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 الباب الخامس 

 الخالصة و إلاقتراحات 

 الخالصة  1.5

-ثحليل أخطاء ثرجمة نص اللغة إلاندونيسيةبىاء على خالصت البحث عً "

عً ألاخطاء  دزاطت جحلُلُت وصفُت) العربية بجامعة إندونيسيا التربوية

ت و الداللُت لدي الطلبت قظم حعلُم اللغت العسبُت  بجامعت الصسفُت و الىحٍى

ت و في هرا الباب طخقدم الباحثت الخالصت مً هرا "، (". إهدوهِظُا التربٍى

 و هي لما ًلي: البحث. أما الخالصت املقدمت فمىاطبت لصُاغت املشهلت

الىخائج جحلُل ألاخطاء الترحمت فى هدُجت الترحمت طلبت لىص اللغت  .1

 العسبُت -إلاهدوهِظُا

 -ص اللغت إلاهدوهِظُاحصلذ الباحثت على هدُجت عملُت الترحمت الى

ت  الرًً  العسبُت لطلبت قظم حعلُم اللغت العسبُت بجامعت إهدوهِظُا التربٍى

الىص الري ًىشَعها  .شخصا 34ًخابعىن الدزض الترحمت ألاوى و عددها 

للطلبت على شهل هىعين، الىص ألاولى جحذ املىطىع "افهم! هرا جحدًد 

البُان الدظامح في الدًً" و الثاهُت جحذ املىطىع "الثقافت إلاهدوهِظُت". 

مً هران حصلذ الباحثت مً عملُت الترحمت الطلبت. هخائج البحث التى 

اخطاء التي جخهىن  229على  هصان الالجان جم اخخبازهما الى الطلبت حصلذ

مً  139أهىاع مً ألاخطاء الىحىي ,  81اهىاع مً ألاخطاء الصسفي، و  11

"افهم! هذا ثحديد التسامح . زم في هص ألاولى جحذ املىطىع اخطاء الداللي

مً ألاخطاء الصسفُت و  11مً ألاخطاء، التي جخهىن  189هىاك  في الدين"

ت و  64 مً هاحُت الصسفُت، ت. ألاخطاء الداللُ مً 114مً ألاخطاء الىحٍى

أخطاء. التي جخهىن مً أهىاعها  11الصسفُت فهرا الىص أهىاع أخطاء 

ً صُغت الهلمت، جىحد الخطاء 1لماًلي:  ( 2هقاط مً ألاخطاء، و  8( فى جهٍى
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ت . عدم طميرالغائب، ، جىحد خطائان هقطخان مً الخطاء في هاحُت الىحٍى

 ءن فُما ًلي : أهىاع مً ألاخطا 14جىحد 

 فى حعُين جسلُب الجملت )الترلُب إلاطافي( ،زالزت اخطاء   (1

فى حعُين جسلُب الجملت املفُدة، )حملت الفعلُت اي حملت إلاطمُت(،  (2

 زالزت أخطاء 

 فى جىنير الاطم، خطاء واحد (3

 اخطاء   4اطخخدام اطم املىصىى ،  (4

 اطخخدام الظمير )هى او هي(، خطاء واحد (5

 اخطاء   28ت املىاطبت، عدم جسلُب الجمل (6

 اخطاء     6فى حعُين جسلُب الجملت )هنسة و معسفت( ،  (7

 اخطاء  9عدم الفاعل ظاهسا،  (8

 إطخخدام حسف الجس، خطاء واحد (9

 عدم اطخخدام مجهىى هي معلىم، خطاء واحد (11

 عدم اطخخدام طمير مخصل، خطاء واحد (11

 عدم خبر مان، خطاء واحد (12

 الىصفي( ، زالزت أخطاءفى حعُين  جسلُب الجملت )جسلُب  (13

 حعُين املبخداء، خطائان (14

ألاخطاء التي جخهىن مً خطاء في إخخُاز  114و في هاحُت الداللُت جىحد  

 الهلمت املىاطبت. 

مً  41هىاك و في الىص الثاهُت جحذ املىطىع "الثقافت إلاهدوهِظُت". 

مً ألاخطاء الىحىي  16ألاخطاء، التي جخهىن  )طفس( هىع مً الخطاء الصسفي و 

أطف، في هرا الىص ال جىحد الخطاء مً حاهب مً ألاخطاء الداللي.  25و 

 أهىاع مً ألاخطاء، هي:  5الصسفي. زم مً حاهب الىحىي، جىحد 

 اطخخدام الظمير )هى او هي(، وحد فى هرا الىص خطاء واحد (1

 اخطاء   6عدم جسلُب الجملت املىاطبت ، وحد فى هرا الىص  (2
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 عدم الفاعل ظاهسا، وحد فى هرا الىص خطاء واحد (3

 7فى حعُين  جسلُب الجملت )جسلُب الىصفي( ، وحد فى هرا الىص  (4

 خطاء 

 ، وحد فى هرا الىص خطاء واحدحعُين املبخداء (5

في إخخُاز ألاخطاء التي جخهىن مً خطاء  25في حاهب الداللي جىحد 

 الهلمت املىاطبت فقد

ت و حلىى معالجت الخطاء في  .2 العىامل املؤزسة على حدور ألاخطاء اللغٍى

 الترحمت

قظم حعلُم اللغت جسحمت لطلبت العىامل املؤزسة على حدور ألاخطاء 

ت   :  العسبُت بجامعت إهدوهِظُا التربٍى

  وحىد الخدخل 

العسبُت -ُتألاخطاء التي جحدر في جسحمت الىص إلاهدوهِظ

جلو حظبب بىحىد قاعدة اللغت إلاهدوهِظُت في الىص العسبُت 

و غالبا اطخخدم الطلبت  حظبب في الخطاء ال ًمنً ججىبهه. 

دخلىنها بدون علم إلى اللغت العسبُت  جظمين اللغت الاهدوهِظُه ٍو

خعلمىن اللغت العسبُت حتى ال جهىن مقبىلت. ًحدر هرا الخطاء  ٍو

. فمً أو قىاعد اللغت الاولى إلى اللغت الثاهُتبظبب هقل الىظام 

الصعب حدا لخجىب بمخعلم لغت أحىبُت، ألهىا على دزاًت مفاهُم 

وقىاعد اللغت املصدز. ومع ذلو، هرا ال ٌعني أن أي ألاخطاء التي 

جيشأ ًمنً أن جترك وحدها دون أي حهد والخحظين. ًجب علُىا 

د لغت ألاحىبُت، بحُث لمخعلمين ال جُأض بظهىلت في لخعلم قىاع

أصبحىا ألثر دزاًت اللغت التي ًدزطىن. لثير قساءة النخب التي 

جخحدر عً هظٍست اللغت ولثير الظؤى الى املعلم ًمنً أن حظاعد 

 في حل هرا الخطاء.
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 هقصان قدزة على قىاعد اللغت العسبُت 

الىحافت والء الطلبت إلى لغت املخلقي ًمُل إلى هقصان 

إهماى قىاعد اللغت الاطخقباى  فاهه ٌظببمىقف إًجابُت. 

املظخخدمت غير مساقبت. و عاقبت على ذلو، جظهس الخطاء املخلقي 

التي إطخخدم الطلبت في الترحمت الىص. عىد جسحمت وظِىا فى 

الصسفي، الىحىي، اهخمام وهقصان زعاًت في الجمع بين حىاهب 

والداللي. هره الحقُقت مهم حدا في حشنُل هدُجت حُدة 

والترحمت الصحُحت. لخقلُل هرا الخطاء عىد جسحمت ًيبغي نهخم 

قىاعد اللغت العسبُت حُدة وصحُحت، ودزاطت أعمق قىاعد 

اللغت العسبُت وجطبُقها عىد جسحمت، إذا لدًىا واحد و همنً أن 

لىحىي، حتى عىدما في أوشطت هحمل مً حُث الصسفي، و ا

 الترحمت اطخطعىا بظهىلت وطاعد بخلو النخاب.

  هقصان فى إخخُاز الهلمت اللغت العسبُت املىاطبت 

ألن إخخُاز الهلمت املىاطبت مهم حدا، واملظخخدمت اللغت 

أحُاها ًخطئىن في شهل امخصاص أو اقتراض ملماث حدًدة مً 

B1  اللغت املصدز( إلعطاء املسادفاث( فيB2  .)اللغت الهدف(

أحُاها فئن الطالب ال جصاى ًخطئىن في اطخخدام الهلمت املىاطبت 

، وهرا بظبب الى هقصان إخخُاز الهلمت املىاطبت ، حتى عىدما 

عملُت الترحمت اخخُاز املفسداث غير املىاطبت جؤدي إلى خطاء. 

الحل لهرا خطاء جقىم به لثيرة القساءة مً الىصىص باللغت 

ت، حتى ججد املفسداث الجدًدة التي ًمنً إلشاف عليها العسبُ

مسة أخسي في املظخقبل، وهحً ما شلىا هخرلس ذلو. إخخُاز الهلمت 

املخعلقت بالجىاهب مً الداللت، و لثيرة قساءة النخب عً هظٍست 

داللُت مً أحل معسفت لُفُت الاخخُاز الصحُح للهلماث في 

 ي.الجملت ومعسفت قىاعد الداللُت ألاخس 
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 عدم وحىد ممازطت الترحمت خازج الفصل الدزاس ي 

الصعىباث التي ًىاحهها الطلبت بظبب عدم وحىد ممازطت 

الترحمت خازج الفصل الدزاس ي. و بعظهم ٌعخمدون على ممازطت 

املدزض فقط. لرلو ججعل الطلبت أو جمٍسىاث الترحمت الري قدم 

مان املخعلم حل لهره املظالت ، إذا . غير مالىفت بيشاط الترحمت

العسبي غالبا ما ًمازض قساءة وجسحمت الىص العسبي ، وببظاطت 

عىد الىظس لخابت اللغت العسبُت الجدًدة ًجب ان جبحث فىزا 

املعنى إذا مان هىاك املفسداث لم وعسف معنها. طىاء ماهذ عىد 

 قساءة القسآن ، لرلو هحً أفظل مً املىطقي عىد قساءجه.

 

 إلاقتراحات 1.5

ن قامذ الباحثت بئعطاء الخالصت مً هرا البحث، فُمنً للباحثت بعد أ 

 مً جقدًم الاقتراحاث و هي لما ًلي:

1.  ًّ بحث جحلُل ألاخطاء في الترحمت الًيخهي بئجمام هره الّسطالت ولن

ًحخاج إلى البحث ألاعمق و ألاوطع. و عس ى أن جهىن الباحث الاخس 

 و واطًعا. فاهما باألخطاء الترحمت عمًُقا

ا في جسقُت فهم مىدج الخعلم بااللدشاف ه .2 ًمنً أن ًهىن خُاٍز

الصسف و الىحى و الداللت و الترحمت، أو للمىاد  علم الطالب ملادة

 الخعلُمُت ألاخسي.
 


