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  الباب الثاني

  الهيكل النظري

  الدراسة السابقة  . أ

وجد الباحث حبثا علميا يناسب ببحثه ف، بعد القرأءة من البحوث العلمية يف املكتبة

  وهو:

كتبه حممد عينني باملوضوع "حتليل األخطاء والتقابل". وبعد مطالعة   البحث الذي .1

، اقتصر واختص واهتم الباحث بباب 1994/1995حبثه الذي كتبه يف العام 

ثالث. ويف الباب الذي يتكلم عن حتليل األخطاء بعض اخلالصة املهمة وهو أن 

غوي مصدر األخطاء تنقسم إىل األمرين األساسيني ومها التداخل الل

)interferensi bahasa) وإفراط التعميم (overgeneralisasi.(  

) حتت املوضوع عالمة الرتقيم 053411066كتبه سائق األنوار (البحث الذي   .2

 Punctuation Marks and Errors inواألخطاء يف تعلم اللغة (

LanguageLearning على أن 2010). ويتخلص الكاتب املتخرج يف السنة 

 استخدام عالمة الرتقيم تؤثر القارئ يف فهم النص. األخطاء يف

ي قام به الباحث يقع يف تغري ذا البحث الذوأما أبرز االختالف يف ه

الكلمات األجنبية إىل اللغة العربية مناسبة ملفاهيم واردة ومستخدمة و وجدان 

  .إىل التعريب  األخطاء يف الرتمجة
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 وأقسامها و عواملهاوعناصرها الترجمة  مفهوم. ب

  تعريف الترجمة. 1

نقل أو البيان يقال ترجم أحد الكالم أى فسره بلسان اخر الو أالرتمجة لغة التفسري 

  : والرتمجة اصطالحا كما يلي

استبدال مفردات من النص األصلي مبفردات أخرى معادلة هلا معىن يف لغة   .أ 

  أخرى.

 1املعاىن يف اللغة املرتجم إليها.نقل املعاين من اللغة املرتجم منها إىل نفس   .ب 

  2عملية حتويل الشئ املكتوب أو املنطوق إىل لغة أخرى.   .ج 

  وعند جاكوبسون أن الرتمجة تنقسم إىل :

3ضملغوي .1
intralingual translation 

 وهي الرتمجة من اللغة إىل نفس اللغة اي اللغة الواحدة.

 interlingual translationبيلغوي   .2

  .اللغة إىل األخرىوهي الرتمجة من 

  املراد ذه التعريفات أن ترمجة نقل الكلمة باألخرى يف نفس املعىن.

  عناصر الترجمة .2  

  لغة األصل أو اللغة املرتمجة عنها  )أ 

  لغة اهلدف أو اللغة املرتمجة إليها  )ب 

 pesan )( فكرة   )ج 

الفكرة يف عملية الرتمجة أمر هام، إيصال الفكرة ال بد من أن يكون باهتمام 

  .القواعد حنوية كانت أم صرفية يعين مبراعاما
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2 Zaka al farisi, Pedoman Penerjemahan Arab - Indonesia ( Bandung: PT Rosdakarya, 2011) 
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  padanan (4( معادلة  )د 

ليست الرتمجة مراعاة الفكريف النص فحسب، بل مبراعاة املعادلة للحصول 

 .على الرتمجة املناسبة بلغة األصل

املراد بلغة األصل يف هذا البحث هي اللغة اإلندونيسية ولغة اهلدف هي اللغة 

   العربية

  الترجمة أدوات. 3

وقد يقال هلا وسائل الرتمجة. واملراد ا هي املعارف اللغوية وغرياللغوية الىت تتخذ أداة 

  أو وسيلة للرتمجة، وأمهها ما يأتى : 

  )menguasai dua bahasaإجادة اللغتني ( )1

قال إبراهيم زكي خورشيد : يشرتط يف املرتجم اجليد أن جييد اللغة املستهدفة 

إجادة أربعة دالالت، داللة معجمية صل، وإجاد اللغتني من اللغة األ أكثر

  وصرفية وحنوية وبالغية

  معرفة طبيعة اللغتني وخصائصها )2

من أبرز طبائع وخصائص اللغة العربية االهتمام بالفعل (اجلملة الفعلية) 

باإلضافة إىل االهتمام باجلملة االمسية، على أن اللغة اإلندونيسية تم باجلملة 

  ) inversiاهتماما دائما، إال يف أسلوب (االمسية 

  املعاجم   )3

املعاجم أو القوامس هي سالح املرتجم، وهي ضرورة دعت إليها حركة 

  .الرتمجة

قواعد الصرف وأحكامه والتضلع فأفضل األدوات الستعماهلا هي السيطرة على 

  memahaminya secara mendalam(5( همن

  املعارف الواسعة  )4

                                                           
4
 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah Metode Dan Wawasan Menerjemah Teks Arab 

(Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2004) hlm. 10 - 15 
5
 Moh. Mansur, Penduan Terjemahan, hlm. 39- 40 
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اجليد أن يكون واسع الثقافة ملما بفروع املعرفة املختلفة يشرتط يف املرتجم 

 .فضال عن متكنه من اللغة األجنبية

 هناك مخسة كفاءات ملرتجم

  (kompetensi bahasa)الكفاءة اللغوية   .1

 وهي ما يتعلق بلغة األصل ولغة اهلدف ويفهم جماالت لغتني دفعة واحدة.

  (kompetensi teks)الكفاءة النصية  .2

تتعلق مبا حيتوى يف النص من املراد وحتتاج إىل القاعدة العربية للحصول إىل هذه 

  مفهوم النص و كان مكسوبا بعد أن حبث املرتجم عن العالقة بني الكلمات.

 (kompetensi materi)كفاءة املادة  .3

ال بد أن يكون املرتجم فامها املصطلحات املتعلقة باملادة وكذلك أسلوب النص 

  الكاتب.استخدمها 

 (kompetensi budaya) كفاءة الثقافة .4

بنية النص ال خيلو عن الثقافة اليت حتيط املرتجم، ألن اللغة ثقافة  والثقافة متحققة 

  . language is a mirror of cultureمن اللغة " اللغة مرأة الثقافة 

 (kompetensi transfer)كفاءة التحويل .5

صل إىل لغة اهلدف  وليس كل ترمجان الرتمجة حتوبل املعلومات من لغة األ

  6أصحاب كفاءة التحويل.

ال بد من أن يكون املرتجم قادرا على استيعاب الكفاءات املذكورة إلدراك 

  الفكرة واملعىن واملعلومات تشتمل على النص.

  

  أقسام الترجمة 4

و ترمجة معنوية أو    literalتنقسم الرتمجة إىل ترمجة حرفية أو لفظية أو تقليدية

  تفسريية.
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9 

 

الرتمجة احلرفية  هي نقل الكالم من لغة إىل أخرى وتراعى يف ذلك حماكاة األصل يف عدد  

 كلماته ونظمهه وترتيبها. 

قال حممد عبد العظيم الزرقاين : فاملرتجم ترمجة حرفية يقصد إىل كل كلمة يف األصل 

األخرى مع وضعها موضعها وإحالهلا حملها،  فيفهمها، مث يستبدل ا كلمة تساويها يف اللغة

وأدى ذلك إىل إخفاء املعىن املراد من األصل بسبب اختالف اللغتني يف استعمال الكالم 

  للمعاىن املرادة إلفا واستحسانا.

الرتمجة املعنوية : شرح الكالم وبيان معناه بلغة أخرى مع مراعاة مكافأة ل ص يف املعاين 

صيغة الرتمجة عن األصل ،حبيث ميكن أن يستغىن ا عنه، كانه ال أصل واألغراض ، واستقالل 

  7هناك وال فرع.

 

  عوامل الترجمة 5

  .تتكون عوامل الرتمجة من العوامل اللغوية و العوامل الاللغوية

 العوامل اللغوية   ) أ

  هذه العوامل تشتمل على أربع دالالت :

دراسة واستعمال اللغة أال داللة معجمية وهي داللة توجه كل عنايتنا إليها يف   . أ

  وهي معاىن الكلمات واملفردات.

فيها مفهوم الكلمات واملفردات، اختيار معاىن املفردات، معرفة معىن 

و معىن إحيائي  textualmeaningومعىن مقامي  lexicalmeaningمعجمي  

connotativemeaning.  

  داللة صرفية وهي داللة تستمد عن طريق الصيغ وبنيتها.  . ب

  صيغ الكلمات وبناؤها وأوزاا). 1      

  واملطاوعة و املشاركةمعرفة زيادة احلروف الشائعة مثل التعدية ). 2      

  املفرد واملثىن واجلمع). 3      

                                                           
7 Moh. Mansur, Penduan Terjemahan  hlm. 20 
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  النكرة واملعرفة). 4      

داللة حنوية وهي حيتم نظام اجلملة العربية أو هندستها ترتي¸با خاصا لتكون ج. 

  اجلملة يفهم مرادها.

  دراسة النحو فهي : وأما أهداف

  صون اللسان عن اخلطأ ). 1    

  تعويد التالميذ قوة املالحظة والتفكري املنطقي املرتب ).2

  تشحيذ العقل ). 3

  تنمية الثروة اللغوية). 4

  د. داللة بالغية 

وجيب على ب املتنوعة من ااز والقصر ،داللة تستمد عن طريق األسالي

  علم األساليب، من أمهها:املرتجم معرفة ناحية بالغية أو 

  ). اجلملة الفعلية واجلملة االمسية يف علم بالغة.1

  ). القصر : معناه ، وأداته، وترمجته.2

  ). ااز والكناية ، واالقتباس، واجلملة املعرتضة.3

  العوامل الاللغوية   ) ب

  :ستكون الرتمجة نوعية عالية إذا كان املرتجم ملما مبا يأيت     

هي البيان أو الشرح املتعلقة بالنص  املوضوع ومعارف  واسعةخلفية ). 1

  ترجم.

  السياق هو مقام يزيد وضوح معاىن الكلمات  يف النص.). 2

  8اإلحياء هو الفكر يظهر الشعور لدي شخص حينما تواجه الكلمات.). 3

  

  

  

                                                           
8
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  األخطاء في الترجمة .6

  وأما األخطاء يف الرتمجة اليت توجد كثريا فهي ما يلي:

  األخطاء اإلمالئية ومن صورها:). 1

  أخطاء يف رسم اهلمزات.  .أ 

  استبدال حرف حبرف.  .ب 

  زيادة حرف غري حمله ، وإسقاط حرف من حمله.  .ج 

  أخطاء يف كتابة أمساء األشخاص.  .د 

  تقدمي و تأخري يف حروف الكلمة.  .ه 

  األخطاء النحوية ومن صورها:). 2

  نصب الفاعل أو جاره.  .أ 

  رفع مفعول به.   .ب 

  اخلرب.نصب املبتدأ و    .ج 

  صرف ما مينع من الصرف ومنع الصرف عما يستحق الصرف.   .د 

  رفع املضاف إليه أو نصبه.   .ه 

عدم مراعاة الدقة يف استخدام الضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء    .و 

  املوصولة.

  األخطاء الصرفية ومن صورها:). 3

عدم املعرفة بصيغ املشتقات وأوزاا ، كاسم الفاعل و اسم املفعول   . أ

  بالغة.وصيغ امل

أخطاء يف ضبط بنية الكلمة ، تستوى يف ذلك األفعال واألمساء ، ب. 

  كما يستوى يف ذلك املفرد واملثىن  واجلمع.

  األخطاء اللغوية ومن صورها:). 4

  عدم الدقة يف استخدام املفرات املناسبة.أ).   

  استخدام صيغ واشتقاقات يف غري حملها.ب). 
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  9استخدام مجوع خاطئة.ج). 

  األخطاء الداللية). 5

  10وهي اخلطأ يف صياغة املعىن املراد.

ترمجها  عن التعريب ميكن أن تفهم أية األخطاءنظرا إىل األخطاء السابقة 

سالمية الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية يف املستوى الثالث جبامعة وايل سوجنو اإل

  .    احلكومية

  استراتيجية الترجمة  .7

  اسرتاتيجية إىل خطوات كما يلي:صنف جريلوف واضحا 

 لة.حبث مسأ  )أ 

 التحليل اللغوي .  )ب 

 البحث عن املعلومة وحفظها.  )ج 

 البحث عن املعلومة واختيارها.  )د 

 استخالص من النص واختاذ احليثييات .  )ه 

 سياق النص.  )و 

هلما مبىن  - لغة األصل ولغة اهلدف –وكانت الرتمجة تتكون من اللغتني 

  فيها حبث عن معادلة املعىن القريب بينهما. و ثقافة متباينة، والنشاط الرئيسي

  تقنية الترجمة  . 8

  مولينا و ألبري يقدمان تقنيات يف الرتمجة تتمثل يف :

 تقنية االستعارة .1

  استخدام هذه التقنية باستعارة الكلمة أو العبارة من لغة األصل.

  

  calqueتقنية كلقوي  .2

                                                           
  9ص. )  2008مكتبة األداب :  قاهرة ( تصويبات لغويةعرفة حلمي عباس ، 9

    97وحدة البحوث واملناهج، األخطاء اللغوية التحريرية ص.  10
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حينما كان الكالم موجودا يف لغة األصل برتمجة حرفية فهذا يسمى 

calque  مثل العمل الصاحل عندما ترمجت تلك الكلمات إىل اللغة اإلندونيسية

  .amal sholehصارت 

 تقنية احلرفية .3

 هذه التقنية قابلة للقيام برتمجة النص كلمة فكلمة ، وعند نيومارك  

New Mark التقنية األسايسة يف عملية الرتمجةمعادلة احلرفية هي.  

 تقنية الوصفية .4

تقنية الرتمجة بتحويل العبارة أو االصطالحات املعينة بتوصيف الشكل 

  11والوظيفية.
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