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كلمة التمهيد
احلمد هللا الذي ختم الرساالت باإلسالم والرسل مبحمد صلى اهللا عليه 

. أشهد أن وسلم، وختم الكتب بالقرآن الكرمي وجعل العربية لسان هذا الدين اخلامت
الإله إالّ اهللا وحده الشريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وأشكر اهللا عز وجل 

الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من جزيل الشكر الذي أدامين 
اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على إ

اللغة العربية ىف كلية الرتبية وشؤون التدريس تدريس شهادة سرجانا الرتبية بقسم 
ة مكاسر. يجبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكوم

فضل كثرية ىف كتابة هذه الرسالة لكن بمشكالته الباحثلقد واج
ة هذه الرسالة كتابوخدمة خمتلفة األقوام استطاع الباحث ىف معاجلتها حىت انتهى

أن يقدم الشكر اجلزيل لوالدي العزيزين احملبوبني، األب باجلودة. ولذا وّد الباحث
ما. وعلى سنة" واألم "حممد حيي" هؤالء املساعدين واملشرفني " على مجيع طاقا

واملشجعني منهم:
األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م. س. إ. كمدير جامعة عالء الدين .١

اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ.  
كنائب املدير ا سلطان، م. أ.  ونبكنائب املدير األول، واألستاذ الدكتور ل

، ةعائشة، م. أ.، ف ح. د. كنائبة املديرالثالثالثاين، واألستاذة سيت



ه

الذين فد بذلوا جهودهم وأفكارهم ىف توجيه جامعة عالء الدين 
اإلسالمية احلكومية مكاسر. 

الدكتور احلاج حممد أمري، ل س.، م. أ غ. كعميد كلية الرتبية وشؤون .٢
التدريس ونوابه الدكتور موليونو داموفوليئ، م. أ غ. كنائب العميد

، ةاألول، الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م. س إ. كنائبة العميد الثاني
الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م. ف د. كنائب العميد األستاذ و 

الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم ىف توجيه كلية الرتبية وشؤون 
التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

محكا، م. ت ح. إ. كرئيس قسم اللغة العربية ىف كلية الرتبية الدكتور .٣
ذه الرسالة.لوشؤون التدريس الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتع قة 

الدكتورة سيت عائشة خالق، س. أ غ.، م. ف د. كسكريترية قسم اللغة .٤
العربية ىف كلية الرتبية وشؤون التدريس الذي ساعدتين بتقدمي بعض املواد 

ذه الرسالة.لملتعا قة 
. واحلاج مشسوري س، األوىلة. كاملشرفأ، م.اسيمأمرة حممد قةالدكتور .٥

انتهيت من  ذين ساعداين وأرشداين حىتل، م. أ. كاملشرف الثاين، الس
كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهللا. 
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تجريد البحث
دين شحالسفر :اإلسم

٢٠٢٠٠١١١٠٣٨: رقم التسجيل
ة العربية إىل اللغة اإلندونيسيةقدرة تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغ: انعنو ال

بالنج غووا- املدرسة الثانوية احلكومية بالنجباالشكوم

ة العربية إىل اللغة اإلندونيسيةترمجة اللغقدرة تالميذ الفصل الثاين يف هذه الرسالة تبحث عن 
: حتتوى هذه الرسالة على مشكلتني ومها ،بالنج غووا-املدرسة الثانوية احلكومية بالنجباالشكوم

كيف كانت قدرة تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية باملدرسة الثانوية 
ما هي املشكالت الىت يواجهها تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغة غووا؟بالنج - احلكومية بالنج

بالنج غووا؟- العربية إىل اللغة اإلندونيسية باملدرسة الثانوية احلكومية بالنج
لميذ فصالتالعينة النموذجية ىف هذا البحث هي كل ال، و كمييسمى هذا البحث هو حبث  

ىف هذا م الباحثستخدإ.بالنج غووا-الثانوية احلكومية بالنجاملدرسة يف الذين يدرسون ثينال
والوثائق. اإلستبياناملالحظةاملقابلة و البحث طريقة مجع املعلومات هي: 

قدرةنتائجي هومن الوثائق اإلستبيان،وبعد أن حلل الباحث نتائج املقابلة، واملالحظة،
-اىل اللغة اإلندونيسية يف مدرسة الثانوية احلكومية بالنجالعربيةاللغةترمجةىفالثاين الفصلتالميذ

اىل العربيةاللغةترمجةىفالثاين الفصلتالميذوجههااليتاملشاكلجيد،درجةيفتكونبالنج غوو 
اللغةمعملهناكليسكما يلي: بالنج غوو-اللغة اإلندونيسية يف مدرسة الثانوية احلكومية بالنج

الفصل الثاين باملدرسة تالميذبعضصعوبة، و العربيةاللغةالرتمجةىفعادةهناكليس، و العربية
يف ترمجة اللغة العربية اىل اللغة اإلندونيسية ألن بعضهم بالنج غوو- الثانوية احلكومية بالنج

تالمبذوبعضاللغة العربية من قبليدرسوملالذينمتخرجون من املدرسة اإلبتدائية احلكومية 
العربيةاللغةةالنصوصقراءىففصيحغريالثاين لالفص



١

الباب األول
مقدمة

خلفية المشكلة: الفصل األول
بصوغ العقل والشعور، وبللغة نستطيع التعبري عن األفكار واحلقائق اللغة هي أداة 

والعواطف. املدنية والرقي واحلضارة اإلنسانية ليس هلا القيمة إال بوجود األساس اللغوّي 
مهّما يف حتقيق املنزلة العليا . فلذلك قد لعبت اللغة دورا ١الذي هو وعاؤها وظرفها

للإلنسان بني الكائنات األخرى.
ا ودنياهمدينهمأمرىفاملسلمونيستعملهالغةهىالعربيةاللغةإن لغةأل

اىله وتعسبحاناهللاأنزلوقد.اإلسالميةالشريعةمصدرمهاالنبويواحلديثالقرآن
ذه الكالقرآن لعلكماعربيقرآناأنزلناهإنا: الكرميالقرآنىفتعاىلقولهكاللغة،رمي 
.تعقلون

نْ مِ وَ الشك أن اللغة هي أداة االتصال والتفاهم بني أبناء البشر. قال تعاىل ((

)) [ نَ یۡ مِ لَ عَٰ لۡ لِّ تیٰ َألَ كَ لِ ذَٰ فىِ نَّ إِ مۚۡ كُ نِ وَٰ لۡ أَ وَ مكُ تِ نَ سِ لۡ أَ فُ ٰلَ تِ خۡ ٱوَ ضِ رۡ ۡألَ ِوٱتِ وَٰ ٱلسَّمَٰ قُ لْ خَ ۦھِ تِ آٰیَ 

ويعرب عما يف ضمريه من . أن اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي ينطق]٢٢/ ٣٠/الروم
بة وتصورات خطرية وأحالم عجيبة وحب وكراهية وفرح وحزن، وما إىل أحاسيس غر 

ذلك.
.٧ص. )،١٩٩٧لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، - بريوت، (الطبعة األوىل؛ العاميةفصاحمعجم هشام النحاش، ١
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لومعالعربيةاللغة. و مجيعاللمسلمنياللغةأهمهيالعربيةاللغةإنذلكوعلى
منكثري. استعماهلايف اخلطأيقع الكي يفهمواهابأنللمسلمنييهتمولذلكمتنوعة

لغةليميف تععليهكانممااكثر صعبأالعربيةاللغةتعلمبأناالنطباعلديهمممنالطالب
أخرىأجنبية

الن الرتمجة ليس منخفضة جداما زالت اللغة العربيةترمجةأما قدرة التالميذ يف
ا العلم  والرباعة واجلهد. من نتائج املالحظة االوىل  عمل سهل لكن نشط الذي حيتاج 

يوجد ان التالميذ مل بالنج غوو-مدرسة الثانوية احلكومية بالنجيف تعلم اللغة العربية يف 
دها أمهية نعيف تعليم اللغة األجنبية كاللغة العربية .يستطعو ترمجة اللغة العربية جيدا

ا طريقة اليت استخدمت يف  ا احدى طريقة املقصودة هي طريقة الرتمجة، أ طريقة، أل
تربية الدينية.اللغة العربية مهمة جدا يف مؤسستعليم اللغة العربية وتعليم

اية قرن التاسع أصبحت طريقة الرتمجة احدى طريقة يف عملية تعلم وتعليم.  ويف 
ملهارة الطالب لتكلم اللغة العربية وقد ة يسري يف طريقة حاطئةان تدريس اللغة العربي

وجهت أكثر العناية إىل قواعد اللغة العربية حىت ميض الطالب يف تعلمها. كما يف فوق 
اخللفية، يقرأ كاتب طريقة الرتمجة يف تعليم اللغة العربية، يف املعهد الرابطة املساجدة 

واملصليات اإلندونسيا.



٣

اريف للغة، كما وردت ىف كتب لسان العرب، واملعاجم، هناك عدة تع
هى لفظ على وزن "فُعَلة" ككرة. لغا "اللغو –لغًة –واملوسوعات، منها: فإن اللغة 

واللغا" هي السقط وما ال يُعتد به من كالم وغري وال ُحيصل منه على فائدة وال نفع. 
التهذيب: اللغو واللغا واللغوى ماكان من الكالم فري معقود عليه. الفراء : وقالو كل 

ا ال تلغى. قال  األزهري : واللغة من األمساء االوالد لغًا أي لغو إال أوالد اإلبل فإ
الناقصة، وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم. واللغا : ما ال يعد من اوالد اإلبل يف دية أو 

.٢غريها لصغرها
ا كل قوم اللغة عند  ا أصوات يعرب  أبو الفتح عثمان بن جين هي أما حدها فإ

ا كل قوم. عند الغالييين اللغة هي ٣عن أغراصهم . وقال ٤عن مقاصدهمالفاظ يُعري 
علماء العربية) يف خمتصره: حد ابن احلاجب (أو عثمان بن عمر بن أىب بكر من كبار 

. وقال األسنوى (مجال الدين عبد الرمحن بن حسني ٥اللغة كل لفظ وضع ملعىن
األسنوى) يف شرح منهاج األصول: اللغات هي عبارة عن األلفاظ املوضوعة للمعاين. 

التعبري أغراض اإلنسان ومقاصدها.فلذلك اللغة هي 

لد اخلامس عشر، دار صادر، بريوت)، ص. لسان العربلإلمام العالمة أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريق املصرى، ٢ .٢٥٠، ( ا
. أنظر أيضا يف جممع اللغة العربية اإلدارة ١٥م)، ص.١٩٥٢ه/١٣٨١رية، ،(الطبعة القانية؛ مصر: دار الكتب املصاخلصائص بن جين، أنظر أىب الفتح عثمان ٣

.٨٣١م)، ص.٢٠٠٤ه/١٤٢٥(الطبعة الرابعة؛ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، املعجم الوسيط مصر العربية، العامة للمعجمات وإحياء الرتاث مجهورية 
.٤م)، ص.١٩٨٩(الطبعة الثانية والعشرون؛ بريوت: املكتبة العصرية، جامع الدروس العربية موسوعة يف ثالثة أجزاء مصطفى الغالييين، ٤
.٥(الطبعة الثالثة؛ القاهرة: مكتبة دار الرتات، دون سنة)، ص. املزهر يف علوم اللغة وانواعها عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، ٥



٤

يف العامل هي اللغة العربية. اللغة إحدى اللغات األجنبية الىت يستعملها الناس 
ا كل مسلم لفهم دينه. تعليم اللغة العربية  العربية هي العلم املهم الذى البد أن يتمكن 
م  ا وسائر عباد ا صلوا واجب شرعى على املسلمني ليفقهوا أصول دينهم وليقوموا 

هو األساسيات اإلسالمية الىت التقبل منهم بغري اللغة العربية. إضافة إىل ذلك، التعاليم
َربِ القرآن الكرمي قد أنزل باللغة العربية مصدقا لقوله تعاىل ((  ا َع اُه قـُْرآًن َن َزْل نـْ نَّا َأ ا ِإ ي

وَن  ُل ِق ْع ْم تـَ لَُّك َع ). وكذلك حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم و ١٢/٢ف/يوس(َل
أيضا. فإنه ينبغي على كل الكتب الىت صنفها العلماء القدماء مكتبوبة باللغة العربية 

مسلم أن جيتهد يف تعلم اللغة العربية بكل جهده وطاقتة ليصل إىل كل ما يتمناه من 
العلوم الدينية.

األجنبية، والدول يف العامل يتضمن فيها إندونسيا يعاىن من اللغة العربية هي اللغة
ذلك. وهناك أيضا ظ احلروف وغري الصعوبات يف تعلمها ألن اإلختالف يف اللهجة وتلف

العوائق الىت جيدها الطلبة حينما يتعلمون اللغة العربية بسبب وجود األنظمة اللغوية الىت 
البد أن يتبعوها، فمثل يف اللغة العربية هناك القواعد النحوية و الصرفية. يعرف به كيفية 

٦صياغة األبنية العربية، وأحوال هذه األبنية ليست إعرابا وال بناء

.٧م)، ص. ١٩٨٣( بريوت: دار النهضة العربية، التطبيق الصريف جحي، عبد الرا٦
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رنا اللغة العربية مواد متنوعة، بداية من تلفظ حرفها (خمارج احلروف) إذا قا
ا واشتقاقها واملذكر  املؤنث وما إىل ذلك.و وقواعدها والتغيري يف إعرا

كثري من الطالب ممن لديهم االنطباع بأن تعلم اللغة العربية أكثر صعبا مما كان 
٧عليه يف تعلم لغة أجنبية أخرى

الطلبة يف تعلم اللغة العربية فهي صعوبة يف الرتمجة. يواجههاأما املشكلة الىت
صعوبة يف الرتمجة كثرية من املشاكل اللغوية الىت تنشأ بسبب إختالفات بني اللغتني 

العربية واإلندونيسية.
مثال تستخدم اللغة العربية الكلمات كثريا من احلروف التعدية واحلروف الزائدة. 

اك العديد من تركيب اجلملة اليت وضعت متتابعة املقلوب، لغاية باإلضافة إىل ذلك، هن
اجلملة مباشرة وليس بسهولة يف حبث اليستطيع املرتجم (اقرأ: الطالب) أن يفهم معىن 

.٨تكافوا معناه يف الرتمجة
فلذلك، كانت معرفة عن تركيب اللغة مهمة جدا، ليس من اللغة املرتجم منها 

كن معرفة عن اللغة املرتجم إليها (اللغةاإلندونيسية) أيضا.(اللغة العربية) فقط، ول

ا، ٧ )، ٢٠٠٥(يوغياكرتا: بوستاكا رحلة كروف، Metodologi dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arabرضية زين الدين وأصحا
.٢٠ص.

.٧جاكرتا جنوبية: برسادا كيماال، دون سنة)، ص.- (جيبوتتدليل  يف الرتمجة رفيعي، ٨
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الىت البد حلها كل من كما كان فوق هذا كله، فمن الضروري هناك احملاولة 
الطلبة واملعلم على مشكلة عملية ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية. ألن الرتمجة 

العربية ليعطي الطلبة فهما كامال حينما هي جزء من أجزاء ال يتجزأ من تعليم اللغة 
يتعلمون اللغة العربية.

لذلك، فيهتم الكاتب بإجزاء البحث عن مشاكل ترمجة اللغة العربية إىل اللغة 
- اإلندونسية يف إحدى املؤسسات الرتبوية اإلسالمية يف املدرسة الثانوية احلكومية بالنج

بالنج غووا.
الفصل الثاني: مشكلة البحث

ا املشكلة الىت سيجعلها الباحث أساسا للبحث يف هذه الرسالة فيما يلي:أم
إىل اللغة كيف كانت قدرة تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغة العربية-١

بالنج غووا؟-انوية احلكومية بالنجباملدرسة الثاإلندونيسية
إىل العربيةالفصل الثاين يف ترمجة اللغة ما هي املشكالت الىت يواجهها تالميذ -٢

بالنج غووا؟-انوية احلكومية بالنجباملدرسة الثاللغة اإلندونيسية
توضيح معاني الموضوعالفصل الثالث: 
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إن كتابة الرسالة العلمية حتتاج إىل حتديد البحث. فقبل احلوض ىف احلديث عن 
ع ذات البحث ىف هذه الرسالة ينبغى للكاتب أن نشرح معاين الكلمات الواردة ىف موضو 

الرسالة العلمية البسيطة تسهيال لفهم ماىف هذه الرسالة من الكلمات، وهى:
.٩استطاع، قوي عليهقدرة متعىن متكن منه،-يقدر-قدرة: أصله قدر-١
الرتمجة: الرتمجة أو النقل هي عملية حتويل نّص اصلي مكتوب (و يسمى نص -٢

اللغة األخرى. املصدر) من اللغة املصدر إىل نص مكتوب (النص اهلدف) يف 
.١٠فتعد الرتمجة للحضارة الثقافة و الفكر

رى. الرتمجة هي حماولة إلعادة التأكيد على فكرة واحدة من لغة إىل أخ
املشكالت: مشكالت مجع من مشكلة، مبعىن صعوبة جيب تذليلها للحصول -٣

.١١على نتبجة ما أو قضية مطروحة حتتاج إىل معاجلة
قدرة تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة ع "أما ما يقصد الكاتب من املوضو 

ا باملدرسة الث انوية احلكومية اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية ومشكال
يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة تالميذالبالنج غووا". فهي القدرة -بالنج

انوية باملدرسة الثتالميذ الذي يدرس السب بالدر سمنااإلندونيسية
.٢٣.٣٠ميالدية يف الساعة ٢٠١٧من فرباير ٢حتميل بالتاريخ ، /http//:www.almaany.com/ar/dict/ar-arلكل رسم معىن، - املعاين٩

ميالدية ٢٠١٧من فرباير ٢، حتميل بالتاريخ /http//:www.ar.m.wikipedia.org/wikiترمجة،احلسابات اإلجتماعية الرمسية لويكيبيديا العربية ١٠
.٢٣.٣٠الساعة يف 

.٢٣.٣٢ميالدية يف الساعة ٢٠١٧من فرباير ٢، حتميل بالتاريخ /http//:www.almaany.com/ar/dict/ar-arلكل رسم معىن، - املعاين١١



٨

واملشاكل اليت تنشأ أو جيدهاالفصل الثاين بالنج غووا.-بالنجاحلكومية 
باملدرسة يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسيةتالميذ الفصل الثاين

.بالنج غووا-انوية احلكومية بالنجالث
هفوائدو البحث: األغراضالفصل الرابع

أغراض البحث-أ
هي:البحثاألغراض اليت يراد احلصول عليها يف هذا 

إىل اللغة اإلندونيسيةقدرة تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغة العربيةملعرفة.١
بالنج غووا.-انوية احلكومية بالنجباملدرسة الث

ملعرفة املشكالت الىت يواجهها تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغة العربية-ب
.بالنج غووا-باملدرسة الثانوية احلكومية بالنجإىل اللغة اإلندونيسية

فوائد البحث
أما الفوائد املطلوبة يف الرسالة منها: 

أن يكون مرجعا للطلبة الذين يتعلمون بعملية ترمجة اللغة العربية إىل اللغة .١
اإلندونيسية ومشاكلها.



٩

يف الفصل الثاين تالميذ اتب عن املشكالت اليت يواجهزيادة معرفات الك.٢
بالنج -انوية احلكومية بالنجالثدرسةمبترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية

غووا.
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الباب الثاني
الدراسة المكتبية

الفصل األول: تعريف الترجمة
- نقدم يف هذا الفصل تعريف الرتمجة. كلمة "ترمجة" أصلها من ترجم

.12ترمجة: بني ووضح وفسر-يرتجم
" أصله من اللغة translasionكلمة "الرتمجة" معادلة يف اللغة اإلجنليزية "

أو ferre" عرب و "trans" يتألف من كلمتني "translationisأو translationالالتينية "
latum "" محل مبعىنwhat is carried across "13مامحل عربا.

كلمة "ترمجة" لغة هي:
نقل من لغة إىل أخرى-١
.14تفسري-٢

صطالحا هي النقل أو النسخ مايف لغة (اللغة املنقول عنها) من الفكرة او 
.15أخرى (اللغة املنقول إليها)والرأي والتوصية واإلخبار إىل

.١٩٦(لروس: املناظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، دون سنة)، ص.العربية ومتعلميها املعجم األساسى لناطقني بعلي القامسي، 12
.٩)، ص.٢٠٠٦(يوغياكرتا: بريامت بابليسري، PenerjemahanTeksInggris: TeoridanLatihanحممد عريف رمحن، 13
.٤٥٨)، ص.١٩٩٩(الطبعة الثانية؛ يوغياكرتا: ملين كاريا غرافيكا، القاموس العصري وأمحد زهدي خمصر، أتابيك علي 14
.٦م)، ص. ٢٠٠٧(سورابايا: بوستاكا براغراسيف، BukuPintarMenerjemah Arab-Indonesiaنور مفيد وكسري أ.س رمحن، 15
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) يف كتابة "فن الرتمجة" أن عملية A. Widyamartayaعند أ. ويديامرتايا (
الرتمجة هي:

بتعبري معناها عملية الرتمجة هي نقل األمانة من لغة املصدر إىل لغة اهلدف 
ا. 16أوال مث تعبري أسلو

) بأن الرتمجة هي مهارة تتمثل يف حماولة Newmarkفيجادل نيومارك (
إحالل رسالة أو بيان مكتوب بإحدى اللغات برسالة أو بيان مكتوب بلغة 

.17أخرى
الذي اقتبسه زوخريدين سورياويناتا و سوغينج ) Catfordعند كانفوره ( 

):Zukhridin Suryawinata & Sugeng Hariyantoهاريانتو ( 
ية إحالل النص املكتوب بإحدى اللغات إىل إن عملية الرتمجة هي عمل

.18نص تعادله مكتوب بلغة أخرى
ليس من النسخة املكتوبة ، )Catfordكانفوره ( "النص املكتوب" املقصود  

.19لكن عملية الرتمجة ممكن من اللغة الشفهية أيضافقط، 
.١١م)، ص.١٩٨٩(الطبعة اخلامسة العشرة؛ يوغياكرتا: كانيسيوس، Seni Menerjemahأ. وديامرتايا، 16
.٢٩م)، ص.٢٠٠٦(الطبعة الثانية؛ القاهرة: دن، ربيع األول كيف ترتجم؟! حممد حسن يوسف، 17
:Translation، زوخريدين سورياويناتا و سوغينج هاريانتو18 Bahasa Teori dan Penentun Praktik

Menerjemahkanأنظر كاتفورض، .١١م)، ص. ٢٠٠٣اكرتا: دون الناشر: لسادسة؛ يوغي(الطبعة اA Linguistic Theory of
Translation ،٢٠م)، ص. ١٩٦٥(لوندون: لوجنمان.
Translation: Bahasa Teori dan Penentun Praktik، زوخريدين سورياويناتا و سوغينج هاريانتو19

Menerjemahkan ١١م)، ص. ٢٠٠٣يوغياكرتا: دون الناشر: (الطبعة السادسة؛.
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يستنتج الكاتب أن عملية الرتمجة وبناء على التعاريف املذكورة السابقة، 
هي احملاولة يف نقل الفكرة أو الرأي أو التوصية من لغة املصدر إىل لغة اهلدف سواء  

كانت باللغة الشفهية أو باللغة التحريرية.
ومن البيان السابق عن الرتمجة، هناك مصطلحات متعلقان بالرتمجة مها لغة 

Target"" ولغة اهلدف SL (Source Language("املصدر يف إجنلبزية تسمى

Language."
ذا السياق هي اللغة العربية  أما لغة املصدر فهي اللغة املرتجم عنها و

ذا ، ليس من العامية. و أما لغة اهلدف 20الفصحى فهي اللغة املرتجم إليها، و
السياق هي اللغة اإلندونيسية.

كانت اللغة اإلندونيسية متتص كثريا من مفردات اللغة العربية 
ا... حىت ا واصطالحا عامل قواميس ومعاجم اللغة اإلندونيسية اغتمر

اإلصطالحات العربية، سارت هذه احلركة يف فرتة من الوقت القدمي، مث صارت 
اإلصطالحات جزاء من متكامل اللغة اإلندونيسية.

أنواع الترجمةالفصل الثاني: 

Translation: Bahasa Teori dan Penentun Praktik، زوخريدين سورياويناتا و سوغينج هاريانتو20
Menerjemahkan :١٢م)، ص. ٢٠٠٣(الطبعة السادسة؛ يوغياكرتا: دون الناشر.
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ن يف الكتب اليت تبحث عن الرتمجة، هناك أنواع الرتمجة اليت قدمها كا
العلماء يف جمال الرتمجة.

) نوع الرتمجة إىل ثالث أنواع، Roman Jakobsonأورد رومان جاكوبسون (
أوردها فيما يلي:

Penerjemahanالنوع األول، ويسمى بالرتمجة ضمن اللغة الواحدة (

Intrabahasa وتعين هذه الرتمجة أساسا إعادة صياغة مفردات رسالة مايف إطار(
فظية بواسطة إشارات هلذه العملية، ميكن ترمجة اإلشارات اللنفس اللغة. ووفقا

" مبعىن:Bahasa. مثال ترمجة الكلمة اإلندونيسية "21أخرى يف نفس اللغة
"Sistem lambang bunyi berartikulasi yang dipakai sebagai alat komunikasi

untuk melahirkan perasaan dan pikiran22"

) Penerjemahan Antarbahasaالرتمجة من لغة إىل أخرى (وهوالنوع الثاين، 
وتعين هذه الرتمجة ترمجة اإلشارات اللفظية إلحدى اللغات عن طريق اإلشارات 
اللفظية للغة أخرى. وهذا هو النوع الذي يركز الكاتب عليه نطاق حبثنا. وما يهم 
يف هذا النوع من الرتمجة ليس جمرد معادلة الرموز (مبعىن مقارنة الكلمات ببعضها) 

.٤٥(املراجع السابق)، ص.كيف ترتجم؟! حممد حسن يوسف، 21
اس،Kamus Bahasa Indonesiaالوزارة الرتبوية الوطنية، 22 .١١٦م)، ص.٢٠٠٦(جاكرتا:بوست 
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. مثال ترمجة الكلمة العربية "ساعد" 23وترتبيهاغتنيوحسب، بل تكافؤ رموز كلتا الل
إىل اللغة اإلجنليزية مبعىن:

"to help, aid, assist, support, back up, ect24"

النوع الثالث، وميكن أن نطلق عليه الرتمجة من عالمة إىل أخرى 
)Penerjemahan Intersemiotik هي ترمجة ومز اللغة الذي له شكل كلمات إىل (

اللغة األخر. مثال ترمجة كلمات "رأس، عني، سيف" بتقدم الصورة من رمز
. 25الكلمات املذكورة

أما حبثنا يف هذه الرسالة فهو الرتمحة احلقيقة فينبغي علينا أن نتعمق كالمنا 
) Penerjemahan Antarbahasaنوع الرتمجة الثاين هو الرتمجة من لغة إىل أخرى (يف

الرتمجة احلرفية (اللفظية) والرتمحة بالتصرف (التفسري أو مجة مهاالرت اهناك نوع
املعنوية).

الترجمة الحرفية (اللفظية)أوال:
Zukhridin Suryawinataزوخريدين سورياويناتا و سوغينج هاريانتو ( عند 

& Sugeng Hariyanto:أن الرتمجةاحلرفية هي (

.٤٥(املراجع السابق)، ص.كيف ترتجم؟! حممد حسن يوسف، 23
.٦١٨)، ص.١٩٩٥لبنان: دار العلم للماليني، - (الطبعة السابعة؛ بريوتإجنليزي -املورد قاموس عريبروحى البعلبكي، 24
.١٠ص.، (املراجع السابق)Buku Pintar Menerjemha Arab-Indonesiaمفيد وكسري أ.س رمحن، رنو 25
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الكلمة أو التعبري يف لغة اهلدف الرتمجة احلرفية هي الرتمجة اليت تفصل معادل 
.26اليت كانت هلا املعىن املتساوي بالكلمة أو العبارة من لغة املصدر

ن لغة إىل أخرى نقل الكالممأما الرتمجة احلرفية عند منشور وكوستياون فهي 
.27وتراعى يف ذلك حماكاة األصل يف عدد كلماته ونظمها وترتيبها

القطان، الرتمحة احلرفية هي نقل األلفاظ من لغة عند رضوان يف مناع خليل 
إىل نظائرها من اللغة األخرى حبيث يكون النظم موافقا للنظم، والرتتيب موافقا 

. 28للرتتيب
يصور الوفاء بطاقة املرتحم الرتمجة احلرفية تذكر أيضا بالرتمجة الوافية. عادة 

ا وشكل إىل لغة املصدر من نواحى قواعد اللغة، مثاال تتابع كلمتها وشكل عبار
مجلتها وما إليها.

فلذلك، إن الرتمجة احلرفية هي نقل ألفاظ يف لغة إىل أخرى، حىت تركيب 
اللغة الثانية مناسب برتكيب اللغة األول.

ثانيا: الترجمة بالتصرف (المعنوية)

Translation: Bahasa Teori dan Penentun Praktik، زوخريدين سورياويناتا و سوغينج هاريانتو26
Menerjemahkan .٤٠(املراجع السابق)، ص.

.٢١م)، ص.١٩٩٧ه/١٣١٧(جاكرتا: سبيل السالم،دليل الكاتب و املرتحم حممد منشور وكوسنياون، 27
يوليو ١١يف ١١٦حتميل يف يوم http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/terjamah/,tarjamah،رضوان28

.٢٠.١٥يف الساعة ٢٠١٦
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أما الرتمجة بالتصرف أو الرتمجة املعنوية فهي شرح الكالم وبيان معناه بلغة
.29أخرى مراعاة مكافأة لغة املصدر يف املعاين واألغراض

عند رضوان يف مناع خليل القطان، الرتمحة املعنوية هي بيان معىن الكالم 
.30بلغة أخرى من غري تقييد برتتيب الكلمات األصل أمراعاة للنظام

الرتمجة املعنوية هي الرتمجة بتصرف وتقوم على التقدمي والتأخري، واخلذف 
.31(النقص)، والزيادة، والتبديل، واالقتباس وسنعود إليها يف موضها

هنا، ليس مبعىن جيوز ملرتجم أن يرتجم بإختياره حىت الرتمجة بتصرف 
انعدمت جواهر الرتمجة. لكن التصرف هنا مبعىن أن املرتجم يف ترمجته اليقيد يف 

يغريه لكي قصد أو نص لغة املصدر من شكلها تركيب مجلتها. جيوز للمرتجم أن 
رسالة من كاتب نص املرتجم منها سهولة و واضحا لقارئه.

مراحل عملية الترجمةالفصل الثالث: 
ا أو رسالتها إىل أخرى، هناك مراحل أو يف كل نقل معىن من  لغة أو فكر

عمليات ميرها املرتجم حلصول الرتمجة اجليدة.

.٢١م)، ص.١٩٩٧ه/١٣١٧(جاكرتا: سبيل السالم،دليل الكاتب و املرتحم حممد منشور وكوسنياون، 29
يوليو ١١يف ١١٦حتميل يف يوم http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/terjamah/,tarjamah،رضوان30

.٢٠.١٥يف الساعة ٢٠١٦
.٢٢م)، ص.١٩٩٧ه/١٣١٧(جاكرتا: سبيل السالم،دليل الكاتب و املرتحم حممد منشور وكوسنياون، 31
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الفكرة (الداخلية) اليت عملية الرتمجة هي صيغة مقصودة إليضاح عملية
ا الناس (اقرأ: املرتجم) عندما يرتجم لذلك، عملية الرتمجة هي عقد .32يعمل 

النشاط اليت يعمل به املرتجم يف نقل الفكرة من لغة املصدر إىل لغة اهلدف.
) مراحل عملية الرتمجة اليت اقتبسها Nida & Tabirأورد نيدا وتابري (

Zukhridin Suryawinata & Sugengسوغينج هاريانتو ( زوخريدين سورياويناتا و

Hariyanto" إىل ثالث مراحل هي األول التحليل (analisis والثانية النقل ،"
"transfer" والثالثة التسوية ،"restrukturisasi"33. التايل سيشرح الكاتب واحد

فواحد مراحل يف عملية الرتمجة.
)analisisالتحليل (أوال : 

قبل أن يرتجم مرتجم كتابا أو نصا، فينبغي عليه أن يقوم بتحليل النص أو 
الكتاب الذي سرتمجه. التحليل هو عملية إدخال (تعريف) األولية للمرتجم من لغة 

نص املصدر بطريق فحص مجيع أجزاء النص جسديا من البداية إىل النهاية. 

Translation: Bahasa Teori dan Penentun Praktik، زوخريدين سورياويناتا و سوغينج هاريانتو32
Menerjemahkan .١٨(املراجع السابق)، ص.

.٣٣م)، ص.١٩٩٦(ليدين: إ.ج. بريل، The Theory and Practice of Translationنيدا وتابري، 33
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خاالت: العالقات حيلل املرتجم نص لغة املصدر يفيف مرحلة التحليل،
النحوية املوجودة، معىن الكلمات وتركيب اجلملة كي فهم معىن النص أو الكتاب 

.34مجيعا
يف قراءة النص، الوظيفة الرئيسية للمرتجم أي حتليل النص تالبحث عن 
األفكار الرئيسية ألنه يف حبث عنها سيواجة املرتجم العناصر اللغوية يف نص لغة 

. 35اللغوية منها الكلمات والعبارات واجلملاملصدر. العناصر 
)transferثانيا: النقل (

أما املرحلة الثانية يف عملية الرتمجة فهي النقل. يف هذه املرحلة، النص أو 
من املعىن مث يديره يف فكرته (اقرأ: املرتجم) وينقله الكتاب اليت حلله وفهمه املرتجم

من لغة املصدر إىل لغة اهلدف، يف هذه املرحلة مل حيصل عقد الكلمة، وقع كلها 
.46يف باطن املرتجم
restrukturisasi)ثالثا : التسوية (

Translation: Bahasa Teori dan Penentun Praktik، زوخريدين سورياويناتا و سوغينج هاريانتو34
Menerjemahkan .١٨(املراجع السابق)، ص.

(دون مكان النشر: KompetensiPengalihan(Tramsfer Competence) dalamPenerjemahanأريس وويانتورو، 35
.٤م)، ص.٢٠٠٧بيسات،

Translation: Bahasa Teori dan Penentun Praktik، زوخريدين سورياويناتا و سوغينج هاريانتو46
Menerjemahkan.٩(املراجع السابق)، ص.
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التسوية هي املرحلة األخرية يف عملية الرتمجة تعين إعادة ترتيب أو تسوية 
حاول املرتجم إلجياد . يف هذه املرحلة أيضا، 37املرتجم عنها إىل لغة اهلدفالنص 

تركيب اجلملة املناسب يف لغة اهلدف، حبيث الكلمات املعادلة، والعبارات، 
احملتويات واملعاين والرسائل املوجودة يف لغة املصدر ميكن تسليمها متاما يف لغة 

اهلدف.
د نصوص الرتمجة املناسبة أو وردت يف لغة الغرض من هذه املرحلة يعين لتولي

اهلدف. وتشتمل هذه املرحلة على وحدة من اإلفكار ووحدة اإلسلوب وقبول نص 
الرتمجة والتدقيق اإلمالئي/ الكتابة وغريها.

(املراجع السابق)، KompetensiPengalihan(Tramsfer Competence) dalamPenerjemahanأريس وويانتورو، 37
.٤ص.
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 : المجموع الكلي الفصل األول

للحصول على املعلومات احملتاج إليها يف ىذا البحث فيكون اجملموع الكلي  
كموضوع البحث شيئا ال بد منو. قبل أن يتكلم الباحث عن اجملموع الكلي يف 

 ىذا البحث تتقدم على تقدمي تعاريفو عند املؤىلني.
 عند سوىرسيمي أريكونتو:فاجملموع الكلي 

Keseluruhan subjek penelitian.
38

. 

 "مجيع موضوعات البحث"
 :أما اجملموع الكلي عند سوغيونو ىو 

Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
39

.  

"والية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية وخصيصة معينة أثبتها 
 الباحث لدراستها ويليها سحب االستنباط"

 Pengantarوغري املؤىلني السابقني جاء الدكًتاندوس حرمان ورسيتو يف كتابو 

Metodologi Penelitian حث" بتعريف تفصيل عن اجملموع الكلي:"موصل مناىج الب 
                                                 

 .102(، ص.1991بندونج: رنيكا سفتا، : VIIط. )Prosedur Penelitianسوىرسيمي أريكونتو، 38
  .57(، ص. 2002بندونج: الفابيتا، : VIط، )Metode Penelitian Administrasiسوغيونو اريكونتو، 39
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Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

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

yang memiliki karaktersitik dalam suatu penelitian
40

 

"اجملموع الكلي ىو مجيع موضوعات البحث اليت تتكون من إنسان وحيوان  
ونبات وظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات هلا شخصيات أو 

 خصائص يف البحث"
مبناسبة موضوع ىذه الرسالة فعني الباحث اجملموع الكلي يف ىذا البحث 

 فيما يلي:
 بالنج غووا.-احلكومية بالنجمعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية  -1

بالنج -الثانوية احلكومية بالنجمجيع التالميذ  الفصل الثاين باملدرسة  -2
 تلميذا. 209غووا زكان عددىم 

 الفصل الثاني : العينة النموذجية

 العينة النموذجية عند سوغيونو ىي:
Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

41
 

 "جزء من عدد اجملموع الكلي ومتييزاتو."
% من اجملموع الكلي لتكون 15ومن التعرفني املذكورتني، فأخذ الباحث  

 تلميذا. 31العينة النموذجية فكانت عددىا 
                                                 

  .49(، ص. 1992جاكرتا: ف ت. مكتبة كراميديا االوىل، )Pengantar Metodologi Penelitianحرمن وارسيتو، 40
 .49(، ص. 2008بندونج: الفابيتا، : IVط، )Memahami Penelitian Kualitatifسوغيونو، 41
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 العينة النموذجيةأخذ : طريقة الفصل الثالث

سًتسنو حاد "أخذ العينات ىي الطريقة اليت تستخدمها ألخذ العينة قال  
 Probabilityالنموذجية" يستخدم ىذا البحث أخذ العينة االحتمالية )

Sampling .)ىي تقنية اليت تعطي الفرص املتساوية لكل  أخذ العينة االحتمالية
لينتخب لتكون أعضاء العينة النموذجية. التقنية اجملموع الكلي عنصر )أعضاء( 

(. وقيل البسيطة Simple Random Samplingاملستحدمة ىي عينة عشوائية بسيطة )
ألن طريقة امتصاصها بشكل عشوائى دون النظر إىل الطبقات املوجودة يف اجملموع 

 الكلي. فإن احملموع الكلي يف ىذا البحث العلمي ىو متجانس.
 الفصل الرابع : طريقة جمع المواد

طريقة مجع املواد عامل العوامل اليت البد من أن حيتسبو الباحث يف البحث.  
استخدام ىذه الطريقة يالئم حوائج وكفاءات حتليل الباحث. أما طرائق مجع املواد 
اليت سلكها الباحث يف ىذه البحث خبطوات للحصول على املواد الصحيحة 

كيفيات وىي طريقة احث  الدقيقة من البحث وكتابة ىذه الرسالة سيستخدم الب
 الفحص امليداين.
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طريقة الفحص امليداين ىي ان يزور الكاتب إىل املدرسة الثانوية احلكومية  
بالنج غووا اليت جعلها ميدانا للبحث مث يالحظ الكاتب أن يكتب كل -بالنج

 االشياء اليت تتعلق بالبحث باستخدام وىي:
 Obserfasi)) طريقة املالحظة -1

 أريكونتو تعرف الطريقة املالحظة ىي:عند سوحرسيمي 
 ."42"طريقة املالحظة ىي مالحظة الشيء باستعمال العني

يستخدم الباحث الطريقة املالحظة ليالحظ مباشرة طلبة باملدرسة الثانوية  
عند يًتمجون اللغة العربية إىل اللغى اإلندونيسية.  بالنج غووا-احلكومية بالنج

 بالنج غووا.-املدرسة الثانوية احلكومية بالنجويالحظ الباحث أيضا أحوال ب
 (Wawancara)طريقة املقابلة  -2

"أما تعريف الطريقة املقابلة ىي احملاورة اليت يستعملها السائل لينال 
 "43عالم من املخربإ

ين. يف ىذا من حملرب يستعمل الباحث الطريقة املقابلة للحصول على البيانات  
برائيس املخرب يف ىذا البحث ميكن سائال مباشرة ملخرب. احلال كان الباحث 

املدرسة ومعلمي اللغة العربية. سيسأهلم الباحث ملعرفة املشكلة اليت توجة الطلبة يف 
                                                 

 .156(، ص.املراجع السابق)Prosedur Penelitianسوىرسيمي أريكونتو، 42
 .155(، ص.املراجع السابق)Prosedur Penelitianسوىرسيمي أريكونتو، 43
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بالنج -ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية باملدرسة الثانوية احلكومية بالنج
 غووا.

 
 

 (Angket)ِ  طريقة اإلستبيان -3

استخدامها للحصول االستبيان ىي عدد من األسئلة املكتوبة اليت 
على معلومات من اجمليب من حيث التقرير حول شخصيتو، أو األشياء 

 اليت كان يعرفها. 
يف ىذا البحث يستخدم الكاتب نوع االستبيان املقفل يف األجوبة 

 .على األسئلة. وكانت األسئلة البيانات للكشف عن املشكلة املبحوث
 (Dokumentasi) الطريقة الوثيقية -4

الطريقة الوثيقية ىي الطريق للبحث عن املواد حول ىذه األمور أو 
املتعريات يف شكل مذكرات والنص والكتب واجلرائد واجملالت والنقوش 

 .44وحمضر االجتماع وجدول األعمال وغري

 : أدوات جمع المواد الفصل خامس

                                                 
 .231(، ص.املراجع السابق)Prosedur Penelitianسوىرسيمي أريكونتو، 44
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مستخدمة الباحث يف مجع املواد املتعلقة هبذا أدوات مجع املواد ىي آالت  
 البحث. فاستخدم الباحث عدة آلة:

 Pedoman Obserfasi )دليل املالحظة ) - أ

 (Pedoman Wawancaraدليل طريقة املقابلة ) - ب

 (Angketاإلستبيان )ِ     -ج
 (Form Dokumentasiالوثائق  )    -د

 الفصل السادس : طريقة تحليل المواد
اليت مت مجعها حيللها الباحث باستخدام الطريقة االحصائية املعلومات  

الوصفية. االحصائية الوصفية ىي االحصائية املستخدمة لتحليل املعلومات عن 
طريق وصف املعلومات كما كانت دون أي قصد لسحب االستنباط املطّرد للعام 

 أو التعميم.
املعلومات حىت  أما الطريقة التحليلية اليت يستخدمها الباحث يف تنظيم

 تكون تركيب نظام البحوث ىي:
 طريقة الوصفي الكمي 

 تستخدم ىذه الطريقة لوصف املعلومات الكمية خبطوة فيما يلي:
 جدول تكرر؛ تعيني معدل الدرجة برموز: -
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    = 
  

 
 

Keterangan 

     Nilai rata-rata 

    = Jumlah dari hasil perkalian antara dari masing-masing kelompok 

     = Jumlah sampel 

(Gay, L.R., 1990: 361) 

 :حيث
Mx  رجة = معدل الد 
 = مجلة حاصل الضرب من كل جمموع   

N مجلة العينة = 
 

 جدول تكرر؛ تعيني عرض الدرجة برموز: -

 

-   
 

 
      

 املواصفات:
P النسبة املئوية = 
F الًتدد = 

N عدد املستجيب = 
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 الباب الرابع
 البحثنتائج 

 بالنج غووا-الثانوية الحكومية بالنجلمحة عن المدرسةالفصل األول: 
 حملة قصرية .1
 بالنج سابقا أيضا معروفة-البلد بالنج غووااحلكومية  الثانويةمدرسة ا 

النظام التجاري ادلتعدد األطراف  كانت تعرف سابقا بوصفها الثانويةمدرسة ا
مث تأسست رمسيا  1974الضبط عام  ،عاماً  33منذ ± رائدة بالنج -جوبيب بالنج

ادلدرسة من خالل الرحلة اليت طويلة مبا يكفي لتكون أخريا يف . 1975يف عام 
ادلعلمون الذين يعلمون ورعايتهم وغريىم من اإلداريني ال يكلون من . احلكومية

 .أجل بناء ىذه ادلدرسة
ليت متر خطوة خبطوة، واليت تبدأ مبركز مسجل، تعًتف  ،ادلدرسة مرن جداً  

وعالوة على ذلك ىذا منو يف نيجرييكان يف كانون األول/ديسمرب . احلكوميةمبركز 
تتميز ادلدرسة بالكبرية انتقاء عدد ادلتعلمني  ،احلكوميةسواء قبل أو بعد . 2004

 .ادليدان الديين سجلت إصلازات واألجناس ادلختلفة تًتاوح بني اجلمهور خاصة يف
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 اادلوقع اجلغرافي .2
كم من منطقة   8)± يقع يف منطقة غوا ى غووااحلكومية  الثانويةمدرسة ا 

 الثانويةمدرسة ا .العاصمة( على وجو التحديد يف منطقة بونتومارانو قرية بونتوماناي
 بداية إنشائها ىي ادلدرسة اإلسالمية النموذجية الوحيدة يف منطقة غووااحلكومية 

بونتومارانو مث، واآلن أصبح مت نيجريي غوا واحدة من ادلدرسة اليت حتظى بشعبية 
جنبا إىل جنب مع .وأحب من قبل معظم الناس يف مجيع أضلاء منطقة بونتومارانو

تقدم ىواة أو  غووااحلكومية  الثانويةمدرسة ا ،تنمية النواحي بونتومارانو اآلن
 .1احلكوميةالثانويةدرسة امب ىذهاستعداد اجملتمع ليتمكن من إدراج 

 : ا يوصف على النحو التايلو غو  احلكومية الثانويةجغرافيا موقع ادلدرسة  
حدود ألف اجلانب اجلنويب يف "مكتب الشؤون الدينيةبونتومارانو  .أ 

 .الفرعية
الشمال حدود ادلقاطعات الطريق ادلؤدي إىل بلده جلوه ومقاطعة جنوب  .ب 

 .ويسيالسو
 . بونتومارانو  POLSEKTAزلدودة مع مكتبالغربية غري  .ج 
 . بونتومارانو منازل قرية الشرق غري زلدودة .د 

                                                 
 2017 29الباحثون وادلاحلظات والتوثيق احلالة اجلغرافية للمدرسة, سبتمرب،1
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 الرؤية والرسالة واألىداف .3
 الرؤية . أ

 أعمال ادلتعلمني الذين يتفوقون يف اإلصلازات وأساس متني يف إميتاق 
(IMTAQ). 

 التفوق يف اإلصلاز (1
ويسي السوحتقيق الطالب الذين حصلوا على مقاطعة "االمتحانات  .أ 

 .ادلستوى األعلى قيمة أصلية-اجلنوبية" اقتناء عشرة الوطنية
حقيق الطالب الذين حصلوا على بطل سباق اللقب للعلوم، ولغة  .ب 

الفنون والرياضة، فضال عن سباق أخرى على مستوى ادلقاطعة متق 
 .ومقاطعة

 .حتقيق الطالب الذين يتمتعون بالذكاء االجتماعي والطابع لألمة  .ج 
 .لطالب ذكيأعمال ا .د 
 IMTAQ متني يف (2

تشكيل الطالب الذين تكون قادرة على أن تصبح على دائي  .أ 
 ة.ودائي

  .حتقيق كرمية برياخالكول الطالب .ب 
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 حتقيق الطالب حيفظون جزء عم جزء عم .ج 
 تشكيل الطالب الذين حيبون الصالة .د 
 تشكيل الطالب الذين لديهم الذكاء كيتيون القرآنية .ه 

 البعثة . ب
شاملة، فضال عن مهام ادلنظمة مدرسة  جراء اإلعداد بطريقة .1

 فيتاليساسي أن يسًتيح يف اإلدارة القائمة على ادلدرسة.
تنفيذ عملية التعلم الفعالة على أساس معيار الكفاءة الوطنية  .2

 باإلضافة إىل احلكمة احمللية وخصوصية
 جعل أنشطة مغمب فعالة يف حتسني الكفاءة ادلهنية للمعلمني .3
ادلستمر للطالب الذين لديهم مواىب  إجراء عملية التدريب .4

متفوقة يف رلال ميبا، اللغة، فن الرياضة، متس وتكنولوجيا 
 ادلعلومات

تنفيذ عملية بيمبيساا أداء صالة منتظمة يف ادلدرسة وتنفيذ  .5
 الطالب التأديب يف نتيجة لذلك

متكني أنشطة أوسيس والكشافة، أوكس، كري وغريىا من األنشطة  .6
 ة ادلدرسة نظيفة وصحيةذات الصلة يف بيئ
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شراء مرافق التعليم والتعلم والبنية التحتية وفقا للجداول ذات  .7
 األولوية ادلدرجة يف اخلطة.

 حتسني إدارة متويل ادلدارس الواقعي والشفاف وادلساءلة. .8
توفري مكان للصالة الئقة ومتثيلية بشكل مستقل أو مبساعدة  .9

 اآلخرين.
 ادلعنية يف بناء مدارس شلتازةتعظيم دور اللجان واجلهات  .10

 األىداف . أ
عزيز أوجو التآزر ومكونات األداء ادلدارس الدينية ادلنظمات نظرة  .1

ادلدرلة، كورديناتيف، القائمة على ادلشاركة، ومنسجمة يف 
 ادلدارس الدينية موثوقة ادلستندة إىل اإلدارة.

 إنتاج الطالب الذين يتفوقون يف اإلصلازات وقوى يف اإلميان أو .2
 التقوى باإلضافة إىل قد ميناسيونال كرمية والكفاءة أخالكول.

زيادة ادلعلمني السلطة بروفيسيوناليسمي لتصميم اختصاص  .3
الطالب اليت سوف يتحقق من خالل التخطيط السليم للتعلم 

 وادلرح.
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إعداد الطلبة الذين لديهم مواىب العلوم، واللغات، والرياضة ومتق  .4
 يف حتقيق الفن وال انتخابات تسببت

ويات وتطوير  ھارات ادلعتادة اليت تدعم الھتوفري عدد من امل .5
 ارات لدى الطالبھکفاءات امل

إنشاء قدرة موثوقة لدى الطالب يف رلال التنظيم وزلبة اإلنجاز  .6
 والبيئة

تلبية احتياجات سكان ادلدارس على ادلرافق التعليمية والتعلمية  .7
  راموالبنية التحتية من خالل برنامج شحذ يف

إرضاء العني ال ميزانية الربامج بدأت يف راببم بالدقة األساسية،  .8
 يتحلى، شفافة ومسؤولة ومتسقة

نشاء ادلرافق الدينية اليت تصبح زلورية يف األنشطة الدينية، وتعليم  .9
 أخري كرًن للمدارس.

إنشاء مشاركة ملموسة من جانب اللجنة وأصحاب ادلصلحة  .10
 .او رفيعة ادلستوى يف غو اآلخرين إلنشاء مدرسة 

والغرض من ادلدارس ادلذكورة أعاله أصبح جزءا من اجلهد ادلبذول لتحقيق  
ىدف التعليم الوطين أي حتسني االستخبارات، ادلعرفة، شخصية، وادلواقف، 
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فضال عن ادلهارات العيش بصورة مستقلة، واتبع مزيد من التعليم. لتحقيق  والنبيلة،
ادلعايري على الصعيد الوطين، وأنشطة التعلم يف ادلدارس نوعية التعليم تستجيب 

 يشري إىل ادلعايري الوطنية للتعليم الثمانية. 
لتحقيق أىداف الًتبية الوطنية، ومستوى كفاءة اخلرجيني اليت مت تعيني، مث  

رئيس ادلدرسة وادلدارس الدينية وسيفيتاس "اللجنة ادلدرسة" حيدد اذلدف 
ألنشطة الرئيسية، سواء بالنسبة لألجل القصري، يف األجل االسًتاتيجي/برنامج ا

اذلدف من الربنامج يهدف إىل حتقيق الرؤية . ادلتوسط، و على ادلدى الطويل
 .او وحتقيق مهمة ادلدرسة تساناويا نيجري غو 

 عملية التعليم والتعلم .4
 :ادلمولة يف نوعني من أنشطة الربنامجغووااحلكومية الثانويةمدرسة ا 

 ادلناىج الدراسية برنامج . أ
 الربامج اخلارجة عن ادلناىج الدراسية . ب

 يف تشغيل الربامج: 
 التخطيط الذي أدى إىل .1

 حتقيق رؤية ورسالة للمدرسة . أ
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إعداد وحتليل ادلواد ادلعدة يشمل الربنامج السنوي, برنامج تصميم  . ب
 وتنفيذ "التعلم الفصل الدراسي

 إعداد مصادر التعلم / وسائل اإلعالم التعليمية . ت
 تنفيذ برنامج ادلناىج الدراسية .2

 أحداث الطالب . أ
ساعة  2وتنقسم عملية التدريس والتعلم يف الربنامج ادلناىج الدراسية إىل  

 07.00ساعات من الدروس يف يوم واحد من  8أي صباح وظهرا يليو الطالب 
بتوقيت وسط  12.45ويتا )صباحا(، الساعة  12.30ويتا تصل إىل. الساعة 

دقيقة لكل درس واحد، إال  45ويتا )بعد الظهر( مع مسألة  17:40أوروبا. يف 
ويتا تصل إىل.  07.00ساعات من الدرس الذي ىو يف  6يوم اجلمعة ىو فقط 

 17.00ويتا تصل إىل. الساعة  13.15ويتا )صباحا(، الساعة  11.10الساعة 
ني على حد والطالب ملزمون بالقيام جبميع ادلهام اليت تعطي ادلعلم(.ويتا )ظهرا

 2.سواء يف ادلنزل وادلدرسة
 أنشطة ادلعلمني . ب

                                                 
 2017سبتمرب  30الباحث، مراقبة ظروف عملية التعلم,2
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الدروس احلفاظ  2015/2016سنة  1عملية التدريس والتعلم، الفصل  
على نظام التعلم على أساس قبل أي مدرس تعليم التخصصات ادلطلوبة على 

ال تقوم على أساس تنظيم حكومة غووااحلكومية الثانويةساعة, مدرسة ا 24األقل 
عن ادلدرسني. ألن شرط مدرسي ادلواد  2008سنة  74إندونيسيا رقم مجهورية 

الذين لديهم عدد غري كاف من ادلعايري اليت مل تصبح بعد دراسات ميدانية على 
لكن ادلعلمني أيضا تنفيذ التعلم ادلناسبة ساعات واجب اهتم ادلدارس الدينية اآلن. 

 .يف ادلدارس الدينية
نشطة ادلعلمني أخرى كما تفعل عالجية واإلثراء للطالب الذين يعتربون  

أيضا بتحليل نتائج تعلم الطلبة ومتابعة مع إثراء ادلعلمينأن تتطلب التعلم اخلاصة. 
 .وحتسني
 تفاعل التدريس والتعلم . ث

لتفاعل بني التدريس والتعلم بني الطالب باستخدام ادلناىج الدراسية   
اليت توجو إىل احلكمة احمللية. عملية التعلم والتعلم يتبعها  2013كتسب وادلناىج 

موضوعات، مبا يف ذلك احملتوى احمللي. يف العام  16طالب الصف السابع مع 
بدأت تعلم تفاعلي عرب استخدام وسائط تكنولوجيا ادلعلومات  2006

 واالتصاالت عن طريق تشغيل جهاز كمبيوتر يف سلترب الكمبيوتر.
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 :غووااحلكومية الثانويةمدرسة ااصةميزة خ 
 برنامج حلفظ الرسائل القصرية جلميع الطالب . أ
 حفظ دورات ادلفردات اإلصلليزية والعربية . ب
يف كل مرة ىناك اجتماع للمعلمني والطالب مع ادلعلمني لزراعة  . ت

 .حتيات
 

قدرة تالميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الفصل الثاني : 
 بالنج غووا-اإلندونيسية ومشكالتها بالمدرسة الثانوية الحكومية بالنج

تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية قدرة دلعرفة  
، قام الكاتب باإلمتحان بالنج غووا-انوية احلكومية بالنجومشكالهتا بادلدرسة الث

. ومن االمتحان حصل الكاتب نتائج اإلندونيسيةترمجة اللغة العربية إىل اللغة عن 
 ادلمتحني كما يلي:

 
 
 

 



36 

 

 

 ولىالقائمة اال
تالميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة نتائج االمتحان 

 بالنج غووا-اإلندونيسية بالمدرسة الثانوية الحكومية بالنج
 

 النتيجة االسم الرقم
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 زلمد إمام رنندي
 إيفى أرينيت

 أنا ريسكيا موليدى
 زلمد إبراىيم ف

 نور اللفتىي
 مزراعة األخرى

 زيسابيلى
 فطري رمضاين ز

 حردينيت
 نادي اولياين

 فطري رمضاين

60 
60 
50 
60 
80 
80 
50 
70 
80 
80 
70 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

 وحيو رمضان
 نور فوزي واحد

 ويرى فربينيت
 احسنزلمد نور 

 زلمد ديرغى اول رزقي
 عبد بننت سوريا ف

 زلمد رزقي
 نور عزيزة

 إيإين كورنية
 فاعل شار

 نورويندى يولينيت
 سيت نور إناية
 سيت نورخرياين
 م زلمد احسن

 وحيودي
 نور الفربياين

70 
60 
60 
60 
70 
70 
60 
100 
70 
60 
90 
50 
60 
40 
70 
80 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 

 سردياىن
 خريونيسا فارة ديلى
 زلمد فطرى ابادي

 سيت خدجية
 زلمد فردي

 رمحي

50 
40 
70 
50 
60 
50 

 
تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة مصدر ادلواد : نتائج  

 .بالنج غووا-انوية احلكومية بالنجاإلندونيسية ومشكالهتا بادلدرسة الث
دلعرفة معدل النتائج من القائمة ال ، فقدم الكاتب القائمة التوويعية كما  

 يلي: 
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 ثانيةالقائمة ال
تالميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى لبحث معدل قائمة المحاسبة

 بالنج غووا-اللغة اإلندونيسية بالمدرسة الثانوية الحكومية بالنج
 

X F Fx 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

1 
1 
5 
8 
10 
6 
2 

100 
90 
400 
560 
600 
300 
80 

وعمجملا  N = 33 ∑fx = 2,130 

قدرة تالميذ الفصل الثاين يف مبناسبة عن القائمة ادلذكورة، نعرف أن معدل 
انوية احلكومية ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية ومشكالهتا بادلدرسة الث

 الرمز :. باستعمال بالنج غووا-بالنج
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   لذلك : 
∑  

 
 
     

  
        

قدرة تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغة من زلاسبة ادلذكورة، نعرف أن أنواع 
بالنج -انوية احلكومية بالنجالعربية إىل اللغة اإلندونيسية ومشكالهتا بادلدرسة الث

 غووا كما يلي:
 = شلتاز  90-100 .1
 = جيد جدا 75-79 .2
 = جيد 60-74 .3
 = مقبول 40-59 .4
 = رسب >40 .5

قدرة تالميذ الفصل الثاين يف ترمجة اللغة بناء على احملاسبة القدمية نعرف أن 
بالنج -انوية احلكومية بالنجالعربية إىل اللغة اإلندونيسية ومشكالهتا بادلدرسة الث

 .غووا كان يف درجة جّيد
يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة لتوضيح أو لتسهيل معرفة قدرهتم يف 

 ، جيوز لنا أن نراه يف القائمة ادلئوية اآلتية:اإلندونيسية 
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 القائمة الثالثة

قدرة تالميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى النسبة المئوية على 
 بالنج غووا-اللغة اإلندونيسية بالمدرسة الثانوية الحكومية بالنج

 
 المئوية F مقايس الرقم
1 90-100 2 6% 
2 75-89 5 15% 
3 60-74 18 55% 
4 40-59 8 24% 
5 <40 - 0% 

 %100 33 اجملموع
انوية تالميذ الفصل الثاين بادلدرسة الثمصدر ادلواد: نتائج التجربة لتالميذ 

 .بالنج غووا-احلكومية بالنج
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الثاني في ترجمة المشكالت التى يواجهها تالميذ الفصل الفصل الثالث: 
اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية ومشكالتها بالمدرسة الثانوية الحكومية 

 بالنج غووا-بالنج
 تؤثر الىت الًتمجة مشاكل عنالبحثية  النتائج الكاتب سيقدم، ىذاالفصل يف

حينما ترمجوا بالنج غوو -بادلدرسة الثانوية احلكومية بالنجالثاين  الفصل تالميذ
األدوات البحثية  الكاتب استخدم قد ادلشاكل ىذه لتقدًنالدروس اللغة العربية. 

، العربية 2017أكترب  11قام هبا الكاتب يف تاريخ  الىت ادلقابلة نتائجىي ادلقابلة. 
بالنج -بادلدرسة الثانوية احلكومية بالنجالثاين  الفصل اىل اللغة اإلندونسية يف تالميذ

 . غوو
الثانوية يف مدرسة  العربية اللغة مدرسعارف الدين س.أ.غ  كماقال 

اىل  العربية اللغة ترمجة ىف تالميذ وجحها التىي ادلشاكل بالنج غوو-احلكومية بالنج
 اللغة الًتمجة ىف عادة ىناك وليس، العربية اللغة معمل ىناك ليساللغة اإلندنيسية 

بالنج -بادلدرسة الثانوية احلكومية بالنجالفصل الثاين  تالميذ بعض وصعوبة، العربية
يف ترمجة اللغة العربية اىل اللغة اإلندونيسية ألن بعضهم متخرجون من ادلدرسة  غوو

 الفصل تالمبذ وبعضاللغة العربية من قبل.  يدرسو مل الذيناإلبتدائية احلكومية 
 اليت السابقة الشروح بناءعلى. العربية اللغة النصوص قراءة يف فصيح غريالثاين 
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 ترمجة بالنج غوو-بادلدرسة الثانوية احلكومية بالنجالثاين  الفصل التالميذ يواجهها
 ىي:  اإلندونيسية اللغة إىل العربية اللغة

 العربية اللغة معمل ىناك ليس .1
 العربية اللغة الًتمجة ىف عادة ىناك وليس .2
-الثانوية احلكومية بالنجبادلدرسة الفصل الثاين  تالميذ بعض صعوبة .3

يف ترمجة اللغة العربية اىل اللغة اإلندونيسية ألن بعضهم  بالنج غوو
اللغة العربية  يدرسو مل الذينمتخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 

 من قبل
 العربية اللغة النصوص قراءة ىف فصيح غريالثاين  الفصل تالمبذ وبعض .4
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الباب الخامس
الخاتمة

: الخالصةالفصل األول
العربيةاللغةترمجةىفالثاين الفصالتالميذقدرةعنالباحثسردتأنبعد

أنفيمكنبالنج غوو -الثانوية احلكومية بالنجيف مدرسة اإلندونيسيةاللغةإىل
أن: اخلالصاتتسحب

اىل اللغة اإلندونيسية العربيةاللغةترمجةىفالثاين الفصلتالميذقدرةنتائج.أ
جيد. درجةيفتكونبالنج غوو -الثانوية احلكومية بالنجيف مدرسة 

اىل اللغة العربيةاللغةترمجةىفالثاين الفصلتالميذوجههااليتاملشاكل.ب
يلي:كمابالنج غوو-الثانوية احلكومية بالنجيف مدرسة اإلندونيسية

العربيةاللغةمعملهناكليس.١
العربيةاللغةالرتمجةىفعادةهناكوليس.٢
باملدرسة الثانوية احلكومية الفصل الثاين تالميذبعضصعوبة.٣

يف ترمجة اللغة العربية اىل اللغة اإلندونيسية ألن بالنج غوو-بالنج
يدرسوملالذينبعضهم متخرجون من املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

اللغة العربية من قبل
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اللغةةالنصوصقراءىففصيحغريالثاين الفصلتالمبذوبعض.٤
العربية

: اإلقتراحاتالفصل الثاني
بناء على نتائج البحث، فقدم الباحث باملقرتاحات فيما يلي:

١.
بالنج غوو-باملدرسة الثانوية احلكومية بالنجالفصل الثاين تالميذينبغي ل.٢

أن يتعلموا اللغة العربية جيدا ألن اللغة العربية لغة مهمة.
ينبغي حضور هذه الرسالة العلمية تستطيع أن تساعد املعلم اللغة العربية .٣

على نظر دوافع ومشكالت تعلم اللغة العربية.
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