
الباب الثانى

دراسة نظريات

المفهوم النظري.أ

تنفيذ التدريس.1

حلو .دد سلفااحملحتقيقجدا ىف هذا البحث, ميكن ملنشآتضرورياإلطار النظريإن 

املعتمد عليه. يف هذه صل عليها اجلوابحيالىتالوسيطةيف تقييمكأساساملشكلة باستخدام املعرفة

1يف اكتشاف املعاجلة.العلمية كوسيلة مساعدةمن النظرياتنظريةنستخدماحلالة

الذي التبادلعلى أساسوالطالباملدرسنيسلسلة أعمالحتتوي علىوالتعليمالتعلمعملية

على ثالثة عوامل يعتمددريستالجناح هدف التعلم. وبالتايل فإنلتحقيقالتعلميف حالةبهيقام

منها:

التعلم.الدرس قبل عملية إعدادتكميل)1

طرق التدريس الىت استخدمها املدرس جيدة)2

2إتباع التدريس.الطالب علىقدرة)3

وقال ساردميان إن تنفيذ التعليم جيرى جيدا إن كان املدرس ميلك اخلصائص اآلتية :

على مهنية تعليميةقدرةللمدرس أن ميلكينبغى.1

.ةيفكر قدرةللمدرس.2

1 Jujun S Sumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1978). .ص
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2 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Arab,(Surabaya: Usaha Nasional,1981). 2 :ص



.ة املدرستربويخلفية.3

من يف التدريسبعض الطرقيف تنفيذاملعلمعمل حقيقي لأساسالتدريس هوتنفيذوبالتايل فإن

3بعض مع البعض.بني المرتابطمكونالتدريس والتعلمأن تنفيذ. وباملعروففعالة والكفاءةالتقييمخالل

التدريسإن . GBPPأواملنهجتطبيق ومعىن التدريس ىف كتاب " أسس عملية التعلم والتعليم"

4للمعلمني.التعليملتحقيق هدفاليت مت تعيينهابيئات التعلممعبني الطالبالتفاعلعند وجودجيرى

قدم الدكتور حممد علي أن التدريس هو إعطاء املعرفة من املدرس إىل أفكار الطالب باستخدام 

5الب, املادة والطريقة.الطريقة املناسبة وحنتاج إىل أربع مكونات ىف عملية التدريس منها : املدرس, الط

6الشرط احملتاج إىل أداء التدريس الفعال فيما يأتى بااالعتماد على الوحدة الدراسية.

اجدا ألداء عملية امهمضج اطيط النتخال إن لتدريس الفعالة, كما قالت " روستية " ىف كتا

التحطيط الدراسى دائما. املدرس أعد: املدرس الذي يعلم فعاال, إذا ة حتتوى على ما يأتىالرتبوياملشكلة

التحطيط اجليد ينشئ املبادرة  وإبتكار املدرس عند التعلم  ويرقي تفاعل التعليم .ستعداد التعليماالذي يعلم ب

7و التعليم بني املدرس و الطالب.

املنهج اجليد و املعتدل.)1

ال بد على مدرس أن يستخدم الطرق الكثرية عند التعليم.)2

االختبار من قبل.أداء )3

للمدرس شجاعة أمام الطالب.)4
3 Sardiman A.M., Interaksi dan motivasi belajar mengajar,(Jakarta: Penerbit Rajawali Pers,1984). 125 .ص
4 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Sinar Baru,1989). 10ص 
5 M. Ali, Op Cit. ص 12.
6 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,(Jakarta: Bineka Cipta,1991).ص 94-96
7 Rostiyah NK, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan,(Jakarta: Bumi Aksara,1989). .ص 38



الدوافع.)5

يستخدم املدرس الوسيلة التعليمية.)6

يستطيع املدرس أن خيرتع اجلو املريح)7

يعطى املدرس احلرة وإثارة الفكرة للطالب.)8

8التقومي التعليمي.)9

درس الترجمة .2
تعريف الترجمة

,Eugne A.Nidaلغة أخرى. كما بنيو الفكرة أو اخلرب من لغة واحدة إىل أهي نقل الرأي )1

Charles R. Roberو نقلPewlinus Soge :

الرتمجة هي نقل الكالم أو بيانه إىل لغة أخرى. والكالم املقصود هنا رأي أو خرب.)2
وقال "دوستري" إن الرتمجة نقل معىن الكلمة إىل لغة أخرى.)3

الفكرة من لغة واحدة إىل لغة أخرى. وقال ومن التعريف السابق نعرف أن الرتمجة نقل الرأي أو 

"حممد جنيب" يف أسس الرتمجة: بأن الرتمجة التفسري و قال إن املرتجم هو مفسر, إذن أن وظيفة املرتجم فهم 

. 9الكالم أو يفهمه

طريقة تدريس الترجمة.3

ة وما طريق يوحنا ابن البطريق وغريه، وهو أن ينظر اىل كل كلمة مفردة من الكلمات اليوناني.أ
تدل عليه من املعىن، فيأتى الناقل بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها ىف الداللة على 

ذلك املعىن فيثبتها، وينتقل اىل األخرى كذلك حىت يأتى على مجلة ما يراد تعريبة.

8 Op,Cit, Slameto
9 .ibid. hal 6-8.



طريق الثاىن ىف التعريب طريق حنني بن إسحق واجلوهرى وغريمها وهو أن يأتى اجلملة فيحصل .ب
اها ىف ذهنه ويعرب عنها ىف اللغة األخرى جبملة تطابقها سواء ساوت األلفاظ أم معن

10خالفتها.

غرض تدريس الترجمة .4

للرتمجة أغراض منها:

تبادل األخبار اجلديدة  بني البلدين اللذين يستعمالن اللغة املتفرقة..1

استيعاب اإلصطالحات وملعرفة أثر ترتيب ملقارنة قواعد اللغة العربية بلغة األخرى, ولتعمق املعرفة, وتوسيع.2

اللغة احملدد يف طريقة التفكري املستعملني. وكليمة األخرى, الرتمجة تستطيع أن جيعلها طريقة يف تعلم اللغة 

. 11األجنبية

يناسب قواعدهاكون الطالب قادرا أن يرتجم صحيحا ولكي ي.3

يف اجلملة املفيدةالطالب يف استعمال مفرداتممارسة.4

على وجه عام  ةشرائع اإلسالميالعرفة عن مل.5

أنواع الترجمة.1

الرتمجة املكتوبة وهي ترمجة نتاج لغوي ملفوظ أو مكتوب إىل نتاج ترمجي مكتوب بإتاحة مدة .أ

زمنية للمرتجم تفصلة عن تاريخ نشأة النتاج اللغوى املزمع ترمجته.

إىل نتاج ترمجي ملفوط وكذلك بإتاحة الرتمجة امللفوظة و هي ترمجة نتاج لغوي ملفوظ أو مكتوب .ب

مدة زمنية للمرتجم.

1990جاكرتا: ، دليل يف الرتمجة، رافعى 10

11 .ibid. hal 4.



الرتمجة الفورية و هي "مكتوبة" أو "ملفوظة" وليست ملفوظة فقط كما يظن البعض.وتتميز هذه .ت

الرتمجة بعدم إتاحة مدة زمنيه للمرتجم بني نشأة النص أو تقدميه للمرتجم وبني عمله الرتمجي. 

ة كالم قيل للتو أو نص كتب قبل دقائق ترمجة فورية دون وعليها قد يضطر الرتمجان إىل ترمج

تفكري ودون مراجعة. وهذه الرتمجة هي األصعب وهي اليت تكثر فيها األخطاء واالختزاالت 

.12وتتطلب جمهودا ذهنيا جبارا

عوامل تؤثر تنفيذ تدريس الترجمة.5

الداخلية واخلارجيةوأما العوامل الىت تؤثر ىف جناح التدريس تتكون إىل قسمني : 

.  العوامل اخلارجية1

األسرةأ.

املدرسةب. 

تمعج.  ا

العوامل الداخلية .6

عوامل اجلسم.أ

سليم اجلسم.ب

شوائب اجلسمج.

عوامل النفسية الب. 

12 . file:///D: 202%/tarjamah.htm



الذكاء أ. 

اإلهتمام ب. 

الرغبةج.

امللكةد. 

سبب داعح.

ستعداداالخ.

عوامل التعبيةالج.

العملىمو المفهب. 

يقدم الباحث املفهوم العملي لتسهيل أداء البحث. وأما خطوات تنفيذ عملية تعليم الرتمجة فهي فيما يلى :

التعارف:.أ

العرض :.ب
يقدم املدرس املادة املبحوثة.1
.رخمتصببيان نص الرتمجة يبني املدرس.2
.نصالرتمجةإعدادا للنصاالحظة مليأمر املدرس التالميذ .3
.النص املوجود يف يدهاملدرس قفلي.4
الطالب لرتمجة النص على السبورة.يأمر املدرس .5
. رتمجة النصأضيق لجزءص, و أوسع لكتابة النجزء : إىل اجلزئنيقلب السبورة وتقسيمها .6
النص على السبورة. لرتمجةأحد الطالبيعني املدرس .7



.رتمجةلىف اعدد لالستميذ يأمر املدرس التال.8

التطبيق : .ج
املكاتب.جانبمع الكراسات جلالطالبيأمر املدرس .1
يقوم مث الطالبمث يناقش املدرس مععلى السبورة لتفتيش األخطاء ترمجة الطالباملدرس يالحظ.2

مباشرة.املدرس باإلصالح
ة مترينات الطالبيوزع املدرس كراس.3
على السبورة حتت الرتمجةعلى باالعتماديف أيديهم الرتمجة املوجودةلتفتيشيأمر املدرس التالميذ .4

إشراف املدرس, وحينئذ يقرأ املدرس 
املوجودة عدد األخطاءعن الطالباملدرس يسأل.5
املدرسمع الكراسات مرة ثانية ليصلحهاجليأمر املدرس .6

االختتام :.د

املدرساإلرشادات ومواعظ.1

13.بالسالمتدريسالخيتتم املدرس .2

البيانات املذكورة  يستخدم الباحث املعايري اآلتية ملعرفة ارتفاع ومستويات تنفيذ التعليم إنطالقا من 

:منهاالرتمجة

% = جيد100- %76.أ

% = مقبول75-%56.ب

% = ناقص55-%40.ت

14= ضعيف% 40.ث

52-49, ص. 2003,إندونسيا-فونوروكو- دار السالم احلديث للرتبية اإلسالمية كونتور, معهد الرتبية العملية ىف التدريس13



14 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, jakarta : PT Grapindo persada, 85.ص.2005


