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  الباب األول

  مقدمة

  

 لةأخلفية المس  -أ 

إهتّم و  ساسوكان تغادر دائما من األ نظامة الرتتيب ، الذي هو يةِ واعهو عمل الم التعلّ أّن 
ساس مهيم جدا، ألن التعليم هو الدعامة الرئيسية للتنمية البشرية واتمع ُمعّني. وذلك األ بأُسس

تشكيل انسان البانشاسيال كاإلنسان الذي  رجاء اىلالندونيسيا، والتعليم أن يسعى   ألمة معينة.
اتمع واألمة والدولة من  يبىن نوعيته عالية  وقادرة على أن تكون مستقلة، و تقدمي الدعم لتطوير

وان اهلدف الرئيسى للرتبية ان حيرص على امناء القدرة الفرد على معاجلة املشكالت   1اندونيسيا.
   2واجّهها.اجلديدة واستحداث أساليب مل

يعين أن املعلم فهم  ،وهذا  دور هاما لتعزيز الرتبية الوطنية.القبض  هو التعليم معلم ىفو 
رئيسية وظيفة و   .هدافاأل بلغكوسيلة و اسرتاتيجيات التدريس كالتعلم   عن طرز ااملوقف حقيقي

 التالميذ تعليلَ كن مت يتالتعليم الو  م حالة الفصول الدراسية لتفاعل التعلّ  اخرتاع هي ملعلما
)memotivasi ّم قدرة تفاعل التعلّ هو أن ميلك  ذلك, املعلمُ ول  .اداجتهاو  صحيحا همم) على تعل

 3قدرة نظم الفصل. هي  املهّمةمن القدرة و   .والتعليم جيدا

تواجه ن قديف املدارس و أو امليدان ىف  كانت  التعلم والتعليم )suasana(حالة  ولكن يف
مل  مه، لكنّ  جمموعة مادة الدراسيةعالية يف الدرجات العلى  لتالميذُ ا لصَ احولو املشكالت غالبا. 

ولديهم   واملهارات واملواقف يف حاالت أخرى. ات، إما يف أشكال املعرفمِ تطبيق حتصِله يستطيعوا
دوا على عتَ يُ  هم ملأماكاملعلومات، و   ، هومبعض املعرفة، لكن تلك املعرفة املقبول واسعا من املعلّ 

نتيجة املعرفة ليست ىف النهاية، كانت تلك . و م نفساأو معلوما ممعرفتهعن تلك اولة العثور حم
  .رعةً سُ  نسيّ املذات معىن يف احلياة اليومية، و 
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 يف الواقع  .تالميذمناسبة لتوصيل املعلومات لل هو كطريقةحىت وقت األن، طريقة احملاضرة 
أخرى وفقا لنوع املواد, واملواد  طريقةن اليوم وأكثر من ذلك بكثري ملعرفة إمكانية تطبيق و معلم

، سواء  اتطلب اجلهد كثري من حماضرة األسلوب السهل جدا أن تفعل ألا أقل و   واألدوات املتاحة.
مستوى تنمية وغري املالحظة علي فقط،  مهذه املادة هل قد تتعّلمُ  تهنتيجحىت  ،ميذكان املعلم والتال

  4لتالميذ.ل وملزمةً  وممالً  جرداءً وكانت حالة الفصل بشكل عام و فردي. قليال العقلية 
 YPIهو معّلم اللغة العربية ىف املدرسة العالية اإلسالمية   مغفور  نتيجة املقابلة مع سيدو 

 طريقة مَ استخدكان املعّلم ا هناك يف تعليمها٪ من  80 نّ أ علّيب، لا، وقجروبوكانكالمبو 
عادة من الصعب تطوير مهارات  يه عليم،وبالتايل عملية الت  وهي حماضرة. التقليدية
مشاكل قبل على  ونظرا  .ثوابتالعلى حفظ احلقائق واملبادئ والصيغ و  نالتالميذ اعتادو و  التفكري.

  تميل اىل ان تكون منخفضة.الفإن مفهوم واملتعلمني أحدث  .املعلم فهم هكذا
جيايب على اإل ريأثت التعليم، وهو حتسنيَ  ون هم أن حيتاجونممعلّ  كلةلتغلب هذه املش

  (kognitif)والوجدانية (afektif)سواء يف جمال املعرفية  لتالميذ،م اللغة العربية لتعلّ نتيجة 

 طرازميكن للمعلم القيام به هو حماولة تطبيق  ذياحد اجلهود ال ومن . (psikomotorik)واحلركية
 اإلستقصائيةطريقة اموعة ها واحد  .والتعليم يف عملية التعلم التالميذ لنشط تأكثر اليت م تعلّ ال
)MGI(. 

هي وسيلة تعلم التالميذ حيث تشارك بنشاط يف  )MGI( اإلستقصائيةطريقة اموعة 
التفكري ومستقلة واكتشاف املفاهيم أو املبادئ اليت أود أن أعرف نفسي طريقة اموعة 

، واليت تطبق يف هذا النموذج، حيث تعطي املعلمني اجتاه جيد ويعطي )MGI( اإلستقصائية
حىت املعلمني لديها  التوجيهات من خالل إجراء كاملة أو توجيه األسئلة أثناء عملية التعلم حيدث.

املعلمني   بالفعل اإلجابة من قبل ، حىت أن املتعلمني ليسوا أحرارا من أجل تطوير فكرة أو فكرته.
  لتالميذ املشكلة وقال يف حل هذه املشاكل مع اإلجراءات اليت مت حتديدها املعلمني. إعطاء ا

تأثير "يف وقت الحق يف إجراء البحث بشأن  من فرضية أعاله أن الباحث املهتم

 من "الحياة الصحية"الترحمة  ةر اهمفى  )MGI(قصائية ستطريقة المجموعة اإلاستخدام 

الحاد عشر بالمدرسة العالية فى الفصل التالميذ  دى، لةالعربية الى اندونيسي اللغة ترجمة

                                                 
4 Conny Semiawan, dkk, Pendekatan Keterampilan Proses, hlm. 12-13 



3 
  

    

كالمبو جروبوكان فى اإلمتحان الفردية األكاديمي سنة الدراسي    YPIاإلسالمية 

2010/2011" 

 
 تحديد المصطلحات  -ب 

قبل استمرار البحث والتجنب عن أخطاء فهم القراءة يف هذا البحث فينبغي للباحث أن 
يبني املصطلحات يف كل املفردات. ألن لكل البحث موضوٌع فُيوضُحه من خالل األمور الالزمة 
لتسهيل فهم ما يف البحث. وأما املفاهم األساسية اليت تستمد من موضوع هذا البحث فهي ما 

  تايل: 
تأثري (بتضعيف عني فعله) ما بقي من رشم  –يؤثر  –مصدر من لفظ أثر : تأثرب هي  أثبرت

  5الشيء.
واملراد  6هو القدوة اليت تكون أو تظهر من شيء ما (إنسان أو مادة وغريها). التأثري

على ترقية مهارة  اإلستقصائيةبالتأثري يف هذا البحث هو تأثري استخدام طريقة اموعة 
  اللغة العربية اىل اإلندونيسيةالرتمجة 

Influence : the power or capacity of cousing an effect in indirect or 
intangible ways.7 
Pengaruh adalah daya yang timbul atau ada dari Sesutu (0rang, benda, 
dn sebagainya),yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 
seseorang.8 

 وقال قاموس اإلندونيسيا الكبري: 9.إستخداما - يستخدم - إستخدم من مصدر: إستخدام
10.املقصود إىل لوصول البدن أو الفكر قوة يستعمل الذى نشاط هو إستخدام

  

: باملعىن العام هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق ا هدفا معينا من عمل األعمال بأقبل   طريقة
  11أقصر وقت. و الطريقة هي الوسيلة اليت يتبعها املرتجم لفهم مادة من املوادجهد و يف 
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, ص, ،دون السنة)بريوت لبنان: دار املشرق، (ون، شر ة والعيالطبعة الثان ،المنجد في اللغة احلقوق حمفوظة،  مجيع 6

31 
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Inc., 2003), p., 164   
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) : هو أحد أشكال طرز التعلم التعاوين الذي يشدد على MGI(طريقة المجموعة اإلستقصائية 
مشاركة التالميذ وفعاليتهم للتالميذ على املواد اخلاصة بك (املعلومات) الدروس املستفادة 

املواد اليت سيتم تدريسها يف هذه الطريقات وهناك ثالثة مفاهيم رئيسية، وسيتم من خالل 
)، وديناميات اجلماعة أو knowledge) أو العلم أو املعرفة (enguiriهي : البحوث أو (

  the dynamic of the learning group.(12(ديناميات الفريق التعلم 
  13الطريقة، هي كما يلي:قّدمت سيت ميسارة ىف االمور اهلامة للقيام ذه 

أ)  يتطلب قدرة الفريق ، يف القيام ذه املهمة ، كل شخص يف الفريق جيب أن يكون 
قادرا على املسامهة. يف التحقيق ميكن حلصول التالميذ على معلومات من مصادر 

  خمتلفة.
ب) خطة تعاونية ، والتالميذ وحتقق معا مشاكلهم، أي مراجع اليت حيتاجوا، الذين 

  سوف نفعل ما ، وكيف ستحقق مشاريعها يف الفصل.
ج) دور املعلم ، املعلم يوفر املوارد وامليسرين. املدرسني بالتناوب بني جمموعات املعنية, 
تنظيم العمل ومساعدة التالميذ على تنظيم عملهم ، وأنه يساعد إذا كان التالميذ 

 .جيدون صعوبة يف التفاعل اموعة

فهو ماهر. واصطالحا مبعىن مرادفعة 14من مهر مبعىن احلذق يف الشيء.هي مصدر مهارة  : 
هي مهارة حاضرة تقابلها القابلية اليت  abilityالقدرة وهي يف املصطلحة اإلجنليزية 

  تشري إىل ما ميكن أن يفعله الفرد إذا نال التدريب املناسب.
من ترجم الكالم، فسره بلسان  وهكذا 15ومرتمجا. - وترجاما - ترمجة - يرتجم -: لغة ترجم الترجمة

 16أخر ويقال ترمجه بالرتكية اي نقله إىل اللسان الرتكي، وترمجه أوضحه أمره.
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اإلسالمية غري احلكومية الىت كانت  العاليةوهى من إحدى املدارس :  YPIمدرسة عالية اإلسالمية 
  وسطى.حتت رعاية وزاوة الشؤون الدينية. وتقع ىف قرية كالمبو جرابوكان جوى ال

  
 لةشكالم تحديد  -ج 

الرئيسية اليت  ألة . واملساملسألةخيرج البحث عن املوضوع، فينبغي للباحث أن حيدد مل لئال 
ىف مادة الرتمجة  )MGI(باستخدام طريقة اموعة اإلستقصائية سيكشفها يف هذا البحث ما يتعلق 

لرتقية مهارة ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية, لدى التالميذ ىف الفصل ” احلياة الّصّحّية“
  وهي كما يلي :كالمبو جروبوكان,   YPIاحلادى عشر باملدرسة العالية اإلسالمية 

 من” احلياة الّصّحّية“ة الرتمجة ر امبه) MGIطريقة اموعة اإلستقصائية ( استخدام تأثرب كيف �
لدى التالميذ ىف الفصل احلادى عشر باملدرسة العالية   ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية

 كالمبو جروبوكان ؟   YPIاإلسالمية 

  
  هوائدفو  البحثاهداف   -د 

 هداف البحثا .1

  أهداف املوجودة من هذا البحث ، هي كما يلي :

من ” احلياة الّصّحّية“الرتمجة مهارة ىف  )MGI(تأثري طريقة اموعة اإلستقصائية  عرفةمل �
ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية, لدى تالميذ الفصل احلادى عشر باملدرسة 

 كالمبو جروبوكان.  YPIالعالية اإلسالمية 

 

    البحث وائدف .2
   :األقُر, وهمويتوقع أن تكون النتائج مفيدة ملن يهّمُه 

  الباحث  )1
أن توفر اخلربة واملعرفة للباحث من دروس اللغة العربية مع طريقة اموعة  ميكن 

  .الفصل ميكن تطبيقها يف عملية التعلم يف )MGI( اإلستقصائية
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 املعّلم  )2

ميكن تقدمي املالحظات للمعلمني واملدرسني احملتملني، ال سيما يف جمال الدراسات العربية 
ميكن أن تضيف بصرية يف عملية التنفيذ من تعلم اللغة العربية مع طريقة اموعة الذي 

  ، واليت ميكن حتسني نتائج التعلم.)MGI( اإلستقصائية
  التالميذ  )3

ميكن أن تفسر على معرفة وفهم التالميذ مباشرة من قبل جمموعات العمل من أجل 
غة العربية تعلم طريقة اموعة حتسني نتائج تعلم التالميذ من خالل تنفيذ تعلم الل

  .)MGI( اإلستقصائية
 املدرسة  )4

ميكن تسهم نتائج املدرسة من أجل حتسني عملية التعلم ، وذلك لتحسني نتائج التعلم 
  من التلميذ.

 اتمع العام )5

ميكن أن تفسر على معرفة وفهم اتمع العام مباشرة من قبل جمموعات العمل من أجل  )6
 من خالل تنفيذ تعلم اللغة العربية تعلم طريقة اموعة اإلستقصائية حتسني نتائج فهمهم

)MGI(  

 


