األول
الباب ّ
التمهيد
أ .خلفيّة البحث
اإلنسان يستخدم اللغة للتواصل مع آخرين .فال تكمن احلياة إذا مل تكن
هناك لغة .رمبا اإلنسان مثل جثة ميتة يعيش يف هذا الكون .اللغة هي نظام من الرموز
الصوتية االستبدادية اليت تتم مشاركتها من قبل أعضاء اجملتمع لالتصال .وهكذا ،من
الواضح ابلفعل أن اللغة الالزمة للبشر أمر حيوي .ابستخدام اللغة ميكن للبشر التواصل
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مع بعضهم البعض حول أي شيء يف عاملهم.

يف العامل لغات مستعملة التصال ،ومن اللغات لغات مشتهرة معروفة متعلمة،
إحداها اللغة العربية .هلا فريدة متخلفة من اللغات األخرى مثل شكل حروفها حىت
كيفية نطق ألفاظها ،والسيما هلا حرف الضاد الذي ال يوجد يف لغة أخرى .بسبب
ذلك كثري من العلماء واملستشرقني وطبعا للمسلمني من يعظمون العربية.
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املثري لالهتمام من هذه اللغة أن هلا كلمة واحدة مبعاين كثرية ،وهلا كلمات
عديدة مبعىن واحد .فلفهم الكلمات أو اجلمل أو الفقرات العربية على املرتجم أن ميلك
مهارة كافية من الرتاكيب والرتمجة.
الرتمجة هي نقل األفكار بلغة ما إىل لغة أخرى ابهتمام إىل تركيب لغة مستهدفة
دون نقص ما يف لغة مصدر .شرحت نور ليلى أ ّن الرتمجة هلا هدف لعبارة حمتوايت
أو أفكار إىل لغة خمتلفة .يف هذا احلال الرتمجة مشاهبة ابلنص املصدر .بذلك ،إلنتاج
الرتمجة املناسبة مبحتوايت أو أفكار ما فاملرتجم حيتاج إىل فهم مناسبة تركيب كلمات
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و معانيها.

كان مدرسو تعليم اللغة العربية يف مستوى مدرسي الأيتون بكيفيات الرتمجة
الرائعة غالبا ،فأكثرهم يعلّمون الرتكيب واحملاورة واملفردات دون الرتمجة .لذلك يصعب
الطالب عند ترمجة العربية ومناسبة اللغة إىل لغة مستهدفة.
مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية هي إحدى مدارس أبمونتاي اليت تدرس فيها
علوم يف اللغة العربية أبكثر تكثيف من مدارس أخرى .الطلبة يتعلمون النحو والصرف
والبالغة وغريها من علوم اللغة العربية .فال عجب أن الطلبة يستطيعون قراءة كتب
الرتاث العريب واحملاورة ابلعربية .ولكن ليست هناك مادة الرتمحة املخصوصة.
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فمن األحوال السابقة تظهر سؤاال هل يستطيع طلبة الفصل الثالث من مدرسة
رخاء الثانوية أن يقوموا برتمجة جيدة على نص عريب إىل لغة إندونيسية جيدة مع عدم
مادة الرتمجة يف برانمج تلك املدرسة؟ ولذلك أراد الكاتب حبث هذه املسئلة حتت
املوضوع :ترمجة النص العريب إىل اإلندونيسية لدى طالب الفصل الثالث يف مدرسة
رخاء الثانوية اإلسالمية أبمونتاي

ب .أسئلة البحث
 .1ما هي أخطاء اليت فعلها طالب مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية أبمونتاي يف
الرتمجة ؟
 .2هل يستطيع طلبة الفصل الثالث من مدرسة رخاء الثانوية القيام برتمجة
جيدة على نص عريب؟
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ج .أهداف البحث
ومن األهداف اليت أرادها الباحث:
 .1معرفة ما األخطاء اليت فعلها طالب مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية يف
الرتمجة.
 .2معرفة استطاع الطالب يف ترمجة النص العريب إىل اللغة اإلندونيسية

د .الدراسات السابقة
الدراسات السابقة هلذا البحث هي:
 .1أمحد فريويب 2010 :م ،كلية أدب والعلوم اإلنسانية ،جامعة شريف
هداية هللا" ،حتليل تركيب ترمجة طالب املعهد احلديث عن النص
العريب احلديث" .يهدف البحث إىل اإلطالع على نتائج ترمجة
الطالب من انحية تركيب لغتني وتركيز البحث هو املعهد احلديث
مع موضوع النص العريب احلديث.
 .2نوفيا أريفتوم  2012جملة علمية يف تعليم اللغة العربية وأدهبا،
"أخطاء ترمجة النصوص اإلندونيسية إىل العربية عرب جوجل املرتجم

4

(دراسة حتليل بناء اجلملة)" .هتدف البحث إىل معرفة دقة جوجل
املرتجم يف ترمجة النصوص اإلندونيسية إىل العربية و وصف األخطاء
اليت هتيمن على موضوع دراسة الباحث.
 .3عبد احلكيم  2013شعبة اللغة العربية ،كلية الرتبية والتعليم ،جامعة
أنتساري" ،مشكالت ترمجة النصوص لدى طلبة الصف الثامن يف
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  2غمبوت" .يهدف البحث
إىل معرفة مشكالت ترمجة النصوص و العوامل اليت تؤثر على تلك
املشكالت.
 .4رمحاينا 2013 :م ،شعبة تربية اللغة العربية ،كلية الرتبية والتعليم،
جامعة أنتساري" ،قدرة الطلبة يف ترمجة النص العريب يف الصف
الثامن ابملدرسة الوسطية فنتاي محبوانغ" .يهدف البحث إىل معرفة
قدرة الطلبة يف ترمجة النص العريب يف الصف الثامن ابملدرسة الوسطية
فنتاي محبوانغ و العوامل اليت تؤثر عليها .هذا البحث الكمي.
 .5احلج حممد ولدان  2014م ،شعبة اللغة العربية ،كلية الرتبية والتعليم،
جامعة أنتساري" ،مشكالت تعلم ترمجة النص العريب إىل اللغة
اإلندونيسية لطلبة الصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية
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احلكومية الثاين الطرازية بنجرماسني" .يهدف البحث إىل معرفة
مشكالت تعلم ترمجة النص العريب ومعرفة حلول املشكالت من
املدرس والطلبة.
ابلنظر إىل الدراسات السابقة  ،فإن الفروق فيما بني هذا البحث والبحوث
السابقة منها  :أن البحوث السابقة قد مت حبثها حوايل يف  10-6سنوات ماضية ،ومل
تتعمق البحوث السابقة حول أخطاء الرتمجة لدى الطالب ،و خيتلف البحث مبا يف
البحوث السابقة بـأن مكان هذا البحث هو مدرسة رخاء الثانوية.

ه .التحديد األجرائي
 .1أخطاء الرتمجة
األخطاء مجع خطأ مصدر من خطئ خيطأ مبعىن حاد عن الصواب.
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والرتمجة مصدر من ترجم يرتجم مبعىن نقل إىل لسان آخر 4،يعين هي إعادة
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كتابة موضوع معني بلغة غري اللغة اليت كتب هبا أصال 5.ويف هذا البحث
الرتمجة هي كتابة ترمجة من النص العريب إىل اإلندونيسية اجليدة.
فاملراد أبخطاء الرتمجة يف هذا البحث هو أخطاء الطالب يف ترمجة
العربية إىل اإلندونيسية من انحية الرتاكيب واملفردات املستخدمة.
 .2النص العريب
النص العريب مقدم للرتمجة هو نص يف اجلزء الرابع من الكتاب القراءة
الرشيدة .الكتاب القراءة الرشيدة كتاب يدرسه الطلبة يف مادة املطالعة.
أراد الباحث أبن يرتجم الطلبة إحدى النصوص املعينة من هذا الكتاب.
 .3مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية
مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية هلا نظاما التعليم ،نظام التعليم الرمسي
ونظام التعليم املعهدي .هذه هي فريدة مدرسة رخاء من مدارس أخرى.
واختار الباحث املدرسة كموقع البحث ألن الطلبة يتعلمون العربية تكثيفا
ولكن الرتمجة ليست مادة من مواد دراستهم.
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و .أسباب اختيار املوضوع
من األسباب يف اختيار هذا املوضوع هي:
 .1يف مالحظة أولية ،رأى الباحث أبن كثريا من يتفوق يف اللغة العربية
قل منهم من يستطيع
وعلومها يف املدارس اإلسالمية إبندونيسيا ،ولكن ّ
ترمجة نص عريب جيدة إىل لغتهم اإلندونيسية.
هم التدريس يف تعليم العربية.
 .2رأى الباحث أبن الرتمجة من أ ّ
ز .أمهية البحث
من أمهية البحث:
 .1لتحقيق مبا رأه الباحث أبن كثريا من يتفوق يف اللغة العربية وعلومها ولكن
قل منهم من يستطيع الرتمجة.
ّ
 .2إلظهار كفاءة ترمجة الطلبة ولتعيني التقومي على ترمجة الطلبة لدي املدرس.
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ح .هيكل البحث
ّأما هيكل البحث يشتمل على ثالثة أبواب ،هي:

الباب األول :املقدمة تتكون من خلفية البحث وأسئلة البحث

وأهداف البحث والدراسة السابقة والتحديد اإلجرائي وأسباب اختيار املوضوع
وأمهّية البحث وهيكل البحث.

الباب الثاين :اإلطار النظري عن الرتمجة يشتمل على مخسة مباحث،

هي مفهوم الرتمجة واملشكالت يف الرتمجة وطرق الرتمجة وحتليل أخطاء يف
الرتمجة والرتمجة عند كتاب إرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية وتكوين الرتابط
املنطقي.
الباب الثالث :منهج البحث يشتمل على نوع البحث ومدخله ،و
املوضوع وذايت البحث ،وموقع البحث ،و أساليب مجع البياانت ،وأدوات
البحث ،و أساليب حتليل البياانت ،وأتكيد صحة البياانت.
الباب الرابع :نتائج البحث يشتمل على صورة مدرسة رخاء الثانوية
اإلسالمية للبنني أبمونتاي ،وتقدمي البياانت ،وحتليل البياانت.
الباب اخلامس :اخلامتة تشتمل على خالصة البحث وتوصيتها.
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