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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 

 الترجمةمفهوم مهارة  . أ

الكالم من لغة إىل لغة أخرى الحا نقل طلغة التفسَت. وأما إصالًتمجة 

يف ادلعجام منجد يف اللغة واألعالم  ذكر .13أي من لغة ادلنشودة إىل لغة األم

كتاب الذكية تًتجم العرب   -نقل نور مفيد و كسَتوم يف كتاهبما  6991طبعة 

يقال  "ترجم الكالم:   Kitab Pintar Menerjemah Arab Indonesia -اندونيسيا

فسره باللسان آخر: ترمجو بالًتكية أي نقلو إىل اللسان الًتكي، ترجم عنو، أوضح 

الًتمجة ج الًتاجم: التفسَت ". وبُت ذلك يقال يف معجم العريب األساسى أمره، 

: " ترجم يًتجم الًتمجة: بنُت ووضح 6999للناطقُت بالعربية ومتعلميها، طبعة ،

قابلية الًتمجة أن تكون لغة  14.وفسر: ترجم الكتاب: نقلو من اللغة إىل أخرى"

                                                             
تدريس طريقةالًتمجة من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية دبعهد الدراسات القرآنية سنجاسري ماالنج للسنة الدراسية يزيد بسطامي.  13

 . 528ماالنج. ص: . 2112/2113
14 Nur Mufid dan Kaserun AS. Rahman, Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia, Cet.I, 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 6 
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ادلفهوم ضمن زلاولة إثنات  أو نص قابال لًتمجة إىل لغة أخرى. ويستخدم ىذا

 15.عادلية اللغة

زلمد منشور وكستوان، الًتمجة لغة ىي "التفسَت أو النقل أو  وقدم

ره اللسان آخر، وترمجة أحد الكالم ن. يقال: ترجم أحد الكالم، أي فسالبيا

كما   الحا  قالطللغة اإلندونيسية".  والًتمجة اصىل اإباللغة اإلندونيسية أي نقلو 

 يلي:

 استبدال ادلفردات من النص األصل دبفردات أخرى معادلة معٌت يف اللغة أخرى. (أ 

 .ية مكافة ذلا يف اللغة أخرىدبادة نص،استبدال مادة نصة يف لغة واحدة  (ب 

 16.نقل ادلعاين من اللغة ادلًتجم إىل نفس ادلعاين يف اللغة ادلًتجم إليها (ج 

بُت لغات سلتلفة مع رف الًتمجة ىي "نوع من التحول يع  منتهىصاحلُتأما 

من التفاىم السابق، فتخلص  17ىذا النوع من التحول حيدث يف اللغة نفسها".

ة  الة من دعم اللغة واحدة إىل اللغالباحثة،  أن الًتمجة ىي النشاط لتحريك معٌت رس

 أخرى دون تغيَت معٌت الرسالة األصلية.

                                                             
 .125(، ص.1987، طبعة األوىل، )بَتوت: مكتبة لبنان،عريب -معجم علم اللغة التطبيقي إنكليزيزلمد علي اخلويل،  15

16 Moh. Mansyur dan Kustiwan, جمًت دليل الكاتيب وادل   (Jakarta: PT.Moyo Segoro Agung,2112), 

h.21 
17 Salihen Moentaha, Bahasa dan Terjemahan, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2116), h.9 
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 أىداف الترجمة  . ب

 ، وىي :مسةاخل على أىداف الًتمجة يصف :بأننيوماركيقول 

 للمسامهة ادلعرفة والوئام بُت الطوائف واجملموعات اللغوية. (أ 

يعٍت البلد )لتعزيز ادلعلومات والتكنولوجيا، وخاصة لدولة ثالثة ورابعة  (ب 

 (.الذي مل يكن ادلشاهبة اللغة

 .لشرح الثقافة العرقية واختالفو من التلوث  (ج 

يف الفنون والعلوم  جلعل األعمال حول قيمة ادلقدسة الدينية والفنية (د 

بقاع  اإلنسانية، وكذلك ورقة علمية، حبيث ميكن أن تصل إىل مجيع

  .العامل أحناء

  لتسهيل تعليم اللغة األجنبية. (ه 

، فإن اذلدف العملي الًتمجة ىو مساعدة القارئ على باإلضافة إىل ذالك

ىذه الفكرة، فكرة النص، واألفكار، )فهم والية النص ادلستهدف 

  18.ادلشار إليها من قبل صاحب نص ادلصدر (وادلشاعر

 

                                                             
18

 M. Zaka Alfarisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, Cet.II, ( Bandung: PT.  

Remaja Rosda Karya,2114), h.8 
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 أقسام الترجمة . ج

، وإىل ترمجة معنوية أو ترمجة حرفية أو لفظية أو تقلدية تنقسم الًتمجة  إىل

 تفسرية.

 الًتمجة احلرفية (أ 

ىي نقل الكالم من لغة إىل أخرى وتراعي يف ذلك زلاكة األصل   

ادلرادف مكان يف عدد  كلماتو ونظمها وترتيبها. فهي تشبو وضع 

 مرادفها.

 الًتمجة ادلعنوية (ب 

ة مكافأ ىي شرح الكالم وبيان معناه بلغة أخرى مع مراعاة  

واستقالل صيغة الًتمجة عن األصل، حبيث  ص يف ادلعاين واإلغراض،لنل

 19.ميكن أن يستغٌت هبا عنو، كأنو ال أصل ىناك وال فرع

استشهد كتبها مفيد، تعرض وبالنظر إىل جانب آخر عز الدين زلمد نور جنيب 
 أربعة مناذج الًتمجة على النحو التايل:

 الًتمجة احلرفية (أ 

                                                             
19 Moh. Mansur dan Kustiwan, دليل الكاتبي والمترجم, (Jakarta: PT.Moyo Segoro agung,  

2002), h. 21 
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وىي الًتمجة مع النص األصلي نسخ خطي حرفيا، دون تغيَت يف 

ىيكل احلكم وبغض النظر عن معاين ادلصطلحات الواردة يف اللغة 

 ادلصدر.

 باألتصرف الًتمجة (ب 

وذج، نص اللغة األصلية وغالبا ما تسمى التكيف. يف ترمجة ىذا النم

مكتوبة مجلة مجلة. من قبل احلكم والنظر يف ىيكل من اللغتُت، 

 ومعاين ادلصطلحات والتعابَت والعبارات.

 الًتمجة اإلبداعية (ج 

 وتسمى أيضا بًتمجة معٌت دون ترك النص احلريف.

 ترمجة حرفية معنوية (د 

 اإلختلط بُت ترمجة حرفية وترمجة إبداعية.

 الًتمجة الفكرة (ه 

 يت أجرهتا واضعي النص ادلكتوب مسبقا يف دعم اللغة األجنبية.ال

 الًتمجة التفسَتية (و 

 أي ترمجة األفكار اليت ىي العشاوة يف اللغة ادلصدر.
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 ترمجة تلخصية (ز 

-ترمجة تعرض فكرة الرئيسئ فقط من تكلفة نص األصلي، برمية

 21.احلقائق واحلقائق ادلوضوعية

 أساليب الترجمة . د

يف اللغة اإلجنلزي. األسلوب ىو (metode) مناىج أساليب لغة اصلو من 

 21.وسيلة للقيام  األمور، وخاصة فيما يتعلق خبطة معينة

يقسم الًتمجة  (اليت استشهد هبا  زاكا الفارسي)نيومارك أكثر تفصيال 

ادلشتقة من تشديد اللغة ادلصدر واللغة اذلدف. ىذان تأكيدان سلتلفة مث جيمعها 

 22:يف مثانية طريقة الًتمجة كما يف الرسم البياين التايل

 األول  جدول

 اللغة المصدر واللغة الهدف  تقنياتطريقة الترجمة من 
 

 لغة المصدر  تقنيات لغة الهدف  تقنيات

 الًتمجة كلمة فكلمة   يةفالتكي  الًتمجة 

 الًتمجة احلرفية  الًتمجة رلانية 

                                                             
21 Ibid., h. 11 
21

 Rochayah Machali, Pedoman bagi Penerjemah, (Bandung: Kaifa Pt.Mizan pustaka  

2119), h.75 
22 Zaka Al farisi, op.cit., h.53 
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 الًتمجة الوفية الًتمجة اصطالحية
 الًتمجة الداللية الًتمجة التواصلية

  

  لغة المصدر تقنيات (أ 

 الًتمجة كلمة فكلمة (1

ويركز ىذا األسلوب على لغة حرفية يرتبط ارتباطا وثيقا دبستوى 

ىذه الطريقة أسهل للقارئ أن حيفظ معٌت كلمة  الكلمات. قد تكون مزايا

  فكلمة يف اجلملة.

  الًتمجة احلرفية (2

طريقة الًتمجة احلرفية ىي مطيعا جدا على النص ادلصدر. مل يتم 

التشكيك يف مسألة السياق أيضا. جبانب ذلك، أعراض تدخل يف كثَت من 

جدا بعد 'معٌت' شكل'، من احملتمل 'األحيان ال مفر منو، ألنو أولويات جدا 

ادلهملة، وبالتايل فإن الرسالة ال تصل إىل القارئ من النص. باإلضافة إىل 

د ذلك، نتائج الًتمجة يشعر قاسية وأقل الطبيعي للمًتجم ال تفرض قواع

 .اللغة العربية إىل اإلندونيسية

  الًتمجة الوفية (3
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مع ىذا األسلوب يسعى مًتجم الوفية قد يصرف معٌت السياقي من 

اعد اللغة مصدر على الرغم من كسر اذلدف. يف ىذه الًتمجة نقل وحفظ قو 

على ادلفردات وتسلسل النحوية يف الًتمجة يف مثل ىذه الطريقة. ويسعى ىذا 

 .األسلوب إىل الوفية متاما النية وربقيق مؤلف نص اللغة ادلصدر

  الًتمجة الداللية (4

يف مستوى  padanan ادلعادلأساليب الًتمجة الداللية ركز غويا على إجياد 

الكلمات، ولكن ال تزال ثقافة اللغة ادلصدر وبقلق بالغ إزاء ادلوارد ترمجات 

ملزمة، تؤثر سلبا على معٌت أن تكون يف وئام مع  nilai estetika القيمة اجلمالية

السجع، وكذلك األلعاب وتكرار الكلمات اليت ىزت وأساليب الًتمجة الداللية 

  23سمح احلدس الًتمجة على التعاطف مع نص ادلصدر.أكثر مرونة وت

 لغة الهدف تقنيات  ( ب

  يةفالتكي  الًتمجة  (1

أساليب ترمجة التكيف ىي الًتمجة األكثر احلرة. ترمجة رباول تغيَت 

ثقافة ومواءمة لغة ادلصدر يف لغة اذلدف. وتستخدم ىذه الطريقة عادة 

                                                             
23 Zaka Al farisi, op.cit., h.53 
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على موضوع فاظ يف ترمجة ادلسرحية أو القصيدة من خالل احل

 والشخصيات، وقصة.

 الًتمجة اجملانية (2

يف الواقع، ليست ملزمة ترمجة رلانية من مطابقة البحث ومستوى 

الكلمات أو اجلمل. مطابقة البحث مييل إىل الًتكيز على النص. ىذا 

األسلوب ىو عادة اعادة الصياغو أطول من نص األصلي، واليت ال تزال 

 يف نص لغة ادلصدر. ا لرسالة وردتربفظ الرسائل وفق

 الًتمجة اإلصطالحية (3

طريقة ترمجة اصطالحية اليت تنتج رسالة لغة ادلصدر، ولكنو مييل 

استخدام سلتلف  إىل تشويو الفروق الدقيقة يف ادلعٌت. ويرجع ذلك إىل

 بَت اليت ال يوجد يف لغة ادلصدر.ادلًتمجُت يفضلون العامية والتعا

 الًتمجة التواصلية (4

الًتمجة التواصلية للكشف عن ادلعٌت السياقي من لغة يسعى طريقة 

 ادلصدر بدقة وتستجيب للغاية تأثَت ترمجة لقارء.
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ويف معرض تعليقو على مثانية طرق الًتمجة نيومارك سابق. ووفقا لو ال 

يوجد سوى اثنُت األساليب اليت تعترب لتحقيق اذلدف الرئيسي من الًتمجة، 

 24لتواصلية.والًتمجة الداللية والًتمجة ا

 ترجمتها وكيفية العربية باللغة الجملة أنماط . ه

 صعبة الطالب دلعظم اليت اجلملة ترتيب بنية أن وجدنا العربية، اجلملة بنية يف

 أمثلة يلي فيو ادلكملة وادلفعول بو وخرب وفعل. وفيما ادلبتدأ والفعل. ودبا فيو دبا

 للغاية. صعبة ىي اليت العربية اجلملة بنية على

 الجملة الفعلية (1

يف اللغة اإلندونيسية. و كثَتا ما ال ذبد ىا   اجلملة الفعلية العربية اللغة يف

تستأنف هبا  الفقرة العربية فنًتمجها إىل اإلندونيسية كأهنا مجل إمسية.  

 كمثل :

 الحضر   الفالح   يبيع  

 Menjual petani sayur-sayuranالًتمجة احلرفية : 

 Petani menjual sayur-sayuranالًتمجة الصاحلة: 

                                                             
24 Ibid., h.56 
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 يوم   كل   التالميذ   تعلم  

 Belajar para siswa tiap hariالًتمجة احلرفية: 

 .Para siswa belajar tiap hariالًتمجة الصاحلة: 

 المبني المعلوم (2

أفعال مبنية للمعلوم  تًتجم كثَتا أىل اللغة اإلندونيسية  اللغة العربية يف 

 : . حنو ادلبنية للمجهولكما تتجم األفعال 

 "يبيع – باع ,يقرأ – قرأ ,يقول - قال"

 امس   محمد   اشتراه   كتاب   ذاھ

 Ini kitab yang membelinya Muhammadالًتمجة احلرفية :  

kemarin 

 Ini kitab yang dibeli Muhammad kemarinالًتمجة الصاحلة: 

 

 

 محمد الدكتور فولأ الكتاب   ذاھ

 Kitab ini mengarangnya Dr. Muhammadالًتمجة احلرفية : 

 Kitab ini dikarang oleh Dr. Muhammadالًتمجة الصاحلة: 
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 بعض األفعال المبنية للمجهول  (3

العبارات العربية ما يأتى على صيغة اجملهول و ىو يف العبارات يف 

 اإلندونيسية مبٌت للمعلوم . حنو :

  بلقائك   س ر ْرت  

 Saya disenangi karena bertemu anda الًتمجة احلرفية :

 Saya senang bertemu andaالًتمجة الصاحلة : 

 ِبح ض ْوِرك   م ْسر ْور   أنا

 Saya disenangi oleh kedatangan andaالًتمجة احلرفية : 

 Saya senang anda datangالًتمجة الصاحلة : 

 المعنى "عن" (4

اجلر{ قد تأتى لتعدية الفعل فال تًتجم عن }وىي حرف من حروف 

 و منها ما يأتى : .بلفظة و أحيانا ال تًتجم

 اْلم ْدر س ةِ  ِفى و ل ِدهِ  ع نْ  الرَّج ل   ب ح ث  

 Membahas orang itu tentang anaknya diالًتمجة احلرفية : 

sekolah. 
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 .Orang itu mencari anaknya di sekolahالًتمجة الصاحلة : 

 م و ظف   الى توحاج عن المدير   اعل ن  

 Mengumumkan Direktur itu tentangالًتمجة احلرفية : 

butuhnya kepada pegawai  .  

 Direktur itu menyatakan perlunyaالًتمجة الصاحلة : 

pegawai.
25

 

 معاني "على" (5

ذلا معان متنوعة تأمل األمثلة اآلتية تر ]وىي حرف من حروف اجلر[على

ترمجتها بلفظة واحدة على الدوام وامنا تًتجم حسب "على" ال يصح 

 : مفهوم  اجلملة. مثل

  و اِلد ْيك   ت ِطْيع   ا نْ  ع ل ْيك  

 Atas kamu untuk kamu menaati keduaالًتمجة احلرفية : 

orang tuamu 

 Kamu harus menaati kedua orang tuamuالًتمجة الصاحلة : 

ر انِ  م ح ار ب ةِ  ع ل ى ا ْلف ال ح ْون   ي  ت  ع او ن    اْلِفئ ْ

 Tolong menolong para petani itu atasالًتمجة احلرفية : 

                                                             
25

Rofi’i, Dalil Fi Al-Tarjamah, (Jakarta: Persada Kemala, 2004), h. 16 
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memerangi tikus 

 Para petani itu bekerja sama untukالًتمجة الصاحلة : 

memberantas tikus 

 

 معاني "من" (6

ذلا معن متنوعة حسب مفهوم اجلملة. لذلك ال يصح  ]حرف جر[من 

 ترمجتها على الدوام بلفظة واحدة . كما ترى األمثلة اآلتية : 

 مثل : karenaقد تترجم "من" بلفظة  .أ 

 شدة الحجل منمضى وبكى الولد 

 Pergi dan menangis anak itu dari sangatالًتمجة احلرفية : 

malu. 

 sangat  karenaAnak itu pergi dan menangisالًتمجة الصاحلة: 

malu 
 مثل : salah seorangوقد تترجم بلفظة  .ب 

 أطّباء العرب أبو القاسم الزىروى من

  .Dari dokter Arab Abu Qasim Az-Zahrowiالًتمجة احلرفية :
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  salah Zahrowi adalah -Abu Qasim Azالًتمجة الصاحلة:

dokter Arab.  seorang 

 مثل : dari وقد تترجم بلفظة  .ج 

 اليابان منوصل الّسياح 

 .Telah datang para turis itu dari Jepangالًتمجة احلرفية :

   Jepang daring aPara turis itu dat :.الًتمجة الصاحلة

 مثل : terhadapوقد تترجم بلفظة  .د 

 ىذا الحادث منما موقفك 

  ?Apa sikap anda dari kejadian ini  الًتمجة احلرفية :

    kejadian itu? terhadapApa sikap andaالًتمجة الصاحلة:

 مثل : antara lainوقد تترجم بلفظة  .ه 

 كتب الفقو  منهافي المكتبة كتب متنوعة  

-Di perpustakaan buku-buku bermacamالًتمجة احلرفية :

macam darinya buku-buku fiqih. 
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 ,Di perpustakaan terdapat banyak buku الًتمجة الصاحلة:                

.
26

buku fiqih antara lain 
 وفير مترجمينت . و

ترمجة تتطلب بضعة أشياء متهيدا إلنتاج أعمال ذات جودة الًتمجة 

والقراءة قيمتها. ونقل مفيد من زلمد جنيب أقًتح أن يكون اتقان بعض ادلعرفة 

جودة عالية. بعض ىذه األحكام ُت احملتملُت إلنتاج ترمجة ذات عن طريق ادلًتمج

 ىي:

 .استيعاب ومعرفة واسعة من ادلفردات من لغة ادلصدر واذلداف .1

 .معرفة عميقة يف قواعد اللغة؛ إما لغة ادلصدر  وإما لغة اذلدف .2

، مثل الفلسفة واألدب  نظم التعليم معرفة واسعة من سلتلف التخصصات .3

  والتاريخ وغَتىا.

القدرة على تقدمي أعمال الًتمجة يف شكل قريب جدا من أسلوب لغة النص  .4

 .األصلي

ذو سليلة قوية دبا فيو الكفاية. وقال ادلًتجم ادلازين "، ينبغي أن تكون قادرة على   .5

  27."كما مل يكتب من قبل يف لغة أخرىتقدمي والكالم أصيلة،  
                                                             

  99. جاكرتا. ص. دليل في الترجمةرافعي.  26
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 ترجمة:المهارة بعض الجوانب المهمة فى  . ي

 القراءة .1

فإن القراءة األمهية الكبَتة  من أىم ىذه اجلوانب وىي اجلانب القراءة،

لتعليم القراءة والًتمجة منذ البداية لفهم صحيح بادلوضوع ما. فالقراءة من 

معرفة واسعة من سلتلف حىت يستطيع ادلًتجم إىل عناصر الًتمجة مهمة؛ 

 فهما صحيحا عند التعامل معها. التخصصات

 المفردات: .2

تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أى خطة لتعليم لغة أجنبية، 

ذلك أن ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا ىف ذات الوقت وسائل 

قرأتو إىل كلمات ربمل ما م أن يًتجم جللتفكَت، فبادلفردات يستطيع ادلًت 

 يناسب بادلعٌت.

 

 

 
                                                                                                                                                                       

27 Mufid dan Kaserun, op.cit., h.28 
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 قواعد :ال .3

كثَتا مايهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة أىل القواعد، بل نرى 

ة، أى ليست بعضهم ينكرىا متاما. أما ادلتعلمون للغة استخدام اللغ

 28.ضرورية للتحدث باللغة

 الترجمة خطوات . أ أ

على الصعيد العادلي، وترمجة لذىاب من خالل  الًتمجة خطواتوأما 

ثالث مراحل، وىي مرحلة لغة ادلصدر ربليل النص، ونقل الرسائل. يف مزيد من 

 التفاصيل، خطوات ترمجة ىي كما يلي: 

قراءة النص بوضوح على نقاط األفكار وادلوضوعات  والفكرة العامة عن  .1

  .النص مراد الًتمجتو

 .مجتونعيد قراءة النص مراد الًت  .2

 رة ففقرة ومعرفة على معٌت ادلصطلحات ادلستخدمةقراءة فق .3

 .قراءة مجلة فجملة، مث ترمجتها .4

                                                             
: :كرياسي ( بيكنباروا ، طرق تدريس ) اللغة العربية لغَت العرب من النظرية إىل ألتطبيقيثمرالدين 28
 76, ص. 2115أيدوكاسي، 
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ال مزيد من ادلراجعات للتكيف مع أسلوب لغة الًتمجة ادلستهدفة، أيضا   .5

 .تنفيذ تصويبات فنية أو أخطاء الًتقيم

سإعادة قراءة نتائج الًتمجة للعثور على االلقاء، وربط الكلمات   .6

 .وادلصطلحات األكثر مالئمة، وفقا لغة اذلدف

 29.القراءة األخَتة لضمان عدم وجود أكثر أخطاء النحوي .7

 المفهوم اإلجرائي . ب

مثاليا تعليم اللغة العربية ليس فقط لتالمذ على مهارات االستماع 

 والكالم والقراءة والكتابة، ولكن أيضا تعريفهم إنشاء وترمجتها. ىذان مهارتان

األداء دراسة اللغة العربية و اللغة الألجنبية ىو مهارة التعبَت عن حاسم، ألن 

اآلراء واألفكار شفويا وكتابا.  ونقل أفكاري أو عمل اآلخرين من اللغة ادلًتجم 

منها إىل اللغة ادلًتجم إليو. الًتمجة ىي مهارات اللغة النشطة. فالًتمجة جيب أن 

 تكون مدعومة مخسة مفاصل النحو التايل:

 

 

                                                             
29 Ibid., h. 26 
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 استعاب ادلفردات كافية  .1

ا  الذي يناسب بقواعد النحوية أو صحيحا وسليمفهما  فهم قواعد اللغة .2

 .الصرفية

 .معرفة ادلوضوعات اليت سيتم ترمجتها .3

 . التمكن من أنظمة اللغة على حد سواء .4

التمكن من ادلسائل التقنية، مثل اخلط، إمأل ، االلقاء واستخدام  .5

 .31عالمات الًتقيم

 السابقةالدراسة  . ج

( البحث عن تقنية الًتمجة، الذي يناقش 2111يبحث ساكوت أنصري ) .أ 

التقنيات واألساليب، واأليديولوجية الًتمجة على دراستو بعنوان تقنيات، 

وأساليب واأليديولوجية الًتمجة يف الكتاب ادلفهوم االقتصادي من ابن 

ىذا البحث يركز تيمية إىل اإلندونيسية وأثرىا على اجلودة الًتمجة. أما يف 

 على تقنية الًتمجة العربية اىل االندونيسية لدى الطالب.

                                                             
31Muhbib Abdul Wahab, op.cit., h. 213 
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(، عن األساليب، والتصنيفات، وكذلك 2114يبحث عزيز شفراوي ) .ب 

األساسية الًتمجة بعنوان طرق الًتمجة يف تعليم اللغة العربية. أما انا تبحث 

 عن تقنية الًتمجة العربية اىل االندونيسية لدى الطالب.

نور الفطرية أوالية الليلي يف دراستها بعنوان اجلودة  النتائج الًتمجة تبحث  .ج 

النصوص العربية إىل اإلندونيسية لدى التالميذ يف الفصل الدراسي 

اخلامسة والسادسة دبعهد الكمال غمبونغ كيبومن. ىذا البحث ىو حبث 

ميداين التحليل الوصفي الكمي بالنظر يف جودة الًتمجة من الطالب. يف 

حبثها تركز الباحثة على جودة الًتمجة يف النتائج الًتمجة النصوص العربية 

إىل اإلندونيسية لدى التالميذ أما يف ىذا البحث الباحثة تركز اىل مشكلة 

 تقنية الًتمجة لدى الطالب.

يبحثون تري ويرتنو، م. ر نابابن، و ريتنو ىندراستويت، بعنوان الدراسة  .د 

". ىذا  الًتمجة اليت تظهر االستعارات وجدت يف كتاب الدافع "السر 

البحث ىو حبث الوصفية النوعية اليت هتدفو لوصف أسلوب الًتمجة يف 

"، وجودة الًتمجة، وتأثَت تقنيات  ترمجة االستعارة يف  يف كتاب "السر 

الًتمجة، و السبب تقنيات الًتمجة تؤثر على جودة الًتمجة. حبثو يف ىذا 
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"، أما حبثي تبحث عن الًتمجة  البحث عن الًتمجة يف الكتاب "السر 

 بتطبيق لدى الطالب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


