الباب األول
المقدمة
أ .التمهيد للمشكلة
الًتمجة مفتاح ليفتح العلوم ىف لغة من اللغات ،وكانت خمزهنا ىف الكتب الىت
تستخدم اللغة السابقة .لن يعرف كل العلم وادلعلومات من مستخدم اللغة ىف الكتابة
من الكتب اإّل بًتمجة.
إذن ،و بالًتمجة متكن أن تعرف العلوم وادلعلومات اليت كانت ىف بلد أخر ولو
كنا ّل نسكن فيو وّل نسافر إليو ،ونكفى أن نقرأ رلالتو وكتبو ونًتمجهما .ادلثال ،على
األكثر س اكان ىف بلد إندونسيا كان يعتنق باإلسالم .فلذلك ،أ ان العبادة والعلوم الدينية
اإلسالمية وشريعتها ىف الكتب العربية وكتب الًتاث.
ا
باعتباره أ ان الس اكان ىف إندونسيا ينبغى لو أن يقدر على فهم اللغة العربية
وباخلصوص ىف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة إندونسية ،ألهنا هتدف إىل ثناء َعَلى علمو.
مثبت ىف ادلعاىد أ ان التالميذ خمطىء ىف ترمجة اللغة
ولكن ىف ادلظاىر ليس كذلك ،ا
ا
العربية إىل اللغة اإلندونسية و إذا و اجهوا كتب الًتاث و الكتب العربية ّل يقدرون
على أن يفهموا ادلعٌت إّلا لليال من ادلعا ى منهما .بل التالميذ مطلوب إىل ترمجة اللغة
العربية ويفهمون كتب الًتاث بدون مساعدة ادلدرس.

ادلثال ،ىف معهد األطفال أ ان التالميذ لد اتعلموا لواعد اللغة العربية من النحو
والصرف .بالرغم من أ ان التالميذ لد اتعلموا مها إّلا أ ان بعضهم كثري ّل يقدرون على
ترمجة النصوص العربية بل إذا و اجهوا ادلفردات اجلديدة مًتددون ىف أن يفهموىا.
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و ىذه ادلظاىر يثبتها الباحث بتنفيذ اّلختبار األول بشأن ترمجة اللغة العربية إىل
بعض التالميذ ىف معهد األطفال سوبانج .وكل التالميذ يعطيهم الباحث النصوص
تدل على
العربية ادلختلفة الىت تناسب مبستوى دراستهم .حواصل اّلختبار األول ا
متوسط ليمة اّلختبار من  5،،3و مبعٌت أ ان لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية
منخفض.
بناء على ما سبق ،يقابل ادلشكلة الواضحة أ ان التالميذ ىف معهد األطفال ّل
يقدرون اإّل لليال من القدرة على ترمجة اللغة العربية و لو كانوا تعلام القواعد وباألسباب
ّل ميارسون ترمجة النصوص العربية و ترمجة كتب الًتاث اإّل لليال من الًتمجة .بل القدرة
على الًتمجة أساسة لتفتاح الكتب اليت تنفع ذلم ىف أن يتعلموا ادلعلومات وباخلصوص
كل حال فإناو سيكون وجيها ىف زمن اّلستقبال.
الدينية
ا
للعلوم ا
اإلسالمية ،وعلى ا
احلل ىف ىذه ادلشكلة يعٌت ىف دراسة اللغة
دلعاجلة مشكلة ىذه ،يعطى الباحث ا

العربية وباخلصوص ىف لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية باستخدام طريقة التمييز.

ليل ىف  )2،02( http://Ahsanul-kalam.comإ ان طريقة التمييز ىي طريقة
جديدة لتعلام اللغة العربية أو القرآن .عكفت ىذه الطريقة على ادلسلمني الذين يريدون
ىف الولت اإلجياز أن يقدروا على ترمجة القرآن أو كتب الًتاث.

و ىذا جيرى ما لالت مشارفة (  )2 :2،02إ ان طريقة التمييز ىي األسلوب
ادلستخدم ىف صياغة النظارية األساسية بالنحو و الصرف الكم ( Quantum
 ) Nahwu Sharafادلدرجة ىف تعليم اللغة العربية ألغرض خاصة ) Arabic for
 ) Spesific Purposeبتلك ادلزايا ادلذكورة كانت ىذه الطريقة جيدة لًتلية مهارة القراءة
و مهارة الًتمجة و إمالء كتابة القرآن وكتب الًتاث.
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مناسبا مبا سبق لال أبازا ( )2،00:2إ ان التمييز ىو ورلة العمل (
 ) sheetىف الصياغة النظرية األساسية بالنحو و الصرف الكم ألغرض خاصة ماىرة
work

ترمجة القرآن و كتب الًتاث.
يتوجو أليها التالميذ ىف
و من جهة ثانية ،لال أبازا ( )2،00:2إ ان العوائق الىت ا
الولت احلاضر اأهنم يصعبون على صياغة النظارية النحو و الصرف بواسطة التعليم

السهل و ادلتع  ،ألهنما لد ظانهما التالميذ دراسة صعبة .العوائق السابقة فيما يلى:
-

ّلبد للتلميذ تعلم ترمجة من كتب النحو والصرف.
ّلبد للتلميذ ترمجة الكتب السابقة .
ّلبد للتلميذ تعلم فهم من النظارية ىف الكتب السابقة.
ّلبد للتلميذ أن يتعلم تطبيقا من النظارية ىف الكتب السابقة إىل كتب الًتاث
األخرى .بل ّلبد للتلميذ أن حيفظ ادلنت والنظم.

لد عاجلت ىذه العوائق بالطريقة التمييز .على الفقرة ،أ ان التمييز يعطى ادلفاتح
اإلسًتاتيجي ذلذه النظارية السابقة ،وعلى ادلباشرة أ ان التالميذ يقدرون على الًتمجة

ويعرب تركيب الكلمات وترمجة القرآن وكتب الًتاث.
ا

تغرض تعلم كل احلال عن اللغة العربية.
طريقة التمييز خمتلفة بالطريقة األخرى الىت ا
و طريقة التمييز أ ان األغراض اخلاصة ىي ماىر ىف ترمجة القرآن وكتب الًتاث بصياغة
النظارية األساسية بالنحو والصرف الكم الىت تناسب باحتياج Arabic for Special
.)ASP( Purfose
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إذا ما كانت عالجا ىف ىذه ادلشكلة السابقة ّل تنال على التطور الذي ينفع
وطبقت فتنال على التطور
بادلدرس والتالميذ .و ىف ىذه ادلشكلة السابقة إذا حبثت ا
مهما ج ادا لطرحها على السطح،
وترسى بالسهل .استنادا إىل ذلك يكون ىذا البحث ا
وهبذا البحث العلمي سوف أن تكون لدرة التالميذ على ترمجة النصوص العربية مرتقية
ومفيدة للتعليم ىف ادلدارس أو ادلعاىد.
ب .تحديد المشكلة وصياغتها
 .1تحديد المشكلة
بناء على التمهيد للمشكلة ،يبدو أ ان ادلشكلة اذلامة ىف ىذا البحث مركز إىل
ضعف لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية ،واستنادا إىل ذلك ح ادد الباحث البحث
على مشكلة ارتفاع لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية باستخدام طريقة التمييز ىف
معهد األطفال سوبانج.
 .2صياغة المشكلة
استنادا إىل التمهيد للمشكلة وحتديد ادلشكلة السابق ،يصيغ الباحث ادلشكالت
ىف ىذا البحث ىي كما يلي:
 )0كيف لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية لبل استخدام طريقة التمييز؟
 )2كيف لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية بعد استخدام طريقة التمييز؟
 )5ىل ىناك ارتفاع ذو دّللة بشأن لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية
باستخدام طريقة التمييز ؟
 )4كيف استجابة التالميذ بعد تعليم ترمجة اللغة ا لعربية ّلستخدام طريقة التمييز ؟
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ج .أهداف البحث
اعتمادا على صياغة ادلشكلة ادلذكورة ،يق ادم الباحث أىداف البحث كما يلي:
 )0دلعرفة لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية لبل استخدام طريقة التمييز.
 )2دلعرفة لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية بعد استخدام طريقة التمييز.
 )5دلعرفةوجود ارتفاع ذو دّللة وعدمو بشأن لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية
باستخدام طريقة التمييز.
 )4دلعرفة استجابة التالميذ بعد تعليم ترمجة اللغة العربية ّلستخدام طريقة التمييز.
د .فوائد البحث
والفوائد اخلاصة يرجوىا الباحث من ىذا البحث ىي كما يلي:
 )0فائدة للباحث  ،عرف الباحث عن ارتفاع لدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية
باستخدام طريقة التمييز.
 )2فائدة دلدرسي اللغة العربية ،يكون ىذا البحث الًتاحا للمدرسني ىف تعيني
الطريقة ادلناسبة لعملية تعليم اللغة العربية ،وباخلصوص لًتلية لدرة التالميذ على
ترمجة اللغة العربية.
 )5فائدة للتالميذ ،أ ان ىذا البحث يرجى ارتفاع لدرة التالميذ على ترمجة اللغة
العربية.

ه .نظام الكتابة
لتسهي ل عرض نتائج البحوث ادلرتبة بشكل بسيط و واضح لفهم ،فاخلطوط
العريضة دلنهجية الكتابة فهي كالتايل:
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شكر وتقدير
التجريد
لائمة احملتويات
لائمة اجلدول
اّلول ادلقدمة :التمهيد للمشكلة  ،التحديد والصياغة للمشكلة ،أىداف
 .0الباب ا
البحث ،فوائد البحث ،نظام الكتابة.
 .2الباب الثاين النظريات  :الطريقة ،طريقة التمييز ،حبوث طريقة التمييز ،اختبار
الصدق لطريقة التمييز ،عملية تعليم التمييز ،مزايا طريقة التمييز ،الًتمجة ،لدرة
التالميذ على الًتمجة.
 .5الباب الثالث منهجية البحث :مولع البحث ورلتمعو وعينتو ،تصميم البحث،
طريقة البحث التعريف اإلجرائي ،أدوات البحث ،طريقة مجع البيانات وطريقة حتليل
البيانات
 .4الباب الرابع  :وصف البيانات و حواصل البحث
الباب اخلامس :النتائج واّللًتاحات.

Ma’mun Firmansyah, 2015
IMPLEMENTASI METOD E TAMYIZ D ALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN TERJEMAH BAHASA ARAB:
)(Study True Eksperiment Pada Kelompok Jurumiah Santri Al-Althfaal Subang
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

