
٧

.:
١.

طريقةاالجتماعيةوخطة. التعليمعمليةيفاالجتماعيةكوسيلةجمموعةكان
حماورةتوجدالاليتتربيةبيئةيفجتريالالتحقيقجمموعةاما. تاماالطالبفعاليةلدفع
مواصالت. الفصليفالتعليمعمليةمناجتماعيةبناحيةإهتمامعدماوبواحدواحد

١.صغريةفراقيفتنفيذإذسينجحالطالببنياالجتماعيةوتفاعلية

تعليمهووويلجويسطورمهاالذيالتعلمنوعمنأحدأنترييانطونقلكما
باسممسيتواليتالتعليمعمليةيفالتعاونالستفادالتعليمنوعهذاتصميم.اجتماعي

.التحقيقجمموعةمنهاكثريةأنواعالتعاوينالتعليمأن.التعاوينالتعليم
جمموعةكليفجمموعات،إىلالفصلاملعلمينقسمالتحقيق،جمموعةتنفيذيف

العالقةنظرخاللمنتشكلأنميكنهنااموعة.املتجانسةغريطالب٦- ٥
ويقومللتحقيق،موضوعاالطالبخيتارمث.حمددةمواضعيفالرغبةنفسأوالصداقة
مجيعإىلتقريرهاويقدمالطالبيستعدمث.خمتارةملواضعاملتعمقبالتحقيقالطالب
٢.الطالب

:هيأدوار٦إىلالتحقيقجمموعةبنوعالتعاوينالتعليمتنفيذسالفنقسم
) Grouping(التجميعدورة.أ

. طالبا٦- ٥اموعةكلأعضاءاملستحقيقة،املوضوعاتحتديددورةهي
: هيالدورةهذهيفالطالبتنفيذأما
املوضوععناملسألةوحتديد،املوضوعواختياراملوضوع،مصدريالحظ.١

املختار،

1Robert E. Slavin, Cooperative Learning, Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa
Media, 2009), Cet. III, hlm. 215.

2Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivitis, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 59.



٨

أساسعلىأشخاص٦إىل٥بنياموعةكلأعضاءاملدرسنيحتديد.٢
بطريقةيأخذهاأنميكناملتجانسةغرياموعةأما. والتجانساملهارات
بنيمث،كسالنةوطالبنشيطةطالببنياملثالسبيلعلىالطالب،عشوائية
.متحفظةوطالبمشاغبةطالب

(Planning)التخطيطدورة.ب
:الطالبختططالدورةهذهيف

يتعلمون؟ماذا.١
يتعلمون؟كيف.٢
علون؟يفماذا.٣
املوضوع؟هذهيفالطالبحتققغرضألي.٤

(Investigation)التحقيقدورة.ج
يفطورااخلطةطالبتنفيذأياملسألةحتقيقعلىالطالبتنفيذهي

:التاليةباألنشطةالطالبقامالدورة،هذهيف٣.الثانيةالدورة
املسائلعناالستنتاجاتوقدمالبياناتوحلّلاملعلوماتالطالبمجع.١

التحقيقة،
اموعة،نشاطكليفاقتراحاتأوالحظاتاملاموعةأعضاءكلقدم.٢
. واآلراءاألفكارويواحدالطالب،تبادل.٣

(Organizing)التنظيمدورة.د
عناملسألةالطالبحيددالدورةهذهيفالنهائيالتقريرإستعدادهي
. جذاببطريق٤ويقدمهمنظماتقريراالطالبختططمثموضوعها،

(Presenting)التقدميدورة.ه
أما. اموعةمناقشةأيالنهائيالتقريرتقدميدورةهيالتقدميدورة

:يليكماهيالدورةهذهيفالتعليمأنشطة
الفصل،أماماالخرىالفراقإىلتقريرهاعناموعةأعضاءيقدم.١

.٦٠. ص،نفس٣
4Dr. H. Hamruni, M.Si., Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan,

(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 224.



٩

فعلية،كمستمعنياالخرىالفراق.٢
.املقدمةاملواضععنإقتراحاتأواألسئلةوتقدمياملستمعني،تقييم.٣

)Evaluating(التقييمدورة.و
الدورةهذهيف. الطالبحتقيقعملياتبنتيجةأيضاتسمىالتقييمدورة

:النحوالتعلمعمليةيفوالطالباملعلمنيأنشطة
قامواالذيالفعالةاخلربةوعناملوضوع،عنمدخالتبنيالطالبجيمعأن.١

ا،
تعليمها،تنفيذوالطالباملعلميقيمأن.٢
٥.التعليمعمليةايةيفاختبارااملعلميعطىأن.٣

٢.
تعريف.

طريقةأوعمليةيفنتيجةكلفهي) حاصل(يعىناالندونيسيةيفإجنازإن
٦.فعاىلالوردتغرينتيجة

مبعىن٧إفعاال-يفعل-أفعلوزنعلىإجنازا-ينجز-أجنزمنمصدرلغةإجناز
احلسابعلميفالضربأواجلمعوحاصلخالصةهوحاصل٨.وقيمةحصل

:فهو"Achievement"ويقابل اإلجناز يف اإلجليزية .٩والتقدير
”Something accomplished especially by superior ability, special

effort, great valor, etc.”10

اإلجناز هو كلّ شيء قد متّ أداءه بنجاح خصوصا بسبب اإلستطاعة األعلى (
).والتجرب اخلاص والشجاعة الكبرية وغريها

.٢٢٠-٢١٨. ص،سالفن،٥
6Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 44.

.١٦. ص،)العلويةفوستكا:مسارانج(،علىابنمعصومحممد٧
.٦٠. ص،)١٩٨٢املعارف،دار:مصر(الثاين،اجلز،واخرون،انيسحممد٨
.٤٠. ص،)١٩٧٨داراملعارف،:مصر(ابراهيم،العليمعبد٩

10David Yerkes, Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English
Languarge, (New York: Portland House, 1989), hlm. 11.



١٠

خالصةأوحاصلكلفهىاإلجنازإنالباحثخيلصالسابقةتعاريفاتمن
.التقديرواحلسابعلميفالتغريكنتيجةطريقةأوعمليةمنأخرية

.
١.

الترمجة كإحدى العلوم هي تتعامل مع نص مبا حيتويه من ألفاظ ومعان 
وبالتايل الترمجة أيضا عملية معقدة حتتاج إىل ج يف التعامل مع النص . وأفكار

ولذلك فينبغي للباحث أن يبني . ملراعاة املعىن الكامل والصدق واألمانة يف النقل
.أهدافها وأمهيتها وما يتعلق امفهومها أو تعريفها و

كما بيانه ١١.ترمجة وترجاما ومترمجا–يترجم –فالترمجة لغة من ترجم 
يقال وهكذا إذ . السابق أن الترمجة إذ يقال ترجم فالن الكالم أي بيانه ووضحه

فسره بلسان آخر ويقال ترمجة بالتركية أي نقله إىل التركي : ترجم الكالم
ويف املعجم املصطلحات العربية يف  اللغة واألدب، الترمجة ١٢.وترمجة اوضح أمره

١٣.أو النقل هي إعادة كتابة موضوع معني بلغة غري اللغة اليت كتب ا أصال

وقال أيضا حممد عبد العظيم الزرقاين يف كتابه، مناهل العرفان يف علوم 
:ما يليوضعت كلمة ترمجة يف اللغة العربية لتدل على أربعة معان، هيالقرآن 

تبليغ الكالم ملن مل يبلغه،)أ
تفسري الكالم بلغته اليت جاء ا،)ب
تفسري الكالم بلغة غري لغته،)ت
١٤.نقل الكالم من لغة إىل أخرى)ث

:اصطالحا كما يليوالترمجة

.٨. ص،،علىابنمعصومحممد١١
.٨٣. صوالعشرون،الثامنةالطبعة،)املعارفدار: بريوت(،معلوف،لويس١٢
.٩٣. صلبنان،مكتبة،معجموغريه،وهبةجمدي١٣
. ص،)١٩٨٨العلمية،الكتبدار: لبنان(األول،. ج،مناهلالزرقاين،العظيمعبدحممد١٤

١١٠-١٠٩.



١١

استبدال مفردات من النص األصلى مبفردات أخرى معادلة : التعريف االول
.هلا معىن يف لغة اخرى

استبدال مادة نصية يف لغة واحدة مبادة نصية مكافئة هلا يف :التعريف الثاين
.لغة أخرى

نقل املعاىن من اللغة املترجم منها إىل نفس املعاىن يف اللغة : التعريف الثالث
.املترجم إليها

ذلك فالترمجة لغة هي تبليغ الكالم من إحدى اللغات يعين علىوبناء 
أو مقارنة التفسري منه بلغة أخرى أو بلسان تبليغ معناه أو نقل معناه أو تفسريه 

ومعىن نقل . وأما الترمجة اصطالحا فهي نقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى. آخر
الكالم من لغة أخرى مع الوفاء جبميع معانيه ومقاصده كما سبق فكأنك نقلت 

.الكالم نفسه من لغته االوىل إىل اللغة الثانية
٢.

وعلي دحروج إن الترمجة تنقسم إىل قسمني رئيسني وقال كامل موسى
: مهما اختلفت أساليب الترمجة وتعددت أشكاهلا وأمساؤها، هذان القسمان مها 

.الترمجة احلرفية والترمجة التفسريية
(

الترمجة احلرفية هي نقل الكالم من لغة إىل أخرى وتراعي يف ذلك 
فهي تشبه وضع املرادف . نظمها وترتيبهاحماكة األصل يف عدد كلماته و

هذا القسم من الترمجة اليت يطلق عليه أحيانا الترمجة . ١٥مكان مرادفها
١٦.اللفظية أو الترمجة املساوية

15Drs. Moh. Mansyur, , (Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2002), hlm.
21.

دار: بريوت(،نفهمكيفدحروج،عليودكتورموسىكامل١٦
.١٠٥. ص،)١٩٩٢احملروسة،



١٢

١٧.هذه الترمجة تستخدم املترحم املبتدئ يف جتربة ترمجة عادة

فاملترجم ترمجة حرفية يقصد إىل كل كلمة يف األصل فيفهمها مث يستبدل ا 
كلمة تساويها يف اللغة األخرى مع وضعها موضعها وإحالهلا حملها، وإن 
أدى ذلك خفاء املعىن املراد من األصل، بسبب اختالف اللغتني يف مواضع 

١٨.استعمال الكالم يف املعاين املرادة

فاملترجم ترمجة حرفية يقصد إىل : الزرقاينقال حممد عبد العظيم
كل كلمة يف األصل فيفهمها، مث يستبدل ا كلمة تساويها يف اللغة األخرى 

خفاء املعىن املراد من ا وإحالهلا حملها، وأدى ذلك إىل مع وضعها موضعه
ملعاين املرادة إلفا بسبب إختالف اللغتني يف استعمال الكالم ااألصل

(dalam keakraban)واستحسانا(anggapan baiknya).١٩

(
إن عملية الترمجة احلرفية توجد الصعوبات إذا تواجه تركيب اجلملة 

الترمجة ٢٠.املركبة، فلذلك املترمجني يستبدلني باستخدام الترمجة املعنوية
املعنوية هي شرح الكالم وبيان معناه بلغة أخرى مع مراعاة مكافأة لغة 
األصل يف املعاين واألغراض، واستقالل صيغة الترمجة عن األصل، حبيث 

٢١.ميكن أن يستغىن ا عنه، كأنه ال أصل هناك وال فرع

ة الترمجة التفسريية هي اليت ال تراعي فيها احملاكاة املطلوبة يف الترمج
احلرفية، أي حماكاة األصل يف نظمه وترتيبه، بل املهم فيها حسن تصوير 
املعاين واألغراض الكاملة، ولذلك يسميها البعض بالترمجة املعنوية إذ تعين 
شرح الكالم وبيان معناه بلغات أخرى حبيث يؤدي الغرض الذي سبق له 

.أصال

17Drs. A.J. Soegeng, Jsh., Drs. Madyo Ekosusilo, Pedoman Penerjemahan, Bagaimana
Menerjemahkan Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Dahara Prize, 1998), hlm.
12.

.١٢١. ص،الزرقاين،العظيمعبدحممد١٨
.١٢. ص،منصور،حممدالدكتوراندوس١٩
.١٣. ص،ايكوسوسيلو،ماديووالدكتوراندوسالدكتوراندوس٢٠
.٢١. صمنصور،حممدالدكتوراندوس٢١



١٣

وتقوم على (penyesuaian)الترمجة املعنوية هي الترمجة بتصرف 
، والزيادة، والتبديل، واالقتباس، وسنعود )النقص(التقدمي والتأخري، واحلذف 

بالنظر إىل مقدار النص املترجم، فإن الترمجة تنقسم إىل ٢٢.إليها يف موضعها
فيها خيضع النص بكاملة إىل عملية الترمجة، وهذا يعين أن (الترمجة الكاملة 

، )ل بنص آخر من اللغة املترجمكل جزء من نص اللغة املترجم يستبد
فيها أن جزءا أو بعض األجزاء من نص لغة األصل يترك (والترمجة اجلزئية 

).دون ترمجة إىل اللغة املترجم
مث ال ٢٣.وال عليك من عدم رعاية األصل يف نظمه وترتيبه اللفظي

: بد لتحقيق معىن الترمجة مطلقا، حرفية كانت أو تفسريية من أمور أربعة
.لغة األصل ولغة الترمجة: فة املترجم ألوضاع اللغتني معر)١
معرفته ألساليبها وخصائصها)٢
وفاء الترمجة جبميع معاين األصل ومقاصده على وجه مطمئن)٣
أن تكون صيغة الترمجة مستقلة عن األصل حبيث ميكن االستغناء ا )٤

.عنه فإن حتل حمله كأنه ال أضل هناك وال فرع
(

Free(مشهورة بقول الترمجة احلرة أوالترمجة الفوريةأما 

Translation( هي الترمجة من لغة إىل أخرى بشيء من التصرف يف التعبري
٢٤.مع ذكور املعاين األصلية املوجودة يف األصل املترجم

٣.
واملراد ا هي املعارف اللغوية وغري اللغوية . وقد يقال هلا وسائل الترمجة

:اليت تتخذ وسيلة أداة أو وسيلة الترمجة، وأمهها ما يأيت

.٢٢،نفس٢٢
.١٢٢. ص،الزرقاين،العظيمعبدحممد٢٣

24M. Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1999), hlm.19.



١٤

إجادة اللغتني)أ
يشترط يف املترجم اجليد أن جييد اللغة املستهدفة أكثر وأكثر من 

إجادة أربع دالالت، داللة - كما أسلفنا- اللغة األصلي، وإجادة اللغتني
.معجمية وصرفية وحنوية وبالغية

مامعرفة طبيعة اللغتني وخصائصه)ب
اجلملة (من أبرز طبائع وخصائص اللغة العربية االهتمام بالفعل 

باإلضافة إىل اجلملة االمسية، على أن اللغة األندونيسية تم باجلملة ) الفعلية
.االمسية اهتماما دائما دون اهتمام اجلملة الفعلية

املعارف الواسعة)ج
ع املعرفة يشترط يف املترجم اجليد أن يكون واسع الثقافة ملما بفرو

.املختلفة فضال عن متكنه من اللغة األجنبية
املعاجم )د

املعاجم أو القواميس هي سالح املترجم، وهي ضرورة دعت إليها 
ومن أهم . ملعرفة املعاين الدقيقة والنادرة للكلمات العربية٢٥حركة الترمجة،

حاح هذه املعاجم املعجم الوسيط، املنجد يف اللغة واألعالم، واملختار من ص
.اللغة

فأفضل . يبقى هناك مشكالت أخرى، هي كيف نستعمل املعاجم
األدوات الستعماهلا هي السيطرة على قواعد الصرف وأحكامها والتضلع 
منها كي تكون على أمن من اخلطأ يف استعمال املقيسات كاسم املرة 

.والنوع ومصادرها فوق الثالثي
:وعلى كل مترجم أن يراعي األمور اآلتية 

ن يكون أمينا يف نقل األفكار الواردة يف القطعة األصليةأ)١
ينبغي له أن يكون أعلم الناس باللغة املستهدفة منهم باللغة األصل أم )٢

.عاملا ما على السواء
.ينبغي له أن يكون متخصصا يف املوضوع الذي يترجم فيه)٣

.٣٩. ص،وصاحبه،منصورحممد٢٥



١٥

.وأن يظهر القطعة املترمجة بنفس روح القطعة األصلية)٤
٢٦.شخصية املؤلف متام الفهموأن يفهم )٥

وبناء على ذلك، ال بد أن يكون املترجم ذا ميزات خاصة 
.ومقومات بارزة ليتمكن من اإلجادة بفنه ولتعليق يف انتاجه

٤.
إذا كان لإلنشاء أساسان مها أساس التفكري والتعبري، فإن للترمجة 
أساسني أيضا، إذ أن املترجم مثل كاتب، أي أن عمله صوغ األفكار يف كلمات 

واما الفارق بينه وبني الكاتب األصيل فهو أن األفكار الىت . موجهة إىل قارئ
. يصوغها ليست أفكارها بل أفكار سواه

أن الترمجة تتطلب جهدا أشق من اجلهد الذي يتطلبه ومن اجلدير بالذكر
ذلك أن املترجم يكون حمصورا يف كالم املؤلف وأفكاره . اإلنشاء أو التأليف

أما الكاتب فإنه يتمتع باحلرية يف اختيار األلفاظ و املعاىن الىت تالئم . ومعانيه
٢٧.األفكار، بل اختيار األفكار لتالئم اللغة

(rawan terjadi kesalahan)الترمجة كثري املزالق لذلك فال ننسي أن 

بالنسبة للمترجم الذي مل يتزود بثقافة واسعة شاملة، ومن جانب أخر أن حاجتنا 
.إىل الترمجة أكثر من حاجتنا إىل التأليف

٥.
وال شك أن الترمجة لعبت دورا كبريا يف نقل الثقافات القدمية إىل 

ا حدث من خالل الترمجات والشروح العربية للثقافات األزمنة احلديثة، كم
اليونانية القدمية اليت ساعدت على منو احلضارة األوروبية يف العصور الوسطى 

٢٨.وعصر النهضة

وتأيت احلاجة أوال على رأس قائمة الدوافع اليت تبعث الناس على ترمجة 
رورا يف التفاهم وأن دور الترمجة وض. اآلثار الفكرية، ونقل األعمال والعلوم

.٤٠. ص،وصاحبه،منصورحممد٢٦
.٢٧. ص،منصور،حممدالدكتوراندوس٢٧
.٩٤.صلبنان،مكتبة،معجموغريه،وهبةجمدي٢٨
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الدويل والتقارب بني األمم هو نظرة مما أوحت به سرعة الصالت بني أجزاء 
العامل بعضها بعضا ىف العصر احلديث، وهى فوق ذلك نظرة إنسانية توسع النظر 

٢٩.إىل الترمجة ملصلحة العلم، وجتعلها ىف مصلحة التفاهم اإلنساىن الرفيع

:ومنها وأما أهداف الترمجة كثرية، 
.الترمجة نشاط يبني أن متيز النص األصلي على نص الترمجة حقيقية وواقعية)أ

.الترمجة وسيلة لتشجيع القارئ املثقف على الرجوع إىل النص األصلي)ب
الترمجة وسيلة ملساعدة القارئ على الوصول إىل نفس املستوى قارئ النص )ج

العالقة بني القارئ وبني األصلي، فاهلدف من الترمجة هو إجياد تطابق يف 
.النص املترجم والعالقة بني القارئ والنص املنقول منه

الترمجة وسيلة يقدم من خالهلا املترجم اختياره الذايت للقارئ، وذلك )د
.العتماد الترمجة على اخللق اإلبداعي

الترمجة وسيلة لرفع املستوى األصلي املنقول منه ألنه يعرب عن مستوى )ه
٣٠.احضاري أقل تطور

٦.
ويري . هناك قاعدة عامة للترمجة، هي الفهم للترمجة ال الترمجة للفهم

. ذلك يف مراحل الترمجة األتية
:تم الترمجة على ثالثة مراحل تأتىت

يف قراءة النص بصحة حتليل صيغ كلماته ) sangat mantap(اإلمعان : أوال 
وأساليبه, ومعرفة معاين كلماتهومركباته وأمناطه ومواقع إعراب كلماته، 

استيعاب الفكرة، لكي نفتهم النص املراد ترمجته بعد أن نقرأ بإمعان، فليس : ثانيا 
من احلكمة أن نترجم قطعة عجزنا عن فهمها   

٣١.نقل الفكرة بلغة مستهدفة سليمة، وتعابري صحيحة: ثالثا 

.٧٩. ص،نفس٢٩
.٥٥. ص،)ت.داجلديدة،الثقافيةدار: القاهرة(،مقدمتهعلمعطية،فوزي٣٠
.٤٢. ص،منصور،حممدالدكتوراندوس٣١
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قسمهوي) mengulang-ulang wacana(يبدأ املترجم بتصفح النص 
يصنفها حسب فحواها )satuan terjemahan(إىل وحدات الترمجة 

)kandungannya ( ومبناها)struktur kalimat ( ومتاسكها)keselarasan .(
فليس هناك انتقال مباشر من املنقول عنه إىل املنقول إليه، وإمنا يكون ذلك بالفهم 

ترمجة للفهم، كما قيل ملن يقرأ الفهم للترمجة ال ال: فيقال . أوال مث التعبريعما فهم
٣٢.الفهم للقرأة ال القرأة للفهم:  اللغة العربية 

تعبريفهم

.
(Group Investigation)يتعلق باملوضوع فعالية جمموعة التحقيق الذيمن البحث 

:يف إجناز ترمجة اللغة العربية فيه
يفاملفاعيلاملوضوعحتت). ٠٦٣٢١١٠٣٢(الـهدىشفيـعالبحث الذي حبثه .١

احلكوميةاإلسالميةسوجنووايلجبامعةالعربيةاللغةتعليمقسملطلبةاحلرفيةالترمجة
الطريقةالباحثيستخدمفمنهنوعيا،حبثاالبحثهذاكان،)حتليلةدراسة(

منالبياناتوتتكون. البياناتمنعليهحصلماحتليليفوالوصفيةاالستقرائية
وكيفيتهاالترمجةعنتقولاملكتبيةوالبياناتالعربيةاللغةتعليمقسملطلبةالترمجةنسخة

قدالعربيةاللغةتعليملقسمالطلبةبعضأنعلىالباحثواستنتج. املفاعيلترمجةيف
.ترمجتهميفاللغويالتدخلعليهمواستوعباملختلفةالقواعدبنيتعميمهميفأفرطوا

حتت املوضوع طريقة الترمجة احلرفية ) ٣١٠٥٣٧٨(البحث الذي حبثه امحد طرباين .٢
يفاحلرفيةالترمجةفعاليةأما نتيجة من هذا البحث يعين . وفعاليتها يف فهم الكتب العربية

.٤٢. ص،نفس٣٢

قصد

مستهدفةلغة األصللغة
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، أهدافهاناحيةمنالفعالية: وهيناحياتبثالثنقسمأننستطيعالعربيةالكتبفهم
.إجرأاناحيةمنوالفعالية، تقوميهاناحيةمنالفعاليةو

حتت املوضوع أمهية الصرف والنحو يف ترمجة ) ٣١٠٢٥٧(البحث الذي حبثه رشيدي .٣
يفهامادورايلعبانوالنحوالصرفإنأما خالصة من هذا البحث يعين . اللغة العربية

واالجتماعية،الثقافيةخلفية: ومنهاكثرية،الترمجةيفاملشكالتالترمجة،تسهيل
للحياةدراسةلكلضروريانأساسانوالنحوالصرفإنالتفكري،أساليبواختالف

ميكنالألنهالعلوم،منوغريهاوالتاريخوالفلسفةواألدبوالتفسريالفقهيفالعربية
أهماللغة،ذههعليهماتسريالذيالنظاممعرفةدونلغوينصمناملقصودإدراك

.الداللةمشكالتهيالترمجةيفاملشكالت
حبثه الباحث هنا فهو متعلق بفعالية نوع التعليم جمموعة التحقيق الذيوأما البحث 
.يف ترمجة اللغة العربية

فرضية.
االفتراض هو اإلجابة املؤقتة ملسألة البحث الىت كان حتقيقها حيتاج إىل التقييم أو

الفرضية هي اإلجابة املؤقتة على مسألة البحث وكان صدقها حتتاج إىل . املستمرةالتجربة 
يففعالةالتحقيقجمموعةتنفيذأما "والفرضية الذى قصده الباحث فهو ٣٣.اختبار جترييب

اإلسالمية احلكومية الثانويةمبدرسة الثامنللصفاملهنةمبادةالعربيةاللغةترمجة
."جنونطارانادي

33Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.
14, hlm. 21.
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