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  اراالختـــص
  

كفاءة الطالب ىف استخدام املعجم و تأثريها على قدرة ترمجة اللغة العربية إىل اللغة :  فوأد فريادى
معهد مفتاح درسة قسم اللياىل والنهارى ىف مب الثانيةدراسة احلالة لطالب املرحلة ( اإلندونسية 

  )شربون  شوارجنناملتعلمني بباكن 
  

مر أمعلم اللغة ىف تلك املدرسة قد . هي املدرسة اليت فيها اللغة العربية ىف مادة تعليمها مدرسة قسم اللياىل والنهارى
و يعرف أنّ من واجب  . ملوا املعجم ىف كل تعليم اللغة العربية وشرح املعلم عن كيفية استخدام املعجم جيداحيالطالب لكي 

العربية حيمل الطالب املعجم و يدرس الطالب كيفية كفاءة الطالب ىف استخدام املعجم جيدا ألن ىف كل تعليم اللغة 
القدرة على استخدام املعجم تتعلق بقدرة على ترمجة للغة ما . استخدام املعجم إما من جهة النظرية وإما من جهة املمارسة

ريدها أن إىل اللغة األخري ألن إحدى الفوائد من املعجم هو ملساعدة الطالب لبحث الكلمة الصعبة من النصوص اليت ي
ومن البحث . من ذلك املتعلم الذي يستطيع أن يستخدم املعجم جيدا طبعا يقدر على ترمجة. يرتمجها إىل اللغة األخرى

على  ترمجة اللغة العربية إىل ال يقدرون الواقع كثري من الطالب  أن مدرسة قسم اللياىل والنهارى الذي قد قام به الباحث ىف
  .ا قد درسوا عن كيفية استخدام املعجم من معلمهماللغة اإلندونيسية ولوكانو 

الب ىف استخدام املعجم و تأثريها على قدرة الرتمجة اللغة كفأة الط اهلدف من هذا البحث هو للوقوف على قيمة 
  العربية إىل اللغة اإلندونيسية

اخلصلة ىف استخدام املعجم حقيقة يستطيع أن يدرب  ويعتمد الباحث ىف هذه الرسالة على األسس التفكريية هي أن
الطالب ملعرفة خاصية املعجم ىف تنمية الكلمات من الكلمة األصلية حىت يستطيع الطالب أن يطلبوا الكلمات نظرا من 

جية و ملعر . الكلمات األصلية فة استخدام املعجم ليس ملعرفة معىن الكلمات فقط بل لطلب الكلمة األصلية و ملعرفة 
قدرة  ت و كيفية استخدامها أيضا حىت بفهم طربقة استخدام املعجم حيدا طبعااشتقاق و ملعرفة أعمال تراكيب الكلما

  .ترمجة اللغة ما إىل اللغة األخري جيدا علىالطالب 
ار كان الباحث يستخدم املقابلة الشحصية واملالحظة املباشرة ونشر االستفتاء و االختب, للحصول على هدف البحث

  ( Deskriptif ) وصفي أي حبث حبث  لتناول احلقائق املتغري السيين و الصادي وأما طريقة البحث اليت يستخدمها الباحث فهي
وأما هدفها فهي . وهي طريقة البحث ملعرفة جمموع اإلنسان أو املفعول أو نظام الفكري أو احلادثة اخلاصة ىف زمن احلاضر

  ها بني احلقائق األخرىلوصف احلقائق املوجودة وعالقت
 تى نتيجة نأل الصادي و السيين املتغريبني  التأثري الداليلوجود ّن أوأما نتيجة الىت يناهلا الباحث ىف هذا البحث هي 

  . مقبول  Ha و مردود  Ho أي  )١,٧٢٥( ( t-tabel) جدول تى نتيجة من أكرب) ٥,٦٥٣( ( t-hitung) حساب
 

 



١ 
 الباب األول

مة   مقدّ

 

 خلفية البحث  .أ 
ا املهمة للناس ىف  االتصالاللغة هي أداة    تمع  ا

مششورى (  مقصوده إىل الناس األخر يستطيع الناس أن يعرب 
١٩٨٧:  ٥٥  (    

وأما اللغة العربية فهي إحدى اللغات ىف العامل وهلا مكانة   
ا عند ا االجتماعيةخاصة ىف ميادين احلياة الفردية و  ملسلمني أل

: حممد على اخلوىل ( ن الكرمي و احلديث الشريف من اللغة القرآ
١٩:  ١٩٧٤ (  
يضا هي اللغة اليت قررها أاللغة العربية  أن جبانب ذلك  

األمم املتحدة لغة دولية وتستطيع أن تعمل ىف مناقشة األمم 
  ) ٩:  ١٩٨١إمام بواىن ( املتحدة 
ا رأى الباحث ما أمهية اللغة الع   ربية ىف عصرنا احلاضر أل

ا اللغة الدولية أيضا ذلك  إىلنظرا . ليست لغة دينية فقط بل أ
م اللغة العربية يكون ىف مؤسسة يتعلّ  أنّ لباحث لوال عجب 

  .الرتبيية إما ىف مؤسسة الرتبية الرمسية أو مؤسسة غري الرمسية

١ 



٢ 
معهد مفتاح املتعلمني مدرسة قسم اللياىل والنهارى ىف   

ة غدرسة اليت فيها اللاملهي شربون  شوارجننيبباكن سالمي اإل
 أمرقد معلم اللغة ىف تلك املدرسة  .العربية ىف مادة تعليمها

شرح و املعجم ىف كل تعليم اللغة العربية ملوا حي يكالطالب ل
  .جيدا املعلم عن كيفية استخدام املعجم
واجب كفاءة الطالب المن  أنّ من البيان السابق يعرف 

حيمل اللغة العربية كل تعليم ىف  جيدا ألن استخدام املعجم  ىف
إما من الطالب كيفية استخدام املعجم يدرس  والطالب املعجم 

  .املمارسة جهة إما منالنظرية و جهة 
ال بد للمرتجم أن ميلك القدرة على املفردات واالستيعاب 

عرفة عن عنها إما مفردات اللغة العربية و إما اللغة اإلندونسية و امل
تراكيب اللغة إما تراكيب اللغة العربية و إما تراكيب اللغة 

وال ميكن املرتجم أن يرتجم النصوص العربية الىت ال . اإلندونسية
باملعجم يستطيع . لذلك حيتاج املرتجم إىل املعجم. يعرفها معانيها

ولكن ولو كان املعجم آلة . املرتجم أن يرتجم الكلمة الصعوبة
رتجم ىف عملية الرتمجة إذا كان املرتجم ال يستطيع أن ملساعدة امل

يعمل و يستخدم املعجم حسنة طبعا ال يستطيع املرتجم أن حيتار 
الكلمة املقصودة حىت ال ينجح املرتجم ىف ترمجة اللغة العربية إىل 

  .اللغة اإلندونيسية



٣ 
نسان إوال شك أن استخدام املعجم اللغوي ضروري لكل     

 اإلنسانل متعلم بشكل خاص  وذلك ألن قدرة بوجه عام ، ولك
على استيعاب املفردات ، ومعرفة معانيها واشتقاقها وضبط 
حروفها  حمدودة مبجال ثقافة الفرد وميدان ختصصه ومستوى 
حتصيله ومن هنا تظهر احلاجة إىل استشارة املعجم ملعرفة املعىن 

 . املراد من الكلمة  يف خمتلف السياقات
قدرة على ترمجة للغة ستخدام املعجم تتعلق بالقدرة على ا

ملساعدة املعجم هو  الفوائد منإحدى إىل اللغة األخري ألن  ما
اليت يريدها أن  من النصوصبحث الكلمة الصعبة الطالب ل

الذي يستطيع أن  املتعلممن ذلك  .إىل اللغة األخرى يرتمجها
تعلم ترمجة أي يرتجم املجيدا طبعا يقدر على يستخدم املعجم 

  .اإلندونيسيةإىل اللغة  عربيةالمن اللغة الكلمة الصعبة 
 معهد مفتاح ىف الباحث به ومن البحث الذي قد قام  

درسة قسم مبكثري من الطالب الواقع  ىف أن  اإلسالمي املتعلمني
ترمجة اللغة العربية إىل اللغة  علىال يقدرون اللياىل والنهارى 

اللغة  –عجم اللغة العربية يستخدم امل ولوكانوا اإلندونيسية
درسوا عن كيفية استخدام املعجم من  اإلندونيسية ال سيما

ذلك ىف ل الرتجة و ىف تعليم ةمشكلهذا عند الباحث . معلمهم
يبحثها  يقوم بالبحث و أن هذا البحث يريد الباحث أن

كفاءة الطالب ىف استخدام املعجم و تأثريها على " باملوضوع 



٤ 
دراسة احلالة ( العربية إىل اللغة اإلندونسية  قدرة ترمجة اللغة

معهد درسة قسم اللياىل والنهارى ىف مب الثانية املرحلةلتالميذ 
  ) " شربون شوارجننيبباكن  مفتاح املتعلمني

    
 فروض البحث   .ب 

  : فروض البحث ىف هذه الرسالة ستعرض فيما يلى 
 ميدان البحث   .١

البحث هو إذا نظر الباحث إىل هذا املوضوع فميدان 
 اللغة العربيةتعليم ترمجة 

 منهج البحث  .٢
  أما منهج البحث ىف هذه الرسالة فهو حبث كمي  

 نوع البحث   .٣
البحث ( نوع البحث ىف كتابة هذه الرسالة هي أمبرييك 

  ) امليداىن 
 حتديد املسألة   .٤

اللغة  ىف استخدام املعجم املرحلة الثانية كفاءة طالب .١
 سيةاللغة اإلندوني –العربية 

ترمجة اللغة العربية إىل  على املرحلة الثانية طالبقدرة  .٢
اللغة  - اللغة العربية مبساعدة املعجماللغة 

  .اإلندونيسية



٥ 
 

 أسئلة البحث  .٥
ىف استخدام  املرحلة الثانية طالبكفاءة إىل أي حد   )١

 ؟اللغة اإلندونيسية  –اللغة العربية  املعجم
ترمجة اللغة  على املرحلة الثانية طالبإىل أي حد قدرة   )٢

اللغة  مبساعدة املعجم  العربية إىل اللغة اإلندونيسية
 ؟اللغة اإلندونيسية –العربية 

    املرحلة الثانية طالبكفاءة   بني التأثريإىل أي حد  )٣
قدرة ترمجة اللغة العربية إىل اللغة و ىف استخدام املعجم 

 ؟ اإلندونيسية
  
 أهداف البحث   .ج 

ىف استخدام  املرحلة الثانية بطالكفاءة لنيل احلقائق عن   .١
اللغة  –اللغة العربية  الطالب ىف استخدام املعجم املعجم

  .اإلندونيسية
ترمجة اللغة  على املرحلة الثانية طالبقدرة لنيل احلقائق عن  .٢

مبساعدة املعجم  اللغة العربية   العربية إىل اللغة اإلندونيسية
 .اللغة اإلندونيسية –

ىف استخدام  املرحلة الثانية طالبني كفاءة ب التأثريلنيل قيمة  .٣
 .ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية على املعجم و قدرة



٦ 
 األسس التفكيرية  .د 

مجع كلمات لغة ما وتعريفها  هو القاموساملعجم أو     
آخر من القواميس يضم قائمة كلمات لغة  وهناك نوع. وشرحها

، على دونسياإلن -س العريبفالقامو  .ما وما يقابلها يف لغة أخرى
. دونسيوما يقابله باإلن لكلمات العربيةلسبيل املثال يضم قائمة 

الكلمات،  لفظتويف بعض األحيان يشتمل القاموس على طريقة 
وباإلضافة إىل . ومعلومات عن أصلها وطريقة استخدامها

هناك قواميس . على خمزون حمردهااليت " العامة" القواميس
ّ ميس اخلاصة بعلم كالقوا متخصصة ، كالقواميس الطبية معني

والقواميس املتخصصة مبستويات اللغة   واالقتصادية والقانونية،
قواميس ألغراض خاصة   كقواميس اللهجات العامية، باإلضافة إىل

  (  www.wikipedia.com) كقواميس املرتادفات
 رقي قدرةتاستخدام املعجم يستطيع أن الفهم عن طريقة     

يدرب أن لذلك ينبغى على املعلم ة العربية اللغ علىالطالب 
ي من اللغة العربية إىل أ( ة العربية بستخدام املعجم بكتاباطالبه 

برتاكيب احلروف العربية الىت إعتاد الطالب حىت )  رىاللغة األخ
يقة يستطيع أن حقاخلصلة ىف استخدام املعجم . كون ىف املعجمت

ىف تنمية الكلمات من املعجم خاصية ملعرفة يدرب الطالب 
لكلمات نظرا اطلبوا أن ي حىت يستطيع الطالبالكلمة األصلية 

ليس ملعرفة معىن استخدام املعجم  .من الكلمات األصلية



٧ 
جية و ملعرفة ملعرفة الكلمة األصلية و الكلمات فقط بل لطلب 

اكيب الكلمات و كيفية استخدامها تر أعمال اشتقاق و ملعرفة 
  ). ٢٠١٠:  ١١٨- ١١٧.  علي خويل( . أيضا

من  إحدى األهدافمن البيان السابق يعرف أن     
 ةرمجت فبهذه الكفاءة أن هو ملعرفة معىن الكلمات استخدام املعجم

لذلك بفهم الطريقة ىف و سرعة سهلة و اللغة األخرى إىل النصوص 
لى ترقية القدرة على اللغة ما إىل يقدر عحسنة استخدام املعجم 

  .اللغة األحرى
 
 فرضية البحث  .ه 

Ha  : املرحلة الثانية طالبوجود التأثري الداليل بني كفاءة       
  ىف استخدام املعجم و قدرة ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونسية 

Ho  : املرحلة الثانية طالبعدم التأثري الداليل بني كفاءة         
استخدام املعجم و قدرة ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونسية ىف

   
 تنظيم الكتابة  .و 

  :املبحث يف هذه الرسالة يشتمل ابوابا تالية 
  :مقدمة تتكون من :  الباب األول

خلفية البحث و فروض البحث و أغراض البحث 
 تنظيم الكتابةو  فرضية البحثواألسس تفكريية و 



٨ 
ىف استخدام املعجم وعالقته بقدرة نظري حبث  : الباب الثانى

مفهوم : تكون من ي الرتمجة إىل اللغة اإلندونيسية
العالقة بني املعجم و مفهوم الرتمجة و و   املعجم
  الرتمجة

  :مناهج البحث تتكون من :  الباب الثالث
 الزمرة ومعرفة البحث تصميم و البحث طريقة
 البحث وأدوات ومكانه البحث ومدة املثال وتقرير
تقرير الطريقة ىف حتليل و  احلقائق حتليل وطريقة
   احلقائق

  :حتليل احلقائق يتكون من :  الباب الرابع
حتليل احلقائق . وصف احلقائق حتليل احلقائق

موعة وحتليل املناقشة                ا
و  نتائج البحث: تتكون من  اخلامتة : الخامس الباب

  االقرتاحات
  المراجــع
 قالمالحــ
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