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 الباب الخامس

 الخالصة والتوصيات

 وكد عزف في الباب ألاٌو أن أَداف البحث ملعزفت جيافؤ املعنى

-إلاهدوهِسُت عىد درس الترحمت العزبُت-العزبُت في عملُت الترحمت

في اؼهار جيافؤ معنى  العالبعً صعىبت  وبخاصت، إلاهدوهِسُت

إلاهدوهِسُت باسخخدام اللامىس الخللُدي -الترحمت العزبُت

في اخخُار معنى اليلمت التي سُخؽَهز في  العالبوإلالىترووي، وعملُت 

باسخخدام اللامىس الخللُدي  تإلاهدوهِسُت املخيافئ-الترحمت العزبُت

اسخخدام الترحمت ب هدُجتي، وملارهت جيافؤ املعنى مً وإلالىتروو

-اللامىس الخللُدي وإلالىترووي عىد درس الترحمت العزبُت

ت.   إلاهدوهِسُت في كسم حعلُم اللغت العزبُت حامعت إهدوهِسُا التربٍى

 الخالصة 1.5

ؼهار جيافؤ معنى الترحمت إفي  العالبصعىبت  عٍزف أنح 1.5.5

إلاهدوهِسُت باسخخدام اللامىس الخللُدي وإلالىترووي -العزبُت

إلاهدوهِسُت في كسم حعلُم اللغت -عىد درس الترحمت العزبُت

ت ًحدر في بعض الجىاهب غير  العزبُت حامعت إهدوهِسُا التربٍى

ت في  إلى إلاهدوهِسُت باسخخدام  الىص العزبي مً ترحمتالاللغٍى
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سخغزق املترحم 5اللامىس الخللُدي أي  ، َو ( إمياهُت الىصٌى

ال للعثىر على معنى اليلمت.  ، شيل جحزهُتو  فعالُت( 2وكخا ظٍى

اللامىس السمًُ الذي ًجعل مً الصعب على املترحمين 

لخحمل اللامىس في ول ميان. واخخلف عً صعىبت الترحمت 

لىترووي أسهل. ولىً ًحدر صعىبت باسخخدام اللامىس إلا

الترحمت باسخخدام كامىس إلىترووي في حىاهب ألاهؽمت 

غالبا ما  وألاشياٌ، أي اللامىس إلالىترووي صعب جثبُذ و

 ًحدر على الفساد.

 ٍ خاصُتساسُت، َذورغم أن اخخالفا في جحدًد اليلمت ألا  1.5.2

أن كبل  الخفىير أن ٌعمل  املترحم ، ولذالً ًجبالعزبُتاللغت 

فخح أو بحث عً جيافؤ في اللامىس. واملعزوف أن عملُت في 

جخُير املعنى املخيافؤ باسخخدام اللامىس الخللُدي وإلالىترووي 

ملعنى؛ با هافعل باملزاحل: أ( وضع عالمت على اليلمت التي لم ًفهم

لسُاق؛ ج( جحدًد اليلمت ا ىاسبً الذي ب( جحدًد اللامىس

التي جزحمذ إلى الجملت؛ ٌ( جأخُذ ألاساسُت؛ د( جألُف اليلمت 

وفلا لللىاعد الجملت  اللغت املصدرالجملت ألاساسُت؛ و( جدمج 

 املزاحعت في الترحمت.
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أن ملارهت جيافؤ  املعنى مً هخائج الترحمت باسخخدام  فٍعز ح 1.5.5

ة مهار ترووي ًجد بعض الاخخالفاث أن اللامىس الخللُدي وإلالى

الترحمت. وهذلً باسخخدام اللامىس  مضبىطاملترحم جؤزز 

املخخلف، عادة هىع الخعأ مً عدم دكت في الترحمت جىاحه مً 

اسخخدام اللامىس الخللُدي بامللارهت مع اللامىس إلالىترووي. 

لداللي بسبب جحدر أخعاء في بعض ألاشُاء على الجاهب ا

أهثر شُىعا في  (، وجىسع وكُىد املعنىحغُير)املعاوي املخغيرة، 

 ئمياهُت حُدةالخللُدي إما  املسخخدم بمسخخدم اللامىس 

 ومخىاسعت وهاكصت.

 التوصيات 1.5

 اسدىادا إلى الخالصت مً َذٍ البحُثت فُحصل الخىصُاث:

 رتجم مل 1.5.5

و ًيبغى على املترحُم أن ًفهم اسخخدام اللامىس الخللُدي  1.2.5.5

لىكذ، وامليان، وفلا ل وي، حتى اسخخدام اللامىسينوإلالىترو

 . اللغت املصدرومىضىع مً 

جب أن ًيىن لدي مسخخدم اللامىس جبصز الىاسع ليي في  1.2.5.2 ٍو

خاصت وهخائج الترحمت لها كُمت  إمياهُتعملُت الترحمت لديهم 

 الخيافؤ في املعنى. 
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جب أًضا على مسخخدم اللامىس بضبغ الترحمت مع  1.2.5.5 ٍو

عت  مً اللغاث جلدم العصز، ألن املعلىماث العاملُت السَز

عت للمجخمع أَم، وبالخالي  ألاحىبُت والحاحت عليها السَز

ًفضل الباحث على املسخخدم اللامىس السخخدام اللامىس 

إلالىترووي، ألهه ٌسخعُع في وسُلت الزوبىث إما صلت إلاهترهذ 

 .أم ال، ولِس عبئا املصعُب عىد السفز

 للمؤسسات التعليمية 1.5.5

يبغى على املؤسساث الخعلُمُت  1.2.2.5 جِسير مدرس اللغت العزبُت ٍو

باللامىس الخللُدي وإلالىترووي في املدرست أو الجامعت 

 وخصىصا ملدرس الترحمت ولخلمُذٍ.

ز أهىاع اللامىس املخخلف إما اللامىس الخللُدي  1.2.2.2 يبغى جعٍى ٍو

أو إلالىترووي، ليي معنى في اللامىس وفلا لخلدم العصز 

 وشيله أسهل وأفضل.

يبغى على 1.2.2.5 الخللُدي وحفاػ على  اللامىسجترن العالب أال  ٍو

 جحسِىه

 املسقبل   للباحث 1.5.5

يبغي للباحث املسلبل أن  ٌسخمز بحث الترحمت باسخخدام  1.2.5.5 ٍو

اليلمت التي حغير معىىها بسبب  اللامىس إلالىترووي على
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ًخأزز  ألن حغُير املعنىالخ. املعنى، لٍجحى ، و ُمِضجىسُع، وج

 مىاسب بخعىر العصز، حتى املعنى الذي ٌسخخدم املترحم 

 .بالعالم الحدًث

يبغي أن ًفعل البحُثت على حغُير املعنى املىارد في اللامىس  1.2.5.2 ٍو

عزف املعنى الذي غير مىاسب ٌ الخللُدي و إلالىترووي، حتى

 .في الىكذ الحاضز

يبغي أن ًلىم بخجزبت عً  1.2.5.5 خخباراث الفعالُت في اسخخدام إلا ٍو

اللامىس الخللُدي وإلالىترووي، ودراست عمُلت عً عىامل 

ت  هاحُت الترحمت مً اءخعأ ت الداللُو اللغٍى ت والىحٍى

 .والثلافُت مً اللغخين

يبغي أن ًلىم بخجزبت 1.2.5.5 اللامىس عً هلاط الضعف مً  ٍو

ه الخللُدي وإلالىترووي
ّ
ب لحل  َو


