
 

 
 
 
 
 
 

تحليل صعوبة ترجمة اللغة االندونسّية الى اللغة العربّية لطالب شعبة 
 في الجامعة االسالمّية الحكومّية  كندارى تدريس اللغة العربّية

 

 

 

 

 

  ربّية الت سرجاناعض الشروط للحصول على شهادةبفاء ستي الت قدمسالةرال
بشعبة تدريس اللغة العربية و علم التدريس  التربية بكلية  

 
:بقلم   

  ستي أّم عاونة 

 ١٣٠١٠١٠٢٠٠٤: رقم التسجيل
 

 

قسم تدريس اللغة 
علم التدريس  كلّية التربية و

الجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى 
۲٠۱٧ 



 

 
 
 
 
 
 

 إظهار أصالة الّرسالة

 أظهرت الكاتبة ادلوقعة التحتانية، تقرير ىذه الرسالة الىت ىضرهتا الستيفاء بعض 
الشركط النجاح لنيل درجة سرجانا الًتبية يف كّلية الًتبّية ك علم التدريس بقسم تدريس 

حضرهتا ك كتبتها نفسية كما زكرهتا من . اللغة العربية باجلامعة اإلسالمّية احلكومّية كندارل
ك إذا تظهر ىذه الرسالة يف ادلستقبل فهي منتحلة أك . إبداع غَتىا أك تأليف اآلخر

 .مصنوعة مجيعها أك بعضها من شخص آخر فهذه الرسالة مبطلة للحكم

  

   27        كندارل،

  ـ2017 ركتوبا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

KEMENTRIAN AGAMA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

Jl. Sultan Qoimuddin No. 17 telp/fax. 0401- 3193710  E-mail. Stain_kdi@yahoo.co.id 

Website: www.//http.stainkendari.sc.id 

 ادلناقشةمتحاف اتقرير جلنة 
 بكلية الًتبية ك علم  العربيةتدريس اللغةادلناقشة لشعبة قررت جلنة إمتحاف 

ستي : ةجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارم قبوؿ الرسالة ادلقدمة من الباحثيف االتدريس 
تحليل صعوبة ترجمة ": بعنواف، 13010102004:التسجيل رقم  أّم عاونة،

اللغة االندونسّية الي اللغة العربّية لطالب شعبة تدريس اللغة العربّية في 
 23  يف التاريخ ادلناقشةمتحافابعد إجراء " الجامعة االسالمّية الحكومّية  كندارى

الشركط ادلطلوبة لنيل شهادة سرجانا الًتبية اإلسالمية قد إستوفت  ،2017 رمن اكتوب
. بعد إجراء االصالحات الالزمةكقسم تدريس اللغة , بكلية الًتبية ك علم التدريس

:  ادلناقشةاعضاء جلنة االمتحاف
 الممتحنون

              أغ.الدكتور احلاجة سيت قريظة ـ:                 الرئيسة 
)................( 

             عا. فاطرة كاحدة ـ الدكتورة        :األعضاء 
)................( 

         ـ فدإ، عا.سصرل عاقب،  ف   :
)................( 

  ـ2017   راكتوب      كندارم
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KEMENTERIAN AGAMA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

K E N D A R I 

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara 

Telp/Fax. (0401 ) 3192081 / 3193710  email : iainkendari@yahoo.co.id  

website : http://iainkendari.ac.id 

 موافقة المشرفة

رقم ، ستي أّم عاونة: ة من الطالبةادلقدـبعد إطالع الرسالة 

130101020:التسجيل  تحليل صعوبة ترجمة اللغة االندونسّية : بعنواف،04
الي اللغة العربّية لطالب شعبة تدريس اللغة العربّية في الجامعة االسالمّية 

البحث  بعد إجراء اإلصالحات الالزمة تقرر ادلشرفة على أف. الحكومّية  كندارى
 ادلذكور قد استوىف الشركط العلمية ادلطلوبة ك أنو صاٌف لتقدديو يف امتحاف علمياؿ
 .ْتث العلمياؿ

 

 ٢٠١٧ اكتوبر  17كندارم 

 

ادلشرفة 

 

    



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ال برجاالال اال يوجال الّن جاال اّن
  اي اج ن

Tidak ada kesuksesan tanpa ridho orang tua 

(no success without parent’s blessing) 

رضا :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم : عن عبد اهلل بن عمرو قال 
  البيهقيواه  ر.اهلل في رضا الوالدين و سخط اهلل في سخط الوالدين

Dari Abdullah bin 'Amr beliau berkata; Rasulullah صلىال هللالعليهالوسلم 
bersabda; Ridha Allah pada ridha orang tua dan murka Allah pada 

murka orangtua. 

(H.R.Al-Baihaqy) 

 



 

 
 
 
 
 
 

تجريد البحث 
ستى اّم عاونة : الطالبة   

 ١٣٠١٠١٠٢٠٠4: رقم التسجيل  
تحليل صعوبة  ترجمة  اللغة االندونسّية  إلى اللغة العربّية لطالب : "موضوع البحث 

شعبة تدريس اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية  كنداري 
أغ . ، مالحاجة ستى قريظة األستاذة الدكتورة : المشرفة 

صعوبة  ترمجة  اللغة االندكنسّية  إُف اللغة العربّية لطالب شعبة  ىذا البحث يبحث عن
ك اذلدؼ من .  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  كندارم2013تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 

ىذا البحث ىو لتحليل صعوبة ترمجة اللغة االندكنسّية إُف اللغة العربّية لطالب شعبة تدريس اللغة 
 لنيل اخلطوات احملتاجة اُف  ، يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارم2013العربية للسنة الدراسية 

. تسهيل الطالب يف ترمجة اللغة االندكنسّية  إُف اللغة العربّية
يهدؼ نوع البحث . نوع البحث يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة الدراسة الوصفية الكيفية

إُف حل ادلشاكل الفعلية اليت تنشأ كتواجو اآلف كيهدؼ إُف مجع البيانات أك ادلعلومات اليت سيتم 
ك . ترتيبها، كصفها، كٖتليلها بقصد كسب فهم كتفسَت النسيب من الظاىرة يف ميداف البحث

تقنيات مجع البيانات يف ىذا البحث تستعمل الباحثة منها، تقنية ادلراقية، ك تقنية ادلقابلة، ك تقنية 
ك استخدمت تقنيات ٖتليل البيانات يف ىذا البحث منها، بتنقيص البيانات، ك بعرض . الوثائق

.  البيانات، ك تدقيق البيانات
الصعوبات يف ترمجة من اللغة االندكنسّية  إُف اللغة  (١): بناء على نتائج البحث تدؿ على

للسنة الدراسية  كندارل اجلامعة االسالمية احلكومية شعبة تدريس اللغة العربية يف لطالب العربّية
ك الطالب  ادلفردات الكثَتة َف ديلكوف كالطالب اجلملة، قواعد يفهموف ال   يعٍت الطالب2013
ادلناسبة مث ال يوجد كتاب االرشاد يف كتابة رسالة اللغة  الكلمات اختيار يف بالصعوبة يشعركف

اخلطوات لتغلب صعوبة ترمجة اللغة االندكنسّية  (2). ادلكتبة يف العربية العربية ك نقص كتب اللغة
كندارل يعٍت  اجلامعة االسالمية احلكومية شعبة تدريس اللغة العربية يف لطالب إُف اللغة العربّية

ك كثَتة قراءة كتب اللغة العربية ك تكّلم  ادلفردات كالصرؼ ك إضافة إتقاف قواعد النحو فهم تعميق
 Small Group )الًتمجة ك جيب على الطالب بتشكيل رلموعة دراسة شلارسة مثّ مضاعفة هبا

Discussion). 
 



 

 
 
 
 
 
 

كلمة التمهيد 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

إف احلمد هلل ضلمده ك نستعينو ك نستغفره ك نعوذ باهلل من شركر أنفسنا ك من 
سيأت أعمالنا من يهد اهلل فال مضل لو ك من يضللو فال ىاديلو، ك احلمد هلل رب 

كسبحاف الذم أعطانا علما نافعا ال علم لنا . العادلُت الذم أنزؿ القراف عربيا لقـو يعقلوف
. إال ما علمتنا إنو ىو السميع العليم

الصالة ك السالـ علي أشرؼ األنبياء ك ادلرسلُت الذم أنزؿ إليو كتاب بلساف 
عريب مبُت لَتسم بأحرؼ العربية طريق اذلداية للناس ك علي آلو ك أصحابو أمجعُت، أما 

. بعد
الستيفاء بعض الشركط . فبهداية اهلل ك نعمتو ك رمحتو ٘تت كتابة ىذه الرسالة

ادلطلوبة لنيل درجة سرجنا الًتبية يف شعبة تدريس اللغة العربية قسم تدريس اللغة كلية 
ك ال تتم كتابة ىذا البحث . الًتبية ك علم التدريس باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارم

كخصوصا أقدـ جزيلة .ٔتناسبة ٘تاـ كتابة ىذه الرسالة. إال ٔتعاكنة من ذلم اليد الطوِف
الشكر ك كفائق االحًتاـ إُف كالدّم احملبوبُت، أيب احملبوب كاتبا، ك أمي احملبوبة سيت 

قيسرة، اللذاف قد ربياين ك اللذاف قاما بًتبيتهما بغاية صربمها ك لطفهما ك مودهتما ك على 
. كل تشجيع ك دعاء خالص إُف أف أ٘تمت كتابة ىذا البحث يف ك قت معُت

:  كأقدـ الشكر ك كفائق االحًتاـ إُف
. د مديراجلامعة اإلسالمية احلكومية.ؼ.ادلكـر األستاذ الدكتور احلاج نور عاَف، ـ .1



 

 
 
 
 
 
 

فضيلة عميدة كلية الًتبية ك علم التدريس باجلامعة اإلسالمية احلكومية كيندارم،  .2
كمشرفيت ادلكرمة على إشراؼ كتابة . أغ.األستاذة الدكتورة احلاجة سيت قريظة ، ـ

. ىذا البحث إِف هنايتو
فضيلة رئيسة قسم تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية  .3

 . إ.فد.أغ، ـ.كيندارم،األستاذة كمونة،س
فضيلة األستاذ نصرل عاقب، ـ فدإ ك األستاذة الدكتورة الدكتورة فاطرة كاحدة  .4

 .على كتابة ىذا البحثين ادلكـر كادلمتحنُت ع،أ.ـ
خاصة يف شعبة  مجيع األساتذة ك ادلوظفُت باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارم .5

 . تدريس اللغة العربية
ال، الذاف حفظاين .إ ك األستاذة نور القمرية، س.ق.فضيلة األستاذ زلمد ىادل،ـ .6

 .كوالدم بدكف تأّمل اجلزاء
فضيلة األستاذ زلمد حيي عبيد مع مجيع ادلشرفُت بدكميسي الذين دّعموين ك مجيع  .7

 .اصحايب حىت صلد الدكافع الصلاز رسالتنا سريعة
األخوات فوجي رىايو ك نور اذلداية ك إيال ىندياف ك ابن االخت زلمد باغوس  .8

خَت النعيم ك اجدادم ك جدايت ك مجيع أسريت الذين دّعموين ك كتقوين حىت 
 استطيع اف امّت ىذه الرسالة

 األخوات يف شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية ف كمجيع اإلخوا .9
 خاصة نور نية  ك ترياس ك يكيت ك عائسة ك ياير 2013احلكومية كيندارم سنة 

ك عيٍت ك دنيت ك حسرة ك ر يانا ك ك مجيع األخوات احملبوبات الالئ َف استطع 



 

 
 
 
 
 
 

اف اذكر مجيعا ك مجيع األخوات ك اإلخواف يف شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة 
 اإلسالمية احلكومية كيندارم 

 األخوات يف مجاعة بدكميسي باجلامعة اإلسالمية احلكومية ف كمجيع اإلخوا .10
 2013كيندارم اخلاصة سنة 

مجيع األخوات احملبوبات سيت زكليخ ك امينة ك بنيت نرمحة ك سرم لسًتم ك يوليا  .11
ننغسيو ك اسرم ينيت ك نفسا زكية ك دسي يونَتيت ك ىرتيٍت ك نور االكرمة ك نور 

العُت ك انس علفة ك مًتاكايت ك مجيع األخوات احملبوبات يف معهد دار الفالح 
الالئ َف استطع اف اذكر مجيعا 

أخَتا، عسى اهلل عّز ك جّل يوفر ذلم خَت اجلزاء ك السعادة يف الدنيا ك األخرة 
كباذلداية ك التوفيق، نسأؿ سبحانو كتعاُف أف جيعلنا خالصُت لوجهو الكرًن ك ينفع للناس 

. كصلى اهلل على سيدنا زلمد ك على الو كصحبو ك سلم.أمجعُت
 

 2017  26كندارل،
الكاتبة 

 
 ( ستي اّم عاونة)
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الباب األّول 

 المقدمة

خلفية البحث : الفصل األّول 

 كظيفتها ىي الة ادلواصالت ك اُف ناحيةاذا تنظر . اللغة ىي الة مهّمة لكل الناس

اللغة كسيلة التصاؿ الفرد بغَته، كعن . ا بعضـ بعضويةكـمالتواصل يف معاملة الناس اؿ

فالقدرة على استخداـ اللغة ىي أساس صلاح . طريق ىذا االتصاؿ يدرؾ حاجتو

إف اللغة .  ٘تّيز اإلنساف عن احليواناتذمطويل اؿاؿزمن اؿاإلنساف، كلقد اعترب ىذا من 

اللغة ىي الة ادلواصالت ك . (إِإنَّنا أَأنزلْلنَأاهُه قػُهرْلآننا عَأرَأبِإيًّيا لَأعَألَّنكُهمْل تػَأعْلقِإلُهوفَأ )العربية لغة القراف 

ألّف .  اللغة مهم يف حياة اجملتمعمنصبباعتبار ذالك التعريف ضلن عرفنا اّف . التفكَت

ك بدكهنا كل نشاط . ين بنشاطهم كاملكا اف يقـو اجملتمعلن يستطيعؼاللغة،  بدكف

ألف حاجة الناس . يناإلنساف سيكوف عاجزا ك اإلنساف سيصعب للتواصل مع األخر

الناس  بااللغة، كل . ينمع األخرك ادلعاملة ؿ اّتصبا  البدكادلخلوؽ اإلجتماعي

.  ابعضهم بعض يتكلموايعربكا اراءىم ك يستطيعوف اف 

                                                           

                                           ٢القراف الكرًن،سورة يوسف،  

 Abdul Hamid, MengukurKemampuan Bahasa Arab,( Malang: UIN Maliki Press, ٢٠١٠), 

h.٥٢. 



 

 
 
 
 
 
 

تقاؿ اللغة  كنوافذ الدنيا ألّف بعض العلـو . اللغة ىي نوافذ الدنيا ك مفتاح العلـو

ا كلغة شأنوعرؼ كلغة الدين ألف ت اللغة العربية .ضارة اٌفيوجد من اللغة ك كذالك

 بُت أسلوب أعلى يف العاَف  الهنا ٘تلك اللغة  افصحاللغة العربية ىي. القراف ك السّنة

.  ايضا اليت تستعمل يف بعض الدّكؿة اللغة العربية ىي لغة الدكؿ. األخرلاتاللغتلك 

.  خاصة للمسلمُتلديو فضيلة لذالك تعّلم اللغة العربيةك 

كالدكافع لتعّلم  (١: لتعّلم اللغة العربية يعٍت يُت االعجمتدفعك األسباب اليت 

ىا كتعّلماف مألف لغة القراف ىي مكتوبة باللغة العربية حىت جيب ادلسلموف : دين اإلسالـ 

كي .  (٣. اللغة العربيةب كا اف يتكلمكاكي يستطيع(٢. كألة فهم كتاهبم يعٍت القراف

 اف يُتاالعجم على لذالك جيب.  الكتب الكالسيكية من العلماءكا اف يفهمكايستطيع

 .ىا  معٌتكا اف يًتجمكا اللغة العربية كي يستطيعكايتعّلم

دقة احلذر اُف  الهّنا ٖتتاج يست ميّسرة،ؿ اللغة ادلًتمجة اليهااُف ترمجة اللغة ادلًتمجة 

قدرة ترمجة اللغة االندكنسّية  إُف اللغة العربّية تطلب العلـو  . بالصحيحةترجماؿع االستط

ادلًتجم جيب اف ديلك براءة ك اتقانا من اللغة .  ادلًتجمىا يفهم افادلختلفة اليت البد

                                                           
 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

Teras, ٢٠١١), h. ١ 

Zulhanan, MetodePembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: Anur, ٢٠٠٥), hlm. ١ 

 Acep Hermawan.Metodologi Pembelajaran BahasaArab, (Bandung: PT RemajaRosdakarya.  

٢٠١١), h.٩٩ 



 

 
 
 
 
 
 

ترمجة ، ك جيب عنده العلـو الوافية عن تركيب اللغة اَف (source language-SL) ترمجةاَف

 .(target language-TL) اليها

  .عظم سّكاهنا من ادلسلمُتباعتبار أهنا دكلة اليت ـسيا فالًتمجة مهمة جملتمع إندك

 كتب الفقو ك منها.  مكتوبة باللغة العربية ادلتعلقة بالعلـو الدينية معظمها الكتبالفّ 

كلكنّ معظم ادلسلمُت َف يستطيعوا اف يًتمجوا . غَتىاكتب االخالؽ ك كتب العقيدة ك 

نتو تىذه ادلشكلة اليت َف . لقلة فهمهم ٕتاه اللغة العربية اللغة العربية اُف اللغة اإلندكنسيّة

 . امرىا

 عوامل الداخليةاؿ: ينقسم اُف بعض العوامل ب صعوبات الطالب يف الًتمجة اسبا

مثل الرغبة،  الطالب اليت تنشأ من داخل العوامل ىي العوامل الداخلية .اخلارجية ك

اليت تأيت من خارج  العوامل ىي اخلارجية فأما العوامل.كغَت ذالك كالدافع ،كالذكاء

 . الطالب ادلثاؿ يف بيئة ادلدرسة ك األسرة ك اجملتمع

  خاصةا طالب شعبة تدريس اللغة العربيةبوك كانت ىذه صعوبة الًتمجة يشعر

 اك على خالؼ عربية اُف اللغة اؿندكنسيّة الًتمجة من اللغة اإلحُت 2013للسنة الدراسية 

قالت ترياس . ك قد نظرت الباحثة اُف بعض اصحاهبا الذين يشعركهنا ايضا. ذالك



 

 
 
 
 
 
 

((Triasىذه .  اّف صعوبة الًتمجة ىي يف رلاؿ ادلفردات ك رلاؿ الًتكيب ك غَتىا

الصعوبة قد شعرت هبا الباحثة يف الًتمجة ايضا حىت تريد الباحثة اف تعرؼ ىل ىذه 

 .الصعوبة تشعرهبا الطالب األخركف ايضا

تحليل صعوبة  " تريد الباحثة اف تكتب الرسالة ٖتت العنواف سابقةمن الوصفية اؿ

في  ترجمة  اللغة االندونسيّة  إلى اللغة العربيّة لطالب شعبة تدريس اللغة العربية

  ."الجامعة اإلسالمية الحكومية  كنداري

  توتركيز البحث و مشكل: الفصل الثاني 

 تركيز المشكلة . أ

 : ادلشكلة اليت ستناقش يف الدراسة ىي فاّماباعتيار كصف اخللفية السابقة، 

الصعوبة اليت توجد يف ترمجة  اللغة االندكنسّية  إُف اللغة العربّية لطالب . ١

 يف اجلامعة اإلسالمية 2013للسنة الدراسية   خاصةشعبة تدريس اللغة العربية

 احلكومية  كندارم 

                                                           

 .اقبة الباحثة عند تعلم ادلادة الًتمجةرحاصل ـ 



 

 
 
 
 
 
 

طوات لتغلب صعوبة ترمجة اللغة االندكنسّية  إُف اللغة العربّية لطالب اٍف. ٢

 يف اجلامعة اإلسالمية 2013شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 

 احلكومية  كندارم 

 مشكلة البحث . ب

 ادلشكلة الرئيسية يف فاّما, باعتبار كصف الًتكيز من ادلشاكل ادلذكورة السابقة

: ىذ البحث ىي 

اللغة االندكنسّية إُف اللغة العربّية لطالب من ترمجة ات يف صعوب اؿم قاـ. ١

 يف اجلامعة اإلسالمية 2013شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 

احلكومية  كندارم ؟ 

تغلب صعوبة ترمجة اللغة االندكنسّية إُف اللغة يها ؿؿاتاج نحطوات اليت اٍفام  .2

 يف اجلامعة 2013العربّية لطالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 

 اإلسالمية احلكومية  كندارم ؟

أىداؼ البحث و فوائده : الفصل الثالث 

 أىداؼ البحث . أ

باعتبار كصف مشكلة البحث ادلذكورة السابقة فأما أىداؼ البحث يف الدراسة 

: ىي



 

 
 
 
 
 
 

 صعوبة ترمجة اللغة االندكنسّية إُف اللغة العربّية لطالب شعبة تدريس ٖتليلؿ . ١

 .  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارم2013اللغة العربية للسنة الدراسية 

تسهيل الطالب يف ترمجة اللغة االندكنسّية  إُف اللغة اُف  ةتاجادلح طواتلنيل اٍف. ٢

 . العربّية

 فوائد البحث . ب

 الفوائد النظرية. ١

ستعمل كإعطاء ادلعلومات العلومية محاصل ىذه الدراسة تستطيع اف  . أ

 ادلعرفة عن صعوبة ترمجة اللغة كااُف الطالب الذين يريدكف اف يزيد

 .االندكنسّية  إُف اللغة العربّية

 بصعوبة ترمجة اللغة ةإلعطاء زيادة التفكَت لتنمية العلـو ادلتعّلق . ب

 .االندكنسّية  إُف اللغة العربّية

الفوائد العملية . ٢

 بصعوبة ترمجة اللغة االندكنسّية  ةكزيادة التفكَت للباحث التاِف ادلتعّلق . أ

 .إُف اللغة العربّية

 زيادة ادلعلومات اـ اءعطا يستطيع ل افرجم حاصل ىذه الدراسة  . ب

 . ريد اف يقيم بالدراسةم ذمادلقارنة للباحث األخر اؿ



 

 
 
 
 
 
 

 الموضوع تعريف: الفصل الرابع 

 ادلسألة من ادلراقبة ك ةبا ىو العملية الجخرين األاء العلماءرأ عندتعريف التحليل 

مثّ الصعوبة يف . ادلسألة اف يعرؼ ّتيدإصلازٖتليل البيانات مثّ يعّرؼ النتيجة حىت يستطيع 

دّؿ  إُف الصعوبة اليت يكابد كمثل العقبة اليت توّجو يف ليت تمّسي بعسر اتسيكولوجّي 

الًتمجة ىي ٖتضر األخبار  .ة األقصي من غاية حايتو اك تفّوؽ ادلهارةمجهد ليبلغ ادلتوؿ

. الواردة يف اللغة ادلًتمجة  ك اللغة ادلًتمجة اليهاْتيث تكوف قريبة من األصل

ك لذلك تعريف ٖتليل صعوبات الًتمجة يف ىذه الدراسة يعٍت ٖتلل الصعوبات 

يعٍت اللغة اإلندكنيسية  كالعقبات اليت تواجهها يف ترمجة اللغة ادلًتمجة  ك اللغة ادلًتمجة اليها

 يف 2013 للسنة الدراسية  خاصةإُف اللغة العربية لطالب شعبة تدريس اللغة العربية

 .سالتهمرمجة تر عند اجلامعة اإلسالمية احلكومية  كندارم

 

 

 

 

 

 

                                                           
Andi Mappiare AT. Kamus Istilah Konseling Dan Terapi, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada), ٢٠٠٦.  h. ٨٨ 

 



 

 
 
 
 
 
 

الباب الثاني 

بحث المراجع 

 البحث ىمستو: الفصل األّول 

الباحثة فتلقي  ، بيئة اجلامعية قع يفتنشرح اف تنتحاؿ اليت اإللتجنب أنشطة 

بعد القياـ ببعض عمليات .  الدراسة السابقة ادلساكية اك ادلقاربة هبذه الدراسةضوء

البحث، َف ٕتد الباحثة الدراسات اليت تناسب مع ىذه الدراسة بل كجدت الباحثة 

  بعض الدراسات اليت ديكن أف تستخدمها الباحثة إلجراء مقارنات يعٍت دراسة عبد

تتناكؿ ىذه ". مشاكل ترمجة اللغة العربية إُف اإلندكنيسية  بتحليل األخطاء "عن  ادلنيب

الدراسة ادلشاكل اليت حصل يف ترمجة اللغة العربية إُف اإلندكنيسية باستخداـ منهج ٖتليل 

 .األخطاء

مشاكل ترمجة العربية إُف "بيال  بعنواف  ك متمّكُت  مثّ يف دراسة زلمد سوجيانتو

 ة اإلسالميةاُفاإلندكنيسية لطالب يف الفصل األّكؿ قسم الًتبية اإلسالمية يف اجلامعة الع

                                                           
Abdul Munip.Problematika Penerjemahan Bahasa Arab Ke Dalam Bahasa 

Indonesia Suatu Pendekatan Error Analisis”. Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  ٢٠٠5 , kunjumgi : http://digilib.uin-

suka.ac.id/.../abdul%20munip%20problematik. 

 



 

 
 
 
 
 
 

يف ىذه الدراسة كجدت الباحثة أيضا أف الًتكيز من  "غينغانج بوربولنجغا زين احلسن

 .الدراسة  كاف مشاكل ٖتوؿ اللغة من العربية إُف اإلندكنيسية

" تعرؼ صعوبات الطالب يف الًتمجة العربية"كباإلضافة إُف ذلك دراسة بعنواف 

أيضا عن الصعوبات اليت تواجو  الدراسة من زلمد ذك األدياف ك ياين نوربايا يصف

 .الطالب يف ترمجة النص باللغة العربية

ظهر أف تركيز ادلشاكل اليت ستفيض يف تبعد مراجعة الباحثة تلك الدراسات ؼ

الفرؽ مع الدراسات  .سلتلفة من ادلشاكل ادلوجودة يف الدراسات السابقة ىذه الدراسة

السابقة يعٍت يف ىذه الدراسة ستبحث الباحثة عن الصعوبات يف ترمجة اللغة اإلندكنيسية 

 .إُف اللغة العربية

 

 

                                                           
 Muhammad Sugianto dan Mutamakkin Billa. Problematika Alih Bahasa Arab Ke 

Dalam Bahasa Indonesia Bagi Mahasiswa Semester I Jurusan Pendidikan Agama Islam Stai 

Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. bahan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Prodi 

Pendidikan Bahas  Arab Stai Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. ٢٠١٢, kumjumgi :  

https://lp2mzaha.files.wordpress.com/.../problematika-alih-bahasa-a. 

 M.Dzul Iman dan Yayan Nurbayan, Identifikasi Kesulitan Mahasiswa Dalam 

Menerjemahkan Bahasa Arab. Program Semi Que V P2mpt Dikti Program Pendidikan Bahasa 

Arab Fpbs Universitas Pendidikan Indonesia Tahun ٢٠٠٣, kunjungi : https:// 

file.upi.edu/.../fpbs/...bahasa_arab/...Yayan_Nurbayan. 

 

https://lp2mzaha.files.wordpress.com/.../problematika-alih-bahasa-a


 

 
 
 
 
 
 

حقيقة تحليل الصعوبة  : الفصل الثاني 

طريقة التحليل ىي الطريقة األكُف يف دكر  :  يف اسيا بارينأيّن غَتغارم  قالت

مثّ ديوم بارسطاكا دارمنطا ك ريفكا جوليينيت قاال ايضا أّف التحليل . تدبَت إجراء ادلسألة

ىو مطالعة ادلسألة بإعتبار من الفهم ك ادلراقبة اخلاصة لنيل ادلعٍت ك سائر اإلنتهاء من 

ك البصائر األجر ، شهركؿ ك زلمد عفدم نيزار قاال أّف التحليل ىو .ادلسألة ادلناظرة

 .طريقة التقوًن من الوضع ادلعُّت حىت يطلع اخلالفية

ىذا .   التحليل ىو مراجعة الشيئ ك يفرقو ك خيتاره لتفصيل بإعتبار معيار معيّىن

الرأم مناسب مع عبارة من كيرادم ك قمر الدين أّف التحليل أساسي عملية الفكر لشرح 

تعريف .  بإعتبار ذالك التحديد.ادلسألة  إُف بعض اجلزاء مثّ ْتث عن احللوؿ كافة

 ىو العملية ليجيب ادلسألة من ادلراقبة ك ٖتليل البيانات مثّ خرل األاءرأ عندالتحليل 

.  ادلسألة اف يعرؼ ّتيدإصلازيعّرؼ النتيجة حىت يستطيع 

كظيفة التحليل ىي ليتعّرؼ عالمة ادلسألة اليت توّجو حىت يستطيع اف يعرؼ 

حطوة كساطتها ليمّن التحديد اك التقرير ادلفّصل عن ادلسألة لنيل احللوؿ من ادلسألة 

. احملّللة ك ديّن التصّور ادلشّكل عن نتيجة ك اسًتاتيجّي اليت سيقاـ بو

                                                           
 Asian Brain, Teori Analisis Menurut Para Ahli, http://www.bimbingan.org/teori-

analisis-menurut-para-ahli.htm(diakses pada tanggal ٠٦ Februari ٢٠١٧) 

 Ibid; 

http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm(diakses
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm(diakses


 

 
 
 
 
 
 

دّؿ  إُف الصعوبة اليت يكابد كمثل ليت تمّسي بعسر اتمثّ الصعوبة يف سيكولوجّي 

 اّف الصعوبة ٖتتلف عن . غاية حايتو اك تفّوؽ ادلهارةتقّدـالعقبة اليت توّجو يف جهد ليبلغ 

ىا مناسب بادلسألة   كلذالك الصعوبة معٌت.اإلشكاؿ ك لكنها تستعمل  إُف ادلناسب

ك لكن . يعٍت اإلختالؿ بُت حالة الفرد مع رغبتو أك بيئتو ك موجود العقبة ك عماد اإلصلاز

. احيانا كلمة ادلسألة تدّؿ باخلصوص اُف الصعوبة ك العقبة لتحقيق الغرض

 الترجمة حقيقة  : الفصل الثالث

 تعريف الترجمة .1

 يتبع مألوؼ يف زكا ".تراجم"، كمجعها "ترجم"الًتمجة على كزف فعلل مصدرىا 

معنها تبيُت باللغة األخر أك " ترمجة"ألفريسي كلمة الًتمجة أصلها من اللغة العربية ىي 

 .للغة األخر نقل ادلعٌت من لغة اُف

الًتمجة ىي ٖتاضر األخبار الواردة يف اللغة ادلًتمجة  إُف اللغة ادلًتمجة اليها  ْتيث  

ـّ اذلدؼ من الًتمجة ىو تقدًن اخلرب يف اللغة ادلًتمجة اليها  . تكوف قريبة من األصل ك ا

                                                           
 Andi Mappiare AT. Kamus istilah konseling dan terapi, ( Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada), ٢٠٠٦.  h: ٨٨ 

ايرا ترسنوايت، تطبيق طريقة القواعد ك الًتمجة يف تعلىم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية دار ادلخلصُت كندارم، 
  (ال تصدر الرسالة) ٢٠١٤الرسالة من قسم الًتبية باجلامعة اإلسالمية احلكومية سلطاف قائم الدين كندارم 

Zaka  Alfarisi,  Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia,(Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2011 ),h.21 



 

 
 
 
 
 
 

يعٍت أف الًتمجة البّد أف يفهم كلن تكوف سوء الفهم من الذين سيستمعوف أك يقرئوف 

 تعريف الًتمجة يعٍت أف نتائج ترمجة جيدة جيب اف يقرأ كما كتبت مقالة .نتائج الًتمجة

كفقا لتعريف القاموس  أف الًتمجة ىي ٖتويل الشكل إُف . يف اللغة ادلًتمجة اليها  األصلية

شكل اللغة األخرل أك تغيَت اللغة الواحدة اك اللغة ادلًتمجة   إُف اللغة األخرل اك اللغة 

 .ادلًتمجة اليها 

كَتيدا لكسانا يعّرؼ أّف الًتمجة ىي ٖتويل رسالة من اللغة ادلًتمجة  إُف اللغة 

ٖتويل البالغ كاإلفصاحات يف اللغة ادلًتمجة اليها  . ادلًتمجة اليها  بكاشف ادلعٌت مث اسلوبو

 ف اُفكتاج ادلًتجميح. بالنظر يف أسلوب اللغة ىو جزء ال يتجزأ من أم عملية الًتمجة

مفهومة من عملية الًتمجة احملتملُت حىت يتمكنوا من ٖتديد اخلطوات الالزمة لتنفيذ 

ك تعريف عملية الًتمجة . ىذه العملية ىي سلسلة من األنشطة ذلك عن قصد. كاجباهتم

ىي سلسلة من األنشطة اليت تقـو هبا ادلًتجم عند ترمجة اللغة ادلًتمجة  إُف اللغة ادلًتمجة 

. كديكن أيضا أف تفسر عملية الًتمجة بوصفها نظاما من األنشطة يف نشاط الًتمجة. اليها

تتسبب  لذلك يف إجراء النشاط ترمجة احلذر ضركريا بسبب خطأ يف ادلرحلة األكُف سوؼ

                                                           
Sadtono, Pedoman Penerjemahan (Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Depdikbud, ١٩٨٥) h. ٩. 

 Abdul Munip.Strategi dan Kiat Menerjemahkan teks Bahasa  Arab Kedalam Bahasa 

Indonesia. (Jogyakarta:  Teras٢٠٠٩) h. 



 

 
 
 
 
 
 

عندما اشياء من ىذا القبيل حيدث، سوؼ . يف حدكث أخطاء يف ادلراحل األخرل

 .ٖتتوم على الًتمجة النإتة األخطاء

.  الرسوف قاؿ الًتمجة ىي ٖتويل ادلعٌت  من اللغة ادلًتمجة  إُف اللغة ادلًتمجة اليها 

كعالكة على ذلك، يف الًتمجة استبداؿ شكل اللغة ادلًتمجة  إُف شكل اللغة ادلًتمجة اليها 

ترمجة اللغة ادلًتمجة  إُف اللغة ادلًتمجة اليها ، قد تغيَت الشكل ك لكن جيب اف حيفظ . 

دراسة ادلعجم ك البنية النحوية ك الوضع . ١:كقاؿ الرسوف أّف ترمجة ىي . على ادلعٌت

ٖتليل نص اللغة ادلًتمجة  إُف إجياد . ٢. االتصاالت ك السياؽ الثقايف لنّص اللغة األصلية

يتطرؽ ادلعٌت ادلناسب باستخداـ ادلعجم كالبنية النحوية ادلناظرة يف اللغة ادلًتمجة . ٣. معٌت

 .اليها  كالسياؽ الثقايف

 لنيدا كتابر قاال الًتمجة ىي كشف الرسالة من اللغة ادلًتمجة  يف اللغة ادلًتمجة 

. اليها  مع ادلعٍت األقرب ما ك ادلعقولة، أكال من حيث ادلعٌت كثانيا من حيث األسلوب

إعادة التأكيد . ينبغي أف هتدؼ يف ادلقاـ األكؿ على الًتمجة اإلفصاحات بإرجاع رسالة

 .على رسالة من النص ادلصدر جيب ادلًتجم إجراء تعديالت يف جانب اللفظي كالنحوم

ذالك أكثر من الًتكيز على نسخة . كينبغي أف يكوف التكافؤ من معٌت الشيء الرئيسي

                                                           
 M. Rudlof Nababan. Teori Menerjemah Bahasa Inggris.(Yogyakarta: PustakaPelajar 

٢٠٠٣).  h.  . ٢٥  



 

 
 
 
 
 
 

كينبغي أف يكوف معٌت بالغ األمهية يف الًتمجة . من الرسالة بدال من ٖتويل الشكل

أفضل ترمجة ىي الًتمجة اليت ال تبدك ككأهنا  .كمضموف الرسالة ىو الفضيلة األساسية

الًتمجة . كىذا يعٍت أف الًتمجة جيب أف يشعر أقرب مع رلتمع اللغة ادلًتمجة اليها . الًتمجة

 ..جيب أف ينتج ادلعٍت ادلعقوؿ حىت ال تظهر  ضلويتها ك أسلوهبا

يف عملية . ٖتليل ك ٖتويل كإعادة اذليكلة: تتكوف عملية الًتمجة من ثالث مراحل

التحليل، كٖتليل الباحثة رسالة اللغة ادلصدر باألساسية النحوية كالكلمات كالعبارات 

التحويل أم نقل ادلواد اليت حللها من : الثانية. اللتقاط معٌت الضمٍت بالتحليل القائم

ك األخَتة ىي إعادة اذليكلة، أف الًتمجة من إعداد . اللغة ادلًتمجة  إُف اللغة ادلًتمجة اليها 

 .ادلواد اليت ٖتويلها كيهدؼ إُف إنشاء رسالة مفادىا باجملتمع من اللغة ادلًتمجة اليها 

 استراتيجية الترجمة .2

 ادلًتجم لًتمجة كلمة أك يقةرطىاريانتو، اسًتاتيجية الًتمجة ىي  ككفقا لسورياكيناتا 

 ةكحداؿتقسيم اجلملة إُف ؿكن مت ال تمجلة كاملة إذا كاف رلموعة من الكلمات، أك

كيشَت مفهـو االسًتاتيجية إُف التقنية اليت كصفها الباحث من قبل،  . للًتمجةلصغراؿ

كبصفة .النحو التاِف على ألف ادلثاؿ ادلصور للطاقة الشمسية حيدث على ادلستول اجلزئي،

                                                           
 Ihsania , Strategi Penerjemahan Menurut Suryawinata & Hariyanto 

http://ihsania.blog.uns.ac.id/strategi-penerjemahan-menurut-suryawinata-hariyanto/. 

 



 

 
 
 
 
 
 

كاالسًتاتيجية  عامة تنقسم اسًتاتيجية الًتمجة إُف قسمُت مها االسًتاتيجية اذليكلية

 :االسًتاتيجية اذليكلية فيما يتعلق هبيكل الكلمات أك اجلمل اليت تشمل .الداللية

 زيادة .1

 يف الًتمجة ىي إضافة الكلمات يف اللغة اذلدؼ ألف بنية اللغة اذلدؼ الزيادة

 suatu hari):مثاؿ.  مسألة اختيار بل ضركرةتالنوع ليسالزيادة ىي  قىذ. يفعل ذلك

Ahmad pergi memancing) السمكيـو كاحد ذىب أمحد الصيد .  

الكلمة ىي نتيجة زيادة  . كلمة ىي كلمة األمساؾزيادةيف الًتمجة أعاله ىناؾ 

 .للهيكل النحوم يف اللغة ادلًتمجة الذم يتطلب ذلك

  احلذؼ/الطرح .2

 مفهـو ىذه .ٗتفيض العناصر اذليكلية يف اللغة ادلًتمجة اليها ك التخفيض يعٍت

االسًتاتيجية ال خيتلف عن االسًتاتيجية السابقة، أم عن طريق احلد من الكلمات يف 

 buku apa saja yang kamu baca akan memberi  : مثاؿ، اللغة ادلًتمجة.اللغة ادلًتمجة اليها

manfaatأم كتاب تقرأ سوؼ تستفيد:  اللغة ادلًتمجة اليها  فاما يف. 

                                                           
 Zuchridin Suryawinata & Sugeng Hariyanto, Translation: Bahasan Teori & Penuntun 

Praktis Menerjemahkan,Yogyakarta: Kanisius,2003 , h. 67. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 تبديل  .3

كعادة ما يتم التحويل  . ىذه اسًتاتيجية الًتمجة لًتمجة العبارات أك اجلملتاستخداـ

التحوؿ ينطوم على ٖتويل صيغ اجلمع إُف ادلفرد، صفة ادلواقف لتحويل  .ألسباب اللغة

  يف مجلتُت أك أكثر اُفالفصل بُت مجلة كاحدة يف اللغة ادلًتمجة. ىياكل اجلملة بأكملها

 يف اللغة  كاحدةمجلة اُف  اللغة ادلًتمجة من، كإدراج مجلتُت أك أكثر اللغة ادلًتمجة اليها

تغيَت موقع الصفة يف عبارة االسم  .ادلًتمجة اليها يتم تضمينها أيضا يف ىذه االسًتاتيجية

 .اجلمع إُف ادلفرد أك خالؼ ذلك ىو ضركرة للمًتجم كتغيَت من صيغة كلمة

 Alat musik bisa dibagi menjadi dua kelompok besar  :اللغة ادلًتمجة : مثاؿ

 .ديكن تقسيم اآلالت ادلوسيقية إُف رلموعتُت كبَتتُت: اللغة ادلًتمجة اليها 

 (االسًتاتيجية اليت يتم القياـ هبا بسبب النظر يف معٌت) االسًتاتيجية الداللية اماؼ

 :ما يلي

 االقًتاض (1

الرسـو ىي اسًتاتيجية الًتمجة اليت ٖتمل كلمة اللغة ادلًتمجة  يف نص اللغة ادلًتمجة 

لتقط ادلًتجم الكلمة احلالية من اللغة ادلًتمجة ، كبالتاِف ىذه االسًتاتيجية تسمى م .اليها 

سبب  . أسباب استخداـ ىذه االسًتاتيجية ىو إظهار االحًتاـ ذلذه الكلمات.ضريبة



 

 
 
 
 
 
 

كتشمل التهم الًتمجة الصوتية  .آخر، ألنو َف يستوؼ ما يعادؿ يف اللغة ادلًتمجة اليها 

الًتمجة الصوتية ىي اسًتاتيجية الًتمجة اليت ٖتافظ على كلمات اللغة ادلًتمجة   .كالتجنس

يف حُت كاف التجنس التكيف أك .سليمة، سواء الصوت كالكتابة يف اللغة ادلًتمجة اليها

 .إُف اللغة ادلًتمجة اليها، على سبيل ادلثاؿ التاِف اللغة ادلًتمجة تعديل كلمة من

 Syariat: اللغة ادلًتمجة 

الشريعة اإلسالمية : اللغة ادلًتمجة اليها 

كتستخدـ ىذه االسًتاتيجية ضريبة عادة للكلمات أك العبارات ادلتعلقة اسم 

الشخص، اسم ادلكاف، اسم اجمللة، اسم دفًت اليومية، كاسم الوكالة كدرجة كادلعرفة 

 .ادلصطلحات اليت َف ترد حىت اآلف يف ادلفردات اللغة ادلًتمجة اليها

ادلعادؿ الثقايف  (2

 كلمات اللغة اُف اللغة ادلًتمجة  يفىذه االسًتاتيجية ٖتل الكلمات النمطية

كألف الثقافة بُت جامعة البلقاء التطبيقية كبا اللغة ادلًتمجة اليها   .ادلًتمجة اليها  النموذجية

كمع  .قد تكوف سلتلفة، فإف إمكانية ىذه االسًتاتيجية ال ديكن أف ٖتافظ على دقة ادلعٌت

ذلك، ديكن ذلذه االسًتاتيجية جعل اجلمل يف اللغة ادلًتمجة اليها  لتكوف ناعمة كسهلة 

أنو بالنسبة للنصوص  (72: 2003ىاريانتو،   كيف سوريايناتا)كيوضح نيومارؾ  .القراءة



 

 
 
 
 
 
 

العامة، مثل اإلعالنات أك الدعاية، ديكن استخداـ ىذه اإلسًتاتيجية ألف قارئ اللغة 

 "على سبيل ادلثاؿ، مصطلح  .ادلًتمجة اليها  بشكل عاـ ال يهتم بثقافة جامعة باشو

Jaksa Agung "  النائب العظيم"كليس " النائب العاـ"يف اللغة ادلًتمجة اليها  يًتجم إُف. 

ادلعادؿ الوصفي كٖتليل ادلكونات   (3

كيتم تنفيذ ىذه االسًتاتيجية ألف كلمة اللغة ادلًتمجة  يرتبط ارتباطا كثيقا الثقافة 

منوذجية من اللغة ادلًتمجة  كاستخداـ ادلعادالت الثقافية ليست قادرة على إعطاء درجة 

باللغة اليابانية ال ديكن ترمجتها " السامرائي"على سبيل ادلثاؿ، كلمة  .ادلطلوب من الدقة

 .مع النبالء إال إذا كاف النص ىو النص الذم يصف الثقافة اليابانية

إُف " السامرائي"كينبغي استخداـ اسًتاتيجية كصفية مكافئة لًتمجة مصطلحي 

األرستقراطيُت اليابانيُت يف القرف احلادم عشر إُف القرف التاسع عشر الذين ىم "

مع  .كىناؾ اسًتاتيجية مشاهبة للمعادلة الوصفية ىي ٖتليل مقارف ."موظفوف حكوميوف

ىذه االسًتاتيجية، يتم ترمجة كلمة اللغة ادلًتمجة  إُف اللغة ادلًتمجة اليها  من خالؿ 

كيتم ذلك ألنو ال يوجد كاحد على كاحد  .تفصيل مكونات معٌت كلمة اللغة ادلًتمجة 

اللغة ادلًتمجة اليها ئ نص راف قايعادؿ اللغة ادلًتمجة اليها  بينما يعترب ادلًتجم ادلهم 

 .الستطاع فهم ادلعٌت احلقيقى



 

 
 
 
 
 
 

مرادؼ   (4

يف الًتمجة، ديكن للمًتجم استخداـ كلمة اللغة ادلًتمجة اليها اليت ىي أكثر أك أقل 

 .نفس ادلعٌت للكلمة ادلشًتكة اللغة ادلًتمجة 

الًتمجة الرمسية  (5

باستخداـ ىذه  .ىذه االسًتاتيجية ىي الًتمجة الرمسية اليت مت توحيدىا

 read-only "على سبيل ادلثاؿ،  .االسًتاتيجية، ديكن للمًتجم توفَت الوقت يف الًتمجة

memory " الذاكرة للقراءة فقط"يًتجم إُف." 

 االستهالؾ كالتوسع (6

 "على سبيل ادلثاؿ، كلمة  .االستهالؾ ىو عنصر تقلص كلمة اللغة ادلًتمجة 

automobile " يف حُت يتم حذؼ كلمة "سيارة"يًتجم باللغة ادلًتمجة اليها إُف ،"" auto 

ك٘تتد ىذه  . التوسع ىو عكس االستهالؾ.automobileكىكذا، تستهلك كلمة . 

 .االسًتاتيجية إُف عنصر كلمة يف اللغة ادلًتمجة اليها

 إضافة (7

كما ىو احلاؿ مع اإلضافة إُف االسًتاتيجية اذليكلية، تتم اإلضافة ىنا من أجل 

يتضمن ادلًتجم معلومات إضافية يف نص الًتمجة ألنو يعتقد أف القارئ  .كضوح ادلعٌت



 

 
 
 
 
 
 

كديكن كضع ىذه ادلعلومات اإلضافية داخل النص، يف أسفل  .حيتاج إُف ىذه ادلعلومات

 .أك يف هناية النص (احلاشية السفلية)الصفحة 

 (حذؼ)إزالة  (8

 احلذؼ يعٍت حذؼ قسم الكلمة أك النص من اللغة ادلًتمجة  يف نص اللغة 

كيتم ذلك مع األخذ يف  .كبعبارة أخرل، ال تًتجم كلمة أك جزء من النص .ادلًتمجة اليها

االعتبار أف الكلمة أك اجلزء ليست مهمة جدا للنص بأكملو، كعادة ما يكوف من 

بدال من ترمجتو، كجعل القارئ يف حَتة، أك جزء من كلمة أفضل ال  .الصعب ترمجة

 .يًتجم أك القضاء ألف الفرؽ لن يكوف معٌت كبَت

  التشكيل/التحوير (9

كيرل ادلًتجم  .كتستخدـ ىذه االسًتاتيجية لًتمجة العبارات أك العبارات أك اجلمل

كتستخدـ ىذه االسًتاتيجية . الرسالة يف مجلة من زاكية سلتلفة أك طريقة سلتلفة للتفكَت

  .عند ترمجة الكلمات ذات ادلعٌت احلريف ال يؤدم إُف ترمجة معقولة أك ناعمة

  صعوبة الترجمة .3

ىذا شيئ الذم ال . سيواجو ادلًتجم الصعوبة يف ْتث عن نظَت ادلعٌت من الكلمة

يستطيع اف يدفع، النّو ال ديكن اف يكوف ادلناسب بُت اللغتُت يف الوجهة اللغوية اك غَت 



 

 
 
 
 
 
 

إّف صعوبة ادلعٌت ستكوف بسبب فرؽ النظاـ، كالنظاـ الشكل ك بناء اجلملة ك . اللغوية

ك إليضاح صعوبة ادلعٌت . داللة اللفظ اليت تكوف بُت اللغة ادلًتمجة  ك اللغة ادلًتمجة اليها 

عن فرؽ بُت الوجهة اللغوية ك غَت اللغوية من اللغة ادلًتمجة  ك اللغة ادلًتمجة اليها ، فالبد 

 :منو لشركح، يعٍت 

الفرؽ من رلاؿ ادلعٌت بسبب الكلمة يف اللغة الواحدة ٘تلك ادلعٌت األكثر، ٓتالؼ .  1

يف اللغة العربية معنو " طويل"كلمة : ادلثاؿ . يف اللغة األخرل  ٘تلك ادلعٌت الوحيد فقط

ك معنو . (panjang masanya) كطويل األجل معنو (panjang)يف اللغة اإلندكنسية 

 Toko Buku)معنو " مكتبة"ك كلمة  (Orang itu tinggi)، كالرجل طويل (tinggi)ايضا 

atau Koleksi buku  ,Perpustakaan .) 

الفرؽ من اإلستعماؿ يعٍت الكلمتاف ادلناسبتاف يف اللغتُت سلتلفتاف يف  . 2

" poor"كلمة ". فقَت"معنو يف اللغة العربية " poor"كلمة  : ادلثاؿ . اإلستعماؿ

 ,poor man, poor boy, poor box, poor opinion)تستعمل يف اللغة اإلصلليزية لكلمة 

atau poor health ) ك لكنو يف اللغة العربية يستعمل للمعٌت الوحيد فقط . 

الفرؽ من استعماؿ الرمزم ، كل اللغة ال يساكم يف استعماؿ الرمزم ، ك بذلك . 3

ادلثاؿ يف اللغة اإلصلليزية . اذا كاف الرمزم يف اجلملة فال يستطيع اف يًتجم ْتريف



 

 
 
 
 
 
 

(evening of life) اذا يًتجم ْتريف يف اللغة العربية . ىو رمزم ٔتعٌت حرؼ العمر

( in the soup)مناسب ْتساء، ك لكن اجلملة  (soup)الكلمة . فيكوف مساء العمر

اجلملة . ىي رمزم ٔتعٌت الصعوبة اك ادلشكلة، اذا نًتجم ْتريف فيكوف معنو يف حساء 

ك لذلك الرمزم اصعب لفهم ك . الرمزية يف اللغة الواحدة معلق بثقافة اإلجتماعي 

 . لًتمجة اُف اللغة األخرل

العناصر بشكل ادلعجمي الكثَتة يف رلاؿ .(semantic field)الفرؽ من رلاؿ ادلعٌت . 4

ادلعٌت بُت اللغة الواحدة ك مع اللغة األخرل غَت متساكم كميتها، الهّنا معلق بثقافة 

 . الفرؽ يف ىذا الشأف سيثَت ادلشكلة للمًتجم يف ْتث عن مناسبها. صاحب اللغة

ىذا الشأف سيثَت ادلعٌت الكثَت . الفرؽ من ثقافة اإلجتماعي ك ثقافة اللغة . 5

 padi, gabah, beras, dan )ادلثاؿ كلمة . الصعب لنيل مناسبو يف اللغة ادلًتمجة اليها 

nasi)  معنو الرّز يف اللغة العربية ك(rice) يف اللغة اإلصلليزية. 

ادلفردات ىي الشأف ادلهم يف . (1: قاؿ ابن بردة اّف الصعوبة يف الًتمجة ىي 
الًتكيب بعٍت النحو ك . (2. ادلفردات تكوف اساس لصنع اجلملة ادلًتمجة. الًتمجة

سياؽ اللغة يعٍت سياؽ اللغوم ك سياؽ غَت . (4. اسلوب اللغة. (3. الصرؼ
   .اللغوم

                                                           
 faldzata Ruhiy. Problematika Penerjemahan. http://www.Problematika 

Penerjemahan.htm/(diakses pada 25/03/2017 ). 

http://www/


 

 
 
 
 
 
 

الباب الثالث 

 البحث منهج

نوع البحث : الفصل األول 

كل البحث يتطلب إُف هنج أك أسلوب البحث الىت توجو إُف خطة مجع 

يف ىذا البحث تستعمل الباحثة الدراسة  .ُف اجراء البحث باستمراراالبيانات الىت تؤدم 

 لفحص ادلستخدمة طريقة الدراسة ية الكيفية ىيصفالدراسة الو طريقة". ية الكيفيةصفالو

كأداة الرئيسية، كتقنيات مجع البيانات تعمل  الباحثة حالة ادلفعوؿ الطبيعي، حيث

 ك حاصل الدراسة اليت تصف استفتاحية ، كٖتليل البيانات(اإلنضماـ) التثليث بطريقة

 ."التعميم الكيفية الوضعية تشدد ادلعٍت من أمهية

ة الطبيعية لغرض تفسَت مية الكيفية ىي الدراسة اليت تستعمل اخللفصفالدراسة الو

 رجاء على كل ما سبقة ىذه الدراسة .جودةكبالستخداـ الطرائق اَفالظواىر اليت ٖتدث 

. على كصف كاضح كفقا للحقائق ك ليس رلرد ٗتمُتستحصل على 

 مجيع العمل كغَتىا من ادلسائل ذات لفهم, كلذلك الباحثة تنظر كل األنشطة

الصلة بصعوبة ترمجة اللغة اإلندكنسيا اِف اللغة العربية لطالب شعبة تدريس اللغة العربية 

                                                           
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,٢٠٠٥) , h.١ 



 

 
 
 
 
 
 

 كصفها  ك يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  كندارم لدراستها2013للسنة الدراسية 

. بالتفصيل

 همكان البحث و توقيت: الفصل الثاني 

 15كسينفذ منذ . ستؤّدم ىذه الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارم

 .2017 سبتمبَت 27مايو حىت 

مصادر البيانات  : الفصل الثالث 

صدر البيانات يف ىذه الدراسة طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة ـ

درسات العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ـف ك كدرسـ ك  2013الدراسية 

. كندارم

البيانات األكلية ىي .  نوع من البيانات األكلية ك الثانويةىوأما نوع البيانات ك 

 ك ادلقابالت الحظةالكتابة ك اَفؾالبيانات تلك . باشرة يف الدراسةكجدت مبالبيانات اليت 

.  مباشرة  صلة ٔتوضوع النقاش ذاتك الوثائق



 

 
 
 
 
 
 

ـّ البيانات الثانوية ىي البيانات اليت ٖتصل   ك سيتمّ . الناحية األخرلمنا

 ك اإلنتَتنيت ك ت ك الرساالت ك اجملالتكمقاال: منها .  ادلادة الثناكية ناقشةتنفيذىا مب

.  منهاادلعلوماتديكن اخذ  األخرل اليت صادراَف

أساليب جمع البيانات : الفصل الرابع 

أساليب مجع  .البيانات ادلستخدمة لتحصيل مجع البيانات ىي اخلطوة أساليب

: ىي ىذا البحث، يف  الباحثة ستخدمهاتسالبيانات اليت 

 الحظةالم . أ

 ٔتراقبة التحقيق منهجية باعتيادم يقيم اليت ادلباشرة ادلالحظات ىي ادلالحظة أما

 اليت احمللّل ك األنشطة الوضع ك شرح ٖتويل ىو ادلالحظة من كالغرض. ادلوضع احملللّ 

 ك بُت ادلشاريع احلاالت ك بُت بُت النشاط ك العالقات يف ادلشاركُت األفراد كقعت ك

 .األفراد

 المقابلة . ب

 ك احملضرين مقاييس البيانات يف شكل سؤاؿ كجواب بُت الباحثةىي الة  ةادلقابل

الذم  احلوار ىي  ادلقابلة. عن ادلعلومات مع ادلوارد اليت ٖتدث عن الشفويةك احملضرات

                                                           
 Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta ; Raja Grafindo 

Persada, 2006), h.29 

 W. Gula, Metodologi Penelitian (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001).h.83 



 

 
 
 
 
 
 

ادلقابلة ىي آلة  ك قاؿ مرغونو اّف .ادلبحوثُت من ادلعلومات حلصوؿ تقـو بو الباحثة

 .جلمع البيانات بطريقة إلقاء األسئلة شفويا كأف جييب ادلخربشفويا كذلك

 التوثيق . ت

آلة التصوير  مثل صورة كثائق أك اإلعالـ كسائل تقـو باستخداـ التوثيقية الطريقة

 الستكماؿ األسلوب هبذه البيانات مجعية. النشاط بالصفة البيانات جلمع كاذلواتف

. كادلقابالت ادلالحظات من البيانات

أساليب تحليل البيانات  : الفصل الخامس 

 اليت البيانات عن البحث عملية  قاؿ سوغيوف يف كتابو ٖتليل البيانات ىو

 البيانات تنظيم كيفية مع ك الوثائق ميداف البحث ادلقابالت ك ادلالحظات يف من حصل

ادلهمة ك  اختيار منط ك إُف التوليف ك تتطور كحدات ك يؤدم يف ك كصف فئات، إُف

 .كغَتىم مفهومة بأنفسهم حيت ادلدركس

 سلتلفة يعٍت مصادر من ادلتاحة البيانات تبدأ بتحليل مجيع البيانات ٖتليل عملية  

ك  الشخصية ك الوثائق ادليدانية، ادلالحظات يف اليت كتبت كادلالحظات ادلقابالت، من

                                                           
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Ineka 

Cipta, ١٩٩٤), h. ١٤٢.   

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Cet4(Jakarta:PT Rineka 

Cipta,2006 ),h.14 

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, )Bandung: Alfabeta, 2013(, h. 337 



 

 
 
 
 
 
 

الدراسة الوضعية الكيفية  يف البيانات  ك خطوات ٖتليل.ك غَته كالصورة الرمسية، الوثائق

 :ىي

 البيانات تخفيض . أ

مثّ  ىا تلخيصصولة من ميداف البحث كP ٖتليل البيانات اٌفٗتفيض البيانات ىو

 .الًتكيز إُف األمور ادلهمة  اختيارىا ك

رض البيانات ع. ب 

 ىو الطريقة ادلستخدمة بالباحثة لتمّكن من البيانات احلاصولة عرض البيانات

 . لتسهيل يف تناكؿ النتيجةعرض البياناتالكثَتة ك إلختيار مثّ تصنع الباحثة 

 تدقيق البيانات. ت 

تدقيق البيانات ىو الطريقة ادلستخدمة بالباحثة لتبُّت معٍت البيانات ك جلمعها مثّ 

 .أخدت اخلالصة

التحقق من صحة البيانات : الفصل السادس 

يتم .البيانات مصداقية باختبار صحة البيانات اختبار يف ىذه الدراسة،كيتم
 تقدًن التثليث ك زيادة ادلثابرة ك ادلالحظات ك شكل ٘تديد يف مصداقية البيانات اختبار
 .التحقق

                                                           
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, )Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010(, h.247 . 



 

 
 
 
 
 
 

 المالحظات تمديد . أ

٘تديد ادلالحظة يف ىذه الدراسة ىو البحث العودة إُف ادليداف للقياـ بإعادة 

 . لتعزيز مصداقية البياناتالتقى من قبلادلالحظة كادلقابالت مع مصادر البيانات الىت 

 المالحظات زيادة مثابرة. ب 

 ادلثابرة، أم جعل ىي زيادة ىذه الدراسة البيانات يف من اختبار مصداقية كاحد

 التحقق مرة أخرل الباحثة يقـو هبا ادلثابرة بزيادة.بسرعة ك مستمر دلوضع سلرب ادلالحظات

 .مصداقية البيانات اللعثور على البيانات اليت اكتشافو إُف

التحقق  إعطاء و التثليث. ت

التحقق من دقة البيانات اليت توجد من األطراؼ األخرل  تثليث البيانات ىو

الذين ديكن الوثوؽ أك ٖتقق من مصدر بوسيلة مصادر أخرل إُف حد افًتاض أف 

البيانات إُف  التحقق من عملية ىو التحقق إعطاء .ادلعلومات جديرة بالثقة أك مصداقية

. دلعرفة مدل البيانات اليت توجد من قبل، ىل يناسب هبا أـ المقدمي البيانات هبدؼ 

 جصحة البيانات من نتائ للتحقق من سلرب مرة أخرل التحقق،الباحثة إلقاء  إعطاءىف

 .ٖتىت ديكن أف تزيد مصداقية البيانات الىت نفذ ادلقابلة



 

 
 
 
 
 
 

 

الباب الرابع 

 نتيجة البحث 
 

 عن الجامعة اإلسالمية الحكومية كػنداريعامة صورة  :الفصل األول
 كػنداري لمحة عن تأسيس وتطور الجامعة اإلسالمية الحكومية .1

 أكتوبر 17اجلامعة اإلسالمية احلكومية كػندارم أُهّسست رسػميًّيا يف تاريخ 

 عن تغَّت ادلدرسة العالية 2014 سنة 145 بناءن على قرار رئيس الدكلة رقم 2014

, على مدة طويلة. االسالمية احلكومية كػندارم إُف اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم

تتطّور كأصبحت أكرب اجلامعات اإلسالمية  اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم تتغَّت ك

بدأ تاريخ نشأة اجلامعة االسالمية احلكومية . احلكومية يف سوالكيسي اجلنوبية الشرقية

كػندارم عندما أُهّسست كلية التػربية الفرعية اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم عالء 

مث بتأييد رئيس سوالكيسي اجلنوبية الشرقية . 1967الدين مكاسر يف مدينة كندارم سنة 

إيدم سابارل كزعماء يف ىذه الػمنطقة كانت الكلية الفرعية اجلامعة االسالمية احلكومية 

كػندارم عالء الدين مكاسر تغَتت إُف ادلدرسة العالية االسالمية احلكومية كػندارم اليت 

 . 1997 مارس سنة 21صارت مستقلة يف تاريخ 



 

 
 
 
 
 
 

عديد الكلية يف , 1997 مارس 21 تاريخ 11طبقنا لػػقرار رئيس الدكلة رقم 

بعض الػمناطق منها كلية الًتبية للخامعة اإلسالمية احلكومية علء الدين يف كندارم تغَت 

مث .  يف كل أضلاء الدكؿ33اسػمها إُف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية العالية ككاف عددىا 

 صُهدر القانوف عن اجلمعية كتنظيم 1997 سنة 293بناءن على قرار الوزارة الدينية رقم 

 .اشتغاؿ ادلدرسة اإلسالمية احلكومية العالية يف كندارم

كانت مؤسسة التعليم اإلسالمية احلكومية الوحيدة يف , يف عشرين سنة أخَتة

ككاف رؤساء اجلامعة منذ الزماف يػحاكلوف . سوالكيسي اجلنوبية الشرقية  تتطور تطورنا

كبناء اجلامعة , توحيد األىداؼ الطالب كادلدرسُت كادلوظفُت ككل من يتعلق باجلامعة

ادلدرسة )كاف الرؤساء يف . ادلناسبة للعملية الدراسية حىت يتخرج منها الطالب ادلمتازين

اجلامعة االسالمية احلكومية )اليت تغَت امسها إُف  (العالية االسالمية احلكومية كػندارم

:   مرات منهم8متبادلُت  (كػندارم 

 (2001-1997)شعيب مالومباسي . ـ. الدكتوراندس .1

 (2002-2001)الؤكدم قّيم الدين . احلاج. الدكتوراندس .2

 (2005-2002)أغ . ـ, إسحاؽ. ـ. احلاج. الدكتوراندس .3

 (2005)د . ب ق, .ـ أ, عريف فرقاف. احلاج .4
                                                           

 2017, شعبة تعليمية اجلامعة االسالمية احلكومية كندارم, اإلدارة الرئيسية 



 

 
 
 
 
 
 

 (2007-2005)أغ . ـ. دامينغ ؾ. ـ. الدكتوراندس .5

-2007)ـ أ , سيوانغ. أمحد ـ. احلاج. الدكتور. الربكفيسور .6

2009) 

 (2014-2009). ب د. ـ, نور عليم. احلاج. الدكتور .7

 (اآلف- 2014). ب د. ـ, نور عليم. احلاج. الدكتور .8

 ادلدرسة العالية االسالمية احلكومية كػندارم نور عليم كاف رئيس. احلاج. الدكتور

كيستمر حىت اآلف كيأخذىا إُف تاريخ جديد بتطور درجة ادلؤسسة كتكوف اجلامعة 

نصب كزير الدين للدكلة اإلندكنيسيا . 2014االسالمية احلكومية كػندارم يف سنة 

تغَت كل , كبعد النصب.  يف جاكرتا2015 مارس 4نور عليم يف تاريخ . احلاج. الدكتور

مع ىيئة ادلؤسسة اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم كتطبق اذليئة اجلديدة ادلناسبة 

كمن ىذه التغَت نصب .  عن ادلؤسسة كالعماؿ1015 سنة 9رقم  (PMA)ب،ـ،أ 

أ،ئو، كرئيس , كرئيس مرحلة ماجستَت كدكتورة, كالعمداء, مساعدم رئيس اجلامعة الثالثة

(.  AUAK)أ،ؾ 

اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم يف إجراء عملها كادلؤسسة التعليمية العالية 

أف يكوف ىذه اجلامعة مركزنا لتنمية البحث اإلسالمي العلمي يف قارة آسيا سنة "ذلا رؤيا 



 

 
 
 
 
 
 

ثػُهّبت ىذا الرؤيا بدافع كاضح على األفكار ادلربطة كتعلق التعليم اإلسالمية ". 2045

اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم تتحمل األعماؿ . بالعلـو اإلنسانية كالطبيعية علمينا

: التعليمية كما يلي

 .التعليم كالبحث كادلعاملة مع اجملتمعإجراء  .1

 .تطبيق نظاـ اجلامعة ادلتقدمة كاحلديثة الذم يؤيِّد تطور البحث اإلسالمي .2

 .التعامل مع مؤسسة أخرل داخل البالد أك خارجها .3

 .رفع مصلحة كل موظفي اجلامعة بطريقة العمل .4

ىذه اآلماؿ كالرؤيا تكوف قاعدة للرئيس كادلوظفُت يف اجلامعة االسالمية احلكومية 

كػندارم يف ٖتقيق األىداؼ اليت تُهنتِإج إنساننا صاحلنا مفيدنا يف سوالكيسي اجلنوبية 

كمساعدة اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم يف بناء صالح اإلنساف ترتفع . الشرقية

دائمنا بتخرج الطالب األذكياء كاخلالقوف من ىذه اجلامعة الذين يػملكوف القدرة 

 . الػمحتاجة يف عاَف األعماؿ كالػمجتمع

 

 كػندارى الكلية والقسم في الجامعة اإلسالمية الحكومية  .2



 

 
 
 
 
 
 

 3000حواِف  كاف عدد الذين يدرسوف يف اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم

أما يف مرحلة البكالوريس . طالب إما يف مرحلة البكالوريس أك مرحلة ماجستَت كالدكتورة

: فتوجد أربع كليات كثالثةكعشركف قسمنا منها

 :أقسامها, كلية الًتبية ( أ

 تربية دين اإلسالـ .1

  تربية اإلسالـمنظمة .2

 (SD)تربية مدرس ادلدرسة الغبتدائية  .3

 (TK)تربية مدرس ركضة األطفاؿ  .4

 تربية اللغة العربية .5

 تربية اللغة اإلنػجلزية .6

 تدريس العلـو الطبيعية .7

 التدريس البيولوجي .8

 التدريس الفيزيائي .9

 تدريس علـو الرياضيات. 10

 :أقسامها,  كلية الشريعة ( ب

 األحواؿ الشخصية .1



 

 
 
 
 
 
 

 ادلعاملة .2

 السياسة .3

 :أقسامها,  كلية أصوؿ الدين كاألدب كالدعوة ( ت

 اإلتصالية كاإلذاعية اإلسالمية .1

 اإلستشارية اإلسالمية .2

  الدعوةمنظمة .3

 علـو القرآف كالتفسَت .4

 :أقسامها,  كلية اإلقتصاد كادلعاملة اإلسالمية ( ث

 اإلقتصادية الشرعية .1

 ادلصرفية الشرعية .2

: كأما يف مرحلة ماجستَت ففيها أربعة أقساـ يعٍت

  أحكاـ الًتبية اإلسالمية ( أ

  تربية دين اإلسالـ   ( ب

  اإلسالـمنظمة  ( ت

  اإلقتصاد اإلسالمي ( ث



 

 
 
 
 
 
 

ديدة منذ السنة اًف  الشعبة اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم أقساـتقد فتح

تدريس ,  تدريس العلـو الطبيعية، منها تدريس اللغة اإلنػجليزية2016/2017الدراسية 

أما يف مرحلة ماجستَت , األحكاـ البالدية, تدريس الرياضيات, تدريس الفيزيا, بيولوجي

من خالؿ ىذا البحث يوجد أف . اإلقتصادية الشرعية, كدكتورة فمنها األحكاـ اإلسالمية

الطالب الذين يتفوقوف على غَتىم يُهوفَّنر ذلم ادلنح الدراسية منها ادلنحة الدراسية 

(Bidikmisi) ,ادلنحة الدراسية , ادلنحة الدراسية لغَت قادرين(Mandiri) , ادلنحة الدراسية

كىذا يدؿ على أف عهد اجلامعة اجلامعة . (Supersemar)ادلنحة الدراسية , حلافظ القرآف

ا كمؤىالن   . االسالمية احلكومية كػندارم للطالب كاف جيدن

 سائل و الخزائنوالأحوال  .3

اجلامعة , (Tridarma)كادلؤسسة التعليمية العالية اليت تُهػجرم ثالثة أصوؿ اجلامعة 

اكؿ داخلينا أف ترقِّي شلتلكات اجلامعة منها كسيلة التعليم  االسالمية احلكومية كػندارم ٖتُه

من حيث اإلنسانية اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم ٖتاكؿ أف ترقي قدرة . كادلدرسوف

كعدد ادلدرسُت يف اجلامعة االسالمية احلكومية . اإلنساف مع كفائو القوم للمؤسسة

 نفر منهم متخرجو مرحلة 37.  نفر كىم من التخصصات ادلختلفة130كػندارم ىو 

كالباقي متخرجو مرحلة ماجستَت كىم من اجلامعة ادلشهورة ادلختلفة سواء , الدكتورة



 

 
 
 
 
 
 

كلتأييد مواصلة الدراسية كالطالب كاإلدارة ففي . كانت داخل البالد أك خارج البالد

.  عامل58اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم يوجد 

 الدراسية كاآلخر اليت بواسطةيوجد يف اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم  

,  كتاب مػختلف38000مثل ادلكتبة اليت فيها يزيد من , تكفي الطالب للدراسة

الب على دراسة اللغة طكذلك معمل اللغة الذم يتوفر فيو اآلالت احلديثة اليت تسهل اؿ

 حاسوب يستعملو الطالب لػمعرفة برامج احلاسوب 153معمل احلاسوب فيو .األجنبية

معمل ادلذياعي الذم يعطي الفرصة للطالب لًتقية ادلوىبة . مع إشراؼ ادلدرس اخلاص

القاعة , معمل التعديل, معمل البنك, كلك يوجد معمل األحكاـ. خاصة يف اإلذاعيةز

. كشبكة إنًتنيت, الغرفة الدراسية ادلرتاح, ادلبٌت الرياضي, ادلبٌت ادلستعمل, الصالة, الكبَت

من غَت ذلك اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم أيضنا يعقد الربامج كالنشاط 

ككذلك يػحاكؿ أف يطّور علـو الطالب بإجراء الندكة الدكلية , لبناء بيئة التعليم اجليدة

كذلك ادلهارة على الكالـ باللغة األجنبية كإجادة  ـكاللقاء لتنمية موىبة الكال, كالعادلية

سهم ادلؤسسة التعليمية يف مجع كتػجهيز عامل . استعماؿ احلاسوب كاآلالت التكنولوجية

. كادلوىبة زلتاج عند دخوذلم يف اجملتمع, تنظيم اجلامعية بالتجاه  إُف تنمية الثركة العلمية

يف احلاضر اخلريػجُت من اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم قد عملوا يف 

, ىم أيضنا يلتحقوف يف السياسة. األماكن الػمختلفة إما يف احلكومة كإما يف الشركة



 

 
 
 
 
 
 

ىذا يدؿ على أف اجلامعة االسالمية . أك مهنة أخرل, ةؼاكالصح, كالًتبية, كاحلكم

, احلكومية كػندارم ال تػهتّم بادلبلغ بل تػهتم بأمور أخرل اليت ٕتعل الطالب أمانة

. كماىرنا باللغة األجنبية كيستطيع انتاج الشيء, كنشيطنا

اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم حياكؿ أف يكوف إحدل , مع درجتو اجلديدة

اجلامعات الكبَتة يف سوالكيس اجلنوبية الشرقية بإبراز مجع العلـو اإلسالمية مع العلـو 

أيضنا أف يكوف اجلامعة  اجلامعة االسالمية احلكومية كػندارم .اإلجتماعية كاإلنسانية

اإلسالمية احلكومية  يف ادلستقبل كلن بِإبَأذؿ جهد كبَت كعمل جيد يف تنمية جودة 

 .اخلدمة اليت حيتاجها ادلػجتمع

 شعبة تدريس اللغة العربية  عنعامةصورة  :الفصل الثانى 

  مدّرس شعبة تدريس اللغة العربيةصورة .1

 يف ( ادلدّرسُت(  ادلعلمُت أمهية ٘تاما تدرؾ كندارم ة االسالمية احلكوميةاجلامع
 ىو ما ىا دكرا يلعب يزاؿ ال كالتعلم التدريس عملية يف ادلعلمُت كجود التعليم، عملية
 فقط ليس العربية س اللغةمدر تقسم يف العربية اللغة عّلمم الذم ادلدّرس .كمعلم كمريب
 بيئة يف العربية اللغة مدّرسـ مجيع يشمل كلكن ببا، بركدم مثبت التدريس ىيئة أعضاء
 أضلاء مجيع من العربية اللغة يف مدّرس تشمل حىت ،كندارم ة االسالمية احلكوميةاجلامع

  ادلناقشامتحاف التوجيو، رسالة الدراسية، الفصوؿ يف التعلم عملية يف سواء اجلامعات،



 

 
 
 
 
 
 

 اللغة يعلموف الذين ادلدّرسُت أمساء كىنا .األخرل العربية العلمية األنشطة عن فضال
 .ببا برنامج على العربية

 جدول البيانات
مدّرس قسم اللغة العربية 

 رقم اسم حالة المؤظفين
 1 الدكتورة احلاجة سىت قريضة، ـ فد ة شعبة تدريس اللغة العربية الثايتةمدّرس
 2 بتمانج، ـ فدكر تالدؾ  شعبة تدريس اللغة العربية الثايتمدّرس
 3 كمونة س اغ، ـ فدإ ة شعبة تدريس اللغة العربية الثايتةمدّرس
 4 كر  لودل عبد الوىاب، ـ أغتالدؾ  شعبة تدريس اللغة العربية الثايتمدّرس
 5 عباس، س أغ، ـ أ   شعبة تدريس اللغة العربية الثابتمدّرس
 6 زكليحا، س أغ، ـ أغ ة شعبة تدريس اللغة العربية الثابتةمدّرس

 7 ندة بيت مولو ـ فراكرتالدؾ ة شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس
 8 ر، س اغ، ـ أجبل نو  شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس
 9  فاطرة كاحدة ـ اعالدكتورة ة شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس
 10 كرة ادييلدل كحيوين، ـ فدتالدؾ ة شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس
 11 امُت الدين، س أغ  شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس
 12 صرل عاقب، ـ فدإف  شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس
 13 عبد العزيز، س أغ، ـ س إ  شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس
 14 دانياؿ، ًف، ـ تو إ  شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس
 15 كرندكس عمرل ـ تو اتالدؾ  شعبة تدريس اللغة العربية مدّرس
 16  ادلاجسًتفهمى غوناكاف  شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس
 17 احلاج زلمد ىسدين ىاس،ًف،ـ  تو إ  شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس



 

 
 
 
 
 
 

 2017/2018-2016/2017 للسنة الدراسيةراسية ئمة مدة الدقا: ادلصدر
 

  طالب شعبة تدريس اللغة العربيةصورة .2

 ْتيث التعليم يف الطالب أمهية فإف كبالتاِف التعليم، يف مهم كائن ىم الطالب

 .كالتعليم التجارية األعماؿ جلميع كمركز الطالب يضع الذم التعليم تدفق ىناؾ يكوف

  :2013 للعاـ العربية اللغة بتعليم املختصٍت الطالب عدد يلي كفيما

جدول البيانات 
طالب قسم اللغة العربية 

رقم التسجيل اسم رقم 

 39130101020ء نسا اؿخَت يٍتع 1

 40130101020 دكم رحم دنيت 2

 13010102007 أمحد ئةشاف 3

 13010102001 تيتياف بلتياف ترياس 4

 25130101020 ر كايتيكيت غيناصلا 5

 30130101020 األخيار  سيت 6

 13010102016 ر اهللانصا. ؾ 7

 18 س تو إ، ـ تو إر ، غّفاكر عبد اؿتالدؾ  شعبة تدريس اللغة العربيةمدّرس



 

 
 
 
 
 
 

 35130101020 ككالندارم ريتنو 8

 13010102020 المباتا عائشة 9

 13010102031حسرة اّمة  10

 13010102034نور نية  11

 13010102018 كسرعد 12

ـّ عاكنة 13  13010102004 سيت ا

 13010102003 فٍت اككتافياين 14

 13010102038 ةرنص 15

 13010102015 انارمّ  16

  2013شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية كشف غياب طالب : ادلصدر

الرؤية   .3

 .2025 سنةر يف تطوير تعليم اللغة العربية يف ادلشهودراسة شعبة صبح ت

البعثة  .4

تنظيم تعليم اللغة العربية القائم على تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت إلنتاج  .1

 .ىٍت كتنافسي كإسالمياَفشخص اؿ



 

 
 
 
 
 
 

بتكرة يف رلاؿ التعليم كالتعلم باللغة العربية كنشرىا على اَفْتوث اؿإنتاج   .2

 .ادلستويُت الوطٍت كالدكِف

 قائمة على البحوث يف رلاؿ تعليم اللغة العربية اإلبداعية، كبإجراء خدمة رلتمع  .3

 .قك٘تكُت تنوير تدين اجملتمع

  .لةأة كخاضعة للمسمشفاؼك  الدراسات ادلهنية ةراداتنظيم  .4

بناء التعاكف يف رلاؿ التعليم بُت بت كاخلرجيُت كادلؤسسات ذات الصلة على  .5

 .ادلستول اإلقليمي كالوطٍت كالدكِف

الغرض  .5

تنفيذ التعليم العريب القائم على تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت إلنتاج الكوادر  .1

 .الفنية، التنافسية كالشخصية اإلسالمية

ٖتقيق البحوث ادلبتكرة يف رلاؿ التعليم كالتعلم باللغة العربية كنشرىا على  .2

 .ادلستويُت الوطٍت كالدكِف

يف تعليم اللغة العربية اليت لديها ادلهارات االجتماعية كاإلدارية  اخلرجيُت إنتاج .3

 .كركح ادلبادرة

 .لق ثقة اجلمهورٍفاضع للمسالة  اٍفك نظيفك اؿقوم اؿؤسسي اَفٖتقيق نظاـ  .4

 .تعاكف يف تطوير كتطبيق تعليم العلـو باللغة العربيةاؿإنشاء شبكة  .5



 

 
 
 
 
 
 

 نتائج البحث: الفصل الثالث

صعوبة ترجمة اللغة اإلندونسّية الى اللغة العربّية  .1

ترمجة اللغة ادلًتمجة ك اللغة ادلًتمجة اليها ليست ميّسرا، الهّنا ٖتتاج اُف دقة احلذر 

قدرة ترمجة اللغة االندكنسّية  إُف اللغة العربّية تطلب العلـو . ليستطيع اف يًتجم بالصحيح

ادلًتجم جيب اف ديلك براءة ك اتقانا من اللغة . ادلختلفة اليت البد اف يفهمها ادلًتجم

، ك جيب عنده العلـو الوافية عن تركيب اللغة ادلًتمجة  (source language-SL)ادلًتمجة 

 .(target language-TL)اليها 

 العوامل الداخلية: اسباب صعوبات الطالب يف الًتمجة ينقسم اُف بعض العوامل 

مثل الرغبة،  الطالب اليت تنشأ من داخل العوامل ىي العوامل الداخلية .اخلارجية ك

اليت تأيت من خارج  العوامل ىي اخلارجية فأما العوامل.كغَت ذالك كالدافع ،كالذكاء

صعوبة ترمجة اللغة االندكنسّية إُف فاما . الطالب ادلثاؿ يف بيئة ادلدرسة ك األسرة ك اجملتمع

 يف اجلامعة 2013اللغة العربّية لطالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 

 : يعٍت اإلسالمية احلكومية كندارم

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 الصعوبة يف رلاؿ القواعد .1

اّف ترمجة اللغة اإلندكنسّية اُف اللغة . القاعدة ىي الصعوبة ادلشعورة يف ترمجة 

 تكما قاؿ. يوجد بعض الصعوبة اليت جيد الطالب يف الًتمجة. العربّية ليس بسهل

: ادلخربة

الًتمجة ٕتب اف يرّتب القاعدة النحوية . الصعوبة عند ترمجتها فقطبانا شعرت "
 . "ك ادلفردات ادلناسبة للبحث

 :ىذا القوؿ يسوم مع القوؿ التاِف

يف كل   الًتمجة ٕتب اف يرّتب القاعدة. الصعوبة عند ترمجتها فقطبشعرت " 
 ".الكلمة اك اجلملة

بعض ادلخربين األخرين يقولوف القوؿ ادلساكم عن صعوبة ترمجة اللغة اإلندكنسّية 

الطالب يشعركف الصعوبة يف تثبيت زلل الكلمة من اجلملة . اُف اللغة العربّية ايضا

                                                           

، اجلامعة االسالمية 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفخَتالنسا، خّرجية  عيٍت 
. كيندارم احلكومية

 ، اجلامعة االسالمية 2017يونيو  6 شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يف دكم رحم دنيت، خّرجية 
. كيندارم احلكومية

 



 

 
 
 
 
 
 

كما قاؿ بعض . ك لذالك اف صعوبة الطالب يف ترمجة ىي يف ناحية القواعد.  الواحدة

: ادلخربين 

 مثّ  زلدكدة علم النحو ك الصرؼفتنا عندرمعالصعوبة يف الًتمجة ألّف بشعرت "
 علم النحو ك الصرؼ ك  اُفألّف عملية الًتمجة ٖتتاج.  ادلفردات اتقافنقص

 ". اجلملة ادلفيدةتركيبادلفردات ؿ

رتبك مب ادلفردات مثّ شعرت  اتقافيف الًتمجة ىي نقصهبا الصعوبة اليت شعرت "
  ."الصعوبة يف القواعد ايضابيف اختيار الكلمة احيانا ك شعرت 

علم النحو ك  ألف ترمجة اللغة العربية ال تستطيع اف نًتجم مبشرة، ٖتتاج اُف"
يف الًتمجة هبا فالصعوبة اليت شعرت  . اجلملة ادلفيدةتركيبالصرؼ ك ادلفردات ؿ

ادلفردات ك الصعوبة يف اختيار اتقاف ىي يف تأليف قاعدة اللغة العربية ك نقص 
  ".الكلمة ادلناسبة

 :قد قاؿ االستاذ جبل نور عن ىذه الصعوبة 

                                                           

 ، اجلامعة االسالمية 2017يونيو  6 شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يف  أمحد، طالبة ئةشاف 
. كيندارم احلكومية

، اجلامعة 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفتيتياف بلتياف، طالبة  ترياس 
. كيندارم االسالمية احلكومية

، اجلامعة 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفيكيت غيناصلار كايت، طالبة  
. كيندارم االسالمية احلكومية



 

 
 
 
 
 
 

ال يفهم الطالب القاعدة يف تركيب اجلملة ادلركبة من ادلبتدإ ك اخلرب ك من "

جنسو مثل ادلذكر ك ادلؤنث اك ادلفرد ك ادلثٌت ك اجلمع مث من االضافة ك النعت ك 

 "ادلنعوت مث القاعدة اخلاصة جلمع غَت عاقل

 يف تطبيق قاعدة  الطالب شعبة تدريس اللغة العربية قدرةذالك القوؿ يدؿ افّ 

ألّف قاعدة ادلبتدأ ك اخلرب ىي قاعدة اكُف يف علم . اللغة العربية يف الكتابة كانت ناقصة

اللغة العربية ك كذالك ايضا عن اجلملة االمسية ك اجلملة الفعلية مث االضافة ك النعت ك 

اذا كانت اخلطأت يف ىذا االمر فتفهم اهّنم َف يستطيعوا اف يطبقوا القاعدة . ادلنعوت

 .ادلفهومة يف كتابتهم

 مالقواعد ق .قواعد اؿيف رلاؿىي صعوبة مجة رت  يف كفقا البن بردة الصعوبة

، كليس النحويةيف ىذا القسم سوؼ تركز النقاش حوؿ  .بناء اجلملة ؿ كممناقشة التشك

لديها منطقة الدراسة مشابو   الذم أسهب عن كلمةالصرؼمناقشة . الصرفيةعلى 

كيرل بن بردة صعوبات من حيث قواعد اللغة التأكيد على .نسبيا دلناقشة ادلفردات

القواعد يف الًتمجة ىو رلرد رلاؿ   منكىكذا فإف صعوبة الطالب .حيكم كحدهالنحو 
                                                           

  ، اجلامعة االسالمية احلكومية2017 اكغسطس 14 اللغة العربية، مقابلة يف جبل نور، مدّرس  
 .كيندارم

 
 faldzata Ruhiy. http://www.Problematika Penerjemahan.htm/ 
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تد ريس  شعبة كمع ذلك، كاف سلتلفا إُف ما ينظر إليو من طالب .الوحيدالنحو حكم 

 فهي ليست 2013كندارل للسنة الدراسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية  يفاللغة العربية 

 صعوبة يف استخداـ قواعد كفديج ـ كمع ذلك، كما أنو.النحو فقطحكم يف صعوبات 

 :كما قالت ادلخربة .ايضارؼ ص

 ". ادلفردات اتقافالصعوبة يف ترمجة ىي نقص فهم النحو ك الصرؼ ك نقص"

 اف اسّوم اللغة العربية مع  عليّ جبكىي  صعوبيت يف ترمجة" : ادلخربة تك كما قاؿ

 . "ةبسنار الكلمة اَف اختا اف عليّ جبكقاعدة النحو ك الصرؼ ك 

 الصعوبة  يف رلاؿ ادلفردات .2

باالضافة اُف ناحية القاعدة اتقاف ادلفردات أعطى اثر الصعوبة ايضا يف ترمجة 

نقص اتقاف مفردات الطالب ىو مسألة رئيسية يف .  اللغة اإلندكنسّية اُف اللغة العربّية

الصعوبة يف ترمجة بىذا خيلص من قوؿ ادلخربين الذين يعًتفوف اف يشعركا . كتابة البحث

مسبب كثَت ىذه . اللغة اإلندكنسّية اُف اللغة العربّية بسبب نقص اتقاف ادلفردات

                                                           

، اجلامعة االسالمية 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفاألخيار، طالبة  سىت 
. كيندارم احلكومية

، اجلامعة االسالمية 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفككالندارم، طالبة  ريتنو 
. كيندارم احلكومية



 

 
 
 
 
 
 

الطالب ال يقرأ كتابة البحث العلمي باللغة العربية حىت . لخلاالصعوبة ىي من عامل د

ىم ال ": كما قاؿ األستاذ امن الدين التاِف . جيعلهم نقص اتقاف ادلفردات عند الكتابة

حيبوف قراءة البحث العلمي باللغة العربية ك ال جيربوف اف يكتبوا اجلملة يف اللغة العربية 

قبل كتابة البحث العلمي اال قليال حىت كتابة البحث العلمي ىي حجة رمسية اك مقيدة 

 ".فقط

ذالك القوؿ يدؿ اّف طالب شعبة تدريس اللغة العربية ال توقع نفسهم قبل اف 

  الطالب قد استعدكا نفسهم بزيادة ٕتريب قراءةلعل. جييئ الوقت لكتابة البحث العلمي

. ك لذالك قد زادت مفرداهتم.  ك كتابة البحث العلميالكتب

ابن بردة مع قوؿ ين ال ٗتتلف خربككانت الصعوبات اليت أعربت عنها بعض اَف

ادلفردات ىي شيء مهم  . صعوبة من حيث ادلفردات يعٍتكجدكا صعوبة يف ترمجةاهنم 

كبالتاِف فإف عدـ التمكن  .كاملةاؿادلفردات ىي األساس لبناء اجلملة  .جدا يف الًتمجة

 .من ادلفردات ديكن أف يسبب صعوبات اخلاصة يف ترمجة لغة

الصعوبة يف رلاؿ اختيار الكلمة  .3

                                                           

  ، اجلامعة االسالمية احلكومية2017 جوليو 25 اللغة العربية، مقابلة يف امُت الدين، مدّرس  
.  كيندارم



 

 
 
 
 
 
 

باإلضافة بعض الصعوبة ادلاضية اختيار الكلمة ادلناسبة ىي صعوبة ايضا يف ترمجة 

ة كلمة العديداؿ توجد ألف يف اللغة العربية  سببهاك. اللغة اإلندكنسية اُف اللغة العربية

 أيضا أف اختيار الكلمات ىي الصعوبات، ككذلك خربينبعض اَفك يعًتؼ  .ادلساكية

  :التعبَت عنها

 ".شعرت بالصعب جدا يف اختيار الكلمة، ألهنا كثَت الكلمة ادلساكية"

 ادلفردات ك  اتقافصعوبة ترمجة اللغة اإلندكنسّية اُف اللغة العربّية ىي نقص"
 ."الصعوبة يف اختيار الكلمة ادلناسبة ك نقص فهم القواعد

 شعبة طالبرسالة عدـ الدقة يف استخداـ ادلفردات يف سياؽ اجلملة الواردة يف 

ىذه  .ادلملوكة من الطالبذكؽ اللغة  ىو مؤشر على عدـ كجود تدريس اللغة العربية

عدـ فهم معٌت اللغة ادلناسبة ىو صعوبة يف بشعر ت باحثةكاؿ .احلالة من كجهة نظر ادلؤلف

كأستاذ التعبَت العريب الذم  .صغَتاؿطفل اؿكأنو لغة يف الرسالة  ىذا يؤدم لغتنا  .ترمجة

 "ألطفاؿا الطالب عادة ما يكوف كلغة  رسالةترمجة" َف ديأل مدّرسة عامة 

                                                           

، اجلامعة االسالمية 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفاألخيار، طالبة  سىت 
. كيندارم احلكومية

، اجلامعة االسالمية 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفانصار اهلل، طالب . ؾ 
 . كيندارم احلكومية

 
. يف اجلامعة االسالمية احلكومية شريف ىداية اهلل،جاكرتا راية، أستاذ طيب الربكفيسور 



 

 
 
 
 
 
 

 أك طصدر النص فقـ ادلفردات يشمل  عن اتقاف مشكلة افكفقا البن بردة

 كمع ذلك، يف كاقع الطالب ليس جيدكف صعوبة من حيث .النص الذم سيًتجم تلقائيا

صعوبة ادلفردات اف ، ينرادلذكو ادلخربين بياف بعض اُفر نظكمع ذلك، إذا م . فقطبراعة

كذلك ألف يف اللغة العربية ىناؾ . ناسبة ٔتقصود ادلًتجم ادلفردات اَف اختيارتشمل جوانب

بينما معرفة حوؿ ىذا ادلوضوع ال تزاؿ  . ٘تلك ادلعٌت ادلساكلالعديد من الكلمات اليت

 .ضئيلة جدا

 العربية سالة اللغة ريف كتابة  شادراالال يوجد كتاب  .4

 ترمجة  يفكخاصة للطالب شخص ما اؿ مساعد كونو باللغة العربيةشادراالب اكت

 سالةركل فصوؿ باب اؿحيث ال سيما اخلاـ الواردة يف  اللغة اإلندكنسّية اُف اللغة العربّية

 قاؿ األستاذكما  .كشركط االقتباس أك إعادة صياغة من شأهنا أف تكوف مصدرا مرجعيا

سالة اللغة ريف كتابة  شادراالال يوجد كتاب ": ادلدّرسة زكليخ كىاب يف دراسةاؿبد ع

 حىت االصطالح الذم يستخدـ يف كل  كندارل اجلامعة االسالمية احلكوميةالعربية يف

 ."الفصل تفنّنا جّدا

                                                           

 ، اجلامعة االسالمية 2016 يونيو 16شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفعبد الوىاب، مدّرس  
 .كيندارم احلكومية

 



 

 
 
 
 
 
 

 لنقص الصعوبة شادراال اُف اللغة العربية ٖتتاج سالةر ىذا القوؿ يدّؿ اّف كتابة

ىذه ادلسألة ٕتب اف حيصل . الاحة عضوية يف كل الباب ك الفصلصطادلعلقة با

اإلىتماـ اخلاص من األمر، ك لكنو كثَت الربامج ادلهّمة حىت ىذا الربنامج َف يتواجد حىت 

. االف

 الباحثة ايضا عند ترمجة اللغة  االندكنسية اُف اللغة  هباىذه الصعوبة شعرت

  ادلناسب بادلعٌت ادلطلوبالباحثة ادلرتبك يف تثبيت اإلصطالحهبا شعرت . العربية

كثَت من الطالب ك . ادلستخدـ يف فصل الباب الذم يكوف صيغة اك مبٌت يف البحث

النو شعرنا . ايضا مٍت تقليد اإلصطالح الذم يستخدمو الطالب الكبَتكف دكف انتقاده

.   ىم قد صّحح ادلدّرس يف بعض مرحلة ك امتحاف البحثسالتاّف رب

 نقص كتاب اللغة العربية يف ادلكتبة .5

تسبب   كندارل اجلامعة االسالمية احلكوميةكتبةـ يف ة العريبكتبعدـ توافر اؿ

لتسهيل الطالب يف " : كىاب اؿعبد  االستاذقاؿكما  رسالة يف كتابة اؿ الًتمجةصعوبات

ىذا  " جيب أف يدعمةراجع العربية يف مكتبكتب اك اَفؿا اللغة العربية رسالةكتابة اؿ

 اجلامعة االسالمية  يف ادلكتبة يف اخلفيفة العربيةكتبؿ ايصبح مشكلة يف حد ذاتو، ألف
                                                           

 ، اجلامعة 2016 يونيو 16شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفعبد الوىاب، مدّرس رسالة طالب  
 .كيندارم االسالمية احلكومية

 



 

 
 
 
 
 
 

ىذا . ؽ األكسطر الش كندارل ، مثل لغة اجملالت كالصحف كالكتب مناحلكومية

الكتب شلا يضيف إُف قائمة مشاكل  ادلصدر يف تفاقم مع عدـ اىتماـ الطالب لعثور

 .خاصة هبا للطالب كأعضاء ىيئة التدريس

 تدريسشعية لطالب خاصة  الطالب كادلعلمُت  هباقيود ادلرجعية العربية شعر

اللغة ك الكتب العلـو  ك اللغة  كفقوصرؼكاؿ  القواعدة ك احملادثةالكتب مثل العربيةاللغة 

 .الكالسيكية

 : نية رقاؿ نو

  .ادلكتبة يف العربية، باللغة ةكتوباَف ةعريباؿ كتب اف صلد اؿالصعبب رنشع ضلن"

 شلا جدا، دكدةادلح ادلدرسية كالكتب العربية الًتمجة من الكتب بعض ىناؾتوجد 

 ."ادلدّرس هبا يكلف اليت الواجبات إصلاز يف الصعب لنا علتج

 مرجع ليكوف جدا مؤثر ىو كىذا تكتمل َف لكن يف ادلكتبة الكتبتوجد  “
 ."رسالة إعداد عن ناىيك التعلم

                                                           

 ، اجلامعة االسالمية احلكومية2017   مايو 30 طالبة شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفنور نية،
. كيندارم

، اجلامعة االسالمية 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفخَتالنسا، خّرجية  عيٍت 
. كيندارم احلكومية



 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية كػندارم ليست  مكتبةيف بيةر الع اللغةكتباؿ"
 جدا ريتأث قكىذ جدا، قليلة كلكّنها  ىناؾالعربية اللغة كتباؿكلو كنت . ةكامل

    ."ترمجة يف

  الطالب يف ترمجة اللغة اإلندكنسّية اُف اللغة العربّية ىو بوكثَت الصعوبة اليت شعر

باعتبار حاصل ادلقابلة مع بعض ادلخربين،كثَت طالب شعبة تدريس . شئ الـز يف ترمجة

  اتقافصعوبة بسبب نقص: مثل . بعض الصعوبة يف الًتمجةباللغة العربّية شعركا 

 ال  مث بسببادلفردات، صعوبة يف اختيار ادلفردات ادلناسبة ك صعوبة يف فهم القاعدة

 .  نقص كتاب اللغة العربية يف ادلكتبةكالعربية سالة اللغة ريف كتابة  شادرااليوجد كتاب 

ىي  كبن بردة يذكر صعوبة يف ترمجة قواعدقضية ادلفردات كاؿك ٓتالؼ من 

اجلملة اليمُت  .أ :مشل أربعة أشياءم ك االسلوب.  االسلوب مسألةعن تشمل أيضا 

 .ما يفعل كما يًتؾك .احلمد كالشبهات د كلمة. ج العجب  .ب

ىذه الصعوبة ليست  .صعوبة أخرل أعرب ابن بردة ىو صعوبة فهم السياؽ

 يف ترمجة أك هتم صعوبكا أك تفهمكاين َف تتلقخربألف اَف ؤلفة كجدت يف ىذا اجملاؿاَف

 . يف عبارة العملية عند البحثةتبابسبب عدـ كجود الك

                                                           

، اجلامعة االسالمية 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفاألخيار، طالبة  سىت 
. كيندارم احلكومية



 

 
 
 
 
 
 

تغلب صعوبة ترجمة اللغة االندونسّية إلى يها للاحتاج نخطوات التي ال .2

 اللغة العربّية

 لطالب  كما  العربية ٖتليل أسباب الصعوبات الًتمجة من اإلندكنيسية إُفبإعتبار

 يف صعوبة تغلبؿاخلطوات كرد يف ادلناقشات السابقة أعاله، سوؼ يلي طرح بعض 

  :يعٍت ترمجة

 رؼ الصك  النحوتعميق فهم قواعد .1

صعوبة اليت كثَتا ما يشعر بو الطالب يف اؿ  ىورؼ الصكالنحو عدـ فهم قواعد 

 ىذه الصعوبات اليت يواجهها الطالب تغلبؿ .رسالتهمترمجة اإلندكنيسية إُف العربية يف 

ىا مرة أخرل، كتطّلب س درقدالعربية اليت   طرؽ مثل البحث عن الكتبضقياـ بعب

كما عرب عن ذلك أحد  .، كتعّلم كيفية استكشاؼ القواعداصديق الذين يعرفونواؿ

 :خربة اَف

 أكثرديلكوف  الذين األصدقاء مع مباشرة تسأؿؼ القواعد ة يفبكصع تكن إذا"
 كتاب محلا الاذا  جوجل، فع تْتثؼ الصلاز تسرع كنت إذا كلكن عنها قدرة
  ".كحفاؿ

                                                           

، اجلامعة االسالمية 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفخَتالنسا، خّرجية  عيٍت 
. كيندارم احلكومية



 

 
 
 
 
 
 

 ."قبلها تدرس  اليت قداألمثلة قواعد تتعلم القواعد  يفمشكلة كنت إذا"
  ككحفاؿ قواعد دلعرفة ىاتعلماك مهارة أكثر ديلك الذم صديقاؿ سأؿا "

  ".الصرؼ

 ؿمح فهم صعوبات على للتغلب فعلت اليت احملاكالت أك كؿاحلل فإف لذلكك
  اُف بنشاط طلبالتك ،عن النجو ك الصرؼ بكت قراءة من كثَتب ىي العربية اجلملة
 .يفهم ال عندما صديق أك أستاذ

 زيادة اتقاف ادلفردات .2

علمية باللغة اؿ رسالةاؿ مشكلة يف كتابة تكوفمفردات الطالب اتقاف عدـ 

 أف تتعلم كيفية نطق ادلفردات كذلاحلؼ عدـ إتقاف ادلفردات العربية، تغلبؿ .العربية

تغلب صعوبات ؿبينما  .ادلتكررة، حفظ ادلفردات مع األغاين أك دلعرفة ادلفردات يف الصورة

 . القاموس أك تطلب من صديقفعببحث  قليلة ىيادلفردات اؿاتقاف الًتمجة بسبب 

 ىو بتطلب الصديق اك البحث ادلفرداتلتغلب الصعوبة يف اختيار " خربة اَفقالتكما 

 ."القاموس يف ادلفرداتعن 

                                                           

، اجلامعة 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفيكيت غيناصلار كايت، طالبة  
. كيندارم االسالمية احلكومية

 ، اجلامعة االسالمية 2017يونيو  6 شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يف دكم رحم دنيت، خّرجية  
. كيندارم احلكومية

، اجلامعة 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفيكيت غيناصلار كايت، طالبة  
 .كيندارم االسالمية احلكومية



 

 
 
 
 
 
 

ب رب بالتكلم ك صلارصلا مفرداتنا جيب أف ةضافة إُف معرؼإلكعالكة على ذلك، 

 ىو هتاتدكين مسع مفردات جديدة أك قراء .أناقرما ، كنامسعما  أينا كر فعاؿ يف مراقبة ماب

ضلن سوؼ ٖتصل على مفردات ديكن  .كسيلة جيدة للحصوؿ على مفردات جديدة

 :خربة التعبَت من اَفبكىذا ما تؤكده  .جديدة أثناء التفاعل كالتعلم كغَتىا من األنشطة

ت ْتثمثّ  مباشرة أكتبؼ لرمن األخ تمسعاليت  اجلديدة ادلفردات نتاؾ إذا"
 قرباألادلعٌت  أرلؼ كلمة اخًتت إذا نسى،ا ال كي هتاكتب أحيانا ك عن معنها

 ".ىأتقصود أكال
  ىوالكلمات الختيار، الكلمات شلارسة على كالتعود التعلم من الكثَت كىناؾ"
 ."القاموس استخداـب ديكنٍت امفرداتو يف ك األصدقاء من ساعدةمب
 ديكن العربية العلميةسالة الر كتابة صعوبات فإف تغلب نور، جبلستاذ ال كفقا ك

 يف استخدامها كسياؽحلفظهم  مفردات شكل يف لطالب كاجباتاؿ إعطاءب عليها

 : األستاذ قاؿكما  .اجلملة

 كلغاكم مصتالحإ ريفصت  كادلفردات حلفظ لطالب ةالواجب ادلدّرسوف يعطي"
 تصريف  حفظقد  اأحياف لطالبا بعض من ألهنا اجلملة، سياؽ يف كاستخدامها

                                                           

، اجلامعة االسالمية 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفخَتالنسا، خّرجية  عيٍت 
. كيندارم احلكومية

، اجلامعة 2017   مايو 30شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفيكيت غيناصلار كايت، طالبة  
. كيندارم االسالمية احلكومية



 

 
 
 
 
 
 

 ."ةصحيحاؿ اجلملة يف استخدامها ديكن ال كلكن الفعل
 تكاف إذا .رؼالص لتعلم جديدة أساليب إُف احلاجة أمهية البياف ىذا يتطلب

على  جيبؼ ريفصت حفظ يف لالىتماـ مثَتة تعترب اليت  اآلف(أغنية  )٘تييزاؿ طريقة

 من ٘تكنوا بعد اجلملة سياؽ يف لتطبيقو الطالب شلارسة على التأكيدب الطريقة ىذه تطوير

  .ريفصت من كاحد نوع حفظ

  هباتكلماؿ ك ة العريبللغة ا كتبقراءةكثَتة  .3

الصعوبة يف اختيار ادلفردات كأسلوب لغة طالب ؾلتغلب الصعوبات يف ترمجة  

لغة العربية أك اجملالت كالكتب كغَتىا من باؿ العلمي ْتث قراءة اؿكاجيب أف تتضاعف

قراءة الكتب اليت بىذه الكتب، مث ديكننا نيل اذا كاف لدينا صعوبة يف  .القصص

كىذا ما ضلاكؿ  .، كالكتب باللغة العربية اليت لديناادلطالعةمن الكتب ادلثل تعلمناىا 

 ايا ر يبطستاذ األؿ ااذلاتف قد ؽ ادلخاطبةيف مناسبة كاحدة يف  .ةالقياـ بو من ادلؤلف

ر من معاجلة لتيسّ العربية باقًتح لنا لنتعلم أف ضلب قراءة اجملالت اليت تتحدث  أيضا ك

  :كىو يقوؿ .الكلمات كأسلوب اللغة

 ىي اللغة سهلىلكنو  . من قراءة اجملالت كالصحف كالكتباسلويبلقد شّكل "
 ".ابيت جيداكتصنعت  ما قىذ .لغة اجملالت ك لغة صحف
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من تعبَته، فإنو ديكن استنتاج أف يتم تشكيل الكتابة اجليدة من قراءات العادية 
 ".الكتابة اجليدة ىي من قارئ جيد على أم حاؿ"استاذ امساعيل   كما قاؿ.أيضا

 مجةالًت شلارسة مضاعفة .4

 األسلوب ىذا .اخلاصة عنايةاؿ اُف ٖتتاج للطالب العربية ةاؿالرس كتابة شلارسة إف

 بيج ذلك، إُف كباإلضافة. الرسالة كتابة كقت قبل الكتابة على الطالب سيساعد

 سوؼ الًتمجة شلارسة زيادة . كثَتةالعربية اللغة إُف اإلندكنيسية اللغة ترمجة شلارسة الطالب

 :خربةاَف عنو تعرب كما .هتمرساؿ ترمجة صعوبة تقليل على تساعد

 ادلمارسة من الكثَت إُف ْتاجة أنا لذلك العربية، اللغة أتقن مفردات ال ألنٍت"
  ."ةرساؿ إعداد يف تساعدين أف تستطيع حىت لًتمجة،

 إُف اإلندكنيسية لًتمجة تطيعأس أنا لذلك القصَتة، القصص ترمجة تتعلم عادة"
  ."العربية

 .الرسالة كتابة كقت قبل الكتابة على الطالب سيساعد األسلوب ىذاكلذالك 

                                                                                                                                                               

. يف اجلامعة االسالمية احلكومية شريف ىداية اهلل،جاكرتا راية، أستاذ طيب الربكفيسور 
. يف ادلدرسة العالية االسالمية احلكومية سوركنغ امساعيل سؤردم كيّكي، أستاذ الربكفيسور 
، اجلامعة االسالمية 2017  مايو 25شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفعائشة دلباتا، طالبة  

 .كيندارم احلكومية
، اجلامعة االسالمية 2017  مايو 25شعبة تدريس اللغة العربية، مقابلة يفحسرة اّمة، طالبة  

. كيندارم احلكومية



 

 
 
 
 
 
 

 (Small Group Discussion)تشكيل رلموعة دراسة بجيب على الطالب  .5

رسالة، ينبغي أف تشكل رلموعة يكتبوف كباإلضافة إُف ذلك، الطالب الذين 

  منجيب على الطالب بتشكيل رلموعات صغَتة. (small group discussion)دراسة 

. ك بُت بعضها البعضا اآلخرين  معالناس لتكوف قادرة على تصحيح الكتابة (5)مخس 

ىذا ديكن ٖتفيزىم على ٖتقيق أقصى قدر من مجيع اجلوانب اليت جيب أف تتحقق يف 

كهبذه الطريقة ديكن أف . لب ادلعٍتاطاؿ على كل ؼرشالكتابة قبل أف يتم تقدديو إُف اَف

، كادلنهجية كتقنيات (احملتول)تقلل من صعوبة كتابة رسالة، مثل اجلوانب اللغوية كالنظرية 

الطالب ينبغي أف تشكل رلموعة من الدراسات ": جبل نور أف ك قاؿ االستاذ .الكتابة

  "،كؿالعربية منذ الفصل اال

ىذا بياف يلهم الطالب على تكوين رلموعة من دراسة اللغة العربية يف كقت 

كديكن ذلذه الدراسة أف تؤدم إُف دراسة . مبكر، قبل اف الوقت قد حاف لكتابة رسالة

 :عباس إنواالستاذ كقاؿ . تطوير مهارات احملادثةاك الكتاب الكالسيكي 
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تشكيل رلموعة ب يف رسالة، جيب على الطالب  عن النحولتقليل األخطاء" 
/  البسيطة اليت تتناكؿ خطوط ادلطالعةدراسة الكتب الكالسيكية لتسهيل دراسة 

 ".حرؼ علة كادلوقف من كلمة يف سياؽ اجلملة

كلتا التصرحيتُت أعاله تشجع الطالب على ٖتسُت مهاراهتم يف اللغة العربية منذ 

كيهدؼ ذلك إُف إثراء ادلفردات كاجلوانب من قواعد . البداية قبل تقدًن عنواف الرسالة

اللغة العربية من خالؿ دراسة الكتاب األصفر، حىت أف عملية استيعاب الشعور اللغة 

اليت ٖتدث بشكل طبيعي يف كقت مبكر، كىذا بدكره ديكن أف يسهل ذلم يف إعداد 

. األكراؽ العلمية باللغة العربية، ٔتا يف ذلك كتابة كشرط ؿ االنتهاء من دراستهم
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة :الفصل االول 

 :يلي ما استنتاج ديكن حوؿ البحوث نتائج عرضباعتبار 

 شعبة لطالب اللغة االندكنسّية  إُف اللغة العربّيةمن ترمجة يف  اتصعوباؿ .6

للسنة الدراسية  كيندارل ة االسالمية احلكوميةاجلامعتدريس اللغة العربية يف 

  ديلكوفَف كالطالب اجلملة، قواعد يفهموف ال الطالب يعٍت  2013

 ادلناسبة الكلمات اختيار يف صعوبةباؿ  يشعركفالطالب ك  الكثَتةادلفردات

 اللغةك نقص كتب العربية سالة اللغة ريف كتابة  شادراال ال يوجد كتاب مث

 . ادلكتبة يف العربية

 شعبة لطالب  صعوبة ترمجة اللغة االندكنسّية  إُف اللغة العربّيةاخلطوات لتغلب .7

 تعميق يعٍت  كيندارل ة االسالمية احلكوميةاجلامعتدريس اللغة العربية يف 

 كتب قراءة كثَتة ك ادلفردات  إتقافإضافة ك  رؼ،الصك  النحوقواعد فهم

 جيب على الطالب مجة كالًت شلارسة مضاعفةمثّ  ة ك تكّلم هباالعريباللغة 

 (Small Group Discussion)تشكيل رلموعة دراسة ب



 

 
 
 
 
 
 

 اقتراح :الفصل الثانى

 نأمل اليت االقًتاحات منتربع  إلعطاء ةتباالك أرادت النتائج ذلذه  عرضباعتبار

 لطالب  صعوبة ترمجة اللغة االندكنسّية  إُف اللغة العربّية. من للحد مفيدة تكوف أف

   : يعٍت كيندارل ة االسالمية احلكوميةاجلامعشعبة تدريس اللغة العربية يف 

 يف العربيةب العلمِت  البحثكتابة مهارات تطوير العرب احملاضرين على جيب .1

 .احملاضرات

 الوزف استعماؿ تطبيق على الطالب تدريب جبكم الصرؼ اف علمس ردـ ينبغي .2

 .الوزفحيفظ  أف بعد اجلملة سياؽ يف

 األكراؽ كتابة مهارة ذلك يف ٔتا األجنبية اللغة مهارات على احلصوؿ ديكن ال .3

 نظاـ خالؿ من تصميمو جيب لذلك .الزمن من قصَتة فًتة يف العربية العلمية

 تؤدم اليت السياسات كاضعي من دعما يتطلب ذلك .جيل إُف جيل من مستمر

  كيندارل  ة االسالمية احلكوميةاجلامع يف اللغة بيئة خلق إُف

 اللغة قدرة إلضافة الداخل من كادلبادرة الدافع الطالب لدل يكوف أف جيب .4

 .كغَتىا القواعد حيث من القدرة أك ادلفردات حيث من سواء العربية،



 

 
 
 
 
 
 

 كتابة قبل مبكر كقت يف العربية كتابة شلارسة من كثَت يف الطالب على جيب .5

  اللغةترمجة على اعتادكا الطالب لذلك  كهنائي كمشركع الفعلية الورقة

 .العربية  اللغةإُف اإلندكنيسية
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