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 الفصل األول
 أساسية البحث

 خلفية البحث .أ 
 بعضها الناس لتعارف ادلختلفة، وألوان  ولغات  الناس شعوباً  خلق قد

اللغة اليت يتم و كثَت من اللغات استخدمت البشرية التصال يف العامل، و  .بعض
استخدامها ىي اللغة الوطنية وخيتلف من دولة واحدة لدولة آخر. إن ىذا 

يَا أَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم الكرمي:  القرآن يف تعاىل اهلل قال كماأليات اهلل تعاىل  
ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ 

 ٔ.اللََّو َعِليٌم َخِبَتٌ 
الكرمي  لقرآنوىي لغة ا، الناس استخدامها اليت اللغة من العربية اللغة

بيان مجيع العبادات وشرائع  هماوفي ،سامأساسي إلمصدر  واحلديث النبوي،
 واللغةمتعددة  دول كلمن   األرض يف واسع منتشر اإلسام دين وأما، الدين

 .الدين شرائع الفهم وسوء اخلطأ من إلبتعد  الًتمجة إىل حاجة لذلك ،ادلختلفة
طلب السوق على الكتب اإلسامية باللغة العربية أعلى. على حد سواء 
باعتبارىا أداة لدعم التعلم يف ادلدارس فضا عن القارئ العادي. ويرجع ذلك 
إىل القراء ال يفهمون دتاما تسببت يف اللغة العربية العديد من الكتب العربية 

ن بُت الطاب. دون استثناء ادلًتمجة إىل اإلندونيسية من قبل مًتمجُت الشباب م
 ٕ.خصصا الًتمجةالذين يدرسوهنم  طاب يف قسم تعليم اللغة العربية
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أخرى.  شعوبل شعباالًتمجة ىي زلاولة لنشر ادلعلومات اذلامة من 
وديكن أن تشمل ىذه ادلعلومات مقال مثل الكتب، والبحوث، ورقة الكاسيكية 

 يف والثقافة اللغة . اختافاتيف البيانات اذلامة مثل الرسائل وىلم جرا و  التارخيية،
 بُت تسَت الًتمجة أن تكون اجلسر . وكذلكالًتمجة وجود أن تكون سبب دولة

ٖ.الشعوب
: الفارسي يف نيومارك وقال. الًتمجة دون تاريخ وال ثقافة وال آداب ال 

 ٗ."الًتمجة دون كان العادلي اتصال أي يوجد ال"
ندونيسيا آخذ إعربية والفرنسية واإلصلليزية يف من ال الًتمجة اولةوجود احمل

، واالقتصاد، والتاريخ، دواءالروايات، والمثل  الًتمجة من سلتلفة أنواعيف االزدياد. 
 ٘ واذلندسة، وعلم النفس والكتب التحفيزية اغراق السوق الكتاب يف إندونيسيا.

اتب من الك وفيهالطاب وادلعلمُت د من ايكما تتميز بظهور ادلًتمجُت اجلد
 ٙيف عامل الًتمجة. أخرى

يف  الًتمجة منذ األمويُت وتطورت بسرعة قومت أن ام نفسواإلس ثورةيف 
ت العلمية . يتم ترمجة الستيعاب رلموعة واسعة من اجملاالٚخال بٍت العباسية

اليونانية وترمجتها إىل اللغة  احملاولةحىت الدواء من  الكيمياء، والفلك، :مثل
 فإن إرث األدب اإلسامي الكاسيكي يف العربية كثَتا. لكالعربية. لذا
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 ال وتعزيز، النشط تزوير اللغوية ادلهارات ىي الًتمجة أن معرف وبذلك
 استيعاب حتتاج إىل الًتمجة مهارة ألن فورية، عملية خال من تذىب أن ديكن

 نظام من ودتكن بًتمجتو، ادلراد للموضوع ودراسة النحوية، وفهم كافة ادلفردات
 اللفظ أو الكلمة اليت تتكون من حرفُت فأكثر وتدل علىفادلفردات ىي  ٛاللغة.

أن تعليم ادلفردات  ،ادلعٌت. لذا قال طعيمة "إن ادلفردات ىي أداة محل ادلعٌت
 ٜ.ابتها"مطلب أساسي من مطالب تعليم اللغة األجنبية  وشرط من شروط إج

ا ديكن فصلها ف لديها دور مهمة جدًا يف اللغة العربية،الًتمجة مهارة و 
. وخوصوصا يف حتسُت االستماع والقراءة والكام والكتابة :أربعة عن مهارات

عنصر من عناصر  اللغة  مهارة القراءة والًتمجة، لو قام بالقراءة قام بالًتمجة. إذن،
عرب كما   .ىي مهارة الًتمجة يف فهم اللغة األجنبية الطاباليت جتب أن يعلم هبا 

ام القارء بالقراءة قام بالًتمجة". جبانب ذلك غادامر قالفارس":  أن يف الواقع عند 
يكشف"  أن قراءة بالفعل التفسَت والًتمجة ىي ترمجة للمرة الثانية. وكشف ىذا 

ند القراءة، سواء يف لغة البيان أيضا أن القراءة ىي يف الواقع نشاط الًتمجة. ألن ع
ما ىو موجود يف النص. عندما  واحدة وبلغة أجنبية، حياول شخص أن ختمُت

  ٓٔ.الغرض من اجلملة اليت حتد  يف الواقع ىي عملية الًتمجةَن خَّ 
أن اكتساب مهارات اللغوية، واتقان وفهم معٌت الكلمات ىي لنا يتضح 

نظام حكم  ومع ذلك، الطاب، عاصمة الرئيسي جيب أن تكون شللوكة من قبل
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تعليم اللغة العربية ىي  عند أو اجلامعة األغلبية اليت يتم استخدامها يف ادلدرسة
على مهارة اللغة أي النحوية. وهبذا، تدرك الباحثة أن الًتمجة ذلا دور أكثر تركيزا 

 العربية.   ىام يف اللغة
العربية كلغة أجنبية ال ولكن إذا أمعنا النظر يف الواقع عملية تعليم اللغة 

اإلندونيسية مع  طابادلشاكل، وخاصة يف اتصال لل ديكن فصلها عن
 قسم تعليم اللغة العربية طابوال استثناء ل. االختاف بُت العربية واإلندونيسية

 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسامية احلكوميةيف  ،التعليمبكلية الًتبية و 
يشهدون مشاكل  طابلبادلاحظة عرفت الباحثة أن ابعد قامت الباحثة  .رياوب

رغبة اجتهادًا و من بُت ادلشاكل اليت يواجهوهنا ىي أقل  يف تعليم اللغة العربية
 ،س غَت ادلناسبيطريقة التدر وأحينا ، عميقاً  بيةر يف تعليم اللغة الع الطاب

يف الًتمجة نصوص  طابوعدم وجود مهارة ال، القواعدخطأ يف استعمال و 
القراءات بسبب عدة عوامل. من بُت العوامل الذي يسبب ىو العالية وادلنخفضة 

 .قطفات رلرد احلفظ يعتقدون أن ادلفرد طاببعض الو  من استيعاب ادلفردات،
الًتمجة لدى  مهارةلقراءة و اواستيعاب ادلفردات لضعف مهارة لو ضعف أسلوب 

 الطاب.
يف  التعليمبكلية الًتبية و  تعليم اللغة العربيةقسم  طابلاوىكذا حالة 

 ولو كانوا يتعلمون ،رياوب جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسامية احلكومية
أن بغض  ضعيفة. سبب ذلكمازال  م على الًتمجةهتر مها، ولكن الًتمجة

  الطاب يف ترمجة نص القراءة. يساعداحملاضرين 
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السابقة تكون تدرك الباحثة على ضرورة  والبيانات  على ادلاحظات بناءً 
من الائق ىذه ادلشكلة حصل على وعلى ىذا األساس فإن  .اء ذلذه ادلشكلةإثر 

تمام أكثر .وعلى ىذا تعجب الباحثة بالتحقيق ىذه السكلة. فاخًتت الباحثة ىإ
مهارة الترجمة لدى الطالب في قسم تعليم "موضع البحث حتت العنوان 

بجامعة السلطان الشريف قاسم  التعليملية التربية و بكاللغة العربية 
 ."قدرة الترجمة(ن عحكومية برياو)دراسة تحليلية اإلسالمية ال

 مشكالت البحث .ب 
الىت تقضمن يف  البحث سابقة قدمت الباحثة مشكاتمن شرح خلفية 

 كما يلي:    البحث كثَتة

 .غة العربيةيف تعليم الل لطابرغبة ا .ٔ

قسم تعليم اللغة العربية يف  الطابادلناسب لدى س يطريقة التدر  .ٕ

  جبامعة السلطان الشريف قاسم برياو. 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة السلطان يف  الطاب لدى الًتمجة مهارة .ٖ

 الشريف قاسم برياو.

قسم تعليم اللغة العربية يف  يف استعمال القواعد اللغةلطاب خطأ ا .ٗ

 قاسم برياو.جبامعة السلطان الشريف 
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قسم تعليم اللغة يف الطاب مساعدة ادلعلم يف ترمجة نص القراءة لدى  .٘

 العربية جبامعة السلطان الشريف قاسم برياو.

قسم يف الطاب لدى  مجةالًت  مهارةاستيعاب ادلفردات على ضعف  .ٙ

 .تعليم اللغة العربية جبامعة السلطان الشريف قاسم برياو

 البحث ودحد .1
"مهارة فتحدد الباحثة مشكات يف  السابقة،من مشكات البحث 

امعة جب بكلية الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية طابالالًتمجة لدى 
 . "رياوب قاسم اإلسامية احلكومية السلطان الشريف

 البحث أسئلة .2
 أسئلة البحث ىف ىذا البحث :

ة العربييف قسم تعليم اللغة  طاباللدى الًتمجة تكون مهارة كيف 
 قاسم اإلسامية احلكومية امعة السلطان الشريفجب بكلية الًتبية والتعليم

 ؟ رياوب
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 ف البحثاهدأ .3
 :ىوف ذلذا البحث اىداألأما 

ة بكلية يف قسم تعليم اللغة العربي طاباللدى الًتمجة  مهارة كيف عرفةدل
 رياو. احلكوميةامعة السلطان الشريف قاسم اإلسامية جب الًتبية والتعليم

 أهمية البحث .4
 أما أمهية البحث فيما يلي:

 الباحثة .أ 
اإلندونيسية -الًتمجة العربية مهارةقدم تفسَتا لكيفية يوىذا البحث س 

 اليت يستخدمها الطاب يف قسم تعليم اللغة العربية.
 اجلامعة  .ب 

ومن ادلتوقع أن تكون حاوية مفتوحة تًتجم التعليم الامنهجي، وخاصة   
 للطاب يف قسم تعليم اللغة العربية ىذا البحث.

 ادلدارس  .ج 
إلقًتاح اعطاء ا يف احملاضرين(ىذه الفوائد البحوث للمدرسُت وادلعلمُت )  

-النصوص العربيةالعربية  على الًتمجة مهارةإىل ادلدرس لتحسُت 
  .اإلندونيسية للطاهبم

 ادلكتبة .د 
العربية خصا عن الطريقة الًتمجة لزيادة ادلصادر وادلراجع يف تعليم اللغة   

 اإلندونيسية.-العربية
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 مصطالحات البحث .5
 مهارة .0

 وُمُهوراً  َمْهراً  دَيَْهر َوبِوِ  َوِفيوِ  الشيءَ  َمَهر َوَقدْ : ِسيَدهْ  اْبنُ  قَالَ . َحاِذًقا بِوِ  صرتُ  َأي
 ٔٔ.وِمهارة وَمهارة

 الًتمجة. ۲

 ديكن تعريف الًتمجة كااليت : .الكام من لغة إىل لغة أخرىنقل الًتمجة ىو 

استبدال مادة نصية يف لغة واحدة )اللغة ادلصدر( مبادة نصية مكافئة ذلا يف لغة 
 أخرى )اللغة اذلدف(.

، الًتمجة ىي استبدال مادة نصية بلغة واحدة )اللغة (Catford) حيدد كاتفورد
 .ٕٔادلصدر( من خال ادلواد النصية تعادل بلغة أخرى )اللغة اذلدف(

من لغة إىل لغة لذلك ديكننا أن نستنتج أن الًتمجة ىي نقل زلاولة من الرسائل  
 .أخرى
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