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 الباب اخلامس

 امةاخل

 النتيجة . أ

 تعليم شعبة لطالبترمجة  ةمشكل عن نتيجة البحث وادلناقشةواستنادا إىل 
 اجلامعة اإلسالمية احلكومّية يف عند مادة الًتمجة ۰۲۰۲رللة مب اللغة العربية

 لألةةادل اليتصياغة أساس من ادلشكلة و  .تكالتواجو بعض ادلشبالنجكارايا، 
 : التايلبعرف الوصف ف، عليو اعتمد

 عند مادة الًتمجة ۰۲۰۲رللة مب اللغة العربية تعليمقسم  لطالبمشكلة ترمجة . ۰
 :عنحبيث أهنا 

 مشكلة ادلةردات( ۰
 مشكلة القواعد( ۰
 مشكلة احلرفية( ۳
 مشكلة ادلةردات الثقافية و اجملازات( ٤
 مشكلة ادلادة( ۵

عند  ۰۲۰۲رللة مب اللغة العربية تعليم شعبة لطالب الًتمجة كالتمش للّ . ۰
 :منها طرقب مادة الًتمجة

 طلب ادلساعدة من الصدقاء الو احملاضر( ۰
 فتح كتاب القواعد( ۰
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 فتح القاموس و اإلنًتنت( ۳
 لةظ مرة أخرى( ٤

 اقًتالات  . ب
عند مادة  ۰۲۰۲رللة مب اللغة العربية تعليم شعبة لطالبترمجة  تمشكال

ن ىذه و كالت ألناالنتهاء،  تتطلببالنكارايا ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومّية  الًتمجة
ةصل الشاكل الًتمجة اليت يواجهها الطالب مبلذلك، فيما يتعلق ة حملولة. و ادلشكل

 : يقًتح ادلؤلف ما يليف، الًتمجةيف مواضيع  السابعدراسي ال

توفري الدافع بىذه ادلشكلة  يهتموا الًتمجة أنالدورة مواضيع  ينحملاضر أن . ۰
يف ترمجة النصوص العربية  هموتوجيه الطالب تثقيف واستمر أن يو  القوي،

 .إىل اإلندونيسية

 اجلامعة اإلسالمية احلكومّية يف اللغة العربية تعليمشعبة  طالبأن . ۰
صعب أمر كان من   لوترمجة  حتسني نوعيةأن يستمروا ىف بالنجكارايا 

 .ومعقدة

فقط ولكن  واسلأليًتمجة ليس أن ال تكالللطالب من أجل لل مشأن . ۳
دائما االعتماد  شجاع، وو الدية، اجل د، واجلمتكررة ومواصلة ب واارسأن مي
 .ةترمج ىف مواقع اخلطإ افواخي بغري أننةس اليف 

ىف  كانيف ادلنزل أو يف أي مكان   ةترمج ىفكثري أن يكونوا  للطالب أن . ٤
 عندليس الذي ادلةردات،  كذلك ىفو  همافهمبل  النحو والصرف ميتعل

 .فقط دخول الةصل سياق الوقت
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اىتمامهم  أن يبذلوا بالنجكارايا اجلامعة اإلسالمية احلكومّيةللطالب أن . ۵
النحو والصرف بل  يف التعلم واستمر ي، ومن ادلتوقع أن يف ترمجة وترقيتهم
سهل وتالطالب يف وقت اللق  ونادلةردات، لىت يتمكن كذلكو  فهمهما

  .ةًتمجىف ال

 امةكلمة خ . ج

قدم بقول " احلمد هلل رب العادلني " ت كتابة ىذا البحث اجلامعي  مت ادلؤلةة
يف كتابة ىذه  ةادلؤلة تلاول. توفيقوالالشكر إىل اهلل سبحانو وتعاىل، جلميع النعم 

يف أي عمل جيب أن يكون  ةت موجودة، ولكن واثقياالورقة لتوفري كل االمكانا
، جيب أن يكون ىناك نقاط اجلامعى بحثال ابادلثل مع ىذ وا. ىناك عيوب

، لذلك ال ألد يبدو إذا ةالضعف اليت قد ال تكون مرئية من النظارات من الكتاب
جلميع أولئك الذين ساعدون  ر شكرا غري حمدودشكأ مث .االعتذار عنو لألةةمن ادل

 اخلدمة عسى وو ال مكن أن تذكر والدا فوالدا.  ،العلميةالرسالة  ايف إجناز ىذ
نافعا  ه البحث اجلامعيىذ بلألسن اجلزاء. و كانمجيع األطراف سيتم سدادىا 

 . إن شاء اهلل، بشكل خاص للبالثني والقراء بشكل عام
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