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 الباب الثالث

 هج البحثمى

 ثصميم البحث 1.3

ظخخدم هرا البدث ب دزاطت جدلُل الىؿفي ب يىهج الىىعالَو

لاٌ هرا البدث ب .(content analysis) الىـىؾ الىىعي الىؿفي ألن ٍو

دـل غلى فهمها،  الخدلُل وؼاط ٌػسف أي لُىؼف مىضىع البدث ٍو

ترحمت الفي اخخُاز مػنى اليلمت املخيافئت التى طخظهس في  العالبغملُت 

باطخخدام اللامىض الخللُدي  تإلاهدوهِظُت املخيافئ-الػسبُت

وفلا ألهداف البدث،  ىهج الىىعيالولرلً أن اخخُاز هرا وإلالىترووي. 

د الباخث أن ًفّظس اهدسفاث أو هلىغىهج الىىعي في هرا ال  يغمىم ًٍس

ىخابّي الىاخُت الرهص هرا البدث غلى تمً بُاهاث البدث. ٍو مىحىد

واللامىض الخللُدي وإلالىترووي. فُيىن هرا  ىف الػسبي،البمثابت 

العبُػُت، والباخث خلفُت الالبدث وفلا لخاؿُت البدث الىىعي، أي ب

و  فخخاخُا،البُاهاث ا غلى خدلُلالالىطُلت ألاطاطُت، و بػخبازه 

 البدث املىكىث.ا، وجـمُم ٍسٍىجـ
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 مشترك ومكاهه 1.3

في كظم حػلُم اللغت  العالب ووان املؼترن في هرا البدث

ت الػسبُت  الرًً ٌظليىن في دزض الترحمت حامػت إهدوهِظُا التربٍى

 ػلُمحامػت ولُت ح يميان البدث ف هرا ُت. وأماإلاهدوهِظ-الػسبُت

خخاز الباخث  داباللغاث وألا  ت. ٍو في  العالبحامػت إهدوهِظُا التربٍى

ت كظم حػلُم اللغت الػسبُت  الرًً ٌظليىن في حامػت إهدوهِظُا التربٍى

إلاهدوهِظُت بخفىير أن ًيىن هثير املؼيلت التي -دزض الترحمت الػسبُت

 خيافؤ املػنى. ها في غملُت الترحمت املخػللت بًجب أن ًؤدي

 جمع البياهات 1.1

جمػها الباخث أطماء املؼازهين خِطن هىع البُاهاث التي إ

امللابلت  مً هدُجت في ول الفـل، وؿفُدت 01إلى  01باملجمىع مً 

-املؼازهين، وهف املـدز الػسبي، وؿفُدت مً هدُجت الترحمت الػسبُتب

ًؤخر املؼازوىن  في حمؼ البُاهاث .إلاهدوهِظُت التي ًلىم بها املؼازوىن 

في  ، وغملُتهمتهمؿػىبـفُدت امللابلت املفُدة ملػسفت الاملىخىبىن 

 ، وملازهت الترحمتإلاهدوهِظُت-إظهاز جيافؤ املػنى غىد الترحمت الػسبُت
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ػعي بين ما ب باطخخدام اللامىض الخللُدي و  بين ما اإللىترووي. َو

 ألاطئلت وهي هما ًلي: ؿفُدتالباخث 

 ٌ   1.0 الجدو

 الـفُدت امللابلت

 من اللغة العربية إلى اللغة إلاهدوهيسية صعىد ثرجمة الى

 الحقليدي وإلالكتروويباسحخدام القامىس  

 رقم سؤال إجابة

 __________________الخللُدي .أ

 _______________ إلالىترووي .ب
ما هي الـػىبت 

 التى حؼػسبها؟
0 

 __________________الخللُدي . أ

 __________________ إلالىترووي . ب

جيافؤ حد ى هل ج

املػنى مً 

اللامىض 

الخللُدي 

 ؟وإلالىترووي

2 

 __________________الخللُدي . أ

 __________________ إلالىترووي . ب

ميان  هل حػسف

 مىضىع اليلمت
1 
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في  )الػسبُت(

اللامىض 

الخللُدي 

 ؟وإلالىترووي

 __________________الخللُدي . أ

 __________________ إلالىترووي . ب

هل أهذ لم حػسف 

لت غلى  ظٍس

ظخػمل الخيافؤ لِ

)إلاهدوهِظُت( في 

مً  طُاق الجملت

إهخاج الترحمت 

باطخخدام 

اللامىض 

الخللُدي 

 وإلالىترووي؟

4 

 __________________الخللُدي . أ

 __________________ إلالىترووي . ب

هل أهذ لم حػسف 

جيافؤ املػنى مً 

اللغت الػسبُت إلى 

1 



 

29 
Agus Zamzam Nur, 2017 
Studi Ekuivalensi Makna dalam Proses Penerjemahan Arab-Indonesia dengan Menggunakan 
Kamus Konvensional dan Kamus Elektronik 
universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

اللغت 

 إلاهدوهِظُت؟

 __________________الخللُدي . أ

 __________________ إلالىترووي . ب

لً املثاٌ غير  هل

 مفُد؟
6 

 __________________الخللُدي . أ

 __________________ إلالىترووي . ب

 غدم هل

املػلىماث التي 

غىد  غجها جدخاج

اطخخدام 

 ؟اللامىض

7 

 

 

هل غىدن 

ؿػىباث أخسي 

 )املػين(

8 

 

املـدز ألاٌو في الفـل، وهرا ف زم طُػعي الباخث ه

 : ظخػداملالىف 
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 ٌ  1.2 الجدو

 ف املـدزه

 ص املصدره  اللغة الهدفثرجمة 

 في حياجي 
ً
 ما رأًد شيطاها

 أمام بِخه، 
ً
وان الجاخظ واكفا

فمّسث كسبه امسأة خظىاء، 

لي إلًُ " :فابدظمذ له، وكالذ

خاحت". فلاٌ الجاخظ: "وما 

دن أن  خاحخً؟"، كالذ: "أٍز
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، كاٌ: "إلى أًً؟"، "جرهب معي

كالذ: "اجبػني دون طؤاٌ". فخبػها 

الجاخظ، إلى أن وؿال إلى دوان 

ؿائغ، وهىان كالذ املسأة للـائغ: 

"مثل ها!"، زّم اهـسفذ. غىدئر 

طأٌ الجاخظ الـائغ غً مػنى ما 

كالخه املسأة، فلاٌ له:" ال مؤاخرة 

دي! للد أجخني املسأة بخاجم،  ُّ ًا ط

ي أن أهلؽ غلُه ؿىزة وظلبذ منّ 

ػُعان، فللذ لها: ما زأًذ 

 في خُاحي، فأجذ بً 
ّ
 كغ

ً
ػُعاها

ً حؼبهه.
ّ
 إلى هىا لظّجها أه

 

 الباخثأذن طُ هف املـدز،بػد أن ًدـل املؼازوىن غلى 

 لغت الهدفبػخبازها الإلى اللغت إلاهدوهِظُت  هترحمُملؼازهين لا

غملُت الترحمت، زم  ييخهأن ً باطخخدام اللامىض الخللُدي. بػد
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شخـا  01ختى  01اخث بلدز ها، زم ًخخاز البٍدكلو  همهخائججمؼ طُ

 البدث.  ىضىعمل

 الباخث البدث، طِظخمس أن ًخخاز املؼازهين همىضىع  بػدو 

املـدز،  هف. جبدأ غملُت البدث بخىشع وزكت دز املخخلفبىف املـ

باللامىض  هِظُتهف املـدز إلى اللغت إلاهدو ن ى حم املؼازور ًتأوال 

غملُت الترحمت باطخخدام اللامىض الخللُدي  ىيخهأن ً الخللُدي. بػد

علب الباخث مجهم ل هف ن ى املؼازو حمر ًتت الترحمت، زم جمؼ هدُجٍُو

هدُجت  الباخث جمؼًمخجاوع باللامىض إلالىترووي، وبػد ذلً، 

 :ن ى املؼازو حمر تالىف الري ًهرا  الترحمت. و 

 ٌ  1.1 الجدو

 هف املـدز    

  اللغة املصدر  اللغة الهدفثرجمة 

زم هفر ػازون مربدت ؿبرا  

وػدُال وكخل مً الفلظعين 

مً السحاٌ  0111املظلمين 



 

33 
Agus Zamzam Nur, 2017 
Studi Ekuivalensi Makna dalam Proses Penerjemahan Arab-Indonesia dengan Menggunakan 
Kamus Konvensional dan Kamus Elektronik 
universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

امللاجلين، وكامذ العائساث 

ت بخدمير كُادة  ُّ إلاطسائُل

س الفلظعُيُت في  مت الخدٍس
ّ
مىظ

جىوع وهّفرث هدفها زّم غادث 

ولم جخظس هدفها زّم غادث ولم 

البتروٌ واللرائف جخظس طىي 

التى زمذ بها ملّس املىظمت، زّم 

كامذ املىطاد باغخُاٌ )أبى 

حهاد( هائب ًاطس غسفاث وهى 

أزوان لللّىاث  زئِع

 الفلظعُيُت.

اللغت هف  مً ترحمتالجلُُم وبػد ذلً، طُلىم الباخث 

جثلُث لخدظين ، وطِظخخدمها في ت الترحمتغُى هبأداة جلُُم  املـدز

 البُاهاث. ـداكُتوم فضُلت

 هما ًلي: 1.2الجدٌو  ًم هاًبدثلمت التي والي

 ٌ  1.4 الجدو
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 جدلُل جيافؤ املػنى

 كلمة رقم
املعنى في القامىس 

 إلالكترووي

املعنى في القامىس 

 الحقليدي
 ثحليل

    هّفر 0

    ؿبرا 2

    ػدُال 1

    ظائساث 4

    جدمير 1

    كُادة 6

    مىظمت 7

    البتروٌ 8

    اللرائف 9

    زمذ 01

    ملّس  00

    اغخُاٌ 02

ذ 01     ازوان لللٍى
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باغخبازها  س جظهغىد اخخُاز اليلمت التي  العالبوملػسفت غملُت 

 طخخدام اللامىض الخللُديإلاهدوهِظُت املخيافئت با-الترحمت الػسبُت

، ؾ. 2119املظخخدم بالو )إلالىترووي، فُأخر الباخث أداة هازجمان و

 مً طدؼازةإلا باغخبازها  كسظاضجىفر هره ألاداة غلى (. و 006

 املؼازهين للباخث.

 

 

 

 

 

 

 ٌ  1.1 الجدو

 إطدؼازة املؼازهين للباخث
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 املراحل عىد هارثمان
إلاسخىاد إلى إجراء إلاسخشارة 

 إلسحخدام القامىس

املؼيلت  اليلمت املظخخدمًصمؼ  .0

 في الجملت
 

  ؼيلتامل الجملت املظخخدمًصمؼ  .2

ًخخاز املظخخدم املسحؼ  .1

)اللامىض( املىاطب لترحمت 

 اليلمت

 

 اليلمت مخدًبدث املظخ .4

 في اللامىض ألاطاطُت
 

 اليلمتخدم بػد أن ًجد املظخ .1

الصحُدت، زم  ألاطاطُت

 ًىخدها إلى الجملت ألاؿلُت

 

  ًأخر املظخػمل لب الجملت .6

( اللغت املـدز)خدم ًخدد املظخ .7

  املسحػت الجملت لىاغدوفلا ل
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 في الترحمت

 

 جيافؤ املػنى مً هدُجت الترحمت باطخخداموملػسفت امللازهت بين 

ِظخخدم الباخث ألاداة غىد هبابان، فاللامىض الخللُدي وإلالىترووي، 

( أداة 0: مجها الترحمت امليافئت هىغُت( لخلُُم 49، ؾ. 2102آخسون. )و 

لبٌى م( أداة جلُُم مظخىي 2السطالت، بىط ضمجلُُم مظخىي 

 الترحمت. ءو لس م( أداة جلُُم مظخىي 1الترحمت، 

ومً الثالزت ألادواث املروىزة، ألاداة ألاولى مً: أ( ؿىف 

الترحمت؛ مضبىط، وهلف املضبىط، وغير املضبىط، ب( إؿابت 

ت الهسم املللىب، أي امدظ 1إلى  0مً ملُاض ب ت بىظٍس  هىغُتها لىخػٌٍو

بازامتر الىىعي، البالػىع. )ج( و دـل بها ، والػىع جي تالملُاض  هثر أ

. ، وغير امللبٌى ، وهلف امللبٌى  أي امللبٌى

دزحت  ة جلُما( أد11، ؾ. 2102وكد كّدم هبابان، وآخسون. )

 مضبىط السطالت هما ًلي:
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 1.6الجدٌو 

 الترحمتأداة جلُمت دزحت مضبىط 

الصىف 

 الترجمة
 الىىعي البارومتر إلاصابة

 املضبىط
 

1 

الخلىُت، وغبازة، وماّدة، وحملت  حاؿعال مػنى اليلمت، و 

 بدكت؛ اللغت الهدفإلى  املـدز  مً هف مىلىلتلغت  أو 

ه املػنى إظالكا ال ًىحد  حؼٍى

وهلف 

 املضبىط

 

2 

الخلىُت، وغبازة،  حاؿعال مػنى اليلمت، و مً  هثير وهلل 

 اللغت الهدفإلى  هف املـدز مً  لغتحملت أو ماّدة، و و 

ه. بدكت  ملػنى املصدوجت ااملػنى أو جسحم ولىً، فحها حؼٍى

طالمت املىلـت  املػني املدروفت فحها )ألاؿىاف( أو 

 السطالت

وغير 

 املضبىط

 

0 

الخلىُت، وغبازة، وماّدة،  حاؿعال وهلل مػنى اليلمت، و 

اللغت غير دكُم إلى  هف املـدز مً  وحملت أو لغت

 أو خرفها. الهدف
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ٌ ألادة الثاهُت، ًمّد  ري بملُاض الالترحمت  جلُُم مظخىي ملبى

ٌ  اس ٍجـى  إؿابتول ػعى َو. 1إلى  0 ًلازب  .الترحمت مً مظخىي ملبى

ة جلُمت دزحت ا( أد11، ؾ. 2102وكد كّدم هبابان، وآخسون. )

 ملبٌى الترحمت هما ًلي:

 1.7الجدٌو 

 ٌ  الترحمت أدة جلُُم دزحت ملبى

الصىف 

 الترجمة
 البارومتر الىىعي إلاصابة

 ٌ  ملبى
 

1 

خلىُت الح ؿعال إعبُػُت؛ و الترحمت بالحؼػس 

لللازئ؛ وغبازة، وماّدة، غام  املظخخدمت

وفلا للىاغد اللغت  توحملت مظخػمل

 إلاهدوهِظُت.

هلف 

 ٌ  امللبى

 

2 

؛ ولىً تعبُػُالترحمت بالبـفت غامت حؼػس 

 حؿعال إؼيلت الـغيرة في اطخخدام فحها امل

الخلىُت أو جددر فحها الخعأ الللُل غً 

 اللىاغد.
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 ٌ  غير امللبى
 

0 

ِعْي أو وال ُْ ِب
َ
ترحمت حؼػس الترحمت لم ظ

ؿعلح الخلىُت املظخخدمت غير إاملسغمت؛ و 

حملت مظخػمل لللازئ؛ وغبازة، وماّدة، و  غام

 إلاهدوهِظُت. اللغت لىاغدب ًضاد

التي  ء الترحمتو ملس  دزحتة الثالثت املظخػملت لخددًد األاد

 .1إلى  0غلى ملُاض مً  ًخأطع

ة جلُمت دزحت ا( أد11، ؾ. 2102كّدم هبابان، وآخسون. )وكد 

 ء الترحمت هما ًلي:و س لم

 1.8الجدٌو 

 الترحمت ملسوءة جلُُم دزحت اأد

 البارومتر الىىعي إلاصابة الصىف الترجمة

دزحت اللساءة 

 ألاغلى
1 

غبازة، وماّدة، ح الخلىُت، و ؿعال االيلمت، و  فهمج

اِزئ الطهىلت ب بترحمتال هف وحملت أو
َ
 ل

دزحت اللساءة 

 الىطعى
2 

اِزئ، لىً في بػض بـفت غامت جفهم الترحمت 
َ
بالل

 ًجب أن ًلسأ أهثر مً املسة لُفهمها. آخس 



 

41 
Agus Zamzam Nur, 2017 
Studi Ekuivalensi Makna dalam Proses Penerjemahan Arab-Indonesia dengan Menggunakan 
Kamus Konvensional dan Kamus Elektronik 
universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

دزحت اللساءة 

 الظفلى
اِزئ  جـػب 0

َ
 الترحمت أن ًفهمها بالل

التى كدمذ بالجدٌو الترحمت  هىغُتة جلُُم امً زالزت أد

، ضبىطامل الىىغُت والترحمتأن ًيىن الترحُذ الظابم، فُيبغي 

ٌ امل  .باللازئ  لسوءامل، و لبى

 غلى خاؿُت( 11، ؾ. 2102) وكد كّدم هبابان، وآخسون.

 ػالُت هما ًلي:ال ىىغُتال الترحمت

 1.9الجدٌو 

متىىغىاخُت الالمً  خاؿُت ُّ  ُت املل

 خاصية ية املقّيمةىىعهاحية ال رقم

بىطضم 0  1 

2  ٌ  2 ملبى

 0 ملسوء 1
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ػعى  ًخـل بىلل  ه، أله1، أي ُاغلغلى خاؿُت حه املضبىط و َو

ٌ  حهو  َػعىو . اللغت الهدفإلى  اللغت املـدزالسطالت مً  غلى  ملبى

 ثلافت التىالاملبدأ و ب ،لىاغدالًخـل بىفلا لترحمت ب هأله 2 خاؿُت

ػعى . اللغت الهدففي ًددر   0 خاؿُت اطفل مً غلى لسوءامل حهو َو

غلى هدُجت الترحمت، وغمىما  ال ًخـل باللازء خهالترحم ت مًهدُج هأله

 ٍسجيو ،  اللغت املـدززء غلى هدُجت الترحمت ال ًملً الىؿٌى مً الال

 اللازء أن ًفهم هدُجت الترحمت بظهىلت.

( مثاال غلى جلُُم 12، ؾ. 2102وكد كّدم هبابان، وآخسون. )

س ـخالترحمت باطخخدام أدواث الخلُُم املروىزة ه هىغُت واضح غً ٍى

خلُُم بالتى حظخدم أن جعبُلي. واملساد  الترحمت هىغُتهمىذج جلُُم 

 ضبىطامل حظخػمل باملسء الري ًلّدزه ليل دزحت ُت الترحمتهىغ

 ف الترحمت.هوامللبٌى وامللسوء في 
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 1.01الجدٌو 

 الترحمت هىغُتجلُُم 

 رقم
اللغة 

  املصدر

اللغة 

 الهدف

 صابةإلا 

بىطضامل  املقروء املقبىل  

0 

Almost 

100% of 

middle-

aged 

people 

need 

eyeglasses. 

Hampir 

100% 

manusia 

setengah 

baya 

memerlukan 

kaca mata. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2 
The eye 

has been 

referred to 

Mata 

dikatakan 

sebagai 
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as “the 

most 

important 

square inch   

of   the   

body   

surface” 

(Havener, 

1979, p.1) 

“bagian 

ukuran 

permukaan 

tubuh yang 

paling 

penting” 

(Hanever, 

1979, h.1) 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1 

Therefore, 

changes  

must  be 

made  to  

improve  

lighting  in 

homes, 

offices,   

restaurants, 

and 

geriatric 

centres. 

Dengan     

demikian,     

perubahan 

harus         

dilakukan         

dengan 

menambah 

pencahayaan 

di rumah, 

perkantoran,  

restoran  

dan  pusat 

geriatri 

(panti 

wreda). 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 مجمىع

 

6 

 

8 

 

8 

 

 جماليإلا صابة إلا 

 

2،1 

 

2،67 

 

2،67 
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. اللغت الهدفترحم بدكت إلى ًألاٌو  اللغت املـدزجملت في الو 

فهم كغلى  الترحمخه مً جملتحؼمل الو  ىاغد اللغت إلاهدوهِظُت، ٍو

بظهىلت، دون جلىُاث الترحمت املظخخدمت،  غلحها هدفالكازئ 

 .ضبىطامل اللغت الهدفوالترحمتها في 

، وهلف مضبىطترحم بىلف ً ثاويال اللغت املـدزوالجملت في 

، وهلف امللسوء جسحمتها غير مفهىم. ، ولرلً اللغت الهدفإلى  امللبٌى

يبغي  Mata disebut sebagai “bagian terkecil dan تها هىرا:جسحم ٍو

terpenting dari permukaan tubuh”. 

 اللغت الهدفسطالتها في الثالث، ف اللغت املـدزمً  إذا واهذ الجملت

لٌى املؤلف في خلُلخهًخخلف   :. ٍو

“Oleh sebab itu, perubahan-perubahan harus dilakukan untuk meningkatkan 

pencahayaan di rumah, di kantor, di restauran dan di pusat- pusat geriatri (panti 

wreda)”, tetapi penerjemah mengartikian “Dengan demikian, perubahan harus 

dilakukan dengan menambah pencahayaan di rumah, perkantoran, restoran dan 

pusat geriatri (panti wreda)”.   

املظتهدف  ئ اللاز  غلى لظهّ َملبٌى و وبالسغم، هره الترحمت 

املروىزة،  ىىغُتترحمت اللزالزت جلُُم مً هاخُت ا واطدىادا إلى. فهمهاُل

الت، السط ضبىطاملحمالي للثالزت مً هاخُت )إلا ؿابت إلا ٌ افُدـ

 . 4، 1، 2 وامللبىلها وامللسوءها( هى
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ىاخُت الظابلت، وكدم الحمالي مً زالزت إلا ؿابت إلا وملػسفت 

 ها هما الخالي:( مثل11، ؾ. 2102بان، وآخسون. )هبا

 1.00الجدٌو 

 يإلاؿابت إلاحمال

 

ىضح إلاؿابت إلاحمالي الظابلت أن الترحمت حمُػا هلف  ٍو

، وهلف املفهىم باللازء.ضامل  بىط، وهلف امللبٌى

جيافؤ املػنى مً ؿابت إلاحمالي ًدـل غلى ملازهت ومً إلا 

الترحمت، إما مترحم باطخخدام اللامىض الخللُدي أو باطخخدام 

 اللامىض إلالىترووي.

 1.02الجدٌو 

 الخللُديجيافؤ املػنى باطخخدام اللامىض جلُُم 

هىع  الصىف   اللغة الهدف اللغة املصدر املعامل   إصابة

 إجمالي مجمىع وءاملقر  املقبىل  بىطضامل

6=1x2 14،1=2x 2،67 2،67=0x2،67 10،04 14،2=6:10،04 
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 الىىعي الترجمة )إلاهدوهيسية( )العربية( القامىس

      الحقليدي

 

 1.01الجدٌو 

 جيافؤ املػنى باطخخدام اللامىض إلالىترويجلُُم 

هىع 

 القامىس

 اللغة املصدر

 )العربية(

  اللغة الهدف

 )إلاهدوهيسية(

الصىف 

 الترجمة

املعامل 

 الىىعي
 إصابة

      إلالكتروي

 

 

 

 ثحليل البياهات 1.3

ل ظخػمل جدلُل البُاهاث في هرا البدث بالعٍس  الخالُت: تَو

واخخُاز البُاهاث. في هره الػملُت، جلخُف الباخث، جلـير  1.4.0

 مىضىع وهلؼها غلى هخديتهمت لألاػُاء ألاطاطُت أو امل
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ًخخُاز البُاهاث، البُاهاث جلدًم في ػيل  أن جلدًم البُاهاث. وبػد 1.4.2

 املػين. اللـت، وزطم، والػالكت بين الـىف واملبدأ الخلُُم

ت. 1.4.1  جدلُل البُاهاث، أي ًبدث البُاهاث بىاء غلى الىظٍس

 طخيخاج.إلا  أخركدمذ البُاهاث وجدلُلها زم ً أن إطخيخاج، بػد 1.4.4

ت بُم  ئتوجدلُل هخائج الترحمت املخياف للمؼازهين طِؼير إلى هظٍس

ؼير أًضا إلى جـيُف اطتراجُجُاث  أي الدلُل املىحه والعبُػُت، َو

س ي ه  في الباب الثاوي. ما الري ٌؼسح الباخثالترحمت اللفَس

املداهمت مً أهاٌ وممازطين في  غً الباخث ٌظخغُثزم 

إلاهدوهِظُت( بػد ًدـل غلى وؿف الخلُُم أو -الترحمت )الػسبُت

 ُجت جلُُم الترحمت.هد

 

 

 أخالقية قضية 1.3

في غملُت هرا البدث ال ًىحد كىة التى جثير طلبي للمؼازهين 

همىضىع البدث، هما كّدم أن هرا البدث ٌظخخدم ههج الىىعي 
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د  الىؿفي بدزاطت جدلُل املػنى. و كىة وازلت مً هرا البدث طيًز

س أهىاع اللامىض، وهي مً  اللامىض الخللُدي املػسفت الجدًدة في جعٍى

 جيافؤ املػنى.ىض إلالىترووي، وخاؿت في جددًد واللام

 مصدر البياهات 1.3

ت لُجػل املادة الدزاطُت هي:  ومـدز البُاهاث التي حػخبر بضسوٍز

 ؛ الػسبُتهف املـدز 1.6.0

إلاهدوهِس ي. حاهسجا: -(. كامىض الػسبي2101ًىهىض. م. ) 1.6.2

ا أغىع  هُداواٍز

 VerbAce-Proاللامىض إلالىترووي  1.6.1


