
1 
 

 الباب األّول

 مقدمة
 خليفة البحث .أ

أوحي القرآن إىل النيب حممد   1القرآن هو مصدر أساسي لألحكام الشريعة.
الكالم  ٬صلى هللا عليه وسلم ابلعربية. ويعرب القرآن العريب رابنيا كالقرآن األصلي

ن يكافئ القرآن املباشر من هللا ويقرأ ويطبق يف العبادة. ال أحد من الرتمجة يستطيع أ
 وال أحد من الرتمجة عنده الدرجة املتساوية ابلقرآن العريب. ٬أو ككالم هللا

التعليم هو مرياث غال من الوالد إىل الولد. من التعليم الكرمي الذي أعطاه 
الوالد ولده هو تعليم القرآن. ألنه شعار األسالم األساسي واحلقيقي. وتعلم العربية 

 عاين القرآن واحلديث.إحدى الوسائل لفهم م
وهو التحويل من شكل واحد إىل شكل آخر أو  2الرتمجة من لفظ "ترجم".

  3من لغة واحدة مسمية بلغة املصدر  إىل أخرى مسمية بلغة اهلدف.

فالرتمجة هي اجلهود لنقل الفكرة من لغة إىل أخرى جيدا. وهذه من أهم  
إىل كفاءات اللغة يف تطوير العلم، لتوسيع املعلومات والتكنولوجي من اللغة األجنبية 

لغة القارئ أو اللغة املهدوفة، حىت ال توجد احلدود لعدم كفاءة اللغة لفهم املعلومات 
 أو العلوم املعينة ولتبحرها وتعمقها.

                                                           
1 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 82. 
2 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 2002), 131. 
3 Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Arab ke dalam Bahasa Indonesia, 

(Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), 1. 
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وهدف الرتمجة هو لصناعة االرتباط املكافئ و األساسي بني نص املصدر 
ترمجة  ونص اهلدف لينال الضمن أن هذين النصني يتصالن الرسالة املتساوية اليت فيها

  4اللغة العربية.

تعلم اللغة العربية فضال ترمجة اللغة العربية يعرب أمرا صعواب للعوام. وهذا يكون 
علة أن من يريد أن يفهم القرآن العريب فعليه أن يستوعب النحو والصرف ليستطيع 

لتزويد من ليستطيع تعلم اللغة العربية مهم جدا  ٬على ترمجته جيدا وصحيحا. فلذلك
 على قراءة القرآن وكتابته وترمجته.

منذ صغار مرحلة مهمة  و الكتاب الرتاث( القرآن) العربية نصوص  فهم ترمجة
الذي هو واجب على املسلم ألن  ٬هلعمل تعاليم اإلسالم وتقومي شريعيف اجلهود 

 الروح يف تقومي شريعة اإلسالم هو عمل تعاليمه املضمون يف القرآن.

النحو والصرف علمان املستخدمان كاآللة حىت يعرفان علم اآللة لرتمجة القرآن 
واحلديث وفهمهما صحيحا. ومها كعلم اآللة ينشأ ويتطور منذ زمان الصحابة 
والتابعني. ويؤلف هذا العلم أبو األسود الدؤيل أبمر اإلمام علي كرم هللا وجهه )شرح 

مام معاذ بن مسلم علماء كفة )الصرف وأما علم الصرف يؤلفه اإل ٬خمتصر جدا(
  5الواضح(.

يف فهم هذين العلمني واستيعاهبما حيتاج إىل الوقت الطويل. وطول  ،غالبا
ة النص العريب جيدا وصحيحا. عند دكتور زمان التعلم اليضمن على استطاعة ترمج

الذي يكون رئيسا يف جامعة علم القرآن جباكرات ويف جلنة تصحيح  ٬علم التفسري

                                                           

 .4نفس املراجع.، ص: 4 

5 Abaza MM, Tamyiz Pintar Tarjamah Al-Qur’an dan Kitab Kuning, (Jakarta: Tamyiz Publishing, 

2013), hlm iii. 
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املشكلة املوجهة  ٬القرآن لوزير الدينية الدكتور الشيخ أحسن سخا حممد احلافظ احلاج
 ٬ليملطالب املعهد مدة هذا الوقت هي صعوبة وضع علم النحو والصرف بسهولة التع

وحتلل هذه املشكلة بتجويد طريقة تعليم النحو   6ألهنما قد عرب كاملادة الصعوبة.
 ليكون التعليم فعاال. ٬والصرف املستخدمة

طريقة التمييز إحدى املكتشفات التيارة لتعلم اللغة العربية. وهذه الطريقة 
لنحو والصرف الداخل يف نوع أوراق العمل عن وضعية النظرية األساسية لكمية ا

العربية ألغراض خاصة ابهلدف البسيط يعين منذ صغار طالب املدرسة اإلبتدائية و 
املبتدئني )من يستطيع على قراءة القرآن( ماهرون يف قراءة القرآن وترمجته وكتابته 

  7وكتب الرتاث.

التمييز إندرامايو جاوى قد أختربت فعالية كتاب التمييز يف طالب بيت 
بعد انتهوا من ثالث  الغربية الذي هو مكان وضع هذا الكتاب أو هذه الطريقة.

ساعة التعلم( الذي يهدف  24( التمييز األول )1يعين ) ٬مراحل لتعليم كتاب التمييز
ساعة التعلم( الذي  111( التمييز الثاين )2ليكون الطالب ماهر يف ترمجة القرآن )

( التمييز الثالث، الذي يهدف 3ن الطالب ماهر يف كتب الرتاث و)يهدف ليكو 
  8ليكون الطالب ماهر يف ترمجة القرآن وكتب الرتاث وتعليمها.

. ترمجة نصوص العربية الطريقة التمييز فعالية لكن وجد صعوابت يف ولو أن  

املشكلة  .اللغوية وغري اللغويةهو من الناحية مشكلتني  وتنقسم املشکلة الرتمجة إىل
يتعلق بتحديد أنواع معينة من الكلمات اليت تعىن هبا هو مشكالت ( 1اللغوية هي: 

                                                           
 iiنفس املراجع.، ص 6

 8نفس املراجع.، ص  7 

 7نفس املراجع.، ص  8 
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مشكالت األخطاء يف حتديد نوع اجلملة ( 2)إعطاء شكل أو حركة(،  خطأ يف قراءة
األخطاء يف حتديد الكلمة ما يعادل ابلضبط يف مشكالت ( 3وتركيب الكلمات ،

( مشكالت بناء اجلملة هنا هي الصعوابت اليت يواجهها 4ف )إندونيسيا(، اللغة اهلد
من معىن الرتمجة أو رسالته يف ترمجة النصوص إىل  الطالب عند قيام إعادة الرتتيب

( حمتوى أو مادة أو 1ومشكالت غري اللغوية منها : .اللغة اهلدف يعين اإلندونيسية
 9ة.( احلاالت عند الرتمج2شكل النص املرتجم، 

 أيضا الذي مؤثرةمن الداخل واخلارج عنصر  م التالميذ أييتيصعوابت التعل

من الوالدة واخلربة(  م، أن يكون سببها الطالب عقليا )سواء جلبتيعلى عملية التعل
اليت يصعب معاجلتها من قبل الفرد املعين أو أيضا بسبب عدم االهتمام، والقلق، 

فضال عن الصعوابت يف  .وعدم بذل اجلهد، وعدم احلماس، والتعب، وعادات التعلم
 .مييزسليم املعلمني يف توفري املواد التالتقاط ت

ييز هو طريقة لتسهيل التالميذ يف الباحثة هذا املوضوع ألن  طريقة التم تاروخت
تعلم قواعد اللغة العربية سرعة، وترمجة نصوص العربية )القرآن وكتاب الرتاث(. مزااي  
هذه الطريقة تساعد التالميذ يف قراءة القرآن متقطعاـ، وترمجة القرآن وكتاب الرتاث، 

ا سهولة وسرور ويستطع التالميذ ماهرا يف التصريف وتعيني اإلسم الضمري. يف تعليمه
جدا ألن  ابستخدام الغناء حىت يناسب للمدرسة اإلبتدائية املبتدئني  أو شخص آخر 
الذي من يريد تعلم ترمجة نصوص العربية. هذه الطريقة جيعل التالميذ ماهرا يف وقت 

 دورةب  .ساعة. فلذلك طريقة التمييز  فعالية يف ترمجة نصوص العربية 111القصري 
يف تطبيقيها  ،ترمجة نصوص العربيةديري يستخدم طريقة التمييز يف ر ابري كااألزه

                                                           
9 Abdul Munip, “Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia”, Al-

arobiyah, Vol. 1, No. 2 (Januari, 2005), 4-12. 
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منها خلفية التالميذ املتنوعة، وصعوبة تعيني  ترمجة نصوص العربيةنشأ مشكالت 
ترمجة نصوص العربية،  ميافع لدى التالميذ يف تعلو تركيب الكلمات، نقصان الد

 .وحفظ املانرتا التمييز وصعوبة استعمال املعجم كوكااب،

 من الضروري حل كل من جهود التالميذ من خلفية املشاكل املذكورة أعاله،
ألن  الرتمجة هي . ترمجة نصوص العربية واملعلمني يف معاجلة مشاكل طريقة التمييز يف

 .نصوص العربيةتوفري فهم كامل لرتمجة  زأ من تدريس اللغة العربية هبدفجزء ال يتج
ترمجة  تغلب صعوابت أو مشاكل تنشأ يف عمليةمهم جدا لل يةدور املعلمني العرب

. كما جيب أن تكون قادرة على الدوافع التالميذ وتغيري عقلية التالميذ نصوص العربية
ترمجة نصوص يف  هود حىت يتم حتقيق مزااي السلبية إىل شيء ممتع يف عملية تعليم جب

 .متاما العربية

الباحثة هذا حبث  علالبحث احلقيقي فيما سبق، فلذلك جت هذه أهداف
بدورة األزهار  مشكالت طريقة التمييز يف ترمجة نصوص العربية"  العلمي مبوضوع

 ". كديري ابري

 ركائز البحث  .ب

 فكتابه صياغة املشكلة على النحو التاىل: ٬من اخللفية املذكورة أعاله

 ؟كديري بدورة األزهار ابري ترمجة نصوص العربيةكيف تطبيق طريقة التمييز يف   .1

 بدورة األزهار ابري ترمجة نصوص العربيةما هي مشكالت طريقة التمييز يف   .2

 ؟كديري

بدورة األزهار ابري   ترمجة نصوص العربيةكيف عالج مشكالت طريقة التمييز يف  .3
 كديري؟
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 أهداف البحث. ج

 .ريكدي بدورة األزهار ابري ترمجة نصوص العربيةتطبيق طريقة التمييز يف  . ملعرفة1
 بدورة األزهار ابري نصوص العربيةمشكالت طريقة التمييز يف ترمجة  ملعرفة. 2

 كديري.
بدورة األزهار  نصوص العربيةملعرفة معالجها مشكالت طريقة التمييز يف ترمجة . 3

 ابري كديري.

 أمهية البحث.   د

 ٬من التعليم فإن نتائج هذا البحث لزايدة مراجع اجملال العلمي ٬من الناحية النظرية .1
 نصوص العربيةو خاصة يف تعليم اللغة العربية و ملعرفة مشكالت طريقة التمييز يف 

 .كديري بدورة األزهار ابري

 أمهية تطبيقية  .2
ملعلم اللغة العربية من املتوقع أن يقدم مسامهة مفيدة ملعلم اللغة العربية حول    (أ

 كيفية اخلطوات لتعلم طريقة التمييز البحوث.

ابلنسبة دورة تقدمي فهم ألمهية دراسة ترمجة حىت ال جمرد أن تكون قادرة على  (ب
ولكن سوف تكون قادرة على فهم املعىن الوارد يف القرآن  ةقراءة النص العربي

 وممارسة ذلك.

 . نصوص العربية ترمجة ابلنسبة للمتعلمني: من املتوقع أن حتفز املتعلمني يف فهم (ج

إضافة البصرية واملعرفة واخلربات للباحثني يف استخدام : حثنيابلنسبة للبا (د
 التمييز.
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 ه. الدراسات السابقة 

هبا اآلخرون قوم به الباحثة هناك حبوث سابقة قام وأما ما يتعلق ابلبحث ست
  :و من هذه البحوث مااييل

م  ابملعهد اإلسال III"دراسة تطبيق طريقة الرتمجة يف املدرسة السلفية األول،  .1
، يبحث هذا البحث جمال الرتمجة سييت حليمة تبته .املنور كرابياك جوكجاكرات"

اليت من إحدى الدروس فيها وعملية ترمجة النصوص العربية إىل اإلندونيسية 
واملشكالت املوجهة للطالب بوجود تطببق طريقة الرتمجة يف املادة الرتمجة العربية 

ابملعهد اإلسالمي املنور مبىن   III لسلفيةيف الفصل الرابع واخلامس ابملدرسة ا
"Q.10" جوكجاكرات  

" حتت املوضوع فوسفيتا ساري واحيداريسة لثاين، البحث الذي قامت به ا .2
شعبة اللغة العربية كلية  ".الرتمجة العربية إىل اإلندونسيه مشكالهتا وعالجها

 .٠٢٠٢الرتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري 

ونقطة التساوي من هذا البحث السابقة هي: يف حبث تعرف الرتمجة ومعاين 
  مجة وعناصرها.الرت 

 أما يف البحث السابقة فكانت الباحثة تبني:
 مشكالت متعلقة ابإللفظ من اشتقاقية ودالالهتا وكيف حاهلا ونتيجيها. (1

مشكالت متعلقة ابلرتاكب من تركيب بناء اجلملة وفن مضاهات الرتكيب   (2
 .يف املغبني وخصائص الصيغ يف العربية اإلندونسية وكيف حاهلا ونتيجيها

                                                           
10 Siti Halimah, Studi Penerapan Metode Tarjamah di Madrasah Salafiyah III PP. Al-Munawwir 

Krapyak Yogyakarta, (Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2003). 
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مشكالت متعلقة ابلقواعد من ضيغ التصريف والرتكيب النحوية وكيف  (3
 11حاهلا ونتيجيها.

، حتت املوضوع (4102يين رينا راتيه )العار  البحث الذي قامت به ،الثالث .3
"تنفيد دراسة تطبيق طريقة التمييز يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  

Grobagan Serengan "مع االستنتاجات )من نتائج هذه سوراكارات .
الدراسة تشري إىل أن دراسة تطبيق طريقة التمييز يف تعلم الرتمحة القرآن يف 

وقد مت تشغيل جيد وفعال، وقد حاول  Grobaganمية املدرسة افبتدائية اإلسال
املعلم قدر اإلمكان لتقدمي أفضل. إن العوامل الداعمة، ومها وجود املوارد البشرية 
املؤهلة يف تعلم طرق التمييز، والتعاون بني الوكاالت الشريكة، اكتشاف طرق 

يبا. على أن التمييز اليت هي متعة وسهلة لتعلم وتطبيق، ووقت التعلم قصرية نس
العائقة هي عدد حمدود من املوارد البشرية فريق التمييز جعل نسيبة الصف أتثري 

12غري متوازن عدم وجود التعلم الفعال(.
 

تطبيق ، حتت املوضوع " (4102) ثراة نضحىالرابع، البحث الذي قام به   .4
طريقة التمييز يف التعلم قراءة القرآن وكتاب الرتاث يف املدارس الدينية 

  ". مع االستنتاجاتتكميلية األوالية البيت التمييز قرية سوكافرانه، إندرامايو

) طريقة التمييز يف تعليم القرآن وقراءة كتاب الرتاث وعلم بسهولة من قبل مجيع 
. 1ا يف ذلك األطفال الصغار كما املدرسة اإلبتدائية يف الفصل الناس، مب

واملدارس الدينية اتكملياة األوالية البيت التمييز اندرامايو لدينا قدرة ممتازة يف 
                                                           

 العلمي حبث وعالجها، مشكالهتا اإلندونسيه إىل العربية الرتمجة واحيداريسة، ساري فوسفيتا 11

  .منشور ،غري2010 ٬كديري احلكومية اإلسالمية ابجلامعة

  12 العاريين رينا راتيه ،  حبث العلمي ابجلامعة اإلسالمية احملمدية سوراكارات، 2014، غري منشور.
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احلفاظ على تعلم طريقة التمييز مرئية من عملية التعلم واستمرت بشكل مكثف 
الفعال واالستمرارية اليت مت  وفقا ملا هو مطلوب من قبل املنشئ لطريقة والتعلم

٠3البيت التمييز(. DTAسردها يف املنهج 
 

البوحوث اخلمسة هلا خالفات ابلبحث الذي سيكتبه. الفرق ميكن يف الرتكيز 
دراسة تطبيق طريقة الرتمجة يف املدرسة السلفية  واهلدف من البحث. البحث األو ل

III  ابملعهد اإلسالمي املنور كرابياك جوكجاكرات. و البحث الثاين الرتمجة العربية إىل
تنفيد دراسة تطبيق طريقة التمييز اإلندونسيه مشكالهتا وعالجها. و البحث الثالث 

وراكارات. والبحث الرابع س Grobagan Serenganيف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  
تطبيق طريقة التمييز يف التعلم قراءة القرآن وكتاب الرتاث يف املدارس الدينية تكميلية 
األوالية البيت التمييز قرية سوكافرانه، إندرامايو. وأما  البحث الذي سيبحثه البحث 
  استخدام مشكالت طريقة التمييز يف ترمجة نصوص العربية بدورة األزهار ابري

 كديري. واخلالصة أن  البحث احلديدة خمتلفة ابالبحوث السابقة.
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