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Abstract 

 

 Tarjamah is one of the subject taught in Islamic Training Teacher College 

Modern Islamic Boarding School Gontor One For Girls. According to the purpose 

of it learning, this subject enters into Diraasaah Islamiyyah field. But since the 

holding of the revision, Tarjamah especially as the subject of class four with special 

book and Nahwu Al-Wadih book systematics complete with the rule of translation 

with examples and exercises can be entered into Dirasah Lughowiyyah field. 

Therefore curriculum staff Islamic Training Teacher College Modern Islamic 

Boarding School hopes to the teacher of Tarjamah is the teacher with an 

accomplished expert in the field of Arabic language such as Nahwu, Shorf and 

Balaghah not the contrary nor just teachers where possible to teach. In the process 

of teaching and learning which has lasted for tarjamah around four years with her 

new material found numerous problems, especially problems in his teaching. 
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فصل الرابع المشكالت تعليم ماّدة الرتمجة وحّلها لطالبات 
 احلرم نتور للبناتو ة مبعهد دار السالم كاإلسالميّ  املعّلمات ةبكّليّ 

  ة احلديثةاإلسالميّ  للرتبية لاألوّ 
 مقّدمة .أ

املنطق واللسان ومّيزان ابلعقول والبيان. وشرف لغة  احلمد هلل الذي قد عّلمنا
العربّية بنزول القرآن. والصالة والسالم على املبعوث سّيدان حمّمد صّلى هللا عليه 

للغة دور هاّم يف  .يه وبعداوسّلم الصادق األمني وعلى أصحابه ومن اهتدى هبد
غذاء الذي أنكله احلياة. وهي من قدر اإلنسان. هي اهلواء الذي نتنّفسه، وال

والفكر الذي يدور فينا وحولنا وبيئتنا، حتمل على اجملتمع يف جوفها وتعّّب عن 
يسهمون ضمريه، وتشكل حياته، توّجه سلوك أفراده ومجاعاته. وكان اجملتمع 

، وهي نظام لالتصال ويشاركون بدوره يف صياغها وتطويرها منهج للتفكري
 1والتعبري.

إلنسانّية اللغة العربية أكثرها ارتباطا بعقيدة األّمة ومن بني خمتلف اللغات ا
، وأسس احلضارة وتكون عوامل ّيىة الدقيقةوهي اللغة الغن وشخصّيتها أو صبغتها.

أهّم املقّومات أو املكّوانت  تقّدم العلوم. من هذه اخلاّصية أصبحت اللغة العربّية من

                                                           
لتطبيق، تعليم اللغة العربّية لغري الناطقني هبا النظريّة واعلى أمحد مدكور وإميان أمحد هريدي،  1

   .13(، ص. 2007القاهرة: دار الفكر  العريب، )
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مبعهد دار السالم كونتور  تعليم هذه اللغةم و وقد كان َتعل   2للثقافة العربّية اإلسالمّية.
للبنات احلرم األّول أمر هاّم وعظيم. ألّن حياة اللغة العربّية هي حياة القرآن وحياة 

 3القرآن حياة اإلسالم .
ر الزم جلميع الطلبة وهو فاستيعاب اللغة العربّية يف معهد كونتور أم

، األكّفاءالعلماء  اهلدف الرتبوي الذي يهدف إليه وهو إعدادالكتساب 
 واالستعداد املتخّرجني واملتخّرجات املتفقهني يف الدين واملثّقفني العلوم املعاصرة.

يف معهد كونتور  يقوم التعليم ام له.هتمتعليم اللغة العربّية أّول ا منه أصال فاختذ
 وتنظيمها حّّت يتحّلوا ابألخالق اوخلقيّ  اعلى إمناء قواهم عقليّ  الطالب ملساعدة
الرتمجة مبعهد دار السالم   ماّدة يسري تعليم 4.حلياهتم املستقبل ويستعّدواالكرمية 
 بني كّل الفصول. ض أغرا عّدة علىكونتور 

والثالث وغرضه للفصل الرابع  فيختلف غرض تعليم الرتمجة للفصل الثاين
للفصل عقد مسؤولة املنهج الدراسي التنقيح ملاّدة الرتمجة . هبذا االختالف واخلامس

وقد  . حيصل منه ترتيب املقّررات على ترتيب كتاب النحو الواضح.واخلامس الرابع
هنج يف عرض كّل ابب إبيراد ترمجة الكلمات وترمجة اجلمل وترمجة الرتاكيب 

الت خاّصة يف تعليم والتدريبات للتطبيق. فمن هذا التحويل رأت الباحثة مشك
                                                           

 .15 – 14ص.  ،نفس املرجع 2
3 Ahmad Suharto, Menggali Mutiara Perjuangan Gontor, Edisi I, (Yogyakarta: le 

Nabasi Publishing House, 2014), p. 114-115. 

والناشر،  كو: دار السالم للطباعةفونورو ، )3أصول الرتبية والتعليم قسم املنهج الدراسي،  4 
 .2ص. ، (2014
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تعليم  مشكالتث املتواضع تقدمي بعض هبذا البحفتحاول الباحثة هذه املاّدة. 
مدّرسات الرتمجة إىل  ومراعاة يرجى من هذا البحث عنايةماّدة الرتمجة وحلوهلا. و 

 . للوصول إىل الغاية املرسومة واحللول جلودة تعليم الرتمجة وحتسينه املشكالتهذه 
 عملّيتهامفهوم الرتمجة و  .ب

اآلخر من لغة أخرى إىل لغة  الرتمجة هي عملّية شرح وتفسري ما يقوله ويكتبه
امللتقي أو املستمع. وكذلك نقل نّص من نظام لسايّن إىل نظام لسايّن آخر، 
التحويل بقصد تغيري حال النص مع مراعاة جماله التداويل يف اللغتني املنقول منها 

كاة والرتمجة إحدى املواد واملهارة اليت حتتاج إىل العملّية وتتطّلب حما  5واملنقول إليها.
وهي نوع من فّن  .ومتّران وتدريبا وتكرارا بطريقة معّينة للحصول على املهارة فيها

تستلزم شروط اإلبداع وفّن لوجود االتصال القوي بني الذوق اللغوي للمؤّلف 
  6ابلذوق اللغوي للمرتمجة. 

كفّن تطبيقّي اليت حتتاج إىل التدريبات جلودة الرتمجة فيجب على كّل 
ائمة يف تدريس ماّدة الرتمجة حنو طالباهتا معرفة كيفّية فهم النّص املطلوب املدّرسة الق

علماء اللغة يقولون أبّن الرتمجة نقل كالم بطريقة  7ترمجته قبل بداية الرتمجة. 

                                                           
 .68، ص. (2011، .طد :.م، )دصنعة الرتمجةأسس وقواعد حسام الدين مصطفى، 5
، )فونوروكو: دار السالم، مقّرر للصّف الرابع 1الرتمجة سوجيات زبيدي وعبد احلافظ زيد،  6

 .1، ص. 2014
 .5(، ص. 2004دار الطالئع، د.م: ، )واملبتدئني فّن الرتمجة للطالبأكرم أ. مؤمن،  7
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ّل ابملضمون. هي حماولة  8صحيحة من لغة إىل لغة أخرى حنوا أو معىن، الزايدة ُيخ
املقالة من اللغة األصل إىل اللغة املستهتدفة أو تبديل أو نقل األلفاظ والعبارة أو 

قد ظهر لنا أّن الرتمجة حتمل  9ترمجة اللغة املرتمجة منها إىل اللغة املرتمجة إليها. 
النجاح يف عملّية التواصل بني متحّدثني لغات خمتلفة حّت استفادت كّل أمم من 

اإلنساين. وقد محلنا  العلمي واملعريفعلوم وفنون األمم األخرى وازدهر احملتوي 
 .الرتمجة إىل محاية الثقافة واهلويّة من خالل تعريف الشعوب يف الثقافات واملعارف

قد ظهر لنا أّن الرتمجة حتمل النجاح يف عملّية التواصل بني متحّدثني لغات 
العلمي خمتلفة حّت استفادت كّل أمم من علوم وفنون األمم األخرى وازدهر احملتوي 

إلنساين. وقد محلنا الرتمجة إىل محاية الثقافة واهلويّة من خالل تعريف واملعريف ا
الشعوب يف الثقافات واملعارف. فانتشار اللغة والفكر والعلوم وثقفات األّمة 
املتحّدثة للغة املرتجم إليها أو املستهدفة بوجود حركتها. وليست هي نقال بني 

ة، احّتدت أنواع اللغات املختلفة ويقال طرفني متباعدين بل كان نشاطة مؤثّرة ومتأثّر 
أّم الفنون اإلنسانّية لنقلها الثقافات بني األمم وتقّرب بني الشعوب ومحلت إىل 

 عجلة التطوير اإلنساين. 
وبعد مرحلة التأليف جتسد املرحلة الثانية يف حركة التفاعل الثقايف، وهي أداة 

صياغات املضمومة املعّّبة هي يف توصيل األفكار الواضحة ومن خالل استخدام ال

                                                           
 .27(، ص. 2001دار الكمال، : القاهرةالرتمجة بني النظريّة والتطبيق، )حممد أمحد منصور،  8
 .1ص.  ...،مقّرر للصّف الرابع 1الرتمجة سوجيات زبيدي و عبد احلافظ زيد،  9
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تقّرب بني جهات والنظر. ودورها يف تطوير احملتوي اللغوي تدفع إىل استحداث 
حات اجلديدة وتساعد على نشر تلك املصطلحات واأللفاظ حّت لألفاظ ومصط

للرتمجة آاثر حنو األداين برتمجة الشرائع  10 تقّدم هبا العلوم وارتقاء الثقفي واللغة.
نت أهّم آالت وآليات الدعوة الّت حيتاجها الداعي والداعية يف دعوهتم، والسنن وكا

 11وهي وعاء انتشار وانقل لرسالة اإلسالم إىل كّل األمم وعّّب كّل اللغات.
عملّية الرتمجة هي عملّية عقلّية ذهنّية اليت هدفه إلعادة كافة أما بنسبة إىل 

غة املصدر أو األصلي بدّقة للوصول السمات أو الصورة القواعديّة املعجمّية يف الل
إىل إجياد تكافؤات يف اللغة املستهدفة أو اهلدف. فيلزم على املرتجم تتميم احملافظة 

 12يف الرتمجة حسب املعلومات احلقيقّية حيتوي أو يشمل النص األصلي. 
 وكانت عملّية الرتمجة تقوم وتتّم على مخس مراحل أساسّية وهي: 

 االستنتاجالقراءة والتحليل و   .1
 بناء املعىن تبعا للغة املصدر  .2
 استحضار الرتاكب اللغويّة ابللغة املستهدفة  أو اللغة اهلدف  .3
 صياغة الصورة النهائّية للنص ابللغة املستهدفة   .4
 املراجعة والتدقيق أو ختصيص .5

                                                           
 .59 – 58 ص. ...،أسس وقواعد صنعة الرتمجةحسام الدين مصطفى،  10
 .59 ، ص.رجع نفسهامل 11
، دوريّة جامعة إسالمّية احلكومّية عملّية ترمجة املستقيمة بني النظريّة والتطبيق"سيت صاحلة، " 12

 57، ص. (2017، سبتمّب 2، ن. 3سلطان موالان حسان الدين بينتان، )ع. 
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رتمجة احلرفّية، الإىل  أنواع الرتمجة  أكرم أ. مؤمن قّسمونظرا إىل أنواعه 
، التعريبو  ، الرتمجة التلخيصّية، الرتمجة الفوريّة،الرتمجة التفسرييّة، لتصّرفالرتمجة ابو 

  13واالقتباس. واألقلمة،
 هومناهج تعليم الرتمجة .ج

إّن الرتمجة مهارة تكتسب ابلتجريب والتدريب، وال شّك هبذه التجارب 
  14.والتدريبات متكن من استيعاب أهّم الإلشكاالت النظريّة والتطبيقّية للرتمجة

هور طاابت اجلمالنقل اللغوي واملعىن وحتويل اخل تعليمية الرتمجة هي تعليم عملّية
خرى اتقاان جّيدا وهي عملّية ترتبط بوظيفتني األوىل متعّلمني ال يتقنون اللغة األ

الوظيفة التفسرييّة اليت تتّم تكوين املرتجم يف املصطلحّية واملعجمّية والنحو. والثانية 
 15بة ويتعّلم فيها الطالب أو الدارس النقل.وظيفة املراق

املنهج هو جمموع اخلّبات التعليمّية املباشرة وغري املباشرة اليت يعّدها اجملتمع و 
لغرض معنّي لرتبية األفراد وإعدادهم يف ضوء ظروف البيئة االجتماعّية، وهو يشمل 

                                                           
 .4-3ص.  ...،واملبتدئني فّن الرتمجة للطالبأكرم أ. مؤمن،  13
حبث علمّي ، من التعليمية إىل الرتمجة متارين كريستني ديريو نوذجاحممودي رايحي اندية،  14

 .1ص. (، 2010 -2009لنيل شهادة املاجستري يف الرتمجة املوسوم، ) اجلزائر: جامعة وهران، 
، 2، جمّلة أكادميّية حمكمة جامعة عنابة اجلزائر، )ن. تعليمية الرتمجة املصطلحّيةسعيدة كحيل،  15

  .89-88(، ص. 2012د.ع.، 
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لطريقة هي النظام وأما ا 16الطريقة واملداخل واألساليب يف تعليم اللغة األجنبّية.
الذي يسري عليه املدّرس يف إلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل أذهان الطاّلب 
بشكل حيسن أغراض الرتبية وهي ال بّد أن ينظر إىل تلك األغراض ال على أهّنا 
شيء منفصل عن املاّدة العلمّية أو املتعّلم بل أهّنا جزء متكامل من موقف تعليمي. 

  17ة ابلكتاب املدرسي ويكون معيارا للتدريس أو التعليم.وإّن الطريقة حمدود

درس الرتمجة هلا قرابة قويّة مع دروس اللغة وتعّلم الرتمجة يف الفصل الدراسي 
يتكئ أو يستند عالقة مستمرّة مبمارسة اللغة. فيبدو أنه ليس من أمر هنّي أن 

ا كان األمر كذلك إذ 18يفصل دراسة موضوع تعليمّية الرتمجة عن تعليمّية اللغات.
فإّن من أنواع فالطرق لتعليم املواد اللغويّة أمكن استخدامها لتعليم ماّدة الرتمجة. 

الطرق املستخدمة لتعليم اللغة األجنبّية هي طريقة القواعد والرتمجة هبذه الطريقة 
ينطلق املدّرس من القواعد النحويّة اليت يكّلف التالميذ حبفظها. فيكون الدرس 

عن نّص من النصوص اليت يتدّرب التالميذ على ترمجتها ابدائ ابملفردات مثّ عبارة 
 اجلمل مث النصوص كاملة ويكون الرتكيز من هنا على القراءة والكتابة والرتمجة.

                                                           
منهج تعليم اللغة العربّية للناطقني بغريها )دراسة ألف جتهيا سيتيادي وأغونغ فراووتو، " 16

"، دوريّة جامعة وصفّية للدورة التدريبّية املكثّفة يف اللغة العربّية مبركز اللغة جامعة دار السالم كونتور(
 .91(، ص. 2016، يونيو 3، ع. 1دار السالم، )ن. 

 91-90ص.  ،املرجع نفسه 17
 .4ص.  ....، من التعليمية إىل الرتمجة متارينحممودي رايحي اندية،  18



Educan: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3, No. 1, Februari 2019 

210 

 

(. هذه الطريقة The Audio Lingual Methodمث الطريقة السمعّية الشفويّة )
م الوحدة الوصوتية واألمناط الصوتية قبل توجب يف تعليم اللغة األجنبّية أن يبدأ بتعلي

حماولة تعليم القراءة والكتابة. وتوجب استخدام املعّينات الصوتّية والبصريّة من 
  19أشرطة تسجيل وأفالم وغريها. وال تستبعد االستعانة ابللغة األصلّية.

املعّلم والطريقة التالية الطريقة التوليفّية أو االنتقائّية. وهي طريقة اخلاّصة من 
يستفيد فيها من كّل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أنّه فّعالة. وهي طريقة تعليم 
اللغة األجنبّية جبميع أو بتوليف بطرق التدريس الكثرية. وعادة تتغرّي مع كّل فصل 
وكّل مهارة جديدة ومع كّل تغري أو إضافة جديدة ملعلومات املدّرس ومهارته 

 وخّباته.

االستقرائّية واالستنتاجّية هي الطريقة اليت تبدأ بذكر القاعدة أو وأّما الطريقة 
التعريف العام. مّث توضيح القاعدة بعرض أمثلة هلا مّث التطبيق على القاعدة. فتستند 
هذه الطريقة على القياس وهو انتقال الفكر من احلقائق العاّمة إىل احلقائق اجلزئّية 

إىل النتائج. وهي الطريقة اليت تصلح لتدريس ومن الكّل إىل اجلزء ومن املبادئ 
 20قواعد اللغة والعروض والقافية وعلوم البالغة وبعض الدراسات األدبّية.

                                                           
 .93-92ص.  منهج تعليم اللغة العربّية ....،ألف جتهيا سيتيادي وأغونغ فراووتو، " 19
 .94، ص. املرجع نفسه 20
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مّث طريقة املناقشة أو احلوار. يعتمد املعّلم على معارف التالميذ وخّباهتم 
السابقة. تقوم يف أسسها على احلوار. فيوّجه نشاطهم بغية فهم القضّية اجلديدة 
مستخدما األمثلة املتنّوعة وإجاابت التالميذ لتحقيق أهدف الدرس. فيها إاثرة 
للمارف السابقة وتثبيت ملعارف جديدة والتأكد على فهمهما. وهذه طريقة لتنمية 

 انتباه التالميذ وأتكيد تفكريهم املستقبل. 

لها مث طريقة القراءة وهي الطريقة اليت ترى أن التخيل السمعي للغة اليت حيص
الطاّلب جيب أن يساعده إخريا عندما يعود لقراءة النص فبعدها ميكن عمل 
التدريبات شفويّة متعّلقة ابلنّص الذي قرأ. ويقوم املعّلم والتالميذ عند قراءة 
الرتدريبات شكل قراءته القراءة اجلهريّة وأيضا شكل األسئلة واألجوبة اليت تدور 

  21حول النص.

ية نوع من الطريقة اليت تقود التالميذ إىل معرفة احلقائق وأّما طريقة االستنباط
واألحكام العاّمة بطريقة البحث واالستقراء واالستنباط. يبحث فيها عن اجلزئيّات 
أّوال للوصول إىل قاعدة عاّمة أو قاعدة من القواعد حبيث تكون األمثلة كثرية ميكن 

 22االستنباط منها.

                                                           
 .93، ص. املرجع نفسه 21
 .95، ص. املرجع نفسه 22
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الصحيح أن يكون موضوع دراسته حمدد  من صفات املنهج الدراسي للرتمجة
بشكل جّيد وأن حتّدد املشكالت والصعوابت بطريقة جّيدة بتنظيم األهداف 
واحرتامها على مدى مسار املنهج وأن ينوّع األنشطة املقرتحة وبتجديد مضون 
التكوين بصفة مستمرّة وأن يدور التقييم ألخذ النتيجة حول سلوكيات قابلة 

  23ة مع األهداف.للمالحظة ومتطابق

  تعليم الرتمجة مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األّول .د
كان تعليم الرتمجة مبعهد دار السالم كونتور ذات أغراض كثرية. ويكون 
الغرض األساسي لتعليم الرتمجة يف فصول كّلّية املعّلمات اإلسالمّية خمتلفا بعضه 

ل الثالث خمتلف عن الغرض ببعض. والغرض األساسي للفصل الثاين والفص
األساسي للفصل الرابع واخلامس وكذلك الغرض األساسي للفصل الرابع واخلامس 

  خمتلف عن الفصل السادس.
الرتمجة للفصل الثاين  ماّدة قد وضع قسم املنهج الدراسي أغراض تعليم

 والثالث كما يلي: 
 إثراء املفردات العربّية أو اإلندونيسّية للطاّلب  .1
 بنية اللغويّة الطاّلب عربّية وإندونيسّية  إثراء  .2
 اكساب الطاّلب القدرة على التمييز منه بنية العربّية واإلندونيسّية  .3

                                                           
"، دوريّة جامعة اف )أسس تربويّة وتطبيقات ترمجّية(ابألهدتدريس الرتمجة ايمسني قلو، " 23

 .80، ص. (2015، نوفمّب 3، ن.3أبو القاسم سعد هللا، )ع. 2اجلزائر 
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 زايدة معرفة الطاّلب بلغة العربّية واإلندونيسّية   .4
 أن تكون الطاّلب حّب الدين   .5
اآلايت ومعاين القرآن عند كساب الطاّلب القدرة على معرفة مضمون ا   .6

 واإلنصات. قراءته
لى فهم مضمون آايت القرآن حّّت حّبه ووّده القدرة ع الطاّلباكساب   .7

 القرآن وإنصات.  قراءة
 إكساب الطاّلب نيل احلكم من القرآن   .8
  24إكساب الطاّلب نيل املنفعة واملنافع حّّت منحها وفّهمها غريها.  .9

 الرتمجة للفصل الرابع واخلامس هي:  ماّدة تعليمومن أغراض 
 راء املفرادات العربّية أو اإلندونيسّية للطاّلبإث  .1
 إثراء بنية اللغويّة الطاّلب عربية اإلندونيسّية   .2
 اكساب الطاّلب القدرة على التمييز منه بنية العربّية واإلندونيسّية   .3
 25إثراء معرفة الطاّلب لغة العربية واإلندونيسّية  .4
 عربّية إىل أسلوب إكساب الطاّلب القدرة على ترمجة بنية أسلوب ال  .5

  26اإلندونيسّية ترمجة مناسبة.

                                                           
-1438، )فونوروكو: كلّّية املعّلمني اإلسالمّية، الدراسياملنهج كلّّية املعّلمني اإلسالمّية،  24

 .59، ص. (1439
 .59، ص. املرجع نفسه 25
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وقد عّلمت مادة الرتمجة للفصل الثاين مبعهد كونتور برتمجة آايت القرآن من 
سورة البقرة. تكون هذه املاّدة استمرارا هلذا الفصل فهما اتّما عن بعض اآلايت ما 

ار استعدادا قد مّت حفظها وتعلّمها يف الفصل األّول. وأيضا يبىن هذا االختي
للطالبات يف تعّلم ماّدة التفسري بعد حصوهلم إىل الفصل الرابع واخلامس والسادس. 
فأصبح تعليم ماّدة حنو الطالبات ميداان للتعّلم عن كيفّية الرتمجة الصحيحة 
النموذجّية حبفظ ترمجة آايت القرآن حّت يتبعن تلك الرتمجة ويقدرن على الرتمجة 

 اآلايت القرآنّية.  الصحيحة اتباعا ترمجة
 قسم  تطوير املنهج بىن للفصل الرابع واخلامس حيث تعليم هذه املاّدةومن 

يف كّلّية املعّلمني اإلسالمّية أقصى الغرض والغاية وهو ألن تكون وتستحّق مع 
املتخرّج واملتخّرجة قدرة ومهارة يف الرتمجة. فيكون التعليم تعليم وتعريف علم الرتمجة 
وليس كيفية الرتمجة. فقد عّلمت وقامت املدّرسة بتعليم نظريّة الرتمجة وإن كانت 

 لة يف اللقاء األّول توجد هذه النظرية يف الصفحة األوىل من الكتاب املقّرر. قلي
وضع قسم املنهج املقّررات ملاّدة الرتمجة اعتمادا على ماّدة النحو والصرف 
واملطالعة. ورّتب ترتيبا حب ترتيب النحو الواضح ابألمثلة والقواعد والتدريبات. 

رة ذات كفاءة وقدرة وإمكانّية على التبّحر يف فتتطّلب هذه األغراض، املدّرسة املاه

                                                                                                                                                     
W / PMDG /1"، الرقم M.Agاألستاذ رفعت حسن املعايف، ، بـقسم املنهج "نتيجة املقابلة 26

Pusat/ 4/ 2018 



Educan: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3, No. 1, Februari 2019 

215 

 

اللغة صرفّيا وحنواّي وبالغة. وتتطّلب منها املدّرسة املبدعة يف حبث املقاالت األخرى 
  27املطابقة ابملوضوعات لترتجم الطالبات املقاالت فرقة فرقة.

 من الصفات الالزمة اليت تلزم أن تّتصف هبا مدّرسة  الرتمجة هي: 
 امللكة يف اللغة )العربّية واالندونيسّية( واملهارة يف عمل املقارنةالتبّحر و   .1
 القدرة على االعتبار واالستنباط من املاّدة، والقدرة على عمل التشويقات  .2
 28الطالقة يف الكالم والقراءة، والفصاحة يف النطق  .3
 معرفة مناسبة اللغة ابحلال   .4
 معرفة بنية اللغة العربّية واإلندونيسّية  .5

مجع وترتيب كتاب الرتمجة اجلزء األّول املقّرر للصّف الرابع يف السنة  متّ 
املقّرر واملنهج ُيتلف  جديدا مجعه وترتيبهم. وكان  2014سنة موافق به  1435

مجة ترمجة آايت القرآنّية من السابق الذي تتطّلب واستوجب املدّرسات تعليم الرت 
املاّدة من اآلايت تحّول املقّرر هلذه ذلك فورة املعّينة. بناء على السورة أو الس

وترمجة اجلمل، وترمجة الرتاكيب، والتدريبات للتطبيق ، القرآنّية إىل ترمجة الكلمات
كتاب النحو الواضح. وتلك املقّررات وضع ومجع وهذه كّلها اتباعا ترتيبها ترتيب  

 .ةكّلّية املعَلَمات اإلسالميّ بقسم املنهج الدراسي يف املنهج الدراسي 

                                                           
 W /Pusat PMDG/ 4/ 2018 /1، الرقم املرجع نفسه 27

، الطبعة الرابعة، )فونوروكو: الرتبية العملّية مقّرر للصّف السادسكياهي احلاّج إمام زركشي،  28
 .45(، ص. 2014دار السالم، 
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 مشكالت تعليم الرتمجة .ه
ملواد دّرسات املاهرات اليت تتبّحر ابوتتطّلب منها لتعليم هذه املاّدة امل

ومن املقابلة اليت السابقة. فأصبح تعليمها ليس من أمر هنّي لبعض املدّرسات. 
عقدهتا الباحثة ببعض املدّرسات ملاّدة الرتمجة حصلت الباحثة على النتائج. وقد 

تائج مشكالت يف تعليم ماّدة الرتمجة. ومن املشكالت يف تعليم أظهرت هذه الن
بكّلية املعّلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم  ماّدة الرتمجة لطالبات الفصل الرابع 

 1439-1438ة احلديثة العام الدراسي ل للرتبية اإلسالميّ نتور للبنات األوّ و ك
 هي: 

أو ما وجدهتا املدّرسة يف  وجود عّدة معاين املشرتكة من كلمة املوجودة  .1
التدريبات تؤّدي إىل فساد ترمجة املعىن من املراد املتطلب. املثال كلمة 

وجدت  ”mengecek”, “memeriksa”, “menyelidiki“."َفَحَص" هلا معاين 
املدّرسات األخرى أخطأن يف إعطاء ترمجة املعىن. يف املدّرسة أّن بعض 

 memeriksa  وكان يتطّلب املراد منها  mengecekالواقع أعطتها معناها 

 . جمال الصّحة قامت يفألهّنا 
 تقم بعض املدّرسات بتحقيق فهم الطالبات لرتمجة معىن كّل الكلمة مل  .2

 ترتيبها يف مجلة مفيدة.  عندما مت
مل تلزم بعض املدّرسات الطالبات على محل القاموس عند تدريس أو تعّلم   .3

 ماّدة الرتمجة 
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 ات حنو املدّرسات ابلقيام بعمل التدريبات على كرّاستهّن هتمل الطالب  .4
عدم تسوية العهد من بني مدّرسات املاّدة يف حتقيق ترمجة معىن املفردات   .5

إّما يف تركيب اجلملة أو الكلمة أو يف التدريبات فيسّبب إىل خمالفة ترمجة 
املعىن من بينهّن وعدم مناسبة الرتمجة بسياق اجلملة أو الرتكيب 

 29املفروض.
 قدرة املدّرسة يف بيان نظريّة الرتمجة انقصة  .6
تدريس املاّدة يف احلّصة السادسة أو احلّصة األخرية يف الدراسة ممّا حيمل   .7

الطالبات إىل اإلمهال والتقصري بغياب النشاط وحضور النعاس من بني 
صعوبة بعض املدّرسات لرتمجة الرتكيب العريب إىل الرتكيب   30الطالبات.

 إلندونيسي. ا
 31 عدم قيام املدّرسة بتصحيح التدريبات يف كّل كرّاسة الطالبة.  .8
وجود إمهال املدّرسة ابلغرض الرئيسي يف تعليم ماّدة الرتمجة للفصل الرابع   .9

أتمر طالباهتا برتمجة املقالة من النشيد والقصيدة بكّلية املعّلمات اإلسالمية 
 32بّية.من اللغة اإلندونيسّية إىل اللغة العر 

                                                           
W / PMDG /6، الرقم )Silmy Els Nadiah(قابلة مع األستاذة اندية إىل السلم نتيجة امل 29

Putri 1/ 4/ 2018 
Shofro Laily Martha(، 5/ W / PMDG(نتيجة املقابلة مع األستاذة مارتى ليلي الصفراء  30

Putri 1/ 4/ 2018 
 /W /1 Putri PMDG /4الرقم  ،)Annisah Raisa(نتيجة املقابلة مع األستاذة رئيسة النساء  31

4/ 2018 
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 مشكالت تعليم ماّدة الرتمجة حلول .و
 بعض من املشكالت السابقة ونتيجة املقابلة اليت أخذهتا الباحثة من

 املدّرسات والبياانت األخرى فحلول تلك املشكالت هي: 
وجب على كّل املدّرسة معرفة غرض تعليم املاّدة ما عّلمها لطالباهتا ألنّه   .1

أن ترجع مدّرسة الرتمجة إىل املرسومة. ف حيمل املدّرسة للوصول إىل الغاية
 . األغراضمنهج كّلّية املعّلمات اإلسالمّية لفهم 

لوجود الصفات الالزمة اليت تلزم أن تّتصف هبا مدّرسة الرتمجة ودخول   .2
املاّدة إىل جمال الدراسة اللغويّة أن خترتن املدّرسات املسؤوالت يف كّلّية 

لرتمجة: اليت هلا كفاءة لغويّة عربّية املعّلمات اإلسالمّية مدّرسات ا
 وإندونيسّية وتستويل استيالء اتّما على علم اللغة العربية واإلندونيسّية. 

إلزام بعض املدّرسات الطالبات على محل القاموس عند تدريس ماّدة عدم   .3
الرتمجة وعدم حتقيق أمهّيته تكون مشكلة لدي املدّرسة نفسها والطالبات 

 القواميس العاّمة أو املعاجم املتخّصة هو أسس ومبادئ ألّن الرجوع إىل
فتكوين نظام خاّص يلزم الطالبات  33الّت البّد أن تعتمد عليها املرتمجة.

محل القاموس يف حّصة الرتمجة والعقاب للطالبة املهملة يكون احلّل ألن 
 يكون التعليم وتعّلم فّعاال. 

                                                                                                                                                     
W / PMDG /3الرقم  ،)Dewi Diana Tri( األستاذة تري دايىن ديوينتيجة املقابلة مع  32

Putri 1/ 4/ 2018 
 47-46ص.  الرتمجة بني النظريّة ....،حمّمد أمحد منصور،  33
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دّرسة وعدم مناسبة الرتمجة بسياق الفة ترمجة املعىن من بني املحذرا على خم  .4
لتوحيد عقد اجتماع خاّص ملدّرسات الرتمجة ف اجلملة أو الرتكيب املفروض

 اإلدراك حيّل املشكلة املوجودة. 
نظريّة الرتمجة هو أحد السبب الذي حيمل املدّرسة إىل عدم القيام بتوضيح   .5

فتوجيه عدم فهم املدّرسة عنها ولعدم التوجيهات للمدّرسات عنها. 
حيمل املدّرسات  مدّرسات الرتمجة لفهمها وفهم اسرتاتيجّية لتعليم الرتمجة

 إىل القدرة إليصال هذه النظريّة إىل أذهان الطالبات. 
جلودة الرتمجة. فعلى املدّرسة ج إىل التدريبات كفّن تطبيقّي يف الرتمجة حتتا 

الصحيح للنّص ودّقة تدريب الطالبة للقيام ابلرتمجة السليمة تعتمد على الفهم 
تصحيحها يف كراسة دّرسة بعد أمرها لعمل التدريبات مّث فعلى امل 34االستيعاب.

 طالباهتا وإعطاء التقدير للطالبة اجملتهدة.

 امتةاخل .ز
( قدرة 1من خالل هذا البحث نرى أن مشكالت تعليم ماّدة الرتمجة هي 

ت بعض املدّرسات يف ( أخطأ2املدّرسة على  فهم أهداف تعليم الرتمجة انقصة؛ 
( صعوبة بعض املدّرسات للرتمجة الرتكيب 3ترمجة معاين املشرتكة للكلمة املوجودة؛ 

( مل تقم بعض املدّرسات بتحقيق فهم الطالبات 4العريب إىل الرتكيب اإلندونيسي؛ 

                                                           
، (5200القاهرة: جامعة قاهرة، وأساسيتها، ) مبادئ الرتمجةإيناس أبو يوسف وهبة مسعود،  34

 .98ص. 
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( مل تؤّكد أغلبّية املدّرسة حنو 5لرتمجة معىن كّل الكلمة بعد تركيبها يف مجلة مفيدة؛ 
( توحيد اإلدراك بني مدّرسات املاّدة انقص؛ 6لباهتا أمهّية القاموس يف الرتمجة؛ طا
( عدم قيام املدّرسة بتصحيح 8( قدرة املدّرسة يف بيان نظريّة الرتمجة انقصة؛ 7

 التدريبات يف كّل كرّاسة الطالبة.
( أن ترجع مدّرسة الرتمجة إىل 1 :هي واحملاوالت لتحليل هذه املشكالت

( أن ختتار املسؤوالت 2ّلّية املعّلمات اإلسالمّية لفهم أغراض تعليم الرتمجة؛ منهج ك
يف كّلّية املعّلمات اإلسالمّية مدّرسات الرتمجة: اليت هلّن كفاءة لغويّة عربّية 

( تكوين 3وإندونيسّية وتستويل استيالء اتّما على علم اللغة العربية واإلندونيسّية؛ 
محل القاموس يف حّصة الرتمجة والعقاب للطالبة املهملة؛  نظام خاّص يلزم الطالبات

( توجيه مدّرسات الرتمجة 5( عقد اجتماع خاّص ملدّرسات الرتمجة لتسوية العهد؛ 4
( تلزم املدّرسة الطالبات لعمل التدريبات 6لفهم نظريّة الرتمجة واسرتاتيجّية تعليمها؛ 

 لبة اجملتهدةوتصحيحها يف كّل الكرّاسة وإعطاء التقدير للطا
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