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غبر  جفظحراث جدذ الػىىان اإلاىاكشت : "فػالُت حػلم الترحمتمخخلفت مفاهم و جدافظ غلى وكىع الخجىب 

 ااحثت." ال7107/7108الجامعى لػسبُت الػامت الغالكظم حػلُم  خالت هترهذ ماارس ويحر ماارس : رزاطتؤلا 

ف بػع اإلاظؼلحاثجدخاج ئلى   الخالي : رسح حػٍس

 حعزيف اللؼت العزبيت .1

 مً اللغاث الظامُت اإلاػسوفت مىر اللدم، وكد واهذ لغت 
ً
ف اللغت الػسبُت حػّد اللغت الػسبُت واخدة حػٍس

زوة الىضج غىدما اطخلّسث في غار، وزمىر، وحّدٌع وحُسهم، وواهذ مىدشسة في الُمً والػ
َ
ساق، ووصلذ ئلى ذ

 
ً
م لُخصاذ طسوزة الحجاش، وئلى ذزوة غّصها وِزفػتها غىدما أصادذ لغت الدًً ؤلاطالمّي؛ فبها هٌص اللسآن الىٍس

م. ججدز ؤلارازة ئلى أّن هىان خىالي طاػماةت  ً مً جأرًت رػاةسه الدًيُت وجالوة اللسآن الىٍس
ّ
ليّل مظلم لُخمى

مىن اللغت الػسبُت في ا ملُىن 
ّ
 0لػالم.ُمظلم ًخيل

اللغت الػسبُت هي هظام حػظفي في أي زمىش صىث حظخخدم لخاارٌ ألافياز و الشػىز بحن شمالةه مً أغظاء 

 املجخمؼ الرًً ٌظخخدمىن هفع اللغت.

ف ًدخىي غلى مػنى ما ًلي :  هرا الخػٍس
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 .11-9، صفحة 6112وطن للنشر، الرياض، دار الالعربية ومناقشة دعوى صعوبة العفو )الطبعة األولى(، أهمية اللغة أحمد الباتلي،  



 

 اللؼت هي هظام (1

جيخج هظاما غلى مظخىي الصىث و صُغت اليلمت و الجملت و جخخظً اللغت هظاما مػُىا أو ًمىً أن 

 اإلاػنى. بمػنى آخس أن اللغت لِظذ الخػاحر الىارزة، ولىنها جخظؼ لىظام مػحن.

 هظام اللؼت هي حعسفي (2

ألاهظمت اإلاؼالت غلى اللغت ال حػخمد غلى اغخاازاث غلالهُت، و لىً غلى أطاض الاجلان. هرا هى أطاض 

فُت. اإلاثاٌ، هىان الػدًد مً اللغاث التي ًمىً أن حظام ول حملت بيلمت )ؤلاطم(، هما ػاُػت اللغت الخػظُ

ت. و هىان أطظا اياث ًمىً أن جادأ في بداًت الجملت بفػل )الفػل(. ال ًمىً للسحل  الحاٌ في اللغت ؤلاهجلحًز

إلاشيلت في خلُلت أن أن ًلٌى أن ألاٌو هى أفظل و أهثر غلالهُت مً الثاهُت، أو الػىع بالػىع. جمىً ا

 اللغت ال جخظؼ للمىؼم.

 اإلابذأ الزئيس ي لألصىاث اللؼت (3

جددر البشس اللغت كال هخابتها. اإلاثاٌ، وان الؼفل وحد أن جددر كال الىخابت. لرلً في مػظم البشس، 

. أهم وشاغ لغىي هى الىالم، بِىما الىخابت هي الش
ً
يل ًمىنهم الخددر رون أن ٌظخؼُػىا مً الىخابت أوال

 الثاوي مً اللغت. مؼ حػاحر آخس أن حىهس اللغت ًخددر، في خحن أن الىخابت هي وصف مً الىالم.

 اللؼت هي رمش (4



اليلماث هي زمص مً مىطؼ مػحن. ولِع حىهس مً مىطؼ. اإلاثاٌ، ولمت الاِذ هى زمص مً مىطؼ ٌظمى 

جب غلى اإلاظخمػحن أو اللساء جدلُل باإلاجٌز ذلً؛ ولىً لِع حىهس اإلاجٌز ذلً. هىرا اللغت هي هظام السمص. ً

 زمىش مً هرا الىظام لفهم اإلاىاطؼ التي جددرها السمىش.

 حعزيف حعليم فعاليت .2

، مّما ٌػنى أهه ًمىً أن ًدمل هخاةج مفُدة، ًمىً أًظا أن "صدز غً ولمت هدى "فػاٌجفػالُت ٌػنى 

 7جفظس غلى أنها مً ألاوشؼت التى ًمىً جىفس هخاةج مسطُت.

خػلم الالسيم مً زالر خصاةص مهمت، وهي حػلُم الؼالب غملُت جخم فى أي ميان، واإلاىحهت غلى غملُت ال

 جدلُم ألاهداف.

اجُر اح ٌػخمد غلى هُفُت خلم غالكاث حُدة بحن ألاطمػدٌ الىج لرلً أن ًيىن مفهىما أن غملُت الخػلم

 ً حػلمهم.ػملُت مجتهد مالوهُف الؼالب أصابتهم  و الؼالب، بحن شمالةه الؼالب

ع والسطا  اىظس ئليهفى جدظحن هىغُت حػلم فملُاض فػالُت ًمىً أن ج مً حىرة البرهامذ و الدكت الخدَز

ت الدافؼ و جدلُم ألاهداف و جىكُذ و ركت وطاةل الايُت  اإلاسوهت و اللدزة غلى الخىُف و السوح اإلاػىٍى

ت و مصارز الخػلم. خُث مظخىي ج الهدف اللُاطُت  جىفس ػلم غلى ألاكلدلُم أهداف الخالخدخُت ؤلاراٍز

 3خؼت الخػلم.
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Kamus Besar Indonesia(Depdiknas, 2008 : 584). 

3
Akmal, Efektivitas Bahasa Arab dan Pondok Pesantren Darul Huffadh kab. Bone (Analisis terhadap Penguasaan 

Mahaarh Al-Lughah), (Makassar : Lembaga/Fakultas/Jurusan Program Pascasarjana Doktoral (S3) thesis, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). 



خجظد فى غملُت رًىامُىُت ولِع غلى ماهى  ًُ الخػلم ًصىز غملُت رًىامُىُت ألن أطاطا طلىن الخػلم 

 4صامذ أو الظلبي.

 حعزيف الترجمت .3

حر ارخلاقّي "جسحم" جصسفذ مً ولمت أطاطُت "جسحمت". ولمت الترحمت جصسف مً اللغت الػسبُت التي حش

 بمػنى "رسح" أي بلغت أخسي ٌػني  هلل اإلاػنى مً لغت ئلى أخسي.

 ولمت "جسحم" ٌػني غملُت هلل السطالت بِىما ولمت "جسحمت" هدُجت مً جسحم.

 5وفلا اللامىض ألاهدوهِظُت الترحمت هي الػملُت، الألفػاٌ، هُفُت جسحم اهخلاٌ اللغت.

اللساءة طىاء في هفع اللغت أو في اللغت ألاحىبُت، ًداٌو في الىاكؼ اللساءة هي وشاغ الترحمت. ألهه غىد 

 6السحل أن ًخمً ماهى اإلالصىر في اللساءة.

 إخخبار اإلاهارة الترجمت .4

 مهازة الترحمت جمىً أن جخخبر بظؼ وطُلت واهذ :

 ًؼلاىا الؼالب لترحمىا الىص مً اللغت الػسبُت ئلى اللغت الهدف. (0

 غت الهدف ئلى اللغت الػسبُت.ًؼلاىا الؼالب لترحمىا الىص مً الل (7

 أي بػع الجملت املخخلفت لترحمىا. (3
ً
 7ٌػؼىا الؼالب الىص فلسة
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Surya (20113 : 111). 

5
 Sofiyatun Nisa, Metode Penrjemahan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. (Surakarta : Fakultas Sastra dan 

Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012). 
6
 Farizi dan M. Zaka, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 21. 

7
 Dr. Yayan Nurbayan, M. Ag, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Penerbit Zein Al-Bayan, Bandung, 2008, 

hlm. 157. 



 بيظات جسهُب كىاغد  (4
ً
 صحُدت

ً
 أي بػع الجملت وي جصاذ حملت

ً
بػد جسحمىا زم جدلىا الىص فلسة

 اللغت.

 حقيقت الترجمت .5

 غملُت الترحمت غارة مً خالٌ زالر مساخل :

ت، فهم اإلاىار  مساخل الخدلُل همداولت لفهم (0 ت و اإلاػىٍى الىص اإلاصدز مً خالٌ الدزاطاث اللغٍى

 اإلاترحمت، وفهم الظُاق الثلافي.

ل اإلاػنى أو السطاةل جىمً في الىص اإلاصدز. (7  مساخل جدٍى

مساخل ئغارة الاىاء همداولت ججمُؼ حمل الترحمت ختى ًخم الحصٌى غلى الىدُجت النهاةُت الترحمت  (3

 في اللغت الهدف.

هي اليشاغ ئغارة ؤلاهخاج أماهت أو زطالت اللغت اإلاصدز بمسارف أكسب و مػلٌى في اللغت الترحمت 

اإلاظخدم، طىاء مً خُث اإلاػنى أو ألاطلىب. مً الىاخُت الػملُت، ًإري جىساز السطالت الري حاء في اللغت 

ا أو زلفُا. مالةمت جدخاج ئلى مسارف ا ا أو لغٍى .اإلاصدز بظبب هىان مالةمت. ئما هدٍى  8لري أكسب و مػلٌى

 الترجمت –الطزيقت الىحىيت  .6

لت الترحمت. هىا ًخػلم الؼالب كىاغد الىدى مؼ  ت و الؼٍس لت الىدٍى ج مً الؼٍس لت هي مٍص هره الؼٍس

لت  ظها. جىفس هره الؼٍس ألامثلت التي حشمل مدلل اللساءة اللصحرة التي جىضح ماارب اللىاغد التي جخم جدَز

 9ٍب الترحمت مً اللغت ألاحىبُت ئلى اللغت الدزض و الػىع.فسصت الؼالب إلامازطت جدز 
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 Ibid., hlm. 23-24.  

9
 Drs. Ahmad Muhta di Anshor, M. Ag, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, Penerbit Teras, 

Yogyakarta, 2009, hlm. 67. 



 دقت الجىجل الترجمت .7

ب بلغت واخدة  .Google Inc  الجىحل الترحمت  هي خدمت جلدمها لترحمت حصء مً الىص أو صفداث الٍى

، SYSTRANالتي حظخخدم   AOLو  Babel Fishئلى لفت أخسي. لِع مثل خدماث الترحمت ألاخسي ٌػىىي 

لديها بػع مددور. ئن   الجىحل الترحمت،   م حىحل بسامج الػلل ؤلالُىترووّي الترحمت الخاص بها.حظخخد

وان ًمىً أن ٌظاغد اللازب لفهم املحخىي الػام مً الىصىص اللغت ألاحىبُت، ولىً ال ًلدم الترحمت 

 01الدكُلت.

 الخعلم عبر ؤلاهترهت مباشز .8

 حػلم خُث الؼالباإلاػلىماث وؤلاجصاالث لخلم خبرة ا ؤلالىترووى هى اطخخدام جىىىلىحُ الخػلم

دصلىن غلى بػع ٌظخفُدون مً جىىىلىحُا الحاطىب  لىصٌى ئلى اإلاىار الدزاطت و الخفاغل مؼ الؼالب ٍو

س الخػلم للىظام  ريل مً اإلاظاغدة اإلاخاخت. ئهدشاز ئطخخدام ؤلاهترهذ ًمىً أن جيىن ئمياهاث هاحرة فى جؼٍى

 الصمان و اإلايان. ن مددورلىصٌى ئلى اإلاػلىماث بمسوهت رو ظمذ الؼالب غلى راىت ؤلاهترهذ ح

م  غبر غل مهم فى الخػلاؤلاراز. الخف لحرفؼ مػنى الخػلم ًدخاج ئلى الخفاغل واإلاالةم الري هى فى الخىمي و

ظخه فى الخػلم غبر ؤلاهترهذ ٌػنى حهىحؤلاهترهذ بظب جفاغل وحها ب ٌُ لى ػمل للىصٌى ئاش الحاطىب الري 

اث اإلاىار للخفاغل به. وج ػىع ما املحخٍى ياغى حصجُػها غلى جؼاُم و جلُُم و جدلُل وجىلُف وجخمحن َو

 مالةما بمظخػمل ػاُػت لاِئت.
ً
 هظام الحاطىب بصفٍت ذاجُا

َ
َرغ

َ
شت

َ
 00حػلمىه. غلى خحٍن اإلاالةمت ح
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 Novia Arifatun, “Kesalahan Penerjemahan Teks Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab Melalui Google Translate 

(Studi Analisis Sintaksis)”. Journal of Arabic Learning and Teaching. Volume II Np. 2, November 2012, hal. 3. 
11

Dewi Salma Prawiradiraga dkk, Mozaik Teknologi Pendidikan: E-Learnig.Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 

101, 105, dan 106. 



 هظام الخعلم ػير مباشز .9

خٍد أو هفع الىكذ ولىً فى أماهً مخخلفت )يسفت ىخه فى الىث و اإلايان واالخػلم اإلااارس أو وحها ب

ئفتراطُت(. باليظات لاػع الىاض، همؽ الخػلم اإلااارس مثل هرا، فاهه ماشاٌ الىمؽ السةِع. فلرالً هرا 

لت لخدلُم هرا الغسض وفلا  الىمؽ مً الخػلم اإلااارس أًظا بداحت ئلى أن جيىن مصممت فى مثل هره الؼٍس

 07لإلخخُاحاث.

 علم اللؼت .11

 . غلم اللغت ٌػنى مً حػلم اللغت

فاث الػلىم غلى الىدى الخالي :  باإلخخصاز طُػخبر غً حػٍس

 علم الصزف (1

ف أن مسفُم هى أصغس وخدة اللغت التى لها مػنى.  هرا الػلم  ًادث غً مسفُم و جلظُمها. هما وػٍس

الترحمت  7107/7108ًدزطىن ػالب كظم حػلُم اللغت الػسبُت حامػت دمحمًت ًىهُاهسجا الػام الجامعى

.
ً
 و صحُدت

ً
 حُدة

ً
م جدلُل الىص خظب غلم الصسف بخىمل كفسة  03بؼٍس

 علم الىحى (2

ت. حن : غلم ألاصىاث و الىدٍى كىاغد اللغت هىان فسغُت اللغت مىز  غلم اللغت )الىدى( لديها مظخٍى

 فىلىحُا و الىدى.
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Jared M. Carmen (2005 : 1) dari penjelasan President Aglint Learning. 
13

 Dr. Yayan Nurbayan, M. Ag, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Penerbit Zein Al-Bayan, Bandung, 2008, 

hlm. 14-15. 



. أصغس غسض جبىاء الايُت التي الىدى هى فسع غلم اللغت التي جفدص أبيُت اللغت حظخفُد مً اليلمت

ت التي ال  أصادذ مىطىغت الدزاطت غلم اللغت هي اليلمت. غالكت اليلماث التي جخيىن منها الىخداث الىدٍى

 حظبب في وظُفت الفاغل و مظىد ٌػني راه الجملت.

ػسف بػلم الىدى، ٌػني فسع  غلم اللغت الري ًدزض غً الجمل ٌُ ت و ول في غلم اللغت الػسبُت، طيخىظِع 

ما ًخػلم بها، اإلاثاٌ : الفاغل و اإلافػٌى و الخبر و اإلااخدأ و  يحرها. غلم الىدى أخُاها ٌػخبر هػلم غً كىاغد 

ؤلاغساب، ٌػني ألاخيام غً حغُحر خسهت الحسف  ألاخحر )ؤلاغساب( مً ولمت ألهه ًدخل ألارواز طيخىظِع، أو 

 ؤلاغساب.هىان غىامل ؤلاغساب ٌػني الػىامل التي حظبب خصل 

وبالخالي، فان الخؼأ طيخىظِع في الترحمت، غاّمت ًخػلم بالخؼأ جددًد روز اليلمت )غاازة( في غالكت 

طيخىظِع مػُىت.و بػاازة أخسي، يالاا ألاخؼاء طيخىظِع بظبب غدم اللدزة غلى جدلُل حملت اللغت 

هدف خؼىة ألاولى في غملُت الترحمت. الهدف في هره الحالت اللغت الػسبُت. هما هى مػسوف، أن جدلُل اللغت ال

اث و السطاةل اإلاترحمت،مما ًإري أًظا ئلى أخؼاء في ئغارة  طخإري ألاخؼاء في هره الخؼىة ئلى فهم مدخٍى

 الهُيلت التي جخجلى في هخاةج الترحمت باللغت الػسبُت.

ت حامػت دمحمًت لرالً جخمنى الااخثت أن ًخمىً الؼالب الرًً ًدزطىن في كظم حػلُم اللغت الػسبُ

. ٌظخؼُػىن جدلُلىن بيظات كىاغد اللغت غلم الصسفي و غلم  الىدىي 7107/7108ًىهُاهسجا الػام الجامعى 

 وي ًيىهىا حمل اإلافهىمت.



 قىاعذ العلم الىحى .11

ادأ 
ُ
في الترهُب اللغت الػسبُت مػسوف هىان حملت ؤلاطمُه و حملت الفػلُت. حملت ؤلاطمُت هي حملت التي ج

 04بِىما حملت الفػلُت هي حملت التي جادأ بالفػل. باإلطم،

 جملت الاسميت (1

 05باإلطم. فهم جاما للمظخمؼ و للمخاػبحملت ؤلاطمُت هي حملت التي حػؼي 

هىا، طِخم كىاغد الصلي في الجملت ؤلاطمُت. كىاغد ألاصلي في الجملت ؤلاطمُت جصاذ الخؼىة ألاولى و 

م غلى جسهُب الجم لت ؤلاطمُت مىاطب بلىاغد ألاٌو و الري يحر مىاطب بلىاغده. غدم الخػاملفي ئغؼاء جلٍى

مالءمت جسهُب الجملت ؤلاطمُت بلىاغد ألاصلي الًىحد طبب الخؼأ مارام أن هىان ألارلت و ألاطااب التي 

 جظهس في حىاش مثل هرا.

خً  وظُفت اإلاىاطب و يحر مىاطب غلى جسهُب الجملت ؤلاطمُت بلىاغد ألاصلي ًمىً أن ًىظس ئلُه را

اإلااخدأ و الخبر. اإلااخدأ و الخبر هرا أن ًيىن غىصسا مهم في جسهُب الجملت ؤلاطمُت. أن وػسف أًظا كىاغد 

 06ألاصلي ملصم غلى راخً وظُفت اإلااخدأ و الخبر.

حملت أي مسهب ؤلاطىاري هىان ٌظمى بجملت فػلُت و حملت ئطمُت. و كد أوضح أن حملت فػلُت ميىن 

ادأ مً فػل. بِىما حملت ئطمُت ٌػني حملت بدأه ؤلاطم.غلى فػل و فاغل   ٍو

حملت ئطمُت مىمؽ أو مسهب غلى أطاض اإلاىطىع و الخػلُلاث. اإلاىطىع ٌػني أطاض هالم أو أطاض 

خبر  –الخػلُلاث ٌظمي بماخدأ  -في اللغت الػسبُت همؽ أطاض 07فىسة، بِىما الخػلُلاث هي التي حشسح ألاطاض.
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خبر أو مظىد ئلُه. ألاطاض في حملت ؤلاطمُت  –. ألاطاض في حملت ؤلاطمُت ٌػني ماخدأ مظىد ئلُه -أو مظىد 

ٌػني ماخدأ أو مظىد ئلُه. بِىما الخػلُلاث ٌػني خبر أو مظىد. ول ما وخدة طيخىظِع، و همؽ جسجِب 

 08الىاخب.

 جملت الفعليت (2

 09الجملت أو في وطؼها.حملت الفػلُت هي ول الشسوغ التي جادأ الفػل، ئّما الشسوغ في بداًت 

اللىاغد غً الجملت الفػلُت. اللىاغد جخيىن مً فػل و فاغل أخُاها ًدخاج مفػٌى الري ٌظمى بفػل 

الشم ألن اإلافػٌى لِع الشسغ ااإلاؼلم حشىُل الجملت الفػلُت. أًظا جخيىن مً فػل و هاةب فاغل، الفػل 

ٌظمى بفػل املجهٌى )الشم(.
71 

 قىاعذ علم الصزف .12

 صطح يالخصزيف ؤلا  (1

ؤلاصؼالح أو ؤلاطم.ألهه ًمىً أًظا أن ٌظمى  07الخصٍسف ؤلاصؼالحي ٌػني جلظُم اليلماث ئلى 

سجب أفلُا مً الُمحن ئلى الِظاز. بظبب أهه أًظا ًمىً أن ٌظمى 07"الخصٍسف 
ُ
ف )خّل( ج ". هرا الخصٍس

 "الخصٍسف ألافلي."

 اإلاصؼالخاث اجالي :
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 الفػل اإلااضىي (0

 الفػل اإلاظازع (7

 زاإلاصد (3

 ؤلاطم الفاغل (4

5)  ٌ  ؤلاطم اإلافػى

 الفػل ألامس (6

 الفػل الىاهي (7

 ؤلاطم اإلايان (8

 ؤلاطم الصمان (9

 ؤلاطم آلالت (01

00)  ٌ  الفػل اإلااضىي املجهى

07)  ٌ  الفػل اإلاظازع املجهى

 

 الخصٍسف ؤلاصؼالحي 1.4جذول  

فعل 

مضارع 

 املجهىل 

فعل 

ماض 

 املجهىل 

اسم 

 آلالت

اسم 

 الشمان

اسم 

 اإلاكان

فعل 

 الىاهي

فعل 

 ألامز

اسم 

إلافعىل ا  

اسم 

 الفاعل

اسم 

 اإلاصذر

فعل 

 اإلاضارع

فعل 

 اإلااض

فَػُل  ًُ ِػل 
ُ
ال  َمفَػل   َمفَػل ِمفَػل ف ٌ  ِافػل   فاِغل   مفػى

ً
 فػل ًفػل فػال



 جفػْل 

فػالن ًُ ِػال 
ُ
ال  مفػالن مفػالن ِمفػالن ف

 جفػال

 فػال ًفػالن فػلحن فاِغالن مفػىالن ِافػال

ىن 
ُ
فػل ًُ   

ُ
اِغل ف

َ
ال  مفاغل مفاغل َمف

 جفػلىا

 فػلىا ًفػلىن  فػالٍث  فاِغلىن  مفػىلىن  ِافػلىا

فِػُل 
ُ
ِػلْذ  ج

ُ
  ف

 
ت
َ
ال  مفػلت مفػلت ِمفَػل

 جفػلي

  فاِغلت مفػىلت ِافػلي
ً
 فػلْذ  جفػل فػلت

فػالِن 
ُ
ِػلخا ج

ُ
ال  مفػلخان مفػلخان ِمفػلخاِن  ف

 جفػال

 فػلخا جفػالن فػلخحن فأغلخان مفػىلخان ِافػال

 ًَ فػل ًُ ِػلً 
ُ
اغِ  ف

َ
ل  َمف ال  مفاغل مفاِغل 

 جفػلً

 فػلً ًفػلً فػالٍث  فاغالث   مفػىالث ِافػلً

فَػُل 
ُ
ػلَذ  ج

ُ
 فػلَذ  جفػُل   ف

فػالن
ُ
ِػلُخَما ج

ُ
 فػلخما جفػالن ف

فػلىن 
ُ
ِػلُخم ج

ُ
 فػلخم جفػلىن  ف

فػلحن
ُ
ِػلِذ  ج

ُ
 فػلِذ  جفػلحن ف

فػالن
ُ
ِػلُخما ج

ُ
 فػلخما جفػالن ف

 ًَ فػل
ُ
ِػلتّن  ج

ُ
تّن فػل جفػلً ف  

فػل
ُ
ِػلُذ  ا

ُ
 فػلُذ  أفػل ف

فػل
ُ
ِػلىا ه

ُ
 فػلىا هفػل ف



 

 الخصزيف اللؼىي  (2

في الجملت اللغت الػسبُت، ول فػل لظمحر شخص مػحن، لدًه ريل مخخلف. في اللغت الػسبُت ولمت "هى 

اب )السحاٌ( ًفػل" و هي )اليظاء( جفػل"  له ريل مخخلف. فػل اإلااضىي و فػل اإلاظازع كد حػلمىا في الا

الظابم ولها ٌػني لظمحر الصخص الثالث اإلافسر السحل )هى/ هى الجل(. ريل فػل اإلااضىي و فػل الظازع ٌ 

، و يحر ذلً" لِع طىاء بشيل "هى". لرلً بشيل فػل ألامس الري كد حػلمىا في الااب  ًّ "هي، أهِذ، هدً، ه

ًِ )اليظاء(، أهتّن و يحر ذلً أًظا الظابم ٌػني لظمحر الصخص الثاوي الفسر السحل )أهَذ(. أرياٌ باليظا ت ل

مخخلفت، ألهه في اليلمت اللغت الػسبُت، صفت الىىع )مرهس و مإهث( و صفت الجملت )مفسر، جثيُت، و حمؼ( ٌػني 

 ألامس مهم.

ف اللغىي  ئذن في الخصٍسف ؤلاصؼالحي، هخػلم حغُحر اليلمت مً ريلها ألاصلي ئلى آخس. زم في الخصٍس

يل مً أرياٌ اليلمت باليظات هىع الجملت اإلاىطىع أو الفاغل. طىف هخػلم الشيل فػل هخػلم حغُحر ول ر

 70اإلااضىي لظمحر أهخم/أهتن، أهَذ/أهِذ، و يحر ذلً ئن راء هللا.

ف اللغىي فػل اإلااضىي 1.5جذول   جصٍس

 معني ألاساس ي حزف الشيادة الخصزيف فعل اإلااض ي إسم الضمير رقم

 Dia (lk) telah berbuat  فػل هى 0

 Mereka berdua (lk) telah ا فػال هما 7

berbuat 
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 Mereka (lk) telah berbuat ْوا فػلىا هم 3

 Dia (pr) telah berbuat ُث  فػلْذ  هي 4

ا فػلخا هما 5
َ
 ج

Mereka (pr) berdua telah 

berbuat 

 Mereka (pr) telah berbuat َن  فػلً هً 6

 Kamu (lk) telah berbuat َث  فػلَذ  أهَذ  7

  أهخما 8
َ
َما فػلخما

ُ
 ج

Kalian berdua (lk) telah 

berbuat 

ْم  فػلخم أهخم 9
ُ
 Kalian (lk) telah berbuat ج

 Kamu (pr) telah berbuat ِث  فػلِذ  أهِذ  01

َما فػلخَم  أهخما 00
ُ
 ج

Kalian berdua (pr) telah 

berbuat 

ً   فػلتّن  أهتّن  07
ُ
 Kalian (pr) telah berbuat ج

 Saya telah berbuat ُث  فػلُذ  أها 03

  هدً 04
َ
ا فػلىأ

َ
 Kami telah berbuat ه

 

 لؼت العزبيتطحب على مىاضيع  عافالعىامل التى جؤثز على د .13

 .بِئت مىاجُت 

  م  مخؼ.الخػلم  بؼٍس

 .ٌوعي غا 

 .جأزحر ألاكسان 



 .الدصجُؼ ألاطسة 

 .ًالدافؼ مً راخل هفظ 

  77التى ٌظهل فهمها و حػلمها. لغت الػسبُتفهم اإلاهمت ئلى رزاطت 

 

 23قسم حعليم اللؼت العزبيت بجامعت دمحمًت ًىكياكزجا الصىرة العامت  . ب

 جاريخ القيام/ هبذة الخاريخ .1

، ماشاٌ باهسا ئذا بلازن بأكظام أخسي في حامػت دمحمًت 7107كام كظم حػلُم اللغت الػسبُت في طىت 

ػلُم بىلصان غدر اإلادزض اإلاؼابم باخخُاج مجاٌ ًىهُاهسجا. ولد هرا كُم بظبب وحىر الىاكؼ غىد ح

ت في  الدزاطت، و فيها حػلُم اللغت الػسبُت، ويحر ذلً مارة اللغت الػسبُت لاػع اإلادازض ؤلابخداةُت والثاهٍى

بػع اإلاىؼلت جيىن اإلاارة الىاحات في جلً اإلادزطت. و أهمُت وحىر كظم حػلُم اللغت الػسبُت جخنهد ألّن إلاىؼلت 

جا لم جىحد الجامػت جدذ ئرازة وشازة غمار الخػلُم الػالى الري ًفخذ كظم حػلُم اللغت الػسبُت الري ًىهُاهس 

ًفُد همإطع اليىارز اإلادزض اإلاإهل بلظم حػلُم اللغت الػسبُت. جىحد واخدة فلؽ الجامػت في ًىهُاهسجا 

اطت وشازة رإون الدًيُت وهي الجامػت الحيىمُت طىهان  باكام كظم حغلُم اللغت الػسبُت، وهي جدذ ٍز

 والُجايا ًىهُاهسجا.
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هظس ئلى ؤلاغخاازاث الظابلت فجامػت دمحمًت ًىهُاهسجا حػخلد أن ئكامت كظم حػلُم اللغت الػسبُت مؼابلت 

 حدا ببرهامج الحيىمُت و حشخمل ئخخُاج اإلادزطحن.

للغت الػسبُت التى حظحر كظم حػلُم اللغت الػسبُت حامػت دمحمًت ًىهُاهسجا هي مسهص اإلاإطع حػلُم ا

ت و اإلاخىاكظُت، مظدىدا ئلى الخصىز ؤلاطالمى. جىفُر حػلُم  بجامػت دمحمًت ًىهُاهسجا اإلاػللت، اإلااخىسة، اإلاٍص

الري له الغاًت السةِظُت هي جىلد الخّسٍج املحترف و اإلاظإوٌ بخػلُم اللغت الػسبُت غلى أطاض جىىىلىحُا 

 اإلاػلىماث.

ج لخػلُم جىفُر حػلُم التى جىل ج اإلاخىاكع في مجاٌ غالم الػمل. و جىفُر حػلُم التى جىلد الخٍس د الخٍس

ج  اللغت الػسبُت غلى أطاض ألاشخاص ؤلاطالمى. أّما هدف بلظم حػلُم اللغت الػسبُت هي الخىلُد الخٍس

ج اإلاخىافع في مجاٌ غالم الػمل.  اإلاخىافع في مجاٌ الادىر،  زم حشىُل الخٍس

 مىقع الجؼزافي .2

 ا مىكؼ الجغسافي مً حامػت دمحمًت ًىهُاهسجا فُما ًلى :أّم 

 جغسافي بلظم حػلُم اللغت الػسبُتمىكؼ ال 1.1جذول  

مخاخمت ب الظُغت حُبُل بلسبت جامان جحرجى،  مً الجهت الغسبُت :

 ٌ  مىؼلت باهخى

مخاخمت باإلاىخب اإلاسهص ؤلاخصاء بداءزة ًىهُاهسجا  مً الجهت الشسكُت :

 ةسحىو الؼازق الدا

مخاخمت باإلاظىً للؼالااث بجامػت دمحمًت  مً الجهت الجىىبُت :



ًىهُاهسجا و الظُػت حُبُل، جاماهخحر جى، بمىؼلت 

 ٌ  باهخى

مخاخمت باإلاظىً الؼالب بجامػت دمحمًت  مً الجهت الشمالُت :

 ٌ ت جاماهترجى، واطيهان، باهخى  ًىهُاهسجا بلٍس

ز الظفلي، مانى هُا الحج ابساهُم، الغسفت في الدو  مىخب كظم حػلُم اللغت الػسبُت :

E6 

 الزؤيت و البعثت .3

 السؤٍت :

 مظدىدا ئلى اللُم ؤلاطالمُت.
ً
، و مخىاكظت

ً
، و مإهلت

ً
، و ماخىسة

ً
 ًيىن كظم حػلُم اللغت الػسبُت ملاًدة

 الاػثت :

ج اإلاهىُت و اإلاظإولفئ حػلُم اللغت الػسبُت  غلى أطاض جىفُر الخػلُم بهدف اإلافظل بخىلُد الخٍس

مى و الخػلُمى .
ّ
 جُىىىولىجى الخػل

ج اإلاىخاكع في غالم الػمل، جىفُر حػلُم  االري ًىلد مدزض اللغت الػسبُت  جىفُر  حػلُم الري ًىلد الخٍس

س الػلىم و جُىىىلىجى بىطُلت الادىر في كظم حػلُم اللغت الػسبُت و  أن لدًه شخصُت ؤلاطالمى، جؼٍى

س اهدشازها أي ئغالنها، مماز  طت الخدمت ئلى املجمؼ في كظم حػلُم اللغت الػسبُت اإلاخياإلات و اإلاظخمسة، جؼٍى

 الشاياث الخػامل بالىواالث الحيىمُت و الىهالث الخاصت و الىواالث الػالُت ألاخسي ئما راخل الاالر وخازحها.

 الهدف :



ج اإلاخىاكع و اإلاظإوٌ في غالم الػمل، جىلُد اإلادزض اللغت الػ سبُت أن لدًه شخصُت جىلُد الخٍس

ج اإلافُد للمجخمؼ في حػلُم اللغت الػسبُت. ج اإلاهخيُت في كظم الادىر، حشىُل الخٍس  ؤلاطالمى، جىلُد الخٍس

 مىهج الذراست .4

مىهج الدزاطت بلظم حػلُم اللغت الػسبُت كد هفر هماذ اإلاىهج غلى أطاض الىفاءة أتهم بسهامج اإلاهازاث 

 الىاغمت.

حػلُم اللغت الػسبُتبجامػت دمحمًت ًىهُاهسجا تهخّم ئلى السؤٍت، الاػثت بسهامج في جألُف اإلاىهج، كظم 

الدزاطت. و بػدها إلاساكات مىهج الدزاطت هي بدىفُر مػمل اإلاساكات اإلاىهج الدزاطت بلظم حػلُم اللغت الػسبُت و 

خ  ع الفصل في جاٍز في يسفت ولُت  جدذ ئرساف الدهخىز مىهتى فاحاز 7103فبراًس  71جألُف خؼت الخدَز

بجامػت دمحمًت ًىهُاهسجا، و مػمل اإلاىهج الدزاطت غلى أطاض  (FISIPOL)غلىم ؤلاحخماغُت و الظُاطُت 

خ   بجامػت دمحمًت ًىهُاهسجا. LP3Mفي  7103ًىلُى  4الىفاءة مؼ الدهخىز يىهاوان بىرًاهخى في جاٍز

 (2118-2117قائمت املحاضزيً )سىت دراسيت  .5

 

ً )طىت رزاطت كاةمت امل 1.2جذول   (7107/7108حاطٍس

 ؤلاسم الزقم
الذرجت 

 ألاكادًميت

الخعليم الجامعى 

 و الجامعت

الىضع 

 الهيكلى
 مجاالث الخبرة

1.  
جللِع هىز 

 رًيخى
Lc. MA 

 حامػت ألاشهس

S1، 

اللاهسة مصس، 

رئيس قسم 

حعليم اللؼت 

 العزبيت

دراست اللؼت 

العزبيت، علىم 

ًً، الذ



S2 ، جامعت

ػاجت مادا 

 ًىكياكزجا

 وألادًان

7.  
هاهاهج حىوى 

 بىزواهيخى
S.S M. Pd.I 

S1 جامعت ،

ػاجه مادا 

 ًىكياكزجا

S2 جامعت ،

الحكىميت 

ؤلاسحميت سىهان 

كليجاػا، 

 ًىكياكزجا

 هائب العميذ

قسم حعليم 

 اللؼت العزبيت

حعليم اللؼت 

 العزبيت

 S.S M. Hum غازف هىمُنى  .3

S1 جامعت ،

الحكىميت 

ؤلاسحميت سىهان 

ا، كاليجاػ

 ًىكياكزجا

S2 جامعت ،

ػاجت مادا 

 ًىكياكزجا

ميسق 

 املخخبراث

حعليم اللؼت 

 العزبيت



 Lc, MA راجي الفضيلت  .4

S1 جامعت ،

ألاسهز القاهزة 

 مصز،

S2 جامعت ،

الحكىميت 

ؤلاسحميت سىهان 

كاليجاػا، 

 ًىكياكزجا.

قسم سكزجير 

حعليم اللؼت 

 العزبيت

حعليم اللؼت 

 العزبيت

 S. Pd.I أها جقىي واحي  .5

M. Pd. I 

S1 جامعت ،

الحكىميت 

ؤلاسحميت 

، S2سىراكزجا 

جامعت 

الحكىميت 

 ؤلاسحميت

سىهان 

كاليجاػا، 

 ًىكياكزجا.

محاضزة 

بقسم حعليم 

 اللؼت العزبيت

حعليم اللؼت 

 العزبيت

 S. Pd. I فطزي ساكيت  .6

M. Pd. I 
S1 حعليم اللؼت محاضزة ، جامعت



الحكىميت 

ؤلاسحميت سىهان 

كاليجاػا، 

 ًىكياكزجا.

S2جامعت ، 

الحكىميت 

ؤلاسحميت 

مىلىامالك 

 إبزاهيم.

بقسم حعليم 

 اللؼت العزبيت

 العزبيت

 Lc, MA دمحم مهاجز  .7

S1 جامعت ،

ألاسهز القاهزة 

 مصز.

S2 جامعت ،

الحكىميت 

ؤلاسحميت سىهان 

كاليجاػا، 

 ًكياكزجا.

محاضزة 

بقسم حعليم 

 اللؼت العزبيت

حعليم اللؼت 

 العزبيت

 S. Pd. I هذاًاثًاًاث   .8

M. Ag 

S1 جامعت ،

الحكىميت 

محاضز بقسم 

حعليم اللؼت 
 



ؤلاسحميت سىهان 

كاليجاػا، 

 ًىكياكزجا.

S2 جامعت ،

الحكىميت 

ؤلاسحميت 

 سىراكزجا.

 العزبيت

 Lc, MA دمحم إقبال  .9

S1 مؤسست ،

الذعىة 

ؤلاسحميت 

جزيفىلي لبيا، 

 جاكزجا.

S2 جامعت ،

ػاجت مادا 

 ًىكياكارجا.

بقسم محاضز 

حعليم اللؼت 

 العزبيت

حعليم اللؼت 

 العزبيت

1.  
الهىكي إهخان 

 فارادًخا

S. S. M. 

Hum 

S1 جامعت ،

ساهاجادارما، 

 ًىكياكزجا.

S2 جامعت ،

محاضزة 

بقسم حعليم 

 اللؼت العزبيت

اللؼت 

ت  ؤلاهجليًز



ػاجت مادا 

 ًىكياكزجا.

اهتي  .11  S. PD إًزما فبًر

M. Ed 

S1 جامعت ،

الحكىميت 

 سيماراغ.

S2،  معهذ

الخزطىم الذولى 

اللؼت العزبيت، 

 سىدان.

محاضزة 

بقسم حعليم 

 اللؼت العزبيت

حعليم اللؼت 

 العزبيت

 

 عذد الطحب .6

 مظدىد ئلى هدُجت اإلالابلت اإلااارسة مً مىظف ؤلارازة أيىض هُىدازبى

 ؼالب بلظم الخػلُم اللغت الػسبُتغدر ال 1.3جذول  

 العذد الذفعت الزقم

0.  7104 77 

7.  7105 39 

3.  7106 35 

4.  7107 48 



 

 الىسائل و الخشائً .7

 مانئ للؼالب. (0

 (.Multi Media Roomيسفت الىطاةؽ اإلاخػدرة ) (7

 .(HOTSPOT AREA FOR INTERNET ACCES) راىت ؤلاهترهذميان  (3

  (SELF ACCES CENTER).  مسهص الدخٌى الىفسىي (4

 مىخات السكمُت بجامػت دمحمًت ًىهُاهسجا. (5

 مػمل اللغت. (6

 الؼالب الجامػت. ىمظدشفى غمىم (7

 ملصف و رسهت. (8

ذ و مىُ (9 م اإلاٍس
ّ
 ف.بِئت الخػل

 اإلادزض )املحاطسون(. (01

 اإلاسجد.  (00

ت.  (07  مىكف الظُازة و الدزاحت الىاٍز

 كاغت ؤلاحخماع.  (03


