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Abstrak
Dewasa ini, penerjemahan (pengalihbahasaan) tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia tetapi juga mesinmesin penerjemah. Diawali dengan lahirnya perangkat lunak dengan kemampuan terjemahan yang terbatas pada
kata dan frase, kini telah bermunculan mesin- mesin penerjemah yang mengklaim tidak hanya dapat
menerjemahkan frase, kalimat dan paragraf tetapi naskah lengkap pula. Salah satu yang mendapatkan banyak
perhatian adalah layanan penerjemahan online gratis berbagai bahasa “Google Translate” yang juga mendukung
terjemahan bahasa Indonesia. Selain Google, hadir Tradukka dengan kemampuan yang sama yaitu
menerjemahkan bahasa secara online, gratis dengan berbagai pilihan bahasa pula termasuk bahasa Indonesia.
Tetapi sejauh mana keakuratan hasil tejemahan keduanya, apakah layak digunakan untuk menerjemahkan teksteks bahasa Indonesia yang akan dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab? Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keakuratan Google Translate dan Tradukka dan mendeskripsikan kesalahan- kesalahan yang
mendominasi objek kajian penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif menggunakan
teknik pengumpulan data dokumentasi, artinya peneliti mendokumentasikan sebagian kesalahan pada hasil
terjemahan Google dan Tradukka ke dalam tujuh bagian, yaitu kesalahan nakiroh dan makrifat, kesalahan
mudzakkar dan muannats, kesalahan penggunaan harf bermakna, kesalahan penggunaan dhomir, kesalahan
mufrad, mutsanna, dan jamak, kesalahan i’rob, dan kesalahan bentuk fi’il.
Kata Kunci: terjemah, google translate, traduka

املق ّدمة

عّب املراقب الغريب ومسلم العريب أ رن اللغة العربيرة لديها اجلمالة اليت ال تقيس مقارنة ابللغات األخرى منذ اللغة العربيرة
ر
حّت ظهرت العلوم مثل الرايضيات والطب واجلغرافيا وقواعد اللغة العربية يف ذروة
 ر٬مصبوبة يف القرآن و مقرؤ و مفهوم مقصوده
النجار
 مثر ر." ) الكتاب ابملوضوع "دور العريب يف تكوين فكرة أورواب1980(  كتب عبد الرمحن بداوي.اإلسالم و بعده
عّب علي ر
 و عبد. أوصافها وتفسريهتا مفصلة وعميقة ج ردا٬) أ رن اللغة العربيرة هي وسعى اللغات و أغىن مضموهنا1980( يف شاهني
 اللغة العربيرة هلا املزااي منها كاللغة القرآن و.ألهنا أن يزداد حدة قوة العقل
 تعلرموا اللغة العربيرة ر: احلميد ابن حيي يف اهلامشي قال
 ذلك السباب أي ركد يف كتاب فائد القادر شرح مجيع الصغري مؤلرف املنوي ذكر من ابن عبراس برواية.احلديث و الكتب األخرى
. وكالم أهل اجلنة عريب،  والقرآن عريب،  أحبوا العرب لثالث ألين عريب: املسلم أ رن رسول هللا صلى هللا عليه و سلرم قال
ص ْوا َعلى تَ َعلُِّم الُّلغَ ِة الْ َعَربِيَّ ِة فَإِنَّ َها ُج ْزم ِم ْن
ْ مثر يكتب أ ركوي أ رن أمري املؤمنني عمر ابن اخلطراب رضي هللا عنه قال " أ
ُ َح ِر
 بنا على ذلك من يريد أن يفهم أحكام. ذلك سباب عبد العليم إبراهيم قال أ رن اللغة العربيرة هي لغة العريب و لغة اإلسالم.ِديْنِ ُك ْم
 كثرية من. اللغة العربيرة لديها مكانة متميزة يف خزانة اللغوية وبصرية املعرفيرة يف إندونيسيا1.اإلسالم فعليه أن يتعلرم اللغة العربيرة

Azhar Arsyad, bahasa Arab dan Metode mengajarnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 6--7 1
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املفرادات اإلندونيسيرة أصلها من املفرادات العربيرة .و كذلك مصادر املعرفة من نتيجة الرتمجة اليت نصوصها ابللغة العربيرة ٬ال
2
لكن اآلن هناك املشكلة األساسية اليت تزعج يف ترمجة النصوص العربية إىل اإلندونيسية و ابلعكس.
حيتسب عدده .و ر
اللغة العربيرة هي لغة أجنبيرة للمتعلرم اإلندونيسي فمن يريد أن يتعلرمها فينبغي عليه أن يعرف األحوال عن اللغة العربيرة مثل
حّت الكبرية .و من يتعلرم اللغة العربيرة أبربعة
كل حالة من الصغرية ر
العريب و هلجتها و ثقافتها و عاداهتا و غري ذلك .ر
االصطالح ر
مهارات اللغويرة منها االستماع و الكالم و القرا ة و الكتابة .كما عرفنا أ رن مهارة الكتابة هي مهارة العالية يف تعلرم اللغة العربيرة
فيها قواعد اللغة و طريقة الرتمجة و كمال الرتكيب كما يلي " :يعلرم املعلرم تعليم اللغة العربية للمتعلمني يف مكان التعليم" ٬ميكن
يهتم ابلدقرة كيف
أن نوجد مجلة مفيدة يف تلك الكلمة .قبل يرتجم املرتجم من اللغة العربيرة إىل لغة األم أو األخرى فيجب أن ر
استخدام املفردات و قواعد اللغة و ثقافة العريب.
ومن أهم طرق تعليم اللغة العربية هي :طريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة والطريقة السمعية والشفوية والطريقة
الصامتة وغري ذلك .وكانت طريقة القواعد والرتمجة أو الطريقة القدمية أو الطريقة التقليدية هي الطريقة اليت تتكون من طريقة النحو
4
والطريقة الرتمجة 3.و قال عبد املنيف أ رن الرتمجة هي تفسري معىن اجلملة من اللغة األصلية إىل اللغة الغاية.
الرتمجة ال ميكن أن تعمل دون اإلتقان الكايف على اللغة األجنبيرة .القدرة و إتقان اللغة األجنبيرة جيب عليهما أن ترفع و
ابألمة األخرى يف مجيع احلياة وخاصة الستيعاب املعلومات والعلوم والتكنولوجيا
لكل رأمة مطلوبة ليستطيع أن تترصل ر
ر
تطور .أل رن ر
لتوسيع آفاق األمة مبا يتماشى مع احتياجات التنمية.
لكن تعملها أيضا آالت الرتمجة .بدأ من ظهور الّبجميات مثل القاموس
اليوم ٬الرتمجة ال يستطيع أن يعملها الناس فقط و ر
مع قدرات الرتمجة تقتصر على الكلمات والعبارات ،ظهرت اآلن آالت املرتمجة اليت تدعى ليس لرتمجة العبارات واجلمل والفقرات
فقط ،ولكن أيضا على النص الكامل والكتب .والواحدة من آالت املرتمجة اليت توجد على اهتمام هي خدمة الرتمجة على شبكة
تسمى جبوجل .خلق جوجل لتنظيم الكثري من
اإلنرتنت من اللغات يف العامل جمراان .يف القرن 20حنن نعرف عن آلة البحث اليت ر
املعلومات املتاحة على شبكة اإلنرتنت .الطريقة اليت تعمل هبا سهولة جدا ،عندما نكتب كلمة املفتاح يف منطقة الكتابة الكلمة
اليت قدمت وانقر على زر البحث ( ،)tombol Searchفتلقائيا سوف يبحث جوجل البياانت على أساس تلك كلمات
5
املفتاح يف آلة املؤشرة.
الطالب هي أدوات اللغة ( .)Language Toolsاملرافق املتاحة يف
أحد املرافق يف جوجل غالبا يستخدمها ر
جوجل لتسهيل مستخدم اإلنرتنت يف أنشطة البحث هي أدوات اللغة ( .)Language Toolsالوظيفة األساسية من هذه
خاصة ملرافق أدوات اللغة ( Language
التطور ر
املرافق هي كاملرتجم من اللغة إىل أخرى و عادة ر
نسميها جبوجل الرتمجة .بعد ر
 )Toolsهناك بعض املرافق بغري جوجل الرتمجة مثل ترادوكا ( .)Tradukkaو ترادوكا لديه القدرة لرتجيم من اللغة إىل اللغة
لكن ال ردقرة
األخرى .الفرق بينهما وقع على عدد اللغة اليت تقدم إىل مستخدم هذه املرافق وهو قدرة الرتمجة يف اللغة املقصودة .و ر
من هذه خدمة الرتمجة "جوجل" ال يزال هناك الكثري من االرتباك يف النحو واختيار الكلمات واإلمال .
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البحث
إن كانت اللغة تعتّب تعبريا حيتوي على محولة طريقة التفكري والعواطف والثقافة فاختالف اللغة حيمل أكثر االختالف
التجريدي يف ورا ها .وإذا كانت اللغة تعتّب متعّبا املفاهم التجريدية فورا اللغتني متتدان حبر االختالف العميق .النص فيه مراد
الكاتب وهو طريقة التفكري والعاطفة والثقافة اليت جتعل الكتابة كاحلاوايت لإلعالن .وترجم الكتابة إىل اللغة األخرى وهي ترجم
6
املراد والتفكري والعاطفة وثقافة املؤلف وابلطبع كثري من املرتمجني يتقاطعون مع مشكلة التفسريية.
يعّبها اخلّبا  .ويف هذه الكتابة كان الباحث أتخذ التعريف عن الرتمجة كاجلهد لنقل الرسالة
كثري من تعريفات الرتمجة اليت ر
7
نص اللغة العربيرة مبساويته إىل اللغة اإلندونيسيرة.
من ر
 -1العناصر يف الرتمجة
( )1لغة املصدر )(B2
نص اللغة
يف سياق هذا التح ردث أ رن لغة املصدر ر
تدل على اللغة العربية الفصحية وليس متغريات اللهجة املعينة .يف ترمجة ر
يدل على أ رن
العربيرة إىل اللغة اإلندونسية هناك كثرة األخطا يف ترمجة نصوص من األداب ،من الشعر والنثر والرواية .هذا احلال ر
ترمجة النصوص يف احلقيقة ليست ترمجة األفكار فقط ،ولكن ترمجة العاطفة واألسلوب واألحوال من النصوص أيضا .ذلك احلال ال
يسهل أن يعمله رإال الذين لديهم الوقت الكايف يف تصارع علوم األداب العريب و األداب اإلندونيسيا.
بنا على الشرح كما ذكر ٬فالرتمجة حتتاج إىل مهارة الكتابة .املراد هبا الكتابة اليت تناسب أبمناط كتابة اللغة املصدريرة .كما
النص للكاتب.
ذكر أ رن الرتمجة ليست ترمجة الفكرة املعيرنة فقط ولكنرها ترمجة العاطفة و األسلوب وحالة ر
( )2لغة اهلدف )(B1يف هذا السياق ٬املراد بلغة اهلدف املقصود هي اللغة اإلندونيسية .هناك اجملال اجل رذاب من اللغة
اإلندونيسية كلغة اهلدف لرتمجة اللغة العربيرة .اللغة اإلندونيسية هي احدى التباع الذين يستعيبون كثريا من املفردات و
تستمر هذه العمليرة مقرتنة ابلعمليرة اإلسالميرة واملتعلرقة املكثفيرة بني اإلندونيسية والعربيرة .واإللقا
اصطالحات اللغة العربيرة.
ر
ولكن ابلعكس كان أحد األطراف منهما (اللغة العربيرة) يهيمن ويؤثرر على األطرف األخرى
بينهما ليس املوقف املتوازن ر
(اللغة اإلندونيسية).
ولكن يستطيع أن تعملها آلة الرتمجة أيضا .تبدأ بتوليد
يف هذا العصر انتقال اللغة (الرتمجة) ليس يعملها الناس فقط ر
الّبجميرات مثل املعجم بقدرة الرتمجة اليت حت ردد إىل الكلمة و العبارة ٬يف هذا العصر قد ولدت آلة الرتمجة اليت ت ردعي ٬وهي الترتجم
ولكن يستطيع أن ترتجم نصخة كاملة و كتب .احدى آالت الرتمجة اليت تكثر االهتمام هي خدمة
العبارة و الكلمة و الفقرة فقط ر
ولكن الدقرة من خدمة هذا جوجل
الرتمجة على شبكة اإلنرتنيت ابجملراين مثل جوجل الذي يداعم إىل ترمجة اللغة اإلندونسية .ر
الرتمجة هناك األخطا به يف قواعد اللغة و اختيار الكلمة و اإلمال .
على األساس أ رن جوجل الرتمجة خصوصا للغة اإلندونسيرة إىل اللغة العربيرة ليس تتقدم اخلدمة بنتيجة الرتمجة "الكاشطة"
اليت ستستنتج الرتمجة غري املناسبة بقواعد اللغة العربيرة اجليردة والصحيحة .الرتمجة بني جوجل و ترادوكا ميكن أن تتطلب عملية
حترير أو تصحيح قبل استخدامها متاما .بني جوجل و ترادوكا كل مزاايه وعيوبه اليت ينبغي أن تكون معروفة من قبل مستخدمي
خدمات الرتمجة اإللكرتونية هذا حتسبا لذلك ال تعتمد دون وزهنا بعناية نتائج الرتمجة .من بني املزااي اليت هي يف كثري من األحيان
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نظرا إىل اتصال سريع لذلك ال فائدة من انتظار نتائج الرتمجة .أكثر إاثرة لإلعجاب مرة أخرى هو توافر اللغات من خمتلف دول
العامل إضافة لذلك علمنا أن القليل من املعرفة حول اللغات يف العامل.
جوجل ليست فقط غنية من امليزات تقريبا كل جمال على اإلنرتنت .واحد منهم هو ترمجة جوجل .الكثري من املزااي
املمنوحة جوجل ترمجة .بشكل مثري للدهشة جوجل ترمجة هذه السرعة يف ترمجة كلمة أو عبارة أو مجلة أو فقرة إىل نص من لغة إىل
لغة أخرى  .مرتجم جوجل هو يف الواقع وضعت كأداة مرتجم لغة على اإلنرتنت  ،حيث وظيفتها الرئيسية هي على النحو مرتجم
على اإلنرتنت  ،وخاصة اللغة إندونيسية إىل اللغة اإلجنليزية هي يف الواقع تستخدم على نطاق واسع يف إندونيسيا.

وابإلضافة إىل ذلك  ,ترمجة جوجل تستخدم القاموس على االنرتنت أو يف بعض األحيان كما دعا االنرتنت (يف الشبكة).
ولذلك عندما يقوم املستخدم من حمرك الرتمجة ينفذ الرتمجة لكل كلمة مث تلقائيا أنه سيتم عرض بعض اخليارات نتيجة الرتمجة من
كلمة مصدر تعين يف اللغة اهلدف.

فائدة من ترمجة جوجل ابإلضافة إىل مرتجم و قاموس على االنرتنت وميكن أيضا أن تكون مفيدة املكنز أو اإلحالة
اخليارات معىن نفس الكلمة (املرادفات) على االنرتنت .ابإلضافة إىل جمموعة متنوعة من مرادفات كلمة أيضا عرض مستوى
استخدام كلمة .هناك ما هو أكثر إاثرة لالهتمام من ترمجة جوجل والذي يتميز اوتو كشف اللغة تلقائيا ترمجة ونقول ما هي اللغة
املستخدمة يف الرتمجة النتائج وفقا لغة نريد .من املستغرب قادرة على التدقيق اإلمالئي اليت تعتّب أقل املناسبة بواسطة Google
ترمجة .وهذا غالبا ما حيدث بسبب خطأ مطبعي أو حنن ال نعرف ابلتأكيد اإلمال الدقيق أو إمكانية اخلطأ.
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مث سرعة املوقع هو ترمجة من جوجل سريع جدا الكثري من الذين حيبون ذلك .استخدام التسهيالت من هذه الرتمجة  ،حنن
ال يشرتط أن تكون ملزمة حساب معني .دون تسجيل حساب  Googleمن أي نوع  ،ميكننا أن نفعل الرتمجة دون احلد .حنن
فقط حباجة إىل الوصول إىل املوقع و إدخال كلمة أو عبارة أو مجلة أو فقرة أو النص املراد ترمجته .االشيا مثرية لإلعجاب من
ترمجة جوجل هو توافر ترمجة أكثر من 50لغات وطنية يف العامل.

الكثري جدا من الفوائد اليت مت احلصول عليها من استخدام جوجل ترمجة  ،ما هو أكثر من هذا املرفق جماان .مع تطور
تستمر العملية إىل أن يتم ذلك من قبل مدير جوجل ترمجة على وجه اخلصوص جمموعة من الكلمات اليت متلكها يف بعض
األحيان املتاحة ابلفعل يف اللغة اهلدف ترجم من اللغة املصدر .يف بعض األحيان ,على الرغم من مستخدمي هذه املرافق مباشرة
االستفادة من نتائج الرتمجة دون املرور عّب عملية تعديل األوىل (التحرير).
ترادوكا هي واحدة من مرتجم على اإلنرتنت األخرى من جوجل ترمجة .حّت اآلن ال يعرف الكثري عن الرتمجة على
االنرتنت .واحدة من السبب  ،مل يكن هناك أي تعرض على نبذة  Tradukkaعلى وجه اخلصوص وكذلك جوجل واليت
نشرت يف ويكيبيداي ابللغات املختلفة يف العامل  ،مبا يف ذلك يف اللغة اإلندونيسية .نفس احلال مع الرتمجة عّب اإلنرتنت األخرى
املتاحة أعمدة النص املرتجم والرتمجة جنبا إىل جنب من اليمني إىل اليسار .يف اجلز العلوي من العمود هناك األسهم اليت تشري إىل
خيار اللغة املصدر للرتمجة إىل اللغة اهلدف أو النص تلقائيا ميكن أن تكون معروفة من قبل الكشف التلقائي عن اللغة ترتجم إىل
اللغة اهلدف.
ترادوكا مرتجم ترمجة النص والصوت يف الوقت احلقيقي .ومن بني السمات الرئيسية من الوصول إىل التعرف على الصوت،
تعريف قاموس النص إىل كالم على النطق ،و أكثر من  44اللغات املعتمدة ،مبا يف ذلك اللغة العربية ،األملانية ،البلغارية،
الكتاالنية ،التشيكية ،الصينية املبسطة ،الصينية التقليدية ،الكورية ،هاييت ،الدامناركية ،السلوفاكية ،سلوفيين ،اإلسبانية ،اإلستونية،
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الفنلندية ،الفرنسية ،الويلزية ،اليواننية ،هنغاراي ،العّبية ،اهلندية ،Hmong Daw ،اهلولندية ،اإلندونيسية ،اإلجنليزية ،اإليطالية،
الياابنية ،الكلينغونية ،التفيا ،ليتوانيا ،املاليو ،املالطية ،النروجيية ،الفارسية ،البولندية ،الّبتغالية ،الرومانية ،الروسية ،السويدية،
التايالندية ،الرتكية ،األوكرانية ،األوردية ،الفييتنامية.8
ترادوكا قادرة على ترمجة  1500الكلمات يف ترمجة وذلك لتسهيل وتسريع عملية الرتمجة على االنرتنت .وابإلضافة إىل
ذلك  ,إذا درس يف قواعد اللغة وخاصة اللغة بشكل جيد ولكن ال يزال يتطلب تصحيح جلعله مثاليا .ومع ذلك  ،إذا كان هناك
خطأ نوع مث تضطر إىل إعادة كتابة اإلمال الصحيح.
نتائج الرتمجة بينهما ال يزال يف حاجة إىل تصحيح ميكن العثور عليها اليت ميكن أن يكون مفهوما بوضوح األخاديد اليت
هي املقصود من قبل املؤلف .إذا ما مقارنة األخطا اليت حتدث بينهما كثريا ،أي اختيار الكلمات املناسبة  ،االتساق بني منط
احلكم استمرارية تدفق بني اجلمل قبلل ،اجلمال من معىن اللغة اليت يتم إنتاجها .ولكن يف هذه احلالة فإن املؤلف جمرد متابعة حتليل
األخطا اللغوية وفقا اجلوبوع اليت تصنف يف سبعة أخطا يف بنا اجلملة على النحو التايل:
 -1األخطا عن النكرية واملعرفة
 )1االسم العلم
 )2االسم املبهم
الالم حنو الرجل والغالم.
 )3االسم الذي فيه األلف و ر
 )4وما أضيف إىل واحد من هذه األربعة (االسم املضمر ،االسم العلم ،االسم املبهم ،وماكان من مضاف لواحد
من هذه األسناف)
 -2املخاطبة .األخطا عن املذكر واملؤنث
 -3األخطا عن استخدام احلرف ذي املعىن
الكالم ثالثة اسم وفعل وحرف جآ ملعىن .وحرف هو كلمة دلرت على معىن يف غريها .واحلرف ما ال يصلح
الالم وحروف القسم،
ورب والبا والكاف و ر
معه دليل االسم وال دليل الفعل حنو اخلفض وهي من وإىل وعن وعلى ويف ر
وحرف االستفهام كأ وهل.
 -4األخطا عن استخدام الضمائر
االسم املضمر يُكىن به عن ظاهر فينتمي للغيب حنو هو ومها وهم واحلضور حنو أنت وأنتما وأنتم والتكلم حنو أان
وإاي َك
أت أو
صل مست ٍرت حنو زي مد قرأ وتقدره قرأ هو أو ابرٍز حنو قرأمتا و قر َ
وإايان ر
كإايي ر
منفصل ر
و حنن .ر
ْ
وقسموه اثنيا ملتر ْ
ِ
هن وغريها.
ةإايهم ر
وإايمها ر
وإايها ر
وإايه ر
كن ر
وإايكم ر
وإيرك وإيركما ر
وإاي ر
وإاي ر
 -5األخطا املفرد واملثىن واجلمع
 -6األخطا عن اإلعراب
االعراب هو تغيري أو آخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب
وخفض وجزم فلالمسا من ذلك الرفع والنصب اخلفض وال جزم فيها ولألفعال من ذلك الرفع والنصب واجلزم وال
خفض فيها.
 -7األخطا عن شكل الفعل
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أمر حنو ضرب ويضرب واضرب .فاملاضي مفتوح اآلخر أبدا واألمر جمزوم أبدا
األفعال ثالثة ماض ومضارعم و م
جازم
واملضارع ما كان يف رأوله احدى الزوآئد األربع جيمعها قولك أنيت وههو مرفوع أبدا حّت يدخل عليه انصب أو م
فالنواصب عشرة وهي أن وان وإذن وكي والم كي والم اجلجحود وحّت واجلواب ابلفا والواو وأو واجلوازم مثمانية عشر
أي ومّت و رأاي َن وأين وأ رّن
وهي مل و ملا وأمل وأملا والم األمر والدعا وال يف النهي والدعا وأن وما ومن ومهما وإذما و ٌّ
ر
ر
وحيثما وكيفما وإذا يف الشعر خاصة.
اخلالصة
وأما اخلالصة من نتائج هذا البحث فهي كما يلي:
أخطا الرتمجة اليت غالبا ما حتدث يف ترمجة جوجل على أساس تصنيف أخطا يف بنا اجلملة وفقا اجلربوع هي :استنادا
إىل تصنيف األخطا النحوية اجلوبوع :واليت تنقسم إىل  7فئات وهي األخطا عن النكرية واملعرف واألخطا عن املذكر
واملؤنث واألخطا عن استخدام احلرف ذي املعىن واألخطا عن استخدام الضمائر واألخطا املفرد واملثىن واجلمع
واألخطا عن اإلعراب واألخطا عن شكل الفعل .مث اخلطأ اليت ميكن أن حتدث يف كثري من األحيان يف الرتمجة من
جوجل هو احلرف ذي املعىن واألخطا عن استخدام الضمائر واألخطا املفرد واملثىن واجلمع .واملثال مشى الرجل يف
املكتب وحدها وزينب العودة إىل دايرهم بعد القا شقيقته ويف اجلملة قد أمحل القمصان احلمرا ؟ وغري ذلك.
أما ابلنسبة ترادوكا النحوي عن هنج آمنة و ميكن أن نفهم القصد من الرتمجة .على سبيل املثال  ،جيب أن أمحل بلدي
القميص األمحر؟ .ولكن يف ترادوكا خدمة املستخدم هذا املرتجم جيب أن تكون حذرا يف هجا كلمة لكل كلمة أن
تكون مرتمجة .يف كثري من األحيان هناك أيضا املفردات اليت ال ميكن ترمجتها إىل اللغة املطلوبة ومثل
 mengantarkanالنتيجة سوف تكون هي نفسها مع اللغات األصلية ولكن كتب يف احلروف العربية( .زينب
العودة إىل دايرهم بعد القا شقيقته وتصحيحها عادت زينب إىل دايرهم بعد أن تلفي شقيقتها)
الرتمجة بني جوجل و ترادوكا ميكن أن تتطلب عملية حترير أو تصحيح قبل استخدامها متاما .استنادا إىل البياانت من
نتائج الرتمجة مث جوجل هو أفضل من ترادوكا .ولذلك هناك بعض اإلشارات من الكلمات يف نتيجة الرتمجة حبيث أن
املستخدم من الرتمجة ميكن أن تعيد النظر يف الكلمات اليت تتناسب مع نية املرتجم فضال عن إضافة جمموعة من التلقني
واالستظهار .يف حني ترادوكا الرتمجة متجانسة واحدة فقط نتيجة الرتمجة اليت ال تريد نتائج الرتمجة اليت سيتم استخدامها
من قبل املستخدمني من خدمات الرتمجة.

)1

)2

)3
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