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 والفقرات مع بعضها ببعض لتحصل على معىن تام يف إن أدوات الربط تربط اجلمل والعبارات :ملخص البحث
اللغة. وهي أيضا تعني على التعبري بصورة واضحة خال الكلمات واجلمل، وكان هلا تأثري إجيايب يف إثراء القوة للنص 

والرتكيب.  يف الرتكيب واجلمال يف التعبري والتوازن يف األداء، مع أن سوء استخدام الروابط أو إمهاهلا ينتج ضررا باملعىن
بات وخيطئون يف يواجهون الصعو الذين يدرسون اللغة العربية يف قسم اللغة العربية إن أكثر الطلبة بناء على هذا، 

ترمجة الروابط يف اجلمل والعبارات وحتديد معانيها صحيحا فلذلك تتغري املعاين واألفكار األصلية يف لغة اهلدف. 
ط بني ند ترمجة الروابع الذين يدرسون اللغة العربية ت اليت يواجهها الطلبةتحديد الصعوباولذا هذا البحث يهتم ب
ن املعلومات يف هذا البحث املنهج الوصفي. جتمع املعلومات هلذا البحث م وناتبع الباحثاللغتني العربية والتاملية. 

فهي توزع على  االستبانة أما ،ستبانةاالاملالحظة و  من وناألولية والثانوية. وأما املعلومات األولية فقد أخذها الباحث
وأما املعلومات  .يا، وختتار العينة عشوائالسنة الثانية من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب سريالنكامخسني طالبا من 

 MSم الربنامج ستخدي من الكتب والبحوث واملقاالت والرسائل اجلامعية و الشبكات اإللكرتونية.فهي الثانوية 

Excel غة العربية إن نتائج البحث تؤكد أن الطلبة يعرفون الل املعلومات احلصيلة والتقومي على نتائجها. للتحلي
سنوات. ولذا  1 – 5بأحسن وجه من معرفة اللغة اإلجنليزية. ألهنم يتعلمون اللغة العربية يف املدارس العربية مبدة 

مجة اجلمل إىل ة. يف حني، عندما يبذلون جهودهم يف تر هم يتقنوهنا جيدا كما يعرفون اللغة اإلجنليزية بدرجة متوسط
لغة ثانية وهم يغفلون قواعد اللغة وترمجتها. حسب هذه القضية، عندما ترمجوا أدوات الربط منفردة ومجلة بني 
اللغتني العربية واإلجنليزية ومعظمهم أخطأوا يف استعمال أداة مناسبة وعناية سياق اجلمل وعناية اإلضافة بني 

 كلمات، وهكذا أن هناك أخطاء إمالئية أيضا توجد يف العبارات املرتمجة.ال
 أدوات الربط، الرتمجة، اللغة اإلجنليزية، اللغة العربية الكلمات المفتاحية:

 
 المقدمة:

ء اإن اللغة العربية هى لغة القرآن الكرمي وهلا فضل واسع وشرف مستمر من بداية نزول القرآن اجمليد على خامت األنبي
شرفها وجمدها وعمودها وعمادها وأساسها الراسخ املكني فهى  ة،ويحممد صلى اهلل عليه وسلم. وهى عنوان اهل
للغة اخلالدة وأنزل هبا قرآنه الكرمي ووسيلة حفظه وانتشاره بني الناس فهي اجتسيد للهوية اإلسالمية اليت شرفها اهلل 
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من أمهات اللغات املنتشرة  (. تعترب اللغة العربية3075اهلل، إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها )حممد وحبيب 
ة هي لغة كما أن اللغة العربي  ض،ر من ملياري إنسان على سطح األر وهى اللغة اليت يتحدث هبا أكث ،حول العامل

تنوع يف املرونة والب الصيغ واإلعراب والتصرف كما ختتص بغنية أصواهتا واشتقاق كلماهتا ومتزامحة فصاحتها متصفة
 .(3071ص )هشام ومناس وعليار، بية له قيمة وكل حركة هلا هدف خامع أن كل حرف يف العر  ،بناء مجلها

وأما اللغة اإلجنليزية فهي أيضا من أمهات اللغات املهمة الرمسية حول العامل. وهي تستخدم مبعظم سكان العامل من 
ان تتضمنان عدة تاللغتان الرئيس اتانخدام صحيح. وهة باستأساليب منظم ا صيغ خاصة يفمغاربه ومشارقه. وهل

صيغ يف بناء اجلمل الصحيحة ومنها أدوات الربط أو الروابط. هذه األدوات هتتم يف نظم العبارات والفقرات بال 
 دواتستخدم هذه األتو  يف اللغة اإلجنليزية. ”Conjunctions“خطء من ناحية بنية النحو. تسمى أدوات الربط 

ر معني يف تركيب اجلمل ولذا تقال هلا باألدوات ألهنا تربط اجلمل والكلمات معا ملساعدهتا على التناغم ألداء دو 
ىت يأيت ححبيث حتتاج اجلمل يف اللغة العربية عند تكوينها والوصل بينها إىل روابط  ،الرتابط وإيصال املعىن املرادو 

ول إىل فكرة خأو عند الد ،توازن بني اجلمل أو الفقراتربط لفلهذا تستخدم أدوات ال ا،التعرب عن اجلملة صحيح
وغريمها من  ،ارنة بني شيئني واالختبار بينهماأو عقد مق ،ما وتوضيحهاأو لتعليل وجهة نظر  ،أو موضوع جديد

 .(3071)هشام ومناس وعليار،  املهام األخرى اليت تستوجب االستعانة بأدوات الربط

ط من جهون عوائق ومصاعب عند ترمجة الرواباو ي ة من جامعة جنوب شرق سريالنكايف قسم اللغة العربيإن الطلبة 
ية العربية إىل اإلجنليزية أو من اإلجنليزية إىل العربية. ولذا هذا البحث يهتم بدراسة الروابط مقارنًة بني العربية واإلجنليز 

 رفة ماهية الصعوبات عند ترمجتها.ويسعى على مع
 

 مشكلة البحث:
ترمجة الروابط يف  يواجهون الصعوبات وخيطئون يفالذين يدرسون اللغة العربية يف قسم اللغة العربية الطلبة  إن أكثر

 ملكذا هم ألصلية يف لغة اهلدف. وهاجلمل والعبارات وحتديد معانيها صحيحا فلذلك تتغري املعاين واألفكار ا
 ملية الرتمجة.عيستخدمون الروابط استخداما صحيحا يف اجلمل والعبارات عند 

 
 أهداف البحث:

 غتني العربية والتاملية.ط بني اللعند ترمجة الرواب الذين يدرسون اللغة العربية حتديد الصعوبات اليت يواجهها الطلبة
 
 
 

 أهمية البحث:
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ا يف تخدامهدراسة متباينة عن الروابط واس ،ستعمال الروابط يف اللغة العربيةهناك عدة البحوث عن الروابط  مثل ا
ذا غة اإلجنليزية وهكترمجة الروابط بني اللغة العربية واللاللغة العربية واللغة التاملية. ولكن هذا البحث يتميز من ناحية 

يساعد دارسي جمال اللسانيات والرتمجة إلتقان فن الرتمجة بني اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. وأيضا يدل على 
سني ذكر أن هذا البحث خدمة ضرورية لتحالمجة استخداما صحيحا. ومن اجلدير باستخدام الروابط عند عملية الرت 

 ة من لغة األصل إىل لغة اهلدف. جمال الرتمج
 

 حدود البحث:
 والعربية. اإلجنليزية تنيبني اللغ أدوات الربط: ترمجة  احلد املوضوعي
 قسم اللغة العربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا :  احلد املكاين

 يف السنة الثانية من قسم اللغة العربية مخسون طالبا:  البشري احلد
 

 منهج البحث:
وأما  .. جتمع املعلومات هلذا البحث من املعلومات األولية والثانويةيف هذا البحث املنهج الوصفي وناتبع الباحث

 طالبا من توزع على مخسني فهي االستبانة أما ،االستبانةو  املالحظة من وناملعلومات األولية فقد أخذها الباحث
من فهي مات الثانوية وأما املعلو  .، وختتار العينة عشوائياجبامعة جنوب سريالنكا السنة الثانية من قسم اللغة العربية

 لتحليل MS Excelم الربنامج ستخدي رتونية.الكتب والبحوث واملقاالت والرسائل اجلامعية و الشبكات اإللك
 مي على نتائجها.و املعلومات احلصيلة والتق

 
 الدراسات السابقة:

"استعمال الروابط في اللغة العربية لدى دارسيها كلغة ثانية على مستوى الجامعة نموذجا طالب السنة األولى 
عام  دمت جبامعة جنوب شرق سريالنكاورقة ق مناس وعليار،هشام و  ،"من جامعة جنوب شرق سريالنكا

على حتديد األخطاء النحوية اليت يواجهها دارسو اللغة العربية عند يسعى الباحثون يف هذا البحث  م3071
استخدام الروابط يف اجلمل العربية و تشخيص أخطاء الرتمجة عند ترمجة مجل فيها الروابط إىل اللغة التاملية وأيضا 

ن مفهوم عتعديد األسباب اليت أدهتم إىل الضعف يف استخدامها استخداما صحيحا. وهكذا يتحدث هذا البحث 
الروابط وأمهيتها وأنواعها. وأن هذا البحث حيدد األخطاء النحوية اليت يواجهها دارسو اللغة العربية عند استخدام 

الذي  –ذلك  –الواو  فالروابط: ،كثر استخدامه يف الكتب واجملالت  الروابط بتوزيع ثالثة عشر رابطا من الروابط مما
باإلضافة  –سواء كان أم  –على الرغم من  –على أن  –من املعروف  –حيث إن  –إال أن  –يعين  –حنو  –
منها: عدم  و  ،ما إن + فعل ..... حىت. يقدم هذا البحث األسباب اليت أدهتم إىل الضعف يف استعماهلا –إىل 
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مل حتكتابة مترينات كافية يف تصويب مثل هذه األساليب وعدم تعويد قراءة الكتب واجملالت والصحف العربية اليت 
 الروابط هذه واالكتفاء بتعاليم احملاضر يف قاعة احملاضرة دون البحث املوسع فيها. 

 
رقة قدمت جبامعة و  فرون،صادفة و  ،"دراسة متباينة عن الروابط واستخدامها في اللغة العربية واللغة التاملية"

 ا ووظيفتها وحالتها يفوهذا البحث يتحدث عن الروابط من حيث بنائه ،م3075جنوب شرق سريالنكا سنة 
ا بني اختالفاهتابط و متباينة عن تشاهبات الرو  ويهتم البحث بدراسة ، اللغة العربية واللغة التامليةاجلمل وداللتها يف

 اللغة العربية واللغة التاملية.

وب معة جناورقة حبثية قدمت جب ،حممد موسى وآخرون "بحث عن تعليم النحو العربي: مشكالته والحلول لها"
وحياول هذا البحث إىل احملاولة إىل معرفة أمهية النحو العريب وفضله وإىل الكشف  ،م3075شرق سريالنكا سنة 

 ة.الطالب يف حمصل القواعد النحوي إىل معرفة أسباب ضعف

 النتائج والمناقشة
 توضيح ماهية الروابط وأنواعها واستخداماتها في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.( 1)

 ( مفهوم الروابطأ
ط (. بُ مع ) رُ ط به ، واجلالربط لغة: ربط الشيء يربطه ربطا .. شده ، فهو مربوط وربيط ، والرباط ماربُ 

إال  منوا اصربوا وصابروا ورابطوا( وال يكون الربطياأيها الذين آقال تعاىل : ) واملرابطة مالزمة ثغر العدو ،
والرابطة هي  .الفلسفة العربية تسمى ) رباطات (يف كتب الروابط . و  تلك الوسيلة تسمى ،بوسيلة ما

ظاهرة تركيبية تنشأ بني جمموعة من الكلمات : الربط اصطالحا. (7919 آبادي،) الوصلة بني الشيئني
كما ميكن القول بأنه قرينة تقوم على االتصال املتبادل بني ،  ل معينة ، إما ملفوظة أو ملحوظةبوسائ

 (.3009)حسان،  قول بأن الربط هو إحكام توظيف اللفظ خلدمة املعنیاملرتابطني . وميكن ال
 

 ب( أهميته
دور كبري يف فهم نص سواء كان مسموعا أو مقروًء، واستخدامها أيضا يف الكتابة شرط  اإن الروابط هل

أساسي ملفهوم الكلمات فهما صحيحا، وكما أن أدوات الربط، تربط اجلمل والعبارات والفقرات مع 
ا ببعض لتحصل على معىن تام يف اللغة. وهي أيضا تعني على التعبري بصورة واضحة خال الكلمات بعضه

واجلمل، وكان هلا تأثري إجيايب يف إثراء القوة للنص يف الرتكيب واجلمال يف التعبري والتوازن يف األداء، مع أن 
 .(3071ومناس وعليار،  )هشام سوء استخدام الروابط أو إمهاهلا ينتج ضررا باملعىن والرتكيب
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 ج( أنواع الروابط:
 تنقسم أدوات الربط في اللغة اإلنجليزية إلى ثالثة أقسام رئيسية:

: وهي أدوات وظيفتها هي ربط عبارتني مستقلتني  (Coordinating conjunctions). روابط النسق: 1
 For / and /but / or / yetداخل اجلملة. مثل : 

وهي أدوات تستخدم إلنشاء عالقة بني أجزاء  (Subordinating conjunctions). عطوف االرتباط: 2
  Although / after/ Before / Because املختلفة. اجلملة

ووظيفتها هي ربط عناصر اجلملة املتشاهبة من  (Correlative conjunctions). الروابط المتالزمة: 3
 rather …. Then/ whether … orمثل:  الناحية اإلعرابية.

 
 وأدوات الربط في اللغة العربية تنقسم إلى عدة أنواع:

 مث2 والفاء 2الواو : روابط العطف مثل .1
 وإال2 ما عدا : روابط االستثناء مثل .2
 .باإلضافة إىل2 كذلك 2 أيضا 2 كما : روابط الوصل مثل .3
 نظري2 وكما شبيه 2 مثال 2 ومن ذلك : مثل: روابط التمثيل والتوضيح .4
 بسب2 من هنا 2 لكي 2 ألن : مثل: ة روابط السببي .5
 وخنلص إىل 2 إذا 2 لذلك : مثل: روابط التعليل  .6

 
 نجليزية والعربية:استخدامات الروابط في اللغتين اإلد( بعض 

 

Siraj does not have a car but his brother has 

 أن أخته لديها سيارة. إالال ميلك سراج سيارة 
 

The book and pen are on the table 

 القلم فوق املكتب  والكتاب 
 

Meet her first then take your decision 

 اختذ قرارك. مثم قابلها أوال 
 
 
 

 تخدامها ما يلي:سب استعمالها، ومن أهمها وأكثر اسوأدوات الربط كثيرة في اللغتين ح
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Then / later /then later = مث When = مىت 

Not = ال Because =  ألنم 

But =  لكنم Rather = بل 

or أم =   Until / even = حىت 

While = عندما If = لو 

 
 تعريف عن الترجمة وأنواعها

الرتمجة كلمة عربية أصلية، والرتمجان: املفسر للسان، الرتمجان بالضم والفتح: هو الذي يرتجم الكالم، أي ينقله من 
ارك أن الرتمجة هي مهارة تتمثل يف حماولة إحالل رسالة (. كما عرفها نيو م7995لغة إىل لغة أخرى )ابن منظور، 

أو بيان مكتوب بإحدى اللغات برسالة أو بيان مكتوب بلغة أخرى"، هكذا يقول كادفود أن الرتمجة هي عملية 
إحالل النص املكتوب بإحدى اللغات )يسميها اللغة املصدر( إىل نص يعادله مكتوب بلغة أخرى )يسميها اللغة 

(. إن الرتمجة تبادل ثقايف عرب نقل آثار أدبية وغريها من لغة إىل أخرى، 3002النقل إليها )يوسف،  املستهدف(
(. 7914بقواعد خاصة، حبيث أصبحت فنا قائما بذاته من الفنون األدبية )عبد النور، فرضت تقنية ودقة وتقيدا 

نه يعتمد أد ذاته حيث حب مستقال امجة تعترب فنوالرت  ،توى من لغة املصدر إىل لغة اهلدفهي نقل احملبناء على هذا، 
 .لغوي والقدرة على تقريب الثقافاتبداع واحل  العلى اإل

 تنقسم الرتمجة إىل الرتمجة التحريرية، الرتمجة التتبعية، الرتمجة الفورية، الرتمجية اآللية. هكذا يقسم البعض الرتمجة
 باعتبار النوعية إىل: 

عادة صياغة مفردات رسالة ما يف إطار نف  إلوتعين هذه الرتمجة أساسا : ةالرتمجة ضمن اللغة الواحد .1
ووفقا هلذه العملية، ميكن ترمجة اإلشارات اللفظية بواسطة إشارات أخرى يف نف  اللغة، وهي تعترب . اللغة

 .عملية أساسية حنو وضع نظرية وافية للمعىن، مثل عمليات تفسري القرآن الكرمي
رات اوتعين هذه الرتمجة ترمجة اإلشارات اللفظية إلحدى اللغات عن طريق اإلش:  أخرى الرتمجة من لغة إىل .2

وما يهم يف هذا النوع من الرتمجة ليس جمرة مقارنة الكلمات ببعضها وحسب، بل . اللفظية للغة أخرى
 .أي جيب معرفة معىن التعبري بأكمله. تكافؤ رموز كلتا اللغتني وترتيبها

خر آ وتعين هذه الرتمجة نقل رسالة من نوع معني من النظم الرمزية إىل نوع: إىل أخرى الرتمجة من عالمة  .3
ثال، ميكن ففي البحرية األمريكية على سبيل امل. دون أن تصاحبها إشارات لفظية، وحبيث يفهمها اجلميع

 (.113/يب، جن) حتويل رسالة لفظية إىل رسالة يتم إبالغها باألعالم، عن طريق رفع األعالم املناسبة
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حث حياول ، ألن هذا البالرتمجة من لغة إىل أخرىيستخدم هذا البحث النوع الثاين من أقسام الرتمجة املذكورة هي 
أن حيدد األخطاء والصعوبات اليت يواجهها دارسو اللغة العربية لغة أجنبية عند ترمجة اجلمل. كما أن اللغتني العربية 

 اللغوية املختلفة، فعملية الرتمجة ليست بأمر سهل. واإلجنليزية تنتميان إىل العائلة
 

 .عند ترجمة الروابطالذين يتعلمون اللغة العربية ت التي يواجهها الطلبة تحديد الصعوبا
إن الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية كلغة ثانية يف قسم اللغة العربية يواجهون عدة مشاكل والصعوبات عند ترمجة 

اإلجنليزية إىل اللغة العربية، ويتبني لنا من خالل االستبانة اليت وزعت لدى الطلبة، بأن معظمهم الروابط من اللغة 
لصعوبات حني اقد أخطؤوا يف ترمجة الروابط اإلجنليزية إىل اللغة العربية يف مجل بسيطة وطويلة مع التواجه عدة 

، وهذه األدوات ةأدوات الربط يف اللغة اإلجنليزيبتوزيع عشرة  اليت يواجهها الطلبةحتديد الصعوبات مت الرتمجة. و 
 العشرة واستعماالهتا غالبية وليست نادرة. فالروابط العشرة املقدمة للعينة كالتايل:

  (Then / Later -  Or  - but - while - If - When - because - Rather - even ) 
 

 تدور االستبانة حول هذه األسئلة:
  (Then / later, or, but, While, If)دوات اإلجنليزية اآلتية إىل اللغة العربية  السؤال األول: انقل أ

 السؤال الثاين: انقل أدوات العربية اآلتية إىل اللغة اإلجنليزية )مىت / ألنم / بل / حىت / ال (
 السؤال الثالث: ترجم العبارات اإلجنليزية إىل اللغة العربية.

1. I wrote the home work, then I watched TV 

2. Muhammed or Ali entered to class room 

3. Don't drink the water, but milk 

4. If we travel now, we will arrive evening 

5. When you finish the home work, you can watch TV  

 اإلجنليزية. السؤال الرابع: ترجم العبارات العربية إىل اللغة
 خرج حممد ال علي .1
 نت نائما ، مسعت صوتاعندما ك .2
 جنح الطالب حىت خالد .3
 غاب علي أم ، ألنه كان مريضا .4
 .قرأت اجلريدة، بل اجمللة .5

وسيتضح مهارات الطلبة يف ترمجة أدوات الربط من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية من إجاباهتم لألسئلة اليت قدمت 
بية ولذا ة أدوات الربط من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العر إليهم، إذ تسعى هذه الدراسة إىل حتديد مستواهم يف ترمج

قد قام بتصحيح إجابات الطلبة مستخرجا األخطاء اليت وقعت حني ترمجتهم، مث قام بتحديدها على أوراق جانبية 
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وفق أنواعها مث حسب تكرارات كل نوع منها ونسبتها املائوية مجلة وتفصيال، وبذلك يتضح مدى شيوع اخلطإ 
 ومه.وعم

( عن ترمجة أدوات الربط من اإلجنليزية إىل العربية، وما هي األخطاء اليت وقعت يف  7وعلى هذا، يبني اجلدول ) 
 ترمجتهم.

 : ترمجة أدوات الربط من اإلجنليزية إىل العربية7اجلدول 
  نسبتها المائوية الجواب الصحيح أدوات الربط

Then/Later 5 11% 

Or 45 01% 

But 45 01% 

While 11 01% 

If 1 1% 

، "Then/Later"أعطوا معىن صحيحا ألدوات الربط  %70ويتضح لنا من اجلدول املذكور أعاله أن الطلبة بنسبة 
منهم يعرفون معىن اإلجنليزية لكلمة  %30ترمجة صحيحا، و " orو  but"من الطلبة ترمجوا أدوات الربط  %90و
" While" صحيحا، ومل يؤت لكلمة " if ".معىن صحيحا 

 ( أن معظم الطلبة لي  هلم معرفة شاملة عن أدوات الربط من اللغتني اإلجنليزية والعربية.3يوضح اجلدول )

 : ترمجة أدوات الربط من العربية إىل اإلجنليزية 3اجلدول 
  نسبتها المائوية الجواب الصحيح أدوات الربط

 %111 51 مىت

 %111 51 ألن

 %1 1 بل

 %31 15 حىت

 %11 5 ال

من الواضح أن يف اجلدول أعاله أن "مىت" و"ألن" قد احتلت مكانة األوىل من طالب املستوى الثانية حيث 
 نسبة منهم ترمجوا إىل اإلجنليزية صحيحا، وأي من الطلبة مل يعط معىن صحيحا لكلمة "بل" يف اإلجنليزية، 700%
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من الطلبة يكون هلم معرفة قليلة عن معىن "ال"  %70من الطلبة لكلمة "حىت" إجابة صحيحة، و %30وأجاب 
 يف اإلجنليزية.

فيما تأيت نتائج ترمجة العبارات من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية. وما وقع منهم األخطاء وما نسبتها املئوية، 
 (.3ويبينها اجلدول )

 : ترمجة العبارات من اللغة اإلجنليزية إىل العربية 3اجلدول 
 مجموع األخطاء  ألخطاء النحويةأنواع ا

 في خمس جمل
 نسبتها المائوية

 %44 770 عدم إعطاء ألدوات الربط معىن صحيحا
 %32 25 األخطاء يف زمن الفعل 
 %1 30 اخلطأ يف سياق اجلمل
 %74 35 األخطاء اإلمالئية

 %1 30 حلاق أل التعريفإ
 

استعماهلا  ة واللغة العربية عندما تكون منفردة ولكنهم خيطؤون عندأدوات الربط يف اللغة اإلجنليزيإن الطلبة يعرفون 
نسبة منهم مل يأتوا أداة صحيحة يف اجلمل.  %44يف اجلمل أي عند ترمجتها إىل اللغة الثانية. بناء على هذا، 

مل ولذا منهم غفلوا سياق اجل %1منهم مل يعتنوا األزمنة يف اجلمل اإلجنليزية ولذا ترمجوها خطأ.  %32وهكذا 
مل يضيفوا الكلمات إضافة صحيحة. رغم أهنم  %1لديهم األخطاء اإلمالئية و %74ترمجوها ترمجة حرفية، كما 

 يتعلمون اللغة العربية يف الدراسات العليا واللغة اإلجنليزية يف مواد جامعية.

بتها املئوية، ع منهم األخطاء وما نسبعد ذلك، نتائج ترمجة العبارات من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزية. وما وق
 (.4ويبينها اجلدول )
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 العربية إىل اإلجنليزية : ترمجة العبارات من اللغة4اجلدول 

 مجموع األخطاء  أنواع األخطاء النحوية
 في خمس جمل

 نسبتها المائوية

 %32 25 عدم إعطاء ألدوات الربط معىن صحيحا
 %30 50 األخطاء يف زمن الفعل 

 %73 30 خلطأ يف سياق اجلملا
 %4 70 األخطاء اإلمالئية
 %73 30 عدم نظام العبارات

ا أدوات الربط يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية عندما تكون منفردة ولكنهم خيطؤون عند استعماهلإن الطلبة يعرفون 
هم مل يأتوا أداة صحيحة يف اجلمل. نسبة من %32يف اجلمل أي عند ترمجتها إىل اللغة الثانية. بناء على هذا، 

منهم غفلوا سياق اجلمل ولذا  %73منهم مل يعتنوا األزمنة يف اجلمل العربية ولذا ترمجوها خطأ.  %30وهكذا 
 مل يضيفوا الكلمات إضافة صحيحة ولذا مل حيفظوا نظام العبارات.  %73ترمجوها ترمجة حرفية، و

 

 التوصياتو  خاتمة البحث
تؤكد أن الطلبة يعرفون اللغة العربية بأحسن وجه من معرفة اللغة اإلجنليزية. ألهنم يتعلمون اللغة  إن هذه النتائج

سنوات. ولذا هم يتقنوهنا جيدا كما يعرفون اللغة اإلجنليزية بدرجة متوسطة.  1 – 5العربية يف املدارس العربية مبدة 
هذه  نية وهم يغفلون قواعد اللغة وترمجتها. حسبيف حني، عندما يبذلون جهودهم يف ترمجة اجلمل إىل لغة ثا

القضية، عندما ترمجوا أدوات الربط منفردة ومجلة بني اللغتني العربية واإلجنليزية ومعظمهم أخطأوا يف استعمال أداة 
 مناسبة وعناية سياق اجلمل وعناية اإلضافة بني الكلمات، وهكذا أن هناك أخطاء إمالئية أيضا توجد يف العبارات

 املرتمجة.
مهما أن هناك عدة أسباب أدهتم إىل أخطاء الرتمجة؛ منها عدم الرغبة يف ممارسة جمال الرتمجة، وهم يكتفون معرفة 
قواعد اللغة العربية نفسها ولذا مل يتقنوا تعلم اللغة األجنبية. يف حني، هم يتعلمون اللغة العربية لغة ثانية. وهكذا 

جلامعية ة املختلفة لتنمية الكفاءات اللغوية، وكما يقتصرون تعاليم اللغات باحملاضرات اقلة تعويد قراءة الكتب اللغوي
ولي  لديهم معرفة عن قيمة تعليم اللغات األجنبية. بناء على هذا، جيب على املسؤولني أن يكلفوهم بطرق كافية 

حياهتم  أن جيدوا وسائل متنوعة يفإلدراك أمهية تعليم اللغات املختلفة خاصة خالل جمال الرتمجة، مهما ميكنهم 
 العملية. كما أن يرشدوهم إىل فرص موجودة يف جمال الرتمجة. 
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