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 الباب الرابع 

 نتائج البحث

 صورة مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية للبنني أبمونتاي  . أ

 مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية للبنني أبمونتاي اتريخ  .1

م   1922أوكتوبري    13ه/  1341يف التاريخ الثانية عشر من الربيع األول  

عقد أستاذ احلج عبد الرشيد املتخرج جبامعة األزهر التعليم الدينية يف بيت  

معتدل بقرية فكفوران أمونتاي. األستاذ يعّلم ابلطريقة احللقة، ويف السنة  

 . Arabische Schoolبين مبىن مسمى ب  1928

ابملعهد الراشدية حتت   Arabische School، غريت اسم  1931مث يف السنة  

 رائسّي أستاذ احلج زهري سليمان. 

مت إدخال املواد العامة   1942ويف رائسّي احلج حممد عريف لوبيس سنة  

ويف نفس الوقت مت افتتاح الرتبية اخلاصة للفتيات ، لذلك مت    املدرسة  إىل

املدرسة إىل   ، مع نظام مزج بني  Normal Islam Schoolتغيري اسم هذه 

 املدارس الداخلية السلفية واخللفية اإلسالمية.
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، غري اسم املدرسة ابملعهد الراشدية اخلالدية حتت رائسّي  1945ويف السنة  

خالد  إدهام  احلج  السنة  أستاذ  انفئة     1963. مث يف  احلج  أستاذ  نظم 

أغسطس   11. ويف التاريخ  رئيس جملس اإلدارة اليوميالرائسي اليومية ك

صارت املدرسة معهد الراشدية اخلالدية اإلسالمي أو املعرف ب    1966

صار اسم املدرسة فيها من السنة    Normal Islamرخاء حىت األن. أما اسم  

املتوسطة اإلسالمية ومدرسة    Normal Islamتغيىر مبدرسة رخاء    1975

بني   Normal Islamرخاء   الستخدام  مع  أبمونتاي،  اإلسالمية  الثانوية 

الطريقة السلفية واخللفية، وأيضا مت افتتح التعليم املسمى ابلتخصص الديين 

 وقسم العايل. 

سنوات اليت صارت    6و  4وغري ذلك، مت افتتاح التعليم الرتبية اإلسالمية  

PGAN Amuntai    واألنMAN 2 Amuntai   فتح كلية   70. وحول سنة

األن صارت كلية أصول الدين جامعة    SP IAINو    IAINأصول الدين  

 أنتساري بنجارماسني و املدرسة األوىل الثانوية اإلسالمية أمونتاي. 

، مت افتتاح كلية الرتبية للراشدية اخلالدية أمونتاي )األن  1975ويف السنة  

 رخاء اإلسالمية أمونتاي(. صار جامعة 
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متاشياً مع تطور الوحدات التعليمية ، مت تنفيذ ابتكارات يف نظام التعليم  

والتدريس. بدأ التعلم حالًيا يف تطوير التعليم القائم على العلوم والتكنولوجيا 

مبختربات  اجملمع  هذا  يف  والتدريسية  التعليمية  املرافق  جتهيز  مت  حيث   ،

لغات ، وخمتربات علوم الفيزايء واألحياء والكيمياء ،  متعددة الوسائط وال

الرقمية املكتبات  عن  الشاملة،  فضالً  احلراري    ابملكتبة  واحلمل  اخلشب 

سانرتي   مركز  إىل  ابإلضافة   ، احلياة  مهارات  ومراكز  املهارات  خمتربات 

 مععد رخاء اإلسالمية هلا وحدات التعليم:للتعليم واخلدمات الصحية. 

 رخاء اإلسالمية أمونتاي جامعة   (أ

 جامعة رخاء لعلم القرأن أمونتاي   (ب 

 مدرسة رخاء الثنوية اإلسالمية للبنني  (ج

 مدرسة رخاء الثنوية اإلسالمية للبنات   (د

 مدرسة رخاء املتوسطة اإلسالمية للبنني  (ه

 مدرسة رخاء املتوسطة اإلسالمية للبنات   ( و

 املعهد العايل  ( ز

 قسم التخصص الديين   (ح

 القرأن روضة حتفيظ   (ط
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 روضة تعليم القرأن لألطفال  ( ي

 تعليم الطفولة املبكرة (ك

 روضة األطفال (ل

 مدرسة رخاء اإلبتدائية  (م

 والرسالة والشعار  الرؤية .2

 الرؤية (أ

فكرية إندونيسية مسلمة متتلك امتياز وعلم وتكنولوجيا   أجيالحتقيق  

حتدايت   مواجهة  على  قادرة  وطنية كرمية  وحضارة  شخصية  وتكوين 

 العصر وإيصال الناس إىل الرخاء والسعادة يف الدنيا واآلخرة.

 الرسالة (ب 

املخلصني    املفكرينمن    أجيالتكوين   - املسلمني  اإلندونيسيني 

 .م والتكنولوجياواملخلصني والبصرية يف العلو 

 .تكوين شخصية كرمية ونبيلة حلضارة األمة -

على  - وقادرين  ومستقلني  ديناميكيني  ومبتكرين  حمفزين  تكوين 

 .مواجهة حتدايت العصر

 .تكوين مرتمجي الدعوة وقادة اجملتمع املهرة -
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 على خلق نظام يفضي إىل عملية دميقراطية متساوية وعادلة   مظاهرة -

 الشعار  (ج

 العلم  -

 النظام -

 العمل  -

 املخلص  -

 اهليكل التنظيمي ملدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية للبنني أبمونتاي  .3

 : احلج ألفيانور املاجيسرت  رئيس املدرسة  (أ

 : حردينطو، السرجاان   رئيس اإلدارة  (ب 

 مفتاح الرزقي، املاجيسرت : احلج   رئيس قسم املنهج  (ج

 : احلج بون ميني، السرجاان   رئيس قسم الطلبة (د

 : أمحد حرماوان، املاجيسرت رئيس قسم عالقة عامة (ه

 : داايت، السرجاان  أمني صندوق املدرسة  ( و

 

 مدرس اللغة العربية  .4
 دة النحوى ا: م  ستاذ حارس األ (أ
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 دة الصرف ا: م   أستاذ بودي  (ب 
 البالغةدة ا: م   أستاذ رزقي  (ج
 دة اإلنشاء ا: م  أستاذ فهمي  (د
 دة املطالعة ا: م  أستاذ حنفي إدار  (ه
 دة اإلمالء ا: م  أستاذ فهمي  ( و

 واحد منهم يكون موضوع البحث وهو:من األساتيذ املذكورة، 

 : األستاذ حنفي إدار، السرجاان   اإلسم

 1959مارس  11: أمونتاي،   الوالدة 

  (1967بتدائية أمونتاي ) اإلرشاد اإل: مدرسة  اخلربة الرتبوية 
 ( 1976مدرسة رخاء املتوسطة اإلسالمية أمونتاي )     
 (  1979مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية أمونتاي )     
   ( 1986امعة اإلسالمية مبدينة ) اجل    
 ( 2011اجلامعة يف علوم القرأن أمونتاي )     

 األن( -1986) : مدرس يف احلديث واملطالعة  املهنة 

 

 

 تقدمي البياانت  . ب
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 االختبار البياانت من  .1

الباحث نص البحث، أعطى  الرشيدة اجلزء  من كتاب    ا عربي  ايف هذا  القراءة 

لطالب  النص عند ايرتمجوه. من نتائج ترمجة  للطالب  ل  عن مبحث التاريخ   الرابع

 وهي:  وجد الباحث أخطاء الرتمجة

  يف انحية الرتابط املنطقي (أ

 مفقود  (conjungtion)رابط (1

 )أمم األرض املعروفة( 

 : ترجم الطالب 
(bangsa-bangsa dibumi dikenal) 

 متداخالن  كلمتان (2

 )وانتصارهم على أمم األرض(
(dan kemenangan mereka terhadap atas umat 

di bumi) 

يف تعيني حمل كلمة يف مجلة غري مناسب بتصميم الكلمة ويف   اخلطأ (3

 معىن كلمة

)وما أاته أبطال اليوانن من جميد األعمال حىت أكسب اليواننيني   (أ)

 عطف أوراب واحرتامها( 
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 هذه اجلملة ترجم الطالب  
(Dan perbuatan mulia apa yang datang 

kepada para pahlawan Yunani untuk 

mendapatkan simpati dan rasa hormat 

orang-orang Yunani dari Eropa) 

 وأول كتاب مقدس دونت فيه( ) (ب )

(Dan awal kitab suci ditulis di dalamnya) 

 وضع كلمة رابط غري حمتاج (4

 حكاايت وأقاصيص يتناقلها الناس( املثال: ) 

 ترجم الطالب: 

(cerita dan kisah-kisah yang silih 

bergantinya) 

 يف انحية إرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية  (ب 

 اخلطأ يف إعادة تشكيل (1

  turun menurunكتب الطالب 

 اخلطأ يف وضع نقطة وفاصلة (2

 استخدام كلمات اختصار يف كتابة الرتمجة  (3

 فاصل ابلكلمة اليت تليها استخدام حرف جر غري  (4

 يف ترمجة  (ج
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 للتغيري والتبديل(  عرضة)ألن النقل ابللسان  (1
(karena tersebarnya dengan lisan menjadi 

penghalang untuk sebuah perubahan) 

 (معابدهم)كما يرى االن يف  (2

(sebagaimana yang dapat disaksikan di tempat-

tempat peradaban mereka) 

 واالمتهان( التكذيب إاّل )ال يلقى  (3

 الطالب:ترجم 
(hanya akan mendapat penolakan dan 

penghinaan) 

 الناس إىل تدوين أعماهلم(  سارع) (4

 ترجم الطالب:

(dan manusia berbondong-bondong) 

   الطريقة العلمية( على)وأول من كتب التاريخ  (5

(dan awal dari menulis sejarah diatas cara yang 

ilmiah) 

 )رقاع الربدي(  (6

(baju musim dingin) 

 اليوانن من جميد األعمال( أبطالوما أاته ) (7

(dan kemenangan-kemenangan Yunani berupa 

kemulian pekerjaan) 

  أسلوب اللغة املصدر قراءة يف (د
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 (.  إن كانوا عظاما)سارع الناس إىل تدوين أعماهلم  املثال:  (1

  ترجم الطالب:
(maka bercepat-cepatlah manusia menuju penulisan 

apa yang mereka lakukan meskipun penulisannya 

menggunakan tulang belulang) 

 ابتدعت الكتابة( ما املثال: )حىت إذا  (2

 ترجم الطالب:

(sehingga apabila tidak membuat sebuah catatan) 

 يف كلمة مل ترتجم (ه

 التكذيب واالمتهان(  إاّل )ال يلقى  (1

(tidak ada di dalamnya dusta dan kehinaan) 

 ( ما ابتدعت الكتابة إذاحىت ) (2

(hingga dibuatlah catatan) 

 البياانت من املقابلة  .2

 درس املطالعة املقابلة مع مدرس (أ

لطالب اجلالس يف الفصل عند اعربية  ة  اءأبن كف  حنفي إدار قال األستاذ  

ألهنم قد تعلموا العربية ابلتكثف منذ الفصل األول، السيما  جيدة،  الثالث  

سطة. رأى األستاذ أن طالهبم على األكثر تو خترجوا من مدرسة رخاء اململن  

 يستطيعون أن يقرؤا كتب الرتاث جيدا ولكن ليس لديهم مفردات كثرية.
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احملاضرة وطريقة اليت جتعل الطالب    ويف تعليم، األساتيذ يستخدمون طريقة

 . النشيطني

األساتذ هناك كثريا  ولكن  اخلاصة ىف مدرسة رخاء  لرتمجة  اال توجد مادة  

ليرتمجوا كلمة    مطالهب  ونأيمر و  من يستخدمون طريقة الرتمحة عند تعليمهم،

 1بعد كلمة خالل الدرس. 

 املقابلة مع الطالب  (ب 

ويف   2طالب يف فصل الثالث مبدرسة رخاء الثانوية.   يةناقابل الباحث مث

وترمجة تعليم  الباحث عن مشكلة  املقابلة سأل  فتلك  بشكل عام، ال  . 

إال أهنم ال حيفظون   ،وجد مشكلة كبرية يف تعلم اللغة العربية لدى الطالب ت

ب املعلم يف  ايشكون عن غيأهنم  ذلك    دون. و عربيةمفردات  كثريا من  

اإلنرتنت مما    عربتعلم الطالب  يعين    التعليم االفرتاضيعند    بعض األحيان

 .جيعل الطالب غري نشيطني للغاية وأقل من الفهم األمثل

الطالب   قال  الرتمجة،  بشكل  أما  ترمجة نص عريب  يتعلموا كيفية  مل  إهنم 

  ،درس النحوى واإلنشاءخالل  هم يعرفون طريقة الرتمحة من  ، لكن صحيح

 
   16.00ساعة   2021يسمرب   10املقابلة مع أستاذ حنفي إدار يف بيته اتريخ  1
صباحا. الطالب هم: حممد أشكا،    09.30املقابلة مع الطالب يف فصل الثالث الدينية أ ساعة  2

 حممد علوي، حممد رضا، حممد شافعي، حممد فجراينور، حسين، حممد كامل وعفوا جوزيال. 
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سأل املعلم أحياان مث  ابالهتمام ترمجة املدرس  سأل املعلم الطالب  وفيهما  

 . اءة وترمجة واحدا واحداقر الطالب ب

  حتليل البياانت . ج

 نسبة إىل نتائج البحث املتقدم، مث أتيت مرحلة التحليل ألخذ اإلستنتاج.ابل

املنطقي وإرشادات عامة   الرتابط  الباحث حتليل  التحليل، استخدم  يف وقت 

إنتاج الرتمجة يكتب ابلغة    ألن  . فأما السبب اختيار هذا التحليلندونيسيةهلجاء اإل

ولتحليل معىن الرتمجة، استخدم الباحث   ها.قواعدمطابقة  يف كتابتها    اإلندونيسية و

 قاموس املنور واملعاين. 

عالقة التبادل  قال جوريس كراف أن الرتابط املنطقي أو مناسبة جيدة متفقة هو  

ة بني عناصر مكونة اجلملة. كيف عالقة بني موضوع وحممول، وبني حممول الصرحي

 3غريها من صفات توضح العناصر املذكورة.و وهدف، 

الباحث   املنطقي، وجد  الرتابط  فيه.    %86من انحية  الطالب خيطؤون  من 

اخلطأ يف الرتابط املنطقي هو عدم التناسق بني عناصر مكونة اجلملة حىت تكون مجلة  

حدثت خطأ يف الرتابط املنطقي بسبب   غري واضحة أي فسد الرتابط املنطقي يف مجلة. 
 

3
Gorys Keraf  ،Komposisi ( ،Flores  :Nusa Indah  ،2004 ،) .43ص 
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البيان عن أخطاء   2. يف جدول  اخنداع الطالب برتتيب بنية اجلملة يف النص العريب  

 الطالب يف الرتابط املنطقي.

 حتليل األخطاء يف الرتابط املنطقي : 2جدول

 الرتمجة الصحيحة حتليل  الطالب ترمجة  اقتباس لغة مصدر الرقم 
 bangsa-bangsa أمم األرض املعروفة 1

dibumi dikenal   ال توجد رابط بني
كلمة األرض 

 واملعروفة

Bangsa-bangsa 

bumi yang 

dikenal 

وانتصارهم على   2
 أمم األرض 

dan kemenangan 

terhadap mereka 

umat di bumi atas 
كلمتان متساواين  

املعىن اي يف 
 متداخالن 

 
Dan 

kemenangan 

mereka terhadap 

umat di bumi 

وما أاته أبطال   3
اليوانن من جميد  
األعمال حىت 

أكسب اليواننيني 
عطف أوراب  

 واحرتامها

Dan perbuatan 

mulia apa yang 

datang kepada para 

 pahlawan Yunani

untuk mendapatkan 

simpati dan rasa 

hormat orang-orang 

Yunani dari Eropa 

تصميم الكلمة غري  
مرتب بسبب 

 " apa"إضافة كلمة 

Dan perbuatan 

baik yang 

dilakukan oleh 

para pahlawan 

Yunani sehingga 

membuat orang-

orang Yunani 

mendapatkan 

simpati dan 

kehormatan di 

Eropa 
وأول كتاب مقدس   4

 دونت فيه احلوادث 

Dan awal kitab suci 

ditulis di dalamnya 
تصميم الكلمة غري  

مرتب بسبب 
مطابق شكل لغة 
مصدر وهذا غري  

Dan kitab suci 

pertama yang  

ditulis memuat 

kejadian-

kejadian 
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فعال يف لغة 
 مستهدفة

حكاايت   5
وأقاصيص يتناقلها  

 الناس 

Cerita dan kisah-

silih  yangkisah 

bergantinya 

  ةوضع كلمة رابط
 غري حمتاج 

Cerita dan 

kisah-kisah silih 

bergantinya 

 

، وجد الباحث أخطاء يف كلمة ترمجة الطالب ابرتكاز  وجبانب الرتابط املنطقي

من الطالب خيطؤون فيها. حدثت   %86على إرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية. و

ال ينتبه العديد و   فيها بسبب قليل فهم الطالب يف كتابة اللغة اإلندونيسية اجليدة   خطأ

قصرية، خيشى   كلمة من الطالب إىل استخدام النقاط والفواصل، وكثري منهم يكتبون ب

 .البيان عن أخطاء الطالب   3يف جدول    .أن يتسبب ذلك يف سوء فهم من قبل القراء

 

 

 

 حتليل األخطاء يف إرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية : 3جدول

الكتابة   حتليل  كتابة الطالب  األخطئة الرقم 
 الصحيحة 
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يف اإلندونيسية   Turun-menurun إعادة تشكيل 1
قاعدة للكلمة 

 املتكررة 

Turun-temurun 

وضع نقطة   2
 )عدد من الطالب ال يهتم بكتابة نقطة وفاصلة(  وفاصلة

استخدام كلمات   3
يف كتابة   ةاختصار 

 الرتمجة
 

Pd, yg, orng, plg, 

tdk, utk, ttg, dlu, 

mrk 

هذه كتابة غري  
جيدة يف كتابة  

ورق علمية كمثل  
خوفا عن     ترمجة

سوء الفهم لدى  
 قارئ

 

كتابة حرف جر   4
 تليها  ابلكلمة اليت
 

Didalamnya, 

diatas 
يف قاعدة 

الكتابة، إذا  
كانت كلمة اليت 
تليها تدل على  
مكان أو وقت  

فالكتابة  
ابلفاصل. وإذا  

كانت تدل على 
فعل فالكتابة 
 بغري فاصل 

Di dalamnya, 

Di atas 

Di tulis, di kenal, 

di lakukan, di 

jaga, di lihat 

Ditulis, 

dikenal, 

dilakukan, 

dijaga dilihat. 

الرتابط املنطقي وإرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية، وجد الباحث أخطاء  وغري  

يف معىن الرتمجة. كان الطالب مل حيصل حمتوايت اللغة املصدر حىت خيطؤون يف نقل ما 
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هذه أخطاء بسبب قليل حفظ املفردات عند الطالب مع أن النص   يف اللغة املصدر. 

من الطالب خيطؤون يف معىن الرتمجة. يف    %68العريب كثري فيه كلمات احتيايل. هناك  

      طالب فيه.البيان عن أخطاء ال 4جدول 

 األخطاء يف معىن ترمجة  :4 جدول

 الرتمجة الصحيحة ترمجة الطالب  اقتباس لغة مصدر الرقم 
للتغيري  عرضةألن النقل ابللسان  1

 والتبديل
karena 

tersebarnya 

dengan lisan 

menjadi 

untuk  penghalang

sebuah perubahan 

karena sejarah 

berpindah lewat 

 rentanlisan maka 

diubah dan 

diganti 

 sebagaimana yang معابدهم كما يرى االن يف  2

dapat disaksikan 

di tempat-tempat 

mereka peradaban 

peribadahan 

mereka 

 hanya akan واالمتهان التكذيب ال يلقى إاّل  3

mendapat 

dan  penolakan

penghinaan 

hanya 

kebohongan dan 

hal remeh 

 dan manusia الناس إىل تدوين أعماهلم سارع 4

-berbondong

ondongb 
dan manusia 

bercepat-

cepat/bergegas 
 علىوأول من كتب التاريخ  5

 الطريقة العلمية
dan awal dari 

menulis sejarah 

cara yang  diatas

ilmiah 

Adapun penulis 

sejarah pertama 

berdasarkan 

metode ilmiah 

 baju musim رقاع الربدي  6

dingin 
Tambalan 

papyrus 

اليوانن من جميد  أبطالوما أاته  7
 األعمال 

-kemenangandan 

 kemenangan

Yunani berupa 

kemulian 

pekerjaan 

Pahlawan Yunani 
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ووجد الباحث أخطاء الطالب يف الرتمجة بسبب خطأ يف قراءة أسلوب اللغة 

املصدر. يف ترمجة اللغة العربية على مرتجم أن يهتم بقواعدها من النحوى والصرف  

الباحث  لكي مل املصدر. هناك وجد  اللغة  نقل ما يف  الطالب   %45 خيطأ يف  من 

 البيان عنه.  5خيطؤون فيه حىت يكون ترمجتهم خارجة عن معىن حقيقي. يف جدول 

 األخطاء يف أسلوب لغة مصدر  :5 جدول

الرتمجة   حتليل  ترمجة الطالب  اقتباس اللغة املصدر  الرقم 
 الصحيحة 

سارع الناس إىل   1
إن  تدوين أعماهلم 
 كانوا عظاما

maka bercepat-

cepatlah manusia 

menuju penulisan 

apa yang mereka 

lakukan 

meskipun 

penulisannya 

menggunakan 

tulang belulang 

يف هذه اجلملة 
 خطأ الطالب 

يف تعيني ضمري  
اسم كان ألن  

الصحيح 
 ". الناس"

Maka orang-

orang akan 

bercepat-

cepat menulis 

perbuatan 

mereka jika 

mereka 

merasa telah 

melakukan 

hal hebat  

ابتدعت  ما حىت إذا  2
 الكتابة 

sehingga apabila 

membuat  tidak

sebuah catatan 
حرف ما  

ليست مبعىن  
 انيف

Sehingga jika 

saja tulisan 

telah ada 

pada waktu 

itu 
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هذه من أخطئة ثقيلة يف ترمجة وغري ذلك، هناك أخطاء بسبب كلمة مل ترتجم.  

من   %45ألن ترك معىن كلمة واحدة تغرّي معىن ما يف اللغة املصدر. وجد الباحث  

 البيان عن أخطاء الطالب يف كلمة مل ترتجم. 6الطالب خيطؤون فيه. يف جدول 

 األخطاء يف كلمة مل ترتجم :6 جدول

 الرتمجة الصحيحة حتليل  ترمجة الطالب  اقتباس اللغة املصدر  الرقم 
التكذيب  إاّل ال يلقى  1

 واالمتهان
tidak ada di 

dalamnya 

dusta dan 

kehinaan 

هذه الرتمجة تغري  
معىن اللغة 

 املصدر

Merupakan 

kebohongan 

dan kehinaan 

ما ابتدعت   إذاحىت  2
 الكتابة 

hingga 

dibuatlah 

catatan 
تدل هذه الرتمجة  

أبن الكتابة  
ابتدعت مبعىن  

 الكلمة

Sehingga jika 

saja tulisan 

telah ada pada 

waktu itu 

 

كانت من . هذه األخطئة  6-2قد مت بيان حتليل أخطاء الطالب من جدول 

ومل حتدث معاين الرتمجة.  انحية الرتابط املنطقي وإرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية و 

ويعرفون   ويعلمون قواعد اللغة العربية  األخطئة إذا كان الطالب يتكثرون يف مترين الرتمجة

 .تكوين مجلتها الصحيحة وحيفظون مفردات كثريا كتابة اللغة اإلندونيسية جيدة و 
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 .7قّدم الباحث البياانت عن أمساء الطالب وأخطاءهم يف الرتمجة. هذه هي البيان يف جدول 

 تصنيف األخطئة لكل الطالب :7جدول 

 أمساء الطالب  الرقم 

هلجاء  أخطئة يف إرشادات عامة   أخطئة يف الرتابط املنطقي 
 أخطئة يف معىن الرتمجة  اإلندونيسية 

كلمة مل  
 ترتجم 

أسلوب  
لغة  
رابط  مصدر 

 مفقود 
كلمتان  
 متداخالن 

تصميم  
  الكلمة

1 

تصميم  
  الكلمة

2 

رابط 
غري  
 حمتاج

إعادة  
 تشكيل

نقطة  
 وفاصلة 

كلمات  
 اختصار 

حرف  
 7 6 5 4 3 2 1 جر 

  ✓          ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   حممد نريجا  1
  ✓    ✓      ✓ ✓ ✓   ✓   ✓ حبيب حممد  2
  ✓ ✓           ✓   ✓ ✓   حممد لطفي زيين 3

أمحد أشكا ريزا   4
  ✓ ✓         ✓  ✓   ✓ ✓   نوغراها

  ✓ ✓         ✓     ✓ ✓   أمحد خري األنوار  5
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   ✓  ✓   ✓     ✓  ✓  ✓    حممد علوي  6
   ✓  ✓   ✓       ✓      حممد حيي  7
   ✓      ✓ ✓  ✓ ✓ ✓    ✓   أمحد نبوي  8
   ✓  ✓          ✓      حساين 9
 ✓  ✓   ✓     ✓       ✓   حممد رضا  10
   ✓   ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓   حممد شافعي  11
         ✓         ✓  ✓ حممد فجراينور  12
   ✓      ✓ ✓  ✓ ✓ ✓    ✓   حممد زيين 13
         ✓   ✓      ✓  ✓ أمحد حزيفي  14
   ✓      ✓         ✓   حممد كامل  15
   ✓      ✓   ✓ ✓ ✓       رزقي رمضان  16
   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   حممد شاكل  17

حممد عفوا   18
   ✓      ✓    ✓     ✓   جوزيال 

  ✓  ✓        ✓     ✓ ✓   حممد إهلام  19
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  ✓  ✓        ✓ ✓    ✓ ✓   حممد رفلي  20
  ✓  ✓        ✓     ✓ ✓ ✓  موالان أمحد غاين  21
  ✓  ✓  ✓      ✓     ✓ ✓ ✓  ري ايدي كف 22

 

أخطئة يف الرتابط    5خطأ يف ترمجة الطالب. وهي    20طالبا، وجد الباحث    22من عدد طالب الذين يلتحقون يف هذا البحث  
أخطئة يف إرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية    4تصميم الكلمة، وضع كلمة رابطة غري حمتاجة(،  يف    2املنطقي )رابط مفقود، كلمتان متداخالن،  

)خطأين(    2أخطئة يف معىن الرتمجة،    7)إعادة تشكيل، وضع نقطة وفاصلة، استخدام كلمات اختصارة، كتابة حرف جر ابلكلمة اليت تليها(،  
 ترتجم. )خطأين( يف كلمة مل 2يف قراءة أسلوب اللغة املصدر، 

الباحث إرشادات تقومي ترمجة اليت كتبها الدكتور حممد شريف هداية   قّدم بعد ما حصل الباحث األخطاء يف الرتابط املنطقي وغريها،
أي الطالب يستطيعون ترمجة النص العريب إىل   79،45ملعرفة استطاع الطالب ودرجتهم يف كفاءة الرتمجة. وحصل الباحث متوسط درجة    هللا

مع عدم مادة الرتمجة يف مدرستهم، يناسب استطاع الطالب بتكثيف تعلم اللغة العربية يف مدرستهم ومبادر األساتيذ   اإلندونيسية جيدة اللغة 
     يف مترين الرتمجة للطالب خالل درسهم.

 


