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مقدمة
أ .خلفية البحث
اللغة ىي نظاـ الرمز األصوات ,احلركؼ كالكلمات ،كاجلمل الذم يستخدـ رلتمع للطبقي ك
التواصل كالتفاعل .حاليا أشعر الناس مهمة جدا اللغة العربية كأداة اتصاؿ .اذف ,اللغويُت كحىت مجيع
اخلرباء تشارؾ يف النظرية كادلمارسة العملية للغة يدرؾ أف مجيع التفاعل كمجيع أنواع األنشطة يف اجملتمع
سشلت دكف لغتهم.
اللغة ىي أداة اتصاؿ يعٌت أداة للتعبَت عن رغبة يف قلوب االفراد اىل االخرين .يقوؿ مصطفى
الغاليُت مايلى  " :اللغة ىي عبارة أك ادلنطوقة الىت استخدامها من قبل اجلميع الذم ينقل نية أك إرادة
هبم" ( .أمحد زلتدل أنصار)2009:1-2 ،
فاف اللغة العربية ىي العبارة ادلستخدمة من قبل العرب لنقل الغرض منها لديها العربية دكر ىاما
بالنسبة للمسلمُت يف مجيع أضلاء العامل ىذا ىو ألنو ,من بُت أمور أخرل ,كاللغة العربية ىي اللغة الدين.
العربية باعتبارىا لغة الدين يكوف ىنالك فهم أف فهم التعاليم الدينية بشكل صحيح أمر البد منو ألتباعو.
كدلسلم الؽلكن أف يكوف على القياـ بواجباهتم الدينيتو بشكل صحيح طادلا مل يكن لديك ادلعرفة
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الصحيحية لتعاليم دينو ( االسالـ) ىف حُت أف تعاليم االسالـ الواردة ىف سورة القراف كالسنة كأف كالمن
استخداـ اللغة العربية .لذلك ىكذا العربية مفتاح الفهم احلقيقي للتعاليم الدينية .ككلمة من اهلل يف سورة
يوسف الفقر الثاىن  :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ( .ينىت رمحوتى) 2017 ،
يف اآلية أكضح أف القرآف أنزؿ باللغة العربية .كىذا ىو السبب قالت اللغة العربية لتكوف لغة
القرآف أك اللغة الدينية .ىناؾ العديد من األسباب األساسية دلاذا ىم من ادلسلمُت تدعو العربية باعتبارىا
لغة الدين .على مر الزمن ,زلاكلة لتعلم اللغة العربية يف تزايد هبدؼ متنوعا .يف العاـ ،كتعليم اللغة العربية
يف إندكنيسيا يهدؼ إىل حتقيق ىدفُت :
 . 1اف اللغة العربية الة لتعلم الثقافة االسالمية ضلو ىف ادلدارس االسالمية احلكومية اك األىلية ك ادلعاىد
االسالمية ك اجلاماعت االسالمية.
 . 2اف اللغة العربية ىدفها تكوين علماء اللغة القادرين على استخدامها للمواصالت عمليا كألغرض
سلتلفة ( .زىرة العليا) 2015:2 ،
تقرير كزيرة الشؤكف الدينية النظاـ رقم  2لسنة  2008بشأف معايَت الكفاءة ك ادلعايَت زلتول الًتبية
االسالمية كاللغة العربية أف أىداؼ تدريس اللغة العربية ىي :
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 .1تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية – اما الشفوية ك اما الكتابية – الذم يتضمن فيها اربع
مهارات اللغة يعٍت االستماع ك الكالـ ك القراءة ك القراءة ك الكتابة.
 .2تزيد الواعي بأعلية اللغة العربية أم احد ٍل من اللغة األجنبية لتكوف الة رئيسية للتعلم ,خاصا لتعليم
ادلصادير االسالمية.
 .3تطوير فهم العالقة بُت اللغة ك الثقافة ,كتوسيع النظرة الثقافية .كلذا يتوقع التالميذ ذلم رئى بُت الثقافات
عزف) 2010:4 ،
كاالضلراط ىف التنوع الثقايف ( .أمحد ّ
الدرس العربية ال تدرس اليوـ فقط يف مدرسة داخلية كلكن مت تطويرىا يف ادلؤسسات التعليمية
الرمسية ادلدرسة االبتدائية ,ادلدرسة الثناكية ,كادلدرسة العالية .كلكن دراسة اللغة العربية يف ادلؤسسات
التعليمية الرمسية ليس من السهل كما ىو احلاؿ يف ادلدارس الداخلية يف تعلم اللغة العربية .العديد من
التعليم الرمسي من الطالب الذين يواجهوف صعوبة دلعرفة كفهم كاستيعاب دركس اللغة العربية .ناىيك عن
سيد اللغة العربية اليت تدرس من قبل ادلعلم .معظمهم يعتقدكف أف اللغة العربية ىي لغة صعبة تعلم لتصبح
موضوعات اقل من ادلرغوب فيو من قبل بعض الطالب حىت يكوف درسا سليفا بالنسبة ذلم.
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كاجهت أيضا ىذه ادلشاكل ىف ادلدرسة الثناكية دار األمُت بالنكاريا يعٌت ادلدرسة الىت كضع اخلاصة
كادلعتمدة كذلا ادلعلم الذم يف الغالب ال تتوافق مع خلفيتهم التعليمية على كل من ادلواد اليت تدرس.
(ادلراقبة يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية دار األمُت) 2017: 15،
مشكلة الطالب يف تعلم العربية كمتنوعة للغاية ،لكن نتائج الدراسة ىف ادلدرسة الثناكية دار األمُت
ىف ادلدرسة دار األمُت لقد كجدت كاحدة من ادلشاكل يف دراسة اللغة العربية كىي إشكالية الطالب يف
تعلم القَتاءة .ككاف معظم الطالب صعوبة يف ترمجة القراءة .كيرل صعوبة على نطاؽ كاسع من قبل
الطالب خلفية يف خرغلي ادلدارس االبتدائي كلكن ىناؾ أيضا خريج مدرسة دينية الطالب يشعركف
ادلضطرب كالشيء نفسو يف دراسة كترمجة القراءة .منذ خلفية مدرسة ابتدائي شلا تسبب يف عدـ القدرة
الطالب يف تعلم اللغة العربية حىت يتمكن الطالب الذين اخللفية ادلدارس االبتدائي أكثر تواجو صعوبات
يف تعلم اللغة العربية كخاصة القدرة على ترمجة النصوص العربية ( القراءة ).
بناء على ذلك ،مهتما ادلؤلفُت يف إجراء البحوث من خالؿ رفع اللقب" "مشكالت الترجمة
نصوص القراءة على تعليم اللغة العربية للتالميذ الفصل الثامن في المدرسة المتواسطة اإلسالمية دار
األمين ببالنكاريا"
ب .البحوث السابقة
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ادلتوسطة
 .1ما مشكالت ترمجة الناص القراءة تعليم اللغة العربيّة على التالميذ ىف الفصل السابع ىف ادلدرسة ّ
اإلسالميّة دار االمُت ببالنكارايا ؟
ادلتوسطة
حل مشكالت ترمجة الناص القراءة تعليم اللغة على التالميذ ىف فصل الثامن يف ادلدرسة ّ
 .2كيف ّ
اإلسالميّة دار االمُت ببالنكارايا؟
ج .أىداف البحث
ػلاكؿ ىذا البحث للكشف عن األمور التاليّة:
 .1لوصف مشكالت ترمجة الناص القراءة تعليم اللغة العربيّة على التالميذ ىف الفصل السامن ادلدرسة
ادلتوسطة اإلسالميّة دار االمُت ببالنكارايا
ّ
حل مشكالت ترمجة الناص القراءة تعليم اللغة العربيّة على التالميذ ىف الفصل السابع ادلدرسة
 .2لوصف ّ
ادلتوسطة اإلسالميّة دار االمُت ببالنكارايا.
ّ
د .فوائد البحث
يرجى ىذا البحث اف يعطي استفادة جلميع الفرؽ ،منها:
 .1أم للحصوؿ على ادلعلومات ادلهمة عن صعوبة التالميذ ىف تعليم اللغة العربيّة.
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 .2للمعلّمُت ،فإف ىذا البحث ؽلكن أف ػلفز اإلبداع من ادلعلّمُت ىف حتسُت عمليّة تعليم اللغة العربيّة ىف
ادلتوسطة اإلسالميّة دار األهيي ببالنكارايا.
ادلدرسة ّ
 .3للتالميذ ،كىذا ؽلكن البحث زيادة التحفيز كإشراؾ التالميذ ىف التعلّم ،كاجل ّديّة ىف اإلمتحاف،
كحتسُت نتائج التعلّم؛
ادلادة اللغة
 .4للباحثُت ،ك إجراء مزيد من الدراسات ادلتعمقة ىف البحث عن حل مشكالت تعليم ىف ّ
العربيّة لؤلحباث شلاثلة كالتنميتها ىف ادلستقبل؛
للمدرسة ،كوسيلة لتحسُت نوعيّة التعليم ،كحتسُت التعاكف بُت ادلعلّمُت الذين لديهم تأثَت إغلايب ىف
حتسُت أداء ادلدارس ككمصدر للمعلومات كدراسة مرجعيّة ىف اختاذ القرارات ادلتعلقة بتحسُت كفاءة مهنيّة
ادلعلّمُت كحتقيق جودة التعلي
العملي
ه .التعريف
ّ
العامة عن بعض ادلصطلحات
كادلقصود من التعريف العملي ذلذا البحث دلساكاة النظرياّت ّ
الرئيسيّة اليت يستخدمها البحث .ك ّأما حد ادلصطالحات ىف ىذا البحث ىي:
 .1مشكالت يف الًتمجة الناص العربية
اجهها التالميذ ىف عمليّة التعلّم.
مشكالت الًتمجة ىي مشكلة أك صعوبة اليت يو ّ
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 .2درس اللغة العربيّة
اإلجبارم ىف ادلدارس كاجلامعة اإلسالميّة.
درس اللغة العربيّة ىو أحد من الدرس
ّ
 .3القراءة
لقراءة بعض الفهم كىو يرل كيفهم ىو احملتول اك مكتوب كما بصوت عاؿ أك يف الكبد ,توضيح اك
نطق ما ىو مكتوب ،نطق اك ما ىو مكتوب ،أقوؿ ،مع العلم ،كحساب ،كفهم.
و .ىيكل البحث
األكؿ ىو ادلق ّدمة ،يشمل على خلفيّة البحث ك الدراسات السابقة،
اذليكل ىف ىذا البحث ىي :الباب ّ
العملي ،ك ىيكل البحث
ك أسئلة البحث ،ك أىداؼ البحث ،ك فوائد البحث ،ك التعريف
ّ
ك الباب الثاين ىو اإلطار النظرم .يشتمل على نظريّات اليت تقول ادلوضوع ادلبحوثة أساسا ىف حتليل
ادلشكلة ،يعٍت  :تعريف ادلشكلة ،ك تعريف الًتمجة ،ك تعريف القراءة ،ك العوامل ادلأثر يف الًتمجات ،ك تعريف
ادلادة اللغة العربيّة ،ك مشكالت ترمجة  ،ك اذلدؼ من تعلم اللغة العربية ادلدرسة الثناكية متوسطة االسالمية يف
حل ادلشكلة.
فصل الثامن ,الفائدة قراءة النص الًتمجات العربية ّ ,
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ك الباب الثالث ىو منهج البحث .يشتمل على بياف الطريقة اليت تستعملها الباحثة ىف حبثها ،كما يلي:
مدخل البحث ك نوعو ،كقت البحث ك مكانو ،مدخل البحث ك رلتمعو ك عينتو ،طريقة مجع البيانات ،حتليل
البيانات ،تصديق البيانات ،مراحل البحث.
ك الباب الرابع ىو عرض البيانات ك حتليلها ،يشتمل على عرض البيانات ك حتليل البيانات ك نتائج
البحث.
ك الباب اخلامس ىو اخلادتة ،تشتمل على خالصة من نتائج البحث ك االقًتاحات ادلتعلقة وموضوع
البحث.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
أ .العرض النظري
.1كارمسا نور رمحى ىي احد خرغلت طالب كلية الًتبية ك العلوـ التعليمية فركاكرت ىف قسم
اللغة شعبة تدريس اللغة العربية العاـ اجلامعي 2012ـ الذين درست عن " مشكل الطالب يف
الكتابة كترمجة العربية ىف ميم باباكن " .من نتائج ىذه الدراسات كشفت أف ادلشاكل ادلصادفة
ترمجة العربية إشكالية أم مشاكل داخلية من اىتمامات الطالب ،كال أحب العربية ،كاخلوؼ
ادلوضوعات العربية كادلشاكل اليت ىي خارجية ،كىي الطالب إشكالية تقع على نقص ادلفردات
كنوعية ادلعلمُت.
البحث كارمسا نور رمحى يرتبط مع ىذا البحث ىو حوؿ إشكاليات التعلم اليت تركز على ادلشاكل
ذات االىتماـ كالتحفيز كنوعية ادلعلمُت ( كارمسا نور رمحى) 2012 ،
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 .2أكلياء الرمحن ىي كاحدة من الطالبة اخلرجت من اجلامعة االسالمية احلكومية بالنكاريا قسم
الًتبية ك شعبة اللغة العربية فئة من  2014الذم حبثت عن " مشكالت ترمجة لطالب عن شعبة
تعلم اللغة العربية يف سنة  2010يف مسار ترمجة يف اجلامعة االسالمية احلكومية بالنكاريا" .من
نتائج ىذه البحث كشفت أف صعوبات الًتمجة قوة  2010يف موضوع الًتمجة ىي ادلفردات
كالنحو كحرفية كاالستعارات ادلفردات كاألمثاؿ ،كصعوبة ادلادة ( .أكليا رمحن) 2014 ،
 .3اكىل دنا ىي كاحدة الطالبة الىت خرجت يف اجلامعة االسالمية احلكومية بالنكاريا قسم طربيو ك
شعبة اللغة العربية قوة  2014اليت حبثت عن " القدرة فهم نص القرائة اللغة العربية طالب يف
الصف احلادم عشر IPA MA -دار العلوـ بالنكاريا " .من نتائج ىذه البحث كشفت أف البحث
السكانية عن القدرة الطالب يف الصف احلادم عشر IPA MA -دار العلوـ بالنكاريا يف ترمجة
نص القراءة اللغة العربية من حيث ترمجة النص أم ادلفردات كاجلملة ىي القيمة  100 – 80فئة
شلتاز موجود  61,11%يف القيمة  66-79,99ك فئة كاؼ موجود  16,67%يف القيمة  46-55,9ك فئة
فشل موجود  .0%القيمة متوسط يف عاـ القدرة الطالب فئة جيد يف القيمة  ( .79,25أكىل دينا،
) 2014
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البحث أعاله ىو يف البحث عن القدرة ترمجة لكن البحث عن صيغة أكثر عمومية كما حبث
كارمسا نور رمحى ىي احد خرجت طالب كلية الًتبية ك العلوـ التعليمية فركاكرت ىف قسم اللغة
شعبة تدريس اللغة العربية العاـ اجلامعي 2012ـ اليت درست عن " مشكل الطالب يف الكتابة
كترمجة العربية ىف ميم باباكن " .حبثت الطالب يف مم باباكن فقط كلكن مل حبثت على كجو
التحديد الطالب حبثهم .من نتائج البحث كشفت أف مشكالت ترمجة اللغة العربية يغطي جانباف
من العوامل الداخلية كالعوامل اخلارجية .على ادلشكل الذم تواجهو العامل الداخلي ىو مصلحة
الطالب ،كال أحب العربية ،كاخلوؼ من موضوع اللغة العربية .يف حُت أف العوامل اخلارجية
ادلشكل الذم يواجهو الطالب ىو عدـ كجود ادلفردات كنوعية ادلعلم ( .أكىل دينا) 2014 ،
البحث أخرل أجريت أكليا رمحن ىي كاحدة من الطالبة اخلرجت من اجلامعة االسالمية احلكومية
بالنكاريا قسم الًتبية ك شعبة اللغة العربية فئة من  2014الذم حبثت عن " مشكالت ترمجة
لطالب عن شعبة تعلم اللغة العربية يف سنة  2010يف مسار ترمجة يف اجلامعة االسالمية احلكومية
بالنكاريا" ىذا البحث كلكن اذلدؼ ىو البحث فقط يف عدد الطالب الذين ىم يف الكلية .إذف
البحث حوؿ صعوبة الًتمجة للطالب يف سنة 2010
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عن ادلوضوع ترمجة ىي ادلفردات كالنحو كحرفية كاالستعارات ادلفردات كاألمثاؿ ،كصعوبة ادلادة.أما
بالنسبة للحل من ادلشكالت يعٌت ادلساعدة لؤلصدقاء كاحملاضركف ,مفتوح كتاب القواعد ك مفتوح
قاموس ك اإلنًتنت كتكرار إما ادلفردات ،القواعد ،كادلادية.
البحث أخرل أجرت اكىل دنا ىي كاحدة الطالبة الىت خرجت يف اجلامعة االسالمية احلكومية
بالنكاريا قسم طربيو ك شعبة اللغة العربية قوة  2014اليت حبثت عن " القدرة فهم نص القرائة
اللغة العربية طالب يف الصف احلادم عشر-

IPA MA

دار العلوـ بالنكاريا " ىذا البحث أيض

تناقس ترمجة كلكن يف البحث تستخدـ الكمية كالسكاف اليت تركز فقط على البحث اليت هتدؼ
إىل حتديد قدرة الطالب زلتويات نصوص القراءة اللغة العربية تضم القدرة ترمجة على القراءة
كاإلجابة على األسئلة .من نتائج البحث القيمة متوسط يف عاـ القدرة الطالب فئة جيد يف القيمة
.79,25
أما البحث اليت تعمل الباحثة ,كلو سول البحث أف ترمجة كلكن الباحثة الًتكيز فقط على البحث
مشكل ترمجة الناص القراءة اللغة العربية لطالب فصل الثامن يف ادلدرسة ادلتواسطة يف ادلادة اللغة
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العربية دلعرفة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف ترمجنص القراءة اللغة العربية حيت يكوف من
األسهل للطالب يف التغلب على صعوبات ترمجة النص القراءة اللغة العربية.
ب .وصف نظرية
 .1تعريف المشكلة
اإلندكنيسي ،تعريف كلمة"ادلشكلة"ىو مشكلةأك قضيّةّ .أما ادلشكالتتعرؼ
فيلقاموس األساسيّ
ّ
باألشياء اليت تسببمشكالت أكاألشياءاليت ال تزاؿ كال ؽلكن حلها (.كزارة التعليم ك الثقافة،
 .) 896:1995ك كلمة "ادلشكلة" ىف العربيّةىيادلسائل ك ادلسألة ىف اللغة اإلصلليزيّة ،ىي
ادلسافةادلطلوبةبيناحلصوؿ عليها أكادلتصورة ( .بسرل جيك حسن) 1997:23 ،
كذكر جرفنة ككمردين يف االستالح العمل العلمي نكلمة ادلشكلةمن" اليونانيّةكالالتينيّة يعنيا
دلسألة ،أك ادلشكلة ،ك ّأما مشكلة اليت تظهرللبحث فهي النظر أكاحلل ،مصدر اإلرتباؾ أك
صعوباتوالشكوكو تعطلوالصعوبات التيتحتاج إىل احلؤلكالتحقيق.
 .2تعريف ترجمة
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يف القاموس كبَتة يف اإلندكنيسية أشار إىل أف ترمجة تعٍت نسخ أك نقل من لغة إىل أخرل .الكلمة
الًتمجة نفسها تأيت من اللغة العربية ،يعٌت ترمجة ,الىت يدؿ معٌت أكضح مع لغات أخرل أك نقل
ادلعٌت من لغة إىل لغة أخرل .كؽلكن أيضا أف تكوف موجودة التفسَت نفسو ،على سبيل ادلثاؿ " ،يف
إكسفورد ادلتقدـ ادلتعلم قاموس يانغ منيبوتكاف ترمجة باىوا ىي عملية تغيَت شيء مكتوب أك
حتدث إىل لينغواج آخر" الًتمجة ىي عملية نقل أك مكتوبة أك النص إىل لغة أخرل.

الًتمجة ىي عملية نقل أك مكتوبة أك النص إىل لغة أخرل.
عند قراءة النص ،فعالنقوـ بو الًتمجة .يف ىذا الصدد ،على سبيل ادلثاؿ ،غادامر ( يف شولت ك
بغوانت قرأت بالفعل ترمجة كالًتمجة ىي ترمجة للمرة الثانية "
القراءة ىي بالفعل الًتمجة ىي الًتمجة للمرة الثانية
من ىذا البياف ككشف أيضا أف القراءة ىي يف الواقع النشاط ترمجة .ألنو عند القراءة ،إما يف
نفس اللغة كبلغة أجنبية ،شخص ػلاكؿ ختمُت ما ىو موجود يف النص.
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عندما التخمُت يعٍت حكما كىذا ما ػلدث يف الواقع عملية الًتمجة .كىذا يعٍت أف الشخص
الذم يقرأ ،كائنا من كاف ،يف األساس تلعب دكرا مًتمجا ،سواء يف داخل اللساف مستول ،بُت
اللغات ،ك انًتمسيوتك.
كفقا جلاكوبسوف ( يف مندام ,)2001كتنقسم الًتمجة الكبَتة إىل ثالث فئات:
.1ترمجة بُت اللغات كىي حتدث الًتمجة يف نفس اللغة ترمجة
 .2أم الًتمجة من لغة إىل أخرل
 .3ترمجة انًتمسيوتك أم الًتمجة إىل شكل آخر ،كما ىو احلاؿ يف شكل من أشكاؿ ادلوسيقى،
كاألفالـ ،أك اللوحة .يف ىذا الكتاب ،كالًتمجة ىي بالطبع ىو ترمجة ىذه الفئة األخَتة.
كفقا الزرقٌت (دكف السنة ) ,اشتقاقي كلمة ترمجة أربعة ادلعٌت كما ىو موضح أدناه.
.1تسليم خطاب إىل الناس الذين ىم أقل قدرة على تقبل الكالـ
 .2على سبيل ادلثاؿ ،اللغة العربية اليت كصفها اللغة العربية أك اإلندكنيسية . 2
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شرح كلمة يف اللغة نفسها .اليت كصفها اإلندكنيسية على أم حاؿ .قاموس أحادم اللغة ،ادلنجد
يف اللغة ك االعلم ك كاباباإ كمشلت أيضا يف ىذه الفئة .يف ىذا ادلعٌت أيضا ,على سبيل ادلثاؿ",
حصل ابن عباس على لقب " ترمجاف القراف " كىذا يعٌت لًتمجة القراف الكرًن ".
.3تفسَتعلى سبيل ادلثاؿ ،يتم شرح اللغة العربية مزيد من اإلندكنيسية أك العكس بالعكس .لكالـ
باستخداـ لغات سلتلفة،من ىنا ،فإف الًتمجة ؽلكن اعتبار مًتجم الكالـ .تفسَت ادلصباح يعمل
قريش شهاب ادلدرجة يف ىذا التعريف.
 .4تبديل كلمة من لغة إىل لغة أخرل ،مثل نقل اللغة الربية إىل اإلندكنيسية .أما النوع الرابع،
الستعارة عبارة جاكوبسوف ،وما يف فئة بُت اللغات الًتمجة ذلك " ادلًتمجُت بُت اللغات " .ىذا
يتصل مًتجم ؽلكن أف يسمى كمًتمجُت.
من ىذا التعرض ،يبدك كاضحا أف مصطلح الًتمجة يشَت إىل فهم للموضوع ،كىي نقل،
كشرح كتفسَت ،كحتويل الكالـ ،إما عن طريق استخداـ اللغة الىت سواء فضال عن لغات سلتلفة.
كيرتبط هبذا ,كاتفورد ( )1980مشَتا إىل ادلصطلحات أف الًتمجة ىي استبداؿ النص يف اللغة
(اللغة ادلصدر) مع نص ما يعادؿ يف لغات أخرل (اللغة اذلدؼ) .برسلُت ( )1996كاتفورد
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توسيع نطاؽ التعريف كاتفور الذم على ينص الًتمجة يعٌت نقل األفكار من ادلصدر إىل اللغة
اذلدؼ ،إما يف شكل كتابة كحتدثا .يف اللغة اإلصلليزية ،كترمجة اخلطاب ادلكتوب تسمى
ترنسالسيوف ,يف حُت أف ترمجة اخلطاب عن طريق الفم يسمى التفسَت .كمع ذلك ،كىذا ما كرد
برسلُت الذم تنص على أف ترنسالسيوف ىو اصطالح فصل الدراسي الذم تشمل ترمجة اخلطاب
زلمد زكا الفرسي) 2011 ،
ادلكتوب كال يتحدث اخلطابّ ( .
 . 3تعريف نص قراءة
النص ىو كحدة اللغة ادلستخدمة كتعبَت عن نشاط اجتماعي على حد سواء شفويا ككتابيا مع بنية
الفكر كاملة.
اللغة ىي أداة االتصاؿ ادلستخدمة من قبل كل كائن حي يف ىذا العامل.اللغة كفقا للشيخ الغالييٌت
ىو:
اللغة ىي الفاظ يعهر هباكل ٍ
قوـ عن مقاصدىم
ّ
ّ
بينما العربية ىي:
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كل قوـ عن أغراضهم
اللغة العربية ىي الكلما ت الىت ّ
يعهر هبا ّ
كىكذا شلا سبق ؽلكن استنتاج النص أف اللغة العربية ىي كحدة اللغة ادلستخدمة العرب
كتعبَت عن نشاط اجتماعي على حد سواء شفويا كخطيا للتعبَت عن النية كالغرض( .
كحده لزكردل بيحقى) 2017 ،

 .5المشكالت الترجمة
خرباء اللغة كادلهتمُت يف رلاؿ اللغة ادلألوفة بالفعل مع بياف أف كل لغة ذلا نظامها اخلاص ،وما
يف ذلك اللغة العربية .كانت االختالفات يف النظاـ كليس فقط يف لغات ليست ذات صلة ،كلكن
أيضا اللغات كما شابو ذلك .االختالفات من حيث النظاـ اليت تسبب صعوبات يف تدريس
اللغات األجنبية ،خصوصا العربية ،كيف الًتمجة .كثَتا ما تنشأ ىذه الصعوبات يف شلارسة ترمجة،
كالذم كاف سببو عدة عوامل مشًتكة:
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أ .نظاـ لغة مصدر ك لغات أىداؼ سلتلفة
ب .التعقيد دالالت كاألسلوبية
ج .ؼلتلف مستول القدرة ادلًتمجُت
د .مستول اجلودة النص اللغة مصدر
ح.الصعوبات اللغوية اليت تركز على األعراض التداخل بُت اللغة العربية ك اللغة االندكنيسيا ذلك
عوامل تسبب ،يف حُت أف اجلوانب غَت اللغوية ادلتعلقة عدـ إتقاف ادلًتجم سوؼ تكوف اللغة
اذلدؼ كنظرية الًتمجة كعدـ كجود دعم ادلرافق .أما بالنسبة للقضايا الثقافية ادلتعلقة صعوبة يف
العثور على مطابقة بُت ثقافتُت سلتلفتُت.
أ مشاكل تدخل في الترجمات
 .1ألف األخطاء من أجل كلمة أك رلموعة من الكلمات يف مجلة أك فقرةالًتمجة ليست
النحوية
 .2الًتمجة ليست النحوية ألنو ػلتوم على العناصر اليت ليست ضركرية
 .3الفئة الًتمجة ليست النحوية .قد يكوف ذلك بسبب تعقيد ىيكل ناص مصدر
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 .4ترمجة ليست مناسبة ألف استخداـ تعبَت قد تكوف غَت عادية يف اإلندكنيسية
 .5الًتمجة ؽلكن أف يسبب سوء الفهم.
 .6أعراض تدخل على الفتات بسبب التناقضات الًتمجة يف تطبيق قواعد اللغة ادلستقبلة,يعٌت
اللغة االندكنيسيا.

ب.المشاكل النظرية
 )1إف نشاط ادلًتمجُت ىو أيضا نشاط معقد ألنو ينطوم على رلموعة معا كقت كاحد كاسعة
منبُت القدرات ىو إتقاف لغتُت القدرات ىو إتقاف لغتُت ،ادلعرفة حوؿ سلتلف األمور،
كاحلدس.
 )2الصعوبات تصبح أكثر تعقيدا عندما ادلًتمجُت ال ؽلكن أف جتد كسيلة للتغلب على ادلشكلة.
كىذا ىو ،إال أف ادلًتجم ال يتقن نظرية الًتمجة .ىذه النظرية ال غٌت عنها يف العملية
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االستنساخ الرسائل لغة مصدر يف لغة ادلتلقي مع مطابقة معقولة أكثر كأكثر عن كثب ،سواء
من حيث ادلعٌت كاالسلوب .كىذا بدكره يثَت رداءة الًتمجة.
ج .مشاكل المفردات الثقافة والمجاز
من الناحية النظرية ،كمفردات الثقافة حتتاج إىل أف تًتجم من قبل كسائل خاصة هبا ،ما ىو
ادلقصود من مفردات الثقافة ىي التعبَت الذم يصف التقاليد كالعادات ،كاألعراؼ ،كالثقافة السائدة
بُت ادلتحدثُت للغة ادلصدر .ادلدرجة يف ىذه اجملموعة ىي عادات لغة ادلتحدثُت للغة ادلصدر.
د .مشاكل الترجمة
صعوبة الًتمجة األمساء األجنبية نظرا لعدـ كجود قواعد متسقة كاليت ؽلكن أف تستخدـ مقبض،
ألنو الًتمجة يعتمد على مجع العرب ،ليس على الورؽ( .نسخ)
ح .مشاكل عالمات الترقيم
مشاكل الًتمجة العربية إىل اإلندكنيسية شائع كتوافقي مع أعراض تدخل على الًتمجة ،النسبية
كالقيود ادلفركضة على نظرية الًتمجة ،صعوبة يف العثور على معٌت ما يعادؿ مفردات الدين كالثقافة،
تنوع ادلبادئ التوجيهية الًتمجة العربية إىل إندكنيسيا كالفرؽ خبَت اخلط بُت العربية كاإلندكنيسية.
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ك.أنواع من ترجمات
أما بالنسبة لؤلنواع الًتمجات كىي:
.1

ترمجة على الفور

.2

ترمجة غَت مباشرة

.3

حرفيا

.4

معنوية

بينما ىذا النوع من -نوع من طريقة الًتمجة اليت ىي(:نومرك )47 -45:1988
يقسم طريق ترمجة ,من بُت أمور أخرل:
آ .التركيز على أساس لغة المصدر:
 .1طريقة الترجمة كلمة بكلمة
غالبا ما يوصف كلمة للًتمجة كلمة كما الًتمجة بُت الصفوؼ مع اللغة اذلدؼ مباشرة حتت
كلمات اللغة ادلصدر .كيركز ىذا األسلوب على كلمة لغة مصدر للكلمة ،كتعتمد اعتمادا كبَتا
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على مستول الكلمات .ادلًتمجُت يشاىدكف فقط على الكلمات ادلماثلة يف اللغة اذلدؼ الذم
يناسب مع أف الوارد يف اللغة ادلصدر.
 .2طريقة الترجمة الحرفيو
ضمن أسلوب ترمجة حرفية ترمجة أمينة للنص ادلصدر كعادة ما يتم كصف ؽلُت الوالء من
خالؿ الًتمجة الطاعةاجلوانب النحوية يف النص ادلصدر ،مثل تسلسل اللغات ،عبارات الشكل،
يتوتر كىلم جرا ( .رحيما يف إبن بردة .)2004:14
يف ىذه الطريقة ترمجة حرفية ،األعراض غالبا ما تدخل ال مفر منو ،ذلك أف الرسالة ال تصل
إىل قراء النص ادلًتجم .إىل جانب ترمجة قاسية جدا كأقل الطبيعية ألف الًتمجة تفرض أيضا قواعد
اللغة العربية إىل اإلندكنيسية
 .3طريقة ترجمة المؤمنين
يف ترمجة ادلؤمنيننقل ادلفردات الثقافية,كيتم احلفاظ على ترتيب النحوم يف الًتمجة يف مثل ىذه
الطريقة .كؽلكن أف طللص ،يسعى ىذا األسلوب لوفية دتاما القصد كحتقيق مؤلف نص اللغة
ادلصدر.
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 .4طريقة ترجمة غويا
أساليب الًتمجة الداللية تركز على إغلاد ادلعادؿ يف مستول الكلمات،كلكن ال تزاؿ ملزمة
ثقافة اللغة ادلصدر .كمع ذلك ،حاكلت الًتمجة لتحويل ادلعٌت السياقي من اللغة ادلصدر إىل أقصى
حد شلكن اذليكل النحوم كالداليل للغة اذلدؼ.ترمجة قلقة للغاية حوؿ القيمة اجلمالية للنص اللغة
األصلية.

ب .التركيز على أساس الهدف اللغة
 )1طريقة الترجمة التكيف
طريقة الًتمجة التكيف ىو الًتمجة األكثر خالية من النص .ادلًتمجُت ػلاكلوف تغيَت الثقافة
كادلواءمة بُت اللغة ادلصدر يف اللغة اذلدؼ.كتستخدـ ىذه الطريقة بشكل أساسي يف ترمجة
ادلسرحيات كالشعر مع ثابت احلفاظ على موضوع كالشخصيات ،كقصة
 )2طريقة الترجمة الحرة
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كتسعى ترمجة رلانية إلنتاج مواد معينة دكف استخداـ أسلوب معُت .ليست ملزمة الًتمجة احلرة
من خالؿ البحث يف حكمو على مستول الكلمات أك اجلمل .يف ىذه احلالة ،ادلًتجم رلرد
استنساخ زلتول دكف النظر إىل النموذج.
 )3طريقة الترجمة االصطالحية
أساليب الًتمجة االصطالحية تسعى إلنتاج رسالة لغة ادلصدر ،كلكنو ؽليل إىل تشويو أك
اضلراؼ ظالؿ ادلعٌت .كيرجع ذلك إىل استخداـ مًتجم يفضل متفرقات العامية كالتعابَت اليت ال ترد
يف اللغة ادلصدر.
 )4طريقة الترجمة االتصالية
كيسعى ىذا األسلوب الًتمجة التواصلية للكشف عن ادلعٌت السياقي من اللغة ادلصدر بشكل
مناسب.ما كشف عنو من قبل بعض الطرؽ ذلك أف مضموف كلغة غَت مقبولة كسهلة الفهم القراء
اليت تستهدفها .كبعبارة أخرل ،ىذا األسلوب ىو االستجابة لتأثَت الًتمجة ضد القارئ ادلستهدؼ.
جهود الًتمجة ديو يتم زلاذاة النموذج ،معٌت كظيفة يف اللغة اذلدؼ ( .إبن بردة) 2004:66 ،
ز .كيفية ترجمة العربية النص إلى اإلندونيسية
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أ) الجملة اللفظية
يف اللغة العربية كتستخدـ على نطاؽ كاسع مجلة فعلية ,ىي اجلملة اليت تبدأ مع فعل كما
بداية اجلملة اليت تبدأ مع ادلسند من اجلملة ،يف حُت كانت ادلوضوعات كراءىا .كلكن ,على الرغم
من شكل احلكم مجلة فعلية ,كلكن ما يعادذلا يف اإلندكنيسية مجلة االمسية ,ذلك أف ىذه العبارة
ىو كما ترجم مجلة االمسية أيض ,مثل :
ضَر
يَبِْي ُع ال َفالَّ ُح احلَ َ

Arti harfiah : Menjual petani sayur-sayuran

Terjemahan : Petani menjual sayur-sayuran

ب ُك َّل يَػ ْوـ
تَػ َعلَّ َم الطُّالَ ُ

Arti harfiah : Belajar para siswa tiap hari
Terjemahan : Para siswa belajar tiap hari

ب) المبنى معلوم
يف كلمات العربية ،الكالـ ،كتستخدـ على نطاؽ كاسع فعل مبٌت معلوـ مثل قاؿ-يقوؿ,قرأ-
يقرأ ,باع-يبيع كغَته ,كبالتايل تشكيل كلمة مبٍت معلوـ ,أم ما يعادؿ الثابتة يف الًتمجة إىل الشكل
االندكنيسي بشكل مبٍت رلهوؿ مثل:
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membelinya

yang

kitab

ِ
اب اِ ْشتَػَراهُ اَ ْمحَدأمس
َى َذا كتَ ٌ

Ini

:

harfiah

Arti

Ahmadkemarin
Terjemahan : Ini kitab yang dibeli Ahmad kemarin

ت)فعل المبنى مجهول
يف اجلمل التالية تستخدـ فعل مبٌت رلهوؿ أك اسم مفعوؿ ,ىو النموذج ادلستخدـ يف صيغة
ادلبٍت للمجهوؿ .لكن الًتمجة نظَته االندكنيسي يف شكل اجلملة ادلبٌت ادلعلوـ .حىت بعض فعل
الذم استخدـ فعال يف شكل فعل مبٌت رلهوؿ بينما معنو فعل مبٌت معلوـ مثل:
سرر ِ
ك
ت بِل َقائِ َ
َ َْ ُ

Arti harfiyah: Saya disenangi karena bertemu anda
Terjemahan : Saya senang bertemu anda
Arti harfiyah: Saya disenangi oleh kedatangan anda

ض ْوِرؾ
أَنَا َم ْس ُرْكٌر ِحبُ ُ

Terjemahan : Saya senang anda datang

ث)للكلمة من معنى عن
حىت الكلمة عن غَت مًتمجة حرفيا من أك حوؿ ,بل
الكلمة عن تستخدـ أحيانا دلتع ّد الفعلّ ,
السياقية حىت يف بعض األحياف ال تًتجم على اإلطالؽ ،مثل:
الر ُج ُل َع ْن َكلَ ِدهِ ِيف ادل ْد ِر َس ِة
ث
َحبَ َ
َ
َ

Arti harfiyah : Membahas orang itu tentang
anaknya di sekolah
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Terjemahan : Orang itu membahas anaknya di
sekolah.
Arti harfiyah : Mengumumkan Direktur itu
tentang butuhnyaKepada pegawai
Penerjemahan : Direktur itu mengumumkan
perlunya pegawai

ٍ َأ َْعلَن ادل ِديْػر َعن حاجتِ ِو إِىل موظ
ف
َ َ ْ ُ ُ َ
َُ

ج) للكلمة من معنى على
. عندما تًتجم يف معٌت كالقصد من اجلملة، يف بعض األحياف،الكلمة على ذلا معاف سلتلفة
:مثل
Arti harfiyah: Atas kamu untuk kamu menaati
kedua orang tuamu
Terjemahan : kamu harus menaati kedua

ك أَ ْف تَ ِطْي َع َكالِ َديْك
َ َعلَْي

orang tuamu
Arti harfiyah: Tolong menolong para
petani itu atas memerangi Tikus
Terjemahan : Para petani itu bekerja sama

ِ يػتػعاك ُف ال َفلَّحو َف علَى ُزلارب ِة
الفْيػَرِف
ََ َ َ ْ ُ
َ َ ََ

untuk memberantas Tikus

ح) للكلمة معنى من
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الكلمة من ذلا بعض معٌت ما يعادذلا ،الف ذلك من ال تعطى دائما نفس ادلعٌت ،لكن ترمجتها كفقا
للشركط احلكم .أحيانا يعٍت الف ,كاحد ،من ,ضد ،من بُت أمور أخرل.
مثل:
Arti harfiyah : Sampai para turis itu dari

اح ِم َن اليَبَاف
َك َ
السيَّ ُ
ص َل ُ

Jepang
Penerjemahan : Para turis itu datang dari
Jepang
Arti harfiyah : Dari dokter-dokter Arab

ِ
ِمن أ ِ
َطبَّ ِاء ِ
الزْىَرا ِكم
العَرب إبُو ال َقاس ِم َ
َ
ْ

Abul Qosim Al-Zahrawi
Penerjemahan : Abu Kasim Al-Zahrowi
adalah salah seorangDokter Arab

ح  .صعوبة في ترجمة النص العربية إلى اإلندونيسية
إشكالية سوؼ تظهر عندما لغة التحوؿ اللغوم إىل لغات أخرل ،إشكاليات سواء لغوية كغَت
لغوية.
 .1مشاكل اللغويات
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أ) المفردات
صعوبات يف كثَت من األحياف ادلفردات ادلشًتكة ،ألف معرفة اللغة زلدكدة جدا أك الكلمات
اليت ينطوم مل تكن معركفة سابقا.ىذه الصعوبة ؽلكن التغلب عليها من خالؿ توفَت القواميس
القياسية اليت حتتوم على ادلفردات األساسية.

ب)القواعد
كثَتا ما تصادؼ الرغم من العديد من الًتمجة سيد الكتب القواعد .مثل ,حدد فعل ,فاعل,
ك مفعوؿ عموما يف اجلملة الرئيسية (مجلة الكربل) تتألف من بضع مجل.ىذه الصعوبة ؽلكن
التغلب عليها من خالؿ االستمرار يف السعي سيد القواعد (الصرؼ ,ضلو ك البلغة) نظريا كعمليا
(أمحد ّإزاف)2007:215,
ج) قضايا ىيكل الجملة
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ال ؽلكن للمرء ببساطة ترمجة تسلسل كلمة كلمة من اللغة العربية إىل اإلندكنيسية ،كلكن
لوضع الكلمات إليها يف إطار السياؽ العاـ للوحدة ،فضال عن صياغة اللغة العربية ىي سلتلفة
دتاما ،حىت ما يتعارض مع نص اإلندكنيسية.
د) الترجمة
صعوبات يف الًتمجة ،كال سيما فيما يتعلق اسم الشخص كادلدينة.

ح)تطور اللغة
تطوير اللغة تعتمد على تطوير العلوـ كالعلوـ ،مثل حوؿ الكلمة ,اصطالح ,أك التعبَت الذم
يف السابق مل تكن موجودة يف اللغة العربية.
 .2مشاكل غير لغوية
أ) .االجتماعية والثقافية
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االجتماعية كالثقافيةاألمة العربية االجتماعية كالثقافية مع الدكلة اإلندكنيسية غلب أف تكوف
سلتلفة.ىذه االختالفات تؤدم إىل مشاكل .ادلشاكل اليت تنشأ ىي التعبَتات ،مصطلحات  ،أمساء
األشياء اليت ليست يف اإلندكنيسية مل يفهم بسهولة من خالؿ فهم طالب اللغة العربية من الشعب
اإلندكنيسي الذين ال يعرفوف أدىن العرب االجتماعي كالثقايف (امحد)2007:81,

ب) مترددة ومملة
العديد من الطالب كجيل الشباب تكوف مًتددة كتشعر بالتعب من النص العريب ىذا كيرجع
ذلك إىل إتقاف األساسية للغة العربية تفتقر ،باإلضافة إىل الكلمات اليت ال أعرؼ ماذا يعٍت ذلك.
ج) مستوى قدرة المترجمين مختلفة
صعوبة نص ؽلكن عزكىا إىل مستول قدرة ادلًتمجُت ،أثار أمرين مًتابطة .كاعترب النص سهلة
بسبب قدرة الًتمجة كانت شلتازة ،أك يعترب النص صعوبة بسبب مستول قدرة ادلًتجم ال يزاؿ
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منخفضا جدا .كمع ذلك ،ألف الًتمجة ىي العنصر الفاعل الرئيسياجلهات الفاعلة الرئيسية يف
عملية الًتمجة ،مستول القدرة على أف يكوف العامل احلاسم إذا كاف ادلًتجم لو بالفعل كفاءة
الًتمجة شامل ،ادلشاكل اليت تنشأ يف ادلمارسة العملية ؽلكن أف تًتجم بسهولة إىل التغلب عليها.
بدال الكفاءة الًتمجة مبتدئُت ال يزاؿ الًتمجة زلدكدة جدا سوؼ تواجو العديد من الصعوبات
(رحيما)2008:63 -67 ,

يفمادة اللغة العربيّة
ط.تعر ّ
اللغة العربيّة ىيإحدل منلغاتالعامل .ك اللغة العربيّة منعائلة اللغاتالساميّةاليت يستخدمها
شعوبالذين يعيشوف حولنهر كالفرات ك تغريس ،ك سهولسورياكجازرة العربيّة ( .عبد الوحب
راشدل) 2009:17 ،
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كماػلدث هبا غزاكم ك نقلو ارشاد أف اللغة العربيّةىي كاحدة مناللغات الرئيسيّة ىف العادلو
يتحدث هباأكثر من 200مليوف إنساف1ك قاؿ عبد احلليم ":اللغة العربيّة ىي لغة العربيّة ك
اإلسالـ" ( .أزىار أرشد) 2003:1 ،
ك قرر كزيرالشؤكف الدينيّة رقم 2لسنة  2008بشأظلعايَت الكفاءةكمعايَت زلتول الًتبيّة
اإلسالميّة كاللغة العربيّة فالتدريساللغة العربيّةىي:
ادلادة تتجهإلىتشجيع كتوجيو ،كتطوير ،كبناء القدرات ،كتعزيز ادلوقف اإلغلابيإىل اللغة العربيّة
ّ
تقبالكمنتجة .القدرة التقبليهي قدرة فهمكالماآلخرين كفهم القراءة ك القدرةاإلنتاجيّةىي قدرة
استخداماللغةكوسيلةللتواصلعلى اللفظي كالكتايب كموقف اغلايب على اللغة العربيّة ك
مهاراهتاىيمهمة جدادلساعدة علىفهم مصدرتعاليماإلسالميعٌت القرآف ك احلديث ،ككذلككتب
اللغة العربيّةفيما يتعلق باإلسالمللمتعلّمُت.
مادة اللغة العربيّة ىف ادلدرسةلتحقيق الكفاءة اللغويّةاألساسيّة ،كاليت تشمل
فلهذه الغايّة ،أعد ّ
على أربع ادلهارات اللغويّةباعتبارىاال يتجزأ ،كىي اإلستماعوالكالـ كالقراءةكالكتابة .كرغم ذلك،
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على مستوىالتعليم األساسي)االبتدائي(ركز علىاالستماع كمهارات الكالـ كأساسللغة .ىف مرحلة
ازف.أما بالنسبة دلستول)التعليم
الثانويّة(ادلتوسطة) ،يتم تدريس ادلهارات اللغويّةاألربعةبأساس متو ّ
العايل(فتقدؽلركز علىمهارات القراءة كالكتابة ،حبيث ادلتعلّمينأف يكونوقادرين على الوصوؿ
إلىمجموعة كاسعة منمراجعاللغة العربيّة ( .نظاـ الوزيرة الدين اإلندكنيسيا) 2:2008 ،
ي .الفائدة قراءة النص الترجمات العربية
البشر ىم سللوقات اجتماعية .كىم يعيشوف جنبا إىل جنب مع أشخاص آخرين.كيرتبط ىذا
إىل الطريقة اليت يستخدمها البشر يف التعامل مع غَتىم من البشر.ػلدث ىذا االرتباط يف ادلقاـ
األكؿ من خالؿ السلوؾ ،اإلؽلاءات ،كاللغة .اللغة ىي مهمة ألف أنشطة التحدث كاالستماع
كالقراءة كالكتابة كيتم على أساس يومي.
اللغة ىي عنصر أساسي لكل فرد يعيش على األرض .بدكف لغة ،ليس ىناؾ اتصاؿ بُت
األفراد أك الدكؿ يف العامل.اللغة ىي أداة االتصاؿ ادلستخدمة على حد سواء شفويا كخطيا .كمع
ذلك ،يف كثَت من احلاالت ال يوجد ىناؾ اىتماـ قليل إىل ادلستمع أك القارئ ادلقصود أهنا
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تستخدـ اللغة اليت كانت غَت مفهومة لآلخرين .لذلك ،لنفهم بعضنا البعض ليس من السهل
دائما كىناؾ حاجة إىل الًتمجة.
يف ترمجة ،يظن كثَت من الناس حوؿ تغيَت إىل لغة أخرل .لكن الًتمجة تشمل ادلزيد من األشياء
ؽلكن أيضا أف حتدث حىت الًتمجة يف لغة كاحدة .مثاؿ كاحد من ادلصطلحات بلغة آلخر ،من
ذلجة للغة موحدة أك العكس بالعكس (ىولندار.)1995:11:
إنشاء رسائل يف مناسبة كمفهومة من قبل ادلتلقي أك رلموعة ادلتلقي ىو اذلدؼ من كل ترمجة،
ترمجة جيدة بلغة كاحدة ككذلك الًتمجة من لغة إىل أخرل .عموما ،أنشطة الًتمجة هتدؼ إىل
مساعدة الناس الذين مل يتمكنوا من فهم الرسالة مباشرة اللغة ادلصدر .جوىر الًتمجة يف الواقع
ينقل رسالة (أفكار ،كاألفكار ،كادلشاعر) من اللغة ادلصدر إىل اللغة اذلدؼ .من ادلفًتض ،تتم
ترمجة كالية النص ادلصدر سليمة ،كل من الشكل كادلعٌت للقارئ (الفرس.)2011:3:
يف األساس الًتمجة يهدؼ إىل إنتاج أعماؿ الًتمجة اليت ؽلكن أف حتقق أقرب معٌت يف اللغة
ادلصدر .يف ضوء نداء (الفرس .)2011:3:كسائل الًتمجة "استنساخ يف لغة ادلستقبالت يف يت
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أقرب ما يعادؿ الطبيعية من رسالة النغوج ادلصدر ،أكال من حيث ادلعٌت كاالنساف من حيث

النمط".
كىكذا ،حركة الًتمجة تدكر حوؿ اجلهود إنتاج معقوؿ أقرب ما يعادؿ الرسالة الىت الواردة يف
اللغة ادلصدر إىل لغة ادلتلقي .يف ىذه احلالة ،غلب أف تكوف جوانب معٌت أكلوية قصول ،بعد
جوانب جديدة من طراز /النمط .الًتمجة ليست رلرد مسألة اللغة ،كلكن أيضا مسألة ثقافة.
ىناؾ أكثر من لغة كثقافة يف الًتمجة .لذلك ،قبل تسليم الرسالة ،غلب على ادلًتجم ألكؿ مرة
تدرس ادلعجم ،النحو ك السياؽ الثقايف من النص ادلصدر .ىذه الرسالة مث ترجم إىل اللغة
ادلستهدفة باستخداـ ادلعجم كالنحوم ادلناسب السياؽ الثقايف للغة اذلدؼ .بالتأكيد ،النص
ادلصدر كاذلدؼ لوف النص لديو ثقافة سلتلفة .كلذلك ،ينبغي أف تصاغ الًتمجة يف النواحي الثقافية
كاقع اللغة اذلدؼ .إف مل يكن ،قراءات الًتمجة ينظر إليها على أهنا غَت طبيعي كغَت مقبوؿ
(الفرس.)2011:4:
كؽلكن عرض معقولية من النص ادلًتجم إذا كاف ادلًتمجوف إتقاف اللغة ادلصدر جيدا ،كإتقاف لغة
اذلدؼ بشكل أفضل مرة أخرل .التمكن من جوانب اللغويات مثل التشكل ،بناء اجلملة ،كمعجم
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كينبغي دعم ادلعجم مع التفاىم الثقايف اجليد .كباإلضافة إىل ذلك ،التمكن من ادلوضوع كتقنية
الًتمجة ىو أيضا شرط رئيسي يف الًتمجة ( .كندريت) 2013 ،
ك .العوامل -العوامل المؤثرة ترجمات
عند ترمجة النص ،ليس عدد قليل من األشياء اليت ؽلكن أف تؤثر حىت مًتجم ترمجة
نفسها.كيكفي أف تؤثر على الًتمجة يعٌت القراء احملتملُت من النص .قبل ترمجة ،غلب أف ننظر من
سيقرأ النص لدينا.ال تدع اختيار الكلمات أننا ال تتبع األشخاص الذين سوؼ تقرأ الكتابة
لدينا.أستاذ بيٍت ىويد  2006كذكر أف ىناؾ ثالثة عوامل مهمة يف الًتمجة :اخلالفات عامل يف
اللغة ،عوامل السياؽ ،كاإلجراء الًتمجة عامل .أكال ،أكضح أنو ال يوجد اثناف من نفس اللغة .كل
لغة لديها بنية شليزة كنظاـ التوايل .الثانية ،كيسمى السياؽ أك عملية الًتمجة سياقها .ثالثا ،ؽلكننا
حتديد اإلجراءات كتقنيات الًتمجة الىت مناسبة عند البدء يف ترمجة ( .مفلحنا دكم فيقة2012 ،
)
ل .الهدف من تعلم اللغة العربيةالمدرسة الثناوية متوسطة االسالمية في فصل الثامن.

39

اذلدؼ من تعلم اللغة العربيةادلدرسة الثناكية متوسطة االسالمية يف فصل الثامن كفقا دلنهج يف
عاـ 2013يعٌت:
 .1نقدر كضلًتـ تعاليم دينهم
.2االحًتاـ كالسلوؾ ادلعيشة صادقة ،كاالنضباط كادلسؤكلية كالرعاية (التسامح كالتعاكف ادلتبادؿ) ،
مهذب ،كاثق يف التفاعل بإغلابية مع البيئة االجتماعية كالطبيعة يف متناكؿ اليد من اجلمعيات
كجودىا
.3فهم كتطبيق ادلعرفة (كاقعية كادلفاىيمية كاإلجرائية) الفضوؿ حوؿ العلم ،التكنولوجيا كالفنوف
كالظواىر ادلرتبطة الثقافة ككقوع مرئية
 .4جتهيز كإعداد كادلنطق يف رلاؿ اخلرسانة (استخداـ ،حتليل ،تأليف كتعديل كإنشاء) كعامل اجملرد
(الكتابة ،القراءة ،عد كالرسم كالكتابة) كفقا للتعلم يف ادلدرسة كغَتىا من ادلصادر كلها يف كجهات
النظر أك نظرية

 ( .سيسي أدككسي) 2013 ،

كىنا كاحد مثاؿ مادة اللغة العربية حيث يتعلم الطالب فصل الثامن يف ادلدرسة ادلتواسطت
االسالمية دار االمُت بالنكاريا ( .فرؼ.الدكتور فيل كمردين ادلاجستَت) 2015:82 ،
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.حل المشكلة
م ّ
من ادلشكالتاليت تواجو التالميذكما قد قدمتها الباحثةفنحتاج إلىاحللوؿ ادلناسبةللتغلب
ىذىادلشكالت.كقاؿ شيفل هبرل مجره أنّو ىف التغلب علىصعوبات التعلّم ،ك ّأكؿ شيء فعلو ىو
إغلادمصادرمن األسباب الرئيسيّة ،كمصادر األسباب األخرىفالقياـ هباعلى االطالقبدقةكفعاليّة
ككفاءة.
اخلطوات ىف تغلب صعوبات التعلّم ىي كما يلي ( :شيفوؿ هبرل مجره) 2002:216 ،
مجع البيانات
كانت تقنيات جلمع البيانات ادلستخدمة ىي ادلالحظة كادلقابلة (مقابلة) كالوثيقة .ك ىذه
التقنيات الثالث ىي مكملة للحصوؿ على دقة البيانات.
أ) معاجلة ادلعلومات
اخلطوات ىف معاجلة البيانات ىي :
 )1حتديد حاالت
 )2كومقارنة احلاؿ مع حاالت أخرل
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 )3مقارنة مع نتائج االختبار
 )4استخالص النتائج
ج) التشخيص
حتديد نتائج معاجلة البيانات كيعمل ىف ىذه ادلرحلة .ك حلصوؿ على دقة القرارات ادلتخذة ك
ضلتاج الدقة الالزمة ك ادلرتفعة كينبغي مساعدة من قبل اخلرباء.
د) اإلنذار
يف ىذه ادلرحلة ،ىي أنشطة أحواؿ الطقس الربرلة ك ينبغي تطبيقها على األطفاؿ الذين ذلم
صعوبات ىف التعلّم.
ق) العالج
العالج ىو تقدًن ادلساعدة للتالميذ الذين لديهم صعوبة ىف التعلّم كفقا لربنامج زلددا ىف
اإلنذار .األشياء اليت ؽلكن أف يفعل ىف مرحلة العالج فهي ( :شيفل هبرل مجرة: 2002:،
)219
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 )1إرشاد تعليم الفرد
 )2إرشاد تعليم رلموعة
 )3دركس التقويّة
 ) 4إرشاد الوالدين ىف ادلنزؿ.
 )5تقدًن ادلساعدة الشخصيّة ىف التغلب على ادلشكالت النفسيّة
 )6تقدًن التوجيهات عن التعلّم اجليد
 )7تقدًن الدركس خصائص مناسبا من مواضيع التقوًن
التقوًن ىو عمليّة حتدد الشركط ،حيث حتققت األىداؼ .2كأجرم التقوًن دلعرفة صلاح
العالج جيّدا ( .شيفل هبرل مجرة) 2002:220 ،

43

الفصل الثالث
مناىج البحث
أ .مدخل البحث و نوعو
طبقا للموضوع الذم قدمتو الباحثة ك ىو مشكالت ترمجة الناص القراءة ىف تعلم اللغة
العربيّة على الطالب فصل الثامن ىف ادلدرسة متواسطة بالنكاريا فتستخدـ الباحثة ىف ىذا البحث
الكيفي ك ىو البحث للحصوؿ على النتائج اك الكشف عما ال ؽلكن حصولو بالطريقة
ادلدخل
ّ
اإلحصائيّة أك ادلنهج الكمي.
فقاؿ بنداف ك تيلوركما نقل بو لكسى ج موليوف أف البحث الوصفي ىو كلمات مكتوبة أك
الوصفي إىل اخللفيّة ك الفرد بشكل كلي.ك
فيوجو البحث
ادلنطوقة من اإلنساف ك أفعالو ادلبحوثةّ .
ّ
ادلتخرجُت من ادلدرسة العامة
يقصد ىذا ادلدخل لتصوير مشكلة تعليم اللغة العربيّة على التالميذ ّ
ىف الفصل السابع مدرسة الثانويّة احلكوميّة اإلسالميّة النموذجيّة  1ببالنكارايا كاضحا كعميقا( .
لكسى ج موليوف)2000:3 ،
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ككفقا لركين كونتور دراسة كصفية (البحوث كصفي) ىو كركز البحث على الوصف أك التفسَت على
الدكلة كما ىو كاضح شلكن من دكف أم عالج للكائن دراستها.
ب.وقت البحث و مكانو
 .1كقت البحث
التاريخ أو الشهر
 15فرباير حىت  15ماريت 201
 1ابريل حىت  1سفتمبَت 2017
 3اكتوبر حىت  7جنورم 2017
 2ماريت 2017
 3ماريت حيت  13ماريت 2017
اغستوس حىت سفتمبَت 2017
سفتمبَت
اكتوبَت
نوفمبَت

 .2مكاف البحث

الوقت
ادلالحظة األكلية
مجع اقًتاح
التشاكر اقًتاح
ندكة اقًتاح
حتسُت اقًتاح
البحث عن  2أشهر
حتليل البيانات
عمل البيانات
منقسة
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ادلتوسطة اإلسالميّة داراالمُت ىف الشارع يكوت
فيكوف مكاف البحث ىف ادلدرسة ّ
ظلرة ببالنكا رايا .الباحثة كتبت ىذا مكاف البحث من ادلتوقع مكاف البحث ؽلكن أف
يكوف مرجعا للباحث آخر حيت تسهيل غَته من الباحث يف إجراء حبثو.
ج .مجتمع البحث و عينتو.
 .1رلتمع البحث
ك يكوف رلتمع البحث ىف ىذا البحث ىي ترمجة الناص القراءة ىف تعلم اللغة العربيّة على
ادلتوسطة اإلسالميّة دار االمُت ببالنكارايا.
الطالب ىف الفصل الثامن ادلدرسة ّ
 .2عينة البحث
ك استخدمت الباحثة الطريقة ادلعاينة العمديّة ىف اختيار اخلرباء .الطريقة ادلعاينة العمديّة ىي
الطريقة العمديّة بادلقاصد ادلعيّنة ( .سغينو) 2007:85 ،
االعتباراهتي كما يلي:
ادلتوسطة اإلسالميّة دار االمُت ببالنكارايا.
أ .التالميذ يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ّ
ب .التالميذ الذين لديهم مشاكل يف ترمجة القراءة النص يف تعلم اللغة العربية
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ت .التالميذ الذين قيمتهم أنقص
العامة ك ىم
ادلتخرجوف من ادلدرسة اإلبتدائيّة ّ
عينة البحث ىف ىذا البحث  10التالميذ ّ
ادلتوسطة اإلسالميّة داراالمُت ببالنكارايا.
يدرسوف ىف الفصل السابع ادلدرسة ّ
ك ّأما سلربالبحث ىيمعلّمةاللغة العربيّة .كاف ادلخربىو الشخص الذييقدـ دلعلومات حوؿ
حالةخلفيّة البحث من نتائج البحث ادلسحي.
د .طريقة جمع البيانات
 .1ادلالحظة
حتتاج الباحثة إىل طريقة مجع البيانات للوصوؿ إىل البيانات احملتاجة ىف ىذا البحث ك
استخدمت بعض الطرؽ العلميّة ك ىي ادلالحظة ،ك ادلقابلة ،ك الطريقة الوثيقة ك اإلختبار( .
سحرمسى أرل كنتا) 2002:6 ،
ك يرل

هرغنو

أ ّف ادلالحظة ىي ادلراقبة ادلنتظمة الظاىرة من األعراض ىف البحث .3ك ّأما

استكشافالبيانات ىف ىذه ادلالحظةىي ( :مرغنو) 2000:158 ،
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أ .تعليم كالتعلم األنشطة يف الفصوؿ الدراسية يف حُت تعلم ترمجة
ب .اىتماـ الطالب يف تعلم اللغة العربية
ث .الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف تعلم اللغة العربية
ج .كسائل اإلعالـ الذم يستخدـ من ادلعلم فيتعلم اللغةأنشطةترمجة
 .2ادلقابلة
فَتل إستربرك كما كتبها سغينو أنادلقابلة ىي:
"اجتماع شخصُت لتبادؿ ادلعلومات كالفكرة من خالؿ السؤاؿ كالردكد،

شلا

أدل إىل التواصل كالتشييد ادلشًتؾ للمعٌت حوؿ موضوع معُت.
كادلقابلة يعٍت مقابلة بُت شخصُت لتبادؿ ادلعلومات كاألفكار من خالؿ عمليّة السؤاؿ
كاجلواب ،لذلك ؽلكن بناءادلعٌت ىف موضوع معُت ( .مرغمو) 2000:181 ،
ادلقابلة ىي زلادثة عنغرض معُت.كقد أجريت زلادثة بُت الطرفُت ،كعلا ادلقابلة (الذم
طرح السؤاؿ) ك الضيف (الذم أجاب السؤاؿ) ( سغينو.) 2007:317 ،كيتم استكشافها
ىف ىذه ادلقابلة ىي:
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أ .الطالب الذين لديهم مشاكل ترمجة النص القراءة من اجلانبالعبارة
ب .الطالب الذين لديهم مشاكل ترمجة النص القراءة من اجلانب اجلملة
ت .اىتماـ كانتباه الطالب للغة العربية
ث .التمكن من مفردات اللغة العربية للطالب
ج .ادلعرفة من طالب اللغة العربية كسعهم قبل الدخوؿ اىل ادلدرسة ادلتواسطة االسالمية
ح .اكتماؿ الكتاب ،قاموس اللغة العربية أك مصادر التعلم اللغة العربية اليت ؽللكهم
الطالب كمكتبة
خ .كيف تعاًف الطالب مشاكل ترمجة الكلمات كاجلمل
د .جهود الطالب يف التغلب على مشاكل ترمجة النصوص العربية
ذ .جهود ادلعلم يف التغلب على الصعوبات الطالب يف ترمجة النصوص العربية
 .3الوثيقة
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كاف تقنيّةالوثيقةىي مجعالبيانات من خالدلصادر مكتوبةمثالحملفوظات كالكتب اليت
تتحدث عن اآلراءكالنظريات كاحلجج ك القانونو غَت ذلك اليت تتعلق بادلشكالتالبحثيّة ( .
مرغنو) 2000:181 ،
ك ّأما مردليس يرل أ ّف استخدامتقنيات الوثيقةكادلصدر الداعم لبحثكتابادتن خالؿ
كثيقةتتعلقبالبحث4.كانتزعت البياناتباستخدامتقنياتالوثيقةىي:
أ .ادللف ادلدرسة
ب .ادللف الشخصي للطالب
ت .ادللف من معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتواسطت االسالمية دار االمُت بالنكاريا
ث .قيمة من الطالب يف ماديت اللغة العربية
ج .مرافق كالبنية ادلدرسة يف ادلدرسة ادلتواسطت االسالمية دار االمُت بالنكاريا
ح .مناىج الدراسات العربية للمدرسة ادلتواسطت االسالمية دار االمُت بالنكاريا
خ .نتائج البيانات تعلم الطالب يف شكل كرقة من شلارسة الرياضة كادلسابقات اليومية
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د .ادلناىج ادلستخدمة يف التدريس ( مردليس) 74 :1995 ،
 .4اإلختبار
االختبار ىو سلسلة من األسئلة أك التمارين كغَتىا من األدكات ادلستخدمة لقياس
ادلهارات كادلعرفة ،كالذكاء ،كالقدرة أك ادلوىبة اليت ؽلتلكها الفرد  /اجملموعة . .االختبار ىو كيفية
أك خطة الذل يستخدمها الناس ىف القياس ك التثمُت ىف الًتبية ( .أناس سدغلونو،
)2007:67
كيتم ىذا األسلوب للحصوؿ على البيانات عن معرفة مشكالت التالميذ ىف القراءة ،ك ىف
نطق حركؼ العربية ،ك ىف الكتابة ،ك قدرهتم ىف الكتابة ك ىف بناء اجلمة.
أ .تحلياللبيانات
يف ىذ البحث تستخدـ ك تستند الباحثةحتلياللبيانات عندادلؤلفُت هلالس ك حبّرهاى كما
نقل عنو سغينو كىي
 .1تنقيص البيانات
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تستخدمهذه اخلطوةلتلخيص ،كاختيار األشياء األساسيّة ،كالًتكيز على األشياء ادلهمة،
كالبحث عن ادلواضيع كاألظلاط .فهكذا ،سوؼ يعطى أكضحصورةكتسهيل الباحثة جلمعالبيانات،
كالبحث عناحلاجة ىف أحد يوـ كاف ( .سغينو) 2007:95 ،
 .2تقديم البيانات
ك يستعمل ىذه اخلطوة لتقدًن البيانات كتقرير لو ادلعٌت ك سهلة ليستخدمها اإلنساف .ك
بتقدًن البيانات ؽلكن أف تسهللفهمما ػلدث ،كخطة العملبمفهومنا .ؽلكن تقدًن البياناتأف يتم ىف
شكلوصف موجز ،الرسم البياين ،كالعالقة بُت فئاتوما أشبو ذلك ( .سغينو) 99:2010 ،
 .3تحقيق البيانات
كتستخدمهذه اخلطوة الستخالص النتائج كالتحقق من البيانات اليت مت حتصلها
الباحثةكتدعمها أدلة صحيحة.
 .5فحص صحة البيانات
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هليوى

ىف كتابو منهجية البحث الكميفقاؿ أ ّف ؽلكن فحص صحة البيانات

بالطريقالتثليثيهو مقارنةكحتقق إلىدرجةالثقة أكمعلومات اليت ػلصلهاعرب الزماف كأدكات سلتلفة .
كؽلكن حصوذلا بالطرؽ:
 .1مقارنة بُت نتيجةالبيانات ك بياناتادلقابلة.
 .2مقارنة

بُت

مايقوؿ

أحد

أماـ

الناس

العامة

ك

ما

قالشخصيا.

 .3مقارنة بُت ما يقوؿ الناسعن كضعالبحثو ما قالوا ىف كل كقت.
 .4كومقارنة بيناحلاؿ ك نظر شخص ما بآراء و نظرياتالناس ادلختلفة.
 .5ك ومقارنة بُت نتائج ادلقابلة ك زلتويات كثيقة ( .لكسي ج مليوف) 178 : 2000 ،

 .6مراحل البحث
ىف ىذه البحث قامت الباحثة ادلراحل ،ك ىي:
 .1إعداد
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ما يلي:
أ .تقدًن ادلوضوع ك خطة البحث
ب .اقًتاح خطة البحث إىل ادلشرؼ.
ج.عمل مراجعة األدبياتوفقا وموضوع البحث.
د .تأليفمنهج البحث.
ق .تدبَت رسالة استأذانالبحثو تقدؽلها إىل رئيس ادلدرسة كمجتمع البحث
ك .استعالمو تقييم حالة ميداف ادلبحوث
ز .اختيار ادلخربين ك سؤاذلم.
خ .استعداد األدكات البحثيّة.
 .2مرحلة التنفيذ
كتشمل ىذه ادلرحلة بأنشطةمجع البيانات كمعاجلة البيانات ،كيتمجمعالبيانات بادلراحل:
أ.فهم خلفيّة البحث كإعداد النفس
ب .عمال دلالحظة ادلباشرة.
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ج .عمل ادلقابالت إلىعينة البحث
د .حفر البيانات الدعميّة من كثائق ( لكسي ج موليوف) 179:2000 ،
ك ومدخلهذه البحث ،فًتجو الباحثة للحصوؿ على البياناتالدقيقة ك صديقة،
مشكالتًتمجة النص القراءة الطالب ؽلكن حلها ك ادلتابعة ذلا.

حىت
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الباب الرابع
تقديم البيانات و اكتشاف البحث
أ.المشكالت في ترجمة اللغة العربية
بناء على ادلقابلة اليت فعلتها الباحثة ،أف ىناؾ بعض ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية ،من
السأؿ يف ادلقابلة إىل التالميذ يف الشهر مام التاريخ  15ك السنة  2017مايلى :ماذا صعوبتك يف
ترمجة نصوص القراءة ؟
محمد اخواني :االشكاؿ يف الًتمجة ىو دتييز األفعاؿ ادلتغَتة
ألفية :االشكاؿ يف الًتمجة ىو األفعاؿ ،ألين ال أفهم تركيب األفعاؿ
نساء :االشكاؿ يف الًتمجة ىو األفعاؿ ادلتغَتة
مينارتو :الصعب يف دتييز األفعاؿ ال سيما يف ترمجتها
نور عيني و  :أنا ال أعرؼ ادلفردات
كجازي  :أحيانا ،من االشكاؿ أنٍت ال أجد ادلعٌت من ادلفردات يف القاموس ،ك أنا ال أحفظ ادلفردات
راسيانا :الصعب يف الًتمجة ىو أنٍت ال أجد ادلعٌت من ادلفردات يف القاموس
جيجي و :أين ال أحفظ ادلفردات
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أوليا :ال أجد بعض ادلفردات يف القاموس ،ك ىذا صعب يف الًتمجة
ألفية :أحب اللغة العربية قليال ،ألهنا صعب يف الًتمجة
أ.العامل الداخلي
من ادلقابلة ،نعرؼ أف بعض التالميذ ال يشجعهم كاألبا يف تعلم اللغة العربية ،ك بعضهم
يشجعهم حىت يعطوىم التسهيالت لتعلم اللغة العربية مثل القاموس أك كمبيوتر أك أحضره ادلدرس
لتعلم اللغة العربية خصوص يف البيت ك غَته.
نظرا من ادلقابلة مع الطالب،نعرؼ أف من أسباب قلة اىتمامهم يف تعليم اللغة العربية ،ىي:
.1عدـ مفهوـ القواعد يف التعليم العربية
.2عدـ ػلفظ ادلفرداة يف التعليم اللغة العربية
.3عدـ القاموس اللغة العربية
.4قليل ػلب تعلم اللغة العربية حىت الكسل إذا يعمل الواجبة السأؿ من ادلدرس
ك أما من ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية ك ىو األستاذ جنيدم ـ .ب د الشهر مام التاريخ
 15ك السنة  ، 2017نعرؼ أنو ال يهتم باخلطأ يف القراءة ،ك لكنو يهتم بفهم التالميذ الفصل
الثامن يف ترمجة ادلفردات .ك يقوؿ اف من السبب دلاذا ىو ال يهتم بالقراءة حىت يتعتع بعض
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التالميذ الفصل الثامن فيها ،ألف بعضهم ال يستطيعوف أف يقرؤكا القرآف جيدا ك ىذا األمر يتأثر
يف القراءة ك حفظ ادلفردات.
ب .العامل الخارجي
.1التسهيالت التعليمية
أ.ادلكتبة
ادلكتبة يف ادلدرسة ادلتوسطة دار األمُت متكافية

(الوالحظت  51هايو 7152

) ،ىناؾ الكتب

العربية ك القاموس .كلؤلسف ،زيارة الطالب ك قراءهتم للكتب يف ادلكتبة نادر جدا.
قاؿ أحد الطالب ك كافقو سائره " ،أنا ال أذىب اىل ادلكتبة للقراءة أك حبث الكتاب اال بأمر
من األستاذ فقط" ( من ادلقابلة اىل نساء15 :2017 ،مام )
ب.جهاز ك شاشة
بناء على ما نالحظ يف ادلدرسة ادلتوسطة دار األمُت ،صلد أف يف كل فصل من الفصوؿ ال
يتوفر باجلهاز ك الشاشة ،فلذلك طريقة التعليم ك التعلم من الكتاب األساسي فقط.
 51هاي ) 7152
ج .ادلعمل اللغوم

(الوالحظت
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بناء على ما نالحظ يف ادلدرسة ادلتوسطة دار األمُت نعرؼ أف التسهيالت غَت متوفرة .ك
أيضا ادلعمل اللغوم غَت صاٌف للتعليم ك التعلم لقلة احلاسوب ك الكراسي ،مع أف عدد التالميذ
يف الفصل الثامن كثَتكف.
نظرا من ادلراقبة يف ىذه ادلدرسة ،نعرؼ أف ادلنهج ك الطريقة لتعليم اللغة العربية كما يلي:
أ.احملاضرة
ىذه الطريقة يستعملها ادلدرس يف ادلقدمة ك توضيح ادلنهج األخر ك ادلطلوبات من الكتاب.
(

في التعلين و التعلن لوادة اللغت العربيت في الفصل الثاهي  51هايو

7152

)

ب.العرض
ىذه الطريقة يستعملها ادلدرس يف:
.1التمثيل يف نطق الكلمة ك ادلفردات ك الكالـ العريب
.2احملادثة
.3القراءة (ادلقابلة مع األستاذ جنيدم ـ،ب د كأستاذ مادة اللغة العربية يف الفصل الثامن 16
مايو ) 2017
ج .التساؤؿ (السؤاؿ ك اجلواب)
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ىذه الطريقة يستعملها ادلدرس دلعرفة قدرة الطالب على ادلادة ،منها ادلراجعة تذكَتا وما قد
تعلموا يف اللقاء ادلاضي أك ادلراجعة دلعرفة فهم الطالب بادلادة اليت تدرس يف ذلك اليوـ
ك من ىذه الطريقة ىي األسئلة من ادلدرس يف ترمجة معاين ادلفردات أك الكالـ ،ك ما يتضمن من
نصوص القراءة العربية.

(الوالحظت في التعلين و التعلن لوادة اللغت العربيت في الفصل الثاهي 51هايو

) 7152

د.األعماؿ
ق.التدريب
من ادلقابلة مع بعض الطالب صلد :مثل نساء.ماذا طريق التعليم ادلدرس يف اللغة العربية ؟
نساء " :يطابق ادلدرس طريقة التدريب عندما نًتجم ك نقرأ النصوص العربية ،مث اذا أخطأنا يف
النطق نصحح مباشرة عندئذ" (ادلقابلة مع األستاذ جنيدم ـ،ب د كأستاذ مادة اللغة العربية يف
الفصل الثامن  16مايو ) 2017
فنعرؼ أف ادلدرس ال يستعمل ك ال يطابق طريقة تعليم اللغة العربية جيدا .ك يتعود ادلدرس بتلك الطريقة ك ال
تنوع فيها .ك من ادلعلوـ ،اف كاف ادلدرس يطابق ك يستعمل أم الطريقة بدكف النظر اىل معرفة ماىيتها ،فتتأثر
بفشل الوصوؿ اىل أغراض التعليم ( .سيفل هبرم) 2002:88 ،
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.2الوسائل التعليمية
من ادلقابلة إىل ادلدرس يعٌت أستاذ جنيدم ـ.ؼ.د ىو نعرؼ أف ادلدرس ال يستعمل أم
الوسائل يف التعليم ،ك ىذا بسبب قلة الوسائل ك التسهيالت يف ادلدرسة ،مثال عدـ الشاشة ك
اجلهاز يف الفصل ك ادلعمل غَت متوفر.
ك لو كاف األمر كذلك ،لقد حاكؿ ادلدرس حلل ىذه ادلشكالت بالوسائل البسيطة مثل الصورة
ك الكرد يف تعليم اللغة العربية.
 .3المدرس
من ادلراقبة ك البحث نعرؼ أف الشهادة دلدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن ال تساكل
ببكالركس قسم الًتبية االسالمية باجلامعة االسالمية احلكومية بالنج كرايا ك ماجستَت قسم ادارة
التعليم االسالمي.
ك أما االنطالؽ من ادلقابلة مع بعض الطالب عن أرائهم يف تعليم مدرس اللغة العربية،ىي:
1نساء :أحيانا يبُت ك يدرس ادلدرس باللغة االندكنيسية ك أحيانا باللغة العربية ،ك لكن أفهم
بكثَت اذا علم ادلدرس باللغة االندكنيسية
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مينارتو :يشرح لنا ادلدرس باللغة العربية ،أحيانا أفهم ك أحيانا ال أفهم
 2راسيانا :يشرح لنا ادلدرس باللغة االندكنيسية ،ك احيانا ليس ومفهوـ
فمن ىنا نعرؼ:
أ.يشرح ادلدرس الطالب باللغة االندكنيسية ألف أكثرىم ال يفهموف اللغة العربية
ب .الشرح ليس ومفهوـ
.4الوالدين
من ادلقابلة  10تالميذ دلعرفة دكر الوالدين يف تعليم اللغة العربية ،نعرؼ كما يلي:
ديماس ه،ك :اذا تعلمت اللغة العربية ،ال أحتاج اىل الوالدين
محمد اخواني :ال يشجعٍت الوالداف يف تعلم اللغة العربية
الفية :ال تعليم من الوالدين يف تعلم اللغة العربية
ميتارتو :ال تشجيع من الوالدين ألف ما عندم الوالداف
جيجي و :ال تشجيع من الوالدين ألف ما عندم الوالداف
فمن ىنا ،نعلم:
أ.قلة التشجيع من الوالدين يف تعلم اللغة العربية
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ب .قلة االىتماـ من الوالدين يف تعلم اللغة العربية
ج.خلفية الوالدين يف التعليم ك التعلم تتأثر يف صلاح أكالدعلا يف تعلم اللغة العربية
د .عدـ الوالدين يتأثر يف صلاح أكالدعلا يف تعلم اللغة العربية
ق .ىذا قريب من قوؿ سالمتوا اف الوالدين اذا ال يهتماف بتعلم أكالدعلا ك حاجتهم فيو ،ك
ال ينظماف أكقات تعلمهم ،ك ال يعداهنم األدكات الدراسية  ،ك ال يريداف أف يعرفا أحواؿ
أكالدعلا يف التعلم ،كل من ىذه األمور ستتأثر بفشلهم يف دراستهم( .
سالمنتو) 2010:56،
ب .تحليل مشكالت تعليم اللغة العربية
أ.الطالب
أما احملاكالت للطالب يف حل ىذه ادلشكالت ىي:
.1السؤاؿ اىل ادلدرس مباشرة
 .2السؤاؿ اىل األصدقاء
.3كثرة القراءة ك قتح القاموس
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.4تكرير ما حفظ من ادلفردات

(الوقابلت هع الطالب في الودرست الوتوسطت دار األهيي  51هايو

) 7152
ب .المدرس
أما احملاكالت للمدرس يف حل ىذه ادلشكالت،ىي:
.1العمل ادلنزيل من ادلدرس حلفظ ادلفردات ك الًتمجة
.2العمل يف الفصل
.3يف القراءة ،يقرأ الطالب ك ادلدرس يسمع مث يصحح اذا اخطأ
.4تدريب قراءة القرآف لتسهيل قراءة النصوص العربية أخرل
فعلم أيضا أف قلة الًتبية للفرد ك اجملموعة ،تربية الوالدين يف ادلنزؿ ،ك الًتبية الفردية حلل مشكلة
النفس من مشكالت تعليم اللغة العربية ،فهذه األمور حتتاج اىل احملاكالت من ادلدرس ك الوالدين
مجيعا حللها بصورة كاضحة.
أما احملاكالت حلل ادلشكالت يف الًتمجة ىي:
.1حفظ ادلفردات يوميا
.2األعماؿ من ادلدرس
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.3الكتاب ك القاموس

(الوقابلت هع الطالب في الودرست الوتوسطت دار األهيي  51هايو )7152

ج .المدرس
أما احملاكالت من ادلدرس حلل مشكالت تعليم اللغة العربية ،ىي:
.1أف يشجع ادلدرس الطالب يف التعلم ك احلفظ ك التكرير ك ادلراجعة ك عدـ اليأس ،ك يبنب ذلم عن أعلية اللغة
العربية للعبادة ك ادلستقبل
 .2أف يشجع ادلدرس الطالب يف التعلم ك احلفظ ك التكرير ك ادلراجعة ك عدـ اليأس ،ك يبنب ذلم عن أعلية
اللغة العربية للعبادة مثل الصالة ك فهم الدين
.3أف ػلرص ادلدرس يف تعليم الطالب باستعداد ادلواد ك الوسائل البسيطة حلل قلة التسهيالت ك الوسائل
.4أف يستعمل ادلدرس يف تعليمو اللعب اللغوم الزالة ادللل ك السئم
.5أف ػلرص ادلدرس يف استعماؿ الكتب يف ادلكتبة يف التعليم
.6أف يدعوا ادلدرس الوالدين اىل االىتماـ يف تعليم أكالدىم
العربيت في الفصل الثاهي  51هايو ) 7152

 .2احملاكالت من ادلدرسة

(الوقابلت هع األستاذ جنيدي م،ب د كأستاذ هادة اللغت
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اما احملاكالت من ادلدرسة حلل ادلشكالت يف التسهيالت ىي أف جتعل ىذا النقص ختطيطا طويال مثل شراء
اجلهاز ،الشاشة ،احلاسوب ،ادلكتب ،الكراسي دلعمل اللغة .ك ػلاكؿ لتحقيق ىذه األمور كل أعضاء ادلدرسة
بالتواصل مع احلكومة ك غَتىا.

(التوثيق هي رئيس ادارة الودرست الوتوسطت دار األهيي

ك من ادلعلوـ أف ىذا احلل ك االقًتاحات حتتاج اىل احملاالت من اجلميع كي تتحقق األمور كما نريد.
ك من جانب الطالب ،صلد أف كثَتا منهم دلا مل يفهم األمر ،ال يسأؿ اىل ادلدرس اك االصدقاء ،ك مل يتعلم مع
بعض يف الًتمجة ،ك مل ينظم األكقات يف تعلم اللغة العربية منظما جيدا .ك أيضا من جانب الوالدين ،فينبغي
ذلم أف يهتموا بأكالدىم اما أف يدرسوىم بأنفسهم أك يدرسهم مدرس خاص ك قلة اىتمامهم بتعليم األكالد
ستتاثر بنجاحهم يف ادلدرسة
كأما الًتبية ك التصحيح من ادلدرس للطالب يف تعليم اللغةالعربية من احملاكالت اجليدة ،كلكن األحسن أف
يستعمل ادلدرس الطريقة اجلديدة يف التعليم ،ك أف يهتم ومشكالت الطالب ك يساعد الذم ػلتاج اىل زيادة
االىتماـ ك التعليم ( .فَتا كومال سرم) 2013،
ىذه األمور السابقة من احملوالت حلل مشكالت تعليم اللغة العربية من اجلميع ،من الطالب ك ادلدرس ك
الوالدين  .ك لو كانت ىذه األمور موصوفة بالتخطيط كاالقًتاحات فقط ،لكن نعتقد اذا حتقق الكل منها
سيتغَت التعليم اىل ما ىو أحسن كما يريده اجلميع ،اف شاء اهلل.
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الباب الخامس
الخاتمة
أ.الخالصة
من البحث الذم نفعلو يف ادلدرسة ادلتوسطة دار األمُت بالنج كرايا ،صلد البيانات الكثَتة من
خالؿ ادلقابلة ك ادلالحظة ،مث نلخص تلك البيانات كما يلي:
ادلشكالت يف ترمجة نصوص القراءة يف يف ادلدرسة ادلتوسطة دار األمُت بالنج كرايا
.1قلة الرغبة يف ترمجة نصوص القراءة
.2ادلكتبة غَت متوفرة
.3التسهيالت التعليمية غَت متوفرة ك قلة التنوع ،ك قلة االىتماـ ك التشجيع من الوالدين
لؤلكالدىم يف تعلم اللغة العربية ،ك نقص خلفية الوالدين يف التعلم ك التعليم
.4احلل ذلذه ادلشكالت يف الفصل الثامن ىو الؤلسئلة مباشرة من الطالب اىل ادلدرس ،اىل
األصدقاء ،القراءة ،فتح القاموس ،االنًتنت ك تكرير ما حفظ من ادلفردات العربية
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 .5من احملاكالت للمدرس يف تعليم القراءة ىي أف يقرأ الطالب النصوص ك ادلدرس يسمع ك
يصحح ما أخطأ ،ك أف يعقد ادلدرس تدريب القراءة للطالب من كتاب اقرأ مثال.
.6االعالف ك الدعوة اىل الوالدين أف يهتموا بأكالدىم يف التعلم ،اما أف يدرسوىم يف البيت
أك يدرسهم ادلدرس اخلاص
.7أف تكوف ىذه النقصات متشجعة جلميع أعضاء ادلدرسة يف التغيَت اىل ما ىو أحسن،
مثل شراء اجلهاز ،الشاشة ،احلاسوب ،ك اصالح ادلعمل اللغوم
ب .االقتراحات
أما االقًتاحات من الباحثة ذلذه ادلشكالت ادلذكورة ىي:
.1ينبغي لرئيس ادلدرسة أف يعد الوسائل التعليمية ادلتوفرة ك تسهيالهتا لكل فصل ك ادلعمل
اللغوم للتقدـ ك التسهيل يف تعليم اللغة عامة ك اللغة العربية خاصة
.2ينبغي لنائب رئيس ادلدرسة يف أمور ادلنهج الدراسي أف يعقد زيادة أكقات التعليم اك
األنشطة اخلارجية لتنمية قدرة الطلبة باللغة العربية ألهنا من ادلهمات للمدارس االسالمية
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.3ينبغي للمدرس أف يدرس ك يعلم الطالب بطريقة فعالة ك سهلة من األمور االساسية،
مثال التعرؼ باجلركؼ اذلجائية ،ك كيفية الكتابة .ك أف يهتم بالتخطيط الدراسي ك استعداد
الطالب ك تركيزىم يف التعليم ك التعلم
.4ينبغي جلميع الطالب أف غلتهدكا يف تعلم اللغة العربيةمن حيث القراءة ك الكتابة لتنمية
مهارهتم باللغة العربية
ج .الخاتمة
احلمد هلل رب العادلُت ،الذم بربكتو ك عونو ك قوتو أستطيع أف أختم ك أهني ىذا البحث .ك
أعًتؼ أف يف ىذا البحث الصغَت ،فيو كثَت من النقصات ك اخلطائات بسبب قلة العلوـ ك
ادلعلومات مٍت .فلذلك ،أرجوا من القارئُت النقدات ك االقًتاحات حتسينا للبحث التايل .ك أدعوا

اهلل أف ينتفع ىذا البحث الصغَت يل خاصة ك للقارئُت عامة ك للمدرسة ادلتوسطة دار األمُت
بالنج كرايا ك غَتىا .آمُت يا رب العادلُت
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