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 ص البحثخمل


اجلامعة اإلسبلمية احلكومية  يفالًتبية اإلسبلمية مادة الًتمجة ىي ادلادة اليت يأخذىا طبلب شعبة 

خرجوف من تىم م 2014سنة الًتبية اإلسبلمية شعبة  ليس التايبلندم، كاف طبلب بناء على ادلبلحظات األكىل

ادلدارس العالية ك ادلعاىد، حيث كانوا يدرسوف على دركس اللغة العربية. ك ىم يتنولوف النتائج اجليدة ىف مادة 

 ك لكّن ليس من ادلمكن أف الطبلب ادلتخرجُت من ادلدارس العالية ك ادلعاىد ستجدكف الصعوبة ىف الًتمجة. العربية

ما ىي األخطاء يف ترمجة اللغة العربية إىل اإلندكنيسية لطبلب  1) ما مشكبلتفأسئلة البحث ىي 

سبلمية احلكومية بالنكارايا ينظر من معٌت تعليم اللغة العربية الًتبية اإلسبلمية يف اجلامعة اإل شعبة ُتالتايبلندي

تعليم اللغة العربية  شعبة ُتما ىي األخطاء يف ترمجة اللغة العربية إىل اإلندكنيسية طبلب التايبلندي 2ادلفردات؟ )

 .الًتبية اإلسبلمية يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا من بنية اجلملة؟

صفية ك ادلدخل الكيفي : مجع البيانات ك اختزاذلا ك عرضها ك تستعمل يف ىذا البحث الطريقة الو 

اإلستنتاج ك التحقيق. ك أما طريقة مجع البيانات ك ادلقبلة ك الوثائقية. مرؤكس ىف ىذا البحث ك ىو طبلب 

 . تعليم اللغة العربية الًتبية اإلسبلمية يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكاراياشعبة  التايبلندم

 اإلسبلمية الًتبية كدراسة العربية اللغة تعليم شعبة التايبلندم لطبلب الًتمجة مشكبلت أف على تدؿ البحث ةنتيج

 مشكلة ك اجملازات ك الثقافية ادلفردات ك احلرفية ك القواعد ك ادلفردات: ناحية ىف حبيث العربية اللغة مادة عند

 ك احملاضر اك اصدقاء من ادلساعدة طلب: منها ادلشكبلت تلكل التايبلندم الطبلب ينفذىا الذل لّ احل أما. ادلادة

 .أخرل مرة حفظ ك اإلنًتنت ك القاموس فتح ك القواعد كتاب فتح
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ABSTRAK 

 

Mata kuliah bahasa Arab merupakan salah satu mata kuliah yang tempuh 

oleh mahasiswa Thailand di prodi pendidikan bahasa Arab di Institut Agama 

Negeri Palangka Raya. pada observasi awal, mahasiswa Thailand di Prodi 

pendidikan Agama Islam angkatan 2014 merupakan alumni dari madrasah aliyyah 

dan pondok pesantren, dimana disekolah itu guru mengajarkan bahasa Arab. 

Mereka juga mendapatkan nilai yang sangat bagus pada mata kuliah bahasa Arab 

akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka mengalami 

problematika-problematika dalam penerjemahan sekalipun mereka alumni 

madrasah aliyyah dan pondok pesantren. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja 

problematika penerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia bagi mahasiswa 

Thailand Prodi prndidikan Agama Islam di IAIN Palangka Raya dilihat dari 

kesesuaian makna kosakata? 2) Apa saja problematika penerjemahkan bahasa 

Arab ke bahasa Indonesia bagi mahasiswa Thailand Prodi prndidikan Agama 

Islam di IAIN Palangka Raya dilihat dari stuktur kalimat?. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan 

langkah-langkah penggupulan data pengurangan data penyajian data dan 

kesimpulan data untuk menggali data digunakan wawncara dan dokumentasi, 

Subjek dalam penelitian ini adalah para mahasiswa Thailand di Prodi pendidikan 

Agama islam di IAIN Palangka Raya 

Dari hasil penelitian ditemukan kesimpulan bahwa kesulitan penerjemahan 

bagi mahasiswa Thailand pada mata kuliah bahasa Arab terdapat pada aspek: 

Kosakata, tata kalimat dan peribahasa. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

dalam mengatasi problematika penerjemahan bagi mahasiswa Thailand pada mata 

kuliah tarjemah dengan: meminta bantuan kepada teman, membuka kamus, 

membuka buku qawaid dan internet, menggulang kembali baik itu kosakata, 

qawaid maupun mater 
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 شعار
 

ألن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها, وأكثرها 
 تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس

“karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling 

fasih, paling jelas, paling luas (kosakatanya) dan 

paling banyak mengandung makna yang 

menentramkan jiwa” (Ibnu kasir) 
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 شكر و تقدير
الرحيم الرمحن اهلل بسم  

 
 ربت ميالعل البحث كتابة النتهاء تستطيع الباحثة تكوف حىت كاذلداية النعاـ على احلمدهلل

تاب اللغة العربية يف الفصل السادس للمستول األكؿ يف مدرسة ابتدائية ركضة كربليل  : " ادلوضوع

 ك الو على ك( ص) اهلل رسوؿ سيدنا على كالسبلـ الصبلة ،" األطفاؿ نور اإلحساف يف تايبلند

 .صحبو

 أكؿ من يساعدكف الذين األصحاب على الباحثة كقفت العلمي، البحث ىذه كتابة ىف

 :الفرصة ىذه ىف ذلم الشكر لتقوؿ الباحثة تريد كلذلك. آخره ك العلمي البحث ىذه كتابة

فضيلة السيد الدكتور ابن علمي. أ.س. فيلوا، س ح. ـ ح. كمدير اجلامعة اإلسبلمية  .1

 احلكومية بالنكاريا.

ة يف اجلامعة فضيلة السيد فهمي. ادلاجستَت ىف الًتبية. كعميد كلية الًتبية كالعلـو التدريسي .2

 اإلسبلمية احلكومية بالنكاريا. الذم يؤذف لينفذ البحث.

عميدة ىف أكادديية  ادلاجستَت ىف الًتبية. كنائبة فضيلة السيدة در أ, الدكتورة حاجة ركضة اجلنة  .3

 كلية الًتبية ك العلـو التدريسية يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكاريا. 

يف اجلامعة  ئيس قسم تدريس اللغة. كر ادلاجستَت يف الًتبيةا فضيلة السيدة سنيت إيرليان .4

 اإلسبلمية احلكومية بالنكاريا. 

يف اجلامعة ادلاجستَت ىف الًتبية. كسكرتَت شعبة تدريس اللغة العربية. فضيلة السيد عبد اهلل  .5

 اإلسبلمية احلكومية بالنكاريا. 
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اإلشراؼ، النصيحة، ك الذم يعطي ، ، كادلشرؼ األكؿ الدكتور جسماىن، ـ.أ.غفضيلة السيد  .6

 .يف ىذا البحث كادلدخل كالتحفَت

الذم يعطي ، ، ادلاجستَت يف الًتبية كادلشرفة الثانيةة محيدةاحلاجفضيلة السيدة الدكتورة  .7

 .يف ىذا البحث اإلشراؼ، كادلدخل كالتحفَتالنصيحة، ك 

عطي العلم األحسن يف عملية كل ادلدرسُت ىف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكاريا. الذم ي .8

 الدراسية.

 رئيس ادلكتبة كادلوظفوف يف مكتبة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكاريا. .9

أيب كأّمي كعائبليت اّلذين قد أعطٍت اإلعانة كالدعاء كالنصائح كالدعم كالعاطفة حىت تكوف  .10

 الباحثة أف ذبتهد كثَتا ىف التعّلم. 

 

 2018بالنكاريا، أكتوبر 

 حثةالبا

 خاليجة مامأسيغ

 1401150094رقم الطالبة. 
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 الباب األول  

 المقّدمة

 خلفية البحث -أ 
 

 اإلطبلؽ على فصلها سبكن ال اليت ، البعض بعضها بُت ادلواصبلت أجهزة ىي اللغة

 ادلواصبلت أجهزة ىي اللغة أف( ۰۲١۲:۰٧ موسليخ) يقوؿ كما .للبشر اليومية احلياة مع

 االجتماعي بالوض تتعلق ال للغة أساسية كظيفة ىذه. كتابيا أك شفهييا ،إما البشر بُت

 كاحلالة القيم دائما فيها توجد كاليت ، اليومية باحلياة مرتبطة تكوف أف بعد. االجتماعية كالقيم

ا يتبع إنو. اللغة عن التخلي ديكن ال ،  أك قبلي كشخص سواء ، لئلنساف اليومية احلياة دائمن

 اليت الكلمات ىي غةالل أف( ۰۲١۲: ٧۳ كذكلكارنيا لسواردم)  كفقا. األمة يف عضو

 كالرغبة كادلشاعر, األفكار نقل يف البشر قبل من كأداة ادلستخدـ ادلعٌت على كتتحتوم تتكوف

 .معا لؤلنشطة األعماؿ تنفيذ يف كاستخدامها

 طريق من إلينا كصلت قد ك أغرضهم عن العرب يعربهبا الىت الكلمة ىي العربية اللغة

 ك العرب منثور من ركاه ما ك الشريفة األحاديث ك الكرًن القرآف لنا حفظهما ك النقل

 .(١١۸٧:  ۸ الغبلييٍت مصطفى)منظومهم

 ك. أخرل بلغة زبتلف إلهنا غربية إهنا يقاؿ. شاملة ك عربية خصائص العربية كاللغة

:  61-60 محيدة ديوم)ىي من ك. أخرل لغة خبصائص متساكية خصائص ذلا ألهنا شاملة

۰۲١١) 

 غة شىت يؤثرىا العنصر االجتماعي ك اجلغرايف ك الفكرم.اللغة العربية ببل .1
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إف اللغة العربية ديكن تعبَتىا شفويا ك كتابيا خبصائصها ك أحرفها اخلاصة. مهما   .2

 كانت اللغة الشفوية تعترب اللغة احلقة. 

اللغة العربية نظاـ ك أدكات خاصة، يعٌت أف اللغة العربية نظاـ خاص ىف األسلوب ك  .3

 قواعد كما أشبو ذالك.الًتكيب ك ال

اللغة العربية صفة حرة )ليست ذلا عبلقة منطقية بُت مسة ك معناىا( ك رمزم )ديكن  .4

 استخدامها لتعبَت األفكار ك التجارب(. 

 إف اللغة العربية لغة حية ك انتاجية ك ابداعية حبيث ك قابلة لتطورات اللغة األخرل. .5

ة. ألّف اللغة خصائص الناس ك أداة إف اللغة العربية من قضايا فردية ك اجتماعي .6

 اإلتصاؿ ذلم.   

 إندكنيسيا ببلد ىف خاصة ك العامل، بلداف من كثَت ىف متزايدة أمهية ذلا العربية اللغة إفّ 

 العربية اللغة أفّ  نرل كما. ثقافية أك كانت دينية باإلسبلـ عبلقتها توثيق ىف ترغب الىت

 للمكانة نظرا إندكنيسيا مثل األعجمية لدافالب من كثَت ىف خاصة أمهية تكتسب أصبحت

 ىف يرغبوف كثَتكف أفراد أخذ الظركؼ ىذه ظل ىف ك .هبا تتمتع الىت السياسية ك اإلقتصادية

 أخذت ك. العربية اللغة تعلم العلم أضلاء ىف عديدة جامعات أخذت كما. العربية اللغة تعلم

 نور ).إندكنيسيا ببلدنا ىف حدث ماك ادلدارس، طبلب على العربية تعلم تفرض كثَتة دكؿ

 (۰۲١١:  ۰۲ىادل

 لغة غَت أجنبية لغة إلتقاهنا عملية ىو( كاإلندكنيسية العربية اللغة) األجنبية اللغة تعلم

 الذم تايبلندم لطبلب أجنبية لغة ىي اإلندكنيسية كاللغة العربية اللغة. إقليمية لغة أك األـ

 تزاؿ ال اآلف كحىت بالنكارايا احلكومية اإلسبلمية امعةاجل يف الذم خصوصا اندكنيسيا يف يدرس

 اللغات التعلم من التايبلندم الطبلب قبل من ادلتوقعة النتائج. كمستدامة مستمرة التعلم عملية
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 ، الفم طريق عن أك الكتابة يف سواء( كاإلندكنيسية العربية) األجنبية اللغات إتقاف ىي األجنبية

 العرقلة، من العدسد الواقع يف لكن. عادة تكوف أف سبكن حىت اليومية ةاحليا يف تطبيقها كسبكن

 اإلندكنيسية اللغة إىل العربية اللغة الًتمجة عملية يف سواء لطبلب كجو يف غالبان  مشكبلت

 .العكس على أك( ترجم)

 مهارات على احلصوؿ السهل من ليس اإلندكنيسية اللغة إىل  العربية اللغة من حلوؿ

 يف خاصة, اإلندكنيسية بُت ثقافية اختبلفات كجود إىل باإلضافة اللغويات، يف صةخا معارؼ

 ، غالبنا ربدث األخطاء أف اللغة تعلم إنكار ديكن ال األحياف من كثَت يف. اللغة عن التعبَت

 .متكرر بشكل حيدث دلاذا األحياف من كثَت يف السبب ىو كىذا

 كاللغة العربية اللغة) ادلستهدفة اللغة إىل دلصدرا لغة كتابة رسالة نقل عملية ىي الًتمجة

. طالب أك مًتجم لغة سبييز. سلتلفة ضلوية مناذج أك مجلة ذلما ادلتضمنتُت اللغتُت(. اإلندكنيسية

ا مؤىبلن  ادلًتجم طالب يكوف أف جيب(. ۰۲۲۲: ٤٤ ، ركبنسوف دكلس) كفقا  باللغتُت جيدن

 التايبلندم الطبلب مشكلة تكوف أف ديكن اليت اسيةاألس األمور من كاحدة. ادلستهدفة كاللغة

 اللغة فهم التايبلنديُت الطبلب على جيب اللغة ترمجة ىي اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة يف

 إىل تًتجم أف ديكن العربية اللغة ألف مزدكجة ادلشكلة ستكوف احلالة ىذه يف. أكالن  اإلصلليزية

 .العربية اللغة

 ، التواصل على قادرة لتكوف تأثَتا األكثر الشيء ىو اللغة عرب لالتواص عودلة عصر يف

 الفارسي زىا. ـ) ترمجة بدكف عادلي اتصاؿ ال. أمهية أكثر تكوف أف إىل سبيل اللغة فإف كبالتايل

 اإلندكنيسية إىل العربية اللغة من الًتمجة نشاط فإف". مًتجم بدكف عادلي اتصاؿ ال( "۰۲١١ ،

 يدرسوف الذين التايبلنديُت الطبلب خاصة اللغة دين"  محاسة" غياىرا طاككسال يتبعو ما غالبان 

 :كىي ، عوامل بعشرة الًتمجة نتيجة تتأثر. إندكنيسيا يف العربية اللغة
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 منط الكتابة أك اإليدكلوؾ )عبلمة لغة الشخصية( مؤلف لغة ادلصدر. .1

كادلعجم مع النصوص إمجاع أك القواعد يف لغة ادلصدر ، سواء يف استخداـ القواعد  .2

 ادلختلفة، بشكل كبَت على ادلوضوع كاحلالة.

ادلشاكل الثقافية اليت تًتجم لغة ادلصدر. زلتويات كتفاصيل اللغة أك لغة ادلصدر  .3

 )كليس لغة ادلصدر أك اللغة ادلستهدفة(.

يتأثر نوع التنسيق أك إعداد النص يف اللغة ادلصدر بالتقليد يف الوقت الذم يكوف  .4

 ص مكتوبنا.فيو الن

تقديرات القراء ادلتوقعُت بناءن على معرفتهم بادلوضوع كأسلوب اللغة اليت  .5

 يستخدموهنا.

 ر.لمصدالمستهدفة عن لغة رئ القاأك اللغة اتفاقية اتختلف  .6

 زبتلف ثقافة اللغة ادلستهدفة عن ثقافة لغة ادلصدر. .7

 يف كقت الًتمجة.تتأثر أيضنا تنسيقات أك إعدادات لغة سلتلفة بشكل كبَت بالعرؼ  .8

 ما يتم كصفو أك مناقشتو ، كىو مصدر النص كزبمينات القارئ. .9

 آراء كربيزات ادلًتمجُت الذين قد يكونوف شخصية أك ذاتية أك مًتجم شفوم. .10

 (۰۲١۲:  ۶٧)ح نيماسيتا, 

لكنو قد يتأثر أيضان باالجتماعية كالثقافية كالسياسية كالعرقية كادلعتقدية كالدينية كالطبقية 

 (.۰۲١١الجتماعية كاجلنسانية كالعوامل اللغوية أيضان )أمحد عزاف ، ا

يف ادلقابلة األكؿ كجد الباحثوف اخلطأ الذم كقع يف طبلب الًتبية اللغة العربية كالًتبية 

الدينية اإلسبلمية اليت عملية التعلم اللغة العربية. مهارا القرائة يف كلية الًتبية اجلامعة اإلسبلمية 

ىي كاحدة من الدكرات للطبلب التايبلندم يف تعلم اللغة (IAIN) بالنكارايا  احلكومية
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العربية كأكثر من ذلك لًتمجتها. فإف ادلعلومات أك ادلواد اليت احلصوؿ عليها من التعلم يف 

قاموس الكلية جدا ليست أساسية لًتمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية لطبلب التايبلندم 

( ألف العوامل ادلذكورة أعبله. ديكن أف IAINاإلسبلمية احلكومية بالنكارايا ) يف اجلامعة

تعزل صعوبة النص إىل مستول قدرة ادلًتجم على التسبب يف مسألتُت مًتابطتُت. يعترب النص 

 سهبلن ألف مستول النص يعترب صعبنا ألف مستول قدرة الطبلب على الًتمجة ال يزاؿ منخفضنا.

يهتم الباحث بدراسة مشاكل لطبلب التايبلندم يف اجلامعة اإلسبلمية من ىذه اخللفية 

( يف ترمجة النص القراءة اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية، مع  IAINاحلكومية بالنكارايا )

" مشكالت ترجمة النصوص اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية لطالب تاياليدي عنواف 

 كومية بالنكارايا "في الجامعة اإلسالمية الح

 أسئلة البحث -ب 

 

الًتبية اإلسبلمية يف  شعبة ُتلطبلب التايبلنديكاجهها ا ادلشكبلت اليتما  .1

من  اإلندكنيسية إىل العربية اللغة ترمجة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا

 ؟ معٌت ادلفرداتناحية 

ة اإلسبلمية يف الًتبي شعبة ُتلطبلب التايبلنديكاجهها ا ادلشكبلت اليتما  .2

من  اإلندكنيسية إىل العربية اللغة ترمجة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا

 ؟ناحية ناحية القواعد 
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 البحوث السابقة -ج 

 

استنادا إىل حبث يقـو بو رسالة اجلامعية  فهناؾ بعض األطركخات اليت تتحدث 

الفهم, مشكبلت الًتمجة من  عنو مشكبلت ترمجة بينهما ىي رسالة اجلامعية كتايب لفاتح

اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية عنو طلبة الفصل العاشر مدرسة "االستقامة" الثانوية 

الدراسية حبث ,جوكجاكرتا: كليو الًتبية كالتعليم جامعة  ۰۲١١/۰۲١۰باجبينت سنة 

 .۰۲١۰سونن كاليجاكا اإلسبلمية احلكومية 

 اللغة إىل العربية اللغة من الًتمجة اخطاء درجة اف على البحث ىذا نتيجة دلت

 اختبار يف باجبينت الثانوية" االستقامة" مدرسة العاشر الفصل طلبة لدل اإلندكنيسية

 لدل اإلندكنيسية اللغة اىل العربية اللغة من الًتمجة أخطاء كدرجة%. 26.7 ادلفردات

 كدرجو%. 38.3 اجلمل انشاء يف باجبينت الثانوية" االستقامة" مدرسة العاشر الفصل

 مدرسة العاشر الفصل طلبة لدل اإلندكنيسية اللغة إىل العربية اللغة من الًتمجة أخطاء

 ذلك من يستنتج%. 33.33 ادلرادفة األلفاظ معاين تعيُت يف باجبينت الثانوية" االستقامة"

 اختيار يف باجبينت الثانوية" االستقامة" مدرسة العاشر الفصل طلبة لدل الًتمجة أخطاء أف

 يف فإنو, ذلك كمع ادلفردات على كفاءة مهارة يف النتيجو ىذه تظهر. نسبية قليلة ادلفردات

 .العربية اللغة يف ادلرادفة األلفاظ معاين كتعيُت اجلمل إنشاء على الكفاءة تنمية إىل حاجو

 أطركحة عنواف مع نايلُت خويرك نيبل كتبها أطركحة فإف ، ذلك على كعبلكة

 SMP Ma’arif  مدرسة يف بديلة كحلوؿ اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة يف الطبلب لمشاك"

Nu 1 Kemranjen Banyumas  ."ترمجة يف الطبلب مشكبلت الرسالة ىذه تناقش 

 .ادلشاكل على للتغلب البديلة كاحللوؿ اإلندكنيسية إىل العربية
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 عدة ىناؾ أف نستنتج أف ديكن الكاتب هبا قاـ اليت البيانات كربليل البحث نتائج

 1 نو معاريف مدرسة يف البديلة كاحللوؿ اإلندكنيسية إىل العربية اللغة ترمجة يف مشاكل

 قراءة تعلم ىو احلل(. ادلفردات) العربية ادلفردات إتقاف عدـ(. 1: ىي ادلتوسطة كيمراصلُت

 ال(. 2. الصورة يف اتادلفرد إىل بالنظر أك األغاين مع ادلفردات حفظ ، متكرر بشكل ادلفردات

 بقواعد ترتبط اليت الكتب قراءة ىو احلل يكوف ما فغالبان  ،( القوايد) العربية اجلملة موقف تفهم

 لذلك. السياؽ اتقاف يف صعوبة(. 3. يفهمها ال عندما بنشاط ادلعلم من كتطلب صرؼ ك ضلو

 .ادلعلم يلدل مع القاموس يف القراءة نص يف ذلا معٌت ال مفردات عن يبحث كاف ؛

 أهداف البحث -د 

 

الًتبية اإلسبلمية يف  شعبة ُتلطبلب التايبلنديكاجهها ا ادلشكبلت اليت لوصف .1

من  اإلندكنيسية إىل العربية اللغة ترمجة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا

 ؟ معٌت ادلفرداتناحية 

سبلمية يف الًتبية اإل شعبة ُتلطبلب التايبلنديكاجهها ا ادلشكبلت اليت لوصف .2

من  اإلندكنيسية إىل العربية اللغة ترمجة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا

 ؟ناحية ناحية القواعد 

 

 فوائد البحث -ه 

 

 ديكن مستعمل مادة النظر يف عملية تعلم اللغة العربية. .1
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العربية خاصة للطبلب  ديكن مستعمل تقييم كمواد يف عملية تعلم اللغة .2

 ُتالتايبلندي

 ن مستعمل دراسة لباحث ترمجة اللغة العربية للكنوز العادلية.ديك .3

 حدود البحث -و 
 العوامل من العديد ىناؾ أف الواضح من ، أعبله ادلذكورة ادلشاكل خلفية إىل استنادان 

 من ىي الدراسة ىذه يف ادلشكلة زلدكدية فإف مث كمن. اللغات ترمجة يف مشكلة تسبب اليت

 التايبلندم للطبلب العربية اإلندكنيسية اللغة نص ترمجة كمشكلة ةاجلمل كبنية ادلفردات معاين

 .اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا يف

 اجلمع معٌت ذلا اليت ادلفردات يف. 1

 (كاإلمسية الفعلية) اجلملة ىيكل. 2

 اإلندكنيسية إىل العربية اجلملة ترمجة. 3

 هيكل البحث -ز 
الًتبية اإلسبلمية يف اجلامعة  شعبة ُتبلب التايبلندياستنادنا إىل اخلربة ادلكتسبة الط

العربية  (. سبتع بركح منخفضة نسبينا يف متابعة الدرس IAIN)  اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا

كالدرس ترمجة. يف ىذه احلالة يكوف ذلك بسبب االفًتاض العاـ بأف اللغة العربية كالًتمجة ىي 

 مواضيع صعبة.

 عقلية مقدمة إىل الرسائل ىذه جلب مث ، عنو البحث جيب ام عن فكرة إلعطاء 

 .البحث
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مشكبلت ترمجة اللغة العربية إىل اللغة 

 اإلندكنسيا

 

. 

 

Kata mufradat 

(ات)مفرد  

 Struktur Kalimat 

 )جملةمفيدة(

 

 

 

الًتبية شعبة  ُتتايبليديطبلب 

 اإلسبلمية

 

 



 

 

 الباب الثانى  

 اإلطار النظري

 مشكالت -أ 
 تعريف مشكالت .1

 غَت أك لغوية مشكبلت كانت أخرل لغة إىل لغة ربويل عند ادلشكبلت تنشأ

 .لغوية

 مشكالت لغوية .8

 مفردات :اكال

ا زلدكدة معرفة بسبب ادلفردات صعوبات تواجو ما غالبنا  أك باللغة جدن

 الصعوبة ىذه على التغلب ديكن. معركفة غَت إحصاءات على ربتوم اليت الكلمات

 .القياسية ادلفردات على ربتوم اليت القياسية القواميس توفَت خبلؿ من

 قواعد  :ثانيا

 مثل. القواعد كتب يتقن كثَت مًتجم أف من الرغم على تصادؼ ما كثَتنا

 عدة من تتكوف( الكربا مجلة) الرئيسية اجلملة يف ككل كمفعوؿ كفاعل فعل حدد

 القواعد إلتقاف باستمرار السعي ؿخبل من الصعوبة ىذه على التغلب ديكن. مجلة

 .كعمليا نظريا( كببلغة كضلو صرؼ)

 الًتمجة : ثالثا

 التغلب ديكن. كادلدف الناس بأمساء يتعلق فيما خاصة ، الصوتية الًتمجة صعوبة

 .كادلصدر النقل لغة ذبربة خبلؿ من الصعوبة ىذه على

10 
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 اللغة تطوير:  رابعا

 ادلصطلحات أك الكلمات مثل ، كالعلـو العلـو تطور على اللغة تطوير يعتمد

. )أمحد عزان ، العربية باللغة السابق يف متوفرة تكن مل اليت العبارات أك

۸٩ :۰۲١١.) 

 سياق غير علم اللغة .2

 اجتماعي كثقايف :  اكال

 يكوف أف جيب. كثقافية اجتماعية ىي تواجو ما غالبا اليت اللغوية غَت الصعوبات

 لؤلمة كالثقافية االجتماعية الثقافة عن سلتلفنا للعرب الثقايف االجتماعي الطابع

 اللغة ذلك يف دبا ، االجتماعية الظواىر تتأثر. مشاكل خيلق االختبلؼ ىذا. اإلندكنيسية

 .العربية اللغة بتعليم ،

 مهم العربية اللغة فهم لذا  مسلموف إندكنيسيا سكاف غالبية فإف ذلك على عبلكة

 فيها يعتاد سوؼ اليت العوامل من بالعديد ىذه االتصاؿ لغة أثرتت أف سبكن. دينية كلغة

 .ادلستمر التواصل إىل حباجة ألهنم سواتو لغة استخداـ على البشر

 على التغلب ديكن. العربية-االجتماعية الثقافة عن تعبَت ىي تنشأ اليت اإلشكالية

 ، اخلصوص كجو على للعرب كالثقافية االجتماعية اخللفية معرفة خبلؿ من الصعوبة ىذه

 ديكن أشياء على ربتوم العربية للدركس مواد ترتيب الضركرم من مث. كاحلاضر ادلاضي يف

 (.۰۲١٧ ، عزاف أمحد) للعرب االجتماعية الثقافة عن عامة حملة تعطي أف

 كببلدة الًتدد: ثانيا

 إىل ذلك عكيرج. العريب بالنص كشللوف مًتددين الشابة كاألجياؿ الطبلب من العديد أصبح

 تعرؼ ال اليت الكلمات من العديد جانب إىل ، أساسي عريب زلتول كجود عدـ
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 .ادلعٌت

 أك بسيطة مدرسية كتب قراءة يف البدء خبلؿ من الصعوبة ىذه على احلصوؿ ديكن

 كمن ، الشائعة العلمية الكتب اختيار إىل باإلضافة ، نسبينا سهلة عربية بلغة مكتوب نص

 جذب عامل سيؤدم. هتمهم اليت النصوص أك الكتب اختيار بتدئُتللم أيضنا الضركرم

 .الفهم سيسهبلف اللذين كالضجر العزكؼ إزالة إىل معُت

 ادلًتجم قدرة من سلتلف مستول :ثالثا

ديكن أف تعزل صعوبة النص إىل مستول قدرة ادلًتجم ، تنشأ أمرين مًتابطُت. يعترب 

تاز ، أك أف مستول النص يعترب صعبنا ألف مستول النص سهبلن ألف امتداد قدرة ادلًتجم شل

قدرة ادلًتجم ال يزاؿ منخفضنا للغاية. كمع ذلك ، دبا أف ادلًتجم ىو الفاعل الرئيسي يف 

عملية الًتمجة ، فإف مستول قدرتو يصبح العامل احلاسم يف صلاح الًتمجة. إذا كاف لديو  

ارسة الًتمجة ديكن التغلب عليها بسهولة. كفاءة ترمجة شاملة ، فإف ادلشاكل اليت تنشأ يف شل

 يف ادلقابل ، فإف ادلًتمجُت ادلبتدئُت خيضعوف لصعوبات سلتلفة.

 ترجمة -ب 
 الترجمة تعريف. ۱

لتحديد الًتمجة ، ديكن سبييزىا عن زاكيتُت من ادلعٌت ، أم ادلصطلحات اللغوية 

 )اللغة( كادلصطلحات )ادلصطلحات(. لغة الًتمجة ىي:

 .نسخ من لغة إىل أخرل نقل /  اكال:

 .ترمجة )فكرة ، فكر( إىل عمل  ثانيا:

 (.١١١١اكتب سَتة شخص ما )اتابيق علي كأمحد زكىدم موضالور،   ثالثا:

 يف البشرية األنشطة مجيع أهنا على التفسَتات ترمجة على يوسف سوىينضرم تنص
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 ، يوسف نضرمسوىي) ادلصطلحات يف بينما. الرسائل أك ادلعلومات من رلموعة ربويل

 ادلستلم لغة إىل ادلصدر لغة من رسالة نقل أهنا على الًتمجة تعريف ديكن(. ١١١٤

 (.١١۸١ كيدديارتايا،) اللغة عن كالتعبَت معناىا عن أكالن  التعبَت خبلؿ من( اذلدؼ)

 من الرسالة لنقل زلاكلة ىي الًتمجة أف ادلؤلفوف يستنتج ، أعبله ادلذكور التعريف من

 يف) ادلستهدفة اللغة إىل توابعها مع ،( العربية باللغة السياؽ ىذا يف) دلصدرا اللغة نص

 (.اإلندكنيسية السياؽ ىذا

 أهداف الترجمة. ۲
ىو توصيل األخبار بلغة ادلستلم. كمع ذلك ، يف نقل األخبار من خبلؿ اللغات 

 (.١١۸۲: ١ادلتلقية، ىناؾ حاجة إىل بعض التعديبلت اللغوية كادلفردات )سدتونو،

 أىداؼ الًتمجة ىي:

إلنتاج عمل الًتمجة )النص األصلي( الذم حيمل نفس ادلعٌت كشيء من لغة  :اكال

 .أجنبية )النص ادلصدر(

 لنشر ادلعرفة ألهنا تسمح للناس باالستمتاع دبعرفة الثقافات األجنبية. ثانيا:

 والمترجم الترجمة شروط. ۳
لحقيقة كدقتها )دكلس رابنصن ، ، الًتمجة اجليدة ىي ترمجة موثوقة ل كفقاؿ

(. ديكن رؤية قياس جودة ترمجة النتائج من الشركط اليت جيب توافرىا ۰۲۲۲: ٤١-٤۲

 من قبل ادلًتمجُت كادلًتمجُت. بشكل عاـ ، الًتمجة جيدة كصحيحة ، على النحو التايل:

 شكل الًتمجة ديكن أف يقف من تلقاء نفسو اكال:

أك طرحها ألف ادلًتجم جيب أف يلتـز بالنص  ال ديكن إضافة الًتمجة ثانيا:

 األصلي كيكرره
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 جيب أف تفي الًتمجة بكل معٌت كنية النص األصلي ثالثا:

 جيب أف تعطي الًتمجة اليقُت ، مجيع ادلعاين كادلعاين ادلًتمجة من ادلًتجم. رابعا:

 طوشرك  ادلًتجم لدل يكوف أف جيب ، أعبله الواردة للشركط كفقنا ترمجات إلنتاج

 :التايل النحو على الشركط. اخلاصة

 األصلية اللغة: لغتُت يف احلايل بالًتتيب كاملة دراية على ادلًتجم يكوف أف جيب

 يف ادلوجودة كالتجاكزات اللغة بأمناط جيدة دراية على ادلًتمجوف يكوف أف جيب.كالًتمجة

 .اللغتُت

 .تهاجيب أف يكوف ادلًتجم على علم جيد بالًتمجة اليت يتم ترمج (أ 

جيب أف يكوف ادلًتمجوف على دراية بنمط اللغة كالكشف عن ادلؤلفُت الذين تتم  (ب 

 .ترمجة نصوصهم

 .جيب أف يكوف ادلًتمجوف جديرين بالثقة يف نقل األفكار ادلضمنة يف النص األصلي (ج 

جيب أف حياكؿ ادلًتمجوف ذبميع األفكار يف أسلوب اللغة كاإلفصاحات القريبة قدر  (د 

 .مط األصلي لئلفصاحاإلمكاف من الن

جيب أف حيافظ ادلًتجم على الركح )الركح( الواردة يف اللغة األصلية ىناؾ ثبلثة  (ق 

ا:  شركط جيب أف تكوف موجودة إذا كنت تريد أف تكوف مًتمجنا ككزنان جيدن

 .إتقاف القواعد )القواعد النحوية( كقواعد الًتمجة (1

 مفردات غنية من الكلمات )ادلفردات( (2

 (.۰۲١۸رفة كفهم اجتماعي شامل )أمحد ازاف، احلصوؿ على مع (3
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 طروق الترجمة  ٤
 

طريقة الًتمجة ىي طريقة أك طريقة ترمجة النص العريب إىل اإلندكنيسية. يتم تصنيف 

 طريقة الًتمجة إىل فئتُت متعاكستُت مها ترمجة حرفية كترمجة بللتصرؼ )رلاين(.

 ترمجة حرفية أكال:

سللصة للغاية للنص ادلصدر. عادة ما  ترمجة حرفية كىي تشمل ترمجات

يتم كصف الوالء من خبلؿ مراعاة ادلًتجم للنواحي النحوية للنص ادلصدر ، مثل 

 (.۰۲۲٤: ١۶،  تسلسل اللغة ، شكل العبارة ، شكل اجلملة كىلم جرا )ابن بردة

يتم أكالن تنفيذ ىذا النوع من الًتمجة مثل ترمجة كلمة مقابل كلمة ، كما 

مجة ، مث ضبط الصياغة يف اجلملة ادلًتمجة كفقنا لصيغة اللغة اذلدؼ ) ـ. زالت الًت 

 ىناؾ ثبلث نقاط ضعف يف ىذه الطريقة: (.١١١١:  ۳۳-۳۰،  ركداف نابابن 

ا للنص األصلي ، سواء يف ترتيب اللغة ، أك شكل  ( أ ىذه الًتمجة سللصة جدن

يُت الرسالة يف العبارة ، أك صيغة اجلملة ، كىكذا ، فمن ادلرجح أف يتم تع

 .النص الربرلي

تكوف نتيجة الًتمجة قاسية ألف ادلًتجم يفرض قواعد النحو العريب يف اللغة   ( ب

 .اإلندكنيسية

مع نتائج ترمجة جامدة ، فإف ىذه الًتمجة ىي ترمجة أقل كضوحان للقراءة  ( ت

 )ابن بوردة(.

زايا باإلضافة إىل نقاط الضعف ادلذكورة أعبله أضعف احلرفية أيضا ىناؾ م

 ، كىي:
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سبيل الًتمجة احلرفية إىل أف تكوف ىي نفسها أك تقريبنا نفس لغة ادلصدر ،  (1

 لذلك ال يتم ذباىل الرسالة الواردة يف لغة ادلصد.

يشبو أسلوب الًتمجة عادةن أسلوب كتابة لغة ادلصدر ، حبيث يتمكن  (2

القراء من االستمتاع بأسلوب الكتابة األصلي. ال يزاؿ من ادلمكن 

اظ على شكل كبنية مجلة اللغة ادلصدر )سوىندرا يوسف، احلف

١١١٤.) 

 بللتصرؼ ترمجة :ثاليا

الًتمجة ثنائية التسهف تتم إعادة كتابتها دكف رؤية شكلها األصلي ، 

كعادة ما تكوف إعادة صياغة ديكن أف تكوف أقصر أك أطوؿ من النسخة األصلية. 

يت ال هتتم بقواعد أك قواعد اللغة تظهر ىذه األنواع من الًتمجات يف الًتمجات ال

 االذباه ادلميز ىو نقل ادلعٌت. الًتمجة التحريرية ذلا مزايا مثل: ادلصدر.

ما يرغب النص ادلصدر يف معاجلتو مهم للغاية يف ىذه الًتمجة.  ( أ

يعتمد ىذا على افًتاض أف ما جيب ترمجتو ىو زلتول ادلخطوطة 

 .كليس الشكل

ة شلتعة للقراءة كسهلة القراءة ألف ادلًتجم ديكن أف تكوف نتائج الًتمج   ( ب

مهتم للغاية بكل قواعد اللغة ادلستهدفة باإلضافة إىل إعطاء األكلوية 

 للرسالة اليت جيب تسليمها.

 نقاط الضعف يف ترمجة ثنائية ىي:

إذا كاف ادلًتجم يقـو بعملو فهو رلاين للغاية ، مث الطريقة اليت  (1

عادةن بأهنا عملية التكيف ،  ُيشار فيها إىل مثل ىذا العمل



17 

 

 

 

كيسمى الشخص الذم يقـو بذلك ادلهايئ. ىذا ىو عمل 

 .مًتجم مشوه

لن يتمكن القراء من االستمتاع بأسلوب كتابة ادلؤلف األصلي  (2

 . ، كعادة ما يكوف أسلوب الًتمجة ىو أسلوب ادلًتجم نفسو

ال يستطيع القراء عادة التمييز بُت فكرة ادلؤلف األصلي  (3

ار اإلضافية من ادلًتجم نفسو ألف ادلًتجم كاف يتداخل كاألفك

 مع الفكرة كرسالة كاتب اللغة ادلصدر.

 أسلوب الًتمجة ثالثا:

 مع انسجاـ يف ، الدراسية الفصوؿ يف تنفيذىا يتم زلددة أنشطة ىي

 يتم نشاط ىي الًتمجة تقنية فإف لذا(. ۰۲۲۲: ۶ ، أفيندم فوعد أمحد) الطريقة

 عن أم ، نوعُت إىل الًتمجة تقنيات تنقسم ، عاـ بشكل. نفسها لًتمجةا بطريقة تنفيذه

 .التسليم كطريقة الًتمجة طريق

 كيفية الًتمجة ( أ

بناءن على الطريقة ، تنقسم تقنية الًتمجة إىل ثبلث طرؽ: ترمجة 

 احلرفية كادلكناكية كالديناميكية.

 ترمجة حرفية (1

لسل( إىل لغات تقـو ىذه الًتمجة بًتمجة اللغة )الًتتيب كالتس (2

أخرل كفقنا لصوت اللغة ، كال تقتطع أك ُتضاؼ. مل يتم تطوير 

ىذا النوع من الًتمجة ألنو حيتوم على العديد من أكجو القصور ، 

كاليت غالبنا ما تكوف غامضة التعريف كال تقتصر على استخداـ 
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الكلمات اليت تتسبب يف تصحيح فرط )صحيح أيضنا( بل كسبيل 

طئة ، كال يتم كشف نية الكتابة األصلية بسبب إىل أف تكوف خا

 اللغة ادلؤمنة لديها بنية قواعد اللغة مع لغتها اخلاصة.

 ترمجة معناكية (3

إف ترمجة ماكنوية ىي الًتمجة من لغة مًتمجة إىل لغة أخرل مع 

الًتكيز على احملتول )ادلعٌت( كالغرض من الًتمجة. مل يتم تطوير ىذا 

حيتوم على العديد من أكجو القصور ، النوع من الًتمجة ألنو 

ا  كاليت تؤدم بسهولة إىل تفسَتات أخرل ألف تركيب اجلملة بعيدن

عن اللغة ادلًتمجة ، شلا يسمح لعنصر متعمد حيوؿ زلتويات مادة 

النسخ ، كيوفر فرص لبلنتحاؿ حىت يشعر ادلًتجم نفسو بالفكرة 

 كليس كحامل صريح لؤلفكار.

 ترمجة زلًتكية (4

الديناميكية أك أسلوب اللغة احلرة ىي طريقة لنقل الًتمجة 

زلتول الوالية بلغة ادلصدر مع عبارات شائعة مع لغة الًتمجة. مت 

تطوير ىذا النوع من الًتمجة على نطاؽ كاسع مع اخلطوات التالية: 

ربليل أك ربليل لغة ادلصدر استنادان إىل ادلفهـو األساسي ، كنقل 

إىل ادلفاىيم األساسية لًتمجة اللغة  ادلفاىيم األساسية األصلية

:  ۰١۲كإعادة توحيدىا أك نتائجو إىل لغة الًتمجة )أمحد ازاف،

۰۲١٧.) 

 كيفية اإلرساؿ (أ 
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بناءن على طريقة أك أسلوب التسليم ، تنقسم الًتمجة إىل نوعُت ، مها 

اللفظي )الًتمجة اليت يتم تسليم النتائج يف شكل خطاب( كالكتابة )الًتمجة اليت 

تم تقدًن النتائج يف شكل مكتوب(. يف ترمجة النصوص الكبلسيكية )الكتاب ي

األصفر( ديكننا اختيار كاحدة من الطرؽ ادلذكورة أعبله ، كخاصة الًتمجة 

 الديناميكية اليت يتم نقل النتائج إما شفهيا أك كتابيا حسب احلاجة.

 الًتمجة عمليات :رابعا

 حىت كادلًتمجُت احملًتفُت رشحُتادل قبل من الًتمجة عملية فهم جيب

 عملية تعريف ديكن. كاجباهتم أداء يف األساسية اخلطوات ربديد من يتمكنوا

: ۰٤ نابابن، ركدكف.  ـ) الًتمجة أنشطة يف لؤلنشطة نظاـ بأهنا الًتمجة

 كاحدة مرحلة يف أخطاء بسبب البلزمة احلكمة ىو الًتمجة نشاط يف(. ١١١۰

 مراحل ثبلث من الًتمجة عملية تتكوف. التالية رحلةادل يف أخطاء إىل ستؤدم

 :كىي

 تعميق ادلخطوطات ادلصدر (ب 

. العامل مستول على كزلتواه الكتاب اذباه فهم ىي الًتمجة عمليةاكال:

 كلمة كل مطاردة طريق عن ، بعناية العنواف قراءة طريق عن بذلك القياـ كديكن

 قائمة يف الفصوؿ تعكس .احملتويات جدكؿ يف النظر مث ، العنواف تشكل

 قيد القضايا بشأف مواقفهم أك ادلؤلفُت استنتاجات األحياف بعض يف احملتويات

 .ادلناقشة

 موقف يف الورقة أك الكتاب أف ادلؤكد من. الكتاب موقف فهم اكتساب ثانيا:

 .األخرل الكتب يف األفكار أك النظر كجهات أك لؤلفكار يسمح
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 التفكَت يلـز ال ألنو ، الكتاب حملتويات األقل على جزئينا كأ جزئينا عرضنا قراءة ثالثا:

 اجلو من القليل يشعر العملية ىذه مع. متكامل بشكل األفكار ذبميع يف اجلاد

 .الكتاب مؤلف بلغة كالشعور

 الكلمات معٌت عن تبحث بينما ، النهاية إىل البداية من ، جبدية الكتاب اقرأ رابعا:

 (.۰۲۲٤:  ۳۲-۰١، بوردة ابن) وسالقام خبلؿ من اجملهولة

 إرساؿ الرسالة إىل اللغة اذلدؼ  ( أ

 يف ىو شلكن قدر بأكرب اذلدؼ اللغة نص يف ادلصدر النص صب إف  

 أك الفكرة أك الفكرة صب إىل فقط صب يؤدم ال. التدفق مرحلة صميم

 ، األخرل باجلوانب السكب يتعلق أف جيب كما. األصلي للنص الفكرة

 .النص معٌت كحدة لكل الرئيسية كالرسالة اذلدؼ غةلل اللغوية كىي

 ربرير (ج 

 إذا اكتملت الًتمجة ، نوصيك بقراءة النسخة ادلًتمجة للتخلص

كلمات غَت مهمة. مث تلخيص اجلمل الطويلة ، أك تصحيح 

التهجئة ، ادلفردات ادلفقودة أك احلركؼ ، األخطاء اليت نقـو 

تلقاءنا ، كلكن يف بعض بتصحيحها. تأيت أخطاء الكتب الشائعة من 

 األحياف من آلة الكتابة.

جّرب دعوة اآلخرين لقراءة عملك. أما بالنسبة لآلخرين فهم 

أكثر ببلغة يف كشف األخطاء كاإلغفاالت )عبدالرامحن سوفارنو ك 

(. كلكن ىناؾ شيء كاحد ال ينبغي ۰۲۲۲: ۰6-۰۲،  زلمد ازىر

قبل تقدديها إىل زلرر  نسيانو ىو إعادة كتابة )ربرير ذايت( للًتمجة
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(. باإلضافة إىل ۰6:۰۲۲٤-۰۲الناشر أك زلرر آخر )ابن كردة ،

النقاط الثبلث ادلذكورة أعبله ، ىناؾ أربعة عناصر تشارؾ يف عملية 

 الًتمجة ، كىي:

 زلتول أكال:

سيتم تقدًن عمل ترمجة جيد مع األخذ بعُت االعتبار السياؽ   

ىذا ، على سبيل ادلثاؿ ، عندما نًتجم  كاحملتول ادلتضمن يف لغة ادلصدر.

تقريرنا يفرضو القانوف ، جيب أف نكوف قادرين على تقدًن العمل ادلصطنع 

بأسلوب اللغة الذم يكوف يف نفس الوقت مع الركح كالطبيعة كاخلصائص 

 (.١١١۲/١١١۶: ۶،   اليت ديتلكها القانوف ، كىكذا يف )سوبور

 قارئُت ثانيا:

لذين سيحصلوف على الًتمجة خلفيات سيكوف لدل القراء ا

سلتلفة. لذا ينبغي على ادلًتجم التفكَت يف ربضَت نتائج الًتمجة اليت سيتم 

استهبلكها. حيث جيب ذبميع الًتمجة كتعبئتها كعرضها بلغة نظامية 

 يسهل قراءهتا كفهمها بسهولة من قبل القراء.

 يصنع حاؿ كشأف يف الًتمجة ثالثا:

يف كقت الًتمجة يتم إجراؤىا ، كاليت إف الظركؼ كالظركؼ 

تؤثر أيضنا بشكل كبَت على الًتمجات ، ستختلف ببل شك النتيجة بُت 

الًتمجات ادلصحوبة باذلدكء كالتسهيبلت الكافية بالًتمجة ادلتعجلة كبدكف 

 دعم مبلئم للمرافق.

 الًتمجة يف كشأف حاؿ يتسلم :رابعا
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ىي أيضا ذات تأثَت كبَت. الشركط كاألحكاـ عند استبلـ الًتمجات   

على سبيل ادلثاؿ ، فإف ترمجة دراما يُقصد قراءهتا يف ادلنزؿ يف حالة ىادئة 

كمرحية زبتلف بالتأكيد عن نفس الًتمجة الدرامية للقراءة على ادلسرح كادلرحلة 

 (.١١۸۲)أ. سرتونو ، 

 غالبان  ، بيةالعر  اجلملة تركيبة يف. الًتمجة كطريقة العربية باللغة اجلمل أمناط  

 موضوع مكاف ربديد الطبلب معظم على يصعب كالذم للجملة ترتيب يوجد ما

 لبنية أمثلة يلي فيما مكملة كمكملة بو مفعاؿ خبار كأشياء فعلية ، كمبتدأ فاعل

 .ادلًتمجة الكلمات مع جنب إىل جنبا ، جدا صعب العربية اجلملة

 اجلملة الفعلية (أ 

نطاؽ كاسع عدد ادلصطلحات ،  يف اللغة العربية يستخدـ على  

العبارة اليت تبدأ بػالفعل باعتبارىا بداية اجلملة حبيث تبدأ اجلملة باألصل ، يف 

حُت أف ادلوضوع خلفها. كمع ذلك ، على الرغم من أف اجلملة يف شكل عدد 

من الكلمات ، كلكن ما يعادؿ يف اإلندكنيسية ىو عدد اإلمسية ، لذلك يتم 

 (.١١۸۲ة )أ. سرتونو ، ترمجتها إىل اجلمل

 يبيع الفبلح احلضر

Arti harfiyah 
Menjual petani 

sayur-sayuran 

Terjemahan 
Petani menjual 

sayur-sayuran 
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 ادلبٌت للمعلـو (ب 

، مثل:   يف اجلمل العربية ، الكبلـ ، على نطاؽ كاسع فعل مبٍت ادلعلـو

 يقوؿ -يقرأ , قاؿ -قرأ

نشط ، كلكن ما يعادؿ يف الًتمجة إىل كاخرين. حبيث شكل اجلمل ال 

 االندكنيسي السليب ، مثل:

 امس   زلمدُ  اشًتاهُ  كتابه  ىذا
Arti 

harfiyah 

Ini kitab yang membelinya 

Muhammad kemarin 

Terjemahan Ini kitab dibeli Muhammad kemarin 

 

 ادلبٌت للمجهوؿ ( ب

سم ادلفعوؿ، كىو الشكل يف اجلمل التالية تستخدـ فعل مبٍت اجملهوؿ أك إ 

ادلستخدـ يف اجلمل ادلبنية للمجهوؿ. كلكن ما يعادؿ يف الًتمجة اإلندكنيسية 

لشكل اجلمل النشطة. ىناؾ حىت بعض الغعل ادلستخدمة فعبل يف شكل معاين 

 مبٍت معلوؿ كمبٍت رلهوؿ ، مثل:

 

 أنا مسركر حبضورؾ

Arti harfiyah 
Saya disenangi oleh kedatangan 

anda 
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Terjemahan Saya senang anda dating 

 

 معٌت كلمة عن (ج 

زبدـ الكلمة أحياننا " الفعل ادلتعدم" ، لذلك ال تًتجم النصوص  

من أك عن ، كلكن يف بعض األحياف ال يتم ترمجة السياؽ على اإلطبلؽ على 

 سبيل ادلثاؿ:

 ادلدرسة يف كلده عن الرجل حبث
Arti 

harfiyah 

Membahas orang itu tentang anaknya di 

sekolah 

Terjemahan Orang itu mencari anaknya di sekolah 

 

 معٌت كلمة على (د 

للكلمة رلموعة متنوعة من ادلعاين ، أحياننا عندما تًتجم كفقنا دلعٌت 

 اجلملة كغرضها ، على سبيل ادلثاؿ:

اْلف ئػْر اف   زُل ار ب ة   ع ل ى ا ْلف بل ُحْوف   يػ تػ ع اك فُ   

Arti harfiyah 
Tolong menolong para petani ini atas 

memerangi tikus 

Terjemahan 
Para petani itu itu bekerja sama untuk 

memberantas tikus 
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 مسألة علم المعاني في الترجمة -ج 

 

تكمن مشكلة الًتمجة األساسية بُت اللغتُت يف البحث عن ادلطابقة التامة 

يتم تسليمها باللغة ادلستهدفة. كىذا يتطلب التوافق بُت اللغتُت للكلمات من لغة ادلصدر ل

من جانب النظاـ كاخللفية الثقافية كاالجتماعية دبا يف ذلك اجلانب اجملازم كاستخداـ اللغة 

 كفقنا للظركؼ كالشركط كقوة خيالو كتعبَتاتو. كىذا شيء ليس من السهل إدراكو.

 بشكل عاـ ، تكمن مشكلة الًتمجة ثنائية اللغة يف أمور أخرل على:

 .ترمجة كلمات اجملاالت الداللية ادلختلفة بُت لغتُت يبدك أهنا كاحدة يف لغتُت .1

 .الًتمجة بُت كلمتُت متشاهبة كلكن سلتلفة يف السياؽ .2

 .ترمجة الكلمات باستخداـ أساليب رلازية .3

 .اختبلؼ تصنيف أجزاء الكلمات .4

 .ات سلسة / احملرماتعبار  .5

 .الضغط كاإلدياءة كنربة الكبلـ )يف الًتمجة الشفوية( .6

 (۰۲١6 ، مستسنا موه. در. )لغتُت بُت كالثقايف االجتماعي التمييز .7

 عملية و مشكالت -د 
 ىذا. العامل يف األخرل اللغات عن زبتلف كاليت هبا اخلاصة شليزاهتا لغة لكل

 للحد. أخرل لغة إىل لغة ترمجة عملية تتم دماعن شلكنة الصعوبة جيعل ما ىو االختبلؼ

 الكتب ترمجة يف الشائعة كالصعوبات اخلطوات فهم علينا جيب الصعوبات ىذه من

 .الصفراء
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 جيدة الًتمجة نتائج تكوف حىت ادلًتجم هبا يقـو أف جيب اليت الًتمجة خطوات

 :يلي كما ادلؤلف ينقلها اليت الرسائل التقاط القارئ على كتسهل

 .نفهمها ال اليت النصوص يف الواردة األفكار أك األفكار افهم :كؿأل

 .كالصحيح اجليد كالتعبَت اللغة باستخداـ يفهموهنا اليت األفكار أك األفكار بنقل قم :ثانيان 

 خبلؿ من خطوات ازباذ جيب ، لدينا الصفراء اللغة من تنشأ اليت الصعوبات من للحد

  ، الطرؽ أك العمليات من العديد

 :التايل النحو

 .اذلدؼ اللغة يف كلمات أك كلمات( tausi يف) اجملوىرات تضيف :أكالن 

 أك كاحدة كلمة بإزالة اذلدؼ اللغة يف التبسيط( تبسيط) تقليل أك تقليل ، تضييق :ثانيا

 .كلمات عدة

 .ادلستهدؼ اللغة إلعداد كفقنا اجلملة ىيكل يغَت  اجلملة بنية يف التغيَت :ثالثنا

 كانت سواء ، أخرل لغة إىل لغة نقل عند صعوبات تنشأ سوؼ ، ذكره بقس كما 

 :يلي كما ىي الًتمجة عملية يف اللغوية الصعوبات. لغوية غَت أك لغوية صعوبات

 الكلمات أك للغاية زلدكدة لغة معرفة ألف ادلفردات يف صعوبات تواجو ما غالبان  :أكالن 

 ديكن. مسبقنا معركؼ غَت فهم على ربتوم األصفر الكتاب ىذا يف الواردة

 على ربتوم اليت القياسية القواميس توفَت خبلؿ من الصعوبة ىذه على التغلب

 قياسية مفردات

 من العديد أف من الرغم على األحياف من كثَت يف( القويد) اجلملة صعوبة ذبد :ثانيان 

 يف فعولبوم ك فعل ربديد صعوبة ، ادلثاؿ سبيل على. القائد كتب أتقنوا ادلًتمجُت

 الصعوبة ىذه على التغلب ديكن. مجل عدة من تتكوف عدد يف الرئيسية اجلملة
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 كعمليان  نظريان ( صرؼ, ضلو, ببلغة) القاعدة إتقاف يف االستمرار خبلؿ من

 التغلب ديكن. كادلدف الناس بأمساء يتعلق فيما خاصة ، الصوتية الًتمجة صعوبة :ثالثنا

: لغتُت قدرة على للحصوؿ مكثف بشكل اكلةاحمل خبلؿ من الصعوبة ىذه على

 .ادلصدر كلغة اللغة نقل

 التعبَتات أك ادلصطلحات أك الكلمات مثل ، العلم تطور على اللغة تطور عتمد :رابعان 

 الصعوبة ىذه على التغلب كديكن ، العربية باللغة قبل من موجودة تكن مل اليت

 مع تتوافق اليت ادلصطلحات خاصةن  ، كمتابعتو اللغة تطور عن البحث خبلؿ من

 (178-186 2011 عزاف امحد. التخصصات بعض
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث -أ 
 كصف ىو البحث ىذا من الغرض. نوعي هنج الباحثوف استخدـ الدراسة ىذه يف النهج

 إىل ىتسع ال أهنا حيث من فقط كصفية ىي مجعها مت اليت البيانات. ادلواقف أك األحداث

 (.١١١۸ : ٧, أزكار الدين سيف. )اآلثار دراسة أك كالتنبؤات ، االفًتاضات كاختبار ، توضيح

 فرضية الختبار إجراؤه يتم ال الوصفى البحث ىذا أف اريكنتو، قبل من أيضا كيقاؿ

  سوىارسيمي،. )حالة أك عرض أك دبتغَت يتعلق ما فقط يصف كلكنو ، معينة

۳١۲ :۰۲۲۳ .) 

 كمفصل كاضح ىو ما ككصف معرفة ىو البحث ىذا يف الوصفي دلنهجا من اذلدؼ

 كالقراءة الًتمجة نص قراءة مشكلة يف اإلسًتاتيجية تنفيذ ككيفية ادلستخدمة االسًتاتيجيات حوؿ

 ادلعهد رايا كالية باالصلكا يف ۰۲١٤ التايبلندم الطبلب لقوة اإلندكنيسية إىل العربية

 .االسبلمي

 ووقت محل البحث -ب 

 قرية، ادلركز اإلسبلمي رلمع،  G. Obos شارعمكاف البحث يف طريق  يقع

 .٧٤۸٧٤، ادلقاطعة ادلركزية الوسطى كاليمانتافزلافظة  ،  بالنكارايا مدينة ، منطقة،مينتينج

 .2018سيتم إجراء ىذه الدراسة دلدة شهرين تبدأ من يونيو إىل أغسطس 

 مبحث البحث وموضع البحث -ج 
 مبحث البحث .1
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وع البحث يف البحث ىو مشكلة ترمجة النص قراءة اللغة العربية حوؿ موض

يف معهد باالصلكا راية  ۰۲١٤القراءة إىل اإلندكنيسية لقوة الطبلب التايبلنديُت 

 احلكومي اإلسبلمي.

 موضع البحث .2

مواضيع الدراسة ىي طبلب متخصصوف يف الًتبية اإلسبلمية كزبصص يف تعليم 

. من زبصصات الًتبية ۰۲١٤لغة العربية لعاـ اللغة العربية مع حصة يف ال

 أشخاص. ۳أشخاص كمن تعليم اللغة العربية الذم ىو  ٤اإلسبلمية بلغت 

 أساليب جمع البيانات   -د 
للحصوؿ على بيانات موضوعية ، يستخدـ ىذا البحث الكمي تقنيات متعددة يف 

 مجع البيانات ، كىي:

 مقابلة .1

لبيانات اليت يتم إجراؤىا شفويا يف ادلقابلة ىي أحد أشكاؿ تقنيات مجع ا

(. إف ۰١۶: ۰۲١۰االجتماعات كجهان لوجو على حدة )نانا سيوده سوكمادينا ،

أنواع ادلقاببلت اليت يستخدمها ادلؤلفوف يف مقاببلت ادلؤلفُت تشَت إىل بعض األسئلة 

 يف ادلخطط التفصيلي فقط ، كاليت ستظهر على ادلستجوبُت.

 الًتمجة نصوص ترمجة مشكلة ىي ادلقابلة تقنيات خبلؿ من ادلستخرجة البيانات

 معهد يف ۰۲١٤ التايبلنديُت الطبلب لقوة اإلندكنيسية إىل العربية اللغة من

 كاختيار ، ادلفردات معاين مطابقة عن إشكالية ترمجة. اإلسبلمي راية باالصلكا

 .اجلملة بنية كاستخداـ ادلفردات

 توثيق .2
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و اسًتجاع البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من التوثيق حسب عثماف كاكرب ى

 (.٧۳: ۰۲۲۲خبلؿ الوثائق. )عثماف حسيٍت كبورنو سوتيادم أكرب 

سوؼ جيمع البحث البيانات من خبلؿ الوثائق ادلتعلقة بالبحث. البيانات 

 اليت يتعُت ازباذىا مع ىذه التقنية ىي قيمة الدكرات ادلتعلقة بالًتمجة العربية.

 البياناتأسلوب تحليل  -ه 
 

ربليل البيانات ىو ذبميع ، كإنشاء تسلسل ، كالتبلعب ، كربسُت نتائج البيانات 

(. تقنية ربليل البيانات ىي ١۸۳: ۰۲١١حبيث تكوف البيانات سهلة القراءة. )زلمود ، 

خطوة يستخدمها ادلؤلف لتحليل البيانات اليت مت مجعها الستخبلص النتائج. يستخدـ ىذا 

ات لبلعًتاؼ القائمة. يستخدـ ادلؤلف أساليب التحليل الوصفية لتوضيح التحليل البيان

ككصف كربليل البيانات باستخداـ مجل مفهومة. كتقنية ربليل البيانات يف البحوث النوعية 

 اليت تتم يف كقت كاحد من خبلؿ ادلراحل ، كىي:

البحث،  مجع البيانات أك مجع البيانات جيمع البيانات اليت ذلا عبلقة دبشكبلت .1

سواء كاف ذلك من خبلؿ ادلبلحظة ، كادلقابلة ، كالوثيقة اليت يتم تغيَتىا بعد ذلك 

 يف شكل كتابات يتم قراءهتا يف الكود كربليلها.

تقليل البيانات أك زبفيض البيانات أم البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من رلاؿ  .2

ها يف ادلناقشة يف نتائج البحث كمت تقدديها الرصينة ديكن إلغاؤىا أك عدـ إدراج

 البحث.

عرض البيانات أك عرض البيانات اليت تقدـ بيانات من نتائج تقليل التقرير بشكل  .3

 منهجي لسهولة قراءهتا أك فهمها كلينا كأجزاءىا يف السياؽ ككل.
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االستنتاج / االستنتاج ىو التعرض الذم يتم من خبلؿ النظر إىل خفض البيانات  .4

كبيانات العرض )بيانات العرض( إىل االستنتاجات ادلستخلصة )تقليل البيانات( ، 

كليس االضلراؼ عن البيانات اليت مت احلصوؿ عليها كمن األىداؼ البحثية )عبد 

 (١١١١: ٧٧القادر ، 
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 الباب الرابع

 تحليل البيانات ومناقشتها
 الثالث الفصل يف ضحمو  ىو كما. كالتحليل البحث نتائج عرض سيتم ، الرابع الفصل يف

 الباحثوف استخدـ. كالوثائق ادلقاببلت كمها ، تقنيتُت الباحث استخدـ ، البحث نتائج جلمع أنو

 كالصور كالتسجيبلت ادلقاببلت أشكاؿ يف البيانات جلمع الباحثوف يستخدمها اليت ادلقاببلت

 .الفوتوغرافية

 نتائج البحث -أ 
 ادلؤلف أجرل ، البحث مشكلة على لئلجابة البلزمة البيانات على للحصوؿ

 اإلندكنيسية اللغة إىل العربية اللغة النصوص ترمجة مشكبلت تانبليدم الطبلب مع مقاببلت

 .بالنكارايا احلكومية اإلسبلمية اجلامعة يف تانبليدم لطبلب

 ادلصدر اللغة من الًتمجة تقنية مواجهة يف الطبلب يواجهها اليت العقبات تفسَت ديكن

 يقوموف اليت الًتمجة عملية خبلؿ من( اإلندكنيسية اللغة) ادلستهدفة اللغة إىل( ربيةالع اللغة)

. اذلدؼ اللغة يف ادلصدر اللغة رسالة عن كاإلفصاح ادلصدر اللغة رسالة فهم عملية يف هبا

 نقل بأهنا الًتمجة تعريف ديكن( 11 ص Widyarmataya  ، 1989) أكضح كما

 كالتعبَت األكؿ ادلعٌت عن التعبَت خبلؿ من( اذلدؼ) ادلستلم لغة إىل ادلصدر لغة من رسالة

 .اللغة أسلوب عن الثاين

 على العثور يف الباحثوف كجدىا اليت الشعبية للغات ترمجة ترمجة يف ادلشاكل ستظهر

 :عنها ادلعرب حيب. اللغوية كغَت اللغوية ادلشكبلت كمها ، مشكلتُت

 لغوية مشكالت .1
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 البٌت فهم تشمل اليت العربية النصوص فهم ىو الةاحل ىذه يف األنشطة فهم

 نقلها جيب اليت الرسائل على للعثور( كالتعبَتات ادلفردات) النصوص كمعاين اللغوية

 :تشمل كاليت اللغوية ادلشاكل يف مذكورة العقبات ىذه. اإلندكنيسية إىل

 ادلفردات :اكال

 زلدكدة كلمات أك لغة معرفة بسبب ادلفردات صعوبات تواجو ما غالبان 

 .التايبلندم الطبلب عنها عرب كما. مسبقنا معركفة غَت مفاىيم على ربتوم للغاية

 العربية؟ ادلفردات ربفظ كم

 

 نجب البحث وحدة البحث رقم

1 MD 

 يف بدأت فقد ، االبتدائية ادلدرسة صف من العربية اللغة تعلم يف

 فظح إف. جرا كىلم ، يد ، بط ، أرنب مثل ادلفردات حفظ

 الكلية إىل الذىاب ككقت ، جدا القليلة بالكلمات ليس ادلفردات

 نتذكر أف من أكثر ليس بالنكارايا احلكومية اإلسبلمية اجلامعة يف

 .فقط اليومية ادلفردات

2 MW 

 أك (TADIKA) احلضانة مدرسة تعلم من ادلفردات حفظ يف

 ادلدرسة إىل كالدخوؿ ادلفردات حفظ يف االبتدائية ادلدرسة فصل بدأ

 كعند احلفظ على كبَت بشكل تركز مل كلكن حفظت قد أيضا

. ننسى أف كثَتا ليس كلكن ربفيظ أيضا ىناؾ الكلية إىل الدخوؿ
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 ، ادلعٌت يفهموف ال البعض أف MW ترمجت ادلفردات أخطاء يف

 ألوانا يا يا

3 
NN 

 

تعلم اللغة العربية ىناك مفردات حتفيظ لكن اآلن قد نسي ألنو 

ا ما يستخدم يف حفظ املفردات من املدرسة االبتدائية مرة نادرً 

أخرى لكنو ال يستخدم اللغة العربية حىت ننسى املفردات اآلن 

مفردات فقط. يف أخطاء  02حيث يتم تذكر املفردات يف حوايل 

، ىناك من ال يفهم املعىن ، ىذه،  NNاملفردات اليت ترمجها 

 الرسم، أنظري، كل

4 AM 

 عن القليل سول العربية اللغة تعلم يتضمن مل ، رداتادلف حفظ يف

 تعلم تعلُّم ، األكؿ الصف من ابتدائية مدرسة من مفردات 12

 مدرسة إىل كالدخوؿ احلزينة ادلفردات مفردات تكن مل .ضلو صرؼ

 أيضا احلاضرة الكلية يف كأيضان  ادلفردات مع للغاية مألوفة عاليو

 ال ألنك القدًن الدراسي صلالف ينسى اآلف لكن ادلفردات حلفظ

 .العربية ادلفردات تتذكر ال لذا البلـز من أكثر العربية اللغة تستخدـ

 

 يف صعوبة التايبلنديُت الطبلب بعض كجد ، ادليداف يف الباحثوف كجده ما من

. عرفوىا اليت ادلفردات أك ادلعرفة نقص بسبب ادلستهدفة اللغة إىل ادلصدر لغة من الًتمجة

 اليت القياسية القواميس توفَت خبلؿ من الصعوبة ىذه على التغلب ديكن أنو من غمالر  على

 مستول على كبَت بشكل القواميس توفَت يؤثر ال ، ذلك كمع. قياسية مفردات على ربتوم

 .التعلم أنشطة تنفيذ يتم مل إذا ترمجتها
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 القواعد  ثانيا:

 ، اإلندكنيسية إىل العربية اللغة من كلمات يًتجم أف شخص ألم ديكن ال

 العربية الكلمات تكوين ألف ، الكلية الوحدة سياؽ يف الكلمات تلك يضع أف إال

 خبلؿ عربكا كما. اإلندكنيسية الصياغة من النقيض على حىت ، سبامنا سلتلف

 :ادلقابلة

 اإلندكنيسية؟ إىل العربية من الًتمجة عند تواجهها اليت ادلشاكل ىي ما

 

البحث نجب وحدة البحث رقم  

1 
MD 

 

 ال نفسو ادلعٌت اختيار صعوبة ، اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة يف

 اإلندكنيسية إىل العربية اللغة كترمجة ادلعاين يعطي كاحد أم يعرؼ

 أف ديكن ال حىت اجلملة يعرؼ كال ادلفردات إىل يفتقر كاف إذا

 لفعلبا اجلملة أجل كجود كعدـ ادلفردات إىل أيضا أفتقر كأنا تًتجم

 يلعبوف. لًتمجة

2 NN 

 نعرؼ ال ألننا العربية اللغة مثل ليس فهو ، بالًتتيب يتعلق فيما

 فإف ، ترمجتها ديكن البسيطة الكلمات كانت إذا كلكن ، ادلشكلة

 بسبب ترمجتها ديكن ال الشعرية كالكلمات حديث مثل ترمجة

. تهاترمج ديكن ال حىت ادلشكلة تعرؼ ال مفقودة اجلملة ، ادلفردات

 يلعبوف

3 AM 
 الصعب من يكوف أف معٌت يعرؼ ال ادلفردات كجود عدـ ألف

 عدـ بسبب صعوبة يف أيضا تضمينها يتم اجلمل تكوين كيف ترمجتها
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 مثلي يكوف أف ديكن اليومية اجلمل ترتيب كاف إذا ادلفردات كجود

 ديكن ال عليو معتادة ليست الكلمة كانت إذا كلكن السوؽ يف

 أنظرم عبوف،يل. ترمجتها

4 MW 

 كجود عدـ إىل ترجع اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة يف الصعوبة

 العربية اللغة بتعلم االىتماـ كعدـ اجلمل تكوين إىل كتفتقر ادلفردات

 إىل اإلندكنيسية أك اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة ديكن ال حبيث

 يلعبوف ، ىوايتك ىو كاخلطأ ، اجلملة حيث من. العربية

 

 ادلًتمجوف كاجهو ما غالبية أك كاجهوىا اليت ادلشكلة ، الطبلب أعرب مثلما

 .الكلمة استخداـ عند ادلناسبة ادلفردات اختيار عند كاف اآلخركف

 الًتمجة :ثاليا

 التغلب ديكن. كادلدف الناس بأمساء يتعلق فيما خاصة ، الًتمجة صعوبات

: لغتُت قدرة على للحصوؿ مكثف بشكل احملاكلة خبلؿ من الصعوبة ىذه على

 العربية باللغة التعلم أنشطة تنفيذ أيضنا جيب ، أخرل كبعبارة. كادلوارد اللغة نقل

 التعلم كبسبب. كادلفردات اجلمل يف مستمرة تكوف أف جيب أك متكرر بشكل

 فيما التأثَت أيضنا كدينحهم الطبلب على جيد تأثَت لو سيكوف ، العربية للغة الغٍت

 :ادلقابلة خبلؿ عنها الكشف مت كما. مجتهمبًت  يتعلق

 ال ؟ ك صعب العربية اللغة تعلم يف رأيك كيف

 

 نجب البحث وحدة البحث رقم
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1 
MD 

 

 ادلفردات كجود عدـ بسبب جدا الصعب من العربية اللغة تعلم يف

 أهنا العربية اللغة تعلم كيف صعبا يصبح صرؼ كجود عدـ كألف

 الصعب من لذلك اليومية اللغة يسكل األـ اللغة كليس لغة ليست

 .العربية اللغة بتعلم االىتماـ إىل تفتقر أيضا كأنا ، العربية اللغة تعلم

2 MW 

 قدرة كأقل االىتماـ عدـ بسبب الصعب من العربية اللغة تعلم يف

 كثَتا ذلك أحب ال كأنا ادلفردات كجود كعدـ اجلملة ترتيب على

 تكوف أف جيب العربية اللغة تعلم يف ألنو صرؼ ك ضلو تعلم يف

 اللغة تعلم أحب ال لذا"  أسبكن حىت صرؼ ك ضلو صلة ذات

 .العربية

3 NN 
 صرؼ ك ضلو تعلم أفهم ال ألنٍت الصعب من العربية اللغة تعلم يف

 العربية اللغة تعلم أحب ال أنا لذلك

4 AM 

 صعبا يصبح ال التعلم ألف جدا جيدة ليست العربية اللغة تعلم يف

 يكوف أف كجيب يًتجم أف جيب ألنو العربية اللغة تعلم أحب كال

 ال أنا لذلك أحفظو أف أحب ال كأنا  صرؼ شلارسة على قادرا

 .العربية اللغة تعلم يف ترغب

 

 من الكثَت كجود عدـ أك الوقت قلة ىي التايبلنديوف الطبلب منها يعاين اليت ادلشاكل

 اللغة إىل ادلصدر لغة من الًتمجة على للغاية سيء تأثَت وكل العربية اللغة تعلم يف لديهم الوقت

 .ادلستهدفة

 اللغة تطوير :رابعا
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 أك ادلصطلحات أك الكلمات مثل ، كالعلـو العلـو تطور على اللغة تطوير يعتمد

 .السابق يف العربية باللغة تكن مل اليت التعبَتات

 العربية؟ بتعلم بدأت مىت

 

 نجب البحث وحدة البحث رقم

1 
MD 

 

 األطفاؿ مدرسة بدأت أف منذ العربية اللغة بتعلم بدأت

(TADIKA) بدأ. العربية اللغة تعلم يف االبتدائية ادلدرسة أك 

 كالصف (TADIKA) األكؿ الصف من العربية اللغة تعلم

 يف كشوركؼ ، التعلم لدخوؿ (TADIKA) الثالث

(TADIKA) العربية اللغة بتعلم بدأت. 

2 MW 

اللغة العربية من التعلم يف املدرسة االبتدائية ولكن  بدأت بتعلم 

التعلم بكلمات سهلة ومدرسة ابتدائية كان ىناك أيًضا طالب 

 صرؼ ك ضلو  تعّلموا

3 NN 

بدأ تعلم اللغة العربية من الدخول إىل تاديكا ىناك ، كان ىناك 

نني بالفعل تعلم اللغة العربية ىناك ، كانت املدرسة االبتدائية من االث

إىل اجلمعة ، إذا كان يوم السبت واألحد ، ودراسة الدين كان ىناك 

 .، وتعلم اللغة العربية

4 AM 

 أك (TADIKA) احلضانة مدرسة من العربية اللغة دراسة بدأت

 بسيطة كلمات العربية اللغة تعلم تعلم بدأت حيث ابتدائية مدرسة

 ك ضلو تعلمب بدأت 4 أك 3 فصلكال اليومية ادلفردات حفظ لتعلم
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 العربية بتعلم بدأت حيث صرؼ

 

 كاجلمل كادلفردات التعبَتات يف كما ، للعلـو السريع التطور على أيضنا اللغة ىذه تطور كيعتمد 

 ستستمر ، عقود أك عاـ كل أخرل مصطلحات مع. العربية اللغة تعلم يف موجودة تكن مل اليت

 الطبلب مثل الطبلب على تأثَت لذلك يكوفس كما. دائمنا ادلفردات كستزيد النمو يف اللغة

 من األدىن احلد مع كلكن اآلف حىت االبتدائية ادلدرسة من العربية اللغة يدرسوف الذين التايبلنديُت

 .ترمجتو مستول على سليب تأثَت لو اللغة تطوير تأثَت يكوف حىت. العربية اللغة لتعلم الوقت

 أيضنا استيفائها يتم ترمجتهم تطوير على تؤثر أف ديكن اليت األشياء فإف ، اخلارج إىل باإلضافة 

 من الصعوبة ىذه على التغلب ديكن( 012 ص ، 0222) عزاف أمحد. الداخلية اجللسة من

. التخصصات بعض مع تتوافق اليت ادلصطلحات خاصةن  ، كمتابعتو اللغة تطور عن البحث خبلؿ

 :العربية اللغة تعلم يف عليهم تؤثر داخلها من ادلشاكل ، أدناه توضح كما

 اإلندكنيسية؟ إىل العربية ترمجة يف ادلشكلة ىي ما

 

 نجب البحث وحدة البحث رقم

1 
MD 

 

 دائمنا يُعطى التعيُت كاف إذا أحياننا يأيت أحياننا احملاضر كاف إذا

 صوتنا أقل أحياننا الصوت كاف إذا ما يفهم ال كلكن ادلًتجم لشرح

ا غَت الصوت يكوف حيافاأل بعض يف األحياف بعض يف  .مسطحن

2 MW 

 غَت الصوت يكوف األحياف بعض يف التدريس عند احملاضر كاف إذا

 األحياف بعض يف أنو الواضح من يكوف األحياف بعض يف ، كاضح

 يف جيلس الذم الشخص يسمع ، مرتفع غَت الصوت ، كاضح غَت



40 

 

 

 

 يكوف ، األحياف بعض يف ذلك تسمع مل إذا كلكن ، ادلقدمة

 من زمبلئهم إىل التحدث الطبلب لتعليم البساطة غاية يف اضراحمل

 الدراسي الفصل يف يكوف ما عادة ادلهمة جانب كاف إذا الطبلب

 يأيت ما نادرا احملاضر كاف إذا مهمة يف يكوف ما كعادة ، األكؿ

 . اخلاص كرسيو إىل الذىاب منو ليطلب

3 NN 

 شليتا ليكوف ادلهمة يعطي ام كغالبا ، يأيت ما نادرا احملاضر كاف إذا

 غَت الصوت أف احملاضر يعلم عندما احملاضر يدخل ما كنادرا ،

 ىي ادلهمة أف فهم يوجد ال أنو يفهم شخص ىناؾ كاف إذا كاضح

 للمجموعات موجودة4ادلهمة ، اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة

 الفردية

4 AM 

 يف فإنو ، يدخل ما نادرا احملاضر كاف إذا ، ادلشكلة ىذه يف ، نعم

 قادرة ليست الًتمجة لذلك ، سيئ مكاف على حيصل األحياف بعض

 إذا ، ربفيظ ىناؾ كليس اخلارج يف يقرأ ال ، شلارسة ىناؾ كليس

 يكوف اجملموعة تعيُت كلكن ، كثَتنا كذلك ليست ادلهمة كانت

 فإنو ، خفيان  التدريس كاف كإذا. رلموعة بتعيُت يقـو صديقنا أحياننا

 اللغة بتدريس يقوموف الذين احملاضرين أف دبكاف اخلطورة من ليس

 يوجد ال كلكن الًتمجة منهم يُطلب الذين اآلخراف ىم العربية

 يقرأ ادلدرس أف األحياف بعض يف الًتمجة على كيًتتب. ربفيظ

 ادلفردات إىل كأفتقر أفهم ال لذلك معٌت الطبلب كيعطي العربية

 .نفسي عن أحبث ال لذلك
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 ترمجة يف الطبلب هبا دير اليت الًتمجة معوقات أف استنتاج ديكن ، التفسَت ىذا على ءن كبنا

 إىل الفهم نتائج عن اإلفصاح كإعادة فهم بأنشطة تتعلق اإلندكنيسية إىل العربية النصوص

 ستبدك. الًتمجة رلرد كليس ، لًتمجتها طريقة إىل حباجة ضلن. سهلة ليست الًتمجة. اإلندكنيسية

 من األحكاـ ىذه نرل أف ديكننا. الًتمجة يف األحكاـ من سلتلفة جوانب من رأينا إذا جيدة ةالًتمج

 .اإلندكنيسية اجلملة شكل عن زبتلف العربية اللغة من اجلملة تشكيل كيفية

 لغوية مشكبلت غَت .2

 اجتماعية مشاكل تواجو ما غالبان  اليت اللغوية غَت الصعوبات تتضمن ما غالبان 

 اإلجتماعية الثقافة عن سلتلفُت الثقايف-االجتماعي-العرب يكوف أف بجي. كثقافية

 ذلك يف دبا ، االجتماعية الظواىر تؤثر. ادلشاكل يثَت االختبلؼ كىذا ، اإلندكنيسية

 اليت اللغوية غَت العوامل من العديد بُت من. العربية اللغة تدريس تدريس على ، اللغة

 .اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة يف التايبلنديُت للطبلب مشاكل تسبب

 سيكوف اللغة رلاؿ يف معينة مشكبلت على حيتوم الذم النص أف ادلؤكد من

 بعدة اجلملة تراكيب أك مجل أك ، فلسفية أفكار على حيتوم الذم النص عن سلتلفنا

 إىل العربية ترمجة يف التايبلنديُت الطبلب على كبَت بشكل ادلشكلة ىذه تؤثر. لغات

 جيب الًتمجة قبل. األـ لغتهم ليست لغتُت إتقاف عليهم جيب أنو يعٍت ىذا. دكنيسيةاإلن

 اذلدؼ للغة اجلملة كبنية( العربية) ادلصدر اللغة مفردات من البدء يفهموا أف

 الطبلب لكن ، اللغتُت فهم يف الوقت من الكثَت الوضع ىذا يتطلب(. اإلندكنيسية)

 كجود عدـ كخاصةن  ، اللغة تعلم يف تعلموه الذم قتالو  يف نقصنا كجدكا التايبلنديُت
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 قدمو الذم الوقت ضيق عن طبلهبم بعض كشف. اللغة تعلم يف يعطوه مل كقت

 .احملاضر

 بسرعة التكّيف إىل دييلوف ، التعليم عن تتحدث اليت النصوص يواجهوف عندما

 يف صوصالن مع تقدديها مت إذا احلاؿ ىو ليس ىذا كلكن. طالب ىي خلفيتهم ألف

 عاـ بوجو الصعوبة ىذه كترتبط. جرا كىلم كالفلسفة كاالقتصاد التخصصات رلاالت

 ىذا. يفهمونو ال الذم العلـو رلاؿ يف ادلستخدـ ادلصطلح حيث من استقبلذلم بعدـ

 دكف ادلهاـ إعطاء فقط التدريس عند احملاضرين بعض بسبب عقليتهم على أيضا يؤثر

 صاخبة أك أقل بصوت التدريس عند الذين احملاضرين مع كبادلثل. مقدما تفسَت إعطاء

 .أنفسهم التايبلنديُت الطبلب على سليب تأثَت ذلا يكوف أيضا

 تحليل البيانات -ب 
 

 البيانات. كربميل كثائق من ىو ذلك من كأقل ادلقابلة طريق عن البيانات ربليل بعد

 دراسة برنامج إىل ينظر التايلندم للطبلب اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة مشكلة .1

. ادلفردات معٌت انظر من اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا يف اإلسبلمي التعليم

 :كاحد ىذا MW ترمجت ، اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة

 

 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية

 apa hobi kamu :  ماىوايتك يا زينبادلدرسة

zainab 

 

apa hobi kamu wahai 

zainab 
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 تستعملُت أنت:  ادلدرسة

 مجيلة ألوانا
Kamu menggunakan 

alat yang bagus 

Kamu menggunakan 

warna-warna yang 

bagus 

 

 على ربليلو ديكن للباحثُت MW ربليل بأف االستنتاج ديكن ، أعبله اجلدكؿ إىل استنادان 

 :التايل النحو

 ماىوايتك يا زينبيف اجلملة  اكال:

 apa hobi kamu wahai ترمجة ىو اجلملة ىذه من الغرض

zainab ، لكن MW تًتجم apa hobi kamu zainab ، أخطاء 

 (.يا) نيدا احلرؼ تضيف ال أم ،

 أنت تستعملُت ألوانا مجيلةيف اجلملة  تانيا:

 Kamu menggunakanالغرض من ىذه اجلملة ىو ترمجة 

warna-warna yang bagus  كلكنMW ًتجم. تKamu 

menggunakan alat yang bagus "اخلطأ ىو ادلفردات يف "ألوانا .

 ًتجم األداة.تاليت تعٍت األلواف كلكن "ميغاكاط" 

 على ربليلو ديكن للباحثُت NN ربليل بأف االستنتاج ديكن ، أعبله اجلدكؿ إىل استنادان 

 :التايل النحو
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 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
 apa hobi kamu يا زينب:  ماىوايتك ادلدرسة

zainab 

 

apa hobi kamu wahai 

zainab 

 كىذه الرسم ىواييت: زينب

 رسومايت
hobi saya suka 

lukisan 

hobib saya melukis, 

dan ini lukisan-lukisan 

saya 

 مسجد ىذا!  أنظرم:    زينب

 حديقة كىذه

.... !  ini mesjid dan 

ini kebun 

Lihatlah ini mesjid 

dan ini kebun 

 كل تستعملُت أنت:  ادلدرسة

  رسوماتك يف األلواف

Kamu 

menggunakan .... 

warna dalam 

lukisanmu 

Kamu menggunakan 

semua warna dalam 

lukisanmu 

 

 ماىوايتك يا زينبيف اجلملة  اكال:

 apa hobi kamu wahai ترمجة ىو اجلملة ىذه من الغرض

zainab ، لكن NNتًتجم apa hobi kamu zainab ، أخطاء ، 

 (.يا) نيدا احلرؼ تضيف ال أم

 ىواييت الرسم كىذه رسومايتيف اجلملة  تانيا:
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 ,hobib saya melukisالغرض من ىذه اجلملة ىو ترمجة 

dan ini lukisan-lukisan saya  كلكن ترمجة ،NN hobi 

saya suka lukisan kesalahannya  اخلطأ ، اليت ىي من

 ت كادلشكلة.ادلفردا

  يف اجلملة أنظرم ! ىذا مسجد كىذه حديقة ثاليا:

 sekolahnya anak-anakالغرض من ىذه اجلملة ىو ترمجة 

mereka sedang bermain sepak bola  كلكن ترمجة ،NN 

!  ini mesjid dan ini kebun اخلطأ ، اليت ىي من ادلفردات 

 .)أنظرم(

 أللواف يف رسوماتكيف اجلملة أنت تستعملُت كل ا رابعا:

 Kamu menggunakanالغرض من ىذه اجلملة ىو ترمجة 

semua warna dalam lukisanmu  لكن يًتجم ،NN .

Kamu menggunakan .... warna dalam lukisanmu  ال ،

 اخلطأ اجلملة. يف مجلة )كل( يتذكر

 يتم AM إىل ترمجتها سبت اليت اإلندكنيسية إىل العربية من الًتمجة

 :ارىاإحض

 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
 Apa hobi ya zainab :  ماىوايتك يا زينبادلدرسة

 

apa hobi kamu wahai 

zainab 

 ,hobi saya lukisan hobib saya melukis كىذه الرسم ىواييت: زينب
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 dan ini رسومايت

lukisan-lukisan saya 

dan ini 

lukisan-lukisan saya 

, مجيلة رسومات ىذه:  ادلدرسة

 زينب يا     جيدة رسامة أنت

Ini lukisan mu 

canrik, kamu 

pelukis yang baik ya 

zainab 

Lukisan-lukisan ini 

bagus. Kamu memang 

pelukis yang bagus 

zainab 

 مسجد ىذا!  أنظرم:    زينب

 حديقة كىذه

lihat !  ini mesjid 

dan ini kebun 

Lihatlah ini mesjid 

dan ini kebun 

 ألوانا تستعملُت أنت:  ادلدرسة

 مجيلة
Kamu menggunakan 

warna-warna cantik 

Kamu menggunakan 

warna-warna yang 

bagus 

 ىم, األكالد مدرسة كىذه :زينب

 القدـ كرة يلعبوف
Dan ini sekolah 

anak-anak mereka 

main sepak bola 

Ini sekolahnya 

anak-anak mereka 

sedang bermain sepak 

bola 

 كل تستعملُت أنت:  ادلدرسة

 رسوماتك يف األلواف

Kamu menggunakan 

semua warna dalam 

lukisanmu 

Kamu menggunakan 

semua warna dalam 

lukisanmu 

 

 حيللوا أف ديكن للباحثُت يًتجم AM أف االستنتاج ديكن ، أعبله اجلدكؿ على كبناءن 



47 

 

 

 

 .AM يف خطأ يوجد ال أنو تبُت ، ادلفردات حيث من كاف إذا

 :أدناه MD ترمجها اليت اإلندكنيسية إىل العربية الًتمجة

 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية

 apa hobi kamu :  ماىوايتك يا زينبادلدرسة

zainab 

 

apa hobi kamu 

wahai zainab 

 

 الباحثُت ادلًتمجُت الباحثُت ربليل كندي أنو االستنتاج ديكن ، أعبله اجلدكؿ إىل استنادان 

 :التايل النحو على

 يف اجلملة ماىوايتك يا زينب اكال:

 apa hobi kamu ترمجة ىو اجلملة ىذه من الغرض

wahai zainab ، لكن MD يًتجم apa hobi kamu 

zainab (.يا) ندأ احلرؼ تضيف ال أم ، األخطاء عن 

 التعليم دراسة برنامج إىل ينظر التايلندم للطبلب اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة مشكلة .2

 إىل العربية ترمجة. قواعد انظر من اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا يف اإلسبلمي

 إحضاره: مت ما ميغاكاط بالفعل ترجم اإلندكنيسية كقد

 

 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية

, األكالد مدرسة كىذه :زينب

 القدـ ةكر  يلعبوف ىم
Dan ini sekolah 

anak-anak mereka 

Ini sekolahnya 

anak-anak mereka 
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main sepak bola sedang bermain 

sepak bola 

 

 النحو على ربليلو ديكن للباحثُت MW ربليل بأف االستنتاج ديكن ، أعبله اجلدكؿ إىل استنادان 

 :التايل

 ف كرة القدـيف اجلملة كىذه مدرسة األكالد, ىم يلعبو  اكال:

 sekolahnya anak-anak merekaالغرض من ىذه اجلملة ىو ترمجة ىذا

sedang bermain sepak bolaلكنMWتًتمجةDan ini 

sekolah anak-anak mereka main sepak bolaخطأ يف كلمة" 

الصحيح main sepak bolaتًتمجةMWىو فعل مضارع لكن" يلعبوف

main sepak bola

 جللب: NNللعربية إىل اإلندكنيسية ، كاليت ترمجها  ترمجة

 

 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
, األكالد مدرسة كىذه :زينب

 القدـ كرة يلعبوف ىم
Dan ini sekolah 

anak-anak mereka 

main sepak bola 

Ini sekolahnya 

anak-anak mereka 

sedang bermain sepak 

bola 
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 النحو على ربليلو ديكن للباحثُت NN ربليل بأف االستنتاج ديكن ، أعبله دكؿاجل إىل استنادان 

 :التايل

 يف اجلملة كىذه مدرسة األكالد, ىم يلعبوف كرة القدـ اكال:

 sekolahnya anak-anak merekaالغرض من ىذه اجلملة ىو ترمجة ىذا

sedang bermain sepak bolaلكنNNتًتمجةDan ini sekolah 

anak-anak mereka main sepak bolaىو " يلعبوف "خطأ يف كلمة

NNفعل مضارع لكن  mainالصحيح main sepak bolaتًتمجة

sepak bola

 جللب: AMترمجة للعربية إىل اإلندكنيسية ، كاليت ترمجها 

 

 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
 Apa hobi ya zainab :  ماىوايتك يا زينبادلدرسة

 

apa hobi kamu wahai 

zainab 

 مسجد ىذا!  أنظرم:    زينب

 حديقة كىذه

lihat !  ini mesjid 

dan ini kebun 

Lihatlah ini mesjid 

dan ini kebun 

 ىم, األكالد مدرسة كىذه :زينب

 القدـ كرة يلعبوف
Dan ini sekolah 

anak-anak mereka 

main sepak bola 

Ini sekolahnya 

anak-anak mereka 

sedang bermain 

sepak bola 
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 النحو على للباحثُت AM ربليل ديكن أنو االستنتاج ديكن ، أعبله اجلدكؿ على كبناءن 

 :التايل

 زينب يا ىوايتك ما اجلملة يف :اكال

 AM لكن apa hobi kamu wahai zainab ترمجة ىو اجلملة ىذه من الغرض

 .(ؾ) الضمَت دخلأ ال ىو خطأ apa hobi ya zainab  تًتمجة

 القدـ كرة يلعبوف ىم, األكالد مدرسة كىذه اجلملة يف :تلنيا

 sekolahnya anak-anak mereka ىذا ترمجة ىو اجلملة ىذه من الغرض

sedang bermain sepak bola لكن AM تًتمجة Dan ini sekolah anak-anak 

mereka main sepak bola لكن رعمضا فعل ىو"  يلعبوف " كلمة يف خطأ AM  تًتمجة 

main sepak bola الصحيح main sepak bola. 

 أدناه: MDالًتمجة العربية إىل اإلندكنيسية اليت ترمجها 

 

 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
, األكالد مدرسة كىذه :زينب

 القدـ كرة يلعبوف ىم
Dan ini sekolah 

anak-anak mereka 

main sepak bola 

Ini sekolahnya 

anak-anak mereka 

sedang bermain sepak 

bola 

 

 النحو على للباحثُت MD ربليل ديكن أنو االستنتاج ديكن ، أعبله اجلدكؿ على كبناءن 

 :التايل
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 القدـ كرة يلعبوف ىم, األكالد مدرسة كىذه اجلملة يف :اكال

 sekolahnya anak-anak mereka ىذا ترمجة ىو اجلملة ىذه من الغرض

sedang bermain sepak bola لكن MD تًتمجة Dan ini sekolah anak-anak 

mereka main sepak bola لكن مضارع فعل ىو"  يلعبوف " كلمة يف خطأ MD تًتمجة 

main sepak bola الصحيح main sepak bola 

 ىذه من كل. لغوية غَت أك لغوية عوامل كانت سواء ، عوامل بعدة الًتمجة جودة تتأثر

 ، عاـ بشكل. الًتمجة أخطاء يف تتجلى كاليت الًتمجة يف مشاكل إحداث على القدرة لديو ملالعوا

 إىل اإلسبلمية الًتبية يف ادلتخصصوف التايبلنديوف الطبلب هبا يقـو اليت الًتمجة أخطاء تصنيف ديكن

 كإعادة لدالليةكا كالنحوية ادلورفولوجية األخطاء تتضمن اللغوية ادلشكبلت. لغوية كغَت لغوية مشاكل

 التخصصات مع( مًتجم) الطبلب دقة عدـ بسبب لغوية غَت مشكبلت تنشأ حُت يف ، اذليكلة

 ادلًتجم النص زلتويات أك ادلادية الثقافة أك الثقافية كاالختبلفات
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 خالصة البحث -أ 


 تتفق ، السابقة صوؿالف يف ادلؤلف يصفها اليت األحباث نتائج إىل استنادان 

 :التايل البحث يف ادلشكلة صياغة مع االستنتاجات

اجلامعة  يف اإلسبلمي التعليم برنامج لطبلب اإلندكنيسية إىل العربية ترمجة مشكلة إف .1

 أف استنتاجها ديكن اليت ادلفردات من مشاىدهتا تتم اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا

 إىل ادلصدر لغة من الًتمجة يف صعوبات واجهوفي الذين التايلندم الطبلب بعض ىناؾ

 الصعوبات من الرغم على ، لديهم اليت بادلفردات ادلعرفة نقص بسبب ادلستهدفة اللغة

 googel) كقواميس القياسية القواميس باستخداـ عليها التغلب ديكن اليت

translet) ريؤث ال ، ذلك كمع. يواجهوهنا اليت الصعوبات حلل األصدقاء كطرح 

 أنشطة يف تطبيقها يتم مل إذا ترمجتها مستول على األسئلة طرح أك القواميس توفَت

 .التعلم

 برنامج التايلندم بالطبلب لبللتحاؽ اإلندكنيسية اللغة إىل العربية اللغة ترمجة مشكلة .2

 األكثر اجلملة بنية من للعرض التابع للدين باالصلكارايا معهد يف اإلسبلمي التعليم

 الطالب خلفية مع ، أخرل كبعبارة. سبامنا سلتلف اللغتُت مجل ترتيب أف ىو ااستخدامن 



53 

 

 

 

 الطبلب عنها عرّب  كما. ادلشكلة ىو الرئيسي العامل فإف ، األكىل لغتو ليس الذم

 يف خيتاركهنا اليت ادلفردات تعديل إىل مضطركف أهنم السابق الفصل يف التايبلنديوف

 تعلُت تبلميذ كخطأ. ادلفردات اختيار يف للغاية يلوفقل الواقع يف كىم ، الًتمجة عملية

 للمًتجم فإف ، ذلك كمع. ضمَت ك فعل حيث من اجلملة ىيكل من إليو ينظر كاف

 بشكل كالغرض ادلعٌت كصف ىي ترمجة أىم أف أم. الًتمجة حوؿ سلتلفة نظر كجهة

 اليت دلشاكلا عن الطبلب يعرّب  ما إىل باإلضافة ادلصدر لغة لنص تامنا ككفقنا جيد

 ادلناسبة ادلفردات اختيار عند ، األخرل الًتمجة معظمها تواجو اليت أك يواجهوهنا

 الكلمات. ترمجة عند الستخدامها

 مقترحات البحث -ب 
 

 دلعلم .1

ا احملاضركف يعتاد أف جيب أكال:  خبلؿ من الطبلبية الًتمجات تدريب على دائمن

 االختبار أسئلة

 العربية اللغة تعليم يف مثَتة طريقة داـاستخ احملاضرين على جيب ثانيا:

 ترمجة دبحاكلة الطبلب مطالبة األحياف من كثَت يف احملاضرين على ينبغي ثالثا:

 اإلندكنيسية إىل العربية

 للطبلب العربية ادلفردات تقدًن احملاضرين على جيب رابعا:

 مرتُت العربية اللغة استخداـ عند التدريس احملاضرين على جيب حامسا:

 األسبوع يف مرات 3 أك األسبوع يف

 للطبلب .2
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جيب على الطبلب أف يكوف لدل الطبلب دافع قوم لتعلم اللغة  أكال:

 العربية.

 ثانيا:    جيب على الطبلب أف تنشيط أنفسهم دائما لتعلم اللغة العربية.

 ثالثا:    جيب على الطبلب أف التعلم دائما كالتديب لتحقيق أىداؼ التعلم.

 ادلصدر يف التعلم.ك الكتاب يستخدـمل  أفجيب على الطبلب  رابعا:  

 على للحصوؿ لتعليما كوسيلةبااكيس   التكنولوجيا من االستفادة جيبخامسا:

 .ادلعلومات ادلعرفة
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