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 األول الباب

 
 

 خلفية البحث .أ
 حيثأكرب عدد من السكان املسلمني يف العامل،  يضمالبلد الذي  إندونيسيايعد    

 من هم من سكان اندونيسيا( يف املئة سبعة ومثانون (  %87ذكر يف اإلحصاءات أن 
القيم اإلسالمية مل تتحقق بشكل   منهم ُوجد أن األغلبيةأن ولكن يف الواقع ، 1نيسلمامل

 قلةأو  عدما منه،ةكثي   فهي ذلك سببت يتأما العوامل الو ، لديهم كامل يف احلياة اليومية
 2.فهم حمتوى من حمتوايت القرآن

اللغة ،أوال إن اللغة العربية ةسادر  على اليت تشجعهمة األشياء امل نوعان من هناك  
يف  دول الشرق األوسطتزايد دور و  العامل، يف املهمة الرمسية اتاللغ احدى العربية هي

 أمر العربيةقد أصبحت تعليم اللغة  ،الغرضاخللفية و  بسبب تعدد وذلك ،الشؤون الدولية
الذي  ،لدين اإلسالم متلك عالقة وثيقة اباليت لغةال اللغة العربية هي. واثنيا إن أساسي
املصادر الرئيسية للدين و  الكرمي القرآنو  األرض، وجه على من مليار شخص أكثر يعتنقه
التعبيات  ميتعل املسلمني على، وذلك لتشجيع ايضا اللغة العربيةيستخدم  أيضا

 .3عميقا مر الدينأ لفهم العربية االصطالحيةو 
 حمتوى القرآناولوا أن يفهموا حي، عندما فإهنم العرب غي لألشخاص أما ابلنسبة

ابللغة األجنبية  ومن طرق معرفة املعىن من كتب .الطريقة اخلاصةالوسائط أو  ونحيتاج
يطلع الناس يف بالد ما  إذ لبشرا ثقافةدور عظيم يف  هلا ابلرتمجة. ولرتمجة االستعانة هي

                                                           
1  “Agama di Indonesia”,id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia , diakses 30 maret 
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رهتا وثقافتها ومنجزاهتا يف اها وحضخيبوسيلة الرتمجة على حياة البلدان األخرى واتر 
 4ة.ميادين العلوم املختلف

إن الرتمجة عملية ذهنية وفكرية ولغوية معقدة تتطلب إبداعا مضاعفا ممن يقوم          
هبا. فاملرتجم ال بد أن يستوعب النص الذي كتب بلغة أخرى استيعااب يتعدى الشكل 

إذ الرتمجة      5واألسلوب إىل املضامني واألفكار، وهذا أمر يتطلب مهارة لغوية وفكرية. 
ليست أمرا سهال ابلنسبة ملن مسي ابملرتجم، وهي حتتاج إىل الكفاءة اخلاصة واملتطلبات 

 املطلوبة.
: املعىن األول "الرتمجة كنتيجة لعملية نمعنيان آخران خمتلفا هلا معىنللوالرتمجة         

اين "الرتمجة ابعتبارها " أي أهنا تطلق يف هذه احلالة على النص املرتجم. واملعىن الثةحمدد
 6العملية ابلذات" أي العمل الذي يظهر بنتيجة نص الرتمجة ابملعىن األول.

 العربية التعبيات االصطالحية اجلمهور إىلويف هذا العصر، اهتم كثي من           
إىل  نص عريب منلرتمجة يف ا للمجتمع مع االحتياجات املتزايدة ينمو املعاصرة

صعوبةيف ، الناس لديهم بشكل عام.كذلك وغيهم من املهنيني بني الطالب،االندونيسي
 ومرنة دقيقة ترمجة اإلندونيسية اللغة العربية إىل من والكلمات النصوص ترمجة

 يف فهم النص للناس سهلاليت ت انحية الرتمجةمن خصوصا  املناهج تاجحت لكلذ7.ومرضية
 .واجبهم في أداءين للمسلمحكام لأل ين أساسينيمصدر  اابعتبارمه والسنةالقرآن  من

العوامل املتعددة. ومن العوامل  عدد من ومما ال شك أن التدريس يتوقف على         
يف التدريس. فالتدريس حيتاج إىل  قاليت تؤثر يف جناح التدريس املنهج الدراسي املطب

عنصر أساسي من  املنهج الدراسي املناسب للحصول على األغراض املرجوه فيه. واملنهج
                                                           

  21(، ص:1989دار الطالس، )دمشق: علم الرتمجة النظري، مظفر الدين، أسعد4
  11(، 2009، )يوليو: مكتبة جزرة الورد، يف فن الرتمجةعبد احملسن إمساعيل رمضان ، 5

  38, ص:نفسهاملرجع 6
6NurMudid, Kasirun AS,BukuPintarMenerjemaharab-Indo. (Surabaya: PustakaProgresif, 2007). 
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شامال ملا  لية التعليمية إن مل يكن صلبها. والسبب يف ذلك أنه يقدم تصورامعناصر الع
ينبغي أن يقدم للطالب من معلومات، وما جيب أن يكتسبه من مهارات، وما ميكن أن 

األهداف العامة للرتبية، ويقرتح  تنفيذنهج يرتجم ي لديه من قيم واجتاهات. كما أن املنمي
 8سر للمجتمع أن يبين أفراده ابلطريقة اليت يريدها.ياخلطوات اليت ت

من املؤسسات العلمية اليت يف طريقة التعلم تركز  حدأ وه الراشدينمنهج معهد           
 يف ذلك املعهد املنهج صوصيةوخب .اإلندونيسية اللغةالعربية إىل اللغة على الرتمجة من 

 يستعدون الدعوة يفهم و يدة، اجل كفاءة الرتمجةعندهم  بلغني واملبلغات امل ميكن أن تنتج
 9. اجملتمع وسط

مجة القرآن الكرمي مبعهد منهج الراشدين رت ل اللغة العربية ميتعليف وأما الزمان          
الب الذين سنة والنصف. وأما الطالليس بقضاء وقت طويل، ولكن فقط حويل  جاكارات

ليس من مجيع احناء إندونيسيا فقط، ولكن من األجانب  يتعلمون مبعهد منهج الراشدين
 10افورة وكمبوداي وفيتنام وسورينام وأوسرتاليا وغيها. زاي وسنغيمنها من مال

مجة رت ل اللغة العربية ميتعليف  دور على هذا الدليل يرغب الباحث أن يبحث         
 حتت املوضوع ، فيصمم الباحث حبثه  القرآن الكرمي مبعهد منهج الراشدين جاكارات

 "يف معهد منهج الراشدين جاكارات حتليلية" )دراسة وصفية ترمجة القرآن الكرميتعليم "

 
 
 
 

                                                           
منشورات املنظمة اإلسالمية  ،)الرابط، تعليم العربية لغي الناطقني هبا مناهجه وأسالبهطعيمية،  رشدي أمحد8

 .59م( ص 1989 /ه  1415للرتبية والعلوم والثاقة، 
 الرؤية والرسالة يف معهد ويل بركة9

 2014 أكتوبر 2مقابلة مع رئيس معهد ويل بركة سوانرطا احلاج املاجستي يف التاريخ 10
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 أسئلة البحث .ب

 اعتمادا على خلفية البحث السابقة، فأسئلة البحث هي كما يلي:
حيث  من معهد منهج الراشدين جاكاراتيف ترمجة القرآن الكرمي  تعليم كيف    -1

 ؟تقوميالو األهداف واحملتوى والطرق والوسائل 
معهد منهج الراشدين يف ترمجة القرآن الكرمي  تعليم يوب يف ما هي املزااي والع -2

 ؟ جاكارات
 

 أهداف البحثج. 
 نظرة إىل أسئلة البحث كما ذكرت، فأهداف البحث هي كما يلي:

يف معهد منهج تعليم اللغة العربية لرتمجة القرآن الكرمي  لتحليل وتقومي  -1
 .تقوميالو حيث األهداف واحملتوى والطرق والوسائل  من الراشدين جاكارات

معهد  يفتعليم اللغة العربية لرتمجة القرآن الكرمي  لتحليل وتقومي املزااي والعيوب  -2
 .منهج الراشدين جاكارات

  

 فوائد البحثد. 
وفوائد عملية، وفيما يلي  التطبيقيةهذه الدراسة هلا فوائد كثية، وهي فوائد 

 تفصيل هذه الفوائد:
 الفوائد النظرية .1

 : مفيدة الدراسة هذه فإنمن الناحية النظرية، 
يف معهد منهج الراشدين تعليم اللغة العربية لرتمجة القرآن الكرمي  توضيح عملية  .أ

 جاكارات

يف  القرآن الكرميتعليم اللغة العربية لرتمجة  عن وتوسيع املعلومات واملعرفة توفي .ب
 .معهد منهج الراشدين جاكارات
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 الفوائد التطبيقية .2

 من هذه الدراسة فهي كما يلي: التطبيقيةوأما الفوائد 
 .الطلبة كفاءة  يف بناءرقية قدرات معلمي اللغة العربية ت .أ

 .ويف أداء دورهم يف الدعوة يف اجملتمع ترمجة القرآن الكرمييف رقية قدرات املدرسني ت .ب

  

 البحث ه. حدود
 : هلذا البحث احلدود التالية حيدد الباحث

 احلدود املوضوعية -1
معهد منهج الراشدين يف ترمجة القرآن الكرمي  تعليم حدد الباحث موضوع بـحثه يف 

 .تقوميالو حيث األهداف واحملتوى والطرق والوسائل  من جاكارات
 

 احلدود املكانية -2
جاكارات   17 ، يف الشارع س.ف.غ  رقم ي هذا البحث مبعهد منهج الراشدينجير 

اللغة صا للتنمية اليت متلك إهتماما خا  املؤسسات التعليمية واحدة من، وهي شرقية
 . ترمجة القرآن الكرميخصوصا يف  العربية

 
 احلدود الزمانية  -3

 م  . 2016 ابريل – 2016اينوار  هذا البحث جيري يف السنة الدراسية :
 
 

 و. الدراسات السابقات
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 : خباري    أ(   اسم الباحث. 1

: حتليل وتقومي منهج تعليم اللغة العربية )دراسة حالة يف    ب( عنوان البحث
 مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبكاتوري بونتيانك كاليمانتان الغربية (.

: مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبكاتوري  ج( مكان واتريخ البحث
 2011بونتيانك كاليمانتان الغربية، 

: معرفة مدى اتساق منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة   د( أهداف البحث
 هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مع معيار املنهج القومي.

 : دراسة التحليلية التقوميية.  ه( منهج البحث
: أن منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية الصبيان  و( أهم نتائج البحث

د كبي مع معيار املنهج القومي يف ضوء االجتاهات الثانوية اإلسالمية تتماشى إىل ح
 احلديثة رغم أن بعض جوانبها مل تتخل من التقييد ابالجتاه التقليدي. 

   

 : عرفان   . أ(   اسم الباحث2

: منهج تعليم اللغة العربية يف معهد جامعة سلطان طه    ب( عنوان البحث
 طريقة التدريس ووسائل(سيف الدين احلكومية جاميب )دراسة تقوميية على 

: معهد جامعة سلطان طه سيف الدين احلكومية  ج( مكان واتريخ البحث
  2011جاميب،

: هي معرفة مدى مالءمة الطريقة املستخدمة ومدى    د( أهداف البحث
كفاية وجودة الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املدرسون لتحقيق هدف منهج 

 معة سلطان طه سيف الدين احلكومية جاميب.تعليم اللغة العربية يف معهد جا
 : منهج البحث هو التقوميي.  ه( منهج البحث

: إن الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف معهد  و( أهم نتائج البحث
جامعة سلطان طه سيف الدين احلكومية جاميب مل تناسب طالهبا الذين جاؤوا إليها 
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الم والعامة(، والوسائل التعليمية كميا ونوعا ال تتوافر من أنواع املدارس الثانوية )اإلس
 لتعليم اللغة العربية يف معهد العايل جامعة سلطان طه سيف الدين احلكومية جاميب.

 
 : بصري مصطفى    . أ(   اسم الباحث3

: منهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعة موالان مالك إبراهيم  ب( عنوان البحث
 اإلسالمية احلكومية ماالنج )دراسة تطوير مواد تعليم اللغة العربية (

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية : جامعة موالان ج( مكان واتريخ البحث
  2011 ماالنج،

العربية يف اجلامعة : هي معرفة تصميم منهج تعليم اللغة  د( أهداف البحث
االنج وتطبيقه ومشكلته وكيفية حل موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م

 عنها.
 : منهج البحث هو التقوميي.  ه( منهج البحث

: أن تصميم منهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعة موالان  و( أهم نتائج البحث
لى احملتوى يعلم يعين العربية بني مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يركز ع

يديك. وتطوير مادة تعليم اللغة العربية تشمل على تطوير املادة والطريقة والوسائل 
والتقومي واألسلوب. تقدم مادة التعليم متفرق ولكن يف كتاب واحد يف املهارات 

 األربعة.
 يركز علىوعلى تبيان البحوث السابقة، اتضح لنا أن موضوع هذا البحث         

 تقوميالو حيث األهداف واحملتوى والطرق والوسائل  منومنهجها تعليم اللغة العربية 
خيتلف عن معهد منهج الراشدين جاكرات يف ترمجة القرآن الكرمي  تعليم ، ولكن 

تعليم يف البحوث السابقة. ألن الباحث يرتكز على حتليل دور  تعليم اللغة العربيةال
 .اللغة العربية لرتمجة القرآن الكرمي
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 املصطلحات . حتديدز
استخدم الباحث يف هذا البحث عددا من املصطلحات، ولتسهيل البحث سوف يشرح 

 دمة، كما يلي : خالباحث هذه املصطلحات املست

 املنهج -1

هو تنظيم املعني يتم عن طريقة تزويد الطالب من اخلربات املعرفية  املنهج
والوجدانية والنفس احلركية اليت متكنهم من االتصال ابللغة العربية اليت ختتلف 
عن لغتهم ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل 

 11املعهد التعليمي أو خارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهد.

املنهج الذي يذكر يف هذا البحث هي اخلطة الدراسية وأما          
يف معهد ويل بركة كديري للحصول على األغراض املقررة  ةخدماملست

تكوين كفاءة ترمجة القرآن الكرمي، يعين يف أهدافه وحمتواه خصوصا يف جناح 
حتت اشراف املعهد وتوجيهها سواء أكان ذلك  وطرقه ووسائله وتقوميه 
 داخل الفصل أو خارجه.

 
 التعليم -2

هو عملية التدريس داخل الفصل أم خارجه، والتدريس أو التعليم           
املتعلم املتلقي الذي ليس له إال أن  هو نقل املعلومات من املعلم اإلجيايب إىل

 12يقبل ما يلقيه املعلم.
 

                                                           
مكة: جامعة أم القرى،        )خر،بلغات أ تعليم العربية لغي الناطقني رجع يفملارشدي أمحد طعيمية،11

  125( صدت
 6م.( ص:1997)مصر : دار املعارف،  ،الرتبية وطرق التدريس صاحل وعبد االعزيز عبد اجمليد،12
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 الرتمجة -3

ىل لغة إعند نيومارك أن الرتمجة هي أن يرتجم املرتجم معىن النص         
األخرى )اللغة اهلدف( مناسبة مبا قصده املؤلف اللغة املصدر. وهذا التعريف 

وهي  13قاله حاكممثل ما قاله جاتفورد ولكن أوضح منه، وكذلك كما 
 حتويل النص من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف مع مراعاة املعىن املراد وكماله.

واملراد بعملية الرتمجة هنا ترمجة القرآن الكرمي من اللغة العربية إىل اللغة 
 .ويةااإلندونيسية واللغة اجل

 

 احملتوى -4

ت، اليت يرجى هو جمموعة اخلربات الرتبوي، واحلقائق، واملعلوما         
ايها هبدف إكتساهبا ا تزويد الطالب هبا. وأخيا املهارات احلركية اليت يراد 

 14حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج.
 

 طرق التدريس -5

ب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي يهي اجملموعة األسال         
 15حتقيق األهداف الرتبوي املعينة .للمتعلم من أجل 

 
 
 

                                                           
ص : ( 1992 ،رفا)سوسة تونس،دار املع علم الرتمجة بني النظرية والتطبيق، حممد الديداوي،. 13

75 
منشورات املنظمة ،، )إيسيكو تعليم العربية لغي الناطقني هبا: مناهجه واسالبيه رشدي أمحد طعيمة،14

 .66م.(ص: 1989اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
 69املرجع نفسه، ص : 15
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 التقومي -6

هي العملية اليت يقوم هبا الفرد أو اجلماعة ملعرفة مدى النجاح أو          
 16يتضمنها املنهج.اليت الفشل يف حتقيق األهداف العامة 

 جاوي الشرقية. معهد ويل بركة كديري -7

، جاكارات شرقية ١٧يف الشارع س.ف.غ رقم  اسم املعهد الذي يقع         
اللغة صا للتنمية اليت متلك إهتماما خا  املؤسسات التعليمية واحدة منوهي 
 ، وهي ميدان البحث يف هذا البحث.ترمجة القرآن الكرميخصوصا يف  العربية
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