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 الشعار

"الطريقة أهم من املاّدة، واملدّرس أهّم من الطريقة وروح املدّرس 
 0أهّم من املدّرس نفسه."

 
 

Artinya:  

“Metode itu lebih penting dari materi, tapi guru itu lebih penting dari 

metode, tetapi karakter guru jauh lebih penting dari guru itu sendiri” 

 

 

 
 

                                                           

  1 كلّية املعلمني اإلسالمّية، 5005: ص 31.
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 اإلهداء
 البحث العلمي يف هذه الفرصة الشريفة،  وأخص ابلذكر : قد أهدينا هذا

مرتمني محّمد قاهر وإندان  رارينين  سي  الذان قد ربياين من والدي احملبوبني واحمل .1
املهد، وأخى الكبري مالك شريف الدين، وأخيت الكبري والصغري هي أنيك 

 نرول العني و زولياين بدراي الذي مازال يف اعطاء الشجيع إيّل.
 ةالفاضل ةشر  األول والسيداملالدين املاجستري ك السيد الفاضل أمحد صاحل .2

شر  الثاين الذان قد بّذ ا جهداما على القيام املويون زنرية املاجستري كي
 ابإلشرا  يف إمتام هذا البحث العلمي من البداية حىت النهاية.

الكرماء مجيع األساتيذ واألستاذات واملوظفون يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .3
اين على التعلم يف بكديري وخصوصا يف قسم تربية اللغة العربية الذين يشرفو 

 هذه اجلامعة.
األحباء مجيع األصحاب يف اجلامعة اإلسالمية بكديري وخصوصا يف قسم  .4

 تربية اللغة العربية الذين يصاحبواين على التعلم يف هذه اجلامعة.
ومجيع من يساعدواين على إمتام هذا البحث العلمي من البداية حىت النهاية  .5

 مبشارة كانوا أم  ا.

 

 

 



 ح

 ملخص
: الثاين يويون زنرية املاجستري ة، املشر  األّول أمحد صاحل الدين املاجستري، و املشريفدية أيو فتع الرمحة

، قسم تدريس اللغة العربية، كلية بدورة األزهار ابري كديري ترمجة نصوص العربية مشكالت طريقة التمييز يف 
 .۲0۷۱اإلسالمية احلكومية كديرى،  المرتبية، اجلامعة

 نصوص العربيةمشكالت، طريقة التمييز، ترمجة  الكلمة األساسية :
المرتمجة هي اجلهود لنقل الفكرة من لغة إىل أخرى جيدا. وهذه من أهم كفاءات اللغة يف تطوير العلم،  

دم  لتوسيع املعلومات والتكنولوجي من اللغة األجنبية إىل لغة القارئ أو اللغة املهدوفة، حىت  ا توجد احلدود لع
كفاءة اللغة لفهم املعلومات أو العلوم املعينة ولتبحرها وتعمقها. طّبق بدورة األزهار ابري كديري طريقة التمييز يف 

. ويف تطبيقها مشكالت لغوية أم غري لغوية. فلذلك تريد الباحثة أن تبحث بدورة األزهار نصوص العربيةترمجة 
 بدورة األزهار ابري كديري. نصوص العربية ت طريقة التمييز يف ترمجةابري كديري عن مشكال

كيف تطبيق طريقة التمييز يف ترمجة نصوص العربية بدورة األزهار   (3 وتركز الباحثة على النقاط التالية:
كيف ( 9؟ كديري بدورة األزهار ابرينصوص العربية ما هي مشكالت طريقة التمييز يف ترمجة ( 5ابري كديري؟ 

لتحصل الباحثة أهد   .بدورة األزهار ابري كديري؟ نصوص العربية ييز يف ترمجةعالج مشكالت طريقة التم
البحث وحتصيل  تستخدم الباحثة طريقة البحث الكيفي ونوع البحث الوصفي. فحضور الباحثة هي مهم ألّن أدة 

يعمل بطريقة  ليعرب ماوجد. طريقة مجع البياانت حيصل خبالل املالحظة واملقابلة والواثئق. وحتليل البياانت
 اإلستقرئية. ويف هذا البحث تستخدم الباحثة أتكيد صحة البياانت ابلتثليث.

وأما تطبيق طريقة التمييز أو ا قبل أن يمرتجم اللغة املصدر  ابد على التالميذ   (3النتيجة من هذا البحث هي:و 
ييز نصوص العربية يف سورة البقرة. مث أن يتعر  الكلمات مثل احلر  واإلسم والفعل، واللغة املصدر يف طريقة التم

يعطى التالميذ عالمة عليها مث يقرأ آية من سورة البقرة بطريقة المرتتيل و التمييز مث يعر  الكلمات ويمرتجم التالميذ 
ت طريقة مشكالأن ( 5. أو ترمجة احلرفية إىل اللغة اهلد  وهو اللغة اإلندونسية بطريقة ترمجة اللفظ ابللفظ

بدورة األزهار ابري كديري و هي من خلفية التالميذ املتنوعة، نقصان الدوافع  ترمجة نصوص العربية التمييز يف
، مجة نصوص العربية التالميذ يف ترمجة القرآن، نقصان فهم تركيب الكلمات العربية )قواعد(, نقصان حصة المرت 

نصوص  كالت طريقة التمييز يف المرتمجةو عالج مش (9 كوكااب يف تعليم طريقة التمييز.  صعوبة استعمال املعجم
دوافع التالميذ بناء ال ،، تكثري الواجباتديري و هي زايدة حصة ترمجة نصوص العربية بدورة األزهار ابري ك العربية

 .يف ترمجة نصوص العربية
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                                        ABSTRAK 
Dyah Ayu Fatkhurohmah, Dosen Pembimbing I Ahmad Sholihuddin, M.Pd, Dosen Pembimbing II 

Yuyun Zunairoh M.Pd, Problematika Metode Tamyiz dalam Menerjemahkan Teks Arab di 

Lembaga Kursusan Al-Azhar Pare Kediri. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Tarbiyah, 

STAIN Kediri,  2017.  

Kata Kunci: problematika, metode tamyiz, terjemah teks Arab 

Terjemah adalah upaya untuk membahasakan ide atau suatu pikiran dari satu bahasa ke 

bahasa  tertentu dengan baik. Terjemah ini merupakan kemampuan berbahasa yang sangat penting 

dalam pengembangan keilmuan, untuk menyebarluaskan informasi dan teknologi dari bahasa asing 

ke bahasa pembaca. Di Khursusan al Azhar Pare menerapkan metode Tamyiz dalam 

menerjemahkan Teks Arab. Dalam penerapannya terdapat problematika dari segi bahasa dan non 

bahasa.  

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap 1)Bagaimana  

penerapan Metode Tamyiz dalam menerjemahkan Teks Arab di Kursusan Al – Azhar Pare Kediri. 

2) Apa problematika Metode Tamyiz dalam menerjemahkan Teks Arab di Kursusan Al – Azhar 

Pare Kediri, 3) Bagaimana Solusi Problematika Metode Tamyiz dalam menerjemah Teks Arab di 

Kursusan Al – Azhar Pare Kediri. Untuk mencapai tujuan dan hasil dari penelitian ini pneliti 

menggunakan metode penelitian deksriptif yang berbentuk kualitatif. Kehadiran peneliti sangat 

penting karena peneliti merupakan instrumen kunci untuk mengungkapkan makna yang ada. 

Adapun cara pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa 

data dilakukan dengan cara induktif. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data dengan 

menggunakan tehnik trianggulasi.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Penerapan Metode Tamyiz dalam 

menerjemahkan Teks Arab di Kursusan Al – Azhar Pare Kediri yakni pertama, sebelum 

menterjemah bahasa sumber siswa harus mengidentifikasi kata-kata seperti huruf, kata benda dan 

kerja, bahasa sumber dalam metode Tamyiz yakni Teks Arab dalam surat Al-Baqarah. Kemudian 

siswa memberi tanda terhadap kata-kata tersebut. Kemudian membaca satu ayat dari Surat Al-

Baqarah dengan cara tartil dan tamyiz. Kemudian mengidentifikasi kata-kata dan 

menterjemahkannya kedalam bahasa target yakni bahasa Indonesia dengan metode tarjamah kata 

perkata dan memantrainya. 2) Problematika metode Tamyiz dalam menerjemahkan Teks Arab di 

kursusan Al – Azhar Pare Kediri yaitu sebegai berikut latar belakang siswa yang bermacam – 

macam, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran terjemah Teks Arab, kurangnya 

pemahaman dalam memahami kaidah – kaidah Bahasa Arab, kurangnya jam menerjemah Teks 

Arab, sulitnya menggunakan kamus Kawkaban, sulitnya menghafal mantra (kata kunci) Tamyiz. 

2) Solusi problematika metode tamyiz dalam menerjemahkan Teks Arab yakni menambah jam 

menerjemah, memeperbanayak tugas latihan, dan menumbuhkan motivasi siswa dalam 

menerjemah. 
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لتقدميا  

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي قّرر الشرائع واألحكام وبنّي على عباده احلالل واحلرام، 
 والصالة والسالم على أشر  األانم وعلى آل  وصحب  الكرام.

أّما بعد، فيشكر الباحثة شكرا جزيال هلؤ اء املساعدين يف إمتام كتابة هذا 
مشكالت طريقة التمييز يف ترمجة القرآن بدورة األزهار ابري   العلمي ابلعنوان " البحث

 كديري". وحيمرتم احمرتاما خاصة إىل:

 د املاجستري،كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكوميةكديري.يالدكتور احلاج نور حام .1
وقتهما و يويون زنرية املاجستري. اما املشرفان الذين قد أراحا  أمحد صاحل الدين .2

 إللقاء إقمرتاحاهتما إىل الباحثة يف تصنيف هذا البحث العلمي.
مجيع األساتيذ واألستاذات الذين قد بذلوا جهودهم يف إعطاء املعار  واخلربات  .3

 ة.إىل الباحث
األستاذ رمحن الدين، مدير األزهار ابري كديري قد أجازين بقيام البحث العلمي  .4

 يف تلك دورة.
بوبني احملمرتمني واما قد ربياين وأرشداين بكل عطف ولطف. وأرجو هللا والدّي احمل .5

 الكرمي أن يدخلهم اجلنة بغري احلساب.
 مجيع األصدقاء الذين يشّجعون الباحثة  اتباع املواد التعليمية يف اجلامعة. .6
 مجيع األصدقاء يف دورة األزهار ابري كديري .7
 أي وقت وحال.وهؤآلء الذين يرافقون الباحثة يف  .8

 
 



 ك

وأخريا، يرجو الباحث اإلقمرتاحات من القراء األعزاء إلصالح هذا البحث العلمي، ألن  
يدري األخطاء يف هذا البحث العلمي. مّث ابهلل التوفيق واهلداية، ويدعوه ألن يكون هذا 

 البحث العلمي حبثا انفعا وتعّد عملية حبث  عمال صاحلا مقبو ا.
 

 5030 بتمربس 33كديري،  
 
 
 

 دية أيو فتح الرمحة
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