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 موافقة المشرف
 

 ،ادلعايل
 دريسوالت الًتبية علوم عميد كلية

 اإلوالمية احلكومية مسارانج امعة وايل ووجوجب
 

 بركاتو السالم عليكم و رمحة ا و
بعد ادلالحظة بالتصحيحات و التعديالت على حسب احلاجة، نرول نسخة ىذا 

 البحث العلمي لطالب:
 أمحد ألفي مرزا:   االوم

 ٜٕٖٜٓٓٔٔٓ:  رقم الطالب 
تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف ترمجة اجلملة الفعلية للتالميذ بالصف  : العنوان

التاوع مبدروة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلوالمية ميجُت 
 ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓيف العام الدراوي  مسارانج
ناقش ىذا البحث العلمي بأورع وقت ممكن،  شكرا تونرجو من جلنة ادلناقشة أن 

 باىتمامكم.
 عليكم و رمحة ا و بركاتو والسالم

 ٕ٘ٔٓيونيو  ٕ٘، نجامسار 
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 موافقة المشرف
 ،ادلعايل

 والتعليم الًتبية علوم عميد كلية
 اإلوالمية احلكومية مسارانج امعة وايل ووجوجب
 

 السالم عليكم و رمحة ا و بركاتو
نسخة ىذا بعد ادلالحظة بالتصحيحات و التعديالت على حسب احلاجة، نرول 

 البحث العلمي لطالب:
 أمحد ألفي مرزا:   االوم

 ٜٕٖٜٓٓٔٔٓ:  رقم الطالب 
تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف ترمجة اجلملة الفعلية للتالميذ بالصف  : العنوان

التاوع مبدروة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلوالمية ميجُت 
 ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓيف العام الدراوي  مسارانج
ناقش ىذا البحث العلمي بأورع وقت ممكن،  شكرا تونرجو من جلنة ادلناقشة أن 

 باىتمامكم.
 والسالم عليكم و رمحة ا و بركاتو

 ٕ٘ٔٓيونيو  ٕ٘، نجامسار 
 ثاين،ادلشرف ال

 ادلاجستَت رشيدي
 ۷۰۱۱۱۷۰۷۷۱۱ٙ۱ٗ۷۱۷۷رقمالتوظيف: 
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 قال ا تعاىل
 ﴾نًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن آُو قُ رْ ِإنَّا َجَعْلن  ﴿

 (ٖ)وورة الزخرف: 
 

 اخلطاب بن عمرقال 
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 صخملال
 

تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف ترمجة اجلملة الفعلية للتالميذ بالصف التاوع مبدروة هنضة العلماء  ادلوضوع   : 
 .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓيف العام الدراوي  دار السالم الثانوية اإلوالمية ميجُت مسارانج

 أمحد ألفي مرزااالوم     : 
 ٜٕٖٜٓٓٔٔٓالرقم      : 

 
تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف ترمجة اجلملة الفعلية للتالميذ بالصف  العلمي بعنوان ناقش ىذا البحث

، ويكون ىذا البحث العلمي يف العام التاوع مبدروة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلوالمية ميجُت مسارانج
كثَتا من ن  يأيت ىذا البحث علي خلفية ما ليس بأمر وهل من الًتمجة للطالب،  أل .م ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالدراوي 

التالميذ الذين قد تعلموا ىف ادلعاىد التقليدية يًتمجون اجلملة الفعلية بالًتمجة احلرفية، وىي نقل الكالم من لغة إىل 
أخرى وتراعى يف ذلك زلاكة األصل يف عدد كلماتو ونظمها وترتيبها. فهي تشبو وضع ادلرادف مكان مرادفها. 

فلذلك ، Pergi Seorang Murid ke Sekolahُذ ِإىَل اْلَمْدَرَوِة وىم يًتمجون بعلى وبيل ادلثال، َذَىَب الت ِّْلِميْ 
حاصل الًتمجة غَت مناوب على قواعد اللغة ادلستهدفة يعٍت اللغة اإلندونيسية. وكذلك اوتطاع تالميذ الصف 

 ىذا البحث سعىي ،ويف ىذا اإلطار التاوع مبدروة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلوالمية ميجُت مسارانج.
طريقة القواعد والًتمجة يف ترمجة اجلملة الفعلية إىل  كيف تطبيق( ٔ)ها: ومنلة حبثية مسألإلجابة على عدة  العلمي

يف  مبدروة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلوالمية ميجُت مسارانج بالصف التاوع اللغة اإلندونيسية للتالميذ
حُت ترمجوا النصوص العربية إىل  التالميذ واجههاياليت  شكالتما ىي ادل( ٕ؟ )ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالعام الدراوي 

بإجراء حبث  باحثقام ال ،دلركزيةلة اسأومن أجل االجابة على ىذه ادلاجلملة الفعلية؟  النصوص اإلندونيسية بنمط
يف  التالميذكون يو  ،الثانوية اإلوالمية ميجُت مسارانج مدروة هنضة العلماء دار السالمالذى نفذ يف  نوعي ميداين

اجلملة كمصادر البيانات لنيل نتائج ترمجة   مدروة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلوالمية ميجُت مسارانج
وطريقة  ادلقابلةطريقة  يستخدم الباحثمع البيانات ادلطلوبة جلو  ،من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية  الفعلية

باوتخدام الطريقة  عليو ةالبيانات ادلتحصل بتحليل باحث. وقد قام الختباراالطريقة و  التوثيقةوطريقة  ىدةاشادل
 .الوصفيةوطريقة  وتقرئيةاال

ذلا دور كبَت وأمهية  طريقة القواعد والًتمجةإن ( ٔ):وىيإىل عدة نتائج  العلمي لقد انتهى ىذا البحث
هبذه الطريقة قام ىذا البحث بتحليل األنواع عما وجده أثناء مالحظتو نصوص  .وعمليتها الًتمجةعظيمة يف 

يف  مبدروة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلوالمية ميجُت مسارانج بالصف التاوع اليت يًتجم التالميذ الًتمجة
 ترمجةيف  تالميذثَتا من ضعف وصعوبة الوتطلق ىذه الطريقة تستطيع أن تعاًف ك. ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالعام الدراوي 

وأما ترمجة اجلملة الفعلية ادلناوبة والصحيحة  .إىل اللغة اإلندونيسية بنمط اجلملة الفعلية النصوص العربية
ها ادلًتجم خصوصا دلًتجم النص اللغة العربية إىل اللغة يواجهادلشكالت الىت ( ٕ) .باوتخدام الًتمجة ادلعنوية

 ز



وجود ، ادلشكالت يف ادلفردات يواجهها التالميذ دائما ألن ضّيق معرفتهم عن اللغة لالمفردات أ. اإلندونيسية:
وخصائصهما، وىذه ادلشكالت حتل بادلعاجم اليت  الًتكيب والثقافة بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسيةيف ق و فر ال

ادلشكالت يف القواعد يواجهها التالميذ دائما مثال يف تعيُت أّي القواعد،  ب.تتضمن على ادلفردات الكاملة.
الفعل والفاعل وادلفعول رلمال يف اجلملة الكربى اليت تتكون من اجلمل، وىذه ادلشكالت حتل بتعليم النحو 

ن التلميذ ال يستطيع يف ترمجة كلمة بعد كلمة أخرى مج. تراكيب الجمل، والصرف والبالغة نظريا أو تطبيقا. 
نقل ادلعٌت الذى يتضمن ىف اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية، إال أن يضع تلك الكلمات يف نقل ادلعٌت يعٍت 

الًتكيب والثقافة بُت اللغة العربية واللغة يف ق و فر وجود اللاللغة ادلًتجم منها إىل اللغة ادلستهدفة إليها، وأيضا 
وىذه يف اللغة العربية عكس تراكيب اجلملة يف اللغة اإلندونيسية، وخصائصهما ألن تراكيب اجلملة  اإلندونيسية

كثَت د. شعور الكسالن والملل للتالميذ، ادلشكالت حتل بتعليم النحو والصرف والبالغة نظريا أو تطبيقا أيضا. 
ى أواس من التالميذ يشعرون بالكسالن وادللل إذا يواجهون النصوص العربية، وىذا يسببو نقصان اوتيعاهبم عل

اللغة العربية ويواجهون ادلفردات اليت اليعرفون يف معانيها. وىذه ادلشكالت حتل بابتداء قراءة الكتب أو النصوص 
اليت تتكّون من اللغة العربية السهلة باجلملة البسيطة، وينبغي على ادلبتدئُت يف الًتمجة أن خيتاروا الكتب ادلشهورة 

ب أو النصوص الىت تسّر ذلم ألن السرور يزيل شعور الكسالن وادللل ويسهل بينهم وينبغي ذلم أن خيتاروا الكت
، والصعوبات صعب أمر أنشطة الًتمجةإن ه. الفرق مراتيب مهارة التالميذ في الترجمة، مفاىيم التالميذ. 
مهارة التالميذ راتيب مهارة التالميذ وظهر األمران ادلتعلقان. النصوص تعترب بالسهلة ألن مراتيب للنصوص تتعلق مب

يف الًتمجة جيدا جدا، والنصوص تعترب بالصعبة ألن مراتيب مهارة التالميذ يف الًتمجة راوبا ونقصانا، ولكنو ألن 
التالميذ كادلًتجم يف عملية الًتمجة فمراتيب مهارهتم يعُت يف جاح ترمجتهم أو ال. إذا ذلم الكفاءة الشاملة فتحّل 

تطبيق الًتمجة بالسهلة، وعكسها إذا ليس ذلم الكفاءة الشاملة فتحّل ادلشكالت الىت ادلشكالت الىت يواجهوهنا يف 
   بالصعبة.يواجهوهنا يف تطبيق الًتمجة 

 ط



 هداءاال
 

 ىدي اجلهد البسيط إىل:أ
 .بكل ورور الذين قد ربياين صغارا حىت األنوالدّي العزيزين أيب وأمي  .ٔ
جبامعة وايل ووجواإلوالمية احلكومية  دريسوالت الًتبية علوم وااضرين يف كلية علمُتمجيع ادل .ٕ

رشيدي ادلاجستَت ال يزالون أن يشجعواين يف  و  الليث عاشقُت ادلاجستَت وادة ادلشرفُتخاصة و مسارانج.
اجلزيل كل وقت وحال ويبالوا يب كل ادلباالة حىت ال يليق يب إال الشكر على ا بعنايتو والشكر 

 عليهم.
 مجيع أواتيذي الذين يعلموين من الصغر حىت اآلن. .ٖ
وعلى  ،وإمتامو بحث العلميال اىذ كتابة يف والدوافع واخلدمات ادلساعدات قدمنحوا الذين زمالئي .ٗ

 .ٜٕٓٓونة  العربية اللغة تعليم قسم يف الطلبة يتاإخو  األخص
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 كلمة الشكر والّتقدير
 

 الذي وّفق من شاء من عباده ألداء أفضل الطاعات واكتساب أكمل السعادة وجعلنا من العاقلُت  احلمد
وأفهمنا من علوم العلماء الراوخُت. والصالة والسالم على ويدنا حبيبنا زلمد، وعلى ألو وأصحابو الذين كانوا 

 يتمسكونبشريعتو ادلنَتة.
جبامعة واىل ووجو  دريسوالت الًتبيةعلوم إىل كلية  مقدما وىذ، البسيط ا البحث العلميقد انتهت كتابة ىذ

أن يقدم الشكر إىل  اإلوالمية احلكومية مسارانج رجاء أن تكون من ااوالت لنشر اللغة العربية. ويصلح للكاتب
 وإمتامو ومن ىؤالء :بحث العلمي من يساعده مساعدة يف إكمال ال

 يف كربي وغروا يف قلي ينين ربياين صغَتا واصطربا على تربية واعتنيافضيلة والدّي العزيزين أيب وأمي الذ .ٔ
 .العلم وأخذ يدّي إىل حتصيل العلم حب العلم وشجعاين على طلب

جبامعة وايل ووجو اإلوالمية  دريسوالت الًتبيةعلوم كعميد كلية  ادلاجستَت دارمعُتد الدكتور فضيلة السيّ  .ٕ
 احلكومية مسارانج.

والتدريس  الًتبيةعلوم بكلية  كرئيس قسم تعليم اللغة العربيةالدوكتور أمحد إمساعيل ادلاجستَت   أوتاذفضيلة  .ٖ
 .جبامعة وايل ووجو اإلوالمية احلكومية مسارانج

ا البحث وكادلشرف األّول الذي يوجو ويرشد الباحث يف كتابة ىذ الليث عاشقُت ادلاجستَت أوتاذفضيلة  .ٗ
 مشغوالتو.البسيط أثناء العلمي 

ا البحث ىذمنح اإلرشادات والتوجيهات يف كتابة  كادلشرف الثاين الذي ادلاجستَت رشيدي أوتاذ فضيلة .٘
 أيضا.  أثناء مشغوالتو البسيط العلمي

رشدوه إىل االذين قد عّلموا الكاتب و دريس والت الًتبيةعلوم بكلية وااضرين  عّلمُتفضيلة السادات وائر ادل .ٙ
 العلم.وبيل 

 وعلى األخص ،وإمتامو ا البحث العلميىذ كتابة يف والدوافع واخلدمات ادلساعدات منحوا قد الذين زمالئي .ٚ
 .ٜٕٓٓونة  العربية اللغة تعليم قسم يف الطلبة يتاإخو 

جبامعة وايل ووجو اإلوالمية  (MAWAPALAيف نادي لطالب زلي العامل )الذي يصاحبونٍت  زمالئي .ٛ
 احلكومية مسارانج.

وا على األخص عند القارئُت.  انافع ا البحث العلميىذوالتوفيق وعسى أن جيعل العناية ل أسنا 
 واحلمد  رب العادلُت.ادلستعان على وبيل الرشاد 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية المسألةأ.   
واإلقتصادية والسياسة   العودلةم لغاية تبادؿ العلـو وادلعارؼ واحلضارة، والسيما يف هم إف الًتمجة أمر
لقد كثر ىف ىذا الزمن من  1.نشاط الًتمجة من سريع إىل أسرع، ومن كثَت إىل أكثر ريكيومنا ىذا، حيث جي

اللغة اإلندونيسية. وينبغى لنا أف نعرؼ أف ادلًتجم جيب عليو لو مهارة لغوية يًتجم النصوص العربية إىل 
إذف، لًتمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية جيب على ادلًتجم إجادة اللغة  ٕبإجادة اللغتُت. ةمناسب

 العربية واللغة اإلندونيسية.
كانت لغة تستخدمها البالد العربية   حيث أهنا،بَتةاليت ذلا أمهية ك ملغات العاحدى لإاللغة العربية و 

نشأ ىذا بُت اللغة واإلسالـ أوإف العربية ىي ادلظهر اللغوي لكتاب ادلسلمُت اخلالد وىو القرآف الكرمي. ولقد 
م العربية وتعليمها واجبُت ال يسقطاف عن صالت يعز حصرىا ويصعب تعدادىا كما جعل ىذا من تعلّ 

ُت من غَت العرب يستطيعوف االتصاؿ بالقرآف الكرمي من خالؿ الًتمجة إال أنو صحيح أف ادلسلمإنو  مسلم.
من الصحيح أيضا أف القرآف الكرمي قرآف بلفظو ونصو. إف إعجاز القرآف اللغوي جيعل من ترمجة ألفاظو أمرا 

 3.ونيإنساف. وما ىذه الًتمجة اليت يزخر الغريب هبا إال حماوالت لنقل أفكاره ومعا ييستحيل على أ
القاعدة الىت يسَت عليها العمل واألسس الىت يتم ضوئها ضبط األشياء.  يوتتضمن اللغة أنظمة وى

فينبغى دلن  ٗوكاف النظاـ ىف اللغة أمرا متسعا شامال لطريقة ترتيب احلروؼ وتواىل األصوات وتركيب اجلمل.
ربعة  األصوات والصرؼ والنحو يستخدـ أية اللغة أف يتعلم كل ما يتعلق هبا ويدرسها من النواحى األ

 ٘دلن يستخدـ اللغة العربية ألهنا أقدـ اللغات وأقواىا أصالة وأوسعاىا تعبَتا. والداللة. ومن ثّ 
اإلندونيسيوف إذا أرادوا أف ينالوا أو حيصلوا على ادلعلومات أو البيانات والعلـو من كتب مكتوبة 

لموا قواعدىا ومفرداهتا حىت يقدروا على فهم النصوص العربية. باللغة اللغة العربية كالقرآف فعليهم أف يتع
مة ذلم حىت حيصلوا على ادلعلومات همالعربية إىل اللغة اإلندونيسية لذلك، الًتمجة الصحيحة من النصوص 

 منها.

                                                           
1
 Moh. Mansyur dan Kustiawan,   دليل الكاتب و المترجم  (Jakarta: PT Moyo Segoro Agung, 

2002) hlm. ج 

2
 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2011), hlm. 41 
3

 ٘ص.  ،(ٕٛٓٓالعربية،  مكاف  دار اإلفاؽ)دوف ،، المدخل إلى تعلم العربيةرجب عبد اجلو إبرىيم 

 ٖٕ. ص، (ٜٜٛٔ ،السعودية العربية ادلملكة  الرياض) ،بها الناتفين لغير العربية تعليم، طعيمة أمحد رشدى 4

 ٖٚٗ. ص،(ٜٙٛٔ ،للماليُت العلم دار  بَتوت) ،اللغة فقو فى دراسات، الصاحل صبحى ٘
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الًتمجة عملية نقل األفكار واألقواؿ من لغة إىل أخرى مع احملافظة على روح النص ادلنقوؿ. إف 
فإنو إذا كانت الكلمات ىي اليت تشكل اللبنات اليت تكوف منها البناء اللغوي فإف اللغوية ىي وذلذا، 

ة ىياليت يالقوالب اليت تصاغ فيها األفكار واجلمل. وروح ادلًتجم يف تعبَت ومواىبو الكامنة فيو وخلفيتو الثقاف
جادة اللغوية تعترب من األساسيات متيز الًتمجات ادلختلفة لنفس النص. وذلذا ديكن القوؿ  إذا كانت اإل

أو مجلة أو فقرة أو نص ما، فإف ادلوىبة والثقافة واالطالع  االضرورية الالزمة للمرء حىت يقدـ على ترمجتو تعبَت 
ونوعية التعليم الذي حصل عليو ادلًتجم وادلمارسة والتدريب ادلستمر ىي اليت تصقل مهارات ادلًتجم، وتعمل 

صيتو كمبتكر ومبدع ومكتشف، لديو القدرة على كشف دور وكنوز اللغة ادلنقوؿ على نضوجو وبلورة شخ
اللغوية ليس كل  اتوإف الًتمجة مهارة من ادلهار  ٙمنها، ووضعها يف أماكنها السليمة يف اللغة ادلنقوؿ إليها.

 من يقدر على فهم اللغة العربية قادرا على القياـ بًتمجة صحيحة جيدة.
لق باستخداـ الطريقة، ألف الطريقة ىي األسلوب الذي يستخدمو ادلًتجم يف وحتسُت الًتمجة متع

 وطريقة. معاجلة نشاط ومشكالت الًتمجة لتحقق الوصوؿ إىل اللغة ادلقصودة بأيسر السبل وأقل الوقت
وىي داللة معجمية، وداللة صرفية، وداللة  هاأف يعرؼ أربعة عوامل ى ادلًتجممها ال بد علو فهميف  الًتمجة

حنوية، وداللة بالغية. فالداللة ادلعجمية توجو عنايتنا إليها يف دراسة واستعماؿ اللغة والداللة صرفية تستمد 
عن طريق الصيغ وبنيتها والداللة النحوية حتتم نظاـ اجلملة العربية أو ىندسها ترتيبا خاصا لتكوف اجلملة 

واخلارج عن ادلقتضى  الداللة البالغية تستمد عن طريق األساليب ادلتنوعة من اجملاز والقصريفهم مرادىا و 
 7.الظاىر

أمر مهم يف عملية الًتمجة ويسهلو يف مقارنة اللغة  إهناالبد على ادلًتجم أف يفهم تلك العوامل، ف
ا الزمة معرفة وضع اللغة وموضعها. ألهن كاف وخربىا ادلقدـالعربية واللغة اإلندونيسية ال سيما يف نشاط ترمجة  

وادلعاجم. حىت يًتجم اللغة  ،وادلعارؼ الواسعة ،وال بد للمًتجم أيضا أف يفهم نظاـ اللغتُت وخصائصهما
النصوص اإلندونيسية اليت  العربيية إىل اللغة اإلندونيسية بفهم القواعد منهما حىت تظهر الًتاكيب العربية على

ية. ومن أبرز طبائع وخصائص اللغة العربية االىتماـ باجلملة الفعلية باإلضافة إىل ترمجها من النصوص العرب
على أّف الّلغة اإلندونسية هتتّم باجلملة االمسية  ،االىتماـ باجلملة االمسية وتركيب النعت وادلنعوت واإلضافة

 ٛ.اىتماما دائما إال يف األسلوب
أما مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج هتتم اىتماما كبَتا عن أمهية و 

 الًتمجةاللغة، يعٌت اللغة العربية وكانت تلك اللغة العربية كإحدى ادلواد الدراسية اليت تُتعّلم للتالميذ فيها. وإف 
ف الًتمجة و درسم يىو ا. وهندرسيأف  درسةادل هىذ ذ يفالتالميجيب على  إحدى ادلواد يف اللغة العربية اليت

                                                           
)مصر  مكتبة الوفاء، ،الترجمة أصولها ومبادئها وتطبيقها الرزاؽ إبراىيم،عبد العليم السيد منسى، وعبد اهلل عبد  6

 ٔٔ، ص. ٔ( ط. ٜٜ٘ٔ

 ٓٙ.،ص(ٜٜٚٔمكتبة النهضة العربية، القاىرة، )، طرق التعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر،  7

8
 Moh. Mansyur dan Kustiawan, دليل الكاتب و المترجم, hlm. 40 
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لنصوص من العربية إىل اإلندونيسية أـ عكسها. فمن ادلعروؼ أف ىناؾ اختالفات بُت اللغة العربية  أحيانا
ف من و واإلندونيسية من ناحية القواعد أو تركيب الكلمات، وتلك االختالفات قد تظهر صعوبا حُت يًتمج

 ونيسية.العربية إيل اإلند
وهتتم اللغة  9علم النحو قد وجدنا ادلادة عن "اجلملة الفعلية"، ىي الىت تتألف من فعل وفاعل.ويف 

العربية بالفعل )اجلملة الفعلية(، كما هتتم باالسم )اجلملة االمسية( رعاية للمقاـ. واللغة الكاملة ىي الىت 
لبدء بالفعل، وال يقدـ االسم إال إذا كاف ىناؾ تراعى لكل مقامو مقالو. إف األصل يف اللغة العربية ىو ا

وكثَت من التالميذ الذين قد تعلموا ىف ادلعاىد التقليدية يًتمجوف اجلملة  10سبب بالغي يقتصى ذلك. 
الفعلية بالًتمجة احلرفية، وىي نقل الكالـ من لغة إىل أخرى وتراعى يف ذلك حماكة األصل يف عدد كلماتو 

على سبيل ادلثاؿ، َذَىَب التػِّْلِمْيُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة  11تشبو وضع ادلرادؼ مكاف مرادفها.ونظمها وترتيبها. فهي 
فلذلك حاصل الًتمجة غَت مناسب على قواعد اللغة ، Pergi Seorang Murid ke Sekolahوىم يًتمجوف ب

ة العلماء دار السالـ ادلستهدفة يعٍت اللغة اإلندونيسية. وكذلك استطاع تالميذ الصف التاسع مبدرسة هنض
 الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج.

وجيب علينا أف نعرؼ أف ترمجة النص ليس نقل الكلمة بعد كلمة من اللغة األصل إىل اللغة 
ادلستهدفة، ولكن أصل الًتمجة ىي نقل ادلعٌت الذى يتضمن ىف اللغة ادلًتجم منها إىل اللغة ادلًتجم إليها. 

 ٕٔيقاؿ جناح إذا ادلعٌت الذى يتضمن ىف اللغة األصل وصل إىل قارئ اللغة ادلستهدفة تاما.وىذا نقل ادلعٌت 
 إذف،إذا اردنا ترمجة كاف الناقصة جيب علينا أف نعرؼ معناىا ألف الًتمجة ىي نقل ادلعٌت.

تالميذ الصف التاسع مبدرسة  عرؼ مهارةيريد أف ي، الباحث ادلذكورةادلسئلة  خلفية ىذه على بناء
القواعد  باستخداـ طريقة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج عن تلك الًتمجة

طريقة القواعد  تطبيق"  ادلوضوع على علميا حبثايبحث  أف الباحث ريدي الفكر ىذا من انطالقاو . والًتمجة
بمدرسة نهضة العلماء دار السالم الثانوية  بالصف التاسع للتالميذالجملة الفعلية  والترجمة في ترجمة

 ."4102/4102في العام الدراسي  اإلسالمية ميجين سمارانج
 

 تحديد المسألةب. 
 األىداؼ، من الباحث ريدهي عما وينحرؼ خيرج ال ألفو  ،السابقة البحثخلفية ىذا  من انطالقا

  يلي مما ادلسائل ددحي أف لو نبغييف

 ىي طريقة القواعد والًتمجة؟ما  .ٔ
                                                           

9
 Moh. Mansyur dan Kustiawan ,دليل الكاتب و المترجم , hlm. 73 

10
 Moh. Mansyur dan Kustiawan, دليل الكاتب و المترجم, hlm. 71 

11
 Moh. Mansyur dan Kustiawan, دليل الكاتب و المترجم, hlm. 21 

12
 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, hlm. 87. 
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بالصف  طريقة القواعد والًتمجة يف ترمجة اجلملة الفعلية إىل اللغة اإلندونيسية للتالميذ كيف تطبيق .ٕ
يف العاـ الدراسي  مبدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج التاسع

 ؟ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ
 حُت ترمجوا النصوص العربية إىل النصوص اإلندونيسية بنمط التالميذ واجههاياليت  شكالتما ىي ادل .ٖ

 اجلملة الفعلية؟
 

 هج. أىداف البحث وفوائد
  ىي البحث ىذا من فاألىداؼ السابقة، ادلسائلىذه  مبناسبة

مبدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية  دلعرفة أمهية طريقة القواعد والًتمجة للتالميذ بالصف التاسع .ٔ
يف ترمجة اجلملة الفعلية إىل اللغة  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓيف العاـ الدراسي  اإلسالمية ميجُت مسارانج

 اإلندونيسية
 مبدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج دلعرفة مهارة التالميذ بالصف التاسع .ٕ

اإلندونيسية باستخداـ طريقة القواعد  يف ترمجة اجلملة الفعلية إىل اللغة ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓيف العاـ الدراسي 
 والًتمجة.

 حُت ترمجوا النصوص العربية إىل النصوص اإلندونيسية بنمط التالميذ واجههاياليت  شكالتادلدلعرفة  .ٖ

 اجلملة الفعلية.
 وأما الفوائد من ىذا البحث فهي 

 الفائدة النظرية .ٔ
بطريقة القواعد والًتمجة يف ترمجة اجلملة  ادلتعلقة النظريةواخلربة  بارتخاإل من كثَتا سيعطي البحث ىذا

مبدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية  بالصف التاسع الفعلية إىل اللغة اإلندونيسية للتالميذ
 .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓيف العاـ الدراسي  اإلسالمية ميجُت مسارانج

 التطبيقية الفائدة .ٕ
 للباحث  ( أ

 .الًتمجة مهارة يف خصوصا باحثلل جديدا وعلما خربة البحث ىذا يكوف أف
 تالميذلل  ( ب

 ية.مجاع، فردية كانت أو ميف وظيفته تالميذارتفاع حركة ال( ٔ
 واألسئلة. اءر يف تعبَت األ تالميذارتفاع شجاعة ال( ٕ
مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية  تالميذ يف التاسعللارتفاع اجناز التعليم ( ٖ

 ميجُت مسارانج.
 دلدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج.  ج( 
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مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية لرئيس  ونصيحةة خرب ىذا البحث  يكوف أف( ٔ
 بطريقة ادلستخدمة سًتاتيجيةاال أو الطريقة ختيارا يفُت مادلعلّ  أو اإلسالمية ميجُت مسارانج

 القواعد والًتمجة. طريقة كاستخداـيف الًتمجة   التعليم
مدرسة هنضة العلماء دار السالـ يف  ًتمجةيف مادة ال خاصة العربية اللغة تعليم عملية صَتت( و ٕ

 مسرَّةً  عمليةً  الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج
 د(  للقارئ

ىف  قارئ ىذا البحث من الطالب أو احملاضرين، فبالنسبة إىل الطالب أف يكوف خربة ذلم
استيعاب لغة ما حيتاجوف إليها ىف تعلمهم. وبالنسبة إىل احملاضرين أف يكوف خربة عن األنواع ىف 

 ترمجة اجلملة الفعلية إىل اللغة اإلندونيسية لطالهبم.
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 الباب الثاني

 ةاألســـس النظري

 النظري الهيكل .أ
 بُّت ي أف للباحث فينبغي البحث، ىذا يف القرآء فهم خطأ عن كللتجنب البحث مراراست قبل
 كأما. البحث يف ما فهم لتسهيل الالزمة االمور من فتوضيحو موضوعا، البحث كل ألف. ادلصطلحات

 :تلى كما فهي البحث ىذا موضوع من تعتمد الىت االساسية ميادلفاى
 طريقة القواعد والترجمة .1

ريقات ادلستعملة ىف تعليم اللغة العربية، احدىا طريقة القواعد كالًتمجة. العلماء كانت الط
كاألذكياء ىف تعليم اللغة األجنبية تذكر ىذه الطريقة السلفية. ذلك التذكَت يتعلق بصورة عكسية على 

 طريقات تعليم اللغة فىالعصر اليوناف كالالتُت.
مة للمعّلم إللقاء ادلادة الدراسة اىل التالميذ. لذلك كما عرفنا اف الطريقة ىى الوسيلة ادلستخد

بعد فكر ادلعلم ادلادة الدراسية فينبغى اف يفكر طريقة تعليمها اىل التالميذ. بإىتماـ احواؿ التالميذ. 
 1ال بد للمعلم اف يفكر خَت الطريقة لًتكيب ادلادة الدراسية كجيعلو كالسالسل ادلتصل.

 ىف الصانع كطريقة كقت، أقصر ىف جهد بأقل األعماؿ خطة ىى:  العاـ مبعناىا الطريقة
 ىف بالطريقة كادلقصود لعملو أدائو ىف إنساف كل كطريقة جتارتو ىف كالتاجر زراعتو ىف كالزارع صنعتو
 جانبو من جهد كبأقل كقت أقصر ىف العملية من اذلدؼ هبا ليحقق ادلدرس يرمسها الىت طةاخل الًتبية
 من لعم من معينا ىدفا هبا ليحقق الفرد يرمسها اليت اخلطة ىي العاـ بادلعٌت 2.التالميذ جانب كمن

 3.ادلواد من مادة لفهم ادلًتجم يتبعها اليت الوسيلة ىي كالطريقة. كقت أقصر كيف جهد بأقل األعماؿ
فيو أف أساس كل  ادلنطق العادليوقيلىي  كالًتمجة القواعد طريقةفًتا  الذم يسس  ىذه االك 

كاجلوىر يف  4اللغات يف العامل على نف  األساس الواحد، كأف القواعد ىي جزء من الفلسفة كادلنطق.
ة اجلملة كحفظ ادلفردات أساسا على اللغة اليت نشاط تعليم اللغة األجنبية ىو حتليل القواعد ككتاب

. حلفظ النصوص الكالسيكية يف اللغات  هبذه الطريقةيتم تشجيع طالب اللغة ك  5تستخدـ كل يـو
 .طالب الًتمجة، كال سيما النصوص ذات قيمة أدبية عاليةلاألجنبية ك 

                                                           
1
 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab(Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), hal. 8 
 ٕٔ( ص : ٖٜٛٔ) القاىرة: دار ادلعرؼ،  ، التوجيه في تدريس اللغة العربيةحممد على السماف ، 2

 ٕٚٙ(، ص. ٜٓ٘ٔ، )القاىرة : دار االحياء العربية، روح التربية و التعليمحممد عطية االبراشي، 3

4
Acep Hermawan, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 170. 
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 170. 
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ت طريقة القواعد كالًتمجة أك طريقة النحو كالًتمجة أك الطريقة القددية أك الطريقة التقليدية كان
كىي اليت تبدأ بتعليم القواعد كشرحها  6ىي الطريقة اليت تتكوف من طريقة النحو كطريقة الًتمجة،

أقدـ طرؽ ك عند عبد العزيز، تعد ىذه الطريقة  7شرحا طويال منفصال كمدعما بواسطة اللغة الوطنية.
كىي من أقدـ الطرؽ اليت استخدمت يف تعليم اللغات األجنبية، كما زالت تعليم اللغات ادلعركفة. 

تستخدـ يف عدد من بالد العامل .جتعل ىذه الطريقة ىدفها األكؿ تدري  قواعد اللغة األجنبية، كدفع 
لب إىل حفظها كاستظهارىا، كيتم تعليم اللغة عن طريق الًتمجة بُت اللغتُت: األـ كاألجنبية، كهتتم الطا

ىذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة كالكتابة يف اللغة األجنبية. تستخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ للمتعلم  
طريقة الًتمجة كأسلوب رئيسي يف كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة ادلنشودة. كبعبارة أخرل تستخدـ ىذه ال

 8التدري .
 أهداف طريقة القواعد والترجمة .2

 من أىداؼ طريقة النحو كالًتمجة فيما يايل:
بو, كاإلستفادة من ذلك يف التدريب العقلي, كتنمية  دتكن الدارسُت من قراءة النصوص ادلكتوبة (1

 ادللكات الذىنية، كتذكؽ األدب ادلكتوب, مع القدرة على الًتمجة من اللغة اذلدؼ كإليها.
تدريب الطالب على استخراج ادلعٌت من النصوص األجنبية كذلك عن طريق ترمجة ىذه النصوص  (2

 إىل لغتو القومية
قواعد اللغة كفهمها كالتعبَت بأشكاؿ لغوية تقليدية كتدريب الطالب  هتدؼ ىذه الطريقة حفظ (3

 9على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب ادلنظم يف الًتمجة من لغتهم إىل اللغة ادلتعلمة.
 ادلرحلة ادلتقدمة من التعليم يتدرب الطالب على تذكؽ ادلعٌت األديب كالقيمة الفنية دلا يقرأ.كيف  (4

 كأما اخلطوات يف تنفيذ طريقة القواعد كالًتمجة فهي: .3
 يبدأ ادلعلم الدرس بشرح تعريف القواعد مث إعطاء األمثلة منها. . أ

 أك يطلبهم لتقدًن حفطهم ادلفردات. يسدم ادلعلم التالميذ على حفظ ادلفردات كترمجتها . ب
ج.  يطلب ادلعلم التالميذ أف يفتح الكتاب مث يسديهم لفهم مادة القراءة بأف يًتمجواىا كلمة بعد  

 10كلمة أك مجلة، كيصحح ادلعلم على ترمجة التالميذ اخلطيئة كيشرح القواعد كالبالغة ذلم. 
 كأما ادلزايا من طريقة القواعد كالًتمجة فهي: .4

                                                           
6

 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi يترجم من  

Metodologi ,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 37 
.) مكة ادلكرمة: جامعة طرق تدريسه-مداخله-تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسحممود كامل الناقة،  7

 (.ٜ٘ٛٔحدةالبحوث كادلناىج، أـ القرل معهد اللغة العربية ك 
8

يترجم من     Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2005), 30 & 34. 
 47-46 ،ادلرجع السابق ،طرائق تدريس اللغة العرية للناطقين بلغات أخرى عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 9

10
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hlm. 37. 
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 يقدر التلميذ القواعد كحفظها. . أ
 يفهم التلميذ فهما جيدا على مادة ادلقركءة اليت تعلمها كيستطيع على ترمجتها. . ب

 ج.  يفهم التلميذ على خصائص اللغة ادلستهدفة.
 طريقة ترتقي قدرة التالميذ على مذكرة كاحملافظة.د.  ىذه ال

 11ق. ىذه الطريقة تستطيع أف تُنفَذت يف الفصل الكبَت.
 كأما العيوب من طريقة القواعد كالًتمجة فهي: .5

 مهارات اللغة.ىذه الطريقة تعلم كثَتا عن اللغة فقط، ليست  . أ
ىذه الطريقة ال تعلم كثَتا إال عن مهارة القراءة، ليست مهارات الثالثة األخرل يعٍت مهارة  . ب

 اإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة الكتابة.
نوع لغة كاحدة، يعٍت الكتابة الكالسيكية، كأما الكتابة العصرية كالتكلم ال ج. التلميذ ال يتعلم إال 

 يتعلمهما.
 ردات كالًتاكيب كاالعتبارات اليت يتعلمها التلميذ ديكن التستخدـ يف اللغة العصرية.د. ادلف

  12ق. ألف يتفكر التلميذ كثَتا عن مشكالت القواعد فنقصاف التلميذ العتبار اللغة.
 مفهوم الترجمة .6

 ةأ(  تعريف الًتمج
كمعناىا التفسَت أك النقل أك البياف يقاؿ  ةن مجََ رْ تػَ  – مُ جِ رْ تػَ يػُ  – مَ جَ رْ الًتمجة لغة مشتقة من تػَ 

 إىل نقلو أل" اإلندكنيسية باللغة الكالـ أحد ترجم"كترجم أحد الكالـ أل فسره بلساف أخر، 
 13.اإلندكنيسية اللغة

 كالًتمجة اصطالحا كما يلي:
التعريف األكؿ : استبداؿ مفردات من النص األصلي مبفردات أخرل معادلة ذلا معٌت ىف لغة 

 أخرل.
 ة نصيحة ىف لغة كاحدة مبادة نصيحة مكافئة ذلا ىف لغة أخرل.التعريف الثاىن: استبداؿ ماد

 ٗٔالتعريف الثالث: نقل ادلعاىن من اللغة ادلًتجم منها إىل نف  ادلعاىن ىف اللغة ادلًتجم إليها.
 هبذه التعريفات أف ترمجة نقل الكلمة باألخرل يف النف  ادلعٌت.ادلراد 

 ب(  أقساـ الًتمجة

                                                           
11

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 32. 
12

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 33. 
13Moh. Mansur dan Kustiwan, Panduan Terjemah Pedoman Bagi Penerjemah Arab – 

Indonesia - Arab, (Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2002), hlm. 20 
14 Moh.Mansur dan Kustiwan, Panduan Terjemah Pedoman bagi Penerjemah Arab – 

Indonesia – Arab, hlm. 20 
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كإىل ترمجة معنوية ، (literal/lugas)تنقسم الًتمجة إىل ترمجة حرفية أك لفظية أك تقليدية 
 أك تفسَتية. 

  الًتمجة احلرفية : نقل الكالـ من لغة إىل أخرل كتُراَعى يف ذلك حماكاة األصل يف عدد
 كلماتو كنظمها كترتيبها. فهي تشبو كضع ادلرادؼ مكاف مرادفها.

الًتمجة ادلعنوية : شرح الكالـ كبياف معناه بلغة أخرل مع مراعاة مكافأة لغة األصل يف 
ادلعاين كاألغرا ، كاستقالؿ صيغة الًتمجة عن األصل، حبيث ديكن أف يستغٌت هبا عنو، كانو ال 

 ٘ٔأصل ىناؾ كال فرع.
 
 

 ج(   أساليب الًتمجة
 جيب على ادلًتجم أف يعلم أساليب الًتمجة، تتم الًتمجة على ثالث مراحل تأتى:

كأمناطو، كمواقع إعراب كلماتو، أكال: اإلمعاف ىف قراءة النص بصحة حتليل صيغ كلماتو، كمركباتو، 
 كمعرفة معاىن كلماتو، كأساليبو. 

ثانيا: استيعاب الفكرة، لكى نفهم النص ادلراد ترمجتو بعد أف نقرأه بإمعاف، فلي  من احلكمة أف 
 نًتجم قطعة عجزنا عن فهمها.

 ٙٔثالثا: نقل الفكرة بلغة مستهدفة سليمة، كتعابَت صحيحة.
 ىناؾ مخسة مراحل لفهم ادلعٌت من اجلملة اللغة العربية: M. Zakaكغَت ذلك، عند  

فهم معٌت النحوية العامة من اجلملة. ذلك ديكن أف يعمل بنظر انواع اجلملة من حيث  (ٔ
 .ادلعٌت ىا أك ادلبٌت ىا

 صر النحو من كل عنصر اجلملة.افهم معٌت النحوية اخلاصة، حىت حيصل عن (ٕ
فهم عالقة بُت الكلمات من اجلملة، حىت معلـو تركيبها فصال، كفاعل، كمفعوؿ بو كغَت  (ٖ

 ذلك.
 فهم إشارة الًتكيب الىت حيصل من حتليل الصرفية. (ٗ
 ٚٔم ادلذكورة.يىافميعٌت الكلمة على أربعة  (٘

 
 مشكالت الًتمجة د(

                                                           
15Moh.Mansur dan Kustiwan, Panduan Terjemah Pedoman Bagi Penerjemah Arab – 

Indonesia – Arab, hlm. 21 
16Moh.Mansur dan Kustiwan, Panduan Terjemah Pedoman Bagi Penerjemah Arab – 
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17M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab - Indonesia,hlm. 4 
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ىناؾ ادلشكالت الىت توجدىا ادلًتجم خصوصا دلًتجم النص اللغة  M. Zakaكما نقلو 
 العربية إىل اللغة اإلندكنيسية:

 أنشطة الًتمجة صعب. (ٔ
 ية كاللغة اإلندكنيسية.ىناؾ فرؽ الًتكيب كالثقافة بُت اللغة العرب (ٕ
 نقص مهارة ادلًتجم ىف اللغة ادلستهدفة. (ٖ
 ٛٔ(  نقص مهارة ادلًتجم على قاعدة الًتمجة.ٗ
 الًتمجة الفعالية ق( طريقة

 كما عرفنا أف الًتمجة ذلا التعريفات، كمنها:
 : استبداؿ مفردات من النص األصلي مبفردات أخرل معادلة ذلا معٌت ىف لغة أخرل. التعريف األكؿ

 التعريف الثاىن: استبداؿ مادة نصيحة ىف لغة كاحدة مبادة نصيحة مكافئة ذلا ىف لغة أخرل.
 ٜٔالتعريف الثالث: نقل ادلعاىن من اللغة ادلًتجم منها إىل نف  ادلعاىن ىف اللغة ادلًتجم إليها.

 كادلراد هبذه التعريفات أف ترمجة ىي نقل الكلمة باألخرل يف النف  ادلعٌت.
 كيف ىذه ترمجة النص بنمط اجلملة الفعلية العفالية، يعٍت باستخداـ الًتمجة ادلعنوية. ألهنا شرح
الكالـ كبياف معناه بلغة أخرل مع مراعاة مكافأة لغة األصل يف ادلعاين كاألغرا ، كاستقالؿ صيغة 

 ٕٓالًتمجة عن األصل، حبيث ديكن أف يستغٌت هبا عنو، كانو ال أصل ىناؾ كال فرع.
أف ترمجة النص ليست نقل كلمة بعد كلمة أخرل من اللغة األصلية إىل اللغة كجيب أف يعتبَت 

ادلستهدفة، كلكن أصل الًتمجة ىي نقل ادلعٌت الذل يتضمن ىف اللغة ادلًتجم منها إىل اللغة 
غة األصلية كصل ادلستهدفة إليها. كىذا نقل ادلعٌت يقاؿ النجاح إذا كاف ادلعٌت الذل يتضمن ىف الل

 .إىل قارئ اللغة ادلستهدفة تاما
 الجملة الفعلية .7

كهتتم اللغة العربية بالفعل )اجلملة الفعلية(،  21كاجلملة الفعلية ىي الىت تتألف من فعل كفاعل.
قاـ. كاللغة الكاملة ىي الىت تراعى لكل مقامو مقالو. إف كما هتتم باالسم )اجلملة االمسية( رعاية للم

األصل يف اللغة العربية ىو البدء بالفعل، كال يقدـ االسم إال إذا كاف ىناؾ سبب بالغي يقتصى 
 22ذلك. 

 
                                                           

18M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab - Indonesia, hlm. 27 
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 ب. الدراسة السابقة
 : فهي ادلقركءة البحوث كأما ،وحبث يكتب أف قبل هاكحلل  علمية حبوثا الباحث قرأ قد
الطالب ىف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة كايل سوذمو  ٕٓٔٓالبحث الذل كتبو مش  ادلعارؼ سنة   -ٔ

اإلسالمية احلكومية مسارانج حتت ادلوضوع "االرتباط بُت فهم كتاب األمثلة التصريفية كقدرة على 
لطالب الصف األكؿ من مدرسة فتوحية األكىل ادلتوسطة اإلسالمية مبراذمُت  ترمجة اجلملة البسيطة

كتاب األمثلة التصريفيّة   فهمكيف . ٔادلسائل يف ىذا البحث: دماؾ"، كمن ىذا البحث أف خيلص
كيف قدرة على .ٕ لطاّلب الصّف األّكؿ منمدرسة فتوحّية األكىل ادلتوسطة اإلسالمّية مبراذمُت دماؾ ؟

ملة البسيطة لطاّلب الصّف األّكؿ منمدرسة فتوحّية األكىل ادلتوسطة اإلسالمّية مبراذمُت ترمجة اجل
.ىل يوجد االرتباط بُت فهم كتاب األمثلة التصريفّية كقدرة على ترمجة اجلملة البسيطة ٖدماؾ؟ 

 لطاّلب الصّف األّكؿ منمدرسة فتوحّية األكىل ادلتوسطة اإلسالمّية مبراذمُت دماؾ؟
مدرسة  فهم كتاب األمثلة التصريفّية لطاّلب الصّف األّكؿ من عرفةؼ يف ىذا البحث األكؿ دلادكاألى

فتوحّية األكىل ادلتوسطة اإلسالمّية مبراذمُت دماؾ، كالثاين دلعرفة القدرة على ترمجة اجلملة البسيطة 
دماؾ، كالثالث دلعرفة  مدرسة فتوحّية األكىل ادلتوسطة اإلسالمّية مبراذمُت لطاّلب الصّف األّكؿ من

االرتباط بُت فهم كتاب األمثلة التصريفّية كقدرة على ترمجة اجلملة البسيطة لطاّلب الصّف األّكؿ 
 منمدرسة فتوحّية األكىل ادلتوسطة اإلسالمّية مبراذمُت دماؾ.

مجع البيانات يف ىذا  كىذا البحث شكل البحث الكمى، بطريقة تأخذ اجملتمع اإلحصائ، كطريقة
 طريقة ادلشاىدة كطريقة ادلقابلة كاختبار الًتمجة كالصرؼ.البحث ب

تحصيل على حتليل بيانات الك  Product Moment.اخترب الباحث الفرضية باستعماؿ حتليل االرتباطي 
مدرسة فتوحيّة  ( درجة فهم كتاب األمثلة التصريفّية لطاّلب الصّف األّكؿ منٔالبحث يدؿ على أف )

 ٘,ٓٚلو ىي ةاإلسالمّية مبراذمُت دماؾ بتقدير جيد، مدلوؿ على أف القيمة ادلتوسط األكىل ادلتوسطة
مدرسة فتوحّية األكىل ادلتوسطة  لطاّلب الصّف األّكؿ من بسيطة( درجة قدرة على ترمجة اجلملة الٕ)

( ٖ)ٖ,ٔٙذلا ىي ةمدلوؿ على أف القيمة ادلتوسطكإنو اإلسالمّية مبراذمُت دماؾ بتقدير مقبوؿ، 
الفرضية ىف ىذا البحث غَت مقبولة، ال يوجد االرتباط بُت فهم كتاب األمثلة التصريفّية كقدرة على 

مدرسة فتوحّية األكىل ادلتوسطة اإلسالمّية مبراذمُت  ترمجة اجلملة البسيطة لطاّلب الصّف األّكؿ من
 دماؾ. ألّف معامل االرتباط من احلساب أصغر من القيمة ىف جدكؿ االرتباط.

 من األّكؿ الصفّ  لطاّلب التصريفّية األمثلة كتاب فهم درجة إفما خالصة ىذا البحث فهي أك 
. جيد بتقدير أنّو على يدؿ كىذا ٘,ٓٚىي دماؾ مبراذمُت اإلسالمّية ادلتوسطة األكىل فتوحّية مدرسة
 ادلتوسطة كىلاأل فتوحّية مدرسة من األّكؿ الصفّ  لطاّلب البسيطة اجلملة ترمجة على القدرة درجة إفّ 

 لطالب عليها حصل الذل العلي العاـ ادلعدؿ من يعرؼ كىذا ٖ,ٔٙ ىي دماؾ مبراذمُت اإلسالمّية
 البسيطة اجلملة ترمجة على بقدرة اليرتبط التصريفّية األمثلة كتاب فهم إفّ ك . مقبوؿ بتقدير كىو
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 ذلك على كالدليل دماؾ اذمُتمبر  اإلسالمّية ادلتوسطة األكىل فتوحّية مدرسة من األّكؿ الصفّ  لطاّلب
 .داللة غَت رتباطاال ككاف ،ٖٕٕٓ,ٓكىو ادلتغَتين االرتباط معامل إىل كصلت اإلحصائي درجة أفّ 
الطالب ىف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة كايل سوذمو  ٕٔٔٓالبحث الذل كتبو شفيع اذلدل سنة -ٕ

الًتمجة احلرفية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية  اإلسالمية احلكومية مسارانج حتت ادلوضوع "ادلفاعيل ىف
 الطلبة فيًتمجة ادلوجودة ادلفاعيل أخطاء ما. ٔادلسائل يف ىذا البحث:)دراسة حتليل األخطاء(". 

 احلكومية؟ اإلسالمية سوذمو كايل جبامعة العربية اللغة تعليم لقسم
 احلكومية اإلسالمية سوذمو كايل جبامعة العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة أخطاء عن التصويبات ما. ٕ
 كايل جبامعة العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة عدد كم.ٖ ترمجتهم؟ يف يستعملوهنا اليت ادلفاعيل عن

 ادلائوية؟ بالنسبة ادلفاعيل ترمجة يف خيطسكف الذين احلكومية اإلسالمية سوذمو
 الًتمجة نصوص يف ادلفاعيل عن الوصفي لالتحلي على قاـ ميدانيا نوعيا حبثا البحث ىذا نوع كاف
 ادلستول مسارانج احلكومية اإلسالمية سوذمو كايل جبامعة الًتبية كلية يف العربية اللغة تعليم قسم لطلبة
 يف االجتماع كحالة النظريات من البحث ىذا تكوف. ـٕٓٔٓ/ٕٔٔٓ الدراسي العاـ يف السادس
 .اإلبراز كطريقة التوثيق، كطريقة قابلة،ادل بطريقة البيانات مجع كطريقة. الًتمجة
 جبامعة العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة ترمجة يف األخطاء من كثَت شاع ىي البحث ىذا نتائج كإما
 أك النحو ناحية يف إما األخطاء كتلك ادلفاعيل، تتضمن مجلة عن احلكومية اإلسالمية سوذمو كايل

 . الداللة أك اإلمالء أك الصرؼ
تلك األخطاء بتحريف األساليب كاجلمل كاألحرؼ غَت الواردة أك حتريف العدد  صويبتككاف 

كادلعدكد أك حتريف عالمة اإلعراب أك حتريف الكلمات اخلارجة من أصل ادلًتجم منها أك حذؼ 
األداة اخلطيئة أك حذؼ أؿ تعريف يف ادلضاؼ أك إتياف أداة ادلفاعيل أك زيادة ما ينقص من ترمجتو 

 . مَت كغَته أك تصويب الكتابة اخلطيئةمن الض
 ترمجة يف خيطسكف الذين احلكومية اإلسالمية سوذمو كايل جبامعة العربية اللغة تعليم قسم طلبة عدد بلغ

 ادلطلق ادلفعوؿ كيف ،% 48 ألجلو ادلفعوؿ كيف ،% 26 فيو ادلفعوؿ كيف ،% 43 إىل بو ادلفعوؿ
 %. 85 معو ادلفعوؿ كيف ،% 52

الطالب ىف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة كايل سوذمو  ٕٔٔٓلذل كتبو حممد شكور البحث ا-ٖ
اإلسالمية احلكومية مسارانج حتت ادلوضوع "اسًتاتيجية استخداـ طريقة "الًتمجة التمييزية" لًتمجة القرآف 

سائل طريقة ادل الكرًن مبعهد "بيت التمييز" سوكافما، توكدانا، إندرامايو". كمن ىذا البحث أف خيلص
الًتمجة التمييزية ىي أسلوب التعليم بسهولة كدمتعة ألطفاؿ ادلدرسة اإلبتدائية كمن يتعلم اللغة العربية 

ة ساعة ائساعة( لًتمجة القرآف كم ٕٗ× ٔادلبتدئُت يف بيت التمييزية اندرامايو، كأقل من يـو كاحد )
للطالب الذين يتعلموف غة العربية قواعد الليف ، بشكل صحيح كما كالسيكيةب التعلم الكتمن 
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سنوات عديدة يف ادلدارس الداخلية. القرآف الكرًن ىو األساس ادلنطقي  الكالسيكيةب قراءة الكت
 (.ٚٔ، كما قاؿ اهلل الذم يضمن أنو من السهل لتعلم القرآف الكرًن )سورة القمر: السهل

اىدة، كالتوثيق ألهنا تقارب بُت شدليستخدـ الباحث يف ىذا البحث بطريقة كافية ىي ادلقابلة، كا
لمسائل السابقة فأىداؼ ىذا البحث دلعرفة لالباحثة كادلستجيب كتتاسب حالية الوقعية أيضا. كفقا 

كتب الطريقة الًتمجة التمييزية كدلعرفة العالجة يف تطبيقها اليت تواجهها ادلتعلموف اإلندكنيسيوف يف فهم 
 العربية كالقرآف الكرًن خاصة.

قة الًتمجة التمييزية ىي طريقة الًتمجة اليت قد تشابو مع طريقة الًتمجة احلرفية ألهنا خملص جدا طري
كغَت للنص األصلي )النص ادلصدر( من جوانب النحو كترتيب اللغة كالعبارات شكل من األشكاؿ، 

 لتفسَته، حىت كيف األيات القرآف كثَتة االحتاج saklek). ). كبالتايل فإف الًتمجة تصبح قاسية ذلك
إذا كاف ادلًتجم استخدامها لفهم القرآف فلم يوجد ما تفسَته كللمًتجم ادلبتدئُت هبا مل يفهم نظاـ 

يًتجم اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية  كادلعارؼ الواسعة، كادلعاجم. حىت اللغتُت كخصائصهما،
 ليعلم مبعٌت صحيح كبفهم القواعد منها. 

ف يف فهم الكتب العربية عن طريقة الًتمجة التمييزية ك اإلندكنيسيو جهها ادلتعلموف وايالصعوبات اليت ك 
كتب العربية عن طريقة الًتمجة الف يف فهم القرآف ك و ييواجهها ادلتعلموف اإلندكنيسأما الصعوبات اليت 

 ادلًتجم. التمييزية ىى: التعريب كالتغريب، كعملية يف نقل، كتوحيد ادلصطلح، كنقل من ناحية الوامل
كىي:  النواحيكتب العربية يستطيع الباحث أف يقسم بثالث الكفعالية الًتمجة التمييزية لًتمجة القرآف ك 

الفعالية من ناحية أىدافها: كاذلدؼ من ىذه الطريقة ىنا تركز علي اعتبار معٍت كل ادلفردات ككضعها 
د النحوية كالًتاكيب األبنية كتقاس موضعها كيف ىذه الطريقة فيقـو ادلًتجم حبفظ كاسًتجاع القواع

ادلفردات اللغوية معادلة. كبعبارات أخرل ىذه الطريقة أدت إىل اخفاء ادلعٌت ادلراد من األصل بسبب 
 فا كاستحسانا، كالفعالية من ناحيتهااختالؼ اللغتُت كطبيعتها يف استعماؿ الكالـ للمعاين ادلرادة إل

يعاًف كل ادلشكالت يف الًتمجة ألف تطبيق الًتمجة حيتاج كجيب  ادلًتجم أف يجية: البد علىستَتاتاإل
طريقة كاحدة لتحقيق استخداـ الدماغ األدياف كاأليسر يف  يف )كما مهتاصو أ وارفعأف يعلى الطالب 

الدماغ بطريقة متوازنة، حبيث سيتم خمرجات التعلم. كالفعالية من ناحية إجرأهتا: عر  الباحث 
أف يقرأ النصوص العربية، كحيلل موضع كل  ب ىذه الطريقة، كىي يبدأ ادلًتجم اإلجرئات اليت كانت يف

ة األصل مكل ادلفردات كترتيبها، مث ينقل النصنوص العربية من لغة األصل إىل أخرل كتراعى فيها حماك
 يف عدد كلماتو كنظمها كتشبو كضع ادلرادؼ مكاف مرادفها. 

اـ بو الباحث كقع يف مهارة تالميذ الصف التاسع  ختالؼ يف ىذا البحث الذم قكأما أبرز اال
مدرسة هنضة العلماء دار السالـ  يف كالًتمجة القواعد طريقة باستخداـعلى ترمجة اجلملة الفعلية 

 الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج.
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 ج. الهيكل الفكري
الذم ذلا دة تنفيذ التقنية كحإف مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج 

من خالؿ اجلهود ادلوجهة ىداؼ دلسسسة هنضة العلماء ادلعارؼ رؤية كالبعثة كاألال مسسكؿ عن دعم حتقيق
، الكردية، كاألخالؽ العبادة، كالطاعة يف استقرار العقيدةديهم ل يكوف هم لكيعلى تشجيع التالميذ كتقددي
على سبيل فهم علـو   "الصفراء" تشريح كتابالقدرة على ادلهنة ك ت ثباالعلـو كإكادلهارات اللغوية، كاتساع 

تطوير مهارات اللغة األجنبية القواعد النحوية كالصرفية، فلذلك ذلا الرؤية كالبعثة كالوظائف كاألىداؼ يف 
 العربية( اليت تدعم متخرجي مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج)اللغة 
 قدرة تنافسية أكادديية.لديهم 
 كجودالرؤية دلدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج، فهي: أهنا تدعم كأما 
 .كقدرة على التحدث باللغة العربيةتخرجُت منها لديهم شخصية إسالمية ادل

 ميجُت مسارانج، فهي: دلدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية كأما البعثة
 ادلرحية. األكاددييةتنمية ىيئة  .ٔ
 القيم اإلسالمية. غرستقوية على  .ٕ
 العربية(.مهارات اللغة األجنبية )اللغة على  تطوير .ٖ

تحقيق ختدـ لالوظائف دلدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج، فهي: أهنا كأما 
 .ىداؼ دلسسسة هنضة العلماء ادلعارؼ من ناحية الًتبيةكاألرؤية كالبعثة ال

األىداؼ دلدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج، فهي: أهنا تدعم كأما 
 :، منهاتيةأتخرجُت لديهم مهارات ادل
 األكادديية. تناف ال قدرة .1
 .شفوية ككتابيةالقدرة يف اللغة  .2
 .ديثةة الكتب الكالسيكية كاحلاءلى قر القدرة ع .3
 كحفظهما. األحاديث النبويةالقرآف الكرًن ك  اءةالقدرة على قر  .4
 القدرة على فهم القواعد النحوية كالصرفية. .5
 الكردية. األخالؽ .6

كلتحقيق على ىذه ادلذكورة، فأتت مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج 
لدراسات للتالميذ فيها من حيث تعليم اللغة يعٍت اللغة العربية. كأما ادلواد الدراسية اليت يعلمها ادلعلم ا

 –للتالميذ يف مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج ليصقلها يف اربع ادلهارات 
كمنها النحو، كالصرؼ، كاإلمالء،  –ارة الكتابة ىي مهارة اإلستماع، كمهارة الكالـ، كمهارة القراءة، كمه

 كاإلنشاء، كالًتمجة كغَت ذالك.
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كتالميذ الصف التاسع يف مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج يف العاـ 
د يف تكوف عليهم كفاية أف تتسلط على أربع ادلهارات، ألهنم قد درسوا كل ادلوا ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالدراسي 

مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج  كمن ادلواد ىي الًتمجة. مع ىذا ديكن 
 القوؿ بأهنن تسلطن على الًتمجة .

أهنم خيطئوف كثَتا  اإلندكنيسية اللغة إىلنصوص اللغة العربية بنمط اجلملة الفعلية  وفكلكنهم إذا يًتمج
من التالميذ الذين قد تعلموا ىف ادلعاىد التقليدية يًتمجوف اجلملة الفعلية بالًتمجة  ا، ألف كثَت ها ترمجةفي

ة األصل يف عدد كلماتو كنظمها ماحلرفية، كىي نقل الكالـ من لغة إىل أخرل كتراعى يف ذلك حماك
على سبيل ادلثاؿ، َذَىَب التػِّْلِمْيُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة كىم  23كترتيبها. فهي تشبو كضع ادلرادؼ مكاف مرادفها.

فلذلك حاصل الًتمجة غَت مناسب على قواعد اللغة ، Pergi Seorang Murid ke Sekolahيًتمجوف ب
 الفهم للقارئُت. لغة اإلندكنيسية. كديكن كجود خطأادلستهدفة يعٍت ال

مدرسة هنضة العلماء دار  يف كالتالميذ كوهنم- الًتمجة مهارةىف  للتالميذ القدرة نقص األسباب كمن
 بادلناقسة يلقوف كىم الدرس، يعلموف الذين ُتادلعلم ناقص ألف - السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج

 عن بكيرغ اللغةالعربية، تعلم ىف هداجل يقصان التالميذ فصار الدراسة، بعد الصريح حالشر  لي  فحسب
 اللغة لتعليم األصحاب من كالتشجيع البيئة دكافع توجد كال ،اصعب اأمر  يعترب ألهنا التالميذ عند الًتمجة
 .الًتمجة يف كالتدريب العربية اللغة تعليم يف الوسائل نقصاف ككذلك العربية،

ىا ادلشكالت الىت كجدىي  M. Zaka وقالن، كما يواجهها التالميذادلشكالت اليت ف كمن ذلك
 اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية كما يلي: وصادلًتجم خصوصا دلًتجم نص

 صعب.أمر أنشطة الًتمجة  (ٔ
 ىناؾ فرؽ الًتكيب كالثقافة بُت اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية. (ٕ
 نقص مهارة ادلًتجم ىف اللغة ادلستهدفة. (ٖ
 ٕٗالًتمجة. واعد(  نقص مهارة ادلًتجم على قٗ

، فإف الباحث يريد أف يعرؼ كيعلم مهارة تالميذ الصف التاسع يف ادلذكورة اخللفية ىذه علىبناء 
 ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓ الدراسي العاـ يف مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج

لة الفعلية قبل استخداـ طريقة القواعد كالًتمجة قبل تنفيذ البحث فيها، كمعرفة ترقية يف على ترمجة اجلم
 مهارة  تالميذ الصف التاسع يف معهد مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج

واعد كالًتمجة بعد على ترمجة اجلملة الفعلية بعد استخداـ طريقة الق ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓ الدراسي العاـ يف
 تنفيذ البحث فيها.

                                                           
23

 Moh. Mansyur dan Kustiawan,  و المترجمدليل الكاتب , hlm. 21 
24M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab - Indonesia, hlm. 27 
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تكوف الطريقة يف ىذه البحث ىي طريقة القواعد كالًتمجة ، كىي كاحدة اسًتاتيجية من ك 
اإلسًتاتيجيات لًتقية مهاراة الًتمجة بنمط اجلملة الفعلية. كأما دلعرفة العوامل أك اإلسًتاتيجيات أخرل حملاكلة 

صف التاسع يف معهد مدرسة هنضة العلماء دار السالـ الثانوية اإلسالمية ترقية مهاراة الًتمجة على تالميذ ال
، فأجرل الباحث ادلشاىدة كادلقابلة، كالتوثيقة عليهم، ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓ الدراسي العاـ يف ميجُت مسارانج

 من العوامل أك اإلسًتاتيجيات األخرل اليت سيوجد عليها الباحث يف ىذا البحث كىي حبث دراسة احلالة.
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 الباب الثالث
 البحث مناهج

 
يف كتابة ىذا البحث العلمي،  قو الطر الباحث  ستخدمقد ا والوقائع وادلعلومات البيانات على لحصوللو 

 :يلي كما وىي
 أ. نوع البحث ومنهجه

إن ىذا البحث حبث نوعي وىو البحث الذي يستخدم لتصوير وحتليل ادلظهر واحلادثة والنشاط 
 Metode"وقال الدكتور سوجيانا يف كتابو  ٔواالعتقاد والرأي والفكر فرديا أم مجاعيا.االجتماعي والسلوك 

Penelitian Pendidikan ،" ٕداة البحث.أحالة احملسوسة الطبيعية والباحث يكون  ستخدميإن البحث النوعي 
والبحث النوعي ينقسم إىل قسمٌن: حبث نوعي ميداين، وحبث نوعي مكتيب. وىذا البحث حبث نوعي 

 ٖ.وىو إذا كان مجع البيانات بشكل الكلمات والصور وليست األرقام .ميداين
 اإلثنوغرافية، والبحوث النظرية، األسس وحبوث الظواىر، البحوث هيف النوعي البحث قو طر  أماو 

 النوعي البحث ىذا. االجتماعي النقد ونظرية الفلسفي، الفكر والبحث الة،احل وحبوث التارخيية، والبحوث
 ونتائج معينة، اجتماعية وحدة على متعمقة دراسة ىي احلالة ودراسة 4(.احلالة دراسة) احلالة حبث بطريقة

 5.معينة وحدة على ومعمقة واسعة عامة نظرة طىعي الدراسة
سرتاتيجيات لرتقية ، وىي واحدة من االطريقة القواعد والرتمجة باستخدام البحث ىي اىذمنهج و 

و اإلسرتاتيجيات أخرى حملاولة ترقية مهارة أ أما دلعرفة العواملو . على ترمجة اجلملة الفعليةمهاراة الرتمجة 
، فأجرى ارانجلتالميذ الصف التاسع مبدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن مسالرتمجة 

خرى ال ي سيوجدىا الباحث األسرتاتيجيات و االأ، من العوامل نعليه الباحث ادلشاىدة وادلقابلة، والتوثيق
 ميدانية.يف ىذا البحث وىي حبث دراسة 

 
 مكان البحث ووقته ب.

 .مدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن مسارانج ىيمكان ىذا البحث و 
 .ميجٌن مسارانج قرية غادرقا يف درسة ىذه ادلقع تو 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2011)  hlm. 60. 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 15. 

3
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009), cet. 26,  hlm. 11. 
4
 Sudarwan Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 52-

56. 
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 ملديه تالميذمعظم ال مدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن مسارانجويف 
ىذا  تنفيذ ب يفاسباأل وكذلك من .والتعليمية اخللفية االجتماعية واالقتصادية مثلك. ةختلفادل تهمخلفي

تالميذ الصف التاسع مبدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية أن يعرف مهارة يريد الباحث  ، يعينالبحث
وأيضا دلعرفة  من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية اإلسالمية ميجٌن مسارانج على ترمجة اجلملة الفعلية

 اجلملة الفعليةالنصوص العربية إىل النصوص اإلندونيسية بنمط  حٌن ترمجوا تالميذال واجههايال ي  شكالتادل
 .اجلملة الفعليةالنصوص العربية إىل النصوص اإلندونيسية بنمط احللول لتلك ادلشكالت يف ترمجة ودلعرفة 

مدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية وأما وقت البحث الذي سوف ينفذ الباحث يف 
 . ٕ٘ٔٓ نيويو  ٓٔ-ٖمن تاريخ حيتاج سبعة أيام يعين  مسارانجاإلسالمية ميجٌن 

 

 مصادر البياناتج.  

ستخدم الباحث دراسة ميدانية لنيل ادلعلومات والبيانات ادلتعلقة هبذا البحث، وذلك من ي
بنفسو  مبدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن مسارانج خالل حضور الباحث ىف

ن مصادر لنيل البيانات، وألجل ذلك تتكوّ  تالميذجلمع ادلعلومات والبيانات ادلتعلقة بالبحث ولقاء ال
 البيانات من:

 ادلصدر األساسي .ٔ
ستفيد منو الباحث ىف احلصول على البيانات مباشرة. وادلصادر األساسية ىف يوىو كل ما 

يف مبدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية تالميذ الصف التاسع ىذا البحث ىي نصوص الرتمجة و 
 وترمجتها. اجلملة الفعليةوى وتبحث توادلراجع الىت حت اإلسالمية ميجٌن مسارانج
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 يادلصدر الثانو  .ٕ
وىو كل ما يتعلق بادلوضوع من الكتب والوثائق وغًنمها الىت يكتمل هبا ادلصدر األساسي 

 ٙ.وحيصل عليو ىذا البحث على سبيل غًن مباشرة
 

 مجالهبؤرة البحث و د. 
ذا البحث ىي معرفة مهارة ترمجة اجلملة الفعلية لتالميذ الصف التاسع مبدرسة هنضة البؤرة ذل

 .ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓيف العام الدراسي  العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن مسارانج
اجلملة الفعلية لتالميذ ورلال ىذا البحث ىو استخدام طريقة القواعد والرتمجة على ترمجة 

الصف التاسع مبدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن مسارانج ىف ترمجتها إىل 
 اللغة اإلندونيسية.

 
 طريقة جمع البيانات. ه

 . ختبارةواال والتوثيقة والشهادة، ادلقابلة، ىي لبحثا ىذا يف البيانات جتمعال ي  الطريقة نإ
 :(Metode Wawancara)طريقة ادلقابلة  .ٔ

صة بطريقة األسئلة احلرية ااخل ائلعن ادلس اد حبثافر األمع دلقابلة باىي الطريقة جتمع البيانات 
جتمع البيانات بادلقابلة تقوم باللغة  ٚة.ال ي يغرض ليحصل اإلشرتاك ورأي األفراد عن ادلسئلة اخلاص

ما األشخاص الذين أ. يستخدم ىذا البحث بطريقة ادلقابلة و شرةغًن مبام أمباشرة  ٛواإلشارة والكتابة
 : ميقابلهم ليحصل على البيانات، فه

يف العام  تالميذ الصف التاسع مبدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن مسارانج
 Purposif) ٜفتستعمل معانية ىادفة تالميذما ادلستجيب من الوأ ،ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓالدراسي 

Sampling)  من مجاعتها حىت حتصل البيانات من كل طبقة  عبّ عينة يف كل طبقة ال ي تىي تؤخد ادل
مبدرسة هنضة العلماء دار اللغة العربية  الذي يعلم مادة، واألستاذ سيف الدين كاألستاذ تالميذال

 .ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓيف العام الدراسي  السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن مسارانج
 (Metode Observasi)طريقة ادلشاىدة   .ٕ
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قال زلمد علي إن الطريقة ادلشاىدة ىي إحدى الطرق ادلستخدمة جلمع البيانات ال ي 
واستخدم الباحث ىذه الطريقة الكتساب  10و غًن مباشرة.أتقوم هبا السؤال واجلواب، مباشرة 

السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن  تالميذ الصف التاسع مبدرسة هنضة العلماء دارالبيانات عن حالة 
  .ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓيف العام الدراسي  مسارانج

هبذه الطريقة قد شاىد الباحث عن مهارات التالميذ يف ترمجة النصوص العربية بنمط 
اجلملة الفعلية، احلاصل من ىذه ادلشاىدة بأن كثًن من التالميذ قد ترمجوا النصوص العربية بنمط 

ْلِمْيُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة وىم يرتمجون باجلملة الفعلية   Pergiبالرتمجة احلرفية، على سبيل ادلثال، َذَىَب الت ِّ

Seorang Murid ke Sekolah ، فلذلك حاصل الرتمجة غًن مناسب على قواعد اللغة ادلستهدفة يعين
السالم الثانوية اللغة اإلندونيسية. وكذلك استطاع تالميذ الصف التاسع مبدرسة هنضة العلماء دار 

 اإلسالمية ميجٌن مسارانج.
  (Metode Dokumentasi) التوثيق طريقة .ٖ

و ادلتغًن تتكون منها مذكرة ونسخة الكتب واجلرائد أىي حبث عن البيانات لألمور 
. ىذه الطريقة لتحصل ٔٔواجملالت والنقوش ومدكرة ادلشاورة وغًنىا ال ي تدل على البيانات الواقعية

تالميذ الصف التاسع مبدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية  إستجابةالبيانات عن 
 بيانات األخرى.الو  عن مهارة الرتمجة ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓيف العام الدراسي  ميجٌن مسارانج

 (Metode Tes)طريقة اإلختبار  .ٗ

وإجناز اإلمتحان أو اإلختبار للحصول على قياس ذكاء ادلتعلم  –غالبا  –يعمل ادلدرس 
 ٕٔتعلمو، ومن اإلمتحان ما يصنعها ادلدرس نفسو وىو ما يصنعو ادلدرس بإجراءات ادلعينة.

تالميذ الصف التاسع مبدرسة استخدم الباحث هبذه الطريقة للحصول على نسخة الرتمجة قام هبا 
 .ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓيف العام الدراسي  هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجٌن مسارانج

 
 طريقة تحليل البياينات و.

 البيانات حتليل وأما. الصحيحة قو الطر  إىل يحتاجف الكامل البحث نتائج ىعل للحصولو 
 تقوم. رقمعلى شكل  ليست ال ي البيانات لتحليل طريقة وىي النوعية، البيانات حتليل فهو ادلستعمل

 ٖٔ.كامال حاذلا ىف بعضا بعضها البيانات وعالقة ادلعىن لوجود الطريقة ىذه
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انطالقا من حتديد ادلسألة، استخدم ىذا البحث ىف حتليل ما حصل عليو من البيانات و 
 وادلعلومات الطرق الالئقة :

 الطريقة االستقرائية .ٔ
وىي طريقة تعرض األمثلة أو النموذج وتفحص وتقارن القاعدة. قامت ىذه الطريقة 

ومن تتبع اخلاصة للوصول إىل األحكام  ،العامة على أساس انتقال الفكر من اجلزئيات إىل القاعدة
الطريقة االستقرائّية ال ي ىي أن يبدأ ادلعّلم بذكر األمثلة مثّ وقال رشدي أمحد طعيمة أن  ٗٔالعامة.

هبذه الطريقة قام ىذا البحث بتحليل األنواع عما وجده أثناء مالحظتو  ٘ٔيستخلص منها القاعدة.
 نصوص الرتمجة.

وتطبيق ىذه الطريقة يعىن بعد حتصيل الباحث يف مجع البينات ال ي باستخدام الطرق 
السابقة من طريقة ادلقابلة وطريقة ادلشاىدة وطريقة التوثيق وطريقة االختبار، فينبغي على الباحث 

البينات ال ي قد حصلت من طريقة  يعتب الباحثأن حيلل تلك البينات بالطريقة االستقرائية بأن 
االختبار، أي ادلشكالت الىت يواجحها التالميذ أثناء مالحظتو نصوص الرتمجة، وبعد ذلك 
يستخلص الباحث ادلشكالت الىت يواجحها التالميذ حٌن يرتمجون النصوص الرتمجة من اللغة 

 اإلندونسية إىل اللغة العربية.
 الطريقة الوصفية .ٕ

اعتمدت ىذه الطريقة على مجع احلقائق وادلعلومات مث مقارنتها وحتليلها وتفسًنىا. 
بحث، ولذلك حتاول ىذه الطريقة بيان ادلسئلة ادلوجودة وحتليلها الوىذه الطريقة مستخدمة لكل 

 ٙٔألجل فهم ادلعىن احملتوى ىف تلك ادلسائل.
بعد حتصيل التقرائية، يعىن وأيضا أن تطبيق ىذه الطريقة كما يف استخدام الطريقة ا

الباحث يف مجع البينات ال ي باستخدام الطرق السابقة من طريقة ادلقابلة وطريقة ادلشاىدة وطريقة 
التوثيق وطريقة االختبار، فينبغي على الباحث أن حيلل تلك البينات بأن يصور الباحث عن 

لها وتفسًنىا حىت صرحت أي البينات الىت قد حصلت يف تنفيذ البحث مبقارنة البينات وحتلي
ادلشكالت الىت يواجحها التالميذ حٌن يرتمجون النصوص الرتمجة من اللغة اإلندونسية إىل اللغة 

 العربية.

                                                           
 ٜٕٗص.  ،(ٜٜٚٔ ،)القاىرة: دار ادلعارف ،لتربية و طرق التدريسا صاحل عبد العزيز وعبد اجمليد,14

  ٖٗٙص:   ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،رشدي امحد طعيمة٘ٔ
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 209-210  
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 : منها البيانات لتحليل اخلطوات Lexy J. Moloeng اقرتح وقد
 والوثيقة الشخصية والوثيقة والتأمل ادلقابلة من ادلصادر سائر من ادلتعددة البيانات مطالعة . أ

 .وصفيا وغًنىا والصورة الرمسية

 .االستخالص بطريقة التعليل أداء  . ب
 .الوحدات إىل البيانات تركيب  . ج

ٚٔ.البيانات لصحة اختبار  . د
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 190 
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 الباب الرابع
 وتحليلها البياناتوصفية 

 البياناتوصفية  . أ

ترمجة اجلملة الفعلية للتالميذ بالصف التاسع مبدرسة هنضة العلماء دار قدم الباحث يسيف ىذا الباب 
تكون منها  ةما النصوص املًتمجأو  .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالسالم الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج يف العام الدراسي 

ويف ىذا البحث يستخدم الباحث طريقة  مخس مجل لالختبار األول ومخس مجل لالختبار الثاين. مجل، وىيعشر 
هبذه الطريقة قام ىذا البحث بتحليل األنواع عما وجده أثناء مالحظتو نصوص الًتمجة. ويف ، القواعد والًتمجة
يف  التالميذ استطاعهم وبعد خلصاجلملة الفعلية على قدر نصوص الًتمجة بنمط  تالميذيًتجم الاالختبار األول 

 التالميذ، ومن ذلك يرجو الباحث رجاء كبَتا وكثَتا بأن اجلملة الفعليةاالختبار األول يستخلص منها القاعدة عن 
اجلملة الفعلية ن يف ترمجة و ن ويستطعو يفهم مدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج يف 

 النصوص اإلندونيسية اليت ترمجها من النصوص العربية. ىت تظهر الًتاكيب العربية علىحبًتمجة صحيحة 
 :فهيختبار األول يف االاملًتمجة  العربية أما النصوص

 أَْذىُب ِإََل اْلَمْسِجِد ِلَصاَلِة اْلَمْغِرِب مَجَاَعةً  .1
َلٍة  .2  يَ ْقرَاُء ََمُْمْوٌد اْلُقْرآَن ُكلَّ لَي ْ
 ْسِلُمْوَن يفْ َشْهِر َرَمَضانَ َسْوَف َيُصْوُم اْلمُ  .3
ْمِس ُكلَّ يَ ْومٍ  .4  يُ ْفِطُر الصَّائُِمْوَن بَ ْعَد ُغُرْوِب الشَّ
 ُيَصّلي التَّاَلِمْيُذ َصاَلَة ِعْيِد اْلِفْطِر يِف اْلَمْدَرَسِة مَجَاَعةً  .5

 
 

 
 أما النصوص العربية املًتمجة يف االختبار الثاين فهي:

اِدَسِة َوالنصْصِف َصبَّاًحايَْذَىُب التَّاَلِمْيُذ ِإََل  .ٔ اَعِة السَّ   اْلَمْدَرَسِة يِف السَّ
ْرَس يِف اْلَمْعَمِل اللَُّغِوي  .ٕ  َنْسَمُع الدَّ
اَعِة اْلَواِحَدِة نَ َهارًا .ٖ  يَ ْرِجُع َأْْحَُد ِمَن اْلَمْدَرَسِة يِف السَّ
 يَ ْلَعُب َصاِلٌح ُكرََّة اْلَقَدِم يف اْلَمْلَعبِ  .ٗ
ْرَس يِفْ ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة بَ ْعَد َصاَلِة اْلَمْغِربِ يَ تَ َعلَُّم َُمَمَّ  .٘  ٌد الدَّ

 
مدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية يف  التالميذلدى  املًتمجة إَل اللغة اإلندونيسية منها وأما النصوص

 ، وىي: م ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالدراسي  العاميف  مسارانج اإلسالمية ميجُت مسارانج 
1. Adellia Pramanasuci  

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid shalat maghrib berjamaah 



63 

b. Membaca mahmud al-quran setiap malam 

c. Akan puasa orang muslim di bulan ramadhan 

d. Berbuka puasa setelah terbenamnya matahari 

e. Shalat idul fitri berjamaah di sekolah para murid 

Tes 2: 

a. Murid pergi ke sekolah jam setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 

c. Pulang sekolah ahmad jam satu siang 

d. Sholih bermain bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di kamar setelah shalat magrib 

 

2. Arifo Febriansah 

Tes 1: 

a. Pergi saya ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Membaca mahmud al-quran setiap malam 

c. Akan berpuasa orang-orang muslim di bulan ramadhan 

d. Berbuka puasa orang-orang setelah terbenamnya matahari setiap hari 

e. Murid-murid Shalat idul fitri di sekolah berjamaah 

 

Tes 2: 

a. Siswa pergi ke sekolah jam setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 

c. Pulang ahmad dari sekolah jam satu siang 

d. Bermain sholeh sepak bola di lapangan 

e. Belajar muhammad di kamar setelah shalat magrib 

 

3. Bagus Juniarto 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim berpuasa setiap ramadhan 

d. Pada berbuka orang-orang puasa setelah terbenam matahari setiap harinya 

e. Pada shalat murid-murid idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 

a. Murid-muri pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laborat bahasa 

c. Ahmad Pulang sekolah jam satu siang 

d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di ruang belajar setelah shalat magrib 

 

4. Eko Prasetyo 

Tes 1: 

a. Aku pergi ke masjid untuk shalat berjamaah 

b. Mahmud membaca al-quran setiap malam hari 

c. Orang-orang muslim melaksanakan puasa di bulan suci ramadhan 

d. Orang-orang Berbuka puasa setelah matahari terbenam setiap hari 

e. Para murid  melaksanakan Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 

a. Para Murid pergi ke sekolah setia jam setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 

c. Ahmad Pulang sekolah ahmad jam satu siang 

d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di ruang belajar setelah selesai shalat magrib 
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5. Fadlilatul Romadloniah 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk menunaikan shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim Akan menunaikan puasa pada bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa Berbuka setelah terbenamnya matahari setiap hari 

e. Murid-murid menunaikan Shalat idul fitri di sekolah berjamaah  

Tes 2: 

a. Murid-muri berangkat ke sekolah pada jam setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pada jam satu siang 

d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di ruang belajar setelah shalat magrib 

 

6. Fajar Sintia 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud membaca al-quran tiap malam 

c. Orang-orang muslim berpuasa pada bulan ramadhan 

d. Berbuka puasa setelah terbenamnya matahari 

e. Murid-murid Shalat idul fitridi sekolah dengan berjamaah  

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah pada jam setengah 7 pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pada jam satu siang 

d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 

e. Muhammad belajar pelajaran di ruang belajar setelah shalat magrib 

 

7. Firman Fatoni 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. MahmudMembaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuas makan setelah matahari terbenam setiap harinya 

e. Murid-murid melaksanakan Shalat idul fitri di sekolah secara berjamaah 

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pukul satu siang 

d. Sholih bermain bola di tempat bermain 

e. Muhammad belajar di ruang belajarusai shalat magrib 

 

8. Ghufron Dwi Purnama 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. MahmudMembaca al-quran setiap malam 

c. Setiap muslim berpuasa di bulan ramadhan 

d. Orang-orang berpuasa membatalkan puasa setelah terbenam matahari setiap hari 

e. Para murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 

a. Para Murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan .... di lab bahasa 

c. Ahmad Pulang sekolah ahmad pukul satu siang 

d. Sholeh bermain sepak bola di lapangan 

e. Muhammad belajar pelajaran di ruang belajar setelah shalat magrib 
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9. Intan Setiowati 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim berpuasa di bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa membatalkan puasanya setelah terbenamnya 

matahari setiap hari 

e. Murid-murid melaksanakan Shalat idul fitri di madrasah secara berjamaah 

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah pada pukul setengah enam  

b. Kita sedang mendengarkan di lab bahasa 

c. Ahmad Pulang dari madrasah pada pukul satu siang 

d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 

e. Muhammad belajar pelajarannya di ruang belajar setelah shalat magrib 

10. Khoiru Nikmah 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim pasti berpuasa pada bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa membatalkan setelah terbenam matahari setiap hari 

e. Murid-murid Shalat idul fitri di sekolah berjamaah 

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah pada jam setengah tuju pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pada jam satu siang 

d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 

e. Muhammad belajar pelajaran di ruang belajar setelah shalat magrib 

 

11. Linda Ayu Ma'rifah 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim berpuas pada ramadhan 

d. Orang yang berpuasa Berbuka setelah matahari terbenam setiap hari 

e. Muri-murid Shalat idul fitri di sekolah secara berjamaah 

Tes 2: 

a. Murid-murid ke madrasah padasetengah enam pagi 

b. Kita sedang mendengarkan di lab bahasa 

c. Ahmad Pulang sekolah pada satu siang 

d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 

e. Muhammad belajar pada setelah magrib 

 

12. Muhammad Faiz Mukhlish 

Tes 1: 

a. Murid-murid pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim akan berpuasa di bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa makan setelah  matahari terbenam setiap harinya 

e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah 

 

Tes 2: 

a. Murid-murid berangkat ke sekolah pada jam setengah tujuh pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pada jam satu siang 
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d. Saleh bermain bola di tempat bermain 

e. Muhammad belajar di ruang belajar usai shalat magrib 

 

13. Muhammad Ni'am Syukri 

Tes 1: 

a. Saya ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa makan setelah mtahari terbenam setiap hari 

e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pukul satu siang 

d. Sholeh bermain bola di tempat bermain 

e. Muhammad belajar di ruang belajar usai shalat magrib 

 

14. Musfikha Febriana 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Membaca Mahmud al-quran pada setiap malam 

c. Pada berpuasa Orang-orang pada bulan ramadhan 

d. Orang puasa makan setelah terbenamnya matahari setiap hari 

e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah jam setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pukul satu siang 

d. Saleh bermain bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di ruang belajar usai shalat magrib 

 

15. Nanda Pramudyastui 

Tes 1: 

a. Saya  pergike masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa makan setelah mtahari terbenam setiap harinya 

e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul jam setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pukul satu siang 

d. Sholeh bermain bola di tempat bermain  

e. Muhammad belajar di ruang belajar usai shalat magrib 

 

16. Nofan Rifkiansyah 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Sayaakan berpuasa pada bulan ramadhan 

d. saya berbuka puasa setelahterbenamnya matahari setiap hari 

e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 

a. Murid pergi ke sekolah pada jam setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
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c. Ahmad Pulang sekolah jam satu siang 

d. Sholeh bermain sepak bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di kamar belajar setalah shalat magrib 

 

17. Nur Mahmudah 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang islam Akan berpuasa pada bulan ramadhan 

d. Orang berpuas buka setelah terbenamnya mtahari 

e. siswaShalat idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 

a. siswa berangkat ke sekolah pukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 

c. Ahmad Pulangsekolah jam satu siang 

d. Sholeh bermain bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di kamarsetelah shalat magrib 

18. Nuran Rahmatika 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Muhammad Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang islam Akan berpuasa di bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa berbuka setelah magrib 

e. Murid-murid Shalat idul fitri di sekolah berjamaah 

Tes 2: 

a. Murid-murid berangkat ke sekolah jam setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pada pukul satu siang 

d. Shalih bermain bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di kamarsetelah shalat magrib 

19. Rofna 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk menjalankan shalat maghrib berjamaah 

b. Muhammad Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang muslim berpuasa di bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa berbuka sehabis terbenamnya matahari pada setiap 

hari 

e. Murid-murid menjalankanShalat idul fitri bersama-sama di sekolah  

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi berangkat ke sekolahanpukul setengah enam pagi 

b. mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah jam satu siang 

d. Sholeh bermain sepak bola di tempat bermain 

e. Muhammad belajar pelajaran di kamar sehabis shalat magrib 

 

20. Siti Fita Nur Aini 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. MuhammadMembaca al-quran setiap malam 

c. Orang muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 

d. Orang berpuasa berbuka puasa setelah terbenamnya mtahari 

e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
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c. Ahmad Pulang dari sekolah jam satu siang 

d. bermain sepak bola ahmad di lapangan 

e. belajar muhammad di kamar belajar setelah shalat magrib 

 

21. Tria Sofiana 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang islam Akan berpuasa di bulan ramadhan 

d. Orangberpuasa berbuka puasa setelah terbenamnya mtahari setiap hari 

e. Murid-murid Shalat idul fitridi sekolah berjamaah 

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di labbahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah jam satu siang 

d. Sholeh bermain bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di kamar belajar setelah shalat magrib 

 

22. Tutik Nur Aini 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Muhammad Membaca al-quran setiap malam 

c. para muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa makan setelah terbenamnya mtaharisetiap harinya 

e. Murid-murid  melakukan Shalat idul fitri di sekolah berjamaah  

Tes 2: 

a. Murid-murid berangkat ke sekolah jamsetengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah jam satu siang 

d. Sholeh bermain bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di ruang belajar setelah shalat magrib 

 

23. Tyas Puji Rahayu 

Tes 1: 

a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim berpuasa di bulan ramadhan 

d. Dia buka puasa setelah terbenamnya mtaharisetiap hari 

e. Para siswa Shalat idul fitri di madrasah berjamaah  

Tes 2: 

a. siswa pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang darimadrasah pada jam satu siang 

d. Sholeh bermain bola di tempat bermain 

e. Muhammad belajar pelajaran di tamu setelahshalat magrib 

 

24. Vindi Sri Ratnasari 

Tes 1: 

a. Saya ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. kaum muslim Akan berpuasa di bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang berpuasa berbuka puasa setelah tenggelamnya mtaharisetiap 

hari 

e. Para Murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  

Tes 2: 
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a. Para murid pergi ke sekolah padapukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laborat bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pada jam satu siang 

d. Sholeh bermain bola di lapangan 

e. Muhammad mempelajari pelajaran di ruang belajar setelah shalat magrib 

 

25. Yunita Dewi Andani 

Tes 1: 

a. Saya shalat maghrib berjamaah di mesjid 

b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim berpuasa setiap bulan ramadhan 

d. Orangpuasa berbuka setelah mtahari terbenam setiap hari 

e. Murid-murid Shalat idul fitri di masjid berjamaah  

Tes 2: 

a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari sekolah pukul satu siang 

d. Sholeh bermain bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di ruang setelah shalat magrib 

 

 

 

 البيانات  تحليل  . ب
مدرسة يف  التالميذلدى سية يندونَل اللغة اإلإاجلملة الفعلية  ترمجة  نتائج حلل الباحثسي يف ىذا الباب

باستخدام  م ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ العام الدراسييف  هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج 
. البحث بتحليل األنواع عما وجده أثناء مالحظتو نصوص الًتمجة هبذه الطريقة قام ىذا  ،القواعد والًتمجةطريقة 

أن ترمجة النص ليست نقل كلمة بعد كلمة أخرى من اللغة  التالميذ عتبَتن يأ، جيب نتائجلك التقبل حتليل 
غة األصلية إَل اللغة املستهدفة، ولكن أصل الًتمجة ىي نقل املعٌت الذى يتضمن ىف اللغة املًتجم منها إَل الل

إليها. وىذا نقل املعٌت يقال النجاح إذا كان املعٌت الذى يتضمن ىف اللغة األصلية وصل إَل قارئ اللغة  املستهدفة
ا أوال ألن الًتمجة ىي تراكيب كلماهت واعرفيأن  ى التالميذجيب علاجلملة الفعلية  إذن، يف ترمجة  ٔاملستهدفة تاما.

جلملة الفعلية املناسبة والصحيحة يعٍت باستخدام الًتمجة املعنوية، وىي وترمجة  ا نقل املعٌت ليست نقل الكلمة.
راض، واستقالل صيغة الًتمجة غيف املعاين واأل غة األصلشرح الكالم وبيان معناه بلغة أخرى مع مراعاة مكافأة ل

ة ارحرفية، وىي ليست باستخدام الًتمج  ٕعن األصل، حبيث ميكن أن يستغٌت هبا عنو، كانو ال أصل ىناك وال فرع
نقل الكالم من لغة إَل أخرى وتُراَعى يف ذلك َماكاة األصل يف عدد كلماتو ونظمها وترتيبها. فهي تشبو وضع 

لدى  ةالىت تتضمن ىف النصوص املًتمجاجلملة الفعلية  أنواع ترمجة ذكر الباحثيسفلذلك  3املرادف مكان مرادفها.

                                                           
1
M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 87.   
2
Moh. Mansur dan Kustiwan, Panduan Terjemah Pedoman Bagi Penerjemah Arab – 

Indonesia – Arab, hlm. 21 
3
Moh. Mansur dan Kustiwan, Panduan Terjemah Pedoman Bagi Penerjemah Arab – 

Indonesia – Arab, hlm. 21 
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/ ٕٗٔٓ سالم الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج  يف العام الدراسيالتالميذ يف مدرسة هنضة العلماء دار ال
  .م ٕ٘ٔٓ

لدى التالميذ يف مدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية  اجلملة الفعلية نتائج ترمجةوأما 
 :فكما يلي يف االختبار األول م ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ ميجُت مسارانج  يف العام الدراسي

 يجة الًتمجةنت االسم النمرة
 استخدام الًتمجة

 املعنوية ارحرفية

ٔ Adellia 

Pramanasuci 

a. Saya pergi ke masjid 

shalat maghrib 

berjamaah 

b. Membaca mahmud al-

quran setiap malam 

c. Akan puasa orang 

muslim di bulan 

ramadhan 

d. Berbuka puasa setelah 

terbenamnya matahari 

e. Shalat idul fitri 

berjamaah di sekolah 

para murid 

 
 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

ٕ Arifo Febriansah 

a. Pergi saya ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Membaca mahmud al-

quran setiap malam 

c. Akan berpuasa orang-

orang muslim di bulan 

ramadhan 

d. Berbuka puasa orang-

orang setelah 

terbenamnya matahari 

setiap hari 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitri di sekolah 

berjamaah 

 
 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

ٖ Bagus Juniarto 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

berpuasa setiap 

ramadhan 

d. Pada berbuka orang-

orang puasa setelah 

terbenam matahari 

setiap harinya 

e. Pada shalat murid-

murid idul fitri 

berjamaah di sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
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ٗ Eko Prasetyo 

a. Aku pergi ke masjid 

untuk shalat 

berjamaah 

b. membaca Mahmud al-

quran setiap malam 

hari 

c. Orang-orang muslim 

melaksanakan puasa di 

bulan suci ramadhan 

d. Orang-orang Berbuka 

puasa setelah matahari 

terbenam setiap hari 

e. Para murid  

melaksanakan Shalat 

idul fitri berjamaah di 

sekolah  

 
 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

٘ Fadlilatul 

Romadloniah 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk menunaikan 

shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

Akan menunaikan 

puasa pada bulan 

ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa Berbuka 

setelah terbenamnya 

matahari setiap hari 

e. Murid-murid 

menunaikan Shalat 

idul fitri di sekolah 

berjamaah  

 √ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

ٙ Fajar Sintia 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. membaca Mahmud al-

quran tiap malam 

c. Orang-orang muslim 

berpuasa pada bulan 

ramadhan 

d. Berbuka puasa setelah 

terbenamnya matahari 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitridi sekolah 

dengan berjamaah  

 
 

√ 

 
 
 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 
 
 

√ 

ٚ Firman Fatoni 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

Akan berpuasa pada 

bulan ramadhan 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 
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d. Orang-orang yang 

berpuasa makan 

setelah matahari 

terbenam setiap 

harinya 

e. Murid-murid 

melaksanakan Shalat 

idul fitri di sekolah 

secara berjamaah 

√ 

 

 

 

√ 

ٛ Ghufron Dwi 

Purnama 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Setiap muslim 

berpuasa di bulan 

ramadhan 

d. Orang-orang berpuasa 

membatalkan puasa 

setelah terbenam 

matahari setiap hari 
e. Para murid Shalat idul 

fitri berjamaah di 

sekolah 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

ٜ Intan Setiowati 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

berpuasa di bulan 

ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa membatalkan 

puasanya setelah 

terbenamnya matahari 

setiap hari 

e. Murid-murid 

melaksanakan Shalat 

idul fitri di madrasah 

secara berjamaah 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

ٔٓ Khoiru Nikmah 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

pasti berpuasa pada 

bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa membatalkan 

setelah terbenam 

matahari setiap hari 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitri di sekolah 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 



03 

berjamaah 

ٔٔ Linda Ayu Ma'rifah 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

berpuasa pada 

ramadhan 

d. Orang yang berpuasa 

Berbuka setelah 

matahari terbenam 

setiap hari 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitri di sekolah 

secara berjamaah 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

ٕٔ Muhammad Faiz 

Mukhlish 

a. Murid-murid pergi ke 

masjid untuk shalat 

maghrib berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

akan berpuasa di bulan 

ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa makan 

setelah  matahari 

terbenam setiap 

harinya 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitri berjamaah di 

sekolah 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

ٖٔ Muhammad Ni'am 

Syukri 

a. Saya ke masjid untuk 

shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

Akan berpuasa pada 

bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa makan 

setelah mtahari 

terbenam setiap hari 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitri berjamaah di 

sekolah  

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

ٔٗ Musfikha Febriana 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Membaca Mahmud al-

quran pada setiap 

malam 

c. Pada berpuasa Orang-

orang pada bulan 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
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ramadhan 

d. Orang puasa makan 

setelah terbenamnya 

matahari setiap hari 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitri berjamaah di 

sekolah  

 

 
 

√ 

 

 

√ 

 

ٔ٘ Nanda 

Pramudyastui 

a. Saya  pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

Akan berpuasa pada 

bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa makan 

setelah mtahari 

terbenam setiap 

harinya 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitri berjamaah di 

sekolah  

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

ٔٙ Nofan Rifkiansyah 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Saya akan berpuasa 

pada bulan ramadhan 

d. saya berbuka puasa 

setelahterbenamnya 

matahari setiap hari 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitri berjamaah di 

sekolah  

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

ٔٚ Nur Mahmudah 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang islam Akan 

berpuasa pada bulan 

ramadhan 

d. Orang berpuasa buka 

setelah terbenamnya 

mtahari 

e. Siswa Shalat idul fitri 

berjamaah di sekolah  

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

ٔٛ Nuran Rahmatika 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Muhammad Membaca 

al-quran setiap malam 

c. Orang-orang islam 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 
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Akan berpuasa di 

bulan ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa berbuka 

setelah magrib 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitri di sekolah 

berjamaah 

 

 

√ 

 

 

√ 

ٜٔ Rofna 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk menjalankan 

shalat maghrib 

berjamaah 

b. Muhammad Membaca 

al-quran setiap malam 

c. berpuasa Orang 

muslim di bulan 

ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa berbuka 

sehabis terbenamnya 

matahari pada setiap 

hari 

e. Murid-murid 

menjalankanShalat 

idul fitri bersama-

sama di sekolah  

 
 
 
 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

ٕٓ Siti Fita Nur Aini 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Muhammad Membaca 

al-quran setiap malam 

c. Orang muslim Akan 

berpuasa pada bulan 

ramadhan 

d. Orang berpuasa 

berbuka puasa setelah 

terbenamnya mtahari 
e. Murid-murid Shalat 

idul fitri berjamaah di 

sekolah 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

ٕٔ Tria Sofiana 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang islam Akan 

berpuasa di bulan 

ramadhan 

d. berbuka puasa bagi 

Orang berpuasa 

setelah terbenamnya 

mtahari setiap hari 

e. Murid-murid Shalat 

idul fitridi sekolah 

berjamaah 

 
 
 
 
 
 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
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ٕٕ Tutik Nur Aini 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Muhammad Membaca 

al-quran setiap malam 

c. para muslim Akan 

berpuasa pada bulan 

ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa makan 

setelah terbenamnya 

mtaharisetiap harinya 

e. Murid-murid  

melakukan Shalat idul 

fitri di sekolah 

berjamaah  

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

ٕٖ Tyas Puji Rahayu 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

berpuasa di bulan 

ramadhan 

d. Dia buka puasa setelah 

terbenamnya 

mtaharisetiap hari 
e. Para siswa Shalat idul 

fitri di madrasah 

berjamaah 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

ٕٗ Vindi Sri Ratnasari 

a. Saya ke masjid untuk 

shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. kaum muslim Akan 

berpuasa di bulan 

ramadhan 

d. berbuka puasa Orang-

orang yang berpuasa 

setelah tenggelamnya 

mtaharisetiap hari 

e. Para Murid Shalat idul 

fitri berjamaah di 

sekolah  

 
 
 
 
 
 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

ٕ٘ Yunita Dewi 

Andani 

a. Saya shalat maghrib 

berjamaah di mesjid 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

berpuasa setiap bulan 

ramadhan 

d. Orangpuasa berbuka 

setelah matahari 

terbenam setiap hari 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 
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e. Murid-murid Shalat 

idul fitri di masjid 

berjamaah 
√ 

 
استخلص الباحث باملائة )%( على نتائج ترمجة النصوص العربية إَل ومن ىذا حتليل البيانات يف االختبار األول 

 اللغة اإلندونيسية خلمسة وعشرين تلميذا :
 ون% من التالميذ يستطيعٓٓٔأَْذىُب ِإََل اْلَمْسِجِد ِلَصاَلِة اْلَمْغِرِب مَجَاَعًة، ول: يف النص األ .ٔ

 الصحيحة. اجلملة الفعلية على ترمجة
َلةٍ  .ٕ % من التالميذ خيطئون يف على ترمجة ٕٓ، يف النص الثاين: يَ ْقرَاُء ََمُْمْوٌد اْلُقْرآَن ُكلَّ لَي ْ

 ذ يستطيعون على ترمجة اجلملة الفعلية الصحيحة.% من التالميٓٛاجلملة الفعلية، و 
% من التالميذ خيطئون يف ٙٔيف النص الثالث: َسْوَف َيُصْوُم اْلُمْسِلُمْوَن يفْ َشْهِر َرَمَضاَن،  .ٖ

% من التالميذ يستطيعون على ترمجة اجلملة الفعلية ٗٛعلى ترمجة اجلملة الفعلية، و 
 الصحيحة.

ْمِس ُكلَّ يَ ْوٍم، يف النص الرابع: يُ ْفِطُر  .ٗ % من التالميذ خيطئون ٕٗالصَّاِئُمْوَن بَ ْعَد ُغُرْوِب الشَّ
% من التالميذ يستطيعون على ترمجة اجلملة الفعلية ٙٚيف على ترمجة اجلملة الفعلية، و 

 الصحيحة.
% من التالميذ ًٛة، يف النص اخلميس: ُيَصّلي التَّاَلِمْيُذ َصاَلَة ِعْيِد اْلِفْطِر يف اْلَمْدَرَسِة مَجَاعَ  .٘

% من التالميذ يستطيعون على ترمجة اجلملة ٕٜخيطئون يف على ترمجة اجلملة الفعلية، و 
 الفعلية الصحيحة.

 
لدى التالميذ يف مدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج  يف العام ونتائج الًتمجة 

 لثاين فكما يلي:يف االختبار ا م ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ الدراسي

 نتيجة الًتمجة االسم النمرة
 استخدام الًتمجة

 املعنوية ارحرفية

ٔ Adellia 

Pramanasuci 

a. Murid pergi ke 

sekolah jam setengah 

enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di lab bahasa 

c. Pulang sekolah ahmad 

jam satu siang 

d. Sholih bermain bola di 

lapangan 

e. Muhammad belajar di 

kamar setelah shalat 

 
 

 

 
√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 
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magrib 

ٕ Arifo Febriansah 

a. Siswa pergi ke sekolah 

jam setengah enam 

pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di lab bahasa 

c. Pulang ahmad dari 

sekolah jam satu siang 

d. Bermain sholeh sepak 

bola di lapangan 

e. Belajar muhammad di 

kamar setelah shalat 

magrib 

 
 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

ٖ Bagus Juniarto 

a. Murid-muri pergi ke 

sekolah pukul 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di laborat 

bahasa 

c. Ahmad Pulang 

sekolah jam satu siang 

d. Sholih bermain sepak 

bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di 

ruang belajar setelah 

shalat magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

ٗ Eko Prasetyo 

a. Para Murid pergi ke 

sekolah setia jam 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di lab bahasa 

c. Ahmad Pulang 

sekolah ahmad jam 

satu siang 

d. Sholih bermain sepak 

bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di 

ruang belajar setelah 

selesai shalat magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

٘ Fadlilatul 

Romadloniah 

a. Saya pergi ke masjid 

untuk menunaikan 

shalat maghrib 

berjamaah 

b. Mahmud Membaca al-

quran setiap malam 

c. Orang-orang muslim 

Akan menunaikan 

puasa pada bulan 

ramadhan 

d. Orang-orang yang 

berpuasa Berbuka 

setelah terbenamnya 

matahari setiap hari 

e. Murid-murid 

menunaikan Shalat 

 √ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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idul fitri di sekolah 

berjamaah 

ٙ Fajar Sintia 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah pada jam 

setengah 7 pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di lab bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah pada jam satu 

siang 

d. Sholih bermain sepak 

bola di lapangan 

e. Muhammad belajar 

pelajaran di ruang 

belajar setelah shalat 

magrib 

 
 
 
 
 
 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 
 

√ 
 

√ 

ٚ Firman Fatoni 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah pukul 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah pukul satu 

siang 

d. Sholih bermain bola di 

tempat bermain 

e. Muhammad belajar di 

ruang belajarusai 

shalat magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٛ Ghufron Dwi 

Purnama 

a. Para Murid pergi ke 

sekolah pukul 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan .... 

di lab bahasa 

c. Ahmad Pulang 

sekolah ahmad pukul 

satu siang 

d. Sholeh bermain sepak 

bola di lapangan 

e. Muhammad belajar 

pelajaran di ruang 

belajar setelah shalat 

magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٜ Intan Setiowati 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah pada pukul 

setengah enam  

b. Kita sedang 

mendengarkan di lab 

bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

madrasah pada pukul 

satu siang 

d. Sholih bermain sepak 

bola di lapangan 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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e. Muhammad belajar 

pelajarannya di ruang 

belajar setelah shalat 

magrib 

√ 

ٔٓ Khoiru Nikmah 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah pada jam 

setengah tujuh pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah pada jam satu 

siang 

d. Sholih bermain sepak 

bola di lapangan 

e. Muhammad belajar 

pelajaran di ruang 

belajar setelah shalat 

magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٔٔ Linda Ayu Ma'rifah 

a. Murid-murid ke 

madrasah 

padasetengah enam 

pagi 

b. Kita sedang 

mendengarkan di lab 

bahasa 

c. Ahmad Pulang 

sekolah pada satu 

siang 

d. Sholih bermain sepak 

bola di lapangan 

e. Muhammad belajar 

pada setelah magrib 

 √ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٕٔ Muhammad Faiz 

Mukhlish 

a. Murid-murid 

berangkat ke sekolah 

pada jam setengah 

tujuh pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah pada jam satu 

siang 

d. Saleh bermain bola di 

tempat bermain 

e. Muhammad belajar di 

ruang belajar usai 

shalat magrib 

 √ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٖٔ Muhammad Ni'am 

Syukri 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah pukul 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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sekolah pukul satu 

siang 

d. Sholeh bermain bola 

di tempat bermain 

e. Muhammad belajar di 

ruang belajar usai 

shalat magrib 

 

 

√ 

 

√ 

ٔٗ Musfikha Febriana 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah jam setengah 

enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah pukul satu 

siang 

d. Saleh bermain bola di 

lapangan 

e. Muhammad belajar di 

ruang belajar usai 

shalat magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٔ٘ Nanda 

Pramudyastui 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah pukul jam 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah pukul satu 

siang 

d. Sholeh bermain bola 

di tempat bermain  

e. Muhammad belajar di 

ruang belajar usai 

shalat magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٔٙ Nofan Rifkiansyah 

a. Murid pergi ke 

sekolah pada jam 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang 

sekolah jam satu siang 

d. Sholeh bermain sepak 

bola di lapangan 

e. Muhammad belajar di 

kamar belajar setalah 

shalat magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

ٔٚ Nur Mahmudah 

a. siswa berangkat ke 

sekolah pukul 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di lab bahasa 

c. Ahmad Pulangsekolah 

jam satu siang 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 
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d. Sholeh bermain bola 

di lapangan 

e. Muhammad belajar di 

kamarsetelah shalat 

magrib 

√ 

 

√ 

ٔٛ Nuran Rahmatika 

a. Murid-murid 

berangkat ke sekolah 

jam setengah enam 

pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah pada pukul 

satu siang 

d. Shalih bermain bola di 

lapangan 

e. Muhammad belajar di 

kamarsetelah shalat 

magrib 

 √ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٜٔ Rofna 

a. Murid-murid pergi 

berangkat ke 

sekolahanpukul 

setengah enam pagi 

b. mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah jam satu siang 

d. Sholeh bermain sepak 

bola di tempat 

bermain 

e. Muhammad belajar 

pelajaran di kamar 

sehabis shalat magrib 

 √ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

ٕٓ Siti Fita Nur Aini 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah pukul 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah jam satu siang 

d. bermain sepak bola 

ahmad di lapangan 

e. belajar muhammad di 

kamar belajar setelah 

shalat magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

ٕٔ Tria Sofiana 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah pukul 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di lab bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah jam satu siang 

 √ 

 

 

√ 

 

√ 
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d. Sholeh bermain bola 

di lapangan 

e. Muhammad belajar di 

kamar belajar setelah 

shalat magrib 

√ 

 

√ 

ٕٕ Tutik Nur Aini 

a. Murid-murid 

berangkat ke sekolah 

jamsetengah enam 

pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah jam satu siang 

d. Sholeh bermain bola 

di lapangan 

e. Muhammad belajar di 

ruang belajar setelah 

shalat magrib 

 √ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

ٕٖ Tyas Puji Rahayu 

a. siswa pergi ke sekolah 

pukul setengah enam 

pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang 

darimadrasah pada 

jam satu siang 

d. Sholeh bermain bola 

di tempat bermain 

e. Muhammad belajar 

pelajaran di tamu 

setelah shalat magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٕٗ Vindi Sri Ratnasari 

a. Para murid pergi ke 

sekolah padapukul 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di laborat 

bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

sekolah pada jam satu 

siang 

d. Sholeh bermain bola 

di lapangan 

e. Muhammad 

mempelajari pelajaran 

di ruang belajar 

setelah shalat magrib 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

ٕ٘ Yunita Dewi 

Andani 

a. Murid-murid pergi ke 

sekolah pukul 

setengah enam pagi 

b. Kita mendengarkan 

pelajaran di 

laboratorium bahasa 

c. Ahmad Pulang dari 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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sekolah pukul satu 

siang 

d. Sholeh bermain bola 

di lapangan 

e. Muhammad belajar di 

ruang setelah shalat 

magrib 

 

 

√ 

 

√ 

 
ومن ىذا حتليل البيانات يف االختبار الثاين استخلص الباحث باملائة )%( على نتائج ترمجة النصوص العربية إَل  

 اللغة اإلندونيسية خلمسة وعشرين تلميذا :
اِدَسِة َوالنصْصِف َصبَّاًحايَْذَىُب التَّاَلِمْيُذ يف النص األول:  .ٔ اَعِة السَّ % ٓٓٔ، ِإََل اْلَمْدَرَسِة يف السَّ

 من التالميذ يستطيعون على ترمجة اجلملة الفعلية الصحيحة.
ْرَس يف اْلَمْعَمِل اللَُّغِويالنص الثاين: يف  .ٕ % من التالميذ يستطيعون على ترمجة اجلملة ٓٓٔ،َنْسَمُع الدَّ

 .الفعلية الصحيحة
اَعِة اْلَواِحَدِة نَ َهارًاالنص الثالث: يف  .ٖ % من التالميذ خيطئون يف ٛ، يَ ْرِجُع َأْْحَُد ِمَن اْلَمْدَرَسِة يف السَّ

 % من التالميذ يستطيعون على ترمجة اجلملة الفعلية الصحيحة.ٕٜعلى ترمجة اجلملة الفعلية، و 
% من التالميذ خيطئون يف على ترمجة اجلملة ٗ، ْلَمْلَعبِ يَ ْلَعُب َصاِلٌح ُكرََّة اْلَقَدِم يف ايف النص الرابع:  .ٗ

 % من التالميذ يستطيعون على ترمجة اجلملة الفعلية الصحيحة.ٜٙالفعلية، و 
ْرَس يفْ ُغْرَفِة اْلُمَذاَكرَِة بَ ْعَد َصاَلِة اْلَمْغِربِ يف النص اخلميس:  .٘ ٌد الدَّ % من التالميذ ٗ، يَ تَ َعلَُّم َُمَمَّ

% من التالميذ يستطيعون على ترمجة اجلملة الفعلية ٜٙى ترمجة اجلملة الفعلية، و خيطئون يف عل
 الصحيحة.

 ج. مشكالت الترجمة

مدرسة هنضة العلماء دار يف  التالميذلدى سية يندونَل اللغة اإلإاجلملة الفعلية  ترمجة  نتائجومن تلك 
قواعد م باستخدام طريقة ال ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ ييف العام الدراس السالم الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج 

اجلملة  نصوص العربية بنمطن و يًتمج التالميذاستخلص الباحث أن يف تلك نتائج الًتمجة كثَت من  والًتمجة
 ومنها: ،يواجو املشكالت يف ترمجتهم التالميذومن ىنا قد ظهر أن كثَتا من  الًتمجة املعنوية،بالفعلية 

 املفردات .ٔ

الًتكيب يف ق و فر وجود الضّيق معرفتهم عن اللغة لفردات يواجهها التالميذ دائما ألن املشكالت يف امل
وخصائصهما، وىذه املشكالت حتل باملعاجم اليت تتضمن  والثقافة بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية

 على املفردات الكاملة.

 القواعد .ٕ

عيُت أّي الفعل والفاعل واملفعول جممال يف اجلملة مثال يف ت املشكالت يف القواعد يواجهها التالميذ دائما
 الكربى اليت تتكون من اجلمل، وىذه املشكالت حتل بتعليم النحو والصرف والبالغة نظريا أو تطبيقا.
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 تراكيب اجلمل .ٖ

التلميذ ال يستطيع يف ترمجة كلمة بعد كلمة أخرى من اللغة العربية إَل اللغة اإلندونيسية، إال أن يضع 
نقل املعٌت الذى يتضمن ىف اللغة املًتجم منها إَل اللغة املستهدفة إليها، يف نقل املعٌت يعٍت كلمات تلك ال

وخصائصهما ألن تراكيب  الًتكيب والثقافة بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسيةيف ق و فر وجود اللوأيضا 
وىذه املشكالت حتل بتعليم النحو  تراكيب اجلملة يف اللغة اإلندونيسية، عكساجلملة يف اللغة العربية 

 والصرف والبالغة نظريا أو تطبيقا أيضا.
 شعور الكسالن وامللل للتالميذ .ٗ

إذا يواجهون النصوص العربية، وىذا يسببو نقصان استيعاهبم  كثَت من التالميذ يشعرون بالكسالن وامللل
بابتداء قراءة يها. وىذه املشكالت حتل غة العربية ويواجهون املفردات اليت اليعرفون يف معانأساس اللعلى 

الكتب أو النصوص اليت تتكّون من اللغة العربية السهلة باجلملة البسيطة، وينبغي على املبتدئُت يف الًتمجة 
الىت تسّر هلم ألن السرور يزيل أن خيتاروا الكتب املشهورة بينهم وينبغي هلم أن خيتاروا الكتب أو النصوص 

 ل ويسهل مفاىيم التالميذ.شعور الكسالن واملل

 الفرق مراتيب مهارة التالميذ يف الًتمجة .٘

راتيب مهارة التالميذ وظهر األمران املتعلقان. والصعوبات للنصوص تتعلق مب ،صعب أمر أنشطة الًتمجةإن 
النصوص تعترب بالسهلة ألن مراتيب مهارة التالميذ يف الًتمجة جيدا جدا، والنصوص تعترب بالصعبة ألن 

اتيب مهارة التالميذ يف الًتمجة راسبا ونقصانا، ولكنو ألن التالميذ كاملًتجم يف عملية الًتمجة فمراتيب مر 
يف تطبيق ا وهنجهااملشكالت الىت يو تحّل مهارهتم يعُت يف جناح ترمجتهم أو ال. إذا هلم الكفاءة الشاملة ف

املشكالت الىت يواجهوهنا يف تطبيق الًتمجة الًتمجة بالسهلة، وعكسها إذا ليس هلم الكفاءة الشاملة فتحّل 
 بالصعبة.
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 الباب الخامس

 االختتام

محدا وشكرا على نعمك يا اهلل يف مساعدة وتسهيل إمتام ىذا البحث. وبعد أن يبحث عن ىذا املوضوع يف 
األبواب السابقة، ال يصلح للباحث إذا ال يقدم النتائج منو، ولذلك، يف ىذا البحث سيقوم الباحث بتلخيص نتائج 

 ستفيد فيها. ىذا البحث واالقًتاحات اليت ميكننا أن ن

 النتائج . أ
هبذه الطريقة قام ىذا البحث بتحليل  .وعمليتها الًتمجةهلا دور كبَت وأمهية عظيمة يف  قواعد والًتمجةطريقة الإن  .ٔ

مبدرسة هنضة العلماء دار  بالصف التاسع التالميذ اليت يًتجم األنواع عما وجده أثناء مالحظتو نصوص الًتمجة
وتطلق ىذه الطريقة تستطيع أن تعاًف   .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓيف العام الدراسي  يجُت مسارانجالسالم الثانوية اإلسالمية م

وأما ترمجة  .اجلملة الفعليةبنمط  إىل اللغة اإلندونيسية النصوص العربية ترمجةيف  تالميذكثَتا من ضعف وصعوبة ال
  اجلملة الفعلية املناسبة والصحيحة باستخدام الًتمجة املعنوية.

  ها املًتجم خصوصا ملًتجم النص اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية:واجهي املشكالت الىت .ٕ

 املفردات . أ

الًتكيب والثقافة يف ق و فر وجود الاملشكالت يف املفردات يواجهها التالميذ دائما ألن ضّيق معرفتهم عن اللغة ل
اجم اليت تتضمن على املفردات وخصائصهما، وىذه املشكالت حتل باملع بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية

 الكاملة.

 القواعد . ب

املشكالت يف القواعد يواجهها التالميذ دائما مثال يف تعيُت أّي الفعل والفاعل واملفعول جممال يف اجلملة الكربى 
 اليت تتكون من اجلمل، وىذه املشكالت حتل بتعليم النحو والصرف والبالغة نظريا أو تطبيقا.

 تراكيب اجلمل . ج

ذ ال يستطيع يف ترمجة كلمة بعد كلمة أخرى من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية، إال أن يضع تلك التلمي
نقل املعٌت الذى يتضمن ىف اللغة املًتجم منها إىل اللغة املستهدفة إليها، وأيضا الكلمات يف نقل املعٌت يعٍت 

وخصائصهما ألن تراكيب اجلملة يف اللغة  اإلندونيسية الًتكيب والثقافة بُت اللغة العربية واللغةيف ق و فر وجود الل
وىذه املشكالت حتل بتعليم النحو والصرف والبالغة نظريا العربية عكس تراكيب اجلملة يف اللغة اإلندونيسية، 

 أو تطبيقا أيضا.
 شعور الكسالن وامللل للتالميذ . د

لعربية، وىذا يسببو نقصان استيعاهبم على كثَت من التالميذ يشعرون بالكسالن وامللل إذا يواجهون النصوص ا
أساس اللغة العربية ويواجهون املفردات اليت اليعرفون يف معانيها. وىذه املشكالت حتل بابتداء قراءة الكتب أو 
النصوص اليت تتكّون من اللغة العربية السهلة باجلملة البسيطة، وينبغي على املبتدئُت يف الًتمجة أن خيتاروا 

هورة بينهم وينبغي هلم أن خيتاروا الكتب أو النصوص الىت تسّر هلم ألن السرور يزيل شعور الكسالن الكتب املش
 وامللل ويسهل مفاىيم التالميذ.
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 الفرق مراتيب مهارة التالميذ يف الًتمجة . ه

املتعلقان. راتيب مهارة التالميذ وههر األمران ، والصعوبات للنصوص تتعلق مبصعب أمر أنشطة الًتمجةإن 
النصوص تعترب بالسهلة ألن مراتيب مهارة التالميذ يف الًتمجة جيدا جدا، والنصوص تعترب بالصعبة ألن مراتيب 
مهارة التالميذ يف الًتمجة راسبا ونقصانا، ولكنو ألن التالميذ كاملًتجم يف عملية الًتمجة فمراتيب مهارهتم يعُت يف 

ة الشاملة فتحّل املشكالت الىت يواجهوهنا يف تطبيق الًتمجة بالسهلة، جناح ترمجتهم أو ال. إذا هلم الكفاء
 وعكسها إذا ليس هلم الكفاءة الشاملة فتحّل املشكالت الىت يواجهوهنا يف تطبيق الًتمجة بالصعبة.

 

 تقتاااا اال . ب
مبدرسة هنضة  لصف التاسعبا اجلملة الفعلية للتالميذ تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف ترمجةعن  باحثوبعد أن يبحث ال

، يريد أن يقدم االقًتاح ولعلها ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓيف العام الدراسي  العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج
 نافعة للمساعدة على ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية. 

 .ألهنا وسيلة تساعد على جناح ترمجتو لة الفعليةاجلميف ترمجة  قواعد والًتمجةطريقة ال تطبيقجيب على املًتجم أن  .ٔ
 .ءالّصعوبات واألخطاو  املشكالت أن يرّكز مًتجم اللغة العربية على اجلوانب الىت فيهاو  .ٕ
ملساعدة املًتجم يف  قواعد والًتمجةالطريقة  أن اليشعر متعّلمو اللغة العربية غَت الناطقُت هبا خوفا بعد أن يُ ْعَرفو   .ٖ

 .اإلندونيسية –بية هلة ترمجة العر س

عل الًتمجة كححد الدرس من جتأن مدرسة هنضة العلماء دار السالم الثانوية اإلسالمية ميجُت مسارانج وينبغي على  .ٗ
 فروع درس اللغة العربية يف عملية التعليم كل األسبوع.

 

 ج. االختتام

األسالم ورزقنا العقل السليم حىت يستطيع  محدا وشكرا هلل الذي أعطانا نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووفّقنا إىل دين
 .د وعلى آلو وصحبو أمجعُتوالصالة والسالم على سيدنا حممّ الكاتب أن يتّم ىذا البحث بكل الطاقة واالستطاعة 

باحث إنسان عادّي من كما أن ال  لها من كتب أىل العلم والعرفان،بالتحليل من البيانات اليت نق باحثوإمنا يقوم ال
وإن كان فيو صواب أو كمال  باحث يف العلم،ولذلك ىذا البحث بعيد عن الكمال والتمام لقلة بضاعة ال يان،خطاء ونس

أن تصلحوا ما فسد  باحثفَتجو ال .باحثفيو شيء وإن كان فيو خطاء ونسيان فمن تقصَت ال باحثفمن اهلل تعاىل وليس لل
ل والكمال هلل تعاىل وأن تستفدوا من ىذا البحث. وعسى اهلل أن وتبقوا ما وافق الصواب بعد النظر والتحمل فإن اخلطب سه

 يوفّقنا إىل سبيل الرشد. وكما ىو املعلوم أن اهلل ىو أعلم بالصواب.   
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