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األولالباب
مقدمة

البحثخلفية.أ
فمنهم . مستخدمني اللغة الواردة بينهم–يف أحناء العامل –بني أفرادهم يعامل الناس

من يستخدم اللغة العربية ومنهم من يستخدم اللغة اإلجنليزية ومنهم من يستخدم اللغة 
شاهد لقوله عز وجل شأنه يف وهذا أي تنوع اللغة املستخدمة،. األندونيسية وما إىل ذلك

لْ  آ أَرَْس َم ُمْ سورة إبراهيم َو َ َهل ِّ ِه لُِيبـَني ِم اِن قـَوْ ُسوْلٍ ِإالَّ بِِلَس ْن َر ١.َنا ِم

تتضمن اللغة النظام، وهو القاعدة الىت يسري عليها العمل واألسس الىت يتم ضوئها 
األصوات شامال لطريقة ترتيب احلروف وتوايلوكان النظام ىف اللغة أمرا متسعا . ضبط األشياء
ملن يستخدم أية اللغة أن يتعلم كلفينبغي٢.وتركيب اجلمل

. األربعة؛ األصوات والصرف والنحو والداللة
٣.اللغات وأقواها أصالة وأوسعها تعبريًا

ستماع فاللغة الصحيحة تعبري صادق سليم بالنطق والكتابة وفهم سليم عن طريق اال
لذا ينبغي أن يتم الرتكيز على فهم النصوص املقروءة واملنطوقة وعلى التعبري نطقا . والقراءة

لذلك أيضا، فإنه ينبغي وضع و . وكتابة تعبريا صادقا، هذه هي املراحل النهائية يف تعلم اللغة
ستساغة والتذوق يف قواعد النحو يف موضعها الصحيح بالنسبة للتعبري والفهم السليمني مع اال

ولتكوين امللكة والقدرة على التذوق يلزم أن يكثر حفظ كالم العرب ويتأدب ٤.مجيع األحوال
٥.ومعه احلديث الشريفبأداب القرأن الكرمي

واللغة العربية هلا القواعد الىت حتتوي على أربعة اجلوانب املذكورة أحدها النحو، وهو 
وقواعد تركيبها والعوامل النحوية الداخلة عليها وأقسامها علم بدراسة اجلملة العربية وأحكامها
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ى ىف اللغة األندونيسة بـ ٦ والغاية من دراستها هي فهم حتليل بناء .Sintaksisويسّم
ملة حتليال لغويا يكشف عن أجزائها ويوضح عناصر تركيبها، وترابط هذه العناصر بعضها اجل

ّ عالئق هذه البناء، ووسائل الربط بينها،  مع بعض آخر، حبيث تؤّدي معىن مفيدا، ويبني
٧.والعالمات الّلغويّة اخلاّصة بكّل وسيلة من هذه الوسائل

وال يرتاب أنه أصاب فئة ضخمة من متعلمي اللغة العر 
ترجع . وقةيف

وترجع أيضا إىل . الصعوبات إىل اختالف ألسنة املتعلم والبيئة اليت يعيش فيها أثناء تعلمه للغة
.٨

ليست اللغة العربية هي الوحيدة اليت جيد متعلمها األجنيب الصعوبات املتعددة، وإمنا و 
أو على سبيل املثال املفعول فيه، ٩.تشرتك يف ذلك لغات العامل كلها بقدر قد يزيد وينقص

"keterangan waktu dan tempat " حيتاج إىل زيادة فبالنسبة إليها ة األندونيسية، اللغيف
العربية، ال حيتاج إليها يف التكلم خبالف١٠.وما إىل ذلك,di, pada, saatاألحرف الظرفية كـ 

وأيضا يف ١١.باطراديتضمن أحرف الظرف–يف العربية –غري ألن املفعول فيه وال . أو الكتابة
بلعلى الدوام تاج العربية إىل أحرف العلة حت، ال )karenaأو sebab(مجلة تتضمن العلة 

فهذان االختالفان . واألندونيسية حتتاج إليها بالقطع١٢تكتفى بنصب االسم الذي يدل عليها،
.من االختالفات اليت تواصل إىل الصعوبات

نشر العلوم واملعلومات، تلعب دورا هاما يف–فضال يف عصر العوملة –إن الرتمجة 
 .
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٢٠.
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وأيضا . يف العالقات الرمسية والتجارية وهلم جرى١٣فأصبحت الرتمجة من أمهية أدوات االتصال
اجلامعييف العالقة 

.غوية يقارب بالرتمجةوهلذا ميكن القول أن الدراسة الل. من املادة اللغوية
إّن اإلنسان مييل إىل أن ينقل القواعد –مناسبا بالرتمجة –ويقال ىف النظـرية اللـغوية 

وتوجد هذه احلادثة يف ١٤.النحوية من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية بأن يطّبقها ىف غري حمّلها
بون نظام اللغتني وخصائصهما استيعابا كامال، واملعارف ملرتمجني املبتدئني الذين اليستوعترمجة ا

إىل اللغة األندونيسية أو العكس، بضحل –مثال –بأن يرتمجوا اللغة العربية . الواسعة، واملعاجم
.ما حىت تظهر تراكيب لغة األصل يف لغة اهلدففهمهم عن القواعد منه

لطلبة –ترمجة كانت أو إنشاء –النصوص شاعت ووردت هذه احلادثة اخلطرية يف 
عدة من التأثريات والتخليطات القواعدية ظهرت . قسم تعليم اللغة العربية بورود وإشاعة عامة

يستخدمون اجلملة هملة، فمعظممن لغة األصل إىل لغة اهلدف، منها التأثري يف استخدام اجلم
ازالو مااإلمسية يف تعبري آراء وأغراضهم باللغة العربية، بل

والتأثري يف استخدام األحرف املزدوجة بالفعل أو اشتقاقه . بالنسبة إىل اللغة األندونيسية
)idiom(احلرف املستخدمة مع كلمة مع أن" ميش أمحد مشيا سرعة خوفا للتأخري"، كـ
ن"واشتقاقها على الدوام " خوف" والتأثري يف استخدام األحرف الظرفية يف اجلملة اليت فيها ". ِم

، "إذا وصل اىل امام املدرسة"املفعول فيه مع عدم احتياجه إليها إال يف املواضع املعينة، حنو 
والتأثري باستخدام . رف الظرف" إىل"توجد حرف 

وما ". هو مولع يف القرأة لرغب يف العلم"حرف العلة يف مجلة تتضمن املفعول ألجله، مثال يف 
١٥.إىل ذلك من التأثريات اللغوية

فلينظر الذين ادعوا أن اللغة العربية ليست لغة علمية، "قول عبد اهللا الندمي منلالتصالأداةكوامنالرتمجةتعرف١٣
!! بيةإىل أصول العلوم يف القرون الطويلة املاضية، والثقافات الفكرية املختلفة اليت محلها العرب إىل العامل احلديث، أمل تكن باللغة العر 

نوابعلومهادولةكلودخلتالدنيا،لفتاليتاملعارفحتملأمل م قد انتشرت العلوم يف القرون املاضية بوسيلة الرتمجة اليت يقو " ؟!وف
.١٦. ص،مشكلةاحلديدي،عليانظر إىل . ا علماء املسلمني القدماء

14 Sri Utari Subyakto Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 1993), hlm. 125.

احلكوميةاإلسالميةسوجنووايلجبامعةالعربيةاللغةتعليمقسملطلبةالرابعةالرتمجةملادةالنصوصمنمأخوذة١٥
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عدة من البحوث العربية اليت تجدالبحوث يف املكتبة وُ ة طالعوجبانب آخر، بعد م
تتحدث وحتلل عن النظريات تقابلية كانت أم مقارنة ومل تواصل ومتس تلك البحوث إىل سطح 

ياتر يف الرتمجة مطّبقا إلحدى النظيةحتليلبدراسة قام هذا البحث فمن هذا الوجدان، . التطبيق
ترمجة باستبدال كلمة بكلمة تساويها يف لغة وهي . البحثية املوجودة، أال وهي الرتمجة احلرفية

هي حث يف هذا الب"  دراسة حتليلية"راد بـ املو ١٦.اهلدف مع وضعها موضعها وإحالهلا حملها
نشاط البحث عن املسائل اليت عّينها الباحث بالنظر إىل عناصرها مث حيللها بطريقة منتظمة 

ترمجة األخطاء يف استخدام املفاعيل يفحولاملعينة تدور واملسائل . لتحصيل األخبار املرجوة
اشتهراللغويني،وعند. احلكوميةاإلسالميةسوجنووايلجبامعةالعربيةاللغةتعليمقسمطلبة
١٧.ANAKESويسمونه،)analisis kesalahan" (األخطاءحتليل"بـالتحليلهذا

دو .لهجماالاملفاعيل و ، هركيزة لالرتمجةاختذ هذا البحث  النصبرتمجةالرتمجةعنحّد
وايلجبامعةالعربيةاللغةتعليملقسمالطلبةوجدهاالرتمجةوهذه. العربيةإىلاألندونيسيةمن

علىالبحثهذاحصلو ١٨.تعلمهمأثناءالرابعةالرتمجةمادةيفاحلكوميةاإلسالميةسوجنو
٢٠١٠/٢٠١١الدراسي يف العام السادساملستوىيفجيلسونالذينالطلبةمنالنصوصهذه

املفعولوليس.تعلمهميفايشرتكواملطلبةمنهمفخرج. املادةبتلكاشرتكواو من مسيحي،
اللغةيف" obyek/penderita"بـاشتهراليتمعناهنفسيفكماهنااملفاعيلبهتفردالذي

واملفعولبهاملفعولخصال؛مخسوهو. دالقواعناحيةمنأنواعهبهيرادوإمنا١٩،األندونيسية
البجثهذااستنتجاملفاعيل،ومبناسبة٢٠.ألجلهواملفعولمطلقواملفعولمعهواملفعولفيه

ألنفيها،وجنحواالثالثالنحومادةأخذواالذينةالطلبهؤالءمنحللهااليتالرتمجةنصوص

16 Moh Mansyur dan Kustiawan, Dalil al Kaatib wa al Mutarjim, (Jakarta: PT Moro
Segoro Agung, 2002), hlm. 21.
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TOAFL،)١. ص،)٢٠١٠مارسمن١٢-٨يفاللغويةاخلدمةوحدة: مسارانج.
تبحث(األوىلالرتمجةوهيالرتمجة؛يفموادأربع–تعلمهمأثناء–العربيةاللغةتعليمقسميفالطلبةيقبلالواقع،يف١٨

الرابعةوالرتمجة،)الفوريةالرتمجةوهي(الثالثةوالرتمجة،)حتريريةوكانتالعربيةالنصوصيفالتطبيق(الثانيةوالرتمجة،)الرتمجةنظرياتيف
سوجنووايلجبامعةالعربيةاللغةتعليمقسمطلبةهاوجداألربعةاملوادوهذه). حتريريةوكانتاألندونيسيةالنصوصيفالتطبيق(

.السادساملستوىإىلالثالثاملستوىمناحلكوميةاإلسالمية
19 Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa Bahasa Arab II, (Surabaya: al Ikhlas, tt), hlm. 24.
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نصوصعلىاحلصوليفحددأنهالقولميكنو ٢١.اخلمسةاملفاعيلحبثهامناملادةهذه
العاميفالرابعةالرتمجةمبادةواشرتكواالثالثالنحويفجنحواالذينالطلبةمنحللهااليتالرتمجة

.مسيحيمن٢٠١٠/٢٠١١الدراسي
املفاعيل يف الرتمجة "اختارو ظهور هذا البحث،هذه هي خلفية ّمحست ودفعت 

)" دراسة حتليلية(احلرفية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية
.عنوانا له

المسألةتقرير.ب
فيهامباالالئقةاملسائلحيددأنالبحثبجديرالسابقة،البحثخلفيةمنانطالقا

:وهيئلامسثالثوجداملقرراملوضوعمشاهدةوبعد. الواحدةاملسئلةاألقلعلى
سوجنووايلجبامعةالعربيةللغةاتعليمقسمللطلبةاترمجةيفاملوجودةاملفاعيلأخطاءما.١

؟احلكوميةاإلسالمية
اإلسالميةسوجنووايلجبامعةالعربيةاللغةتعليملقسمالطلبةأخطاءعنالتصويباتما.٢

لوااليتاملفاعيلعناحلكومية عم ؟ترمجتهميفيست
الذيناحلكوميةاإلسالميةسوجنووايلجبامعةالعربيةاللغةتعليملقسمالطلبةعددكم.٣

؟املائويةبالنسبةاملفاعيلترمجةيفخيطؤون

همنافعو البحثأهداف.ج
:وهيأمورثالثةمعرفةإىل–السابقةللمسائلوفقا–البحثهذايهدف

سوجنووايلجبامعةالعربيةاللغةتعليمقسمللطلبةاترمجةيفاملوجودةاملفاعيلأخطاءمعرفة.١
.وميةاحلكاإلسالمية

وايلجبامعةالعربيةاللغةتعليمقسمللطلبةاترمجةيفاملقررةاألخطاءتصويباتمعرفة.٢
.العربيةاللغةإىلبالنسبةاحلكوميةاإلسالميةسوجنو

،احلكوميةاإلسالميةسوجنووايلجبامعةتعلمهمأثناءالنحويةاملوادثالثيقبلونالعربيةاللغةتعليمقسميفطلبةفال٢١
قائمةإىلالنظروبعد.األمساءمنصوباتمنتعداليتاخلمسةاملفاعيلالثالثةاملوادهذهتبحثهومما.والثالثوالثايناألولالنحووهي
هلذافاعلنييصبحواأنمنصاحلونالرابعةالرتمجةمادةاأخذو الذينالطلبةأيكلهمأنعرفاملادةتلكأخذواالذينالطلبةقيمة

.البحث
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الذيناحلكوميةاإلسالميةسوجنووايلجبامعةالعربيةاللغةتعليملقسمالطلبةعددمعرفة.٣
.املائويةبالنسبةاملفاعيلترمجةيفخيطؤون

واملنافعاملنهجيةاملنافعومهاقسمنيإىلتنقسمالبحثهذامناملرجوةاملنافعو 
كلمةتشملاألندونيسيةاجلملةترمجةصورةالبحثهذاإعطاءهياملنهجيةفاملنافع. التطبيقية

إىلو البحثهذاكاتبنفسإىلترجعالتطبيقيةاملنافعوأما.اخلمسةاملفاعيليفوقوعهاميكن
.العربيةاللغةتعليمقسموإىلاملدرسأوالطلبةمنقارئه

تليقعماوتعميقهاالعلومكشفيفلهمفتاحاالبحثهذايكونالبحث؛هذاكاتب.١
.باملفاعيلترمجته

هلممعيناالبحثهذايكونالطلبةإىلفبالنسبة؛احملاضرينأوالطلبةمنالبحثهذاقارئ.٢
البحثهذايصرياحملاضرينإىلوبالنسبة،تعلمهميفإليهاحيتاجونمالغةاستيعابيف

.التعلميفطلبتهمملعاملةاخلرباتإحدى
الذينطلبتهحالكشفيفلهمساعداالبحثهذايكونالعربية؛اللغةتعليمقسم.٣

.رقيتهاوتخطواتهحتسنييفتشجعهالعواملإحدىويصريمعهاللغتنييتعلمون
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