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الباب األول
اؼبدقمة
أ.

خلفي البحث
عرفنا أ ّن اللغ آل ةهم ىف حياة الناس لتسهيل اؼبوصالت بينهم .و إن ىف
اللغ ةنافع كثًنة فيها لتطور العلم و بناء الثدقاف أو العلمي  .ىف الوقت اغباضر ،أن
و ظيف اللغ ليست إلتصال فدقط ،بل أوسع ةن ذلك ،كانت اللغ جزء ةن فعال
الناس كلهم ،لو دور ةهم ىف اغبياة اإلنساني ةن اعبه السياسي و اإلجتماعي و
اإلقتصمي و الثدقاف و حضارة اإلنسان و كذلك كما عرفنا اآلن أن اللغ العربي
ةشهورة باللغ الميني  ،و جبانب ذلك ،أل ّن اللغ العربي انتشرت بإنتشار دين
اإلسالم .وهبذه اللغ ندقرأ كتاب اهلل و هبذه اللغ نصل إل ةا نتمناه ةن العلوم
الميني  .و لذلك الفهم باللغ العربي شرط ةن شروط فهم الدقرآن و اغبميث
الشريف و الكتب الميني األخرى .و ىذا واجب على كل اؼبسلمٌن ىف أحناء
شك ىف ذلك  ،يستحق اؼبسلم أن حيبّها و يسيطرىا .جعل اهلل اللغ
العامل .ال ّ
1
إلّنا أفضل اللغات كما قال اهلل تعاىل 4
العربي لغ الدقران ّ

إِنَّا أَنْػَزلْنَاهُ قُػْرآنًا َعَربِيًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْع ِدقلُو َن.
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اللغ العربي ىي الكلم الىت يعربهبا العرب عن أغرضهم و قم وصلت إلينا
ةن طريق الندقل و حفظهما لنا الدقرآن الكرمي و األحاديث الشريف و ةا رواه ةن
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ةنثور العرب و ةنظوةهم.

و اللغ العربي خصائص غربي و شاةل  .يدقال إّنا غربي إلّنا زبتلف بلغ
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أخرى .و شاةل ألّنا ؽبا خصائص ةتساوي خبصائص لغ أخرى .و ةن ىي4
 -اللغ العربي بالغ شىت يؤثرىا العنصر االجتماعي و اعبغرايف و الفكري.

 إن اللغ العربي ميكن تعبًنىا شفويا و كتابيا خبصائصها و أحرفها اػباص  .ةهماكانت اللغ الشفوي تعترب اللغ اغبدق .
 اللغ العربي نظام و أدوات خاص  ،يعىن أن اللغ العربي نظام خاص ىفاألسلوب و الرتكيب و الدقواعم وةا أشبو ذالك.
 اللغ العربي صف حرة (ليست ؽبا عالق ةنطدقي بٌن ظب و ةعناىا) و رةزي(ميكن استخماةها لتعبًن األفكار و التجارب).
 إن اللغ العربي لغ حي و انتاجي و ابماعي حبيث و قابل لتطورات اللغاألخرى.
 إن اللغ العربي ةن قضايا فردي و اجتماعي  .أل ّن اللغ خصائص الناس و أداةاإلتصال ؽبم.
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إ ّن اللغ العربي ؽبا أمهي ةتزايمة ىف كثًن ةن بلمان العامل ،و خاص ىف بالد
إنمونيسيا الىت ترغب ىف توثيق عالقتها باإلسالم ديني كانت أو ثدقافي  .كما نرى
أ ّن اللغ العربي أصبحت تكتسب أمهي خاص ىف كثًن ةن البلمان األعجمي ةثل
إنمونيسيا نظرا للمكان اإلقتصادي و السياسي الىت تتمتع هبا .و ىف ظل ىذه
الظروؼ أخذ أفراد كثًنون يرغبون ىف تعلم اللغ العربي  .كما أخذت جاةعات
عميمة ىف أحناء العلم تعلم اللغ العربي  .و أخذت دول كثًنة تفرض تعلم العربي
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على طالب اؼبمارس ،كما حمث ىف بالدنا إنمونيسيا.

و قم انتشرت اللغ العربي ىف بالدنا إنمونيسيا بوسل اؼبعاىم اإلسالةي و
ةؤسسات و قم انتشرت اللغ العربي ىف بالدنا إنمونيسيا بوسل الرتبوي
اإلسالةي  .و ةن اؼبعروؼ أّنا ةن اؼبواد المراسي األساسي ىف اؼبمارس األسالةي
اغبكوةي كانت أم أىلي و يتعلمها الطالب حسب ةراحلها اةا إبتمائيا و وسطيا
و ثانويا ىىت يتعلموىا ىف اعباةع .
ةهم ج ّما لتفهم تعليم اإلسالةي  ،مثّ تندقلها إىل عدقول
ةعرف اللغ العربي
ّ
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الناس العاديٌن و خاص إىل عدقول الطالب الناقمي.
اعباةع اإلسالةي اغبكوةي بالنكارايا ىي ةؤسس الرتبي اإلسالةي ربت
رعاي وزارة الشؤون الميني  .ىف ىذه اعباةع ؽبا ثالث كليات ةنها كليات الرتبي
تندقسم إىل قسم تعليم الميني اإلسالةي و قسم تعليم اللغ العربي و قسم تعليم
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االجنليزي و قسم تعليم البيولوجي و قسم تعليم الرياضي و كذالك كليات الشريع
تندقسم إىل قسم األحوال األساسي و قسم اإلقتصادي الشريع و قسم قانون
األعمال الشريع و األخًنا كلي المعوة تندقسم إىل قسم واحم فدقط و ىي قسم
إذاع اإلتصاالت اإلسالةي .
كل قسم ىف اعباةع ؽبا ةواد اللغ العربي و ليست قسم تعليم اللغ العربي
لكن قسم تعليم اللغ العربي أكثر ةواد اللغ العربي ةن الشعب األخرى .و
فدقط .و ّ
واحم ةنها ةادة الرتصب  .و أىمافها ىي اإلقطار الطالب ىف ةهارات أساسي

الرتصب حىت تكون ةادة الرتصب أن تساعم الطالب ىف اؼبادة األخرى اؼبطابدق  ،أل ّّنا
الصف ةن ىذه اؼبادة لتكمل و ةساعمة ؼبادة أخرى .ىذه اؼبادة تندقسم إىل ةادة
الرتصب األوىل و ةادة الرتصب الثاني  .ندقل شهاب المين الرأي لمرير و سلسدقفت
( )Seleskovitch dan Ledererعاة  ،أن ةادة تمريس الرتصب تندقسم إىل قسمٌن،
مها النظري و العملي  .وسائل تعليم النظري ربتوى على اللغ األصلي و اللغ
الندقلي األجنبي  ،ونظري الرتصب  ،و اؼبتكلمون الثدقافي عن اللغ األصلي و الندقلي ،
و اؼبعلمات العاة  ،و األحماث النشر .أةا ةادة العملي ربتوى على عملي الرتصب
ىف خمتلف أنواع النص ،ربليل عملي اؽبياكل الكلمات اؼبعدقمة ،تشغيل الطرؽ و
إجراءات الرتصب بوسيل خمتلف اػبطاب ،ترصب اؼبفردات الثدقافي  ،و ربميم اؼبسأل
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الالزة اؼبوجودة عنم عملي الرتصب .
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يمرسها الطالب ىف شعب الرتصب ىف قسم
ىف اؼبادة الرتصب األول و الثاىن ّ
فأةا ةادة الرتصب
كل واحم ةنهما اغبصصان و مها ةتّصالنّ .
اللغ العربي و ىف ّ
األوىل تكون نظري الرتصب  .و ّأةا ةادة الرتصب الثاىن تكون عملي ةتصل الرتصب
يعملها الطالب لرتصب النص سواء كان ةن اللغ العربي إىل اللغ اإلنمونسي أو

ةن اللغ اإلنمونسي إىل اللغ العربي .
الطالب ىف قسم اللغ العربي دبرحل  ۰۲۰۲يتكونون ةن شباني أشخاص .و
ىم خارجون ةن اؼبمارس العالي و اؼبعاىم ،حيث كانوا حيصلون على دروس اللغ
العربي  .و ىم يتنولون الناذب اعبيمة ىف ةادة الرتصب األوىل و ةادة الرتصب الثاىن.
لبلوغ نتائج ةناسب ةا ثبت ىف ةنوال التمريس و التعليم الرتصب  .بل ميكن مل
تكن نتيج عن الغرض و ةن العواةل الىت يأثره .كحال الطالب و احملاضر و فوؽ
ذالك اؼبادة و وسيل التمريس و حال المائرة إةا أن تكون المائرة العاؼبي و المائرة
األىلي أو األصباعي  .حسن كانت أو سيئ  ،تساعم أم ال تأثر اعبودة ىف نتيج
الرتصب على النصوص .ىف الطريدق الرتصب طبعا يكون الطالب يصيب الصعوب و
كثًن ةنهم جيمون العائق ىف ترصب اؼبتون .و ذلك أسباب عن قليل اطالب التسلّط
على اؼبفردات ،و اؼبشكل عن تركيب الكلم او الدقواعم .و ىم مل يفهموا ةدقام
اللغ العربي  .سوى ذلك ،تكون اؼبشكل ىف اطريدق الرتصب اسراع اؼبمرس ىف تبليع
ةادة الرتصب .
جيربون الصعوب ىف الرتصب
و كما ىف اؼبالحظ و اؼبدقابل إىل الطالب الذين ّ

و يتتبعون ةادة الرتصب األوىل و ةادة الرتصب الثاىن يكون األعالم على أن ىف ةادة
الرتصب كثًن ةن اؼبشكالت .ةنو يسببو عمم الدقمرة عن الدقواعم و اؼبفردات .أل ّن
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أةر ةهم أي أوىل ىف الرتصب ىو التسلط على الدقواعم و اؼبفردات .و ةنو أيضا
الوسيل ؼبا تكمال لعملي الرتصب كندقصان عن ةوجود الدقاةوس حىت يكون طالب
ىف قسم اللغ العربي مل يكن عنمه اىل الدقاةوس .و ةنو أيضا إسراء احملاضر ىف
تشريح إىل أن الطالب مل يفهموا ذالك اؼبادة .بذالك اؼبشكالت جيب أن تكون
حلها لطالب ىف الرتصب  ،أل ّن الرتصب ىي ةهم  ،كذالك جزء ةن تعليم اللغ
العربي .
بذالك اؼبشكالت جيب أن تكون حلها لطالب ىف الرتصب  ،أل ّن الرتصب ىي
ةهم  ،كذالك جزء ةن تعليم اللغ العربي  .و بناء على تلك اػبلفي  ،اجنذبت
الباحث إلجراء البحث عن ةشكالت الرتصب لطالب قسم اللغ العربي عنم ةادة
الرتصب ىف اعباةع اإلسالةي اغبكوةيّ بالنكارايا.
ب .أسئل البحث
أسئل البحث ىي الشرح إىل اؼبشكالت اؼبعربة حدقيدقيا .أنواع البحث ةن
كل جنس ال توجم إالّ ةن اؼبشكالت .أل ّن بمون اؼبشكل ال يستطيع أن يدقوم
ّ
بالبحث و اؼبسأل حٌن ستبمأ أن تفكر الباحث ال ب ّم تفكر و تعرب واضحا
كل عنصر البحث األخر سيأسس إىل تلك أسئل البحث .و بتعبًن
بسيطا .أل ّن ّ
اػبلفي اؼبذكورة ،فتعرب الباحث أسئل البحث كما يلي:

 .۰ةا ةشكالت الرتصب لطالب قسم تعليم اللغ العربي دبرحل ۰۲۰۲
عنم ةادة الرتصب ؟
اغبل عن ةشكالت الرتصب لطالب قسم تعليم اللغ العربي
 .۰ةا ىو ّ
دبرحل  ۰۲۰۲عنم ةادة الرتصب ؟
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ج .أىماؼ البحث
كما ذكرت الباحث ىف اؼبشكل البحث فتكون أىمافو فيما يلي4
 .۰ؼبعرف ةشكالت الرتصب لطالب قسم تعليم اللغ العربي دبرحل ۰۲۰۲
عنم ةادة الرتصب .
حل ةشكالهتا عن ةشكالت الرتصب لطالب قسم تعليم اللغ
 .۰ؼبعرف ّ
العربي دبرحل  ۰۲۰۲عنم ةادة الرتصب .
د .فوائم البحث

إ ّن ىذا البحث لو فوائم

كثًنة و ىي تعود إىل وجهتٌن 4األوىل ةن الوجه

النظري و الثاني ةن الوجه التطبيدقي .
 .۰ةن الوجه النظري
أن تكون نتائج البحث نظرة جميمة لمى ةعلم اللغ العربي خاص
ىف ةادة الرتصب  .و لعل ىذا البحث سيكون عالجا و حال ؼبعلم اللغ
العربي خاص ىف ةادة الرتصب ؼبثل ىذه اؼبشكالت.
 .۰ةن الوجه التطبيدق
أ)

للطالب
لرتقيق كفاءهتم ىف الرتصب

ب) للمعلمٌن
 )۰أن يعرفوا ةشكالت الرتصب دبادة الرتصب .
 )۰أن تكون ىذه النتائج دافع ؽبم لتحميم و ربسٌن كيفي الرتصب .
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ج) للباحث
عبعل ىذا البحث ةصمرا ىف حبوث تالي  ،و تطور اؼبعرف و اػبربة ىف
الرتصب  .و لزيادة الفهم عن الرتصب كذالك تستطيع الباحث أن ترتجم جيمة.
د) للجاةع
لزيادة اؼبراجع ىف اؼبكتب و خاص لدقسم تعليم اللغ العربي و لتكثًن
اؼبعلوةات و البحوث الىت تتعلق دبشكالت الرتصب و ليكون ةصمر البحث
التاىل ىف اؼبوضوعات اؼبتشاهبات.
و .ىيكل البحث
ليكون ىذا البحث ةرتبا ةنظما تندقسم الباحث ىذا البحث إىل طبس أبواب
فيما يلي4
الباب األوىل ىو اؼبدقمة و يتكون على خلفي البحث و أسئل البحث و أىماؼ
البحث و فوائم البحث و ىيكل البحث.
الباب الثاىن فهو األطار النظري و يتكون على المراس السابدق و ةفهوم اؼبشكل
و ةفهوم الرتصب و شروط الرتصب و اؼبرتجم و إختيار نص الرتصب و ةنهج الرتصب
و تدقني الرتصب و عملي الرتصب و ةشكل الرتصب و حال الفكرة و أسئل البحث.
الباب الثالث فهو ةنهجي البحث و يتكون على وقت البحث و حمل البحث و
ةرؤوس البحث و ةوضوعو و نوع البحث و ةمخلو و طريدق صبع البيانات و
صمؽ البيانات و طريدق ربليل البيانات.
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الباب الرابع فهو نتيج البحث واؼبناقش و يتكون على نظرة عاة عن حمل
البحث و ةشكل الرتصب لطالب شعب اللغ العربي و جهود الطالب ؼبعاعب
ةشكالت الرتصب .
الباب اػباةس فهو خاسب و يتكون على نتيج و اقرتاحات و كلم خاسب .

