
الفصل األول 

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

إن املدرس نواة رئيسية ىف التعليم ألنه 1إن جناح الرتبية يرتبط بدور املدرس ىف تنفيذ عملية التعليم.

يستطيع أن يؤثر ويطور قدرة الطالب. فلذا ينبغى للمدرس كفائة أساسية، وعلى األقل أنه يستوعب املادة 

2الدراسية الىت يعلمها.

املعهد إحدى املؤسسات الرتبوية اإلسالمية. واملعاهد ىف رياو كثرية جدا وكذلك ىف منطقة  إن 

كامبار كمعهد أنصار السنة، معهد دار النهضة وغريمها. أما غرض إقامتها فهو لفهم تعاليم إسالمية. ألن 

مي كلغة القرآن و احلديث و العلماء البد أن يكونوا فامهني باللغة العربية و متعمقني  ىف تعاليم الدين اإلسال

إحدى املعاهد اإلسالمية الىت تقع ىف كمبار أير السنةنصارأمعهدالكتب الدينية املكتوبة باللغة العربية.

ترييس مبنطقة كامبار منذ سنة ألفني وواحد. 

وأما سبب أمهية تعليم اللغة العربية فهو فيما يلى :

ا أكثر الناس.اللغة العربية ال ميكن يف احلقيقة أن.1 تفصيلها عن الشريعة اإلسالمية الىت آمن 

ويف زمان احلال أن اللغة العربية إحدى اللغات الرمسية ىف العامل.وكذلك البالد الغربية من أهم البالد .2

. 3الدولية, وهذه احلالة أوجبنا على تعليم اللغة اللعربية حىت دقيقتها وال ميكننا الفور على هذه احلالة
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ا مادة خمصصة ىف املدرسة منها: حمادثة، خطابة أو تعبري، مطالعة، ترمجة، إمالء، واللغ ة العربية كو

4إنشاء،خط، حنو، صرف، بالغة

: حيتوى على ما يأتىف تعلم اللغة العربية اهدأقال حممود يونس " إن 

الصالة فهما عميقاعندمعرفة وفهم ما يقرأ ل.  ل۱

والعلم منهخذ اهلدىوألنآ.  لفهم القر ۲

العربية مثل كتب التفاسري، الكتب من خالل. للحصول على املعلومات عن الدين اإلسالمي ۳

وغري ذلكاألحاديثالفقه و

تصال مع املسلمني ىف اخلارج، ألن اللغة العربية لغة املسلمني والتعبري، واال. للقدرة على التكلم٤

.5مليةاوهي لغة ع

السنة, جند فيه  أنواعا كثرية من مواد تدريس اللغة العربية منها مطالعة, وبالنظر إىل معهد أنصار 

قراءة, حنوة, صرف, حمفوظة, وترمجة. وىف هذا البحث سيرتكز الباحث على مادة الرتمجة.

وقال "دوستري" إن تعريف الرتمجة نقل معىن الكلمة إىل لغة أخرى. الرتمجة هي نقل الكالم أو 

6واملراد بالكالم هنا رأي أخبار.بيانه إىل لغة أخرى. 
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ترتبط اللغة العربية مبادة الرتمجة ارتباطا شديدا يف إندونيسيا ألن اللغة العربية ليست لغة إندونسية. 

إذن لفهمها حنتاج إىل مهارة الرتمجة لنستطيع أن نعرف الغرض الذي كتب ىف اللغة العربية.كل طالب البد 

ة العربية ليبتعدوا عن األخطاء يف فهم الكتابة الىت ألفها العربيون.عليهم أن يقدروا على ترمجة اللغ

الطريقة هى أهم الشيئ ىف عملية التدريس ، ليكون التدريس يصل إىل الغرض املثايل. وكذلك ىف 

عملية تعليم الرتمجة. الطريقة أن ترّجى ىف تدريس الرتمجة هى:

طريق يوحنا ابن الطريق وغريه، وهو أن ينظر اىل كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية وما تدل عليه .1
من املعىن، فيأتى الناقل بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها ىف الداللة على ذلك املعىن فيثبتها، 

.حىت يأتى على مجلة ما يراد تعريبهوينتقل اىل األخرى كذلك 
لثاىن ىف التعريب طريق حنني بن إسحق واجلوهرى وغريمها وهو أن يأتى اجلملة فيحصل معناها الطريق ا.2

7ىف ذهنه ويعرب عنها ىف اللغة األخرى جبملة تطابقها سواء ساوت األلفاظ أم خالفتها.

أما  أغرض تدريس الرتمجة فهي:
املتفرقة.تبادل األخبار اجلديدة  بني البلدين املستعملني اللغة .1
ملقارنة قواعد اللغة العربية بلغة أخرى, ولتعمق املعرفة, وتوسيع استيعاب االصطالحات وملعرفة .2

أثر ترتيب اللغة احملددة يف طريقة التفكري املستعملة. وكليمة أخرى, الرتمجة تستطيع أن جتعلها 
. 8طريقة يف تعلم اللغة األجنبية

ىف ميدان البحث عن تنفيذ تدريس الرتمجة وجد الباحث أن وبعد أن قام الباحث بالدراسة السابقة

املدرس قد نفذ تعليم الرتمجة جيدا ولكن نتيجة الطالب مازالت خافضة، وتلك الظواهر فيما يلى:

ال يهتم املدرس بكيفية تنفيذ الرتمجة املثايل اهتماما عظيما.1

إن نتيجة الطالب ىف مادة الرتمجة مازالت خافضة.2
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ثر الطالب خيطئون يف الرتمجة.أكما زال .3

دريستنفيذتدراسة وصفية عن "لبحث عن لد الباحث ير بالنظر إىل خلفية املشكلة السابقة ي
"أير تيريس بمنطقة كامبار"السنة نصارأفى معهد في المدرسة الثانويةالترجمة 

الدوافع في اختيار الموضوع.ب

العربية والسيما تدريس الرتمجةهذا البحث يتعلق برتقية جودة تعليم اللغة .1

وسلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياهذا املوضوع مل يبحث عنه طالب جامعة  .2

وهذا البحث مطابق وموافق على ما يتعلم فيه الباحث ىف قسم تدريس اللغة العربية..3

إن الباحث قادر على حبث هذا املوضوع بالنسبة إىل الوقت والنفقة..4

صطالحاتمتوضيح ال.ج

. مبعىن التطبيقاتنفيذ-ينفذ-مصدر من نفذ:التنفيذ.1

تدريسا مبعىن :جيعله تدريسه -يدرس- دّرس:دريسالت.2

أما الرتمجة عند دوسرت فهى نقل معىن من لغة إىل أخرى.  :الرتمجة.3

تالمشكال.د

ةاملشكلتقدمي .أ

املوجودة ىف هذا البحث كما يلى: املشكلة

؟مباراكأير ترييس مبنطقةىف املدرسة الثانوية مبعهدالرتمجةتدريس كيف تنفيذ.1



"أير ترييس السنة انصارىف املدرسة الثانوية مبعهدالرتمجة تدريسىف تنفيذ ماهى العوامل الىت تؤثر.2

؟مبنطقة كامبار"

ةتحديد المشكل.ب

ىفلدى الطالبالعربيةتدريس ترمجة اللغة تنفيذ املشكلة املوجودة ىف هذا البحث عنباحثدد الحي

"أير ترييس مبنطقة كامبار"السنة نصارأدرسة الثانوية مبعهدالفصل الثاىن بامل

تكوين المشكلة.ت

درسة الثانوية مبعهد ىف املالفصل الثاىن ىفرتمجةالتدريسكيف تنفيذ الباحث  بحثها الىت يأما املشكلة

؟"أير ترييس مبنطقة كامبار"السنة نصارأ

أهداف البحث وفوائده .ه

هدف البحث.أ

درسة الثانويةىف املىف الفصل الثاىن الطالبعند رتمجةالتدريستنفيذ كيفيةملعرفة  وأما هدف البحث فهو 

السنة "أير ترييس مبنطقة كامبار"نصارأمبعهد

فوائد البحث.ب

الرتمجةالباحث ىف نيل الفهم عن علم والسيماعامة رتمجةزيادة معلومات لدى مدرس الل.1

أنصار السّنة ومدرسة أخرى ىف حتسني الدرجة التعّلمية ىف مادة اللغة العربية عهدلزيادة أكثر القيم مل.2

والسيما الرتمجة. 

الرتمجةهذا البحث مهم جدا بالنسبة للباحث, كونه نافعا للحصول على مهارة.3



تدريس اللغة العربية.قسم الطبقة األوىل ىف ىف ةشهادة املؤهلالتكميل الشروط املقررة للحصول على ل.4


