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 باب األول

 المقدمة

 حثأ. خلفية الب

و يبحث  حلازمثالث اإلصطالح يف التدريس اللغة العربية اليت مفهوم باكان  

اللغة العربية ليحصل جيدا الذي بلغ، يعٍت ادلدخل و طريقة  تدريسعن جواز اإلصالح 

يف احلقيقة، طريقة ىي "األسلوب" يعٍت لألسلوب يعمل العمل الذي  1و تصوير.

 2الّصيغة لنظام خاص.يستعمل حادثة و 

 اإلقًتاح، طريق، و طريقةىو اجملموعة األسلوب،  تدريسريقة ال، طرأى نوىى 

 ىو تدريسال طريقة3ادلتعلم. تدريسخاّصة الذي يقطع لتقدًن مواّد الدرس يف عملّية 

 تدريسال طريقة فهم أما  .يةتدريسادلواد ال يف تقدًن من ادلعلمُت ادلستخدمة األسلوب

 .باللغة العربية ادلواد تقدًن اللغة العربية يف مدّرس يستخدمهاطريقة  ىي العربية اللغة
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، ادلمارسة اجلملة تطبيق طريقة وتشمل العربية اللغة تدريسال طريقة نواع مناأل 

قلد و الوحدة و طريقة  وطريقة النحوية الًتمجة طريقةو الًتمجة  طريقةو  اإلمالءوطريقة 

ختالف عن اإل 4.يةسمعال اللغةطريقة ال، و نفسعلم ال، وطريقة النحوية وطريقة احلفظ،

 غَت الو   .اللغة العربية لكل معلم ربديااالبتكار سيكون و اللغة العربية  تدريسطريقة ال

 مع ادلواد تصال ادلباشرااإلجراء الذي  ناحية، ولكن أن يتقن جيب ناحية الصيغة اليت

 .والطالب

 اليت قد جيري تنفيذىا تدريسجودة ال، لًتقية تدريسالة عاجلة مشكاليف زلاولة دل

الطريق  زلاولة إلجيادىي يف احلقيقة و ، جدا ىي متنوعة اللغة العربية تدريسل طريقة

اللغة تدريس  5.بشكل عام ةاللغة العربي إتقان أن الطالب اللغة العربية تدريسل الصحيح

القدرة  تدريب لتوفَت حيفظون ادلفردات اليت الًتمجة بشروط طريقة باطريقة تعرف باسم

 6.الًتمجة على

 شروط، وىناك ثالثة اللغات الًتمجة بُت اليت يشابك علىلفارسي، رأى ا

ىذه  .الًتمجة اليت ذبري يف ادلعرفية والعمليةترمجة" كما " translasion( 1أساسية، وىي)
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 ترمجة "" translating  (2،)بالعُت اجملردة ديكن رؤيتها ال، وألنو mentalistic ىي العملية

 شكل من أشكال "السلوك يف ىذه العملية أن ينظر إليها اهنا رلرد .عمليةىو الذي 

 a (3) وما شابو ذلك، القاموس، من خالل انقلبت، النص مصدر مثل قراءة، ك "ترمجة

translation  "7.يف وقت سابقترمجة و  مجةعملية الًت ىي نتائج " الًتمجة 

 فهم الذين ال يستطيعون الطالبمساعدة  الًتمجة هتدف إىل العامة أنشطة

، مما تسبب تدرجيي والية تقبل القارئ ترمجات ال تدع .ادلصدر من اللغة الرسالة مباشرة

أن ربقق  الًتمجة اليت أعمال إلنتاج ترمجة هتدف يف األساس، .اللبس وسوء الفهميف 

 8.يف اللغة ادلصدر معٌت إىل  ادلعٌت أقرب

فظ ادلفردات. اللغة األجنبية و اخلص لللغة العربية يعٍت باحل تدريسأىم من ال

اللغة العربية  تدريسة ادلفردات, ألن ىي كمثل مفتاح من الالبد أن يكون الطالبون لكفاء

 يعٍت يف احملال القراءة، و احملادثة، و الكتابة، و غَتىا.

الدينية اإلسالمية منذ على ادلستوى  ةيف إندونيسيا، درس اللغة العربية يف ادلدرس

السالمية احلكومية ا ادلتوسطةالعايل، ادلدارس  تدريساألساسي أو ادلدرسة االبتدائية إىل ال

اللغة العربية يف ادلدرسة ادلدارس  تدريسعلى وجو اخلصوص. واذلدف احملدد ل توجناجنري
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ىو أن الطالب قادرون على فهم اللغة، إما عن  االسالمية احلكومية توجناجنري ادلتوسطة

طريق السمع أو يف الكتابة وغَت قادرة على التعبَت عن أفكاره ومشاعره، سواء شفويا 

وخطيا. واذلدف العام ىو فهم لغة القرآن كلغة الوحي اإلذلي وفهم لغة التواصل يف العامل 

و مما يدل على تلك اجلهود العظيمة و اذلمة الكبَتة لدى الشعب  بعد اإلجنليزية.

منذ دخول اإلسالم اللغة العربية يف إندونيسيا دير دبراحل طويلة  تدريساإلندونيسيي أن 

  1إىل ىذا اليوم.

االسالمية  ادلتوسطةجادة اللغة يف ادلفردات أو النطق احملادثة يف ادلدرسة اإل

عاجلتها أو ادلركزية خصوصا العربية، ىي القضية ادلركزية اليت جيب م احلكومية توجناجنري

بشكل مكثف حىت يتمكن الطالب قادرين على دراسة األدب والكتب ادلطلوبة يف 

العلوم األخرى. العربية اليت كان ينبغي أن تستخدم من قبل الطالب كان ال يزال 

 الصعوبات الرئيسية لديهم للتغلب عليها.

عدم معرفة اللغة  اللغة العربية يتأثر تدريسالصعوبات اليت تواجو الطالب يف 

الذين  ادلدرسة العامةالعربية بُت الطالب أنفسهم، وىذا ىو سبب ألن معظمهم يأيت من 

ذلك، ىناك أولئك الذين جاؤوا و لال يعرفون العربية على اإلطالق، ومل يتم دراستها. 
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 ادلدارس اإلبتدائية، ولكن ليس كل منهم قادرا على القول ادلفردات اللغة العربية جبيدة

 وحقيقية.

اإلسالمية احلكومية توجناجنري كمحل  ادلتوسطةو اختارت الباحثة يف ادلدرسة 

( إهنا إحدى ادلدارس ادلعروفة 2( إن موقعها إسًتاتيجي، )1البحث، وذلك أسباب : )

 اللغة العربية و ىو برنامج اللغة العربية. تدريس( إن ذلا فصل خاص ل3، )كاليداويريف  

البحث بادلوضوع  النص، فالباحثة ترغب يف السابق استنادا إىل التفسَت

يف ادلدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية طريقة الًتمجة لًتقية كفاءة ادلفردات ستخدام ا"

. ىذا ادلوضوع ادلثَت لالىتمام أن 2115/ 2114للعام الدراسى  كاليداوير  توجناجنري

ث الذي كتب سواء ادلوضوع مع ( مل ذبد الباح1مناقشتها ودراستها لثالثة أسباب: )

( ىذا ادلوضوع وأمهية النتائج يف ادلربُت مساعدة ادلدّرس يف اشرح 2موضوع السابق، )

ية باللغة العربية، وخاصة على كفاءة ادلفردات الطالب الذين لديهم العقبات  تدريسال

 .كثَتة

 

 مسائل البحث . ب

 كما يلي:  وفقا خبلفية البحث السابقة، فيمكن وضع مسائل البحث
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اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةاللغة العربية يف ادلدرسة  عملية التدريس كيف .1

 ؟كاليداوير  توجناجنري

ستخدم طريقة الًتمجة لًتقية كفاءة ادلفردات يف ادلدرسة الثناوية ي إجراءتكيف  .2

 ؟ كاليداوير  توجناجنرياإلسالمية احلكومية 

طريقة الًتمجة لًتقية كفاءة ادلفردات يف  دماستخ يف حاوالتو  مشكالتما ىي  .3

 ؟ كاليداوير  توجناجنريادلدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية 

 

 ف البحثاأهدج. 

 و أما ألىداف البحث فهي:

اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  عملية التدريسدلعرفة  .1

 .كاليداوير  توجناجنري

 ادلتوسطةستخدم طريقة الًتمجة لًتقية كفاءة ادلفردات يف ادلدرسة ا إجراءت عرفةدل .2

 . كاليداوير  اإلسالمية احلكومية توجناجنري

يف استخدم طريقة الًتمجة لًتقية كفاءة ادلفردات يف  احلاوالتو  عرفة مشكالتدل .3

 .كاليداوير  اإلسالمية احلكومية توجناجنري توسطةادلدرسة ادل
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 فوائد البحثد. 

 جى بعد أداء البحث أن تكون ذلذا البحث فوائد كما يلي:ير  

 أ. فوائدة النظرية

لتطوير ىذا البحث من ادلتوقع أن تكون قادرة على إضافة لزياد الفكر يف ترقية  

 كفاءة ادلفردات من خالل تطبيق طريقة الًتمجة على تعلم اللغة العربية.

 تطبيقيةالب. فوائد 

ية ، ومن ادلتوقع احلصول على ردود الفعل على ادلدارس الدين أ( للمعلمُت و

نتائج ىذا البحث، واليت بدورىا ديكن أن تستخدم دبثابة تقييم لزيادة 

 ربسُت النجاح يف ادلستقبل.

ب( للكاتب واكتساب معارف إضافية وكذلك مفيدة للباحثُت ادلشاركُت يف 

 .تدريسالقيام دبزيد من البحوث، وخاصة يف رلال ال

 

 المصطلحاته. توضيح 

لسهولة الفهم وتعطى حدود الًتكيز على البحوث ادلتعلقة العنوان، حيتاج  

 الباحثون لتفسَت ادلصطلحات اليت تعترب مهمة يف ىذا العنوان، من بُت أمور أخرى:

 النظرى توضيح. 1
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 أ( طريقة الًتمجة

يف  طريقة الًتمجة ىو أساليب لًتمجة أو الدروس احلالية لًتمجة الكتب العربية

 11القراءة اإلندونيسية.

 ادلفردات كفاءة ب(  

كفاءة ادلفردات ىي شيء واحد لديو جلمع الكلمات اليت تشكل اللغة ورلموعة 

 11من الكلمات ستستخدم لبناء مجلة أو التواصل مع اجلمهور.

 يقي. توضيح التطب2

طريقة الًتمجة لًتقية كفاءة ادلفردات  إستخدام"  بادلوضوعربليل  و احلقائقجلمع 

/ 2115للعام الدراسي  كاليداوير  االسالمية احلكومية توجناجنري ادلتوسطةيف ادلدرسة 

ادلدرسة ب الثامن" ويركز على تطبيق طريقة ربتوي على ترجم تناوذلا يف الصف 2116

من أجل ربسُت مهارات مفرداهتم. يف   مية احلكومية توجناجنرياالسال ادلتوسطةادلدارس 

ىذه الدراسة، اليت تنطوي على عدد من مدرس اللغة العربية يف ادلدارس الدينية، 

 والطالب من الصف األول والكتب العربية اليت غالبا ما يتم ترمجتو إىل اإلندونيسية.
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 و. بحوث السابقة

سة من قبل ادلؤلف ادلتعلقة بالبحث على العنوان واستنادا إىل ادلالحظة والدرا

أعاله، ىناك عدد قليل من نتائج البحوث الواردة يف شكل أطروحة، من بُت أمور 

 أخرى:

أوال، أ. ه برىان الدين، كلية الدراسات اإلسالمية جامعة احملمدية سورابايا عام 

يف قراءة الكتاب الًتمجة  -، ربت عنوان "مشاكل يف استخدام طريقة القواعد2119

اجلرومية وقضيتو يف ادلدارس الدينية نادي االرباد كوجنانج كيديري". ىذه األطروحة 

الًتمجة يف قراءة كتاب  -يناقش بعض ادلشاكل يف استخدام وسائل طريقة القواعد

اجلرومية  و حلول عرضت بعد نتائجهم البحثية عذبا، البحوث ذكر أن استخدام 

الًتمجة يف قراءة الكتب اجلرومية يف ادلدرسة االرباد   -لقواعدأساليب مشاكل طريقة ا

كوجنانج كيديري و واحلل ىو: أ( ال إعداد يف عملية التعلم وليس ىناك أىداف 

واضحة. ب( طالبا وطالبة يف ىذه الدراسة متيل إىل أن تكون سلبية. ج( الطالب لديهم 

علمُت يف تطبيق واستخدام صعوبة يف القراءة، د( عدم وجود انضباط الطالب وادل

 12ساعات الدراسة.
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، جامعة يوجياكارتا اإلسالمية تدريسا، زلّمد عّز الدين الشوقي ، كلية الثاني

 -، ربت عنوان "طرق يف التعلم طريقة القواعد2113احلكومية سنن كاليجاجا يف عام 

الًتمجة الكتاب األصفر يف رلمع ادلدارس اإلسالمية الداخلية بوندوك آل منور كرافياك 

واحدة من أساليب التنفيذ يتم تطبيق طريقة يوجياكارتا". وتبحث ىذه األطروحة 

الًتمجة يف التعلم الكتاب األصفر يف ادلدارس اإلسالمية الداخلية بوندوك آل  -القواعد

منور رلمع كرافياك يوجياكارتا مع النتائج، رجل الدين قراءة موضوع الواردة يف الكتاب 

ادلعلومات اليت وصفها األصفر، مث الطالب كتابة معٌت كلمات واحد و واحدا تسجيل 

األستاذ، مث رجل الدين ربليل قواعده لتقدًن األسئلة للطالب حول النحو الصرف ىو يف  

 13كتابو األصفر.

ثالثا، لطفى إمسى أروم كوسوما أجى كلية الًتبية و علوم التدريس يف قسم اللغة 

العربية باجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية ادلوضوع "تأثَت لعبة اللغة على كفاءة 

اذلدى باندونج تولونج أجونج للعام  ادلتوسطةيف ادلدرسة  مفردات طالب الصف السابع

". استخدام لعبة اللغة على كفاءة مفردات : ىناك زلاوالت 2113/ 2112الدراسى 

اذلدى باندونج تولونج  ادلتوسطةتتعلق بإستخدام لعبة اللغة على كفاءة مفردات بادلدرسة 

أن األستاذة عند لقاء ادلادة اليت أجونج. و بعد التقوًن و ادلشاىدة على الشخص فيعرف 
                                                           

13
 M. Izzuddin As-Syauqi, Metode Qowaid dan Tarjamah Kitab Kuning di 

Perkumpulan Madrasah Islam Bunduk Al- Munawwar Krapyak Yogyakarta, (Yogyakarta: 
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تتعلق باللغة العربية من إحدى مادهتا ىي بإستجدام لغبة اللغة. و اللعبة ادلستعملة لًتقية  

كفاءة ادلفردات ىي االول طريقة ادلزاوجة و الثاىن لعبة اللغة أين أنا و ثالث اإلسرار 

 14الوتسلسل.

رابعا، ايرما فطمة بادلوضوع " استخدام األناشيد لًتقية كفاءة ادلفردات للصف  

 -2112الث بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية " اخلَتية" تولونج أجونج للعام الدراسي الث

 تدريسإن األناشيد من إحدى طرق ال.و نتائج البحث عن البحث العلمي يعٍت 2113

ادلستعملة لًتقية كفاءة ادلفردات يف الصف الثالث بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اخلَتية 

بالسهل و الفرح. رلاالت ادلفردات يف  تدريسع الطالب السومربمجفول. لكي يستطي

الصف الثالث تتكون عن األشياء يف الناطاق. مشكالت يف استخدام األناشيد و 

، و ينبغي أن يكون حقا تدريسربلها: للمعلمُت الذين سيستخدمون ىذه األناشيد لل

حىت ون نشيد أو قادرة على السيطرة على الفصول الدراسية. ادلدرسُت الذين ال حيب

لتطبيق نشيد ديكن باستخدام شريط كاسيت أو شريط وسائل  تدريسصعوبة يف ال
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 Lutfi Isma Arumkusuma Aji, Pengaruh Permainan Bahasa pada Penguasaan Kosa 

kata siswa Kelas VII di MTs “Al- Huda” Bandung Tulungagung Tahun Pelajaran 2112/ 2113, 
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. عدد زلدود من األناشيد اليت ديكن أن تدرس من قبل تدريساإلعالم لتتبع عملية ال

 15.تدريسادلدرس و ينبغي أن يكون ادلدرس تريد إنشاء األناشيد اخلاصة هبم لل

ة لًتقية خامسا، أمحد سراج الدين بادلوضوع " تطبيق طريقة القواعد و الًتمج 

 -2112تولونج أجونج للعام الدراسي  (MIA)مهارة القراءة دبعهد العلم و العمل 

. و أما نتائج البحث يف ىذا البحث العلمي: إن تطبيق طريقة القواعد و الًتمجة  2113

 تدريسيبدأ دبحافظة التالميذ من مادة ال "لم و العمللًتقية مهارة القراءة بادلعهد "الع

، تدريسالقادمة، مّت قرّأ و فّسر ادلعّلم مادة ال تدريسقرأ بعض التالميذ مادة ال القادمة، مثّ 

قواعد اللعة العربية بتكرار  تدريسبالتمثيل او غَته، مّث خيتم  تدريسمّث بُّت ادلعّلم مادة ال

بُت ادلعّلم و ادلتعّلم معا. و اّما مشكالت تطبيق طريقة القواعد و الًتمجة  تدريسمادة ال

، و مًتدد بعض تدريسقية مهارة القراءة يف ادلعهد "العلم و العمل" ضيق وقت اللًت 

التالميذ عن مراد النص الذي يرجم بالتفصيل )بكلمة واحدة واحدة(، و كون بعض 

التالميذ ال ينتظم تعّلمو، و نقص اشًتاك بعض والد التالميذ. و اّما احملاوالت حلّل 

" العلم و العمل "لًتمجة لًتقية مهارة القراءة يف ادلعهد مشكالت تطبيق طريقة القواعد و ا

مشاورة بُت التالميذ يف الوقت الخرى، و تقسيم ادلعّلم تالميذه الفرق عند استماعو على 

و  تدريسربفيظ التالميذ، و تنظيم التالميذ قواعد اللغة العربية و التصريف قبل وقت ال
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ذه ادلدرسة و والد التالميذ، و تدريب قراءة النص يوم الثالثاء و اجلمعة، و ذبّمع معّلم ى

 16ادلعّلم. تدريسو مراده قبل 

 

 ز. ترتيب البحث

كانت الكيفية شرطا للحصول على الفهم عن ادلؤلفات العلمية. بناء على  

 ذلك، للسهولة على الفهم عن ىذا البخث العلمي فتضع الكتابة الكيفية كما يلي: 

. القسم األول، حيتوي على األمور : صفحة الغالف، و صفحة ادلوضوع، و صفحة 1

موافقة ادلشرف، و صفحة تصديق رلليس 

ادلناقشة، و صفحة الشعار، و صفحة اإلىداء، 

و كلمة الشكر، و الفهرس، و ادللحقات، و 

 التلخيص.

 . القسم الرئيسي، حيتوي على مخسة أشياء، و ىي:2

: ادلقدمة حيث فيها: )أ( خلفية البحث، )ب( مسائل البحث،  الباب األول

وضيح ائد البحث، )ه( ت)ج( أىدف البحث، )د( فو 

 ادلصطلحات، )و( حبوث السابقة، )ز( ترتيب البحث.
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امهية اللغة العربية )ب(مفهوم  : النظريات حيث تشميل فيها: )أ( الباب الثاين

اللغة العربية )د( مفهوم الًتمجة  تدريساللغة العربية )ج(  تدريس

( ح)ادلفردات ز( فهم ) )و( مفهوم الكفاءة طريقة الًتمجة )ه( 

 ادلفردات. تدريسمفهوم 

، و: منهج البحث حيث تتكون فيها: )أ( تصميم البحث و مدخل الباب الثالث

حث، )د( مصادر احلقائق، ا)ب( مكان البحث، )ج( حضور الب

)ه( اإلجراءات يف مجع احلقائق، )و( ربليل احلقائق، )ز( صحة 

 احلقائق، )ح( خطوات البحث.

لبحث الذي يتكون من رلوز عن خلفية موضوع : تقدًن نتائج ا الباب الرابع

 البحث و تقدًن احلقائق و ربليلها.

 : اخلامتة اليت تتكّون من التلخيص و االفًتاحات. الباب اخلامس


