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IAIN Langsa J

^*-LP cu^t

Sjyii! iljil IxS ^lit JJ aij oibi C*~P jJl 5^JJl ^l»f ^JUJl d*>«Jl IJU 5-iiUil c-i
S.Pd Sil^l Js- jĵ li
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Sjw^

ijJUll cT Ĵ
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 إستهالل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 َِإَّنا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا لََعلاُكْم تَ ْعِقُلْون 

 ( 2يوسف:القرآن سورة )

عن أىب الدرداء رضى هللا عنه قال: مسع النيب رجال قرأ فلحن فقال رسول هللا. " أرشدوا 

 أخاكم" 

 )) صحيح اإلسناد وخير جاه: تعليق احلافظ الذهىب يف التلخص: صحيح (( 

ص  \ 2ج  –) املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهىب ىف التلخيض 

477 ) 

أحب الرسول العرىب أحب العرب: ومن أحب  " من أحب هللا تعاىل أحب رسوله: ومن

على أفضل العرب والعجم: ومن أحب  العرب أحب العربية، الىت نزل هبا أفضل الكتب

 العربية عىن هبا واثبر عليها وصرف مهته إليها" 

 النيسابوري ىف مقدمة فقه اللغة وسر العربية (  لىب) أبو منصور الثع 

 



 هداء إ
 إىل والدي ووالديت

 املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق

 والوفاء

 تقدمة السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمريوعرفت يف نفسه 

 إجالل واحرتام 

 إىل أساتذي الذين أدين هلم ابلكثري

 تقريرا وإجالال

 إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة

 مىلمودة وتقريرا ورغبة يف التقدم الع

  تحرقمل ينح  و مل إىل الذين يعتقدون أبن النحو العرىب

 والذين مل يعتقدوا  

 إىل الذين تحرصون على اللغة العربية حرصهم على

 وجود األمة وبقائها  



 شكر وتقدير

  

احلمد هلل على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات 

يف احلال واملال، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله وأصحابه الغر 

 امليامني، والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد: 

بحث، فله سبحانه أهلج ابحلمد والثناء، وقد من هللا علي ابالنتهاء من إعداد هذا ال

بعد محد هللا  –فلك احلمد اي ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين

أن أتقدم ابلشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف خروج هذا البحث  –تعاىل 

لعمل اجلاد املخلص. إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال ا

 ومنهم:

امعة اإلسالمية احلكومية جب مدير ،املاجستريمساحة الدكتور احلاج بصرى إبراهيم  -1

 لنجسا. 

مساحة الدكتور إقبال املاجستري، عميد كلية الرتبية وعلم التدريس جبامعة  -2

 اإلسالمية احلكومية لنجسا.



علم و املاجسترية، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  فوجي أستويت مساحة -3

 جلامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا.التدريس 

املاجستري، املشرف األول الذى أفاد الباحثة علميا وعمليا  حممد فضليمساحة  -4

ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

 من هللا خري اجلزاء ومن الباحثةة عظيم الشكر والتقدير.اإلنتهاء منه، فله 

املاجسترية، املشرفة الثانية يعجز لساىن عن شكره وتقديره  فوجي أستويتمساحة  -5

فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل 

له بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها، وكان لتفض

مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحثة فله مين خالص الشكر 

 والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.

كما تقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة 

البحث كل  فلهم من .العربية بكلية الرتبية وعلم التدريس جبامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا

 الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا عىن خري اجلزاء. 



أما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد هللا تعاىل فضل إمتام هذا 

البحث مبا غرسه ىف نفسي من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديت احلبيبة اليت 

 . وق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتىيط

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خري 

الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان. وهللا ويل 

 التوفيق. 

 2۰19 مبريديس لنجسا،

 الباحثة
 

 



 مستخلص البحث
 
احملاضر يف تعليم ترمجة النصوص العربية جية ياسرتات ،م2020 ،ميكى حمدريتا 

حممد فضلي املشرف األول:   ،IAIN Langsa بومعوقاهتا بقسم تعليم اللغة العربية 
  ةاملاجستري موتيا رمحة : ةالثاني ة، واملشرفاملاجستري

  العربية ترمجة النصوص -اسرتاجتية الكلمات األساسية: 
هذه تعليم ح لنجا، ومن اللغة املعينة اىل اللغة املقصودةكانت الرتمجة للمعلومات 

ىل ل إملناسبة للوصوالوسائل او  اإلسرتاتيجية ميستخداحملاضر أن البد على املهارات 
 لوسائلاو  اإلسرتاتيجية ميستخداحملاضر أن يسية. فلذلك جيب على رلتداف األهدا
فقا للمنهج ة وملرجواف األهداعلى ل للوصوترمجة النصوص العربية ملناسبة يف تعليم ا
 IAIN Langsa ببقسم تعليم اللغة العربية رأت الباحثة عند أداء دراسة املقدمة  سى.رالدا

احملاضر غري ترمجة النصوص العربية، ألن ومل يفهموا يف تعليم لسأمة يشعرون الطلبة أن ا
أرادت الباحثة أن تعرف كيف اسرتاجتية احملاضر يف  لذا. إستخدام االسرتاجتية املتنوعة

إن منهج هذا البحث وأما منهج هذا البحث هو  تعليم ترمجة النصوص العربية ومعوقاهتا.
استخدمت الباحثة املالحظة واملقابلة و  .هو منهج الوصفى والتحليل مبدخل الكيفى

اسرتاجتية إن ائج البحث: جلمع البيانت واملعلومات، و بعد حللت الباحثة حصلت إىل نت
هي احملاضر ىف تعليم الرتمجة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا 

وحيل احملاضر  وأن احملاضر ىف تعليم الرتمجة ال يوجد املشكالت كثرية،املناقشة استرياتيجية 
أصدقائهم وأبسئلة املشكالت ىف تعليم الرتمجة إبعطاء الطلبة الفرصة للمناقشة مع 

 واإلجابة من املوضوع يناقشونه.
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 مستخلص ابللغة اإلندونيسية
Mega Machdarita, 2020. Strategi Dosen dalam Pembelajaran Menerjemahkan 

Teks Arab dan Kendalanya di Prodi Bahasa Arab IAIN Langsa. Pembimbing 

1: M. Fadli, M.Pd, Pembimbing 2: Meutia Rahmah, M.A 

Kata kunci: Strategi – Terjemah Teks Arab 

Menerjemah adalah memberikan informasi dari bahasa tertentu kepadabahasa 

yang dimaksud, untuk kesuksesan pembelajaran maharah tarjamah dosen harus 

menggunakan strategi dan media pembelajaran yang sesuai agar tercapainya 

tujuan dari pembelajaran. Karena itu dosen harus menggunakan strategi dan media 

pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran teks tarjamah agar tercapainya 

tujuan dari pembelajaran. Dari hasil observasi peneliti, peneliti melihat mahasiswa 

prodi Bahasa Arab IAIN Langsa mengalami problematika dalam memahami 

menerjemahkan teks Arab yaitu dengan merasa bosan karena dosen tidak 

menggunakan strategi yang berbeda-beda. Karena hal tersebut peneliti ingin 

meneliti tentang ananlisis strategi pembelajaran menerjemahkan teks Arab di 

prodi Bahasa Arab IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui strategi pembelajaran menerjemahkan teks Arab di 

prodi Bahasa Arab IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dan 

peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dan 

informasi. Sesudah peneliti melakukan analisis sehingga menghasilkan hasil 

penelitian ini adalah strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

menerjemahkan teks Arab di prodi Bahasa Arab IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 

adalah pembelajaran tingkat menengah dengan menggunakan strategi diskusi, dan 

guru tidak mengalami masalah yang banyak dalam mengajar tarjamah karena guru 

memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi bersama teman-

temannya. 
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 الفصل األول  

 اإلطار العام 

 :مقدمة  -أ

واللغة العربية مادة من املواد الىت اللغة العربية لغة أجنبية ىف بالدان،  إن

كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما . تعلمها ىف املدارس واجلامعات ىف العامل اإلسالمي

األتية: لغة القرآن بعد يوم يف عصران احلاضر وترجع امهية اللغة العربية إىل األسباب 

ويتعلمون الطلبة  .1الكرمي، لغة الصالة، لغة احلديث الشريف، عدد متكلمني العربية

علم النحو والصرف والبالغة    FTIK IAIN LANGSAقسم تعليم اللغة العربية 

 . وغريها والرتمجةواملنطيق  

 صا.ويف نشاط التعلمية خ اليت يستخدم ىف العامل الرتبية، سرتاتيييةاإل

وهي الفّن والعلم ليحصل التدريس االنتباه الفصل.حىت كل هدف الذي ثبت ان 

هي خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم وضعها  إسرتاتيييةن وأ 2يبلغه مؤثرا وفعاال.

بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة وأهدافها وبني هذه الرسالة 

 تتيييااترـسإ رـبعش ةـقائم .وذات كفاءة عالية والبيئة اليت تعمل فيها بصورة فعالة

 ،يطـلتخطا تيييةاترـسإ: يـه، دـلييا للغةا متعلم تخدمهاـيس يوـللغا تعلمـلل

                                                 
 29 .( ص 2000 بريوت:، )اساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلوىل،  1

2
Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN-MALIKI 

Press,2011),hal. 7 
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 ،ميةـــلرسا تيييةاترـــإلسوا ،ةـــنيالوجدا تيييةاترـــإلسوا ،طةـــلنشا تيييةاترـإلسوا

 ،صليةالتوا ييةتيا ترـإلسوا ،سةرلمماا تيييةاستروإ ،لدالليةا تيييةاإلستروا

 .يتولتذا تيييةاستروإ ،لضبطا تيييةاستروإ

إن النشاط الرتمجة قدمي قدم اإلنتاج البشري والتفاعل الثقايف واحلضاري. و 

وإذا كانت الرتمجة علما له قواعد ونظرايت مل تنشط إال مع بزوغ فير القرن 

ركة أو اإلاماء العشرين، فقد مارس البشر هذا النشاط منذ األزل، سواء عن طريق احل

الكتابة، على مر العصور، فتبادلوا األفكار وتزاوجت الثقافات أو اإلشارة أو الكالم 

 أو واحلضارات فيما بينها.

وقد كانت الرتمجة للمعلومات واحلكمة لإلنسان، ونقال للقيم األخالقية  

ات واجلمالية بني الثقافات املختلفة. وبذلك ظهرت كحل وسيط ملشكلة تعدد اللغ

وتنوعها، فكان هلا حضور انفذ، وكانت اجلسر الذي يربط بني ثقافات الشعوب، 

ويعزز التواصل والتفاهم بني األمم. ويقف التاريخ كشاهد على ذلك ملا انتشر، 

 بفضل الرتمجة.

 لوسائلا ميستخدأن  حملاضرا على البد هذه املهارات تعليم حلنياو

 .فاشلة لتعليما عملية نفتكو ،ملإن . و يسيةرلتدا افألهدا ىلإ لللوصو ملناسبةا

ترمجة النصوص  تعليم يف ملناسبةا لوسائلا ميستخدأن  احملاضر على جيب فلذلك

 .سىرالدا للمنهج فقاو ةملرجوا افألهدا على لللوصو العربية
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 IAIN بالعربية بقسم تعليم اللغة رأت الباحثة عند أداء دراسة املقدمة 

Langsa  ترمجة النصوص العربية،يف تعليم ومل يفهموا  للملوا لسأمةيشعرون ا لطلبةاأن 

كيف لذا أرادت الباحثة أن تعرف  . املتنوعة سرتاتيييةاحملاضر غري إستخدام اإلألن 

. ومن هذا البحث،  احملاضر يف تعليم ترمجة النصوص العربية ومعوقاهتا إسرتاتييية

اضر يف تعليم ترمجة احمليية ياسرتاتكتبت الباحثة هذه الرسالة العملية حتت املوضوع "

 ".IAIN Langsa بالعربية ومعوقاهتا بقسم تعليم اللغة  النصوص العربية

 :البحث  سؤاال -ب

أسئلة  أرادت الباحثة أن تبحث عن ا البحث العلميقبل أن تبحث هذ

 البحث هي: االبحث، األسئلة يف هذ

تعليم اللغة احملاضر يف تعليم ترمجة النصوص العربية بقسم يية ياسرتاتما هي  -1

 ؟IAIN Langsa بالعربية 

احملاضر يف تعليم ترمجة النصوص العربية بقسم  اهجهاتو ما هي معوقات الىت  -2

 ؟IAIN Langsa بتعليم اللغة العربية 

 :البحث  اهدف -ج

 : من هذا البحث هى أهدفوأما 

احملاضر يف تعليم ترمجة النصوص العربية بقسم تعليم يية ياسرتاتف على التعر  -1

 .IAIN Langsa بالعربية اللغة 
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احملاضر يف تعليم ترمجة النصوص العربية  هامعوقات الىت توجهف على التعر  -2

 .IAIN Langsa بالعربية بقسم تعليم اللغة 

 : أمهية البحث -د

والباحثني يف  نيسر االقرتاحات العلمية للمدعطاء إية، من الناحية النظر 

احملاضر يف تعليم ترمجة  إسرتاتييية، يعين املعلومات عن ترمجة النصوص العربية تعليم

 .النصوص العربية ومعوقاهتا بقسم تعليم اللغة العربية

 ومن الناحية التطبقية هي:

 العربيةلمحاضر ترمجة ل -(۱

 إسرتاتيييةدم التعرف على احملاضر يستخ يه العربيةاضر ترمجة حملا أمهية أم

 لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم ترمجة النصوص العربية. مناسبة

  لطليةل -(2

 الطلبة يف تعليم ترمجة النصوص العربية.قدرة  تنميةلدخل كم

 كاتبةلل -(۳

 .ومعوقاهتا يف تعليم ترمجة النصوص العربيةيية ياسرتات على تعرفهاأن تزيد 

 : حدود البحث -ه

 :البحث إىل احتديد الباحثة هذو 
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احملاضر يف تعليم ترمجة النصوص العربية يية ياسرتات : احلدود املوضوعية -(1

 .IAIN Langsa بومعوقاهتا بقسم تعليم اللغة العربية 

 .IAIN Langsa بهذا البحث  جيرى:  احلدود املكانية -(2

 .2۰۱9-2۰۱8العام الدراسي ىف هذا البحث  جيرى:  نيةاحلدود الزما -(3

 :ديد املصطلحات حت -و

فيما الباحثة أن تشرحها ا البحث، ذتوجد مصطلحات تتعلق مبوضوع  ه

 :يلي

  إسرتاتييية -(1

ابللغة اليواننية واليت تعىن "كيفية قيادة  (Strategos) كلمةمن   لغة إسرتاتيييةإن 

علم وفن احلرب الذي يهدف إىل مواجهة "هو . واصطالحا اجلنرال للحرب"

تفوق قدرته وفقا ملوقف وقوة كل طرف" وتُعرف أيضا أبهنا العدو حتت ظروف 

 .3ة معينةخطة حمكمة أو أسلوب إلجناز هناي

احملاضر يف تعليم ترمجة النصوص العربية  إسرتاتيييةهي  هنا سرتاتيييةأما املراد إب

 .IAIN Langsa ببقسم تعليم اللغة العربية 

 
                                                 

3
 Saiful Mustafa. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab inovatif. Malang: UIN-

MALIKI PRESS. Hal. 7 
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  تعليم -(2

ا وعالما، وعلمه الصنعة وغريها. تعليم هو تعليم –يعلم  –تعليم أصله من علم 

التعليم مبعىن تزويد  فة إىل ذهن الطالب بطريقة منظمة.إيصال العلم أو املعر 

 شخصة.  علىمات الىت امكن أن تؤثر الطالب ابملعلو 

 بترمجة النصوص العربية بقسم تعليم اللغة العربية  هنا هي تعليم تعليمب فاملراد

IAIN Langsa. 

 ة النصوص العربية ترمج -(3

ترمجة هي عملية حتويل نص أصلي مكتوب من اللغة املصدر إىل نص مكتوب 

 يف اللغة األخرى. 

النصوص هي مجع من نّص وهو الكالم املنصوص ومن الكالم هو ما ال حيتمل 

 .4إالّ معىن واحدا أو ال حيتمل التأويل

 بعليم اللغة العربية بقسم تترمجة النصوص هنا هي مادة ترمجة النصوص العربية 

IAIN Langsa. 

 

 

                                                 

 
4
 .8۱۱-81۰، ص ،1۹8۳ ،املنجد يف اللغة واالعالم ،لويس معلوف 
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 الباب الثاىن

 اإلطار النظرى

 اسرتاتيجية املبحث األول: 

 اسرتاتيجية مفهوم  - أ

ومعناه علم القتال او  "Strategia"" وأصله من اللغة الينين Strategiكلمة " 

قائد القتال.وعلى هذا تعريف اسرتاتيجية جيعل التشغيل يف القتال خطوات لينظم 

اليت يستخدم ىف  سرتاتيجيةإلااملكان القتال القوات الربية والقوات البحرية. إصطالح 

العامل الرتبية،ويف نشاط التعلمية خصا. وهي الفّن والعلم ليحصل التدريس االنتباه 

 1الفصل.حىت كل هدف الذي ثبت ان يبلغه مؤثرا وفعاال.

النشاط جربت اخلطوات او اإلجراائت.ان  اسرتاتيجيةويقال أيضا ان  

تعليم الذي  اسرتاتيجية.وإن اسرتاتيجية وميران يقال صناعة اليت يفيد ليحصل الغرض

يستخدم يف تبليغ املادة هي طريقة خطابة، حبث جديل، املمارسة واملباشرة إبستعمل 

الوسائل الكمبيوتر ويساعد ابملشروعية والتسجيل الصوري مادة املمارسة الوسائل 

 2البيان يف تبليغ املادة.

                                                           
1
Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN-MALIKI 

Press,2011),h. 7 
 11نفس املراجع، ص.  2
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القيادًة ولذا كانـت  كلمة مشتقة من الكلمة اليواننية إسرتاتيجيوس وتعين : فن 

اإلسرتاتيجية لفرتة طويلة أقرب ما تكون إيل املهارة " املغلقة " اليت ميارسها كبـار 

القـادة ، واقتصر استعماالهتا علي امليادين العسكرية ، وارتبط مفهومها بتطور 

احلروب ، كمـا تبـاين تعريفها من قائد ألخر ، وهبذا اخلصوص فإنه ألبد من التأكيد 

ي ديناميكيـة اإلسـرتاتيجية ، حيث أنه ال يقيدها تعريف واحد جامع ، عل

فاإلسرتاتيجية هي فن استخدام الوسائل املتاحة لتحقيق األغراض أو لكوهنا نظام 

 :املعلومات العلمية عن القواعد املثالية للحرب ويتفق اجلميع يف

  . اختيار األهداف وحتديدها) 1

  . لتحقيق األهداف وحتديدها اختيار األساليب العلمية) 2

 . وضع اخلطط التنفيذية) ٣

 . تنسيق النواحي املتصلة بكل ذلك) ٤

اإلسرتاتيجية التعلميىة: نشاط التعلمية اليت يوجب ان يعمل  Kemp. وقال 1

 ٣املدارس والطالب ليحصل التعلمية مؤثرا وفعاال.

اإلسرتاتيجية التعلميىة:كل النشاط الذي خبرت ان يعطي سهولة أو  Kozma. وقال 2

 ٤مساعدة الطالب ليحصل اهلدف التعلمية املعينة.

                                                           
3
Hamruni, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Yogyakarta:Insan 

Madani,2012),h. 2 
4
Ibid,h. 2 
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اإلسرتاتيجية التعلميىة: طرق الذي خيرت ليوصل العلمية   Dicky dan Carey. وقال ٣

يف بيئة معينة.فلذلك تستحلص الباحثة ان اسرتاتيجية كل النشاط الذي يركب 

 لتوصل غرضا معينا.

 عناصر اإلسرتاتيجية التعليم -ب

 .مدرس1

 مدرس فاعل التعلمية وهو عامل مهم يف التعلمية. 

 . الطالب2

نشاط التعلمية لينشر قوة قدرة الطالب يف الطالب عنصر الذي يعمل  

 التعلمية ليتوصل غرض العلمية.

 . مادة التعلمية ٣

مادة التعلمية مادة اليت يركب كيفية نظام وديناميا خاصا ينساب ابألغراض  

 5وتطور تقدم علم املعرفية ومطالبة اإلجتماعية.

 انواع اسرتاتيجية التعليم: -ج

 اسرتاتيجية التعليمية املباشرة  -1

اسرتاتيجية التعليمية املباشرة تعليمية اليت اكرت استخدام املدرس.هذه  

 اسرتاتيجية مؤثر ليواصل إعالم أو ليقوم مهارة يف كل خطوات.
                                                           

 22ص.  فس املراجع،ن 5 
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 واما مزايها :سهول ليخططها وليستخدمها .

إبسرتاتيجية التعلمية واما عيوهبا :اسرتاتيجية التعليمية املباشرة حيتاج ان يضّم 

 األخرى.

 . اسرتاتيجية التعليمية املناقشة2

تعليم الذي يضغط ان يناقش بني الطالب.إن املناقشة ان تعطي فرصة  

الطالب للتفاعل على فكرهم وتربيتهم ومدخلهم ومعرفة املدرس ليقوم كيفية 

 اختيارية.

م لتقوم مهارة واما مزايها :قد حصل الطالب ان يتعلموا من صديقهم ومدرسه

 اإلجتماعية وقدرهتم.

واما عيوهبا :هذه اسرتاتيجية ان تتعلق ىف قدرة املدرس ليؤّلف ولينشر دينامياك قرقة 

 6الطالب.

 الفروق األساسية بني اإلسرتاتيجية والطريقة واألسلوب  -د

اإلسرتاتيجية خطــة منظمــة ومتكاملــة مــن اإلجراءات ، تضمن حتقيــق  :املفهوم

 .األهـداف املوضوعة لقتـرة زمنية حمددة

 .رسم خطة متكاملة وش ـاملة لعمليــة التدريس :اهلدف

                                                           
6
 8ص.  نفس املراجع، 
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 .طرق ، أسـاليب ، أهداف ، نشاطات ، مهارات ، تقومي ، وسائل ، مؤثرات :احملتوي

 .أسبوعية – شهرية –فصلية  :املدي

 .احملتوي وحتقيـق األهدافالطريقة اآللية اليت خيتارها املعل ـم لتوص ـيل  :املفهوم

 .تنفيــذ التــدريس جبميــع عناصـره داخل غرفة الصف :اهلدف

 أهداف ، حمتوي ، أساليب ، نشاطات ، تقومي :احملتوي

 .7جزء من حصة – موضوع جمزأ علي عــدة حــصصحــصة واح ـدة :املدي

 
 الرتمجة تعليماملبحث الثاين: 

 تعليم الرتمجةتعريف  - أ

الرتمجة أحد األنشطة البشرية اليت ُوجدت منذ القدم،  اصطالحيًّا: تعريف الرتمجة

وهتدف إىل تفسري املعاين اليت تتضمَّنها النصوص، وحتويلها من إحدى اللُّغات )لُغة 

ستهدفة(.
ُ
:و  املصدر( إىل نصوص بُلغة أخرى )اللُّغة امل كلمة ترمجة  تعريف الرتمجة لغوًّيًّ

رجم "فعلل"، واجلمع هو "تراجم"، واسم الفاعل منها على وزن "فعللة"، واملصدر هو ت

هو "ترمجان"، ولتلك الكلمة أكثر من معىن يف اللغة العربية، فهي تعين تبيان االستيضاح 

والتبيان، ويف مواضع أخرى تعين التَّعرُّف على سرية أحد األشخاص، وكذلك تعين عملية 

                                                           
7
 ) 2٠1٠ين )ھإسرتاتيجيات التدريس املتقدمة : عبد احلميد حسن شا 

( Mohamadagusjauhari.blogspot.com, diakses 29 desember 2016 ). 
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يتم بشكل تلقائي أو فطري،  القدمكان منط الرتمجة يف و  حتويل للكالم إىل أفعال.

واإلنسان اجتماعي بطبعه، فعند سفره إىل منطقة أو مكان يتكلَّم بلسان آخر، كان 

لع أو شرائها،  يتحتَّم عليه التَّعرُّف على لُغة اآلخرين، وذلك هبدف التجارة، وُمقايضة السِّّ

تطلَّبات االجتم
ُ
حديثًا  اعيَّة والتَّعاُيش.وال جيب أال ننسى أمهية الرتمجة فيما خيصُّ امل

أصبحت الرتمجة تتم على نطاق أوسع، والسبب هو كثرة وسائل االتِّصاالت بني الدول 

جتمعات، فنحن اآلن مُيكننا التَّواُصل مع أشخاص يف دول تبعد عنَّا ابآلالف من 
ُ
وامل

الكيلو مرتات؛ من خالل شبكة اإلنرتنت، وما حتتويه من تطبيقات قضت بشكل كبري 

 على الوسائل التقليدية مثل الربيد أو التليجرام... إخل.

الرتمجة هي هبة من هللا على مالكها ومتعة كبرية، حيب الكثريون امتهاهنا، ويتمىن 

أكثر منهم اخلوض فيها وجتربتها، لكنها يف نفس الوقت عملية صعبة حتتاج إىل قوى 

فكل ما  –لتصبح مرتمجًا  –ذهنية ونفسية كبرية للعمل عليها. قد يظن البعض أنك 

يلزمك هو قاموس املعاين وقلم وورقة، لكن األمر أكرب من ذلك بكثري. فالرتمجة هي 

عملية إبداعية وليست عبارة عن جمرد خطوات روتينية تقوم هبا يف كل مشروٍع جديد، 

 8.وترمجة النصوص تتطلب املمارسة واملهارة والشغف والصرب

                                                           
8

مايو  15ىف اتريخ  /https://blog.targem-app.com/blog/2018/06/21 الرتمجةدليلك لتعليم   
2٠19 

https://blog.targem-app.com/blog/2018/06/21/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%8B/


13 
 

فهم يدخلون اجلامعات والكليات واملعاهد لدراستها الناس يف هذه املهنة،  وحلب

والتخصص فيها ابللغة اليت حيبوهنا ومييلون إليها، لكن أيستطيع مجيع الناس دخول 

اجلامعات وحتمل نفقاهتا ووقت دراستها؟ ابلطبع ال! لذلك، فسأقدم لكم اليوم يف هذا 

ثلى لتصبح مرتمجًا عن طريق التعلم الذ
ُ
 .ايتاملقال الطريقة امل

عندما حتب عماًل ما، فإنك تقضي وقتك يف القيام به وتطوير شغفك له، وكما 

يقول ستيف جوبز فإن أفضل طريقة للقيام بعمل رائع هي أن حتب ما تفعله. لذلك، 

ومن هذا املنطلق، فإنين أقول حملّّب الرتمجة أنتم حمظوظون، نعم! فأنتم مقبلون على عامٍل 

 شيء فيه متوقع، لكنه ليس أيًضا ذلك العامل الوردّي املليء خيايل رائع ال مثيل له وال

ابألحالم، فهو حيوي من الصعوابت ما حيوي غريه، لكنه أيًضا عمل ممتع وستتعلم منه 

 9.الكثري

وابحلديث عن حب العمل، فإن الشغف واحلب املوجه للمهنة هو ما جيعل 

للرتمجة؛ فأان على سبيل املثال، بدأ  العمل فيها ممكًنا بل سهالً أيًضا. لكل منا قصة حبه

تعرُّيف األول على مصطلح الرتمجة يف نشرات األخبار حيث كان يتحدث شخص ابللغة 

 .اإلجنليزية فسرعان ما يتلقف املرتجم الفوري كالمه وحيوِّله إىل عربيٍة خالصة

                                                           
 2نفس املراجع، ص.  9
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ا اللغة العربية هي لغة أجنبية، أن تعليم اللغة العربية لألجانب يعىن تعليمه

ألولئك الذين ينتمون إىل اجلنس غري اجلنس العريب ومن مث تتباين لغاهتم وثقافاهتم مع 

لقد عرف أهل إندونسيا اللغة العربية منذ  1٠اللغة العربية والثقافة العربية تباين كبريا.

وكما  11دخول االسالم إليها ىف قرن سابع امليالدى مع قدوم التجار العرب املسلمني.

ىف إندونسيا، أن اللغة العربية لغة أجنبية للطالب ىف املدارس إبندونسيا وىف تعليمها غري 

 سهولة ولذلك حتتاج ىف تعليمها طرق التدريس والوسيلة التعلمية وغريمها.

من الناحية التارخيية، يعود اإلهتمام بتعليم اللغة العربية إىل قرن سابع امليالدى، 

للغة العربية إىل جامعة كمربدج، وىف ذلك الوقت كنت الناحية وذلك حينما دخلت ا

 12الدينية واالقتصادية مها اهلدفان األوالن.

  1٣أما األهداف تعليم اللغة العربية كأهداف تعليم اللغة األجنبية كما يلى:و 

وهلا قيمتها  –من الناحية العملية  –اكتساب أداة أو مهارة هلا فائدهتا العظيمة  -1

 الفرد ىف أتدية املطالبة املنطوة به.ىف كفاءة 
                                                           

(، 2٠1٣)ميدان: فردان فوبلشيع، ، طرق تعليم اللغة العربية لغري النطقني هباحممد انصر وإخوانه،  1٠
 21ص. 

 ، )ملع : ملكتطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابةحممد علي الكامل،  11
 11(، ص. 2٠1٠فريس، 

)القاهرة : ، املراجع ىف تعليم اللغة العربية لألجناب من النظرية إىل التطبيقرفيت علي يونس وصدقه،  12
 .9-8، ص.  (2٠٠٣مكتبة وهبة، 

  16-15نفس املراجع، ص.  1٣
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 التكيف االجتماعى، وإعداد الفرد ليصبح عضوا ىف مجاعة صغرية أو كبرية. -2

التنمية الثقافية أو االنسانية وإثراء روح الفرد، والبعث الكامل إلمكاانته ككائن   -٣

بشرى إن دراسة اللغات األجنبية، مثلها الدراسات األخرى األساسية ىف املنهج 

 بع أو تفى بكل هذه األهداف.تش

إن الغرض األساسي من تعليم اللغة العربية هو أن يستطع الطالب أن يعرب عن 

نفسه تعبريا كامال صحيحا ابللسان أو القلم وأن يفهم ما يقرأ أو ما يسمع، وأن يشارك 

 ىف التفكري فيما حوله بقدر ما تسمح به سنه ومواهبه.

 ابتباع األساليب التالية:وميكن توضيح وحتقيق هذا الغرض 

 حتسني أسلوب التعبري الكالمى والكتايب. (1)

 تعود الفصحى ىف احلديث والكتابة. (2)

 ضبط احلركات والسكنات لكل حرف. (٣)

 النطق السليم حلروف اللغة. (٤)

 صحة الكتابة ومجاهلا. (5)

إكساب التالميذ القدرة على القراءة السريعة )الصامتة واجلهرية( مع فهم الفكرة  (6)

للقروء، واألخطاء اجلزئية وتذوق املقروء، واحلكم عليه ابلقدر الذي العامة 

 تسمح به درجة منوهم اللغوي، مع النطق.
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تنمية قدرهتم على االستماع، حبيث يستطيعون تركيز انتباههم على ما يسمعون  (7)

 وفهمه فهما جيدا.

وأما الدكتور حممد على الكامل  ينقسم هدف تعليم اللغة العربية مناسب 

   1٤ملراحل، كما يلى:اب

املرحلة األوىل : هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق تعليم األلفاظ العربية 

املستخدمة ىف العبارات واألذكار. واهلدف من تعليم اللغة العربية ىف هذه املرحلة حىت 

يستطيع املسلم أن يقرأ النصوص الدينية من القرآن واحلديث و األذكار ىف الصلوات 

 ها مع الفهم.وغري 

املرحلة الثانية : هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق شرح الكتب الدينية 

العربية وترمجتها شفوًّي من عامل فقيه ىف حلقات الدراسة ىف املصليات، حيث إهنا 

مرحلة الحقة ابملرحلة الىت قبلها هي األساس إلنشاء املعاهد الدينية فيما بعد. 

 طريقة القواعد والرتمجة.ىف هذه املرحلة فالطريقة املستخدمة 

املرحلة الثالثة : هي مرحلة هنضة تعليم اللغة العربية، وذلك بظهور االجتاهات 

احلديثة ىف تعليمها، منها حتويل اجتاه العربية من لغة الكتب إىل لغة االتصاالت، 

                                                           
ملك ، )ملع : تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابة، حممد علي الكامل 14

 12-11(، ص. 2٠1٠فريس، 
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ألفت والكتب التعلمية املستخدمة التنحصر ىف كتب الفقه واألخالق فحسب بل 

 الكتب اخلاصة لتعليم اللغة العربية.

املرحلة الرابعة : هي مرحلة التطوير والبحث عن طريق تعليم اللغة العربية  

األنسب، خاصة فيما يتعلق ابألهداف واحملتوًّيت والطرق املستخدمة. فهي هذه 

والقراءة املرحلة بدأ تقسيم تعليم اللغة العربية إىل مهارات األربع : االستماع والكالم 

 والكتابة.

املرحلة اخلامسة : هي مرحلة النضح ىف تطوير تعليم اللغة العربية إبندونيسيا، 

وذلك بعد ظهور النتائج من التجارب الطويلة ىف تطوير تعليم اللغة العربية منذ املرحلة 

األوىل إىل املرحلة الرابعة حبيث ميكن للمدرس أن خيتار املنهج األنسب حسب 

 وضاع احمليطة به.  الظروف واأل

فقد حدد يونس ىف دراسته أهداف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية ىف املستوى 

 15األول كما يلى:

 أما أهداف تعليم مهارة االستماع ىف اللغة العربية، فيما يلى: و  

 أن يتعرف األصوات العربية. -1

 أن مييز بني احلركات الطويلة والقصرية. -2

                                                           
 .61-59ص.  ...، املراجع ىف تعليمرفيت علي يونس وصدقه،  15
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 تجاورة ىف النطق.أن مييز بني األصوات امل -٣

 أن يربط بني األصوات ورموزها املكتوبة ربطا صحيحا. -٤

 أن مييز األصوات املضعفة واملشاهدة. -5

 أن يتعرف التنوين كما ىف كلمة )كتاب(. -6

 أن مييز بني الكلمات ابلنظر إىل ضبطها أو تشكيلها. -7

 أن يتعرف أنواع التنغيم. -8

 تعرب عن أفكار الكاتب.أن يستخرج األفكار الرئيسة الىت يبدؤ أهنا  -9

 16أما أهداف تعليم مهارة التحدث ىف اللغة العربية، فيما يلى:و 

 أن ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا. -1

 أن مييز بني األصوات املتاشبهة نطقا. -2

 أن مييز بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية. -٣

حية، اجملالة، أن يستخدم العبارات املناسبة ىف املواقف املختلفة )مثل الت -٤

 التهنئة...(

 أن يستخدم الرتاكيب العربية الصحيحة عند التحدث. -5

 أن يعرب عن أفكار بطريقة صحيحة. -6

                                                           

 
 58 ص. نفس املراجع، 16
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 أن يتحدث بشكل متواصل ومرتابط ىف املواقف اللغوية املختلفة. -7

 أن يتحدث عن خرباته الشخصية بطريقة مناسبة وجذابة. -8

 أن يدير حوارا مع أحد الناطقني ابلعربية. -9

 يدير حوارا حول موضوع معني.أن  -1٠

 أن يستخدم اإلشارات واإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا. -11

 17أما أهداف تعليم مهارة القراءة ىف اللغة العربية، فيما يلى:و  

 أن يقراء نصا عربيا بسهولة وسرعة مناسبة. -1

 أن يستخرج الفكرة العامة للنص املقروء. -2

 الفرعية للنص املقروء.أن يستخرج األفكار  -٣

 أن يتعرف املعاىن املختلفة لكلمة واحدة )املشرتك اللفظى(. -٤

 أن يتعرف كلمات جديدة ملعىن واحد )الرتادف(. -5

 أن حيلل النص املقروء إىل أجزاء حمددا العالقة بينها. -6

 أن يضع عنواان مناسبا للنص املقروء. -7

 أن يستنتج املعاىن الضمنية من النص. -8

 الكاتب. أن يستنتج غرض -9

                                                           
  59ص.  نفس املراجع،17
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 أن مييز بني احلقائق واآلراء والنظرًّيت. -1٠

 أن يستخدم املعجم العرىب بطريقة صحيحة. -11

 أن يستخدم الفهارس وقوئم احملتوًّيت واهلوامش والصور استخداما صحيحا. -12

 18أما أهداف تعليم مهارة الكتابة ىف اللغة العربية هى: 

 أن يكتب خبط ميكن قراءته. -1

 إىل وضوح اخلط.أن يعرف املبادئ الىت تؤدى  -2

 أن يستطيع الكتابة من اليمني إىل الشمال. -٣

 أن يتعرف املبادئ اإلمالء والعالقة بني الرموز والصوت. -٤

 أن يستخدم القواعد استخداما صحيحا. -5

 أن يكون الكلمات من احلروف. -6

 أما أهداف تعليم القواعد ىف تعليم اللغة العربية هي: 

 أن يستخدم املعرفة والنكرة. -1

 يستخدم أمساء اإلشارة.أن  -2

 أن يستخدم ضمائر امللكية. -٣

 أن يستخدم أنواع الكلمة ىف اللغة العربية. -٤

                                                           
18
 6ص.  نفس املراجع، 
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 أن يستخدم املفرد واجلمع واملذكر واملؤنث. -5

 أن يستخدم الضمائر. -6

 أن يستخدم أدوات االستفهام. -7

 أن يستخدم املاضى واملضارع واألمر. -8

 أن يستخدم األفعال الصحيحة واملعتلة. -9

 لظروف واألمساء املزصولة.أن يستخدم ا -1٠

 أن يستخدم اجلمل االمسية. -11

 أن يستخدم اجلمل الفعلية. -12

 أن يستخدم نظام تركيب الكلمات ىف اجلمل العربية. -1٣

 أن يستخدم املبىن للمعلوم واملبىن للمجهول. -1٤

 شروط الرتمجة -ب

ابلطبع جيب أن تتعلم وتتقن اللغة األخرى اليت تريد أن ترتجم بينها وبني لغتك  

األم، وسنأخذ اللغة اإلجنليزية كمثاٍل يف هذا املقال. جيب عليك أن تعرف مجيع الطرق 

لتعلم تلك اللغة ذاتًيا؛ عرب اإلنرتنت، اهلاتف، ورقًيا وغريها. وهذه بعض الطرق اليت 

 19:تساعدك يف تعلم لغة أخرى

                                                           
 ٣نفس املراجع، ص.  19
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 :جد صديًقا -1

وغالًبا ما تكون ، Speaking أحد أفضل الُسبل لتعلم لغة أخرى هي احملادثة

على الواقع أو  –أفضل من التعلُّم الكتايّب. ميكنك أن جتد صديًقا يتحدث اإلجنليزية 

وجتري معه بعض احملاداثت بلغته األم، وتقول  –عرب اإلنرتنت؛ على السكايب مثاًل 

له أبن خيربك ابألخطاء اليت وقعت فيها أكثر من مرة كي تعمل على إصالحها، كما 

أن تطلب منه بعض النصائح لتتعلم اللغة بشكل أكرب. سيساعدك  يتوجب عليك

هذا يف تعلم اللغة نفسها )الكالسيكية( واللغات املتفرعة منها )اللهجات، أو لغات 

 (.الشارع

 :حفظ الكلمات -2

ابلطبع، ال أطلب منك أن تكون معجًما متنقالً، لكن ال ميكنك أن تكون 

. حِّّل القواميس واملعاجم واحفظ من الكلمات واملعاين مرتمجًا ال يفقه يف املعاين شيًئا

قدر ما أمكنك، لكن ال ُتكره نفسك على االستمرار يف هذا لوقت طويل جًدا حىت 

 2٠.ال يصبح هنالك جمرد حشو للكلمات دون فهم

كما سيساعدك يف هذا مشاهدة األفالم واملسلسالت )أو الواثئقيات 

، لكن احرص على أن تكون ذات ترمجة صحيحة يف واحملاضرات( ابللغة اليت تبتغيها

                                                           
20

 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),h.5 
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البداية، حىت تستطيع معرفة كيفية استخدام هذه الكلمات يف سياقها املناسب، 

 .فحديثًا انتشرت مقولة: السياق هو امللك

 :خض يف ثقافتها -3

لكّل لغٍة ثقافة ترتبط هبا ارتباطًا وثيًقا ومصطلحات وأمثال ختتص فيها، 

يك أن تكون متقًنا هلذه الثقافة وختوض فيها لكي ختتزل الصعاب ولتكون مرتمجًا عل

اليت ستواجهك يف املستقبل بسبب املصطلحات املعّقدة اليت جيب أن تكون ملًما 

 21.ابلثقافة الشعبية حىت حتيط هبا وتفهمها

 أساليب الرتمجة -ج

أو تشيع يف العربية صور من التعابري منها ما يندرج حتت التعبري السياقي، 

 من ملوعات معتاد تكرار، تعر من منظور اللغوًّيت collocations املتالزمات اللفظية

خالل شيوع االستخدام حبيث متيل  ف اليت معا تكرارها أييت واليت املفردة، الكلمات

يف إطار التعبري تكون من كلمتني أو أكثر، تدل وحدة لغوية تمن لتشكيل وحدة مميزة 

ف معىن جديد خاص خيتلف عن معىن كل كلمة مبفردها ، الذي  idiomاالصطالحي

". و كذلك يعترب التعبري االصطالحي هي وحدة بنيوية مرتابطة، ال يصح تغيري كلماته 

 .بكلمات أخرى، أو تقدميها أو أتخريها عن مواضعها، إال يف حدود ضيقة أحياان

                                                           
 12نفس املراجع، ص.  21
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تواردة مؤلفة عادة من  فاملتالزمات اللفظية )مفردها متالزم/ متالزمة( عبارات بالغية م

كلمتني، وأحياان من ثالث أو أكثر تتوارد مع بعضها عادة وتتالزم يف اللغة. فالتالزم 

هنا إذا من التوارد والتوافق املتكررين للكلمات مع بعضها، وال عالقة له مبعىن اإللزام ال 

 22.من قريب وال من بعيد

 2٣وأما تكنيك يف الرتمجة فيما يلى:

يرجم ابستخدام النص األصلية اىل اللغة  اض هيإلسرت اب الرتمجة -1

 املقصودة.

 مكان فيها معىنحدى يرجم الكلمات إب لنقل ابملهاكة هيالرتحة اب -2

 هي الرتمجة حرف حبرف اىل لغة املقصودة الرتمجة احلرفية -٣

 الرتمجة اإلبدال والصريف هي ينقل أن يبدل الصورة من الكلمات -٤

 املغرية من األصليةالرتمجة التغري النظرة هي  -5

 الرتمجة التطويع هي يرجم ابستخدام قواعد اللغة املقصودة -6

 الرتمجة تعليم ىف العوامل املؤثرة -د

فالعوامل الداخلية هى العوامل الىت تصدر من داخل نفس الشخص، والعوامل 

 2٤اخلارجية هى الىت أتتى من خارج نفس الشخص.

                                                           
 1٠٠-99)الرًّيض: دون السنة(، ص.  دليل املرتجم،حممود إمساعيل صيين،  22

23
 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah Tataran Teoritis dan Tuntunan Praktis, (Malang: 

UIN Press, 2009), h. 34-37 
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 العوامل الداخلية. -1

  ( Aspek Fisiologis )العوامل الداخلية تشمل انحيتني ومها الناحية الفيسيوجلية 

. العوامل الفيسيوجلية هى الناحية اجلسمية  ( Aspek Psikologis )والناحية الفيسكولوجية

الىت تؤثر ىف عملية التعلم على سبيل املثال الصحة وال عيب ىف اجلسم. وعلى هذا فمن 

املدرس الفروق الفردية بني الطلبة وإن يطلب منهم اجلهد والعمل الواجب أن يهتم 

يناسب قوته اجلسمية.أما من الناحية الفيسيكولوجية فكان الطلبة خمتلفني فيما بينهم 

من اخلصائص واالختالفات فيها تؤثر جناح الطلبة ىف عملية التعليم. تتضمن العوامل 

 ع.الداخلية: الذكاء والرغبة واملوهبة والداف

 الذكاء. - أ

الذكاء هو "الفطنة والتوقيد، فهى أداة ضرورية تدل على زًّيدة القوة العقلية 

لإلدراك ىف تقدير جناح الشخص ىف التعلم. وعرف العلماء علم النفس: الذكاء هو 

 25القدرة على التعلم والتفكري التكيف أو التواقف".

 Intelegensi adalah kemampuan yang”وقال أحد مذكر أن الذكاء هو: 

dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat dengan cara tertentu.”26 

                                                                                                                                                               
24 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Cet. III, (Bandung: Remaja Karya, 1996), Hal. 

132 
 8٣(، ص. 198٠، الطبعة الرابعة، )بريوت: دار العلم للماليني، معجم علم النفسفاخر عاقل،  25

26
 Ahmad Muzakir, Psikologi Pendidikan untuk Fakultas Tarbiyah, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1995), Hal. 133 
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يعىن: الذكاء هو القدرة الىت أيتى هبا الشخص منذ والدته وميكنه ان يفعل شيئا 

 بطريقة معينة.

وقال أحد زكر صاحل: "الذكاء هو القدرة على تعلم األعمال أو إجراء أفعال 

 27فيدة و ضيفيا".جديدة م

الذكاء ىف التعلم هو قدرة على استيعاب  املواد الدراسية، إذا كان للطلبة ذكاء 

فيسرع هلم نيل الدروس وال حيتاجون على اإلعادة على ما علم املدرسون لعدة مرات، 

 إذا الذكاء أمر مهم ىف التعلم.  

 الرغبة - ب

 ا وهو القوة املستمرة.كانت الرغبة ىف عملية التعليم والتعلم تلعب دورا كبري 

 M.Ali Suf Sabri  “Minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu:وقال 

memperhatikan sesuatu secara terus menerus.” 

 معناها: الرغبة هى ميل من ميول املرء أىل شيئ على االستمرار.

أو خارجها ألن والرغبة هى عاملة مهمة للشخص ىف نشاط التعلم، إما ىف املدرسة 

 من مل يكن لديه الرغبة ىف تعلم شيئ فلم ينجح جناحا جيدا.

                                                           
 1٤٣(، ص. 198٤)مصر: مكتبة النهضة املصرية،  ،علم النفس الرتبوىأحد زكر صاحل،  27
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والرغبة هى اإلرادة على الشيء إذا كان للطلبة رغبة على التعلم فيسعون أن يبحثوا 

مامل يكونوا يفهمون على الدروس عن كل جهدهم، ويبحثون احملاوالت إذا وجهوا 

غبة عميقة ىف التعلم كان اهتمامه للدروس املشكالت ىف التعلم. إن الطالب الذى له ر 

  .أكثر وأعمق من الطالب الذى إرادته للتعلم ضعيفة، وابلرغبة حيتصل الطلبة جناحا

 املوهبة. - ت

املوهبة عاملة من العوامل الىت تؤثر ىف عملية التعلم وأن التعلم أن كان يناسب 

 Muhibbin Syah  “Bakat adalah kemampuan:ابملوهبة حيصل الطلبة النجاح،  وقال 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang”.28 
 املعىن: املوهبة هى قوة الشخصية لتحصيل النجاح ىف املستقبل.

واملوهبة هى قدرة الشخصية لعمل الشيء وأتى املوهبة منذ والدة املرء، وهى مهمة 

 ألن املوهبة يسهل املرء على العمل بال التعليم العميق.    

 الدافع. - ث

كان الدافع ىف العملية التعليمية له دور كبري وذالك ما يصدر من داخل النفسية 

 وما أيتى من خارجها.

                                                           
28

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan..., h. 135 
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كانت الدوافع الداخلية هى حالة وردت من نفس الطالب الىت تدفعه للتعلم على 

سبيل املثال شعور احلب للمادة النه حمتاجة إليها حلياته ىف املستقبل. وأما الدوافع 

اخلارجية فهى حالة وردت من خارج الطالب ليقوم بعملية التعلم كاملدح واهلدية 

دم الدرافع للطالب ليكون الطالب أشد الدوافع وغريها.لذلك جيب على املدرس أن يق

 ىف التعلم. 

 املدرس املاهر  - ج

أما العامل األول ىف تطبيق اللغة العربية لطلبة فهو املدرس املاهر. واملدرس املاهر 

هو املدري اجليد الناجح، أعترب الدكتور حممد عبد القادر أحد به بقوله " الناجح هو ىف 

الدرس اىل الطلبة أبيسر السبيل، فمهما كان املدرس غزيز  حقيقته طريقة انجحة توصل

 29املادة ولكنه الميلك الطريقة اجلديدة، فإن النجاح حليفة يف عمله".

وكذلك مدرس حمادثة اللغة العربية أن يكون ماهر ىف تطبيق اللغوية كى يتأثري ىف 

 عمله لطلبة وينجح به.

 الطريقة املناسبة  - ح

اخلطة الىت يرمسها الفرد ليحقق هبا هدفا معينا من عمل من الطريقة مبعىن العام هي 

 األعمال أبقل جهد وىف أقصروقت. 

                                                           
بعة األوىل، )القاهر: مكتبة هنضة مصرية،  ،الط، طرق التعليم اللغة العريبحممد عبد القادر أحد 29

 6(، ص. 1979
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واملقصود الطريقة يف الرتبية هي اخلطة الىت يرمسها املدرس ليحقق هبا اهلداف من 

إذن،  ٣٠العملية التعليمية ىف أقصر وقت وأبقل جهدمن جانبه ومن جانب الطلبة.

 الطريقة املناسبة ىف تطبيقة حىت يهسل أن يهداف املرجوة.فيجب على مدرس أن خيتار 

 الوسائل التعليمية - خ

 الوسائل البصرية -1

 اد منها عن طريق انفذة العني، وامهها:فتىيسوهى اإل

 املدرسى وغري املدرسى، اجملالت ودورًّيت، والنشرات، على إختالفها  -

 السبورة ومالحقاهتا -

اللوحة الوبرية، اللوحة اإلخبارية، لوحة اللوحات اجلدارية، )اللوحة املغنطة،  -

 اجليوىب(

 الصور) املفردت، املركبة، املسلسلة -

البطاقات ) بطاقات احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل، بطاقات التعليمات،  -

 بطاقات األسلئة ةاألجوبة(

 العوامل اخلارجية. -2

والبيئة هى "كل عامل العوامل اخلارجية الىت تؤثر ىف عملية التعلم هى البيئة. 

 ٣1حييط اإلنسان عن عوامل طبيعية أو ظروفا بشرية واجتماعية".

                                                           
 9٠(، ص. 198٣املعارف، ، )مصر التوجية ىف تدريس اللغة العربيةخممد على السامن،  ٣٠
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وقال عبد العزيز عبد اجمليد، "وإذا نظران إىل الرتبية مبعناها العامة وهو كل نوع من 

أنواع النشاط يؤثر ىف منو الطفل وجدان هناك عوامل كثرية وهى الشمس واهلواء احلرارة 

فيها وحياهتا إقتصادية و ثقافتها، بل إهنا كل العوامل تؤثر ىف منو  الىت يعيش  واألسرة

 ٣2الطفل و العوامل األساسية ىف الرتبية هى اجملتمع و املدرسة و األسرة".

واألسرة إحدى هيئة اإلجتماعية ، االتصال بني األم واإلبن اتصاال قوًّي وعميقا 

االبن ووالديه وهو مركز الرتبية  جيعل اإلبن يهتم ىف دروسه، والعملية االتصالية بني

وكذلك  األوالد حلياته املستقبل ووالديه وأسرته أشد أتثريا ىف عملية التعلم والتعليم.

املدرسة هلا أتثري عميق للطلبة ىف التعلم كااألدوات املدرسية فهى من وسائل التعسليمية 

رس أمر مهم أيضا واملدرسة املؤثرة ىف عملية التعلم والتعليم، واالتصال بني الطلبة واملد

 النظيفة جتعل الطلبة مطمئنة ىف التعلم.  

والعوامل املؤثرة ىف التحصيل الدراسى ختتلف بني الدارسني على اختالف الفروق الفردية، 

 فلها عالقة قوية أبحوال دراسية الطلبة وتفاوت قدرهتم ىف التعلم على وجه عام.

 

 

                                                                                                                                                               
 151اجلزء الثالث، )القاهرة: دار املعارف، بدون السنة(، ص.  ،الرتبية احلديثة، صاحل عبد العزيز ٣1
اجلزء األول، )القاهرة: دار املعارف، بدون السنة(،  ،الرتبية و طرق تدريسهاعبد العزيز عبد اجمليد،  ٣2

 65ص. 
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 أنواع الرتمجة -ه

 ٣٣تصنيفات الرتمجة، ومن أهم أنواع الرتمجة ما يلي:هناك كثري من 

الرتمجة األدبية: تُعترب الرتمجة األدبية ذات صعوبة ابلغة عن غريها من أنواع  -1

الرتمجة، فنجد أن املرتجم ُمطالب بنقل معاٍن من لُغة إىل أخرى، وكذلك 

 وصف احلالة الشعورية واألحاسيس اليت عاشها املؤلف األصلي، وابلتَّبعية

انتقلت إىل املواطنني يف بلد املؤلف األصلي، مبا جعله يرتقي ويتفوَّق ويظهر 

نطلق ينبغي على املرتجم أن 
ُ
يف موطنه وُيصبح ذا صيت واسع، ومن هذا امل

 يتحرَّى الدِّقَّة؛ من خالل ما يتمتَّع هبا من مهارة وخربة.

اليت هلا أمهية كبرية؛ فهي  تـَُعدُّ الرتمجة الدينية من أنواع الرتمجة الرتمجة الدينية: -2

وسيلة مهمة لنشر دًّينة ُمعيَّنة يف ربوع العامل، وكذلك التَّعرُّف على القواعد 

تعلِّّقة بتلك الدًّينة ابلنسبة للُمنتسبني هلا يف مناطق أخرى، فعلى 
ُ
والشرائع امل

سبيل املثال هناك احتياجات كبرية للرتمجة الدينية املتعلقة ابألحاديث النبوية 

لشريفة والفقه اإلسالمي ابلنسبة للمسلمني يف الدول غري الناطقة ابللغة ا

 العربية، مثل الصني، أو اهلند، أو الياابن، أو دول إفريقيا... إخل.
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وهي من بني أنواع الرتمجة املهمة، ويلزم للرتمجة العلمية  الرتمجة العلمية: -٣

اإلملام مقومات ختتلف عن غريها من الرتاجم؛ نظًرا للحاجة إىل 

ستهدفة، وخاصًَّة يف 
ُ
صطلحات العلمية، وحُماولة إجياد بدائل هلا يف اللغة امل

ُ
ابمل

صطلحات كل فرتة.
ُ
 ظل ظهور اجلديد من تلك امل

عامالت التجارية بني الدول  الرتمجة االقتصادية: -٤
ُ
تنتشر يف الوقت احلايل امل

ة وبعضها البعض، سواء بشكل مباشر، أو من خالل الشركات متعدد

اجلنسيات، أو عن طريق البورصات العاملية... إخل، لذا ظهرت وانتشرت 

شرتكة بني 
ُ
الرتمجة االقتصادية؛ من أجل حتقيق التوازن يف ضوء املصاحل امل

ختلفة.
ُ
 رجال األعمال يف الدول امل

والرتمجة القانونية من بني أنواع الرتمجة املهمة، واليت أصبحت  الرتمجة القانونية: -5

جتمعات يف خمتلف الدول، واحلاجة إليها تتَّخذ م
ُ
كانة كبرية داخل أروقة امل

تزداد يوًما بعد أخر؛ نظرًا للتعامل والتواصل بني األلسنة املختلفة، ومن مث 

ل احلقوق فيما بني  يلزم ذلك التَّعرُّف على القوانني والعقود والبنود اليت ُتؤصِّّ

 ُمواطين الدول.

الرتمجة اإلعالمية من أنواع الرتمجة اليت اقتضتها تـَُعدُّ  الرتمجة اإلعالمية: -6

ُمتطلَّبات العصر، وذلك يف ظل انتشار العشرات من وسائل اإلعالم، سواء 
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التقليدية اليت تتمثَّل يف الصحف واجملالت، أو اإللكرتونية اليت تتمثَّل يف 

ئية شبكة اإلنرتنت واملواقع والتطبيقات اليت توجد هبا، وكذلك القنوات الفضا

اليت ال حصر هلا يف الفرتة الرَّاهنة، ويتم تناُقل األخبار بُسرعة كبرية بني شىتَّ 

 البلدان، لذا زاد االهتمام ابلرتمجة اإلعالمية يف الوقت الرَّاهن.

تُعترب الرتمجة الفورية أحد أنواع الرتمجة، واليت ُتستخدم يف  الرتمجة الفورية: -7

ة أشخاص وآخرين، وتوسَّعت التَّواُصل الفوري بني شخص أو عدَّ 

استخدامات الرتمجة الفورية يف الوقت احلايل؛ للتَّواُصل البنَّاء بني مُمثِّّلي 

الشعوب يف مجيع املناحي، سواء االقتصادية، أو السياسية، أو الرًّيضية.... 

 إخل.

 صعوابت ىف الرتمجة -و

 ٣٤قاط التالية:يوجد كثري من أوجه صعوابت الرتمجة، ومُيكن أن جُنملها يف الن

رتمجة يف طليعة صعوابت   -1
ُ
عدم وجود ما حيمل نفس املعىن ابلنسبة للكلمة امل

ستهدفة 
ُ
الرتمجة، لذا ينبغي على املرتجم أن يقوم بتضمني أقرب املعاين يف اللغة امل

ستطاع.
ُ
 قدر امل
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تُعترب القواعد النحوية اخلاصة ابللغة املصدر من بني صعوابت الرتمجة؛ نظرًا   -2

الختالف اللغات يف ذلك؛ فنجد اللغة العربية تبدأ يف الغالب ابلفعل، مث 

الفاعل، مث املفعول به، مث الوصف، أو احلال، وذلك على عكس اللغة اإلجنليزية 

مثاًل، فهي تبدأ ابلفاعل، مث الفعل، وجيب على املرتجم أن ينساق وراء قواعد 

ستهدفة مع عدم اإلخالل ابملعاين يف
ُ
 اللغة األصلية. اللغة امل

وكما ذكران أمهية قواعد النحو يف اللغة املصدر جيب على الباحث أن يكون   -٣

ستهدفة، فال يوجد معىن ملرتجم ُمتعمِّّق 
ُ
ضليًعا يف قواعد النحو املتعلقة ابللغة امل

ستهدفة؛ لذا يـَُعدُّ ذلك من بني 
ُ
وخبري يف لغة معينة، وال ميتلك املعرف ابللغة امل

ة، وجيب على املرتجم الناجح أن يلمَّ بذلك؛ حىت ال يشوب صعوابت الرتمج

 النص املرتجم سلبيات.

تـَُعدُّ ثقافة لغة املصدر من بني صعوابت الرتمجة،؛ حيث يتحتَّم على املرتجم أن   -٤

يكون حاذقًا بتلك الثقافة؛ فلها دور كبري يف الوصول إىل النص املرتجم، وابجلودة 

نص األصلي، وجدير ابلذكر أن اللغة الوحدة هلا املطلوبة يف ضوء حمتوًّيت ال

أكثر من ثقافة، فعلى سبيل املثال متحدثو اللغة اإلجنليزية يف بريطانيا خيتلفون 

من الناحية الثقافية عن ُمتحدِّثيها يف أمريكا أو اهلند أو أي دولة أخرى، ونفس 

تعلِّّقة هبا
ُ
ختتلف من فرنسا إىل  األمر ابلنسبة للغة الفرنسية، فنجد أن الثقافة امل
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الدول األخرى الفرانكفونية الناطقة ابللغة الفرنسية، مثل الدول اإلفريقية، أو 

 بعض دول أمريكا الالتينية... إخل.

الفرتة الزمنية اليت كتب فيها النص األصلي هلا أتثري يف عملية الرتمجة؛ نظرًا الختالف  -5

ملثال جند أن اللغة اإلجنليزية القدمية األلفاظ من زمن آلخر يف ذات اللغة، فعلى سبيل ا

 متيل يف بعض مفرداهتا إىل اللغة الالتينية.

تصنيفات الرتمجة ذاهتا من بني صعوابت اللغة، ولكل نوع طريقة منهجية يف سبيل القيام  -6

 ابلرتمجة الصحيحة.

 وسائل التعلمية -ز

 تعريف وسائل التعلمية -1

املعلم لتحسني عملية التعلم والتعليم، الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها 

وإحدى عيوب والنقائص النظام وطريقة املاضية التعليم اللغة العربية الذي انتشر 

فيإندونيسيا هو النقائص التدريب اللسان مكثف إىل قليل طلبة قدر يفصح الفكر 

يف  وسيلة التعلمية هي إحدى السبل لتحسني عملية التعلمية تضع ٣5والشعور ابللسان.

مسؤلية املدرس، كيف الدرس يوصل و يفهم الطلبة صحيحا أم ال.  وعلى هذا 

األساس فالوسيلة التعليمية ليست شيئا إضافيا يساعد املعلم على الشرح والتوضيح، بل 
                                                           

35
Ahmad Izzan ,Metode Pembelajaran Bahasa Arab, )Bandung: Humaniora, 2011), hal. 

137. 
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هي جزء ال يتج أزمن عملية التعليم اليت جيب أن تشرك مجيع احلواس لتكون انجحة 

اك، وابلتايل تثبيت املعلومات يف الذاكرة ومالئمة ومساعدة على الفهم واإلدر 

 ٣6واستحضارها وقت احلاجة.

 ٣7وأما أهداف الوسائل التعلمية فيما يلى:

تقدم أساسا مادًّي للتفكري االدراكى، وتقلل من استخدام التالميذ أللفظ ال  -1

 .يفهمون معناها

 .تثري اهتمام الدارسني كثريا، وتبعث ىف العملية التعلمية عنصر التشويق -2

ترسخ املعلومات ىف أذهان الدارسني، وال شك أن استخدام أكثر من وسيلة  -٣

لعرض املفاهيم اللغوية من شأنه أن يثبتها ىف أذهان الدراسني وييسر استخدامها 

 .لفرتة أطول

 .توفر خربات واقعية تدفع الدارسني إىل النشاط الذاتى -٤

 .ختلق ترابطا ىف األفكار ىف أذهان الدارسني -5

 .وا املعاىن وزًّيدة الثورة اللغوية عند الدارسنيتساعد على من -6

                                                           
، )الكويت: دار القلم، دون السنة(، االتصال والتكنولوحيا ىف التعليموسائل حسني حممدى الطوجبى، 36

 22ص. 
 ٤٤نفس املراجع،...، ص.  ٣7
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تنمى خربات يصعب احلصول عليها من طرق أخرى، وتسهم ىف جعل ما يتعلمه  -7

 .الدارسون أكثر كفاية وعمقا وتنوعا

 تساعد املدرس على تنظيم خطة سري الدرس. -8

تسهم ىف حسن اختيار املدرس لألسئلة الىت يقدمها للدارسني وجعلها متسلسلة  -9

 .سلسال منطقيات

 .تسهم ىف اختصار الشرح وجتنب الدوران حول املوضوع الواحد -1٠

 .تثري الرغبة ىف حب االستطالع عند الدارسني -11

 .ختلق ىف الدارسني الرغبة واملثابرة على التعلم بنشاط -12

 .تنمى ىف الدارسني بعض االجتاهات السلوكيات املرغوب فيها -1٣

 .ا العامل إىل داخل حجرة الدراسةتنقل بعض الواسائل األحداث الىت ميوج هب -1٤

 .تقوى العالقة بني املعلم والدارس وتنمى بينهما روح الصداقة -15

 .توفر كثريا من وقت املدرس، فيوجه جهده للتالميذ ومشكالهتم -16

 .تساعد املدرس على وضع اخلطط املناسبة ملقابلة الفروق الفردية -17

 .تتيح للمدرس توسيع جماالت اخلربة اخلاصة بكل دارس -18

يقوم املدرس عن طريق املعينات التعلمية بتنويع مصادر املعرفة، حبيث ال تقتصر  -19

عليه وحده، فاإلضافة إىل الكتب واملطبوعات ميكن تقدمي املادة العلمية ىف عدة 
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أشكال مثل األفالم والشرائح واملسجالت وبرامج التلفيزيون واخلرائط والصور 

هو املصدر الوحيد الذى يسقى منه والرسوم وغريها. وبذلك ال يصبح املدرس 

 .الدارس املعلومات

توفر فرص التعلم الذاتى الفردى، وكذلك التعلم ىف جمموعات صغرية عن طريق  -2٠

 ٣8.الوسائل التعلمية وتكنولوجيا التعليم

يساعد االستخدام اجليد للوسائل التعلمية على تنمية مهارات االتصال عند  -21

 .د على النفس والتعاون ىف حل املشكالتالدارسني وحتمل املسؤلية واالعتما

تتنوع الوسائل التعليمية وتتطور تطور األزمان، فمنها ما تعتمد على اللغة اللفظية 

أو املسموعة، ومنها ما تعتمد على الصور والرسوم والتسجيالت الصوتية، ومنها ما 

التعليمية تنقسم تعتمد على الصور املتحركة والتلفاز وغريها. ويرى الفوزان أن الوسائل 

  :إىل جمموعات، وذلك حسب احلاسة اليت ختاطبها، وهي

الوسائل التعليمية بشكل املواد املبطوعة أو املرسومة، مثل: الكتب، والصورة  -1

 .التعليمية، والرسومات اخلرائط، واللوحات التعليمية، والشفاًّيت، والبطاقات، والرموز

البصرية الثابتة، مثل: أفالم اثبتة، وأشرطة الوسائل التعليمية بشكل املواد السمعية  -2

 .صوتية وأسطواانت

                                                           
 ٤6ص.  نفس املراجع،38



39 
 

الوسائل التعليمية بشكل املواد السمعية البصرية املتحركة، مثل: أفالم متحركة،  -٣

 وأشرطة الفيديو، وأقراص احلاسوب.
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 الفصل الثالث

  منهجية البحث

 :منهج البحث  - أ

إن منهج هذا البحث هو منهج الوصفى والتحليل يعىن الطريقة الىت تبحث هبا 

اجلامعة ولتحصيل البياانت ألن الباحثة تريد أن يبحث ظاهرة ما فإن أول خطوة تقوم هبا 

ويعىن . هي وصف الظاهرة الىت تريد تبحثه ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها

ابلتحليل ألن هو أسلوب أو أدة للبحث العلمى ميكن أن تستخدمه الباحثة لوصف 

احملتوى الظاهر واملضمون الصريح للمادة االعالمية. وأن مدخل هذا البحث هو مدخل 

 وتبحث الباحثة احملاضران مها أستاذة فوجي أستويت وأستاذة أنيس. .الكيفى

 متغريات البحث  - ب

 (Independent Variable)املتغري املستقلة  -۱

احملاضر يف تعليم ترمجة النصوص  إسرتاتيجيةاملتغري املستقلة يف هذا البحث هو 

 العربية ومعوقاهتا 

 (Dependent Variable)املتغري التابع  -۲

بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة تشوت كاال املتغري التابع يف هذا البحث هو 

 .احلكومية لنجسااإلسالمية 
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 أدوات البحث -ج

 :يةتاآل واتتستخدم الباحثة جلمع البياانت من أد 

 املالحظة -1

املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادى ىف اكتسابه خلرباته ومعلوماته 

حيث جنمع خرباتن من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن الباحثة حني تالحظ 

من مالحظته اساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة فإنه يتبع منهجا معينا جيعل 

وىف هذا البحث تستخدم الباحثة املالحظة واملباشرة بتسجيل أنشيطة تعليم  معينة.

 الرتمجة بفيديوا.

 املقابلة -2

ن اسرتاتيجيات تعليم عجلمع البياانت اضر تستخدم الباحثة ابملقابلة مع حم

 .قابلة مع حماضر تعليم الرتمجة وتسجلها ىف املسجلبقسم تعليم اللغة العربية ابمل رتمجةال

 : ع البيااتسلوب مجأ -د

 املقابلة -1

باحثة مع وهي حمادثة مواجهة تقوم هبا ال، ن املقابلة أداة من أدوات البحثإ

هدفها إستشارة أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا  ،شخص آخر أو أشخاص آخرين
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على  ينقسم املقابلةالتوجيه والتشخيص والعالج. و  يف حبث علمي أو لإلستعانة هبا يف

 الرتكيبة. غري املقابلةو الرتكيبة  املقابلةفهي : قسمني 

بقسووم تعلوويم حماضوور تعلوويم الرتمجووة   مووع عوون البحووث الرتكيبووة ملقابلووةابتقوووم الباحثووة  

وأداة املقابلوة  .الرتمجوةيتعلوق بوتعلم الوىت  اإلسالمية احلكوميوة بلنجسواامعة جلاللغة العربية اب

 .املستخدمة هي منط املقابلة

 املالحظة -2

املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادى ىف اكتسابه خلرباته ومعلوماته 

حيث جنمع خرباتن من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن الباحثة حني تالحظ 

دقيق لظاهرة معينة فإنه يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظته اساسا ملعرفة واعية أو فهم 

 .الرتمجةتعليم  إسرتاتيجية من

  :مصادر البياات - ه

تصدر البياانت ىف هذا البحث على البياانت األساسية والبياانت الثانوية، ومها   

 كما يلى:

 البياانت االساسية: (1

 حماضرأما البياانت األساسية فهي معلومات حتصيل عليها الباحثة ابملقابلة مع  

جبامعة بقسم تعليم اللغة العربية  لرتمجةا، ومالحظة الباحثة إىل عملية تدريس الرتمجةتعليم 

  زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا
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 البياانت الثانوية: (2

مصادر البياانت الثانوية يف هذا البحث تصدر فهي من بقسم تعليم اللغة وأما 

 جبامعة زاويةالعربية 

  أسلوب حتليل البياات -و

عملية مجع البياانت وتصبح املعلومات متوفرة لدى الباحثة من املالحظة بعد 

 .والوثيقة، تبدأ الباحثة ىف تنفيذ حتليل البياانت وتفسسريها

ولكى تتمكن الباحثة من حتليل املعلومات أو البياانت البد أن يتبع خطوات  

 :حتليل البياانت فيما يلى

 عرض البياانت -1

عملية التحرير والتنظيم وترتيب البياانت ىف جدوال تشتمل عرض البياانت على 

وكذلك عملية اختصار مجع البياانت وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع 

 .املعني

 تصنيف البياانت -2

والتصنيف هو ترتيب تسقي للمعلومات تبدأ بوضع األشياء ذات الصفات 

موعة كبرية إىل الوحدات الصغرية إىل أنواع، املشرتكة ىف جمموعات كبرية، مث تقسم كل جم

واألنواع إىل اجلنس. ومبعىن أخر فإن التصنيف هو وضع كل فرد ىف فئة خاصة هبا حبيث 
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تسهل معرفته ومتييزه عن غريه. تقوم الباحثة ىف هذه اخلطوات بتحديد وتعيني البياانت 

 .لنافعةالنافعة والبياانت غري النافعة حىت تبقي لديها البياانت ا

 حتليل البياانت وتفسريها -3

حتليل البياانت الكيفية هو البحث الوصفى الذى يبتدأ بتصنيف البياانت املناسبة 

ابلناحية وبعضها مث إتيان الشرح وإعطاء معىن املعلومات ىف كل انجية والعالقة بني 

شكيل هذه الناحية والناحية األخرى. وتفسري البياانت يعىن أن تقوم الباحثة مبحاولة ت

البياانت على أساس جمموعة من املصطلحات األساسية الىت قد تكون إطار نظراي تظل 

 .الباحثة سواء تؤيد نتيجة حبث معني أم يعارضه وتستخدم اتفسري التقدي

  :مراحل تنفيذ الدراسة -ز

 تقوم الباحثة بتنفيذ الدراسة يف املراحل اآلتية:

 االستعدادية  -1

 IAIN Zawiyahجبامعة تعليم اللغة العربية  بقسمتقوم الباحثة عن البحث   -2

Cot Kala Langsa  للحصول على البياانت واملعلومات مبالحظة واملقابلة

 بحث.ال ااحملتاجة يف كتابة هذ
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 بووةطلوال الرتمجووة احملاضوور تعلوويم مووع عوون البحووث الرتكيبووة ملقابلووةابتقوووم الباحثووة  -3

الووىت  IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaبقسووم تعلوويم اللغووة العربيووة جبامعووة 

 .وأداة املقابلة املستخدمة هي منط املقابلة .الرتمجةيتعلق بتعلم 

جبامعة زاوية تشوت   اللغة العربية قسم تدريسب استأذنت الباحثة رئيس -4

أن تقوم حبث ملدة شهر وقدمت إليه  كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا

جبامعة خطاب اإلستئذان للدراسة من عميد قسم الرتبية شعبة اللغة العربية 

 .الرتمجةمحاضر لل زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا
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 الفصل الرابع

 الدراسات امليدانية
 :حملة عن قسم تعليم اللغة العربية وعملية التعلمية فيها - أ

 :اتريخ قسم تعليم اللغة العربية -1

إحدى جامعة من  تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا جامعة زاوية

اجلامعات اإلسالمية أبتشية، وتقع ىف مدينة لنجسا وابلتحديد ىف قرية مرنديه 

(Meurandeh )كيلومرتا، حىت تسهل للزائرين لزايرهتا ىف كل   1،5عن املدينة حواىل تبعد

حني من األحيان. وأصحاب الفكرة إلنشاء هذه اجلامعة هم: تنكو حسن زمزمى 

البكلريوس، والدكتوراندوس تنكو احلاج عارفني امني، والدكتوراندوس احلاج زين الدين 

 1اي، والدكتوراندوس ادريس هارهف البكلريوس.سامن، والدكتوراندووس ازهار زكر 

تسمى هبذه  2كلمة زاوية مفردة ومجعها زوااي مشتقة من اللغة العربية مبعىن ركن.

التسمية ألن علماء اإلسالم أيخذون زاوي املساجد كمركز تعليم ونشر العلوم الدينية. 

فلذلك تسمى اجلامعة بزاوية ألن يستاوى دور الزاوايت املساجد، واجلامعة هي مركز 

 التعليم والتعلم الدينية.

                                                 
1
https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa diakses 12 Maret 2018 

لويس معلوف، املنجد ىف اللغة واالعالم، مؤسسة دار املشرق، الطبعة الثامنة وعشرون، )البريوت  2
 312(، ص. 1976لبنان 

https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa
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ة وعددهم تطوير هذه اجلامعة تطويرا ابهرا بعد سنة وجيزة من انحية كفاءة الطلب

من جهة العدد، وعدد اعضاء هيئة التدريس ودور فعال الذى تلعبها ىف شىت اجملاالت 

حىت مت ضمها ىف ضمى اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبوجب قرار رئيس اجلمهورية رقم 

وتغريت غسمها من اجلامعة اإلسالمية اىل اجلامعة احلكومية، مث  2006سنة  106

جامعة زاوية تشوت كاال  لشؤون الدينية للجمهورية اإلندونسيةة ار وزاتغريت غسمها اىل 

وتوقعها رئيس  2014ديسمرب سنة  19اتريخ  146اإلسالمية احلكومية بلنجسا رقم 

أما مدير اجلامعة اآلن الدكتور ذو و3بالد اإلندونسية هو إنسيجور احلاج جوكو ويدودو.

ى ابراهيم املاجستري. وأما عميد كلية القرنني املاجستري وانئبه األول الدكتوراندوس بصر 

فوجي املاجستري، وأما رئيس قسم اللغة العربية  إقبالالرتبية وعلم التدريس الدكتور 

  ةاملاجستري  أستويت

 :أحوال الطلبة واحملاضر والوسائل تعلمية -2

يبلغ  2020 -2019يف العام الدرس  قسم تعليم اللغة العربيةوعدد الطلبة  

 الطلبة. 23الطالب و  4شخصا، يكون من  27

. ورئيس شعبة اللغة العربية الدكتور 2002قد فتح شعبة اللغة العربية ىف سنة 

ذوالفقار املاجسرت حني ذلك جامعة زوية تشوت كاال منذ اجلامعة اإلسالمية األهلية. 

                                                 
3
https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa diakses 12 Maret 2018  

https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa
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حني ذلك وبعدها ذلك يبّدل رئيس شعبة اللغة العربية مع مسناوتى وبعدها حممد انصر 

تغريت إمسها من اجلامعة اإلسالمية األهلية إىل اجلامعة احلكومية أّن اإلعتماد شعبة اللغة 

العربية "ج " مث يبّدل رئيس شعبة اللغة العربية حممد فضلى املاجسرت و تغريت إمسها من 

نج شعبة اللغة العربية إىل قسم اللغة العربية وعلم التدريس و سكرتريس برهان الدين سهوت

 املاجستري وإعتمادها اآلن "ب".

تعليم اللغة العربية من إحدى األقسام ىف كلية الرتبية وعلم التدريس. وفيها قسم أما 

يتعلم اللغة العربية مفصال ليستعد املعلم اللغة العربية وفيها يتعلم تدريس املصغر، ومدرس 

حلصول على األعراض يدرسه أستاذ حممد فضلى، املاجستري. وهناك توجد أشياء مهم 

الىت ترمى اليها اجلامعة وهي وسائل التعلمية، هذه الوسائل تدفع للحصول على الغاية 

 املشودة وهي:

 املباىن -1

جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية  ة الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونسيةر وزا

تعلم ابملباىن تبدأ عملية التعليم وال 2004نوفيمرب  27احلكومية بلنجسا منذ اتريخ 

كيلوميرتا. ومنها   1،5(، تبعد عن املدينة حواىل Meurandehاجلديدة ىف قرية مرينديه )

مباىن التعليم والتعلم لكلية الرتبية وأتهيل املعلمني، ومباىن التعليم والتعلم لكلية أصول 
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والتعلم لكلية  الدين واألداب والدعوة، ومباىن التعليم والتعلم لكلية الشريعة، ومباىن التعليم

 اإلقتصاد وشغل اإلسالمية.

 املكتبة  -2

ة الشؤون ر وزاإن املكتبة هلا مهم ىف كل املدارس واجلامعات، وكذلك ىف جامعة 

جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا ألهنا  الدينية للجمهورية اإلندونسية

قدرة الطلبة عمليا وثقافيا. ملكتبة تفيد ىف أتديه عملية التعليم والتعلم إلرتفاع مستوى ال

جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية  ة الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونسيةر وزا

 4كتااب.  10.207موضوعا كتااب وعدد كتب كله هو  5.768بلنجسا عندها 

ة الشؤون الدينية للجمهورية ر وزاأما العرض من املكتبة هي لنجاح جامعة 

جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا لعملية التعليم والتعلم  ةاإلندونسي

وتطوير علوم الدينية املتفوقية ىف واقعى الشريعة اإلسالمية ويعطى اخلدمة اجليدة لكل 

 تصرف ىف اجلامعة.

 اخلطة لتطوير املكتبة ىف املستقبل:

 لتنمية رغبة القراءة -

                                                 
التوثيق من مكتبة وزارة الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونسية جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية  4

 بلنجسا. احلكومية
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 ملساعدة الطلبة ىف البحث الكتب -

 كمل اللوازم التمهيديةي -

 املعمل اللغوى -3

أما الوسيلة األخرى الىت دورة مهمة ىف ترقية األهداف فهي معمل اللغوى، 

ويستعمل هذا املعمل لتدريب الثروة اللغوية سواء كان لألساتذة أو الطلبة. وجتد أيضا 

طالب من املعمل األخرى هي املعمل كمفيتري، واملعمل الدعوة. ووسائل األخرى معهد ل

 وملعب الرايضة.

 :البحث وحتليلها عرض البياانت - ب

 :عرض البياانت -1

كما تذكر الباحثة ىف منهج البحث أن أدوات البحث املستخدمة جبمع البياانت  

، فتوجد الباحثة ىف الفصل الرتمجةواملالحظة أنشيطة تعليم  الرتمجةاملقابلة مع حماضر تعليم هي 

 البحث.انت املتعلقة هبذا املوضوع البيا

جية تعليم ياسرتات ملعرفة الرتمجةاملقابلة مع حماضر تعليم أما البياانت حصول من 

 :فيما يلى بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا الرتمجة
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 ؟الرتمجةأي استرياتيجية تستخدمها ىف تعليم  -1

هي استرياتيجية تعليمية مرحلة  الرتمجةاسترياتيجية استخدم ىف تعليم 

 .Small Group Presentationمتوسطة ابستخدام 

قد استطعت أن ترقى قدرة  الرتمجةهل استرياتيجية تستخدمها ىف تعليم  -2

 الطلبة؟

 نعم

 ؟الرتمجةىف تعليم  ما املشكالت توجد -3

ال توجد املشكالت كثرية، إن كانت ىف أتخري الطلبة ىف انقسام مقالة 

 ستبحثها.

 ؟الرتمجةكيف حتل املشكالت ىف تعليم  -4

إبعطاء الطلبة الفرصة للمناقشة مع  الرتمجةأحل املشكالت ىف تعليم 

 أصدقائهم وأبسئلة واإلجابة من املوضوع يناقشونه.

 ؟الرتمجةكيف قدرة الطلبة ىف علم  -5

 جيد. الرتمجةإن قدرة الطلبة ىف علم 
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جية ياسرتات ملعرفة ىف الفصل الرتمجةم واملالحظة أنشيطة تعليأما البياانت حصول من و  

ىف  بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا الرتمجةتعليم 

 :اجلدوال اآلتى

 4.2اجلدوال 

 الرتمجةمالحظة أنشيطة تعليم 

 البيان ال نعم اإلنشطة رقم

1 
احملاضر استرياتيجية مناسبة يستخدم 

 الرتمجةىف تعليم 
√  

احملاضر استرياتيجية يستخدم 

Small Group Presentation 

2 
احملاضر طريقة مناسبة ىف يستخدم 

 الرتمجةتعليم 
√  

احملاضر طريقة يستخدم 

األسئلة واإلجابة وطريقة 

 الرتمجةمناقشة ىف تعليم 

3 
احملاضر الوسيلة التعليمية ىف يستخدم 

 الرتمجةتعليم 
 √ 

احملاضر السبورة يستخدم 

وال  الرتمجةوالقلم ىف تعليم 

 يستخدم غريمها
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4 
 يقارن احملاضر والطلبة بقارنة جيدة

√  
يعطيهم احملاضر الفرصة 

 ليعربون رؤايهتم من املوضوع

   √ ىف فهم شرح حماضرهم ةبيسهل الطل 5

   √ يسال الطلبة احملاضرهم وعكسه بفعلية 6

  √ املادة جبيديستطيع احملاضر أن يشرح  7
بدليل الطلبة قد فهموا شرح 

 احملاضر 

8 
 يعطى املدرس تقوية ىف آخر التعليمية 

√  
يعطى املدرس تقوية ىف آخر 

 التعليمية لتقوية من املادة

 

احملاضر يستخدم و  املناقشة استرياتيجية يستخدمومن اجلدوال السابق يدل أن احملاضر 

احملاضر السبورة والقلم يستخدم و  الرتمجةطريقة األسئلة واإلجابة وطريقة مناقشة ىف تعليم 

 يعطيهم احملاضر الفرصة ليعربون رؤايهتم من املوضوعو وال يستخدم غريمها  الرتمجةىف تعليم 

يعطى املدرس و بدليل الطلبة قد فهموا شرح احملاضر ويفهمو الطالب جبيد من املادة 

 وية ىف آخر التعليمية لتقوية من املادة.تق
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 :حتليل وتفسري البياانت -2

واملالحظة أنشيطة تعليم املقابلة مع احملاضر البياانت من قد حصلت الباحثة 

بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة تشوت   الرتمجةتعليم  اسرتاتيجية ىف الفصل ملعرفة الرتمجة

 :فيما يلى كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا

بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة تشوت كاال  الرتمجةتعليم احملاضر ىف اسرتاجتية إن 

. املناقشة هي استرياتيجية تعليمية مرحلة متوسطة ابستخدام اإلسالمية احلكومية لنجسا

قد استطعت أن ترقى قدرة الطلبة  الرتمجةاسترياتيجية يستخدمها  احملاضر ىف تعليم  وأن

ال يوجد املشكالت كثرية، إن كانت ىف  الرتمجة. وأن احملاضر ىف تعليم الرتمجةىف فهم علم 

إبعطاء  الرتمجةأتخري الطلبة ىف انقسام مقالة ستبحثها. وحيل احملاضر املشكالت ىف تعليم 

 وضوع يناقشونه.الطلبة الفرصة للمناقشة مع أصدقائهم وأبسئلة واإلجابة من امل
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 الفصل اخلامس

 حاتاقت نتائخ البحث والتوصيات وامل

ثسن تف ووو  البث، مبما يتعلق فيلباحثة يف الفصول السابقة لقد حبثت ا

 وهي:قرتاحات املتعلقة هبذا البث، والتوصيات واال أن تعرض نتائج البث،لباحثة ل

  :نتائج البحث - أ

 اآلتية:حتليل البياانت وصلت الباحثة إىل أهم النتائج بعد 

بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة  الرتمجةتعليم احملاور ىف  إسرتاتيجيةإن  -1

ية تعليمية مرحلة هي استرياتيج تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا

استرياتيجية يستخدمها  احملاور ىف تعليم  وأن متوسطة ابستخدام املناقشة 

 علم الرتمجة.  الرتمجة قد استطعت أن ترقى قدرة الطلبة ىف فهم

وأن احملاور ىف تعليم الرتمجة ال يوجد املشكالت كثرية  وحيل احملاور  -2

املشكالت ىف تعليم الرتمجة إبعطاء الطلبة الفرصة للمناقشة مع أصدقائهم 

 وأبسئلة واإلجابة من املووو  يناقشونه.

 :توصيات البحث -ب

تقدم بعض التوصيات  أن احتسن هبا البث، باحثة بكتابة هذقبل أن ختتم ال

 وهي كما يلي:  فعة لنا مجيعاانعسى أن تكون 
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 :للطلبة (1

إما يف الفصل أو يف املسكن  اللغة العربيةتعليم ينبغى على الطلبة أن جيتثدوا يف   - أ

وحصة  .اللغة العربية على يكونوا قادرينمبذاكرة بينهم عن مووو  البث، حىت 

ىف تعليم القراءة ألن القراءة أهم لنجاحهم ىف تعليم اللغة العربية وقد احتاج 

 لقدرهتم ىف قراءة القران الكرمي.

كلما وجدت   امدة يتعلموهنعن  درسنيينبغى على الطلبة أن يسئلوا امل  - ب

 .اللغة العربيةيف  شكالتامل

 ثاور:( للم2

ثاوالت األرر  لرتقية قدرة ورببة مب ةوااللغة العربيتعلمأن ي درسنيينبغى على امل

 .تعليمها ة ويستخدم وسائل التعلمية ملساعدهتا علىطريقة مناسب ابملدالطلبة 

 :قتحات البحثم - ج

مادة أو يصنع ويستخدم طريقة مناسبة  اللغة العربيةتعلم ينبغى على املدرس أن ي -1

 .يومية للطلبةكل   اللغة العربية

 البث،. هذ واليطور  ين األرر نيجيوز للباحث -2

اللغة العربية وتعلمها اللغة التعليم  علىولعل هذا البث، يساعد الطلبة واملدرسني 

وممن يربب يف لغة الدين ألن   جيداه محىت جيعلهم ممن يربب يف تعل العربية

 ابللغة العربية لغة الدين ولغة أهل اجلنة.
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 املراجع

 املراجع اللغة العربية - أ

)القاهرة :   املرجع ىف تعليم اللغة الألابنبإفىت على بونس وحممد عيد الرؤف  

 ( 2003مكتية  

  )بريوت:دار العلم املاليني: بدون دليل الكاتب واملرتجمحممد منصر وكستيون  

  (السنة

   ) بدون السنة (املعجم  الوسيطابراهيم أنيس  

 العلم املاليني: بدون السنة (  ) بريوت: دار معجم علم النفسفخل عقل   

  الطبعة التاسعة املنجد ىف اللغة و اإلعالممؤسسة دار املشرق الكاثولكية. 

 (1985والثالثون  )بريوت: دار املشرق  

  الطبعة التاسعة و املنجد ىف اللغة و اإلعالممؤسسة دار املشرق الكاثولكية  

 (1985الثالثون  )بريوت: دار املشرق  

  الطبعة الثامنة والعشرون )بريوت دار املنجد يف اللغة واإلعالم  لويس معلوف

 (1986املشرق  

 ( 2001)اندونسيا احلرمني   شرح الكيالىن ابن احلسن على بن هشام الكيالىن   

 (2003املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة  الطبعة  األوىل ) بريوت:دراملشرق : 
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الطبا   املنجد يف قواعد اإلمالء و اإلنشاء  عبد هللا أنيس الطبا  وعمر أنيس 

 ( 1987)بريوت: دار املشرق 

 (1985 )كلية الرتبية جامعة الرانريي  بند أتشية )  الصرف وطرق تدرسهنرهللا عمر

   الطبعة الثانية وعشرون )بريت:جامع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغالييين  

 (1989املكتبة العصرية

  )كلية الرتبية جامعة الرانريي  بند أتشية  أمهية الصرف ىف اإلنشاء اندوس مرزون.  

1991)  

  الطبعة  األوىل )بريوت:دراملشرق : املنجد الوسيط يف العربية املعاصرةحممد علي  

2003) 

  الطبعة  الطرق اخلاصة  يف الرتبية  التدريس اللغة العربية والدين حممد عطية  اإلبراشى  

 بة  اإلجنلوا املصرية . بدون  السنة (الثانية  )مكت

   )جامعة أم القر  تعليم اللغة  العربية للنا طقني بلغة  أرر محد كامل  النافة  

  م(1985
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 املراجع اللغة اإلندونسية - ب

Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolingustik Perkenalan Awal, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2010) 

H. Tayar yusuf,  Metodelogi pengajaran agama, (Jakarta: Grafindo, 2009) 

 

 
 



Pedoman wawancara dengan dosen tarjamah di Prodi Bahasa Arab  

FTIK IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 

 

 

1. Bagaimana kemampuan mahasiswa anda dalam tarjamah? 

2. Apa saja strategi yang anda gunakan dalam belajar tarjamah? 

3. Apakah kemampuan mahasiswa anda terhadap mufradat berpengaruh terhadap tarjamah? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa dalam belajar  tarjamah? 

5. Apa saja usaha anda dalam mengantisipasi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam 

belajar  tarjamah? 

 



Lembar Observasi kegiatan belajar mengajar tarjamah di Prodi Bahasa Arab 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Ket 

1 

Dosen menyuruh mahasiswa 

untuk menerjemahkan perkata 

agar melatih mahasiswa 

mencari terjamahan yang 

tepat  

   

2 

Dosen menyuruh mahasiswa 

dengan menerjemahkan 

sebuah kata/kalimat yang 

sesuai dengan bahasa sumber 

   

3 

Dosen mengajari mahasiswa 

untuk mampu menerjemahkan 

bahasa sumber ke dalam 

bahasa tujuan dengan 

menggunakan 

ketentuan/peraturan dari 

bahasa yang dituju 

   

4 

Dosen mengajari mahasiswa 

untuk menerjemah dengan 

kultur bahasa sumber  

   

5 

Mahasiswa mampu 

menerjemahkan bahasa 

sumber dengan tehnik perkata 

   

6 

Mahasiswa dan Dosen 

melakukan tanya jawab yang 

aktif. 

   

7 
Dosen menjelaskan pelajaran 

dengan baik. 

   

8 
Dosen memberi penguatan 

setiap akhir pertemuan. 

   

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama     : Mega Machdarita 

2. Tempat Tanggal Lahir  : Langsa, 19 Juni 1993 

3. Jenis Kelamin    : Perempuan 

4. Kebangsaan/Suku   : Indonesia/Aceh 

5. Status Perkawinan   : Belum Kawin 

6. Agama     : Islam 

7. Alamat     : Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota 

Langsa. 

8. Pekerjaan    : Mahasiswa 

9. Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 1022011088  

10. Nama Orang Tua 

a. Ayah    : Alm. M. Amin Machdar 

Pekerjaan    : Pensiun Guru 

b. Ibu     : Almh. Atikah Hasan 

Pekerjaan    : Guru 

11. Alamat     : Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota 

Langsa  

12. Jenjang Pendidikan    

a. SD/Sederajat   : MI Gampong Meutia, 2005 

b. SMP/Sederajat   : SMP Negeri 1 Langsa, 2008 

c. SMA/Sederajat   : SMA Negeri 3 Langsa, 2011 

d. Perguruan Tinggi   : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

  Zawiyah Cot kala Langsa, Strata Satu (S-1), 

  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab(PBA) 

  Sampai dengan sekarang. 
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