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  الخامس الباب

  خاتمة

 الخالصة  .أ 

 جبامعة العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة ترمجة عن البيانات تحليلاحلاصل من هذا احلث ب

 العام يف ةينثاال الرتمجة مادة يشرتكون الذين الثالث املستوى يف احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل

  :يلي ما املقدمة يف البحث هذا وأغراض املسألة حتديد إىل ووفقا ،م 2011 الدراسي

 وايل جبامعةالثالث  املستوى يف العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة اليت قام ا الشائعة  األخطاء  .1

 .والصرفية والنحوية ةالداللي و مالئيةاإل ناحيةال يفمتثل  تعريب عن احلكومية اإلسالمية سوجنو

كلمات البديل تأو  هاأو حذف  ستعملةاألحرف غري امل بديلبتفتصويب تلك األخطاء وأما  .2

غري أو تصويب الكتابة  احلرفمن  ة الناقصةرتمجال أو أو زيادة  لغة اهلدفاخلارجة من 

 الصحيحة

 االقتراحات  .ب 

 إىل الرتمجة حول  طرحت عدة االقرتاحات مما حصله يف هذا البحث ليكون املرء مستفيدة

  :يلي ما وهي. العربية اللغة

أن  احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة  العربية اللغة تعليم قسم طلبة من طالب كلل ينبغي .1

 .يطبقوا املادة احملصولة من القراءة و يتدربوا  يف ترمجة التعريب إىل اللعة العرببية  كثريا

ال يعطى  احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف اللغة دّرسو كان مل .2

 يعطى التدريبات إليهم كثريا، ويشرح نقطة املسألة يف ترمجتهم. وعليه النظريات فحسب، بل
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 يبقى، النقص فيه الذي حبثه إمتام يف ووفقه حتصى، ال نعما الباحث أعطى الذي هللا احلمد

 والصالة. مضى عما العبد فيه يسئل يوم وناجيا واألخرى، للباحث نافعا – شاء إن – وجعله

 أمته ويبشر عصى، ملن بالوعيد ينذر الذي املرتضى، اهللا عبد بن حممد الورى، سيد على والسالم

  .يرى من ا اهتدى اليت بسنته املتمسكني وصحبه أله وعلى بالبشرى، املؤمنني

"دراسة حتليل األخطأ يف  املوضوع حتت البحث هذا كتابة تعاىل اهللا بعون مت قد بعد، أما

. الرتمجة إىل اللغة العربية يف طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية

 فعليه اللغوية، األخطاء حتليلو  الرتمجة أبواب من املزيد يريد ومن بسيطة، دراسة إال البحث هذا وما

  .والتفصيل التوسع من بشيئ املوضوعات هذه تناولت اليت الكتب أمهات إىل يرجع أن

 عن بعيدا ويصبح ،اءواألخط النقائص عن خيلو ال هأن ثقة على العلمي البحث هذا ماق

 حيث واإلصالحات والنقد االقرتاحات تقدمي القراء سادات من البحث هذا رجى. والتمام الكمال

 الكرمي، لوجهه خالصا البحث هذا جيعل أن يسأل واهللا. بالدراسة املشتغلني لعامة به النفع يعم

 .ونصريا حسيبا باهللا كفى تعلمه، أثناء لطالعه نافعا وجيعله

 
 

 

 


