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  الباب األول

 خلفية البحث  . أ

م فهمن املعلوم أن تعلم اللغة العربية يف عصرنا احلاضر أمر ضروري و حاجة ماسة يف 

ما يف القرأن و احلديث و النحو والصرف من املعاين.  برغم  أا  لغة أجنبية أو غريبة  لدي 

شعوب إندونيسني  كانت  لغة وحيدة درسها  الطالب يف املعاهد أو اجلامعات اإلسالمية 

ة عترب إندونيسيا بلدا من بلدان قامت بتعليم اللغة العربية يف املدرستخارجية كانت أو داخلية. 

 اإلسالمية من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.

وكانت  1وأما اللغة فهي نظام الرمز الصويت الذي استخدمه اتمع للتعامل والتفاعل.

بدوا  2أداة تنقل األفكار واملشاعر واملقاصد بني البشر وأداة اتصال وحاملة معلومات.

در على أن يتحدث مع من حوله من اتمع ومن  اليعرف املرء ماحوله من املصطلحات وال يق

كان يف أحناء العامل، ولكن ا حصل التفاهم بني الناس لكشف ما يف نفوسهم من املقاصد 

لغة يف العامل وفقة الواملشاعر املرجوة، ولذا كانت أمرا مهما يف حياة اإلنسان. قد تعددت  

من اللغات املألوفة أو املشهورة يف العامل اللغة بألوان اتمعات فيه واختالفها لتنوع ألوام. و 

 العربية. 

فهي وسيلة االتصال بني الناس سواء أكانت  لسانا أم كتابة، فضال  العربيةأما اللغة 

 3ا يعرب كل إنسان عما يف صدوره، بعبارة أخرى هي  وسيلة للتفاهم أو التعامل االجتماعي .

وكون اللغة يف هذا العامل كثرية من حيث كثرة الدول والشعوب والقبائل فيها. وأما اللغة العربية 

فهي من إحدى اللغات املوجودة املستخدمة لكشف ما يف الصدور من األغراض أو املقاصد، 

  4وهي "كلمة يعرب ا العرب عن أغراضهم.

يف Shokyuللغة اإلجنلزية  أو يف ا Grammarقوائد متباينة، مثل  و لكل اللغات له

و الصرف  Sintaxاللغة اليبانية. وأما القوائد يف اللغة العربية حتتوي على النحو أو ما تسمى بـ 
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وأما النحو فهو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات إعرابا  .  Morphologyأو ما تسمى بـ

من صورة حبسب املعىن  كانت أو بناء. وأما الصرففهو  علم يبحث عن تغري حالة الكلمة

  وكل منهما له ارتباط قوي يف تعليم اللغة العربية و الرتمجة. 5املراد.

أما الرتمجة يف اللغة العربية تلعب دورا هاما يف نشر املعارف  والعلوم وكذلك 

  لتبادل املعلومات والعلوم بينهم مجة تساعد الطالب على وصول الفهماملعلومات، ألن الرت 

  .وتستهدف إىل إدراك املعاين املناسبة يف السياق

أن اللغة العربية تتغري تغريا سريعا يف تطورها و تقدمها يف جماالت ، مما يلفت النظر 

احليات سواء تيكنولوجيا أكانت أم تربويا.بتطورها ال بد من أن تكون  حتتاج إىل إدراك 

وليس كل املصطالحات املعاصرة من املصطالحات املعاصرة املستخدمة يف عصرنا احلاضر.

اللغة العربية فحسب بل من لغة أخرى،واستعمال اللغة األجنبية بتلفظ اللغة العربية مألوفة 

  باملعرب أو ما يسمى بالتعريب.

على سبيل 6وأما تعريف املعرب فهو ما استعمله العرب من األلفاظ ملعان يف غري لغتها.

 Einsteinذة من الكلمة األجنبية دون العربية لها مأخو املثال نيويورك، جورج، أينشتاين ك

,New york, George .الكلمة املعربة فيما سبق تأثرها العديدة من العوامل  و لكن عملية تغري

، العامل الثانوي منط يتبع احلروف املوجودة يف لغة األم.  Pronunciation،العامل الر ئيسي 

الكلمة املعربة حيتاج إىل املفاهيم املستخدمة الواردة، ألا ا البيان أن بناء ذتأسيسا على ه

ليست بأمر سهل عندما ال تعرف املناهج واالسرتاتيجية كما شرحه الباحث فيما سلف. 

  التغريات املتعددة يف احلروف تسبب احلرية ملتعلمي اللغة بالطبع.

طلبة قسم واجهها عدة الصعوبات ي سترمجة الكلمة األجنبيةولذلك من املمكن أن يف 

، ألن تغيري  جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية يف املستوى الثالث تعليم اللغة العربية

 الكلمة األجنبية إىل اللغة العربية ليس من األمر السهل .
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أراد الباحث إىل القيام بالبحث إلدراك األخطأ اليت تتعلق تأسيسا على ما سبق 

طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية  ترمجهايت ال األجنبيةالكلمة ب

  .احلكومية

دراسة دفعت الباحث إىل القيام ذا البحث. وأخذ موضوعا "خلفية البحث هي  هذه

جبامعة وايل سوجنو  العربية  لطلبة قسم تعليم اللغة العربيةاللغة  رتمجة إىلاليف  األخطاء حتليل

  .كوميةساإلسالمية احل

  

 .تحديد المسألة ب

  لة وهي:أوضوع فينبغي للباحث أن حيدد املسليكون البحث الخيرج عن امل

 ثالثاللغة العربية يف املستوى ال طلبة قسم تعليمقام ا التعريب  خطاء يف ترمجة األما  .1

  جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية ؟

اللغة العربية يف  طلبة لقسم تعليمقام ا  التعريب ترمجة خطاء يف األكيف التصويبات عن  .2

 جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية  ؟ ثالثاملستوى ال

  

  وفوائده أهداف البحثج . 

  أهداف البحث  

ثالث املستوى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية اليت ترمجها  األجنبية الكلمةمعرفة أخطاء  .1

 جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية.

طلبة قسم تعليم اللغة العربية اليت ترمجها  األجنبيةعن الكلمة معرفة تصويبات األخطاء  .2

 جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية.ثالث  املستوى ال

  :فهيوأما فوائده 

 زيادة املعارف الواسعة عن ترمجة اللغة األجنبية على األخص لطالب. .1

 الواردة على األخص ملدرس. األجنبيةملعرفة اخلطوات يف صناع الكلمات  .2
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إدراك تطور اللغة العربية تعقيبا بتطور احلضارة والثقافة واملصطالحات املعاصرة احملتاجة  .3

 يف تعلم تعليم اللغة العربية على األخص حملاضر.

  هناك فوائد أخرى يف الرتمجة وهي كما يلي :

  .توسيع املعارف يف الرتمجة .1

  شائعة من اللغة األجنبية.فهم معاىن املصطالحات املتطورة ال .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


