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 ارختـــصاال

النص املقروء قراءة اوية وعالقته مبهارة الطالب ىف تعليم كتب التراث بترمجة اللغة اجل: جعفر بشري 
كام السلفية بباكن شوارجنن لتالميذ املرحلة الثانية مبدرسة احل احلالةدراسة (املدروس 

 )شربون

ترمجة نصوص العربية لم ىف عتعليم كتب التراث بترمجة اللغة اجلاوية تتعلق بقواعد اللغة ألن امل  
جبانب ذلك من الواجب إذا . إىل اللغة اجلاوية فيها قد حبثه الرموز اجلاوية اليت تتعلق بقواعد اللغة العربية

اللغة ألن تعليم  كتب التراث بالترمجة اللغة اجلاوية طبعا ماهرون ىف القراءة وقواعد درسواكان الطالب 
مجة اللغة اجلاوية دف إىل قدرة القراءة وقواعد اللغة ولكن بالواقع بتر) التراثكتب (نصوص العربية 

كثري الطالب املرحلة الثانية مبدرسة احلكام السلفية بباكن شوارجنن شربون اليقدرون ىف استطاعة  
فهمهم على ترمجة اللغة اجلاوية إىل قدرة القراءة و القواعد اللغة ال سيما هم درسوا كتب التراث ىف 

  .هم بترمجة اللغة اجلاويةمرحلت

تعليم كتب التراث بترمجة اللغة اجلاوية وعالقته  اهلدف من هذا البحث هو للوقوف على قيمة   
لتالميذ املرحلة الثانية مبدرسة احلكام  احلالةدراسة (  النص املقروء املدروسمبهارة الطالب ىف القراءة 

  )السلفية بباكن شوارجنن شربون 

كون ىف تعليم تترمجة اليت ال هذه الرسالة على األسس التفكريية هي أن ومن ويعتمد الباحث ىف  
بتقدمي معانيها وقواعد كتب التراث مبدرسة احلكام السلفية هي الترمجة من اللغة العربية إىل اللغة اجلاوية 

قواعد  وكما يعرف أن إذا كان يفهم الطالب قواعد اللغة طبعا عليه يستطيع أن يطبق فهمه ىف. لغتها
  اللغة على قدرة القراءة

كان الباحث يستخدم طريقة املقابلة الشحصية واملالحظة , للحصول على هدف البحث  
املباشرة ونشر االستفتاء و االختبار لتناول احلقائق املتغري السيين و الصادي وأما طريقة البحث اليت 

 x )ث لتحليل العالقة بني املتغري السيينيعىن البح ( Explanatory ) يريحبث تفس يستخدمها الباحث فهي

  . دراسة املقارنةالو إما تأثري العالقة أو   )  (  Korelasional رتباطإما عالقة اال ) ( yاملتغري الصادي  و  (



وجود العالقة الداللة بني  تعليم كتب نّ إوأما نتيجة الىت يناهلا الباحث ىف هذا البحث هي   
  T- hitung   ألناوية و مهارة الطالب ىف قراءة النص املقروء املدروس جلاللغة اترمجة التراث ب

 .مقبول  Ha مردود و  Ho أي  )٢,١٤٥(     T-tabel أكرب من) ٤,١٤٥(
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 الباب األول

 مقدمة 
 

 خلفية البحث  .أ 
بباكان ىف قرية املوجودة هو أحد املعاهد  السلفيعهد م  

املدرسة . وهناك يكون املدرسة احلكام السلفيةربون ششوارجنن 
غري فية ببكان شوارجنن هى إحدى من مؤسسة التربية احلكام السل
  .اللغة العربية طالا تعلِّمالرمسية الىت 

 يؤلفها يتهي الكتب القدمية الفوأما الكتب الىت تستخدم عادة  
ذه ، وه)ــم١٥-١٢(ىف وسط قرن  يعلماء العرب اإلسالم

)  ٢:سوجوكو فراسوجو،بدون السنة(كتب التراث الكتب تسمى 
وتسمى كذلك الا تكتب بغري شكل وحركة،  الغندولأو كتب 

  ) ٥١: على يفى، بدون السنة.(وال يستطيع أن يقرأها إال بنحو

تلك الكتب تكتب أو تؤلف باستعمال أحرف العرب ىف اللغة و
أو ترجم نصوص العرب ىف اللغة  العربية واملالوية واجلاوية والسنداوية

  )١٤٤: ١٩٩٥مرتني بروينيسني، .(ةاجلاوية واملادورية والسنداوي

  



طريقة التعليم اللغة العربية متنوعة منها طريقة القواعد والترمجة   
قراءة و طريقة طريقة ريقة املباشرة و طريقة السمعية والسفوية وو ط

  ) ١٦:  ٢٠٠٨, عبد احلميد(اإلنتقاءية وغريذلك 

ية ىف اختيار طريقة التعليم اللغة والترباملؤسسات كل  تلفختو  
مؤسسة التربية الىت : مثال . ألنه يتعلق باألغراض, ىف تعليمهاالعربية 

اللغة فتأخد طريقة املباشرة  تريد أن يكون طالا ماهرا ىف تكلم
اللغة مؤسسة التربية الىت تريد أن يكون طالا ماهرا ىف الترمجة و
    .تأخد طريقة القواعد والترمجةف

التربية غري الرمسية الىت قد ثقفت ىف أحناء مؤسسة من و  
الشعوب، خصوصا ىف غالب املسلمني الذين هم فرق الكبري من 

  )٣: ١٩٩٤مستوهو،(اإلسالمي  شعوب اإلندونيسيا وهي املعهد

التربية اإلسالمية ىف إندونيسيا، وصيغة  هو أحد اإلسالمياملعهد 
الىت (ته هي تربية قدمية، وكانت صيغته كصيغة املدارس ىف املصر تربي

التعليم (، واملدارس الدينية )تدخلها املناهج احلرية باملناهج الدينية
واملدارس العامة واألهلية  ،)اخلاص عن علوم الدين بالطريقة القدمية

  )٥: ١٩٧٤دوام راهارجو، ( .كصيغة مدارس اهلوالندي

املدرسة احلكم السلفية اإلسالمية خصوصا ىف عملية التعليم ىف 
ضعيف ميول الطالب إىل  افمنهاملرحلة الثانية توجد مشاكل كثرية 

كفاءم ىف قراءة النصوص العربية حىت خياف أجيال النافذ من 



الشعوب صاروا عواما ىف قراءة النصوص العربية وميكن مبيوهلم إىل 
موقوفا بال عليم والتعلم جتعل عملية الت قراءةتضعيف كفاءم ىف 

. واملدارس صاروا معتادون ذه األحوال الطالبولكن . تطور
  .مهمة جدا قراءةفلذلك أنّ تعليم كتب التراث لترقية مهارة 

الترمجة من اللغة العربية إىل اللغة اجلاوية قد استعمل املعلم ىف 
أما و. دمي حىت األنق احلكام السلفية من تعليم كتب التراث مبدرسة

أساليب تعليمه فهو يقراء املعلم نصوص كتب التراث أمام الطالب مث 
يترمجها املعلم إىل اللغة اجلاوية وىف أول ترمجة اللغة العربية إىل اللغة 
اجلاوية ال يترمجها املعلم من معاىن الكلمة العربية ىف اللغة اجلاوية 

تعلق بقواعد اللغة مباشرة بل أول مرة يقراء املعلم الرموز اجلاوية اليت ت
وليفهم القارءون عن البيان املذكور فهما جيدا جيعل الباحث . العربية

 مثال من أساليب تعليم كتب التراث وأما شكلها فكما اجلدول األيت
 :  

  

  

  

  

  



  

  ١اجلدول 

األمثلة ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اجلاوية ىف تعليم كتاب التراث ىف 
  مدرسة احلكم السلفية 

  ملة العربيةاجل
الترمجة من اللغة 
العربية إىل اللغة 

  اجلاوية
  قراءةطريقة   الرموز اجلاوية

  خالد ماهر

  ) خالد  ( 

  خالد أوتاوي

  مـ :أوتاوي 

  )مبتداء (  

رفع ألنه ( أوتاوي 
  ) مبتداء 

  )ماهر (

ع كوع   ايكو
  فنتر

  خ  :ايكو 

  ) خرب ( 
رفع ألنه ( ايكو 
  )خرب 

  ن: كع 

  )نعت ( 

سواء  قراءة(  كع
قبلها  قراءةكما 

  )ألنه نعت 
  

إضافة إىل املثال ىف اجلدول السابق يعرف أن  تعليم كتب 
التراث بترمجة اللغة اجلاوية تتعلق بقواعد اللغة ألن املعلم ىف الترمجة 



نصوص العربية إىل اللغة اجلاوية فيها قد حبثه الرموز اجلاوية اليت تتعلق 
  .بقواعد اللغة العربية

جبانب ذلك من الواجب إذا كان الطالب يدروسون كتب 
التراث بالترمجة اللغة اجلاوية طبعا ماهرون ىف قراءة وقواعد اللغة ألن 

بترمجة اللغة اجلاوية دف إىل ) كتب التراث(تعليم نصوص العربية 
قدرة قراءة وقواعد اللغة ولكن بالواقع كثري الطالب املرحلة الثانية 

السلفية بباكن شوارجنن شربون اليقدرون ىف  مبدرسة احلكام
استطاعة  فهمهم على ترمجة اللغة اجلاوية إىل قدرة قراءة والقواعد 
اللغة ال سيما هم درسوا كتب التراث ىف مرحلتهم بترمجة اللغة 

من هذه املشكلة يريد الباحث أن يبحث ىف هذه الرسالة . اجلاوية
 مبهارة اجلاوية وعالقتهاللغة ترمجة تعليم كتب التراث ب :باملوضوع 

 لتالميذ احلالة دراسة(  قراءة النص املقروء املدروسىف  الطالب
  )املرحلة الثانية مبدرسة احلكام السلفية بباكن شوارجنن شربون 

 

 

 فروض البحث  .ب 
  : ث ىف هذه الرسالة ستعرض فيما يلىفروض البح

 ميدان البحث   .١



البحث هو منهج  إذا نظر الباحث إىل هذا املوضوع فميدان
 التعليم اللغة العربية 

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

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

  ) امليداىن

 حتديد املسألة   .٤
مبدرسة احلكام  اجلاويةتعليم كتب التراث بترمجة اللغة  )١

 ربونالسلفية بباكن شورجنن ش
 العربية القراءةىف  الطالب استطاعة )٢

 

  أسئلة البحث  .٥
 اجلاويةإىل أي حد تعليم  كتب التراث بترمجة اللغة  )١

  مبدرسة احلكام السلفية بباكن شورجنن شربون
النص املقروء  قراءةىف  الطالب قدرة مهارةإىل أي حد  )٢

 املدروس



إىل أي حد العالقة بني  تعليم  كتب التراث بترمجة اللغة  )٣
النص املقروء  قراءةىف  الطالب جلاوية وقدرة مهارةا

  املدروس
 

 أهداف البحث  .ج 
مبدرسة  اجلاويةلنيل احلقائق عن تعليم كتب التراث بترمجة اللغة  .١

 احلكام السلفية بباكن شورجنن شربون
النص املقروء  قراءةلنيل احلقائق عن قدرة مهارة الطالب ىف  .٢

 املدروس
كتب التراث بترمجة اللغة اجلاوية  لنيل قيمة العالقة بني تعليم  .٣

  النص املقروء املدروس قراءةوقدرة مهارة الطالب ىف 
 

 األسس التفكريية    .د 
 وأما ترمجة_  يترجم_  ترجم الكلمة من جاءت لغة الترمجة

:  أيدي حسن(   األخرى باللغة فسر أي  شرح و فسر فهي هاامعن
٢٠٠٨:  ٧ (  

ل الكالم من لغة إىل اللغة عند عبد الوكيل الدرويب الترمجة نق
عن طريقة التدرج من الكلمات اجلزئية مث اجلمل مث املعاىن الكلية 

  )٢٠٠٨:  ٧:  أيدي حسن(



لغة  من الرسالة إنتاجهي عملية  أساساأن الترمجة  موليونو عند  
شهاب الدين  ( اهلدف ترادفا ومتغاربا مع لغة مستلمةلغة املصدر إىل 

٢٠٠٥:  ١٠ (  

صدر من اللغة امل الرسالة إيصالهى  إصطالحي مبعىن والترمجة  
:  ٢٠٠٣. مجال الدين ( وقواعد لغتها ها يمعان بتقدمي اهلدفلغة إىل 

٩(   

بناء على تلك األراء أن هناك إختالف من الناصية اللغوية   
إىل  املصدرلغة الرسالة من  إيصالهى ولكن عامة أن تعريف الترمجة 

هى  إصطالحي مبعىن ترمجةاليعرف أن  وغري ذلك. املنشودةاللغة 
 وقواعدها يمعان بتقدمي اهلدفلغة صدر إىل من اللغة امل الرسالة إيصال
ومن ترمجة اليت يكون ىف تعليم كتب التراث مبدرسة احلكام . لغتها

ها يمعان بتقدميالسلفية هي الترمجة من اللغة العربية إىل اللغة اجلاوية 
إذا كان يفهم الطالب قواعد اللغة  وكما يعرف أن. لغتها وقواعد

  طبعا عليه يستطيع أن يطبق فهمه ىف قواعد اللغة على قدرة قراءة

  

 فرضية البحث  .ه 
فرضية البحث اليت يستخدمها الباحث ىف هذه الرسالة هي أن     

تعليم  كتب التراث بترمجة اللغة اجلاوية وجود العالقة الداللة بني 
    نص املقروء املدروسال قراءةوقدرة مهارة الطالب ىف 



 

 تنظيم الكتابة  .و 
  

  :تنظيم الكتابة الذي يستخدمه الباحث ىف هذه الرساله ما يلي 

خلفية البحث وفروض البحث مقدمة تتكون من : الباب األول
وفرضية البحث  البحث واألسس تفكريية هدافأو
 تنظيم الكتابةو

ة العربية حبث نظري ىف تعليم كتب التراث بترمجة اللغ: الباب الثاىن
كتب مفهوم قراءة يتكون منإىل اللغة اجلاوية و مهارة 

   التراث ومفهوم الترمجة ومفهوم مهارة قراءة

 ةطريقة البحث ومعرفة الزمرمناهج البحث تتكون من : الباب الثالث
دوات البحث وطريقة أوتقرير املثال ومدة البحث و

  تقرير الطريقة ىف حتليل احلقائقوحتليل احلقائق 

حتليل احلقائق يتكون من وصف احلقائق املتغري وحتليل : باب الرابعال
  احلقائق اموعة وحتليل املناقشة   

  نتائج الباحثة واالقتراحات تتكون من  اخلامتة: الباب اخلامس  

  املراجــع

 املالحــق
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