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مقدمة

خلفية.
عنللتعبريوسيلةاللغةألنباللغاتالناسمنكثرييهتماحلديثعصرنايف
. حياتناماتتقدوبدوااإلنسانحياةيفجدامهمةوهيواألفكار،واملقاصدالعواطف

١.للتفاهماملوافقملواجهةاإلجتماعيةالوسيلةهياللغة: السمانعلىحممدالدكتورقال

واللّغة٢.مقاصدهمعنقومكلُّاريعبألفاظهياللّغة, الغالينيمصطفىالشيخوقال
حياةيفهامةدورةهلااللغةأننفهملذلك٣.أغراضهمعنقومكلايعربأصوات

األصليةاللغةمنوغريهامدارسهايفالدراسةواجباتمنالعربيةاللغةوكانتاإلنساين،
عندومقدسةورمسيةروحيةلغةوهيالعامليفاللغةإحدىالعربيةكانت. األجنبيةاللغةأو

٤.املسلمنيكل

اإلندونسينيواملعلمنيللتالميذاألجنبيةكاللغةوتعليمهاالعربيةاللغةتعلموعملية
تعليمإن: ياحلديدعليقالهكماهذا. تواجههماليتاملشكالتهناكبلسهلبأمرليس
عدةإىلالوصولأمكنوالدراسةالبحثمعولكنسهلةبأمورليسلتالميذالعربيةاللغة
. معقولوجبهدقصريوقتيفاللغةلتعليمطرق

وتعليم٥.واإلهتماموالبحثالتفكريتستحقمشكلةعنهاألجنيباللغةتعليمإن
يكونأنأيضاوميكنالتعليمصعوباتاألخرى،االجنبيةاللغاتمنأصعبالعربيةاللغة

يفالتالميذمشكالتأوجهد،وجودوعدماإلهتمامقلةبسببأوالعقلضعفاءالتالميذ
املعلمألنتعلمهايفرغبةهلموليس،العربيةاللغةمادةتعليميةتوفرييفاملعلمتقدميقبول

ايتوسلاليتالتعليميةالوسائلعدمأوفحسب،اخلطابةأوالتقليديةبطريقةاملادةيشرح
.والتشاؤموالتعباملللأسبابمنسببهيكلهماملنشودة،الغايةإىلللوصولاملعلم
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.٣.ص)م١٩٨٠, األوىلالطبعه,دارالتضامن: القاهرة(،علم, شاهنيحممدتوفيق٣
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خاصةونوجرييجنونطارانادي،احلكوميةاإلسالميةالثانويةمدرسةالواقع،إن
صحيحةترمجةالعربيةاللغةترمجةعلىيقدرواملتالميذهممنأكثرأنّالثامنللصف
سيماوالواحلضارة،واملعارفالعلومتبادليفللغايةهامأمرالترمجةإن. وكاملةوجيدة

نشاطيكونحيثهذا،كيومناوالسياسةواإلقتصاديةاإلعالميةاحلياةتدويلعصريف
٦.أكثرإىلكثريومنأسرع،إىلسريعمنجتريالترمجة

الذياألسلوبهيالطريقةألنالطريقة،استخدامعلىمتعلقالترمجةوحتسني
املقصودةاللغةإىلالوصوللتحققالترمجةمشكالتونشاطمعاجلةيفاملترجميستخدمه

تتبعاليتاللغاتإحدىهياإلندونيسيةاللغةاألخر،جانبيف.٧الوقتأقلوالسبلبأيسر
عالقةوهلاإندونيسيايفاإلسالملدخولجتريالعمليةوهذه. العربيةاملفرداتمنكثريا
اللغةولكنامليزانيةالظروفيفليساللغتنيولقاء. اإلندونيسيةواللغةالعربيةاللغةبنيمتينة

.اإلندونيسيةالقوامسيفالعربيةاملفرداتتوجدحىت. كثريةاإلندونيسيةاللغةتؤثرالعربية
يدلجنونطارانادياحلكوميةاإلسالميةالثانويةاملدرسةيفقدمتاليتاملالحظةمن

الوسائلوعدمفحسب،اخلطابةأوالتقليديةبطريقةقدمتالعربيةاللغةتعليمعمليةعلى
ملولكنمناقشاتطبقتوقد. املقصودةالغايةإىلللوصولاملعلمايتوسلاليتالتعليمية

.التعلمكمركزاملعلمطالبيعتقدألناملقصودةلغايةيكن
يستطيعلكىاملناسبةالطريقةواستخدامبابتكاريفكرأنللمدرسينبغيولذلك

اليتطرقوإحدى. بالفعاليةالتالميذتورطالىتالطريقةوكثريجيدا،تعليمايعلمأن
املاضىالزمانيف. التعاوينالتعليمهيخاصةالعربيةاللغةتدريسيفتستخدمأنتستطيع

ولكنالفرقة،وتقريركالوظائفمعينة،ألغراضواملدرسنيلبعضالطريقةهذهاستخدمت
يفيستخدمأنيستطيعالتعاوينالتعليمبأنعرفقداألخريةالعشرينالقرنيفالبحث

املشاكلالتحليلحىتأساسيةقدرةومنمؤثّرة،بطريقةالدرسأنواعوليعلممرحلةكل
.(Group Investigation)التحقيقجمموعةهوالتعاوينالتعليمنوعوإحدى٨.الشاملة

6Moh. Mansyur dan Kustiawan, ترجمتا , (Jakarta: PT. Moro Segoro Agung,

2002), hlm. .ج

.٦.،ص)١٩٧٩العربية،النهضةمكتبة:القاهرة(،القادر،عبدحممد٧
8Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa

Media, 2009), hlm. 4.



٣

فعاليةاملوضوعالباحثاختاراملذكورةاخللفيةهذهعلىبناء
(Group Investigation)

) (Nguntoronadi,
Wonogiri.

توضيح.
هذا البحث، فينبغي للباحث أن يبين املصطلحات يف للتجنب عن خطاء فهم قراءة

:كلّ املفردات فهي كما يلي 
فعالية.١

القاموسيففعالية٩املعينة،باألغراضالطريقةاستخداميفمطابقةهي: فعالية
القاموسيفمث١٠.ومفيدصائبمبعىناملنورويقولالغرضأصابمبعىنوالتعليمالتربية
إىلمرحلةفعاليةتعريفالسابقةاألفكارومن١١.وتعقيبتأثريملعىناإلندونيسياللغة

جمموعةبتنفيذمفيدغريأممفيدمبعىنالبحثهذاويف١٢.الغرضإدراك
.العربيةيف إجناز ترمجة اللغة (Group Investigation)التحقيق

٢.
التعلممنوذجهو(Group Investigation)١٣نوع التعليم جمموعة التحقيق

املعلماألولالتحقيقجمموعةتنفيذ). ١٩٧٠(ديويجونوقتمننشأتالتعاوين
الطالبخيتارمث١٤.املتجانسةغريطالبأعضاءمع٦-٥جمموعاتإىلالصفيقسم

9Dahlan al Barari, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 128.
10Saliman, Sudarsono, Kamus Pendidikan dan Pengajaran Umum, (Jakarta: Rineka

Cipta, 1994) hlm. 61.
11W.J.S.Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

2006), hlm. 311.
12Saliman, Sudarsono, Op.Cit., hlm. 61.
13Imroatul Kurriyyah, Ta'tsiiru Tathbiiqi at Thoriiqoh at Ta'aawuniyyah bi Usluubi

Majmuu'ati at Atahqiiq 'alaa Daafi'i Ta'allumi al Lughoh al 'Arabiyyah wa Nataaijihi bi Thalabati
ash Shaf al 'Aasyir fi al Madrosah ats Tsaanawiyyah al Hukumiyyah al 'Aammah ats Tsaaminah
Malang, http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/9253, بتاريخحتديثآخر

٢٨/٠٢/٢٠١١ .
14Trianto, S.Pd., M.Pd., Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi

Konstruktivistik, (Jakarta: Tim Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 59.
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ويقدمالطالبيعدمث. خمتارةملواضيعمتعمقحتقيقويفعل،للتحقيقموضوعات
.كاملةفئةإىلتقارير

٣.
) حاصل(يعىناالندونيسيةيفجنازاإل١٥.وإكمالهالشئإمتامهو] اإلجناز[و

١٦.فعاىلالوردتغرينتيجةطريقةأوعمليةيفنتيجةكلفهي

مبعىن١٧إفعاال-يفعل-أفعلوزنعلىإجنازا-ينجز-أجنزمنمصدرلغةإجناز
احلسابعلميفالضربأواجلمعوحاصلخالصةهوحاصل١٨.وقيمةحصل

:فهو"Achievement"اإلجليزيةيفاإلجنازويقابل.١٩والتقدير
”Something accomplished especially by superior ability, special
effort, great valor, etc.”20

األعلىاإلستطاعةبسببخصوصابنجاحأداءهمتّقدشيءكلّهواإلجناز(
).وغريهاالكبريةوالشجاعةاخلاصوالتجرب
صاحبعندالترمجةأماو. والتوضيحالتبنيتعيناللغةيفالترمجة] الترمجة[و

معأخرىلغةمنأخربكالملغةيفالكالممعينعنالتعبريفهيالزرقايناملناهل،
٢١.ومقاصدهمعانيةجبميعالوفاء

وصلتوقدأغراضهم،عنالعربايعرباليتالكلماتهي] العربيةاللغة[و
العربمنثورمنالثقاترواهوماواألحاديثالقرآنلناوحفظهاالنقلطريقمنإلينا

باملدارسالدراسيةاملوادإحدىمنالعربيةاللغةمادةهيهنااواملراد٢٢.ومنظومهم
.الدراسيةواملناهجالتعليميةالوسائلإىلحتتاجاليت

. ص,)٢٠٠٠،العمليةدارالكتب:نلبنا(،معجم, فرحاتشكرىيوسف١٥
16Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 44.
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.٤٠. ص،)١٩٧٨داراملعارف،:مصر(ابراهيم،العليمعبد٩

20David Yerkes, Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English
Languarge, (New York: Portland House, 1989), hlm. 11.

.٣٣٦. ص،)١٩٨٣الفرقان،دار: بريوت(،العزيز،عبدأمني٢١
.٧.صالغالييين،مصطفى١٧



٥

٤.Nguntoronadi

تقابلإندونيسيايفاملستعملهوكماالبحثهذامصطلحيفالثانويةاملدرسة
.العربيةالبلدانيفاإلكماليةأواإلعداديةأواملتوسطةاملدرسة

مناملدرسةإحدىهىNguntoronadiاإلسالمية احلكوميةالثانويةاملدرسة
٥٦باجيتان،–سولوالشارعىفيبىنالىتاحلكوميةاإلسالميةالثانويةاملدارس

يقومأنالباحثويريدالعرابيةاللغةالتعليمعميلةفيها٢٣.ونوجرييجنونطارانادي،
.املدرسةهذهبالبحث

حتديد.
الرئيسيةواملسائل. املسائلحتددأنللباحثفينبغياملوضوع،عنالبحثخيرجلئال

العربية، يف إجناز ترمجة اللغة التحقيقجمموعةبفعاليةيتعلقماالبحثهذايفسيكشفهااليت
:وهي كما يلي

يف ترمجة اللغة ) املهنة(مبادة (Group Investigation)التحقيقجمموعةكم كمية .١
؟اإلسالمية احلكومية جنونطاراناديالثانويةالثامن مبدرسة العربية للصف 

يف إجناز ترمجة اللغة (Group Investigation)التحقيقجمموعةفعاليةمدى إىل أي .٢
اإلسالمية الثانويةالثامن مبدرسة يف تعليم اللغة العربية للصف ) املهنة(مبادة العربية 

؟احلكومية جنونطارانادي

.
:فهيالبحثهذايفالباحثيريدهاالّيتاألهدافأما

يف ترمجة اللغة ) املهنة(مبادة (Group Investigation)التحقيقجمموعةكمية ملعرفة .١
.اإلسالمية احلكومية جنونطاراناديالثانويةالثامن مبدرسة العربية للصف 

يف إجناز ترمجة اللغة (Group Investigation)التحقيقجمموعةفعاليةمدى ملعرفة .٢
اإلسالمية الثانويةالثامن مبدرسة يف تعليم اللغة العربية للصف ) املهنة(مبادة العربية 

.احلكومية جنونطارانادي

23Team Penyusun, Company Profil (Profil Lembaga) Madrasah Tsanawiyah Negeri
Nguntoronadi, (Wonogiri: MTsN Nguntoronadi, 2010), hlm. 8.



٦

منافع.
:يلىكماالبحثففوائداملذكوراملوضوعحبسب

للتالميذ.١
.األخرالرأيواحترامالتقاءيفالتالميذقدرةارتفاع)أ

.بينهمواتصلبينهمالتالميذوتفاعلالتعاونالتالميذيرقي)ب
مبدرسةالثامنللصفالعربيةاللغةترمجةتعليميفللتالميذالتعلماجنازارتفاع)ت

,Wonogiriاحلكوميةاإلسالميةالثانوية Nguntoronadi.
للمدرسة.٢

العربيةاللغةالتعليمعمليةيفأساتيذأواملدرسةلرئيسةونصيحةإقتراحيكونأن
.املناسبةالتعاوينالتعليمبطريقة

للباحث.٣
.قبلهالباحثينلملالذياجلديدوعلمخربةالبحثهذايكونأن
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