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  الباب الثاني

  وتقديم الفرضياتالهيكل النظري 

  

  الدراسة السابقة  .أ 

  اإلستقصائيةاستخدام طريقة اموعة  بحث عنيلى حبث الباحث، وكان هناك بناء ع
 تعليملنتائج  تعليمث ليس الكثري عن ارتباط هذه طريقة اللكن األحب .والتعليم. تعلميف فعلية ال

   : األوراق العلمية من الباحثني على النحو التايلبعض املراجع من  .التالميذ

طالبا يف   2004) يف عام 4401402003البحث الذي أعده زلفى (رقم الطلبة :  �
: ) كلية العلوم قسم البيولوجيا مبوضوع البحثUNNESجامعة حكومية سيمارانج (

"Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Materi Pokok Pengelolaan 

Lingkungan dengan Pendekatan JAS melalui pembelajaran kooperatif 
Metode Group Investigation dan Penilaian Otentik di SMPN 37 Semarang 

". وبناء على نتائج البحث واملناقشة وخالصة البحث إىل أن ج االعتماد األردين من 
لرتقية نوعية التعليم ذو  )MGI( اإلستقصائيةطريقة اموعة التعاوين  تعليمخالل مناهج ال

  1سيمارانج. 37يف الفصل السابع  باملدرسة الوسطى احلكومية  )significant(الداللة 
اىل  ٪ 45،62املعريف  تعليمزيادة متوسط قيمة ال 1من البيانات وحبثها ، يف دورة 

نتائج وصلت  .٪ 28،57اىل  ٪ 4،57زيادة اكتمال الكالسيكية من  .54،41
متوسط  .٪ 88،10مع الدقة الكالسيكية  ٪ 72،74املعريف يف الدورة الثانية  تعليمال

اكتمال  .٪ 79،91يف الدورة الثانية لزيادة  .أول دورة احلركية ٪ 69،94الدرجة على 
يف دورة  تعليمنتائج ال عاطفي .٪ 95،24اىل  ٪ 38،10الكالسيكية كما زادت من 

طريقة  تعليمني ميكن أن تزيد مع تعليموالثاين حبيث إتقان الكالسيكية امل ٪ 100وصلت 
    .اإلستقصائيةاموعة 

                                                 
1 Zulfa,  Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Materi Pokok Pengelolaan Lingkungan 

dengan Pendekatan JAS melalui pembelajaran kooperatif Metode Group Investigation dan 
Penilaian Otentik di SMPN 37 Semarang,, Sekripsi Program Pendidikan Biologi, UNNES 
Semarang, 2004 
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) تدريب املعلمني طلبة كلية 03420076الطالب أفندي سيف الدين (وقم الطلب :  �
PGRI IKIP " سيمارانج ، مبوضوع البحث The Efectivity Of Learning Process 

By Using Group Investigation Method In Improving The Ability Of 
Translating English To Indonesian In SMA Negeri 8 Semarang In The 

Year Of 2007/2008."  طريقة  تعليمنتائج هذا البحث يشري أن تطبيق طرز وبناء على
ذو  تعليموطالب كبري نتائج ال تعليميف حتسني نشاط ال )MGI( اموعة اإلستقصائية

يف املواد األساسية لرتمجة اللغة االجنليزية اىل اإلندونيسية ىف الفصل احلادي عشرة  الداللة 
  2(أ) وباعتبارها كفصل التجربة.

فريق يف  تعليمال مع منوذج ميذالتدورة األوىل، وكان متوسط قيمة للالبيانات البحثة يف ال من
والنتائج  ٪ 81،82واليت تشكل نسبة اكتمال الكالسيكية من  ٪ 7،93التحقيق 

  .٪ 00،75 للتنمية مهارة التالميذ جيادل عن جوانب مراقبة مع النسبة األكرب من

 .خطأ ٪ 58،52و  ٪ 09،59املالحظات اخلتامية تقليال  .٪ 71،02تصنيف مث 

كالسيكية من مع دقة ال 8،35يف الثانية ، واختبار الطالب متوسط درجات  دورة
أكرب نسبة  املهارات حلرجة التالميذ ومراقبة اجلوانب اليت هلا ، وتنمية تفكري ٪ 88،64
 ٪ 71،02و  ٪ 71،59وخطأ  تقليال مث تصنيفها، ٪ 79،55،  ٪ 81،82

الذي ميكن استخالصه من هذا الربد والبحوث املوجهة  االستنتاج .املالحظات اخلتامية
التحقيق لتعزيز فهم املفاهيم وتطوير مهارات التالميذ التفكري  تعليمباستخدام منوذج ال

   .8نيغريي فئة سيمارانج  الناقد سعد حممد
 

   لنظريا الهيكل  .ب 

    تعليمالتعريف  .1

، السيما هو يف املدارس، فلزم على تعليم) عن الobyektifحلصول الفهم املوضوعي (
مهية عنه. وهذا فيبتدأ األهيكل واضح. جيب على مؤسسات األعمال فهم  تعليمتعريف ال

 : ، وميكن وصفها على النحو التايلتعليم، بعتبارها تعاريف التعليمبتقدمي تعاريف ال

                                                 
2 Effendy Syaefuddin, “The Efectivity Of Learning Process By Using Group Investigation 

Method (GIM) In Improving The Ability Of Translating English To Indonesian In Sma Negeri 8 
Semarang In The Year Of 2007/2008” Sekripsi Program Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP PGRI 
Semarang, 2008. 
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 The Psychology of(والذاكرة  تعليم) يف كتابه سيكولوجية الHintzmanِهْذَمْن (  )أ 

Learning and Memory (ومن املقرر أن تواجه تأثري العلب اليت سلوك   تعليموتعتقد ال
 Learning is due to experience which can effect the(كائنات احلياة 

organism’s behaviour.( هو التغيري الذي حدث وميكن على تأثري  تعليموبأّن ال
 belajar adalah suatu perubahan yang terjadi yang(سلوك كائنات احلياة 

dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut( وعند رأي  ِهْذَمْن .
)Hintzman  بأّن التغريات اليت ظهرت على التغريات جديدة ملعرفة ما إذا كان تأثري ، (

كائنات احلياة. وأضاف أيضا جتربة احلياة اليومية يف أي شكل كان من املمكن أن 
حدود معينة احلياة هي جتارب أيضا تأثريا كبريا . ألن اسباب إىل تعليمتفسر على أا 

 Everyday \اليومية تعليمكل يوم (ال  تعليميف تشكيل الفكر اليت أهلمت فكرة ال

Learning.(3  
القاموس الذي يركب عصريّا، وحّدد تعليما بنوعني تعريفا. اما  )، يفReber( ريرب  )ب 

الثانية ، . واما عملية اكتساب املعرفةهو عملية اكتساب املعرفة ، وهي و  ، ولاأل تعليمال
هذه الدراسة هو تغيري دائم نسبيا يف إمكان التفاعل الذي هو حيدث نتيجة ملمارسة 

  4وهذا هو التغيري يف قدرة االستجابة ثابتة نسبيا، نتيجة املمارسات تعزيزها.  تعزيزها.

وقّدما  تعليم، "تعليم)، يف كتاب نظريات الBawar) وباور (Hilgrad( هلكراد وقال  )ج 
واحد جتاه حالة معينة بسبب خربته يتكرر يف احلالة هنا، يف أين  لربط وتغيري سلوك

أو ظروف  تلك تغيري األحوال مل يوضح أو أساسية ميل االستجابة الفطرية، والنضجية،
  5حلظة الشخص (األخطاء على سبيل املثال، اآلثار املرتتبة على املخدرات ، وغريمها).

 Educational)، يف الكتاب علم النفس (Witheringtonديرينتون (عند وي  )د 

Psychologyهو تغيري الشخصية اليت تُعَرب كنمط جديد من تفاعل  تعليم) تقول "أّن ال
  6املهارات واملواقف، واالستخبارات ، والعادات ، واحلذاقة أو تعريفة الشيء".

                                                 
3 Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru,  (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya. 2000) hlm. 90 
4Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru:  hlm., 91 
5 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2000) 

hlm. 84 
6 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan hlm. 84  
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هو عملية اجلهود اليت تُعَمل  تعليم), أّن الSlametoوبعد ذلك، عند سالميطا (  )ه 
  7لتحّصل تغيري السلوك اجلديد مجيعا كنتيجة خربته يف التعامل مع البيئة.

التعاريف السابقة، وهناك مصطلحات أخرى عدة، سواء من حيث النظر  وجبانب
كنشاط النفسي والبدين مما يؤدي إىل تنمية   تعليمواسعة أو حمددة باملعىن الواسع. ويوضح ال

ية الكاملة. يف وقت الحق باملعىن الضيق عنه، واملقصود أنه حماولة قدرة مواد العلوم الشخص
  8الذي هو بعض النشائط الذي يتوّجه اىل تشكيل شخصية بأكملها (معرفة إضافية).

  
   تعليمال أهداف .2

، فمعلوما علينا أن اهللا تعاىل قد حذر الناس تعليمقبل ان احبث بعيدا عن أهداف ال
ان يكون احتيارا لتغيري نفسة ال جياد التغيري يف نفس املرء الذي يريد التقّدم على الناس 

  ;11د : اية عوالقيام عن التأخر. وهذا قد ُشجع يف القرأن، سورة الرّ 
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يف تصميم اإلرشادات  مهي مهّم جدا للتالميذ واملعّلم نفسه تعليموأهداف ال
)intruksional التالميذ  تعليم) ويعّرب املعّلم عن أهداف اإلرشادات اخلاصة, أو أهداف

                                                 
7 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : PT Rineka 

Cipta. 1995), hlm. 2 
8  Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada. 2001), hlm. 20-21 
9 Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, AL-QUR”AN DAN 

TERJEMAHNYA, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Hak Penterjemah 
pada: Dept. Agama RI., 1985), hlm., 370  
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قائما على االعتبارات معينة. وليكن اهليكل املذكور تعديال بسلوك الذي يعمله التالميذ 
  10 ممكنا.

الرئيسى للرتبية البد ان حيرص على امناء قدرة الفرد على معاجلة املشكالت  دفهلوا
  11اجلديدة واستحداث أساليب ملواجهتها.

 تعليمالضرورّي فلزم خلق طروق بيئة (حالة)  ال تعليميف حماولة حتقيق أهداف ال
واد املعّلم، وامل تعليماملالئمة اليت هي  أشَيُد. وهذا هو ارتبط باملكونات كتحقيق أهداف ال

اليت تريد تبلغه عن املادة تعليمها. اما املعّلم والتالميذ هو الذين اقاموا مع العالقة املعني، 
والتعليم موجودا. وذلك  تعليمومتاحة نوع األنشطة اليت تُعَمل مع اللوازم ٍولوازم متهيدية ال

) اليت تسعى eksplisit( الّصراح تعليمأهداف التعليم كثرية ومتنوعة. ويسعى لكذا  أهداف ال
) العمل ، وعادة ما تسمى اآلثار التعليمية املشرتكة، الذي intruksionalصراحة إرشادات (

  إىل ثالثة أقسام : تعليمقد يشكل من املعارف واملهارات. يف العام، قسمت أهداف ال
  ) untuk mendapatkan pengetahuan(  الكتساب املعرفة  )أ (

ملكية املعرفة، والقدرة على التفكري يف شيء فال  القدرة على تفكري ههذ تميزت
ميكن الفصل بينهما وبعبارة أخرى عدم تطوير القدرة على التفكري بدون علم املواد، 

والغرض من هذا هو أن يكون  وعكسها. وكذلك قدرة التفكري تغين إثراء املعلومات.
  .تعليمهناك ميل أكرب من تنمية أنشطة ال

  ) penanaman konsep dan keterampilan(  س االستثمار واملهارات غر    )ب (

غرس االستثمار أو صياغة الفكرة فيحتاج للمهارات أيضا, سواء كانت 
. واملهارات البدنية هي املهارات اليت متكن رؤيتها، الحظ،  املهارات البدنية والروحية

ولكن  .تعليمهو يحبيث تركز على مهارات حركة أعضاء اجلسم من شخص الذي 
تعليقا مبشاكل  املهارات الروحية أشكل، ألنه ال يتعامل دائما مع املشاكل اردة

  .املشكلة ووضعها أو الفكرة التقدير، مهارات التفكري واإلبداع يف حل

   )pembentukan sikap(تشكيل املوقف    )ج (

                                                 
10 Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 

2002), hlm. 23 
11 Ismail, SM, M.Ag., Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, 

(Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), hlm., 18  
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 transfer ( تشكيل املوقف العقلية وسلوك التالميذ ليس بعيدا من قضية القيم

of values .( ولذلك ، املعلم ليس جمرد معّلم الدراسة فقط، ولكن كمربية الذي
سينتقل القيم للتالميذ فباساس القيم اليت ترتكز فسينموا الوعي وحاجتهم ملمارسة كل 

اليت متكن استخدامها على سبيل املثال، مع  يةالكيفية أو الطرُق .ه أيضاتعليمما مت 
 role(، واللعب الدور sosiodrama( ودراما), demonstrasi(رات املناقشات واملظاه

playing(.   
هو الكتساب املعرفة واملهارات وغرسة املوقف العقلي أو  تعليمإذن, جوهر أهداف ال

 تعليمثالثة ىف الهي النتائج و . تعليمالقَيم. فتحقيق أهداف التعليم هو سيحاصل نتائج ال
هي من ثالثة األشياء اليت ىف التخطيط والربجمة تفصيال، لكن التالميذ واقعا ككل موحد 

والتعليم,  وخيّطط كل منها وفقا حلبوب مواد  تعليموجولة. وكانت الثالثة يف أنشطة ال
   content.(12 \التعليمية (احملتوى

  

   هونتائج تعليمعملية ال ىالتي تؤثر عل العوامل .3
فأنواعها كثرية. ولكنها عامة قد انقسم إىل فئتني، مها  تعليمتؤثر يف الالعوامل اليت 

حبيث حيدد  تعليمالعامل الداخلي والعامل اخلارجي. كل العامل يؤثر على كل فرد يف عملية ال
  . وهذه العوامل هي كما يلي :تعليمنوعية خمرجات ال

  العوامل الداخلية    )أ 

تأيت من داخل الفرد وميكن أن يؤثر على العوامل الداخلية هي العوامل اليت 
   13الفردي. العوامل الداخلية ما يلي : تعليمنتائج ال

  )Faktor Fisiologis(العوامل الفسيولوجية  )1
 العوامل الصحية  �

الشخص إذا تشعر باالنزعاج صحته، وغريها،  تعليمالسوف تعطل عملية 
خة، والنعاس إذا بدنه من أنه سيحصل بالتعب أيضا ، وأقل حيوية ، وسهلة والدو 

  ضعيفة ، أو أن هناك اضطرابات أقل الدم/ وظيفة األداة شذوذ احلواس واجلسم. 
  العوامل العيبية  �

                                                 
12 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, hlm 25-27 
13 Baharudin, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), Cet.3, 

hlm.19 
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 تعليم، وميكن التعطل سبب لصعوبات تعليمحالة العيوب تؤثر عن ال
التالميذ  أيضا. إذا حدثت هذه احلالة، فيعلم يف املؤسسات التعليمية اخلاصة أو 

  14املزروعة عن أداة لتجنب أو تقليل تأثري هذه العيوب.

   ) faktor psikologi(العوامل النفسية  )2
العوامل النفسية هي حالة نفسية الشخص الذي ميكن أن تؤثر على عملية 

  هي :  تعليمبعض العوامل النفسية اليت تؤثر على عملية ال 15.تعليمال
  )  inteligensi(اإلستخبارات  �

أّن االستخبارات العاملية هي املهارة االمجالية أو )، Wechler(عند ويكلري 
ملخص املهارات لتكون قادرة على التصرف وفقا لتوجيهات ، والتفكري جيدا ، 

   16والتفاعل مع البيئة كفاءة.
  )Perhatian(باه اإلنت �

عند الغزايل هو دينامية الروحية املتزايدة ، وكذا الروح اليت كانت تركز فقط 
   17على كائن واحد فقط (كائن / شيء) ، أو جمموعة من الكائنات.

  ) minat(الرغبة  �
إعطاء الصياغة واهليكل على الرغبة كالتايل: "الرغبة  )Hilgrad(عند ِهْلَرد 

هو استمرار امليل إىل إيالء االهتمام لوالتمتع ببعض النشاط أو حمتوى" 
)“Interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy 

some activity or content”. مصلحة اجتاه ثابت الحظت وتذكر بعض (
   18األنشطة.

   )bakat(واهب امل �

إضافة إىل الذكاء، أّن املوهبة هي العوامل الرئيسية اليت تؤثر على عملية 
ونتائجها. وتعرف املوهبة عامة (املوهبه) بأا قدرة املرء  تعليمالشخص ال

   19وإمكاناا لتحقيق النجاح يف املستقبل.
                                                 

14 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, hlm. 55 
15Baharudin, Teori Belajar dan Pembelajaran, hlm., 20 
16  Dimyati, dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet.3, 

hlm.245 
17 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,, hlm.56 
18  Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, hlm., 57  
19 Baharudin, Teori Belajar dan Pembelajaran hlm. 25  



14 
  

  

  
  
 

 الخارجية العواملب) 
من خارج اإلنسان أو تأيت من  العوامل اخلارجية هي العوامل اليت تأيت

أشخاص آخرين أو بيئتها. أوضح حمّبني صح يف هذه احلالة أن العوامل اخلارجية 
   20يف فئتني، مها : تعليماملؤثرة لنتائج ال

 البيئة االجتماعية  )1

ومن عوامل البيئة االجتماعية هي بيئة االجتماعية املدرسية، والبيئة   
جتماعية األسرة. أثّرت البيئة االجتماعية األحسن االجتماعية اتمع والبيئة اال

  هو بيئة االجتماعية األسرية.  تعليمعلى حنو أنشطة ال
  البيئة دون االجتماعية  )2

  ومن عوامل البيئة دون االجتماعية هي : 
البيئة الطبيعية، كمثل حالة اهلواء النقي ، وليس ساخنة وباردة، وليس كثريا   )أ (

  من وهج الضوء / قوي، واجلو البارد واهلادئ.  
الذي ميكن تصنيفها إىل  تعليم، هي جهاز ال)instrumental(العوامل املفيدة   )ب (

، تعليم، مثل املباين املدرسية وأدوات ال)hardware(نوَعني. أوال ، األجهزة 
، مثل املناهج املدرسية، )software(وغريها. وثانيا ، والربامج  تعليموبرعة ال

  ونظامها، وكتيبات اإلرشادات، واملناهج ، وغريها.
العوامل املواد (مادة دروس التالميذ). وينبغي تعديل هذه العوامل وفقا لسن   )ج (

ور تنمية التالميذ ، وكذلك طرق تدريس املعّلم ، وتكييفها مع ظروف تط
 التالميذ.

 
  مادة الترجمة .4

كاحدى العلوم هي تتعامل مع نص مبا حيتوي من ألفاظ   ) Translation( الرتمجة 
ومعان وأفكار. وبالتايل الرتمجة أيضا عملية معقدة حتتاج إىل ج يف التعامل مع النص ملراعاة 
                                                 

20 Baharudin, Teori Belajar dan Pembelajaran, hlm. 26 
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املعىن الكامل والصدق واألمانة يف النقل. ولذلك فينبغي للباحث أن يبني مفهومها أو 
 .تعريفها وأهدافها وأمهيتها وما يتعلق ا

  مفهوم الترجمة  )1

  ) Etimologis( تعريف الترجمة في اللغة  �
 - وترجاما - ترمجة - يرتجم -والرتمجة كما سبق ذكرها مشتقة من ترجم

: أو التفسري أو النقل أوالبيان وأما الرتمجة لغة فهي من ترجم الكالم  21ومرتمجا.
وترمجه عنه  فسره بلسان أخر ويقال ترمجه بالرتكية أي نقله إىل اللسان الرتكي، 

  22أوضحه أمره.
رتمجة يف اللغة العربية, لتدل على أربعة معان وهي كما الوضعت كلمة 

  يلي:
  : تبليغ الكالم ملن مل يبلغه  أوهلا 

  : تفسري الكالم بلغته اليت جاء ا  ثانيها 
  : تفسري الكالم بلغة غري لغته  ثالثها 
  : نقل الكالم من لغة إىل أخرى.  رابعها 

املعاين واإلطالقات اللغوية يقول الزرقاين يف مناهل العرفان وإن وفقا هلذه 
هذه املعاين األربعة فيها بيان، جار على سبيل التوسيع إطالق الرتمجة على كل ما 
فيه بيان مما عدا هذه األربعة، فقيل ترجم هلذا الباب بكذا أي عنوان له، وترجم 

ما كان فيها، وترمجة هذا الباب كذا لفالن أي بّني تارخيه أو ترجم حياته أي بّني 
  أي بيان املقصود منه، وهلم جرا.

 
  ) Terminologis( تعريف الترجمة في االصطالح  �

                                                 
 .8، ص فوستكا العلوية) :مسارانج(، األمثلة التصريفيةالشيخ حممد معصوم بن علي، 21
��ر ا��وس ���� ����ر 22���)، ، دون السنةسكارا عاكوعطبعة مويو (جاكارتا: ال ،دليل الكاتب والمترجم،  ا

 20ص. 
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الرتمجة اصطالحا هي كيفية التعبري يف لغة التخاطب العام بني الشعوب 
واألمم. وهي ما يتوقف على املعىن اللغوي الرابع يف اإلطالقات السابقة وشرطها 

  على أداء املعىن واملقصود اللذين تضمنتهما اللغة املرتجم عنها. احملافظة
ومن أوضح ما قيل يف تعريف الرتمجة عرفا واصطالحا ما ذكره صاحب 
املناهل من أن الرتمجة هي التعبري عن معىن كالم يف لغة يف كالم آخر من لغة 

مث يشرح  23مع الوفاء جبميع معانيه ومقاصده.(العربية اىل اإلندونيسية) أخرى 
هذا التعريف بقوله : فكلمة " التعبري " جنس، وما بعده من القيود فصل. وقولنا 
( عن معىن الكالم ) خيرج به التعبري عن معىن القائم بالنفس حني خيرج يف صورة 
اللفظ أول مرة. وقولنا " بكالم أخر " خيرج به التعبري عن املعىن بالكالم األول 

وقولنا ( من لغة أخرى ) خيرج به التفسري بلغة األصل،  نفسه ولو تكرر ألف مرة.
على وجه ال تفسري فيه، واللغة واحدة يف اجلميع. وقولنا (مع الوفاء جبميع معاين 
األصل ومقاصده ) خيرج به تفسري الكالم بلغة غري لغته؛ فإن التفسري ال يشرتط 

  لبيان ولو من وجه.فيه الوفاء بكل معاين األصل املفسر ومقاصده بل يكفي فيه ا
وبناء على ذلك فالرتمجة لغة هي تبليغ الكالم من إحدى اللغات يعين 
تبليغ معناه أو نقل معناه أو تفسريه أو مقارنة التفسري منه بلغة أخرى أو بلسان 

  آخر.
وأما الرتمجة اصطالحا فهي نقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى. ومعىن 

ء جبميع معانيه ومقاصده كما سبق فكأنك نقل الكالم من لغة أخرى مع الوفا
  نقلت الكالم نفسه من لغته األوىل إىل اللغة الثانية.

  
  أنواع الترجمة  )2

وقال كامل موسى وعلي دحروج أن الرتمجة تنقسم إىل قسمني رئيسني مهما 
الرتمجة  24اختلفت أساليب الرتمجة وتعددت أشكاهلا وأمساؤها، هذان القسمان مها:

 احلرفية والرتمجة التفسريية.
                                                 

23 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah,Wawasn dan Metode Menerjemah 

Teks Arab  (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hlm., 10-12 
24 Moh. Mansyur dan Kustiwan, Pedomanan Bagi Penerjemah Arab- Indonesia, (Jakarta: 

PT. MOYO SEGORO Agung, 2002 ), Hlm., 21 
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  أ) الترجمة الحرفية

الرتمجة احلرفية هي نقل ألفاظ من لغة إىل ما مياثلها يف لغة أخرى مع 
االتفاق التام بني النظم والرتتيب والوضع، وكان األمر ليشبه وضع املرادف مكان 

اللفظية أو الرتمجة  . هذا القسم من الرتمجة اليت يطلق عليه أحيانا الرتمجةامرادفه
  25املساوية.

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

  26 املرادة. الكالم يف املعاين
سيمثل الباحث للرتمجة بنوعيها على قدر إمكان من أية القرآن الكرمي : 
قال اهللا تعاىل : َوَال َجتَْعْل يََداَك َمْغُلْوَلًة ِإَىل ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكل اْلَبْسِط ( اإلسراء 

يدل على  ) فإنك إذا أردت ترمجتها ترمجة حرفية أتيت بكالم من لغة الرتمجة 29: 
النهي عن ربط اليد يف العنق وعن مدها غاية املد، مع رعاية ترتيب األصل ونظامه؛ 
بأن تأيت بأداة النهي أوال، ويليها الفعل املنهي عنه متصال مبفعوله ومضمرا فيه 
فاعله. فاجلملة الفعلية يف اللغة العربية تبدأ بالفعل مث الفاعل، واملضاف مقدم على 

  ملوصوف مقدم على الصفة وهكذا.املضاف إليه، وا
وباإلضافة إىل ما ذكر، ولتحديد الشروط اليت وضعها العلماء عند إرادة 
الرتمجة مطلقا، فإن العلماء واملختصني فيها يشرتطون للرتمجة احلرفية توفر أمرين 

  مهمني.
( أحدمها ) وجود مفردات يف لغة الرتمجة مساوية للمفردات اليت تألف 

 ميكن أن حيل حمل نظريه من األصل كما هو ملحوظ يف معىن منها األصل حىت
  الرتمجة احلرفية.

( ثانيها ) تشابه اللغتني يف ضمائر املسترتة، والروابط اليت ترتبط املفردات 
لتأليف الرتاكيب، سواء يف هذا التشابه ذوات الروابط وأمكنتها. وإمنا اشرتطنا هذا 
                                                 

25 Moh. Mansyur dan Kustiwan, Pedomanan Bagi Penerjemah Arab- Indonesia, hlm.  22 
26Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah,Wawasn dan Metode Menerjemah Teks Arab, hlm. 

16   
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صلها يف ترتيبه تقتضيه، مث إن هذين الشرطني التشابه؛ ألن حماكاة هذه الرتمجة أل
عسريان، وثانيهما أعسر من األول. فهيهات أن جتد يف لغة الرتمجة مفردات 
مساوية جلميع مفردات األصل. مث هيهات هيهات أن تفطر بالتشابه بني اللغتني 

ات املنقول منها واملنقول إليها يف الضمائر املسترتة ويف دوام الروابط بني املفرد
  27لتأليف املركبات، ومن أجل ذلك كله، قال بعضهم إن الرتمجة احلرفية مستحيلة.

 
  ب) الترجمة التفسيرية

هي اليت ال تراعي فيها احملاكاة املطلوبة يف الرتمجة احلرفية، أي حماكاة و 
األصل يف نظمه وترتيبه، بل املهم فيها حسن تصوير املعاين واألغراض الكاملة، 

البعض بالرتمجة املعنوية إذ تعين شرح الكالم وبيان معناه بلغات ولذلك يسميها 
أخرى حبيث يؤدي الغرض الذي سبق له أصال. وفيها يضيف الرتجم بعض 
األلفاظ أو العبارات اليت يشرح فيها غوامض النص األصلي. وقد تكون هذه 
االضافة يف منت النص أو اهلوامش. وهذا النمط حيتاج إليه ترمجة النصوص 
العلمية من حيث تكون معاين بعض املصطلحات غامصة أو غري معروفة، 
وكذلك يف بعض الرتمجات األدبية إليضاح بعض الغوامض اليت تنبع من إشارة 

  28الكاتب إىل موضوعات أو شخصيات ثقافية غري مألوفة للقارئ العادي.
 ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها  أما إذا أردت ترمجة آية " َوَال َجتَْعْل َيَداَك َمْغُلْوَلًة ِإىلَ 

) " ترمجة تفسريية، فإنك بعد أن فهمت املراد وهو  29ُكل اْلَبْسِط ( اإلسراء : 
النهي عن التقدير والتبذير يف الشح صورة منفرة منها، تعمد إىل هذه الرتمجة 
فتأيت منها بعبارة تدل على هذا النهي املراد يف أسلوب يرتك يف نفس املرتجم هلم 
أكرب األثر التقدير والتبذير. وال عليك من عدم رعاية األصل يف نظمه وترتيبه 
اللفظي. مث ال بد لتحقيق معىن الرتمجة مطلقا، حرفية كانت أو تفسريية من أمور 

  أربعة: 
  ( أوهلا ) معرفة املرتجم ألوضاع اللغتني : لغة األصل ولغة الرتمجة

                                                 
27 Moh. Mansyur dan Kustiwan, Pedomanan Bagi Penerjemah Arab- Indonesia, hlm. 21  

مكتبة ابن سينا للنصر  ،أسس الترجمة من اإلنجليزية الى العربية وبالعكس،  الدين حممد جنيب عزالدكتور  28
 . 17والتوزيع، القاهرة، ص 
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  ( ثانيها ) معرفته ألساليبها وخصائصها
  ( ثالثها ) وفاء الرتمجة جبميع معاين األصل ومقاصده على وجه مطمئن

( رابعها) أن تكون صيغة الرتمجة مستقلة عن األصل حبيث ميكن االستغناء ا 
  عنه فإن حتل حمله كأنه ال أضل هناك وال فرع.

 

  عوامل الترجمة )3

أي إا عملية استبدال  ،عملية تتحقق باللغات ، هي) Translation( الرتمجة أن 
نص يف لغة معينة بنص آخر يف لغة آخر، وفيها عوامل مهمة تتأثر بنيل املرتمجة املنقول ال

إليها اليت يسهل فهمها يعين اهلدف األساسي من الرتمجة. والعامل األول من الرتمجة هو 
واللغة املنقول  29.اللغة املنقول منها والثاين اللغة املنقول إليها والثالث هو نفس املرتجم

منها هي النص املكتوب من اللغة املرتمجة، وأما اللغة املنقول إليها فهي لغة الرتمجة اليت  
كتبها املرتجم إىل لغته. وأما املرتجم فهو القائم بعملية الرتمجة وجيمع على مرتمجني، وقد 

  " ملن يقوم Translator -"مرتجم  جرى العرف على استعمال لفظ
كتابة أي يقوم بنقل نص مكتوب بلغة إىل نص مكتوب بلغة أخرى. أما كلمة بالرتمجة  
  30وجتمع على ترامجة فتطلق عادة على الرتمجة الشفوية. ) Interpreter( الرتمجان 

  عوامل الرتمجة أو أركاا تتكون من العوامل اللغوية والعوامل اللغوية.

  العوامل اللغوية �

  31دالالت آتية : وتنقسم العوامل اللغوية إىل أربع
  داللة معجمية   )أ 

وتسمى أيضا بداللة اجتماعية، وهي داللة توجه كل عنايتنا إليها يف 
 دراسة واستعمال اللغة، أال وهي معاين الكلمات واملفردات.

  
  داللة صرفية  )ب 

                                                 
��ر ا��وس ���� ����ر 29��� 25 (جاكارتا: الطبعة مويو سكارا عاكوع)، ص.، دليل الكاتب والمترجم،  ا
 .7، ص  أسس الترجمة من اإلنجليزية الى العربية وبالعكسعزالدين حممد جنيب، الدكتور  30
��ر ا��وس ���� ����ر 31��� 29 (جاكارتا: الطبعة مويو سكارا عاكوع)، ص.، دليل الكاتب والمترجم،  ا
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صيغ الكلمات وبناؤها  -وهي داللة مستمدة من طريق الصيغ وبنيتها
بابا من األفعال الثالثية والرباعية واخلماسية والسداسية،  18وأوزاا، نكتفي بـ 

وتصريفها اللغوي واالصطالحي ومعرفة زيادة حروفها الشائعة، مثل املتعدي   
)Transitif(  والالزم)Intransitif ( واملطاوعة)Menerima Akibat(  واملشاركة
)Salin Berbuat (.  

وباإلضافة إىل ذلك جيب على املرتجم اجليد أن يلم مبباحث الصرف 
والنحو ألما من العوامل اللغوية األساسية : أما أهم مباحث الصرف املعينة 
فهي : تقسيم الفعل من حيث الزمان، والصحة، والعلة، والتجرد، والزيادة، 

  ف، والتعدي واللزوم، وبناؤه للفاعل أو املفعول وغري ذلك.واجلمود والتصر 
  

  داللة حنوية  )ج 
يهتم نظام اجلملة العربية أو هندستها برتتيب خاص لتكون اجلملة 

  32مفهومة.
النحو يف جمال اإلنشاء والرتمجة هو النحو التطبيقي بل تطبيق النحو 

الكلمات، وإمنا على مفهومه احلديث حيث ال يعد النحو قاصرا على إعراب 
امتد واتسع، ويشتمل على العالقة بني أواخر الكلمات وبني ما تدل عليه من 
معىن، وطريقة بناء اجلملة وترتيب عالقاا. ذا، حتققت أهداف دراسة النحو 

  اآلتية :
صون اللسان عن اخلطأ وحفظ القلم من الزلل، وتكوين عادة لغوية  )1

  سليمة
  الحظة والتفكري املنطقي املرتبتعويد التالميذ على قوة امل )2
  يشحذ العقل ويصقل الذوق وينمي ثروة التالميذ اللغوية )3
وضع القواعد كأساس دقيقة للمحاكاة، وال ميكن انتقال أثر التدريب إال  )4

إذا متت احملاكاة وفق أساليب تعتمد على أحكام وأصول تقيد الكالم 
 33وتضبطه.

                                                 
��ر ا��وس ���� ����ر 32���  30 ص. ، دليل الكاتب والمترجم،  ا
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  داللة بالغية  )د 

األساليب املتنوعة من ااز والقصر وهي داللة تستمد من طريق 
  واخلارج من مقتضى الظاهر.

الرتمجة املكافئة املستقلة جيب على املرتجم معرفة ناحية للوصول 
  من أمهها : ) Stylistik( بالغية أو علم األساليب 

  اجلملة الفعلية واجلملة االمسية يف علم البالغة )1
  القصر : معناه، وأدواته، وترمجته )2
 الكناية، واالقتباس، واجلملة املعرتصة.ااز، و  )3

 

  مشكالت الداللة األساسية في الترجمة   )4

وهناك مشكالت يف الرتمجة من العربية املعاصرة إىل األندونيسية كما هي  
كانت موجودة يف الرتمجة من لغة ما إىل لغة أخرى، ومن أهم هذه املشكالت يف 

  الرتمجة هي مشكالت الداللة.
املشكالت األساسية يف عملية الرتمجة بني لغتني هي حماولة إجياد لفظ ما يف 
لغة ما مطابق اللفظ اآلخر يف لغة أخرى. وهذا يفرتض من البداية مطابق اللغتني يف 
التصنيف، ومن خلفية الثقافية واالجتماعية، ويف جمازاا، واستخداماا اللغوية. 

مع أرسطو الذي كان يرى املعاين تتقابل متاما من لغة  وخيتلف اللغوييو احملدثون يف هذا
  إىل لغة، مبعىن أي كلمة يف لغة ميكن أن جند هلا مرادفا مطابقا يف اللغة األخرى. 

فإذا كان االختالف موجودا بني الفرد والفرد من أبناء اللغة، بل بني الفرد 
بني  -وال شك - ونفسه من موقف إىل موقف، ومن حالة إىل حالة، فإنه موجود

  34اللهجة واللهجة وبني اللغة واللغة.
وليس للرتمجة قواعد باملعىن املعروف، ولكنها جمرد جمموعة من املالحظات 
حول الطرق اليت حّل ا املرتمجون املتحرفون بعض الصعوبات اليت قابلتهم أثناء ترمجتهم 
                                                                                                                                      

 . 168، ص 1984، الظبعة الثالثة ،طرق تعليم اللغة العربيةالدكتور حممد عبد القادر أمحد،  33

 34 Hasil interview dengan siswa-siswi kelas XI, mengenai kendala- kendala dalam 

menerjemahkan teks bahasa arab ke indosian. Klambu, 12 Nopember 2010.    
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خالصا ولكنها يف  للنصوص املختلفة، وإىل ذلك ليست الرتمجة علما صرفا وليست فنا
  تطبيقي حتتاج إىل املران والتدريب يف وجود ملكة أو هي صحبة طبيعة.

والرتمجة من لغة إىل أخرى هلا صعوباا اخلاصة ختتلف عن تلك اليت تقابلها لو 
ترمجنا إىل لغة ثانية، ويرجع ذلك إىل اختالف الرتاكيب اللغوية وبناء العبارات واجلمل 

رجع كذلك إىل اختالف داللة األلفاظ بني اللغات فال يوجد من لغة إىل أخرى. وي
تطابق تام بني معاين ألفاظ لغة ومعاين ألفاظ لغة أخرى باختالف الثقافات بني أهايل 
اللغات املختلفة واختالف أساليب التفكري. وكل صعوبات يقابلها املرتجم يأخذ يف  

وح ما كتبه صاحب النص إىل كيفية حلها حىت يصل إىل طريقة تكفل له نقل معىن ور 
  لغة املرتجم إليها بأوضح ما ميكنه مع سالمة العبارة وسالمة األسلوب.

  ميكن تقسيم الصعوبات اليت يقابلها املرتجم إىل قسمني، ومها :
   أوال : صعوبات خاصة باأللفاظ أو املفردات.

 ثانيا : صعوبات خاصة برتكيب اجلملة.

  

  أدوات الترجمة   )5

وسائل الرتمجة. واملراد ا هي املعارف اللغوية وغري اللغوية اليت  وقد يقال هلا
  تتخذ وسيلة أداة أو وسيلة الرتمجة، وأمهها ما يأيت:

  إجادة اللغتين  ) أ

قال إبراهيم زكي خورشيد : يشرتط يف املرتجم اجليد أن جييد اللغة 
إجادة  -كما أسلفنا  - املستهدفة أكثر وأكثر من اللغة األصلي، وإجادة اللغتني

  أربع دالالت، داللة معجمية وصرفية وحنوية وبالغية.
  

  معرفة طبيعة اللغتين وخصائصهما   ) ب

من أبرز طبائع وخصائص اللغة العربية االهتمام بالفعل (اجلملة الفعلية) 
باإلضافة إىل اجلملة االمسية، على أن اللغة األندونيسية تم باجلملة االمسية 

  اهتماما دائما.
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  لواسعةالمعارف ا   ) ت

قال إبراهيم أيضا : يشرتط يف املرتجم اجليد أن يكون واسع الثقافة ملما 
  35بفروع املعرفة املختلفة فضال عن متكنه من اللغة األجنبية.

املعاجم : املعاجم أو القواميس هي سالح املرتجم، وهي ضرورة دعت إليها  -1
عربية. ومن أهم ملعرفة املعاين الدقيقة والنادرة للكلمات ال 36حركة الرتمجة،

هذه املعاجم املعجم الوسيط، املنجد يف اللغة واألعالم، واملختار من صحاح 
  37اللغة.

وتبقى هناك مشكالت أخرى، هي كيف نستعمل املعاجم. فأفضل 
األدوات الستعماهلا هي السيطرة على قواعد الصرف وأحكامها والتضلع 

ات كاسم املرة والنوع منها كي نكون على أمن من اخلطأ يف استعمال املقيس
  ومصادرها فوق الثالثي.

  وعلى كل مرتجم أن يراعي األمور اآلتية :
  أن يكون أمينا يف نقل األفكار الواردة يف القطعة األصلية  )أ 
ينبغي له أن يكون أعلم الناس باللغة املستهدفة منهم باللغة األصل أم   )ب 

  عاملا ما على السواء.
  املوضوع الذي يرتجم فيه.ينبغي له أن يكون متخصصا يف   )ج 
  وأن يظهر القطعة املرتمجة بنفس روح القطعة األصلية.  )د 
  38وأن يفهم شخصية املؤلف متام الفهم.  )ه 

وبناء على ذلك، البد أن يكون املرتجم ذا ميزات خاصة ومقومات 
  بارزة ليتمكن من اإلجادة بفنه ولتعليق يف انتاجه.

  
 

                                                 
35 Drs. Moh. Mansyur dan Kustiwan, S.Ag, Panduan Terjemahan ( PedomanBgai 

Penerjemah Arab-Indonesia-Arab ), PT. Moyo Segoro Agung, Jakarta, 2002, hlm 39. 
 .40، ص دليل الكاتب والمرتجم، اندوس حممد منصور وصاحبه الدكتور 36
 .11، ص  أسس الترجمة من اإلنجليزية الى العربية وبالعكس، دكتور عز الدين حممد جنيب 37
 .40، ص  دليل الكاتب والمرتجم، الدكتوراندوس حممد منصور وصاحبه 38



24 
  

  

  أهداف الترجمة )6

سية يف الرتبية هام جدا، ألن اهلدف منتهى املقصود إن هدف تعليم املادة الدرا
أن  تعليمالذي كان النشاط بدون هدف فهو شامل وضال. ولذلك ينبغي لكل معلم وم

  يعرف هدفا.
  وأما أهداف الرتمجة كثرية، ومنها :

  الرتمجة نشاط يبني أن متيز النص األصلي على نص الرتمجة حقيقية وواقعية.  �
  لتشجيع القارئ املثقف على الرجوع إىل النص األصلي.الرتمجة هي وسيلة  �
الرتمجة هي وسيلة ملساعدة القارئ على الوصول إىل نفس املستوى قارئ النص  �

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

قدم من خالهلا املرتجم اختياره الذايت للقارئ، وذلك العتماد الرتمجة هي وسيلة ي �
  الرتمجة على اخللق اإلبداعي.

الرتمجة هي وسيلة لرفع املستوى األصلي املنقول منه ألنه يعرب عن مستوى حضاري  �
 أقل تطورا.

 
   )MGI( المجموعة اإلستقصائية طريقةطرز  .5

  تعريفهاأ) 
التعاوين الذي يشدد  تعليمز الائأشكال طر هي أحد  اموعة اإلستقصائية طريقة

على مشاركة التالميذ وفعاليتهم للتالميذ على املواد اخلاصة (املعلومات) الدروس 
املستفادة وسيتم من خالل املواد اليت سيتم تدريسها يف هذه الطريقات وهناك ثالثة 

)، knowledge) أو العلم أو املعرفة (enquiriمفاهيم رئيسية، هي: البحث أو (
 the dynamic of the learning( تعليموديناميات اجلماعة أو ديناميات الفريق ال

group.(39  

                                                 
39 Udin S. Winaputra. 2001, Model Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2001, Cet. Ke-1), hlm., 75. 
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) هي ثالثة مفاهيم رئيسية هي : البحوث أو MGI( اإلستقصائيةاموعة  طريقة
enquiri والعلم أو املعرفة(knowledge) ،ماعة  أو ديناميات الفريق التعليموديناميات ا 

)the dynamic of the learning group(.40 هنا هو عملية دينامية التالميذ  والبحث
التالميذ احلصول عليها إما مباشرة  تعليمىف استجابت املشكلة وحتلها.واملعرفة هي جتربة 

 ولكن ديناميات اموعة هي إظهار تصور أجواء اموعة تتفاعل مع بعضها أو غريها.

   41.ة متنوعة من األفكار واآلراء وتبادل اخلربات بينهمبعضا اليت تنطوي على جمموع

 اإلستقصائية)، إىل شيء من املهم لتنفيد طريقة اموعة 1995سالفن ( أشار
)MGI( هي:  

  ىف االمور اهلامة للقيام ذه الطريقة، هي كما يلي: ميسارةقّدمت سيت 

اموعة أن يكون قادرا إحتياج قدرة اموعة يف قيام الوظيفة، جيب على كل أعضاء  ]
). يف التحقيق كان للتالميذ حصول املعلومات من kontribusiإليصال املسامهة (

  مصادر خمتلفة.
)، حقق التالميذ مشاكلهم معا، أّي املراجع rencana kooperatifاقرتاح التعاونية ( ]

  اليت حيتاجوا، من الذي سيفعل ما، وكيف ستحقق مشاريعها يف الفصل.
). ودّور املدرس بالتناوب بني fasilitatorعّلم، هو أن يوفر موارد وميسرين (دور امل ]

اموعات ملالحظة التالميذ الذي ينظيم العمل واملساعدة التالميذ على تنظيم عملهم 
 ، ويساعد التالميذ إذا كانوا جيدون صعوبة يف التفاعل اموعة.

  
  خطواتها ب)

, هي متكن أن تقال على النحو تقصائيةاإلسخطوات تنفيذ طريقة اموعة 
  التايل:

  . اختياج املواضيع 1

                                                 
40 Siti Maesaroh. 2005, Efektivitas Penerapan Pembelajaran Kooperatif Dengan Metode 

Group Investigation Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa, (Jakarta: Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah, 2005), hlm., 28 

41 Umi Mchmudah, M.A. dan Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd., Active Learning Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hlm., 87  
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خيتار التالميذ من املواضيع الفرعية يف والية املشكلة عامة املوصوفة عادة 
مقدما من ِقَبل املعّلم. مث نُظم التالميذ اىل اموعات املوجهة على وظيفة 

اليت تتكون من اثنان حىت ) task oriented groups\(جمموعات ألداء مهام حمددة
ستة تلميذا. تكوين جمموعات غري متجانسة يف كل اموعة ، وبني اجلنسني والقدرة 

  األكادميية. 
   )Merencanakan kerjasama(. ختطيط التعاون 2

واملهام واألهداف العامة  تعليمخيطط التالميذ واملعلمون إجراءات حمددة ال
املواضيع واملواضيع الفرعية اليت مت اختيارها من اليت تتفق مع جمموعة متنوعة من 

  اخلطوة (أ) بأعاله. 
  )Implementasi(. تنفيذ 3

أن على التالميذ ب جيو ). 2ينفيذ التالميذ ختطيطة ومتت صياغة يف اخلطوة (
تشمل جمموعة متنوعة من األنشطة واملهارات مع تباين واسع وتشجيع التالميذ على 

سواء كانت الواردة من داخل وخارج املدرسة. متابعة استخدام مصادر خمتلفة. 
  املعلمني باستمرار التقدم احملرز يف كل جمموعة وتقدمي املساعدة اذا لزم االمر. 

  )Analisis dan sintesis(. التحليل والرتكيب 4
ُحيّلل ويرتكب التالميذ جتميع اموعات املتنوعة من املعلومات اليت مت 

) واملخطط هلا ليمكن تلخيصها يف العرض املثري 3اخلطوة (احلصول عليها يف 
  لالهتمام أن الطبقة. 

  )Penyajian hasil akhir(. عرض النتائج النهائية 5
كل جمموعة تقدم عرضا لالهتمام من خمتلف املوضوعات اليت مت دراستها 

ع. جلميع التالميذ يف كل فصل املعنية والتوصل اىل منظور واسع حول هذا املوضو 
  وقد مت تنسيق هذا العرض من قبل اجلماعات املعلمني. 

  )evaluasi. التقومي (6
يتقّوم املدرسون والتالميذ مسامهة كل جمموعة للعمل يف فصل كامل. قد 

 يشمل التقييم كل تلميذ كفرد أو مجاعة ، أو كليهما. 
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 ة البحثفرضي  .ج 

الظنية ىف املتغري أو أكثر على كما عرفنا أّن اإلفرتاض هو البيان الذى يدّل على القيم 
وبني املتغريين ، التأثريواالفرتاض الذى نقدم الفرض البديل الذى يبني وجود  42اختالف عينه.

X  أوY 43.(التجربية أوالضابطة) فصلنيأو وجود الفرق بني ال   
" معىن "حتت" و  hypo \من شظايا "قصوركلمة من اثنني   اآلتية ة هيوالفرضي

"thesa عترب يي ذرضية هي إجابة مؤقتة ملشكلة البحث النظري الالف 44تعين النصر." واليت
األكثر احتماال أو حقيقة. وميكن أيضا أن فرضية أن ينظر اليه يف اخلتام ، ولكن النتائج هي 

  45، مل يقدم فرضية عبثا ، ولكن على أساس معرفة املعينة.ولية جدا يف الطبيعة. ويف اخلتامأ
 ال ميكن للكاتب تقدمي الفرضيات على النحو التايل :للمشاكل القائمة، 

بني  التأثري. اقرتح فرضية العامل وجود )Ha(العامل أو يسمى فرضية البديلة  فرضية
من األحيان  )nol(أو الفرق بني اموعتني. وتطلق  كثريا على فرضية الصفرية  YوX  ناملتغريا
على  Xال فرق بني املتغريين أو دون تأثري متغري  الصفريةقد تبني فرضية . )Ho(اإلحصائية  فرضية
  Y.46متغري

: Ho  ىفالداللة  ةالتأثري ليس وجود Çدون  اىل االندونيسية مهارة ترمجة اللغة العربية تعليم
لدى التالميذ ىف  هاتعليمنتائج  عن )MGI(استخدام طريقة اموعة اإلستقصائية 

كالمبو جروبوكان يف موضوع YPI احلادى عشرباملدرسة العالية اإلسالمية  الفصل
  .لرتمجة / فهم نصوص احلياة الّصّحّية

Ha  : ىفالداللة  ةالتأثري وجود Çلدى  هااستخدامب اىل االندونيسية مهارة ترمجة اللغة العربية تعليم
بوكان يف كالمبو جرو   YPIباملدرسة العالية اإلسالمية  احلادى عشر التالميذ ىف الفصل

  .احلياة الّصّحّية موضوع لرتمجة / فهم نص
استخدام بعد الدالل  التأثريوالفرضية الىت يقدمها الباحث ىف هذا البحث هي وجود 

 فيها.اموعة اإلستقصائية طريقة طرز 
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