = 1+ (3,3) log30 

     = 1+ (3,3) (1,477) 
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= 5,874 

    ( التقريب) 6 = 

 فئة الفاصل الزمين ملسافات طويلة .(ت

    P = 𝑅
𝐾

 

           = 11

6
 

                   = 1,83 

 (25-2005,24 سريغر)              (التقريب) 2 =                   

 حساب املتوسط. .(ث

سم تدريس اللغة العربية للدفعة مهارة الترجمة لدى طالب ق توزيع ١.5:طاولة

 بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱

𝒇𝒊(𝑿𝒊

− �̅�)𝟐 

(𝑿𝒊

− �̅�)𝟐 

𝑿𝒊

− �̅� 

𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊 𝒇𝒊 رقم الفاصلة 

56،25 56،25 7،5- 2،5 2،5 1 2-9 1 

3٠،25 3٠،25 5،5- 1٠،5 1٠،5 1 1٠-11 2 

49 12،25 3،5- 5٠ 12،5 4 12-13 3 

13،5 2،25 1،5- 27 14،5 6 14-15   4 
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1 ٠،25 ٠،5 66 16،5 4 16-17 5 

27،5 6،25 2،5 259 12،5 14 12-19 6 

237،5 1٠7،5 15- 421 21 3٠   

 

�̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

         = 481

30
 

       = 16،٠ 

 حساب االحنراف املعياري. .(ج

SD = √∑ 𝑓𝑖 (𝑋−�̅�)2

𝑛−1
 (1996,75 سودجانا) 

 

          = √237,5

30−1
 

 

          =  2،26 

 حساب عرض القيم املتوسطة. .(ح

1.)  𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100%     4.) 𝑃 =

𝐹

𝑁
×

100%    
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             = 1

30
 × 100%             = 6

30
 ×

100%  

                = 3,33                       = 20% 

2.)  𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100%                  5.) 𝑃 =

𝐹

𝑁
×

100%    

           = 1

30
 × 100%             = 4

30
 × 100% 

           = 3,33 %            =13,33 % 

3.) 𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100%   6.) 𝑃 =

𝐹

𝑁
×

100%      

          = 4

30
 × 100%            = 14

30
 × 100% 

          = 13,3 %                    = 46,66% 

 خ.(  جدول توزيع الرتدد

عرض البيايانات لإلبالغ عن نتائج البحث, ميكن تقدميه يف جدول أبسط كمزيج من 

 جدول الرتدد املطلق و التوزيع النسيب على طول نقطة الوسط.

ب قسم تدريس اللغة العربية الترجمة لدى طال مهارةال التردد توزيع ١.5 :جدول 

 بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱للدفعة 
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(%) بيالتردد النس  رقم نتيجة منتصف (f)تردد مطلق 

3،33 1 2،5 2-9  1 

3،33 1 1٠،5 1٠-11  2 

13،33 4 12،5 12-13  3 

2٠ 6 14،5 14-15  4 

13،33 4 16،5 16-17  5 

46،66 14 12،5 12-19  6 

1٠٠ 3٠ - ∑ 

من جدول توزيع الرتدد أعاله,حتديد منتصف الفصل)عالمة الفصل(, على سبيل 

1 املثال, فئة الفصل األول حتدد بطريقة ما 

2
. ميكن جتديد نقطة الفئة 8,5 = (9 + 8) 

 2 + 8,5الفاصلة الثانية عن طريق إضافة نقطة منتف الئة الفاصلة األوىل لطول البقة أي 

 + 14,5. مخسة 14,5= 2 + 12,5. أربعة 12,5 = 2 + 10,5 . ثالثة 10,5 =

 . 18,5 = 2 + 16,5. وستة 16,5 = 2

الرتمجة ، يتم است دام املعيار املعياري بواسطة  لتصنيف نتائج البحث

Dekdikbuk (2٠٠3:وهي ، ) 

 الترجمة الطالب   تعلم فئة متنوعةمخرجات  ١.2:طاولة
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 فئة من فض أقل معتدل عالية عالية جدا

17-2٠  13-16  9-12  5-2  1-4  قيمة 

 (15 ,2000 يوسف حيداية ,حممد)                

متوسط القيمة املتولدة يف نتائج حبث حماضرة الطالب من خالل توفري أدوات اختبار 

استنادا إىل اجلدول  .معيار االحنرافات 2،26مع  16،٠رقم يساوي  2٠مع عدد من البنود 

إتقان النحوو لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة ائج حبث نت ، ميكن حتديد ذلك

 .املدرجة يف فئة عالية جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر ۲٠۵۱

لدى طالب قسم تدريس  الترجمة  مهارة و إتقان النحوبين  نتائج المقارنة .ت

ومية بجامعة عالء الدين االسالمية الحك ۲٠۵۱اللغة العربية للدفعة 

 مكاسر

مهارة الرتمجة لدى طالب قسم  و إتقان النحو بني نتائج املقارنة من الوصف أعاله

حيث جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر  ۲٠۵۱تدريس اللغة العربية للدفعة 

مت احلصول عليها من نتائج توزيع عدد الرتددات  إتقان النحو يفرتض متوسط قيمة البحث

بينما كانت نتائج النسبة املئوية  ٪12بة املئوية وعدد العينات ذات العائد بنسبة املطلوبة للنس

مع نفس الصيغة املتحصل عليها من توزيع عدد الرتددات  مهارة الرتمجة ملتوسط قيمة الدراسة

إتقان  نتائج املقارنة كما ل .٪16املطلوبة للنسبة املئوية وعدد العينات ذات العائد 
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جبامعة عالء الدين  ۲٠۵۱مجة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة النحوومهارة الرت 

 .1:7االسالمية احلكومية مكاسر 

اللغة    إتقان النحوومهارة الترجمة لدى طالب قسم تدريس  نتائج المقارنة ١.9جدول:

 بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱العربية للدفعة 

 

قسم تدريس طالب و إتقان النح تأثير

بجامعة  ۲٠۵۱اللغة العربية للدفعة 

 عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر

(%) 

قسم تدريس  طالب مهارة الترجمة تأثير

بجامعة عالء  ۲٠۵۱اللغة العربية للدفعة 

 (%) الدين االسالمية الحكومية مكاسر

12 % 16 % 

 3:4 مقارنة

 

وومهارة الترجمة لدى طالب قسم تدريس العالقة المتبادلة بين إتقان النح .ث

بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية  ۲٠۵۱اللغة العربية للدفعة 

 مكاسر
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مت عرض النتا ئج التا لية لتحليل البيانات اليت مت احلصول عليها با ست دام 

 اإلحصاء االستداليل, حيث يتم تنفيذ متطلبات االختبارأوالً, ومها على النحو التايل:

 .(   إختباراالرتباط1

يست دم إختبار االرتباط إلختبرت العالقة بني املتغريات. ملعرفة ما إذا كان هناك 

عالقة متبادلة بني إتقان النحوومهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر.يست دم حتليل اإلر تباط  ۲٠۵۱

Pearson Product Moment  مع الظروف إذا𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  أصغر من𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

مث   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙أكرب من  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔مرفوض, لكن خالف ذلك إذا  Haتقبل و  Hoمث 

Ho  مرفوض وHa .تقبل 

 من أجل جعل الباحث يقوم بتحليل البيانات, يتم إعداد جدول املساعدة التايل:

 

إتقان النحوومهارة الترجمة لدى مسا عد لحساب معامل اإلرتباط  ١.٤٠ل:  جدو 

بجامعة عالء الدين االسالمية  ۲٠۵۱طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

 الحكومية مكاسر

 

XY 𝒀𝟐 𝑿𝟐 ةالترجم  رقم اسم الطالب النحو 
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(Y) ( X ) 

 1 نصرالدين  4 2 16 64 32

 2 اجلّنة ب  مفتح 7 1٠ 49 1٠٠ 7٠

 3 علي إمران  7 12 49 144 24

 4 أسين 2 12 64 144 96

 5 مكرمين جايا 9 12 21 144 1٠2

 6 حصراهلل 9 12 21 144 1٠2

 7 مجرئة 9 14 21 196 126

 2 سرتة أديلي وندي 9 14 21 196 126

 9 وحيوين 1٠ 14 1٠٠ 196 14٠

 1٠ سوفرمن 1٠ 15 1٠٠ 225 15٠

 11 مزدلفة محرنغ 1٠ 15 1٠٠ 225 15٠

 12 أمي شحروم 1٠ 15 1٠٠ 225 15٠

 13 نور إسالمية 1٠ 16 1٠٠ 256 16٠

 14 نور سنيت 1٠ 16 1٠٠ 256 16٠

 15 سيّت إيليس نور 1٠ 17 1٠٠ 229 17٠
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 16 مفتح اجلّنة 11 17 121 229 127

 17 رسك مستك فطرس 13 12 169 324 234

 12 ّمى أرفةسىّت أليب أطفح 14 12 196 324 252

 19 فطر ياين 14 12 196 324 252

 2٠ نور أّنس حديةاهلل الىن 14 12 196 324 252

 21 مرواة 15 12 225 324 27٠

 22 فرسنة رزقي نور علية 15 12 225 324 27٠

 23 فطرئين 16 12 256 324 222

 24 كرتك 16 12 256 324 222

 25 صاحلة 16 12 256 324 222

3٠4 361 256 91  26 فضل أشحرى 16 

 27 سيّت ما شيت 16 19 256 361 3٠4

 22 مغفرة رمضان 17 19 229 361 323

 29 أرضيان شح 17 19 229 361 323

 3٠ فيك سفطرى 12 19 324 361 342

6٠٠7 7214 4712 476 36٠ ∑ 
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   𝛼 =  0,05 = 5 %             

     0,005

2
 = 0,025 

Dk = N− 2 

  = 30 – 2 

      = 28 

𝑟𝑥𝑦 = 𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 2−(∑ )2𝑥𝑥 ][𝑛 ∑ 2−(∑ )2𝑦𝑦 ]
 

𝑟𝑥𝑦 = 30(6007)−(360)(476)

√[30(4712)−(360)²][30(7814)−(476)²]
 

𝑟𝑥𝑦 = 180120−171360

√{(141,560)−(129600)}{(234420)−(226576)}
 

𝑟𝑥𝑦 = 8760

√{11960}{7844}
 

𝑟𝑥𝑦 = 8760

√{93814240}
 

𝑟𝑥𝑦 = 8760

9685,77
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,904 

 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 استنادًا إىل قيمة إختبار اإلرتباط أعاله القيمة اليت مت احلصول عليها 

مث  n = 30و   % 𝛼 =  0,05 = 5بسبب مستوى األمهية املست دمة  <0,904

احلصول عليها أكرب من   𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 السعر. 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,025 على السعر احلصول 

العالقة تقبل. لذلك ميكن استنتاج أن هناك  Haمرفوض و  Ho , لذلك𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 السعر 
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 ۲٠۵۱املتبادلة بني إتقان النحوومهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

ء الدين االسالمية احلكومية مكاسر. لتكون قادرة على تقدمي تفسري لقوة العالقة, جبامعة عال

 ميكن است دام املبادئ التو جيهية التا لية:
 المبادئ التوجيهية لتوفير تفسير معامالت االرتباط ١.٤٤جدول:

 رقم فاصل العامل مستوى العالقة

 1 0,199-0,000 من فض جدا
 2 0,399-0,200 من فض

تدلمع  0,400-0,599 3 
 4 0,799-0,600 قوي 

 5 1,000-0,800 قوي جدا
ضمن الفئة القوية. لذلك  ٠،9٠4بناًء على اجلدول أعاله, مث العثور على معامل 

هناك عالقة قوية جدا بني إتقان النحوومهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية 

 ة احلكومية مكاسر.جبامعة عالء الدين االسالمي ۲٠۵۱للدفعة 

إىل جانب رؤية عالقة بني إتقان النحوومهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة 

جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر, رأى أيضا كمية الترب  ۲٠۵۱العربية للدفعة 

 عات إتقان النحوومهارة الرتمجة با لنظر إىل معامل التحديد, وهو كما يلي:
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(r²) = (0,904)² 

    = 0,817 

 .  Yللتغري X البحث عن مقدار املسامهة املتغري 

KP = r² × 100% 
      = 0,817 × 100% 

      = 81,7% 

 21،7على أساس هذه النتا ئج ميكن أن يرى ذلك إتقان النحو املسا مهة بنسبة 

الء الدين جبامعة ع ۲٠۵۱ملهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة  %

املتبقية بعوامل أخرى مل يتم  %12،3االسالمية احلكومية مكاسر, ويتم حتديد نسبة 

 فحصها من قبل الباحث.

ش صا. إلختبار مدى أمهية العالقة, أي ما  3٠العالقة تنطبق فقط على عينة من 

 1٠3إذا كانت العالقة اليت مت احلصول عليها تنطبق على مجيع السكان البالغ عددهم 

إختبار االست دام  Product Momentش صاً. مث مت إجراء إختبار أمهية اإلرتباط 

“t” :كما يلي 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = √𝑛−2
𝑟

√1−𝑟2 

   = 
√30 −2

0,904

√1−0,9042  
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    = √28
0,904

√1−0,9042  

       = 0,904 𝑥 5,291 

√1−0,817
 

  = 4,783

√1−0,817
 

  = 4,783

√0,183
 

  = 4,783 

0,427
 

  = 11,20 

مث مقارنة با ألسعر  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔. السعر 11،2٠حصل عليها  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔قيمة 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 و  %5. خلطأdk= n-2=28 مث يتم احلصول على السعر .𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  تصل إىل

وهو ما يعين أمهية )ينطبق على مجيع  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ˃ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. يبدو ذلك ٠،٠25

 السكان(.

مث  1،49تصل إىل  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔على أساس هذه احلسابات حصلت على القيم 

 3٠مع  %5عند مستوى داللة  tتوزيع  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙هذا هو التشاور  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔القيمة 

 >𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔و القيمة   𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =2,048عينة, حبيث يتم احلصول على القيمة

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  بني إتقان النحوومهارة إذن هذه الفرضية مقبولة. وبالتايل, فإن العالقة املتبادلة بني

 الرتمجة لديهم تأثري كبري و متشابك.

 مناقشةالفصل الثاني: 
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 ۲٠۵۱إتقان النحو لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة  .أ

 بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر

ستناًدا إىل نتائج حتليل البيانات باست دام اإلحصاء الوصفي ، ميكن القول أنه من 

وأدين  12إتقان النحو أعلى بنسبة طالًبا مت إعدادهم كعينات حصلت على النتيجة  3٠بني 

 . 3،76مع االحنراف املعياري  12،1. متوسط درجة )متوسط( 4

طا لبًا مت است دامهم كعينة من الدراسة أن متوسط القيمة املتولدة  3٠أظهر حتليل 

رقماً, أي  2٠من الدراسة مت إجراؤها من قبل الطالب من خالل توفر أدوات إختبار تضم 

. على أساس اجلدول, ميكن حتديد أن نتائج الدراسة 3،76مبعيار ر قياسي يبلغ  12،1

جبامعة عالء الدين  ۲٠۵۱سم تدريس اللغة العربية للدفعة إتقان النحو لدى طالب ق

 االسالمية احلكومية مكاسر املدرجة يف الفئة املتوسطة.

مهارة الترجمة لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة  .ب

 بجامعة عالء الدين االسالمية الحكومية مكاسر ۲٠۵۱

الوصفي ، ميكن القول أنه من  ستناًدا إىل نتائج حتليل البيانات باست دام اإلحصاء

 19مهارة الرتمجة أعلى بنسبة طالًبا مت إعدادهم كعينات حصلت على النتيجة  3٠بني 

 .2،26مع االحنراف املعياري  16،٠. متوسط درجة )متوسط( 2وأدين 
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طا لبًا مت است دامهم كعينة من الدراسة أن متوسط القيمة املتولدة  3٠أظهر حتليل 

رقماً, أي  2٠إجراؤها من قبل الطالب من خالل توفر أدوات إختبار تضم من الدراسة مت 

. على أساس اجلدول, ميكن حتديد أن نتائج الدراسة 2،26مبعيار ر قياسي يبلغ  ٠،16

جبامعة عالء الدين  ۲٠۵۱إتقان النحو لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

 ة عالية.االسالمية احلكومية مكاسر املدرجة يف الفئ

 

العالقة المتبادلة بين إتقان النحوومهارة الترجمة لدى طالب قسم  .ت

بجامعة عالء الدين االسالمية  ۲٠۵۱تدريس اللغة العربية للدفعة 

 الحكومية مكاسر

بعد التحليل اإلحصائي اال ستداليل, يتم تضمني معامل اال رتباط املوجود عند 

عالقة قوية جدا بني إتقان النحوومهارة الرتمجة يف الفئة القوية جداً. لذلك هناك  9٠4،٠

جبامعة عالء الدين االسالمية  ۲٠۵۱لدى طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

 احلكومية مكاسر

إىل جانب رؤية عالقة بني إتقان النحوومهارة الرتمجة لدى طالب قسم تدريس اللغة 

احلكومية مكاسر, رأى أيضا كمية الترب جبامعة عالء الدين االسالمية  ۲٠۵۱العربية للدفعة 

 . ٠،217عات إتقان النحوومهارة الرتمجة با لنظر إىل معامل التحديد و احلصول على قيمة 
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مث  1،49تصل إىل  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔على أساس هذه احلسابات حصلت على القيم 

 3٠مع  %5ستوى داللة عند م tتوزيع  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙هذا هو التشاور  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔القيمة 

 >𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔و القيمة   𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =2,048عينة, حبيث يتم احلصول على القيمة

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  بني إتقان النحوومهارة إذن هذه الفرضية مقبولة. وبالتايل, فإن العالقة املتبادلة بني

 كبري و متشابك.  ةعالقالرتمجة لديهم 
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الخالصاتالفصل األول: 
استنادا إىل نتئج البحوث اليت أجريت من خالل التنفيذ بإعطاء أداة اختبار للعنا 

طالب من خالل حساب وحتليل البيانات اليت متاحلصول عليها من  3٠مع عينة من  2٠صر

 الدرا سة,ميكن للمؤ لفني استنتاج ما يلي: 

طالب قسم  يتحقق هبا اإلتقان النحو بار اليت قام هبا املؤلف,بناء على نتائج االخت .(1

 جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر. ۲٠۵۱تدريس اللغة العربية للدفعة 

 .12،1يشار إىل هذا مبتوسط قيمة  .املدرجة يف فئة عالية

 مهارة الرتمجة لدى طالب قسم حيث تستند إىل نتائج إالختبار ترمجة, مستوى  .(2

جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر  ۲٠۵۱تدريس اللغة العربية للدفعة 

 .16،٠مبا يف ذلك عالية جًدا ، مبتوسط قيمة 

مث  1،49تصل إىل  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔على أساس هذه احلسابات حصلت على القيم  .(3

مع  %5ستوى داللة عند م tتوزيع  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙هذا هو التشاور  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔القيمة 

قيمة و   𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =2,048عينة, حبيث يتم احلصول على القيمة 3٠

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  بني إذن هذه الفرضية مقبولة. وبالتايل, فإن العالقة املتبادلة
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عنده  2٠15إتقان النحوومهارة الرتمجة لد طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة 

 كبري و متشابك.  ةعالق

  اإلفتراحاتالفصل الثاني: 
املزيد من ساعات التعلم للطالب ليكونوا قادرين على فهم واتقان كل املعرفة  .أ

 اليت يتعلموهنا. 

احلفاظ على موقف مهذب ألي ش ص ، خاصة للمحاضرين الذين قاموا  .ب

 .رىبتوجيه الطالب وتعليمهم أمهية املعرفة ، املعرفة الدينية والعلوم األخ

حتسني العالقات التواصلية مع الطالب اآلخرين ومع املعلمني ، حبيث يتم إنشاء  .ت

 .عالقة متناغمة والتواصل بني الطالب واحملاضرين

هذا يرجع إىل قيود  .ويدرك مؤلفون أن هذه األطروحة بعيدة عن الكمال .ث

بوضوح مع هذه القيود ، سيقبل املرتجم  .املرتمجني يف العلوم واخلربة امليدانية

 .عندما تكون هناك انتقادات بناءة واقرتاحات ملزيد من التحسني
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 151(   ص. 2002
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 :Buku Pintar Menerjemahkan –Arab –Indonesia, (Surabayaنور موفيد,كسروان أس, رحمن,  
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