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 املقدمة 
 وأصحابه   آله  وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب     احلمد

 أمجعني!

 :بعد أما 

 الدراسة   فرص   توفري  دف   م ١٩٧٣  عام  املفتوحة   إقبال  العالمة  جامعة  أُنشئت  فقد
  يف   الدراسية  الفصول  يف  واالنتظام  لتفرغ  والوظيفية  املعيشية  الظروف  له  تسمح  مل  ن م  لكل

 .التقليدية واجلامعات  املدارس

 عن  التعليم  هج نم  اجلامعة  هذه  اعتمدت   اجلميع  متناول  يف  والعلم  الثقافة  جعل  بغية
،  الزمةلا  التوجيهات   مع  والتمارين  املقررة  الكتب  للطالب  ترسل  اجلامعة  أن   حبيث،  بُعد

َعنيَّ   الطلبة  مرشد  مع  والتنسيق  لتعاون  والواجبات   التمارين  بتحليل  الطالب  فيقوم
ُ
 من   امل

 ةرعيالف  املراكز  أحد   إىل  احلضور  منهم  يطلب  الدراسى  الفصل  اية   ويف،  اجلامعة  ِقَبل
ت ليؤدوا للجامعة  .النهائية االمتحا

  اهتماماً   البداية  من  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  اهتمت  العربية  اللغة  ألمهية  نظراً 
 كلية  وأُنشئت،  كستان أطراف  سائر  يف  أسسها  وتوطيد   العربية  اللغة  نشر  سبيل   يف  لغاً 
.  املنشودة  األهداف  تلك   لتحقيق  نيةاملض  جهودها  لتبذل  اإلسالمية  والدراسات   العربية  اللغة

 واجلامعية  والكلية   والثانوية  تدائية باإل:  املراحل  لكافة   الدراسية  املناهج  بتصميم   الكلية  وقامت
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ا  كما،  احلديثة  الدراسات   إليه  ماتوصلت  ضوء  يف  يف  العربية  اللغة  معلمى  بتدريب  قامت  أ
 .احلديثة  املناهج حسب والكليات  املدارس

 ملرحلة  "  يشتمل  الكتاب   وهذا،  العليا  الدراسات  ناآل  تقدم  وهي
ا  العربية اللغة يف البكالريوس عداده وتنسيقه الدكتور مسيع هللا الزبريي.  الذي وآدا   قام 

بقسم اللغة العربية، كليه اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، جبامعة العالمة إقبال 
د وساعدت يف  مراجعة ختية من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية املفتوحة إسالم آ

ا، بكليه اللغة الع اإلسالمية، جبامعة العالمة إقبال املفتوحة، اسالم    لدراسات ربية واوآدا
د. واألستاذة املاهرين من جامعات أخرى.    آ

  اإلسالمية   والدراسات   العربية  اللغة  كلية  شهدته  الذي  النضج  هذا  أن  احلقيقة  يف
 العباسي الدكتور عبد احلميد خان    األستاذ  الكلية  عميد  جانب  من  الكبرية  للرعاية  نتيجة

 .واالمتنان الشكر بكل  جيدران فهما، ضياء القيوم الدكتور األستاذ فضيلة اجلامعة سورئي

 يف  جيعلنا  وأن  املرجوة   األهداف  الكتاب   هلذا  حيقق  أن  تعاىل  هللا  ندعو  اخلتام  ويف
  .الوكيل ونعم حسبنا  وهو املباركة  اللغة هذه خدمة

 
 

 االعربية وآدا  اللغة  قسم رئيسة
  كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  

د   اسالم ،    املفتوحة  إقبال   العّالمة    جامعة    آ
  ٢٠٢٠ديسمرب 
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ع مناهج ذات لقد قامت إدارة جامعة إقبال املفتوحة بتغيري املناهج القدمية إىل وض
ب واكب التطورات والتصورات املستجدة اليت استمدت من دراسات وجتار تأساليب حديثة  
  أثبتت فعاليتها . 

أيها الطالب الكرمي لقد اجتمع خنبة من األساتذة الكرام من ذوي الكفاءة واختاروا  
ت وقواعد ىف الرتمجة التعليمية واملهنية وضمنيا مع  حتأحدث ما و  ليل اللغة صلهم من نظر

 م اجلميل الذي يؤدي بك وستجد بني طيات الكتاب كل القواعد واإلرشادات،  هلذا العل 
إىل العاملية إذا واصلت اجلد واالجتهاد مع االستمرار ىف تسجيل هذه الفوائد والفرائد ىف 

لعلم اآلن هو علم تراكمي وختصصي واليعطيك العلم بعضه حىت دفاترك الشخصية، إن ا
  .تعطيه كلك 

ً وتطبيقياً كما  وىف الكتاب ستجد تسع وحدات أو أبواب   لرتمجة نظر أن  تتعلق 
التدقطري الفائدة،    ريس ىفة  لتزيد  الكتاب اختذت أسلو علميا مع مضامني تربوية  هذا 

جنليزية والعكس وكذلك الرتمجة من العربية إىل األردية  منها مناذج الرتمجة من العربية إىل اإل
  لرتمجة. لعملية االطالب أهًال  األسلوب التطبيقى ىف الكتاب ليكون وقدركز على
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لرعاية الكبرية من جانب ليعتز به قسم اللغة العربية    الذى  العمليف احلقيقة أن هذا  
  ، القيوم  ضياء  الدكتور  األستاذ  اجلامعة فضيلة  واإل  فهورئيس  الشكر  بكل    متنان جيدر 

  .اس مل يشكر هللالنا كماجاء يف احلديث الشريف من مل يشكر

ا حيث وجدها .    واحلكمة ضالة املؤمن فهو أحق 

رك وسلم عل   . ا كثرياوسلم تسليمواجه وعلى آله وأز ى نبينا حممد وصلى هللا و

  
 

  ، أستاذ مساعد  زبريي بن حممد منشامسيع هللا  دكتور د.  
  قسم اللغة العربية، كلية العربية والدرسات اإلسالمية  

دالمة إقباجامعة الع   كستان -ل املفتوحة، إسالم آ
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  الصفحة   العنوان    الوحدات
  الوحـــدة األولـى   - ١

ت الرتمجــة، شــروط املرتجــمفـــن الرتمجـــة،    أنـــواع الرتمجــــة، صعــو
١  
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  ترجـمــــة فـقـــرة أو فـقـــرات

  ةـاألردييزية إىل ـجنل اإلأو جـمــل من  

٤٦  

  الـــوحـــدة الرابعـــة    - ٤
  أو جـمــل  ترجـمــة فـقـرة أو فـقـرات 

  ةـــربيــيزية إىل العـــن اإلجنل ـــم

٦٨  

  الوحـــدة الـخـامســة  - ٥
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٩٠  

 ة الوحـــدة السادســ  - ٦
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١٠٦  
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١٢١  
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 الوحـــدة الثامـنــة    - ٨
  يةدر ى األــيزية إلــمن اإلجنل  األمثال بريات وـــض التعـة بعــــترمج

١٤٩  

 الوحـــدة التاسعـة    - ٩
  ة  ـليزيــاالجن ة ـرتمجــن الـاذج مــمن

١٦٩  
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يف  يدرس  أكادمييا  وجماال  وعلما  فنا  ا  حبيث كو الرتمجة  تعرف  الوحدة  هذه 
حل أكادميية خمتلفة. تلقي ضوءا على أنواع الرتمجة من  اجلامعات ويقدم شهادات علمية ملرا

ت اليت حيث لغة األصل ولغة اهلدف تركيزا على كاتب النص والق راء. ويوضح الصعو
  مجة. وكذلك تعرف املوحدة شروط املرتجم الناجح.   لرت يواجها املرتجم خالل عملية ا

ألن يكون من املرتمجني  فنأمل أن الدارس بعد قراءة هذه الوحدة سيجد كل ما يلزم  
  عددة.  الناجحني يف جماالت الرتمجة املت

  
  

 
  

  دف هذه الوحدة إىل األهداف التالية:  
مة حول الرتمجة وفنيتها وأنواعها  ز توفري املتعلمني والدارسني املعلومات الال .١

ا والشروط الالزمة للمرتجم.  وصعو
ساعده يف فهم الرتمجة اجليدة من  هيل الدارس مبعرفة الشروط اليت ت  .٢

مجة الرديئة والركيكة اليت حتوي أخطاء وأغالطا مل يتمكن املرتجم من  الرت 
 إزالتها خالل عملية الرتمجة الصعبة واحلساسة. 

سلوب  نصالتفيهم   .٣ وص ما حيمل يف طيها معان بالغية ومعان داللية 
 يح.إن مل يفهمه املرتجم يتسبب اخللل يف نقل املعىن الصح 
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١ -  

  

لقد صرح العلماء بعد نقاش علمي أن الرتمجة بدأت بعد بلبلة لسان أهل شنهار   
بل اليت بل" يف مدينة   كانت تقع يف العراق حياليا  حني قاموا ببناء برج مسى ب"برج 

التور  القصة يف  النهرين قدميا. وقد ورد ذكر هذه  الرافدين أو بالد ما بني  سفر -اهوبالد 
م حىت ال يسمع بعضهم لسان يف    ١١الفصل    -التكوين اآلية " َهُلمَّ نَنزل ونـَُبلِبل لسا

ر الرتمجة العملية يف قصة  بلجامش أو جلجامش (   ) يف  Gilgameshبعض". مث توجد آ

اللغة   يف  منظومة  اليت كانت  الرافدين  بالد  املنظقة  نفس  يف  امليالد  قبل  الثالثة  اآللفية 
اللغة اآلكادية كمصدر أساسي هلذه العمل األديب ية واليت فيما بعد ترمجت إىل  السومور 

امليالد وهو ترمجة   الثالث قبل  القرن  الرتمجة عمال مرتمجا ضخما يف  العظيم. مث شهدت 
لعهد القدمي من العربية إىل اإلغريقية املسمى ب "السبعينية" اليت تعىن أن سبعني أو إثنني ا

األحبار ا   وسبعني من  القبائل  القدس وقتذاك  املرشحني من مجيع  الساكنة يف  إلسرائيلة 
  شاركوا يف هذه الرتمجة. 

ريخ قدمي قدم اإلنسان ألن: كلمة "ترمجة" تعىن   تعبري و   نقل ملعاين  الرتمجة هلا 
ا.نذكر املعاين الواردة الكلمات املنظوقة أو املكتوبة  من لغة إىل لغة أخرى يف ثوب   كلما

  عاجم فيما يلي:  يف امل

   كلمة ترمجة معاين كثرية قد ذكرها املعجميون نذكرها فيمايلي:  يف اللفظ تعىن
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اللس  ان. من  أما معاىن كلمة ترمجة فقد وردت يف لسان العرب  الرتمجان ملفسر 
يب تعىن سريته وحياته  ب  ومجع كلمة ترمجة تراجم وترمجات أيضا. وكذلك ترمجة األد

م. وتعىن امثل تراجم الصحابة   م مع سري لرتمجة الذاتية سرية إنسان يكتب فيه أي حيا
  بنفسه حياته.  

  ترجم ل مبعىن :التفسري والتوضيح والتبيني.   - ١
 على مستوى التطبيقترجم إىل مبعىن: نفذه أو نقله إىل أ - ٢

 ترجم عن مبعىن: عرب عن أفكاره وعواطفه  - ٣

 اخرى.  ترمجه أي ترجم الكتاب مبعىن: نقله من لغة إىل لغة  - ٤

 ترجم لفالن مبعىن: ذكر سريته وحياته  - ٥

أما كلمة ترمجان فقد ورد يف احلديث الشريف ملرتجم الكالم. وترمجان القرآن لقب 
ألنه فسر القرآن الكرمي .  فقد اتسع الدائرة الداللية  سيد عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه  

  يا. ه الكلمة يف العصر الراهن بسبب أمهية الرتمجة عاملهلذ

  ويف االصطالح تعىن كلمة "ترمجة" ثالثة معاين: 

  األول: جمال الرتمجة كله, والثاين: عملية الرتمجة , والثالث: النص املرتجم.   

إما به  فرياد  الرتمجة  جمال  فيه    أما  يتخصص  أكادميي  علمي  بشهادات جمال 
الطبييعي العلوم  نقل  به  يراد  والدكتواره,وإما  واملاجستري  بني  البكالوريوس  واالجتماعية  ة 

دوات لغوية فمن هذا املنطلق هلا جماالت شىت قدر العلوم على سبيل املثال الرتمجة   اللغات 
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ة والرتمجة الدينية  ة اإلعالمية والرتمجة التجاريانونية والرتمجة الطبية والرتمجاألدبية والرتمجة الق
  والرتمجة التقنية وغريها كثري.

  أنواع الرتمجة  -٢

ة بني لغتني خمتلفتني أو يف لغة واحدة بتسهيل النص الصعب  مجة الواقعفعملية الرت  
  يليل من التفصيل: فقسمها املنظرون املرتمجون إىل فيئات بتقسمات عدة نذكرها بق

  لمة واملعىن: كلمة بكلمة و معىن مبعىن: ول:  الكقسيم األتال
سيم وأيده هوراس  لقد قدم شيشرون؛ واحد من أعالم الرتمجة القدماء , هذا التق

  وطبقه القديس جريوم.  
(  -أ شيشرون  ماركوس طوليوس  اخلطيب Marcus Tullius Ciceroلقد وزع   (

  ي يف فيئتني ومها: قبل امليالد)  العمل الرتمج ٤٣ -قبل امليالد ١٠٦الروماين (
) : ترمجة معىن كل كلمة منفردة Word for Wordترمجة كلمة بكلمة  ( - ١

  نحوية للغة اهلدف.  دون مراعاة املنظومات ال
٢ - ) مبعىن   معىن  مراعا  Sense for Senseترمجة  الكامل  املعىن  نقل   :(

  جلميع املنظومات النحوية للغة اهلدف.  
لروماين  كوينتس هوراتيوس فالكس أيد هذا التقسيم فيما بعد الشاعر ا   - ب 

قبل    ٦٥( املولود يف عام     – )  Quintus Horatius Flaccusهوراس (أو  
و  امليالد) وقدم  ٨املتويف يف عام  امليالد  الشعر" يف شعر    قبل   "ترمجة  نظرية 

  قبل امليالدي.   ١٩) فن الشعر يف عام Ars Poeticaمنظوم حتت عنوان (



7 
 

ىف يف   بعد امليالد املتو   ٣٤٧) ( املولود يف عام  Jerome  لقد قام القديس جريوم (  -ج 
الثاين أ  ٤٢٠سبتمرب    ٣٠ النوع  ي ترمجة معىن مبعىن يف ترمجته  بعد امليالد ) بتطبيق 

) من اإلغريقية املرتمجة والعبريية األصل إىل الالتينية يف عام. وصارت Vulgateالشعبية (
الرتمجة الشعبية مرجعا أساسيا للكنيسة املسيحية حىت العصر احلديث.  فنظرا   هذه 

سبتمر   ٣٠ي  ل لقب رئيس املرتمجني وحيتفل يوم الرتمجة بتاريخ وفاته أخلدماته لقد  
  كل عام عامليا.

  التقسيم الثاين: حسب اللغات: 

كوبسون ( ) لغوي روسي بتقسيم عملية الرتمجة ١٩٨٢-١٨٩٦لقد قام رومان 
  يف ثالث فيئات وهى:  

: تعىن هذا Intra-lingual Translationيف نفس اللغة: غة واحدة أو الرتمجة يف ل - ١
املعقدة لنص ما يف نفس اللغة بكلمات النوع  من الرتمجة  إعادة الصياغة الصعبة و 

زال  لغموض من الكلمات والعبارات. ة اسهلة الفهم و

: ٢٠٠٣أو الرتمجة احلقة (عناين    Inter-lingual Translationالرتمجة بني لغتني:   - ٢
من الرتمجة نقل معاين الكلمات والعبارات من لغة إىل لغة ): تعىن هذا النوع  ٦

 ة.  أخرى. وهذه هى أصل الرتمج

السيميائية:   - ٣ وت Inter-semiotic Translationالرتمجة  التبديلية:  هذه   -سمى 
Transmutation    :عناين قال  النوع كما  هذا  يعىن  الصفحة).  نفس  (عناين: 

اللغوية". وقد تكون  "تفسري العالم اللغوية بعالمات من نظم العالمات غري  ات 
لكلمات و هذه العال قد تكون شعرا حيول إىل صورة  مات غري اللغوية صورة تعرب 
 أو عكس.
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لنص األصل والنص اهلدف أو حسب الكتاب التقسم الثالث: حسب ا

  وحسب القراء:  

) بتوزيع عملية الرتمجة  ٦٦:  ٢٠٠٦لقد قام بيرت نيو مارك (مارك : ترمجة غزالة  
ال اللغة اهلدف. فقسم يف مثانية حسب مراعاة النصوص يف  لغة األصل  والنصوص  يف 

الكالم وأربعة   ت؛ أربعة حسب النص األصلى أو اللغة املصدر  مراعاة لصحاحبفيئا
  حسب النص اهلدف أو اللغة اهلدف مراعاة للقراء.  

  حب الكالم: حسب النص/اللغة  املصدر مراعاة لصا  -أ

١ - )  : بكلمة  لفظة  word to word translationالرتمجة كلمة  ترمجة كل  تعىن   :(
األصل  منفصلة عن اجلملة أو النص  مراعاة لنظم اجلملة  مفردة منفردة عن األخرى  

 قها مبا فيها ترمجة التعبريات الثقافية حرفيا غري معنوي.   وسيا

٢ - ) احلرفية:  لنظم ):   Literal Translationالرتمجة  مراعاة  الكاملة  اجلملة   ترمجة 
   اجلملة اهلدف مبعاين سطحية أو معاين أولوية غري مراعاة لدالالت سياقية. 

): ترمجة اجلملة أو  النص مبعانيها الكاملة  Faithful Translationالرتمجة الوفية: ( - ٣
ا مطبقا نظم اجلملة اهلدف وفيا ملقاصد كاتب الكالم األصلي.    مع سياقا

الداللية:  مجالرت  - ٤  / املعنوية  تساوي Semantic Translation(ة  املعنوية  الرتمجة   (
كامن مع السياقات وختتلف من الوفية يف إعطاء وزن الرتمجة الوفية يف نقل املعىن ال

ة اجلمالية مع التنازل يف املعىن إىل درجة ما وترمجة الكلمات الثقافية حرفيا   إىل القيم
 فرصة للتغلغل البديهي للمرتجم يف النص املصدر. طاء و إعبكلمات غري ثقافية 
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  حسب النص/اللغة اهلدف مراعاة للقراء:  -ب

االقتبا - ١ نواعها والشعر   Adaptationسية:  الرتمجة  للمسرحيات  : هى ترمجة حرة 
اليت حتافظ على موضوع املسرحية والشعر والشخصيات الواردة فيهما وحبك النص 

إىل ثقافة لغة اهلدف. وقد تلخص الكتب املسرحية و   مع حتويل ثقافة لغة املصدر 
الفن من  جموعة  مبساعدة  املسرح  على  فنية  منتجات  يف  ت الشعرية  والفنا انني 

 واملمثلني واملمثالت وممنتجني. 

ركا أسلوبه و  Free Translationالرتمجة احلرة: ( - ٢ خراج احملتوى  ): يقوم املرتجم 
اللغة األصلية. وقد إبقاء املضمون دون شكل األصل م صيغا صياغة أطول من 

 تسمى هذا النوع "ضملغوية/ ضمن اللغة".  

): يرتجم املرتجم املعاين الدقيقة   Idiomatic Translationالرتمجة االصطالحية: ( - ٣
وهذا   اهلدف.  اللغة  يف  األصطالحية  والتعابري  الثقافية  لتعبريات  املصدر  للنص 

درا من االبتكار يق لتعبريات اجلديدة يسمى نوعا  وم به املرتجم مثر اللغة اهلدف 
 والكلمات احلديثة. 

تضمن هذه الرتمجة نقل ): تCommunicative Translationالرتمجة التخاطبية: ( - ٤
املعاين الكامنة السياقية مبضون ولغة  يقبلهما القراء بسهولة دون أي ازعاج يف فهم 

خدم الكلمات والعبارات الرائجة والدارجة حمتوى الرتمجة. يعىن هذا أن املرتجم يست
 يف زمان ما و يف مكان ما مع طبقة من الناس.   

  

  

 



10 
 

  :  سب النظق والكتابة التقسيم الرابع: ح

املكون املرتجم  من الالزم أن يكون مبنيا على  كلمات منطوقة وملفوظة وهذا هو 
ون هذا املكون مكتو  القسم الذي كان أكثر ممارسة منذ العصر القدمي؛ وقد ميكن أن يك

  على ورقة أو شاشة أو  منقوشا على شئي من أدوات الكتابة.  

  ين ومها :تيب إىل قسمني كبري مجة حسب هذه الرت فتنقسم الرت 

 الرتمجة التحريرية     -ب    الرتمجة الشفوية       -أ
 

  الرتمجة الشفوية:   - أ
لرتمجة الفورية , لقد حتدث هذه الرت  مجة حني يتحدث وقد تسمى يف العصر الراهن 

قوم بني املتحدث وبني السامعني  متحدث والناس حوله أو السامعون ال يفهمون لغته في
قال كالم املتحدث  من لغته إىل لغة السامعني.  وقد وزَّع العلماء مرتجم فوري ك جسر 

بثة هلذا النوع من الرتمجة حىت بسبب تعقده قد دخل يف العلوم املعرفية    أصوال وضوابط 
لذاكرة واملخ واالستماع والتحليل والرتكيب والنطق يفأل  نفس الوقت. هلذا النوع  ا تتعلق 

  بريان:  من الرتمجة قسمان ك

  القسم األول: الرتمجة الفورية املتتابعة: 

من   تبدأ  فرتة  يتحدث  إىل    ٣٠املتحدث  يسمع كالم   ١٥نية  واملرتجم  دقيقة 
م    املتحدث حبذر وجدية ويضبط بعض الكلمات  املهمة مثل أمساء األعالم وألقا
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والتواري  والكسور  واألفعال  واألعداد  والضمائر  والشهور  م  األ وأمساء  بصورة  خ 
التحت.  إىل  الفوق  من  أي  وبطريقة خاصة  احلجم   خمتصرة يف كراسة صغرية  

وين مساعدة الذاكرة قصرية املدى يف ترمجة فورية للكالم   وغرض هذا الضبط والتد
  بشكل صحيح وسليم.   املنظوق

  قد ينقسم هذا القسم مزيدا يف أنواع شىت مثل: 

ا  املرافقة؛  أو  املصاحبة  الفورية  الفورية  الرتمجة  الرتمجة  اهلمسية؛  الفورية  لرتمجة 
ستشفيات ومراكز الرعاية لالجتماعات الصغرية؛ مثل التجارة  وحماكم القانون وامل

في جيتمع  اليت  املواقع  من  وغريها  بعضهم الصحية  لغة  يفهمون  وال  الناطقون  ها 
 البعض.   

  القسم الثاين: الرتمجة الفورية املتزامنة: 
ألنواع ألن املرتجم الجيد فرصة تفكري أو ة الفورية من أصعب اهذا النوع من الرتمج

لمات املسموعة بل هو جيلس يف كشك أو استخدام أية وسيلة ملعرفة معاين الك
ألدوات الالزمة ويسمع لغة وينقل الكالم إىل لغة أخرى بدون   غرفة معزولة جمهزة 

حيتاج امل  توقف.  يتحلى  أن  الفورية  الرتمجة  من  النوع  املتزامن هذا  الفوري  رتجم 
التجار  شىت:  نواع  املؤمترات  يف  حتدث  ودائما  ا.  مهارا اللغوية  ية  لكفاءات 

  ثري.  والقانونية والسياسية واالقتصادية والدينية والطبية وغريها ك
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  الرتمجة التحريرية:   -ب

قد تكون عن شئ مكتوب أ كان على   -الرتمجة التحريرية كما يظهر من امسها
أو العوملة والدوملية    ورقة  بسبب  العامل  النوع أكثر شيوعا يف  تلفزيونية. وهذا  على شاشة 

أقصاها. والتوطني وشيوع التجارة الواسعة عرب االنرتنت من قرية إىل قرية تقع يف والتعريب 
ترمجته على     أن هذا النوع يسهللو نقوم مبقارنة بني الرتمجة الفورية والرتمجة التحريرية فنجد  

فرصة  املرت  جيد  ألنه  النص.  جم  من  املراد  املعىن  لتحديد  واملصادر  القواميس  يف  البحث 
أنو  (نيومارك:  وللنصوص  يدا  وزع  منهاما  واحلوا١٥اع  واملناقشة  والوصف  الراوائية  ر  ): 

ى ما  ) يف السلم االسلويب أنواع أسلوب النصوص فه١٦وحسب ما نقل  نيومارك (ص
يح واحليادي والعامي والسوقي والبذيء. وهناك أصناف  يلي: الرمسي جدأ و الرمسي والفص

شعيب والنص التعليمي والنص الفين والنص  أخرى للنصوص مثل النص البسيط والنص ال
متخصص يفهمه  (الذي  الغامض  (نيومارك ص    الفين  فقط).  ال  هذه ١٧ا فنقل   .(

ا املرتجم.  النصوص من لغة إىل أـخرى هى مه  مة شاقة يقوم 

ت واسرتاتيجيات اليت فصل التحريريللرتمجة   ة تعريفات  ومصطلحات واصول ونظر
م.  العلماء يف كتبتهم ومق   اال

  بعض املختصرات اليت ترد بكثرة يف جمال الرتمجة:  

إلجنليزية  ية  الكلمة العرب   املختصر   الكلمة 
  Source Language  SL  اللغة األصلية 

  Target Language  TL  اللغة اهلدف

  Subject Matter  SM  للرتمجة   ادةامل
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  Source Text  ST  النص األصل 

 Target Text TT  النص اهلدف 

 Translated Source TS  النصوص املرتمجة  

 Natural Language NL  اللغة الطبيعية  

 Machine Translation MT  الرتمجة اآللية  

 Computer Assisted Translation CAT  الرتمجة مبساعدة احلاسوب 

 Spoken Language SL  اللغة املنطوقة 

 Written Language WL  اللغة املكتوبة  

ت:     بعض أهم النظر

  ظر/املنظريناملناسم   اسم النظرية يف اإلجنليزية  اسم النظرية يف العربية  
لكلمة     شيشرون    نظرية الكلمة 

ملعىن   شيشرون     نظرية املعىن 
  هاريس هاليداي/كاتفورد      ةالنظرية اللغوية/ اللساني

يدا      نظرية التكافؤ الديناميكي     إيوجني 
يدا     نظرية التكافؤ الشكلي   أيوجني 
يدا      نظرية التكافؤ الوظيفي   أيوجني 

  مانتاري     الرتمجة نظرية فعل 
  كاتفورد    نظرية التحول

  فيدوروف      
ا    بيرت نيو مارك      أنواع الرتمجة واسرتاتيجيا
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  بيكر       ة والتواصل  مجالرت 
  زوهار    نظرية النسق املتعدد

النظرية الغائية/ نظرية  
  القصد 

  هينز فرمري   

ت الرتمجة     جسرتمان     الثقافة ونظر
ت الرتمجة:    نظر

ت  ة تدخل حتت إطار دراسات الرتمجة اليت تعد جماال علميا أكادمييا  الرتمج  نظر
الرتمجة علم يبحث عن مجيع أصول الرتمجة    يف العصر احلديث: ويعىن مصطلح دراسات 

ا وعملية الرتمجة وعمل املرتجم ومسئوليته ودوره يف نقل ا وتقنيا   النصوص.   ونظر

والتكافؤ - ١ املعىن  اخلمسينات:    : Meaning & Equivalenceنظرية  يف  :ظهورها 
كوبسون يف عام   يدا فكرة  ١٩٥٩قشها رومان  النقاش  . أضاف إىل هذا 

" مث وضح نظريته يف قمسني أساسيني مها equivalent effect  -ثر املكايف"األ

الشكلي( (Formal Equivalenceالتكافؤ  الديناميكي  والتكافؤ   (Dynamic 

Equivalence (  

ت   - ٢ ول التغيريات والتحوالت يف أزواج لغوية خالل الرتمجة: ظهورها لغوية حنظر
 يف اخلمسينات والستينات:

a . ل   ) صنفه كل من  ١٩٥٩غيريات (ة ملعاجلة التتقنيات الرتمج فين وجني  جني 

)   Jean Paul Vinay 1910-1999  & Jean Darbelnet  (داربلنيه  

لغ يف د ثري   راسات الرتمجة.  ومازالت هذه التقنيات ذات 
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b.   ن إ جون كيونسن  به  قام  الرتمجة:  على  التقابلي  اللغة  علم  تطبيق  حماولة 
لغوي  )  (John Cunnison Ian Catford – 1917-2009كاتفورد  

 استكتلندي.  

c. ) لغة مصدر ولغة هدف: قدمه فان لوفن زفارتز   van)تقييم زوج لغوي: 

Leuven-Zwart   ت اخلطا  ب العليا. رابطا التغيريات مبستو

d.   حتليل التغيريات وترمجة األسلوب: حماولة عاملني من جيكوسلوفاكية أحدمها
) وعمال فی القرنني الستينات   Popovicبوبوفتش (والثاين هو    )Levyليفي (

 مجة.  دث خالل عملية الرت والسبعينات عملها لتحليل التغيريات التی حت

ت وظيفية وتواصلية: عد - ٣ ت أملانيني: نظر وا هؤالء الرتمجة فعال من أفعال نظر
 البيثقايف,

a . ني  كريستينا ريس: تبحث عن وظائف اللغة ونوع النصوص واجلنس والربط ب
ا خالل معاجلة العناصر املذكور   ة يف الرتمجة.  عملية الرتمجة ا واسرتاتيجيا

b.  الغاية أو النظرية الغائية:هانس فرمري: نظرية اهلدف أو 

 Hans Vermeer- Skopose Theory.  النص فرمري عن هدف  يبحث   .

والثقا واملتلقي  املرتجم  الرتمجة  اهلدف. يشرتك يف عمل  الثقافة  فة املرتجم يف 
 واهلدف والشخص الذي يريد الرتمجة هلدف خاص.  

c. مانتاري الرتمجي    Holz Manttari  -هولز  الفعل  نظرية   :Translation 

Action , عة الطبقات منها:  عندها الرتمجة عمل ثقايف يؤثر على جممو 
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i .  الرتمجة التجارية 

ii .  البيثقافية 

iii. مصلطحات العمل واإلدارة 

iv. وا واملفوضني  املنشئني  بني:  واملتلفيني التواصل  واملستفيدين  ملنتجني 
 ص املرتجم واهلدف منه. للن

d.  من أكثر  املصدر  النص  على  تركز  املرتمجني: هى  تدريب  و  نورد  كريستينا 
 النص اهلدف.  

أ - ٤ على  اخلطاب  الوظيحتليل  اللغة  علم  قدمت سس  لقد  هلاليداي:  النظامي  في 
مب منوذجا  هاوس  اخل جوليان  لتحليل  هلداي  لغوية  أسس  على  وملعرفة  نيا  طاب 
ترمج الواردة يف  تنظيم منوذجها  األخطاء  وقد دققت يف  املرتجم.  ته خالل عمل 

 املسمى منوذج تقييم الرتمجة.  

ل - ٥ أسس  على  الرتمجة  لتحليل  وميسون  حامت  العالقات منوذج  لتحليل  غوية 
 الرتمجة. االجتماعية والقوة يف 

ثري  ينة على أسس براغماتية وعلوم اللغة منوذج مو بيكر مب - ٦ االجتماعية اليت هلا 
ا والبىن الثيمية انسجام النص وترمجتها إىل يف الرتمج ة. تناقش بيكر النص ومكو

ثريها يف الثقافة اهلدف.    اللغة اهلدف و

ة اليت تنظر إىل الرتمج  دة : طور أيتمار ايفن زوهار هذه النظريةظم املتعدنظرية الن - ٧
جا من  اللغوية  التحليالت   خالل  لثقمن  واألدبية  التارخيية  واألنظمة  افة  نب 

 اهلدف.  
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خمططات للنظم املتعددة: لقد قام المربت وفان غورب لتحليل وصف الرتمجات.  - ٨
) يف الرتمجة  Normsهوم األعراف (ومنهم جسرتمان الذي قدم خمططا لتحليل مف

 اي النص اهلدف.  

ت ترمجية  يف إطار  - ٩ االجتماعية اليت حولت    الثقافة: مشلت الرتمجة مجيع العلوم  نظر
جمال بني التخصصات. فشغلت الرتمجة العلماء من بني التخصصات  الرتمجة إىل 

 املختلفة فقد تشعبت الرتمجة من بينها ما يلي: 

a . ) إندري لوفريA. Lefevere  طور نظرية إعادة الكتابة: أي الرتمجة ما هى :(
رفيها قوة السلطة تكن موجودة يف اللغة اهلدف. وقد ذك  إال كتابة جديثة مل

يولوجيات وتدخل بوطيقا النظم النثقافية اليت تدخل يف بصورة إدخال اإليد
الرتمجات األدبية. ومن بني هذه التجربة لقد وصل إىل سبعة اسرتاتيجيات 

 رتمجة الشعر. ل

b. ) سائمون  ي Sherry Simonشريي  االجتاة  هذا  اجلندر:  ونظرية  على )  ركز 
 كأن املرأة موجودة فيها.   اجلانب األنثوي يف الرتمجات 

c. ) شيباكspivak ) ونرياجنا ،(Niranjana) وكرونن ،(Cronin  ونظرية ما (

 انشئت بعد االستعمارية:لقد طور هوالء هذه النظرية من بني الرتمجات اليت
اجل على  فركزوا  املتسعمرات.   يف  اإلجنليز  استعمار  حتت  البالد  انب  يف 

م يف  ة وطريقة إدخال السلطة وإيديولوجيااالستعماري يف الرتمجات املوجود
 الرتمجة.  
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دور  - ١٠ فينويت عن  لقد كتب  األديب:  املرتجم  ودور  الالمرئية  ونظرية  فينويت  لورنس 
 -النصوص األدبية وذكر صفة املرتجم ب" الالمرئيةاملرتجم واسرتاتيجياته يف  نقل  

Invisibilityلنص األديب أن ال  " . يعين هذا املصطلح أن املرتجم يقوم برتمجة ا
النص املرتجم خيلو من أثر الثقافة االجنبية. وقد كأن    يظهر فيه الثقافة األجنبية أو

) و توطني الرتمجة  Foreignizationذكر اسرتاجتيتني مهمتنن مها تغريب الرتمجة (

)Domestication  .يف تغريب الرتمجة دور للمراجعني األدبيني والناشرين أيضا .( 

ت يف   - ١١  منها ما يلي:   إطار فلسفي:نظر

a . بل"  يف عام  جورج شتانري ونظرية اهلرم ينوطيقة: لقد كتب كتا " ما بعد 
 امليالدي من بني الرتاث اهلرمينوطيفي األملاين    ١٩٧٥

b. و   عذرا) األديب:  Ezra Pound-1885-1972ند  النص  لتنشيط  ونظريته   (
أن ينشط النص األديب هذا الشاعر األمريكي قد ميكن للمرتجم     حسب آرا

 واجلديدة.  برتمجته املبتكرة 

c. ) بنجامن  لقد  Walter Benjamin- 1892-1940وولرت  املرتجم:  ومهمة   (
 The Task ofاملرتجم" (كتب هذا الفلسفي األملاين كتاب معنو " مهمة  

the Translator  امليالدي حيث وضع فيه مهمة املرتجم    ١٩٢٣) يف عام
ن ينقل النص حرفيا كي تكون اللغة "نقية"  خالل ترمجة النصوص ا ألدبية 

 ويسمى هذه الرتمجة  " الرتمجةالنقية" أي خالية من التدخل اخلارجي.  

d. ) درايداJacques Derrida 1930-2004رض بني لغيت املصدر  ة التعا ) ونظري
التعارض بني   إىل جانب  لقد ذهب جاك درايدا  اللغوية:  والثبوتية  واهلدف 
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الل يف اللغات:  يظهر  قد  التعارض  وهذا  ختتلف  نظمها  ا  بطبيعا  غات 
 الرتمجات.  

١٢ -  ) و خريطة  James Stratton Holmes 1924-1986جيمس سرتيتون هوملز   (
عر اإلمريكي واملرتجم خريطة جامعة لدراسات دراسات الرتمجة:لقد قدم هذا الشا

جيمس قدم  لقد  أكادميي.  الرتمجة كمنهج  قبول  سبب  اليت صارت  يف    الرتمجة 
ت البطبيقية الثالث املنقد يف ج امليالدي  ١٩٧٢امعة اميسرتدمي عام امؤمتر اللغو

 Name and Nature of  –ورقة علمية عنواها "اسم وطبيعة دراسات الرتمجة  

Translation Studies  لقد غري هذا البحث جمرى الرتمجة واجلدلية يف نوعيتتها . "

 وطبيعتها. وهذه هى اخلريطة: 

 
 ايس هوملز لدراسات الرتمجة جيمس  خريطة
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) و املنهج املتداخل:  Mary Snell-Hornby -1940 born(  هورنيب-ماري سنيل - ١٣

)  Integrated Approach 1987لقد قدمت ماري أن الرتمجة كمنهج متداخل (
 اليت من الالزم أن يدخل مناهج اجلامعات. 

ت الرتمجة  -٣   صعو

غية والثقافية  املعاين املعجمية والداللية والبال  مير املرتجم مبراحل صعبة خالل نقل 
والسياقية وما فوق املقطعية من اللغة األصل إىل اللغة اهلدف. كما صرح الدكتور حسن 

رتمجة هى نقل املعىن فقظ. واملعىن نتاج العناصر املختلفة مبا  ) أن ال٢٠٠٨:٢غزالة (غزالة  
ت املعىن تنقسم يف أقس واملفردات واألسلوب واألصوات. وكل  فيها النحو   ام  جزء من مكو

  عدة. وهى برتتيب اآليت:  

 املكون النحو: يشتمل النحو على :  .١

لنموذجية  األفعال ا  -٥الزمن    -٤ترتيب الكلمة    -٣شبه اجلمة    -٢اجلملة,    -١
آداة   -١١الظروف    -١٠الصفة     -٩األمر    -٨النهي    -٧االستفهام    -٦

  . موصوالت أو رابط اجلمل -١٢التعريف 
 مكون املفردات: تشتمل املفردات على العناوين التالية: .٢

التالزم اللفظي   -٥املعىن الضمين    -٤األضداد    -٣تعدد املعاين    -٢املرادفات    -١
از  -٨األمثال التقليدية  -٧التعبريات االصطالحية  -٦  ا

 مصطلحات املؤسسات-١١م األعال-١٠املصطلحات ( التعريب)  -٩ 

 املشرتك اللفظي.  -١٣الثقافة  -١٢ 
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 مكون األسلوب: حيتوي األسلوب على  العناصر األسلوبية التالية:  .٣

ا  -١   - ٤املوازاة    -٣التقدمي    -٢االلتزام بشكليات اجلملة  مقابلة عدم االلتزام 
والقصرية     -٧إطناب  -٦التكرار  -٥الغموض   الطويلة  اجلمل  - ٨استخدام 

 قابل الفعلية.  االمسية م -١٠عالمات الرتقيم  -٩لسخرية ا

 مكون األصوات: يشتمعل هذا اجلزء على العناوين التالية:  .٤

 انسجام أي تناغم األصوات  -٤اجلناس ٣اإليقاع  -٢السجع/ القافية  -١

 الرنني. -١٠نغمة -٩نربة  - ٨م التنغي-٧تفعيلية -٦حر الوزن الشعري أو الب-٥

اجلملة أوالنص ألن جم حني جتتمع هذه العناصر  يف الكلمة او يتصعب على املرت 
ت املعىن.  وال ميكن ترمجتها  كل عنصر  من هذه العن اصر األربعة  يعد من أهم مكو

ت إطالقا فيضطر املرتجم برتك بعضها كماهى   ويضع لبعض منها    بعض من هذه املكو
جتهاده.    كلمات جديدة 

ت  ٣٫١   . أنواع الصعو

ت خمتلفة ومتعددة من حيث العناصر اإن ال للغوية والبالغية والثقافية. فهناك صعو
ت الرتمجة وهى:  أربع   ة جمموعات شاملة لصعو

 ت/ املشاكل النحوية  الصعو

  ت/ املشاكل املعجمية  الصعو

  ت /املشاكل األسلو  بية الصعو

 ت/املشاكل الصوتية  الصعو
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بفروع   موعات  ا هذه  تشتمل  حتت قد  املوضوعات  تنوع  حيث  من  عديدة 
ا. نفص   ل ذكرها فيما يلي:إطارا

ت الناجتة عن ترمجة األفعال  - ١ ت/ املشاكل النحوية: تشتمل هذه الصعو الصعو
النموذجية والنفي واألمر  واملاضي واألمس الناقصة واألفعال  اء واألعالم واألفعال 

والزم واالستفهام  املصدر  واسم  والصفات  االمسية والضمائر  اجلمل  والشروط  ان 
ف والتنكري و  ع أخرى من اجلمل والتعبريات اللفظية وال التعريواجلمل الفعلية وأنوا 

 أدوات الوصل.

ت تنتج عن  - ٢ موعة على صعو ت/ املشاكل املعجمية: تشتمعل هذه ا الصعو
ات اللفظية  ترمجة املرتادفات و تعدد املعاين وأحادي املعاين واملتالزم   الرتمجة احلرفية 

التعبري  املخصصة واألمثال  از واحلقيقة و مشكلة والعبارات  ا الفعلية وترمجة  ات 
الكلمات ال ترمجة  و  املؤسسات  اإلدارات  وأمساء  الكىن  األلقاب  واألمساء  تعريب 

 والعبارات الثقافية.  

ت/ املشاكل - ٣ موعة املوضوعات اآلتية:   األسلوبية:  تدخل  الصعو ضمن هذه ا
ي والغموض واألسلوب املعقد التحرير الرمسي وغري الرمسي و التقدمي والتواز   أسلوب 

ط و أسلوب اجلمل القصرية و مجل الفعل املعروف مقابل  مقابل األسلوب البسي
هول و أسلوب التكرار والتنوع وأسلوب اإلطناب    وأسلوب اإلمسية    مجل الفعل ا

 والفعلية وترمجة عالمات الرتقيم.

ت   - ٤ موعة صعو ا تدخل يف هذه  الصوتية:  املشاكل  ت/  تتعلق الصعو متنوعة 
  عر املوزون واألغنية  وغريها.  بصوت الكلمة  والتنغيم والنرب والقافية والش 
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  شروط املرتجم -٤

قرر العلماء شروطا    املرتجم أمني يف نقل معاين نص من لغة إىل لغة أخرى. فقد
ا:   للمرتجم نظرا لدوره اهلام ومحل   املسؤولية الثقيلة. قد ذكر اجلاحظ بعض الشروط نبدأ 

يقول اجلاحظ: "مث قال بعض من ينصر الشعر )  ٧٦-٧٥(ص      كتاب احليوان  يف
وحيوطه وحيتج له: إن الرتمجان ال يؤدي أبدا ما قاله احلكيم، على خصائص معانيه، وحقائق 

يوفيها حقوقها، ويؤدي األمانة    هبه، ودقائق اختصاراته، وخفيات حدوده، وال يقدر أنمذا
يل وجيب على اجلري، وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها  فيها، ويقوم مبا يلزم الوك

واإلخبار عنها على حقها وصدقها. إال أن يكون يف العلم مبعانيها، واستعمال تصاريف  
ويالت خم  تعاىل ابن  ارجها، مثل مؤلف الكتاب وواضعه، فمىت كان رمحه هللاألفاظها، و

فهريز،   وابن  قرة،  وابن  عمة،  وابن  مثل البطريق،  املقفع،  وابن  وهيلي،  وابن  وثيفيل، 
 كان خالد مثل أفالطون؟! أرسطاطاليس؟! ومىت  

، وال بد للرتمجان من أن يكون بيانه يف نفس الرتمجة، يف وزن علمه يف نفس املعرفة
للغة املنقولة وامل نقول إليها، حىت يكون فيهما سواء وغاية،  وينبغي أن يكون أعلم الناس 

ه أيضا ل واحدة  قد تكلم بلسانني، علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما؛ ألن ك  ومىت وجد
خذ منها، وتعرتض عليها، وكيف يكون متكن اللسان منهما   من اللغتني جتذب األخرى و

فيه،   فجمتمعني  واحدة،  قوة  له  وإمنا  لواحدة،  انفرد  إذا  واحدة  كتمكنه  بلغة  تكلم  إن 
كثر من لغتني، على حساب ذلك تكون استفرغت تلك القوة عليهما، وكذلك إن ت كلم 

غات. وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، كان  الرتمجة جلميع الل 
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فيه.  أن خيطئ  وأجدر  املرتجم،  على  من هؤالء    أشد  بواحد  يفي  مرتمجا  البتة  جتد  ولن 
  ".العلماء

  ية.  لقد وضع اجلاحظ الشروط الالزمة للمرتجم وللرتمجة املرض

العامل الفرنسي واملرتجم والناشر لقد قدم مخسة  1564-1509مث  أيين دولت (  (

مر من الكنيسة. أصوله فيم  ته عن الرتمجة لقد أحرق حيا  ا  أصول للمرتجم وبسبب نظر
  يلي: 

  .يلزم املرتجم أن يفهم حمتوى النص األصلي 

  اهلدف. من الضروري أن يكون املرتجم ذا كفاءة يف اللغتني املصدر و 

  .عليه أن جيتنب  عن الرتمجة حرفا حبرف 

 .عليه أن يستخدم اللغة املستخدمة الرائجة 

 .عليه أن ينتج النص اهلدف يف أسلوب بليغ ومتناغم 

فراسر ) املعروف ب أليكزيند  Lord Wood Houselee(مث قدم الرد وودهاوسلي  
 ) املقال عن أصول  1813-1747ئتلر   ثالثة أصول يف كتابه:    ()  Essay onالرتمجة 

Translation Principle-1971  :وهى ما يلي (  

 .جيب أن يقدم املرتجم نسخة كاملة الفكار العمل األصلي 

  املنوال كما يف األصلجيب أن يكون أسلوب الكتابة وطريقتها يف نفس 
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 املرتمجة جبميع اللوازمات املوجودة يف األصل اليت جتعل   جيب أن تتحلي النسخة
  القراءة والفهم حيمل املعاين كلها. النص سهال

  الوحدة  وأسئلة  -٥

حبثوا عن املصطلحات الرتمجية وترمجوها إىل اللغة اإلجنليزية واآلردية مستخدمني ا - ١
العربية إىل اإلجنليزية )  واملعجم املورد من almaany.com(  املعجم املباشر: املعاين

  ).Thesaurusو من اإلجنليزية إىل العربية واملكنز ( 

 اكتبوا حيو قصرية على أمهية الرتمجة والرتمجة الفورية يف ضوء ما قرأت يف الوحدة.  - ٢

 إحبثوا مجيع أعالم الرتمجة ورتبوا قائمة أمسائهم حسب ترتيب زمين.  - ٣
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  الصفحة   العنوان   الرقم 
  ٢٨  التعارف  - ١
  ٢٩  األهداف   - ٢
  ٣٠  ة اسم اإلشار   - ٣
  ٤٢  استخدام حروف اجلر  - ٤
  ٤٥  إليه ضاف املضاف وامل  - ٥
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 كليت   يف  التطبيقية  الرتمجة  فن  ملمارسة  املركزة  املوجزة  اإلملامة  على  الوحدة  هذه  تعتمد
 عن   يعين  ال   وذلك   متطور،   ومنهج   يدجد   بتخطيط  ذلك،  وعكس  واإلجنليزية  العربية  اللغتني

  املطردة  أصوهلا  عن  واالستقالل  الرتمجة  لفن  األساسية  العلمية  األسس  عن  التام  االحنراف
 متكني  إىل  وسيلة  كله  ذلك   من  الغاية  تكون  أن  املقصود  بل  عليها،  املتعارف  وقوانينها
  والسعي  جانب  من  ةخرب   واكتسابه  كفاءة  وتؤهيله  الرتمجة  فن  يف   مهارته  تنمية  من  الطالب

  . آخر جانب من مستواه حدود يف واملعجمية  اللغوية ثروته من االستزادة إىل

 من  أو  األفكار،  متكاملة  لغوية  قطع  ظل  يف  املادة   عرض  إىل  دةوحال  هذه  تتدرج
  اللغوية  للمادة  يكفل  ما  كل  مراعاة  مع  واحد،   موضوع   حوله  تدور   مالئمة   أمثلة  خالل

  . واالستساغة والبيان حالوضو  النحوية والظاهرة

 اللغوي  مستواه  وترعى  حية  من  الطالب  لدى  الدراسي  اجلو  الوحدة  هذه  ترعى
 واألمثلة  املنوعة   القطع  طريق  عن  له  يتم  حبيث  النحوية،  الظواهر  إىل  إلضافة  والفكري
  راءثإ   ا  حيقق  حىت   احلضاري،   وتراثه  به   احمليطة  وبيئته  املعاصرة  حلياة   تتصل  الىت  املتعددة
  اية   يف  له   ويتاح  املشرقة،  واألساليب  الصور   من  وزاده  الفكري،  وحمصوله  اللغوي،  معجمه

  الذي   للتدريب  امتداد  فيه   تدريب  وكل  التدرييات،   من  كاف  لعدد  يتعرض  ن أ  الوحدة  هذه
  كل   على  االنفتاح  روح  فيهم  تثري  الىت  والنحوية  اللغوية  الظواهر  من  بعده  ملا  وتطعيم  يعقبه

  .  يددج هو ما
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  :  أن على قادراً  الدراس يكون   أن  يتوقع الوحدة هذه  اية يف

 . واإلجنليزية العربية اللغتني كليت  يف جديدة مفرادات  يتعرف .١

 .اللغتني  كليت  يف األساسية القواعد بعض استخدام جييد .٢

 . إنشائه من مجل يف  اجلديدة الكلمات  استخدام إىل يتوصل .٣

 . اللغتني كليت  يف اجلمل ةاغصي معرفة من يتمكن .٤

  من وفري بعدد  كامال  استعا  املوضوع  يستوعب أن للطالب يتسىن .٥
 التدريبات  حل على يقدر  لكي واحدة ظاهرة يف له قتيس الىت األمثلة
 . موضوع كل  عقب

 . تدرجيياً  الفنية وكفايتها الرتمجة مهارة عن وافية خربة  يكتسب أن .٦

   .والعلمي كريلفوا واملعجمي اللغوي مبستواه يرتقي .٧

  خالصا اجلميع سعي جيعل أن آمال وتعاىل سبحانه هللا أدعو وأخريا
  .  العاملني رب   واحلمد للدراسني، مفيدا فعا  بقبوله، ومشموال لوجهه،
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  االجنليزية وفكرا ىف ترمجتها العربية ايها الطالب اقرءا هذه األلفاظ 
Demonstrative pronouns 

Masculine Nouns Feminine Nouns 

 أشخاص  أشياء  أشخاص   أشياء
؟   هذه َما  َمن هذا ؟   ؟   هذا ما ؟   هذه   َمنْ    

 طبيبةٌ   ةٌ +طَبيب a room   ُغرَفةٌ  a doctor  طَبيبٌ  a book  ِكتابٌ 
 مهندسةٌ   ةٌ +ُمَهنِدس a watch  َساَعةٌ  an ngineer  ُمَهنِدسٌ  a pen  قـََلمٌ 
بٌ  َ  a door  ٌَعاِمل  a worker  ٌَحاِفلة  a bus  عاملةٌ   ةٌ +َعاِمل 
 طالبةٌ   ةٌ +طَاِلب a library  َمكَتبةٌ  a student  طَاِلبٌ  a wall  ِجَدارٌ 
 معلِّمةٌ   ةٌ +ُمَعلِّم a truck  َشاِحنةٌ  a teacher  ُمَعلِّمٌ  a chair  ُكرسيٌ 
 حارسةٌ   ةٌ +َحاِرس  a bicycle  َدرّاَجةٌ  a watchman  َحاِرسٌ  a lock  قُفلٌ 

 an  َمَوَظفٌ  a page  َرقٌ وَ 
employee 

 an aero  طَائِرةٌ 
plane 

 موظفةٌ   ةٌ +َمَوَظف
 عميدةٌ   ةٌ +َعِميد  a fan  ِمرَوَحةٌ  a dean  يدٌ َعمِ  a register  َدفَرتٌ 
ِفَذةٌ  a director  ُمِديرٌ  a mobile  َجّوالٌ  َ  a window مديرةٌ   ةٌ +ُمِدير 
 أستاذةٌ   ةٌ +أستاذ a board  ورَةٌ َسبُّ  a professor  أستاذٌ  a train  ِقطارٌ 

ّرِسةٌ د م  ةٌ +ُمدرِّس  a garden  َحِديقةٌ  a teacher  ُمَدرِّس  a mosque  َمْسِجدٌ   
 والدةٌ   ةٌ +والد  a car  َسيَّارَةٌ  a father  والدٌ  a house  بَيتٌ 

 بنتٌ  a ruler  ِمْسَطرَةٌ  a boy  َولدٌ  a table  َمكَتبٌ 
 حماميةٌ   ةٌ +حمامي  a ship  ِفيَنةٌ سَ  an lawyer  حماميٌ  a key  ِمفَتاحٌ 
 ماهرةٌ   ةٌ +ماهر a tree  َشَجرةٌ  an expert  ماهرٌ  an AC  ُمَكيفٌ 

 

  قلُمكِ   كِ +قلم  قلُمكَ   كَ +    قلم  قلِمي  ي +  مقـَلَ 
 +my My pen Your (M)+ Your pen Your (F)+ Your Pen 

  طالبةٌ  أنتِ   طالبةٌ   هي  طالبةٌ  أ  طالبٌ  أنتَ   طالبٌ   هو  طالبٌ  أ
I am…… He is…… You (M) are… I am….. She is…… You (F) are…. 

  رية وترمجتها إىل العربية املفردات تساعدكم على صناعة اجلُمل القص
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للغة العربية    لتدريبات يهتوي الطالب على التعبري 

           Demonstrative pronouns 
Masculine Nouns Feminine Nouns 

 أشخاص  أشياء  أشخاص   أشياء
؟   هذه َما  ؟   هذا  َمن  ؟   هذا ما ؟   هذه   َمنْ    

 هذا
  . ِكتابٌ 

This is a 
book. 

 هو  
  طَبيبٌ 

 He is a 

doctor. 
  ُغرَفةٌ 

 a room 
 ةٌ +طَبيب

a doctor(M) 
 طبيبةٌ 

a doctor(F) 

  . قـََلمٌ   هذا  
This is a 

pen. 
 أنت

  ُمَهنِدسٌ 
You are an 

engineer 

  َساَعةٌ 
a watch 

 ةٌ +ُمَهنِدس
an 

engineer(M) 

 مهندسةٌ 
an 

engineer(F) 

بٌ   هذا َ .  
This is a 

door. 
 أ

  عاِملٌ 
 I am a 
worker 

 هذه 
  َحاِفلةٌ 

This is a 
bus 

 ةٌ +َعاِمل 
a 

worker(M) 
 عاملةٌ 

a worker(F) 

 هذا
  . ِجَدارٌ 

This is a 
wall. 

 هذا
  طَاِلبٌ 

 He is a 
student 

 هذه 
  .بةٌ كتَ مَ 

This is a 
library 

 ةٌ +طَاِلب
a 

student(M) 

 

 طالبةٌ 
a student(F) 

 هذا
  .ُكرسيٌ 

This is a 
chair. 

 ذلك  
  ُمَعلِّمٌ 

 That is a   
teacher 

 هذه 
  .َشاِحنةٌ 

This is a 

truck 

 ةٌ +ُمَعلِّم
a 

teacher(M) 
 معلِّمةٌ 

a teacher(F) 

  قُفلٌ   ذلك
That is 

a lock. 
 من

  هو؟
 هو
. َحاِرسٌ   

  تلك
  َدرّاَجةٌ 

That is a 

bicycle 
 هذا   

  . َحاِرس
  هذه 
  . حارسةٌ 

  َوَرقٌ   ذلك
That is 

a page. 
Who 

is he? 
 He is a 

watchman 
 تلك  

  طَائِرةٌ 
That is an 

aero 

plane 

 أ  أنِت؟   من
 موظفةٌ 

  َدفَرتٌ   ذلك
That is 

a 
register. 

 من
  . َعِميدٌ   أ   أنت؟

 هذه 
 ِمرَوَحةٌ 
  وتلك
ِفَذةٌ  َ  

This is a 

fan and 

that is  
a 

window. 

  هي  هي؟   من
  . عميدةٌ 

 ذلك
  َجّوالٌ 

That is 
a 

mobile. 

Who is 
you?  I am dean. 

 هذه   من
  هذه   تلك؟   ومن
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  ِقطارٌ   ذلك

That is 

a train 
 من

 هذا  هذا؟
 . َمَوَظفٌ 

 هذه 
 َسبُّورَةٌ 
  وتلك
  َحِديقةٌ 

This is a 

board 
and that 

is  
a garden. 

 مديرةٌ 
  وتلك
 أستاذةٌ 

 

 وذلك  مسجد  هذا
  .بيت

This is a mosque and 

that is a house.  

Who is 
this? 

He is 
employ. 

  
 

 مدّرِسةٌ   ةٌ +ُمدرِّس 

 وذلك مكتب  هذا
  . ِمْفَتاحٌ 

This is a table and that 
is a key. 

 من
  . حمامٍ   ذلك  ذلك؟

 هذه  
 َسيَّارَةٌ 
  وتلك
  ِمْسَطرَةٌ 

This is a 
car and 
that is 
a ruler 

 والدةٌ   ةٌ +والد 

ذلك؟   وما هذا ما  
What is this and what is 

that? 

Who is 
that?  That is a 

lawyer. 
 بنتٌ 

 وذلك  مسجد  هذا
. ُمَكيفٌ   
This is a mosque and 

that is a AC.  

 من
 هذا
 ومن
  ذلك؟

 هذا
 مهندس
 وذلك
. طبيت  

 هذه 
  َسِفيَنةٌ 
  وتلك
  . َشَجرةٌ 

This is a 
ship 

and that is 
a tree 

 حماميةٌ   ةٌ +حمامي 

Who is 
this and 

who is 

that 

This is a 
engineer 

and that is a 

doctor. 

 ماهرةٌ   ةٌ +ماهر

  قواعدها؟  مراعاة مع اإلجنليزية للغة التالية اجلمل  ترجم) أ

 وتلك  سيارة  هذه  . كبري  وأنت  صغري   أ
  .شاحنة

  . مديرة هي  هي؟   من  . وهو  أنت

 امرأة   وهي   رجل   تأن
 وتلك  ساعة  هذه 

 . شجرة
 .حمامية أ أنِت؟  من  . ماهرة   هي
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 ومن  هذا   من  . جدار  وذلك   ب   هذا
 تلك؟   ومن  هذه   من . جوعان   أ  ك؟لذ

 . مهندسة وتلك  عاملة   هي . تعبان   هو ذلك؟   وما هذا ما  . طبيب وأنت  مهندس  أ

 وتلك  سبورة  هذه   معلمة  وأ  طالبة  هي
 . فذة

 . مجيلة  تِ أن . قاضية  هي

  قواعدها؟  مراعاة مع  العربية   للغة   التالية   اجلمل  ترجم )  ب
You are a poor 
and he is a rich. 

This is a tree 
and that is 

garen. 

This is a door 
and that is a 

wall. 

He is a teacher 
and she is a 

worker. 

This is a judge 
and that is a 

principle.   
Who are you? I 

am doctor. 

Who is this 

and who is 
that?. 

What is this 

and what is 
that? 

You and I . 
You are a poor 

and he is a rich. 

 I am lazy and 

you are active  

I am tall you 

are small. 

You are 

hungry. 

She is a 

daughter. 

He is tired and 

you are happy. 
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Parts of Body 

هل     Parts of Body Use of  اجلسد  أعضاء   
Masculine   Feminine  Only for Confirmation 

Questions 

Single Parts (Paired Parts) Answer must be … 
 نـََعم   Yes ال    No  .....   هذه  .... هذا

  رأسٌ 
Head  ٌأُذن  

Ear ؟   قلمٌ   هذا  هل 
  Is this a pen?   

 نعم

  أنفٌ 
Nose  ٌَعني  

Eye 
 ؟  كتابٌ   هذا  هل

 Is this a 

book?  
 ال 

  وجهٌ 
Face  ٌَخد  

Cheek 
 ؟   طالبةٌ   هذه   هل

Is this a 

student?  
 نعم

  بطنٌ 
Belly  ٌَكِتف  

Shoulder ؟   سيارة  هذه   هل 
 Is this a car?  

 ال 

  شعرٌ 
Hair  ٌَيد  

Hand 
 ؟   بيتٌ   هذا  هل

 Is this a 

house?  
 نعم

 ال   ؟   رأسك  هذا  هل Arm  ِذراعٌ  Mouth  فـمٌ 
 نعم  ؟  أستاذ   هذا  هل Knee  رُكَبةٌ  Tongue  لسان
 ال   طبيبٌة؟  هذه   هل Lip  شفةٌ  Tooth  ِسنٌّ 
 نعم   شارعٌ   هذا  هل Leg  رِجلٌ  Finger  ُأصُبعٌ 
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  صدرٌ 
Chest  ٌَفِخذ  

Thai 
 مسطرةٌ   هذه   هل

  ؟
 ال 

 نعم  ؟  بٌ   هذا  هل Foot  قَدمٌ  Back  ظهرٌ 
  قواعدها؟   مراعاة   مع اإلجنليزية   للغة  التالية   اجلمل  ترجم)  أ

  . مكسورة  رجلك  . بييت  هذا  نعم،  بيتك؟  هذا  هل  . وجه  وذلك  رأس  هذا
 . مجلية  أذنك .غصن   هذا  ال شجرة؟  هذه   هل . أذن   وتلك   عني   هذه 

  . ظهري هذا
  عينك   وتلك   اليمىن   عيىن   هذه 

  . اليسرى 
 . مجيل  هو رأس،  هذا

 . كبرية  هي  عني،   هذه  . إصبع   هذه   .بطنه  وذلك   ك مف  اذ ه

  قواعدها؟  مراعاة مع  العربية   للغة   التالية   اجلمل  ترجم )  ب
Your 

mouth is 

open. 

This is a 

nose and 

it is small. 

This is your 

head and that 

is my leg. 

Your 

fingers are 

long. 

My eye is 

beautiful and your 

eye is small.   
Are you a 

teacher? 
No, I am 

student. 

Who is 

this and 
who is 

that?. 

Is this your 

class? Yes, it is 
mine. 

This is my 

forehead. 
Your bailey is big.  

Mouth and 

tounge 

This is 

your 

shoulder 

and that is 

my hand.  

Is it your back? 

Yes. It is mine. 

Your arm is 

strong. 
Your right is 
beautiful. 
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    Making the Sentences 

 The pen is new  جديدٌ   القلم  The=   أل
+    أل

 )القمرية(

+  أل
  )الشمسية(

 The Doctor is experienced  خبري   الطبيب

 The car is old  قدمية   السيارةُ   الّشمسُ   القمرُ 
 The Student is hardworking  جمتهد  الطالب   الّسيارةُ   املروحةُ 
 The computer is new  جديد  احلاسوبُ   الّنافذةُ   القلمُ 

 The table is big  كبري   املكتبُ   الطّالبُ   احلاسوبُ 
 The book is cheap  رخيص   الكتاب  الّرسولُ   املكتبُ 
 The Mobile is latest  حديث   اجلّوال  الطّبيبُ   الكتابُ 
 The food is tasty  لذيذٌ   الطعام   الطّعامُ   اجلّوالُ 
 The tea is hot  حار   الشاي  الّشايُ   الوالدُ 

 The Engineer is expert  ماهر   املهندس  الّشارعُ   املهندسُ 
 The door is small  صغري   الباب  الّربُ   البابُ 
 The garden is wide  واسعة   احلديقة  الشَّعرُ   احلديقةُ 
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            (Greeting and introduction)  

  إلجنليزية   لعربية
:وبركاته  هللا ورمحة  عليكم  السالم :Khalid  وبركاته  هللا   ورمحة عليكم  السالم  : خالد   
.وبركاته  هللا ورمحة   السالم  وعليكم :Khalil  وبركاته  هللا   ورمحة  السالم   وعليكم  : خليل  
 Khalid: My name is Khaled, what is  ؟  امسكَ   ما  ،  خالد  امسي  : خالد 

your name? 
 Khalil: My name is Khalil, how are  ؟   حالكَ   كيف   خليل امسي    :خليل

you? 
 Khalid: Fine, thank God, and how are  ؟   أنتَ  حالكَ   وكيف   ،   واحلمد  خبري   : خالد 

you? 
 .Khalil: I am fine, thank God  .  واحلمد   خبري    :خليل
 ?Khalid: Where are you from, Khalil  ؟   خليل   أنتَ  أينَ   ن مِ     : خالد 
 Khalil: I am from Pakistan. What is  ؟   أنتَ   جنسيتكَ  وما . كستان   ِمن أ:  خليل

your nationality? 
 .Khalid: I am from Egypt  . مصر  ِمن   أ  : خالد 
 ?Khalil: Are you Egyptian  ؟   مصريٌّ  أنتَ   هل  : خليل

 Khalid: Yes, I am Egyptian  مصريّ  أ نَعم،    : لد خا
 Khalil: Welcome  وسهال   أهال     :خليل

  

   



38 
 

My introduction 
  إلجنليزية   لعربية

 .My name is Hassan Mahmoud  امسي حسن حممود 
 .My father's name is Mahmoud Ahmed  اسم والدي حممود أمحد

 .I'm a student  . طالب أ
 .I am from Pakistan, I am Pakistani  .كستاين   أ   كستان،   من   أ

 .I study at Allama Iqbal Open University   إقبال   العالمة  جامعة  يف أدرس
  .العربية  اللغة  قسم  يف أدرس. املفتوحة

  
I study in the Department of Arabic 

Language. 
 .I am studying at the bachelor’s level  . البكالريوس  لةمرح يف أدرس
 الكرمي   القرآن  ألفهم العربية  اللغة  أتعلم

  . الشريف  واحلديث
  

I am learning Arabic to understand the 

Noble Qur’an and Hadith. 

ا  العربية  اللغة  أحب   القرآن   لغة  أل
  . واإلسالم  واحلديث

  

I love the Arabic language because it is 

the language of the Qur’an, hadith and 

Islam. 

 .Arabic Languages is easy  . سهلة  لغة  العربية  اللغة
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Introduction of the family  

   إلجنليزية   لعربية
 طبيب،  هو  حسن،   امسه   والدي،   هذا

  . املستشفى  يف يعمل
This is my father, his name is Hassan, he is a 

doctor, he works in the hospital. 

 ربة   هي  خدجية،   امسها   والديت،   هذه 
  . البيت  مور  تم  البيت،

This is my mother, her name  is Khadija, she is the 

housewife.   She takes care of household matters. 
 هو   هللا،   عبد   امسه   جدي،  هذا

  . البيت  يف القرآن  يقرأ  متقاعد،
This is my grandfather, his name is Abdullah, he 

is retired, he is reading the Qur’an at home. 
 هي   فاطمة،   امسها  جديت،   هذه 

  . البيت  يف هللا  تعبد  متقاعدة، 
This is my grandmother, her name is Fatima, she 

is retired, worshiping God at home. 
 مهندس،   هو  سر،  امسه   أخي،   هذا

  . املعمل  يف يعمل
This is my brother, his name is Yasser, he is an 

engineer, he works in the factory. 
 طالبة،   هي   مرمي،   مسها ا  أخيت،   هذه 

  . اجلامعة  يف تدرس
This is my sister, her name is Maryam, she is a 

student, studying at university. 
 صغري،   هو  حارث،  امسه  ابين،  هذا

  . البيت  يف يلعب
This is my son, his name is Haris, he's young, 

he's playing at home. 
 طالبة،   هي   زينب،  امسها  بنيت،  هذه 

  . األطفال  روضة  يف تدرس
This is my daughter, her name is Zainab, she is a 

student, studying in kindergarten. 
 جر،  هو  صر،  امسه  خايل،  هذا

  . السوق  يف يعمل
This is my uncle, his name is Nasser, he is a 

merchant, who works in the market. 
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 ممرضة،  هي  ثناء،  امسها  خاليت،   هذه 
  . العيادة  يف تعمل

  
This is my aunt, her name is 

Thana, she is a nurse, who 

works at the clinic. 
 موظف،  هو صاحل،  امسه  عمي،  هذا

  . املصرف  يف يعمل
This is my uncle, his name is Saleh, he is an 

employee, who works at the bank. 
 هي   عائشة،  امسها  عميت،  هذه 

  .احلكومية  املدرسة  يف   تعلم   معلمة، 
This is my aunt, her name is Aisha, she is a 

teacher, she teaches in public school. 
  اللغتني؟   كليت   قواعد  مراعاة  مع   ذلك وعكس  العربية   من اإلجنليزية   للغة  التالية   اجلمل  ترجم)  أ

  . اجلامعة  يف يعلم  معلم،  هو  زبريي، هللا  مسع. د  امسه   معلمي،   هذا  - ١
 .فصلي  يف   معي  يدرس  طالب،  هو الرمحن،   عبد  ه مسا  زميلي،  هذا - ٢

 . البيت  تنظف  فراشة،  هي خالدة،  امسها   خادميت،   هذه    - ٣

 . العيا  احملكمة  يف احملاماة  متارس  حمامية،  هي  كلثوم،   امسها  صديقيت،   هذه   - ٤

  . احلكومي  املستشفى  يف   ميارس   األسنان،   طبيب هو  حسن،   امسه   طبييب، هذا  - ٥

٦ -  
This is my driver, his name is Ahmad, he is driver. Drive the car 

carefully. 

٧ -  
This is my lawyer, his name is Nisar Ahmad, he is Lawyer. Deals with 

the family matters. 

٨ -  
This is my friend, his name is zia, he is engineer. Helps me when I need 

him. 
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   Usage of Prepositions 
  الكتاب  +    على +   القلم  = On)  على(  

 .The pen is on the book  الكتاب   على   القلم  الكتاب القلم

 .The book is on the table  املكتبِ   على  الكتابُ   املكتب  الكتابُ 
 .The fan is on the ceiling  السقفِ   على   املروحةُ   الّسقف   املروحةُ 
 .The clock is on the wall  اجلدارِ   على   الساعة  اجلدار  الساعة

 .The computer is on the table  املنضدةِ   على   احلاسوب  املنضدة   احلاسوبُ 
 .The pillow is on the bed  السريرِ   على  الوسادة  السرير   الوسادة 
 .The tea is on the table  املائدةِ   على   الشاي  املائدة   الشاي
 .The Mobile is on the table  طاولةِ لا  على  اجلّوال  الطاولة   اجلّوالُ 
 .The food is on the table  املائدةِ   على   الطعام   املائدة   الطعامُ 
 .The raiser is on the table  املكتبِ   على   املمحاة  املكتب  املمحاةُ 
 .The ruler is on the book  الكتابِ   على   املسطرة  الكتاب  املسطرة 
 .The glasses are on the table  املنضدةِ   على  النظارة  املنضدة   النظارةُ 
  اجليب  +    يف +   القلم  = in)يف(   

 .The pen is in the pocket  اجليبِ   يف   القلمُ   اجليب القلم

 .The book is in the bag  احلقيبةِ   يف   الكتابُ   احلقيبة  الكتابُ 
 .The water is in the glass  بِ كو ال  يف   املاء  الكوب  املاء

 .The tea is in the cup  الفنجانِ   يف   الشاي  جانالفن  الشاي
 .The boy is in the room  الغرفةِ   يف   الولدُ   الغرفة  الولد

 .The Doctor is in the hospital  املستشفى   يف  الطبيب  املستشفى  الطبيب
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  الشركةِ   يف   املهندسُ   الشركة  املهندس
The engineer is in the 

company. 
 .The Mobile is in the hand  اليدِ   يف  الاجلوّ   اليد   اجلّوالُ 
 .The food is in the fridge  الثالجةِ   يف   الطعام   الثالجة  الطعامُ 

 .The tree is in the garden  احلديقة   يف  الشجرة  احلديقة   الشجرة 

 Usage of Prepositions 

 for=   لــــ  to=   إىل ? Why=   ؟  ملاذا

  ملاذا
  You are going (M)=    تذهب 

؟ .......    إىل  
  You are going (F)=   تذهبني

ـــــ   I am going (M/F)=    أذهب .........   لــــ  
 

  الدراسة  اجلامعة 
  ؟  اجلامعة   إىل  تذهب  ملاذا

Why are you going to 

University? 

 .I am going for studies  للدراسةِ   اجلامعة   إىل  أذهب 

  العالج   املستشفى
  ؟   املستشفى  إىل  تذهب  ملاذا

Why are you going to the 

hospital ? 
 .I am going for the treatment  للعالج   أذهب 

  الطعام   املطعم
  ؟   املطعم  إىل  تذهبني   ملاذا

Why are you going to the 

restaurant ? 
 .I am going for the food  . للطعام  أذهب 

  بةلعال  امللعب 
  ؟  امللعب   إىل  تذهب  ملاذا

Why are you going to the 

playground ? 
 .I am going for the game  . للعبة  أذهب 
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  النــزهة  احلديقة 
  ؟   احلديقة  إىل  تذهبني   ملاذا

Why are you going to the 

garden ? 
 .I am going for the outing  للنزهة   أذهب 

  التسّوق  السوق
  ؟   السوق   إىل  تذهب  ملاذا

Why are you going to the 

market ? 
 .I am going for the shopping  . للتسوق  أذهب 

  العمل   الشركة
  ؟   الشركة  إىل  تذهبني   ملاذا

Why are you going to the 

company ? 
 .I am going for the work  . للعمل  أذهب 

  صالة لا  املسجد
  ؟  الصالة   إىل  تذهبني   ملاذا

Why are you going to the 

Masjid ? 
 .I am going for the prayer  . للصالة  أذهب 

  مكة 
 اللحج
  والعمرة 

  ؟   مكة   إىل  تذهب  ملاذا
Why are you going to 

Makkah ? 
 .I am going for Hajj & Umrah  . والعمرة  للحج  أذهب 

  Usage of Prepositions 

 .I am writing with the pen  القلم +   بــ  ب أكت  with=   بــــــ
 

  أَْكُتبُ 
I am writing 

 الدَّرسَ 

The Lesson  
  القلم  بــ

 لقلم   الدرس  أكتب 

I am writing with the pen 

 أَْغِسلُ 

I wash  
 الَوْجهَ 

The face  
 بــ

  املاء
ملاء   الوجه   أغسل  

I wash my face with water 
 آُكلُ 

I eat  
 زَ األَرُ 

The rice  
 بــ

  امللعقة 
مللعقة   األرز  آكل  

I eat the rice with spoon 
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 أَْذَهبُ 

I am going  

 اجلَاِمَعةِ   إىل

To the 

university  

 بــ
  احلافلة

حلافلة   اجلامعة   إىل  أذهب   
I am going to the university 

by bus 

 دُ اهِ أُشَ 

I watch  

 اجلَِبالَ 

The 

mountains  

 بــ
  املنظار

ملنظار   اجلبال  أشاهد  
I watch the mountains by 

telescope 

  َأْمسَعُ 

I am listening  
 اَألْخَبارَ 

The news  

 بــ
  الراديو 

لراديو  األخبار   أمسع   
I am listening the news by 

Radio 
 أُرتِّبُ 

I arrange  
 رِي َشعْ 

My hairs  
 بــ

  املشط
ملشط   شعري   أرّتب   

I arrange my hair by comb 
 أَْلَعبُ 

I am playing  
 اللُّْعَبةَ 

The game  
 بــ

  الكرة 
لكرة   الّلعبة  ألعب  

I am playing with the ball 
 َأْشَربُ 

I am drinking  
 الَعِصريَ 

The juice  
 بــ

لكوب   العصري   أشرب  الكوب  

  قواعدها؟ اةمراع مع اإلجنليزية للغة  التالية اجلمل جمر ت) أ
  Answers   Questions   األجوبة    األسئلة

    . وشراب  طعام  املائده  على   املائدة؟  على   ماذا

 وكتاب   قلم  املنضدة   على   املنضدة؟  على   ماذا
     وحاسوب  وحقيقبة

 وموقد  برادة  املطبخ   يف  املطبخ؟   يف   ماذا
. وثالجة  

  

 ومروحة   سجادة   الفصل  يف  الفصل؟   يف   ماذا
فدة  ومكيف . و  

  

 اللغة  تتعلم  ملاذا
. الكرمي   القرآن   لفهم   أتعلمها   العربية؟    
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 إىل  تذهب  ملاذا
  املكتبة؟ 

 الكتب   لقراءة   إليها   أذهب 
الت .  وا    

  قواعدها؟  مراعاة مع العربية للغة التالية اجلمل ترجمال:  السو 
You are a poor 
and he is a 
rich. 

This is a tree 
and that is 
garen. 

This is a 
door and 
that is a 
wall. 

He is a 
teacher and 
she is a 
worker. 

This is a judge 
and that is a 
principle.  

Who are you? I 
am doctor. 

Who is this 
and who is 
that?. 

What is 
this and 
what  

You and I . 
You are a poor 
and he is a rich. 

 يف   تلعب   مب 
  امللعب؟ 

 بكرة  فيه  ألعب
 . القدم

.   

     . لشوكة  آكله  الطعام؟  كل  مب 

 إىل  تذهب   كيف
   اجلامعة؟

 إليها   أذهب 
  .حلافلة

   

     ألنف   أمشها   األزهاز؟   تشم  مب 

 (…of… / …’s ) Annexation Composition 

 Door of the school املدرسة   ب .Book of Allah  هللا   كتابُ 
 .Bus of the University  اجلامعة   حافلة .Prophet of Allah هللا   رسول

 .House of Khalid  خالدٍ   بيتُ  .Car of the father  الوالدِ   سيارة
 .University of Fatima  فاطمة   جامعةُ  .Watch of the teacher  األستاذ   ساعة
 .Mobile of the student  الطالب   جّوال .Book of the student  الطالب   كتاب
 .Chair of the Teacher  األستاذ   كرسي .Pen of the student  الطالبة  قلم

 .Board of the class  الفصل   سبورة .Glasses of the Man  الرجل   نظارة
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  الصفحة   العنوان   الرقم 

  ٤٨  التعارف  - ١

  ٤٨  األهداف   - ٢

  ٤٩  ةـــرتمجالقــواعــد واملــبادي العـامــة للـ   - ٣

  ٦٦  أسئلة الوحدة  - ٤

  ٦٧  املراجع    - ٥
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الطالبز ع ت  يزي  اجلمل، والطالبة!  الرتمجة  معرفة طريقة  على  الوحدة  هذه  تناول 
سلوب النماذج التطبيقية للنصوص، لكي تتعلم   من اإلجنليزية إىل األرديةوالفقرة والفقرات  

عملية الرتمجة شخصياً. فعليك أن تكون جاداً خالل الدراسة ألّن الرتمجة مادة فنية. ال  
لتدريب والتعمق املستمر. سوف تدرس يف هذه الوحدة  والطالبة إ  يقدر عليها الطالب ال 

لرت ، وكذلك  القواعد واملبادي العامة للرتمجة ، وحيث  مجة من اإلجنليزية إىل األرديةاخلاصة 
  اخرت   ،يف هذه الوحده  عملياً وتطبقياً.  تهاترمجالنصوص و فهم  أّنك سوف تكون قادراً على  
ة من اإلجنليزية إىل األردية على مستوى اجلمل   ةرتمجال  ةلعملي  ةلك بعض النصوص النموذجي

  ة والفقرات. الفقر و 

 
  جيب أن يكون الطالب/الطالبة قادراً على األمور اآلتية:  بعد قراءة هذه الوحدة،

 القواعد واملبادي العامة للرتمجةمعرفة  .١

لرتمجة من اإلجنليزيمعرفة  .٢  يةة إىل األردالقواعد واملبادي اخلاصة 

ا يف الرتمجة من  .٣  اإلجنليزية إىل األردية فهم الضوابط اليت جيب مراعا

  من اإلجنليزية إىل األردية  والفقرات ، فقرةال اجلمل،  منوذج ترمجة .٤
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    ! يها الطالبأ
ن تعرف القواعد أ ينبغي لك  ،ةمن اإلجنليزية إىل األردي ةن ختوض يف جمال الرتمجأقبل 

  ة: تياآل

 . األرديةو اإلجنليزية  أي  اللغتني يتلكل  ةلثقاف  ن تكون ملماً أ .١
 . رتمجهاتاليت  ةفهم املكتوب وفهم املادالبد من  .٢

األلفاظ   ة للغتني عند ترمج  ) Dictionaries( كد من تناول القواميس  أالت .٣

 والتعبريات اجلديدة. املصطلحات و 
 ة. جيد ةيقالعبارات بطر على صياغة   ن تكون قادراً أ  .٤
ايأعليك  .٥  ة. الرتمج ة ن تراجع النص بعد 
 ة.ت الرتمجمن  جماال خاصاً  ن ختتار جماالً أعليك  .٦
 ة. الرتمج تقسم النص إىل فقرة أو فقرات قبل بداية عمليةن أعليك  .٧
 ة األدبية والرتمجة اللغوية.الرتمجتالحظ الفرق بني ن أعليك  .٨
 رتمجة.امل صحة املادةتأكد من تلكي كامل بشكل  النص  رمجةعليك أن تراجع ت .٩
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  القواعد واملبادي العامة للرتمجة: 
ينبغي لك   ،من اإلجنليزية إىل األردية  ةن ختوض يف جمال الرتمجأقبل    والطالبة!   يها الطالبأ
  ة: تين تعرف القواعد اآلأ

 . األرديةو اإلجنليزية  أي  اللغتني يتلكل  ةلثقاف  ن تكون ملماً أ .١
 . رتمجهاتاليت  ةوفهم املادم املكتوب البد من فه .٢
القواميسأالت .٣ تناول  من  ترمج  )Dictionaries(  كد  عند  األلفاظ   ة للغتني 

 والتعبريات اجلديدة. املصطلحات و 
 ة. جيد  ةعلى صياغة  العبارات بطريق ن تكون قادراً أ .٤
ايأعليك  .٥  ة. الرتمج ة ن تراجع النص بعد 
 ة.الرتمجمن  جماالت  خاصاً  ن ختتار جماالً أعليك  .٦
 ة. الرتمج عمليةتقسم النص إىل فقرة أو فقرات قبل بداية ن أعليك  .٧
 ة األدبية والرتمجة اللغوية.الرتمجتالحظ الفرق بني ن أعليك  .٨
 رتمجة.امل صحة املادةتأكد من تبشكل كامل لكي النص رمجة عليك أن تراجع ت .٩
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اصة بال يةالقواعد واملبادي ا   :ةإ األردي جمة من اإلنجل

  . رتمجة من اإلجنليزية إىل األرديةأيها الطالب والطالبة! عليك أن تعرف الضوابط اآلتية لل 

 . األرديةو إلجنليزية معرفة اخلصائص اللغوية ل .١
 . )sentence structure(  معرفة بنية اجلملة .٢
 معرفة أنواع اإلسم والفعل يف كليت اللغتني.  .٣
 معرفة قواعد اإلفراد واجلمع. .٤
 بته واملنفيه. لة املثة مجمعرف .٥
 معرفة التقدمي والتأخري يف اجلملة. .٦
 معرفة األساليب مثل أسلوب التأكيد واإلستفهام والنفي يف الفقرة.  .٧
  اإلهتمام بنقل الفكرة الصحيحة عند ترمجة احلكم واألمثال.   .٨

 منوذج ترمجة مجل  من اإلجنليزية إىل األردية: 
All mankind is from Adam and Eve, an Arab has no superiority over a non-
Arab nor a non-Arab has any superiority over an Arab; also a white has no 
superiority over a black, nor a black has any superiority over a white- except 
by piety and good action. 
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 Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims 
constitute one brotherhood  

Nothing shall be legitimate to a Muslim, which belongs to a fellow Muslim 
unless it 

 was given freely and willingly. Do not therefor, do injustice to yourselves.   

  

 O People Just as you regard this month, this day, this city as sacred, so 
regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the 
goods entrusted to you to their rightful owners.  

. Allah has forbidden you to take usury (interest);] 

 therefore, all interest obligation shall henceforth be waived. 

Your capital, however, is yours to keep. You will neither inflict nor suffer any 
inequity. 
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Allah has Judged that there shall be no interest and that all interest due to 
Abbas Ibn ‘Abd al Muttalib (the Prophet's uncle) shall henceforth be waived 

ية إ األردية:  نموذج ترجمة جمل  من اإلنجل

The inhabitants of Arabia are known as Arabs.  

inhabitants  

Arabia  

known  

Arabs 

 

The Arabs have special qualities which made them a choice for the divine mission 
of Prophet-hood.  

  
Arabs 

special  

qualities  

made 

choice 

divine 
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mission  

Prophet-hood  

 

The Prophet of Islam Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) belonged to a family, whose pre-eminence 
was acknowledged all over the world.  

Prophet  

Islam  

Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  

belonged  

family  

pre-eminence  

acknowledged  

world 

The Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) lived a simple and austere life.  

Prophet  

lived 

simple  

austere  

life  

Islam is a unique religion.  
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Islam  

unique  

religion 

 

Islam enjoins its followers to practice equality and to be civil.  

Islam  

enjoins  

followers  

practice  

equality  

to be  

civil 

 : إىل األرديةمنوذج ترمجة فقرة من اإلجنليزية 
In all ideological systems of education, specially the religious one, it is the teacher 
who occupies the central position. Prophet Muhammad (peace be upon him) 
enjoyed his position as teacher and exerted an overwhelming influence on those 
who gathered around him. Whatever he said or did filled his followers with activity. 
The chain of prophets ended with him, but his mission was to continue even after 
his death. So, he made the teachers of his community responsible for propagating 
his teachings.    
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words 

ideological systems 

education 

specially 

religious 

teacher 

occupies 

central position 

enjoyed 

exerted  

an overwhelming  

influence 

gathered 

around 

filled  

followers  

activity 

chain  

prophets  

ended 

mission  

continue  
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even  

after  

death 

made  

community  

responsible  

Repetition 

propagating 

teachings 

The Qur’an addresses gender relation from ethico-social perspective. It transcends 
the notion of male or female superiority. Its ultimate concern is creation of a 
moderate balanced and ethically responsible and society. Men and women, in its 
social system, do not compete on the basis of gender but on the basis of ethical 
conduct and behavior. It does not encourage a gender race leading to a conflict and 
confrontation on social, economic or political leadership role of women.  It does 
not create any hindrance in meaningful role of women in society.  

addresses 

gender 

relation 

ethico-social 

perspective 

transcends 

notion 

male 

female 
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superiority 

ultimate 

concern 

moderate 

balanced 

ethically 

responsible 

social system 

complete 

basis 

conduct 

behavior 

encourage 

gender-race 

leading 

conflict 

confrontation 

Social 

economic  

political  

leadership role 

create 

Hindrance 

meaningful role 
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ية إ األردية:    نموذج ترجمة فقرات من اإلنجل

Prophethood is a channel of communication between God and humankind. 
Man has been endowed with free will and has the liberty to use it as he likes. 
However, he is weak and succumbs to the temptations of Satan easily. God out of 
his mercy towards man and to put him in the right path sent a succession of 
Prophets, chosen by him with his signs, to preach and teach and if necessary, to 
warn.  

Every people or generation or nation had its message or messenger. The 
essence of the message of all the Prophets was the same. They insisted and taught 
people to obey and worship one and the same God. God also sent Books of guidance 
through some of his Prophets. The Muslims believe that Qur’an is the last book of 
God’s Guidance and Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) is the last messenger of God.  

  

Prophet-hood 

channel 

communication 

God 

Man 

endowed 

free 

will 

liberty 

likes 

However, 
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succumbs 

temptations 

Satan  

easily 

mercy 

towards 

put  

right path  

sent  

a succession  

Prophets 

chosen  

signs 

to preach  

to teach  

necessary  

to warn 

Every people  

generation  

nation  

message  
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messenger 

essence  

same 

insisted  

taught  

people  

to obey  

to worship  

also  

Books of Guidance  

Muslims  

believe  

Qur’an  

the last book  

God’s Guidance  

Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  

the last messenger of God 

  ردية. رمجة وفهم الفقرات من االجنليزية إىل األت
(i) There is a garden beside my home.  It has a lot of trees and 

plants. During the spring season flowers of different colors 
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bloom in the garden. Their fragrances spread around. In the 
evening, the garden is thronged with men, women and 
children. The people move about and enjoy themselves. The 
children run about in the garden. This moment they are here 
and in the next moment they are on the other side of the 
garden. I too go in the garden every evening for a walk. 
Many gardeners look after the garden 

beside season different 

bloom fragrances around 

thronged Move 
about 

moment 

too gardeners   

(ii) There come such moments in the ups and downs of life 
when a person loses all hopes. He finds darkness 
everywhere. His power to face difficulties fails. This thing 
is against the dignity of man. The entire development of 
this world is due to the will and determination which Allah 
has bestowed him. One should never lose heart but should 
face his failures boldly. A day will come when Allah will 
surely give him success.  

  such moments loses 

darkness difficulties against 
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dignity developme
nt 

determination 

bestowed 
upon 

lose heart failures 

boldly surely  

(iii) It is feared that the oil in the world will run out in a few 
years. Every country is making efforts to discover more 
reserves of oil.  It is not known how far this attempt will 
succeed. It is the that we cut short our oil requirements. 
The consumption of oil in industry and agriculture cannot 
be curtailed, but personal consumption can be curtailed. 
Government must import electric buses and cars in place 
of ordinary vehicles so that the facility of transport for the 
people will be improved and the country will improve its 
import bill. 

feared run out discover 

reserves how far attempt 

succeed need of the 
hour 

requirements 

consumption agriculture curtailed 

improve   
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(iv) There is a garden beside my home.  It has a lot of trees and 
plants. During the spring season flowers of different colors 
bloom in the garden. Their fragrances spread around. In 
the evening, the garden is thronged with men, women, and 
children. The people move about and enjoy themselves. 
The children run about in the garden. This moment they 
are here and in the next moment they are on the other side 
of the garden. I too go in the garden every evening for a 
walk. Many gardeners look after the garden. 

Translate into Urdu: 

1. During the spring season flowers of different 
colors bloom in the garden. 

2. The people move about and enjoy themselves. 
The children run about in the garden 

There come such moments in the ups and downs of life when 
a person loses all hopes. He finds darkness everywhere. His 
power to face difficulties fails. This thing is against the dignity 
of man. The entire development of this world is due to the will 
and determination which Allah has bestowed upon him. One 
should never lose heart but should face his failures boldly. A 
day will come when Allah will surely give him success.  

Translate into urdu: 

1. This thing is against the dignity of man. 
2. One should never lose heart, but should face his 

failures boldly 
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It is feared that the oil in the world will run out in a few years. 
Every country is making efforts to discover more reserves of 
oil.  It is not known how far this attempt will succeed. It is the 
need of the hour that we cut short our oil requirements. The 
consumption of oil in industry and agriculture cannot be 
curtailed, but personal consumption can be curtailed. 
Government must import electric buses and cars in place of 
ordinary vehicles so that the facility of transport for the people 
will be improved. 

Translate into Urdu:    

1. It is not known how far this attempt will 
succeed. 

2. The consumption of oil in industry and 
agriculture cannot be curtailed, 
 

Questions: Translate these sentences into English: 
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  أسئلة الوحدة 

 أيها الطلبة والطالبات:  

لتوجة والدقة. مث أجيبوا عن األسئلة اآلتية: عليكم بقراءة هذه    الوحدة 

 ة؟لرتمجة من اإلجنليزية إىل األرديما هى القواعد واملبادي العامة ل - ١

 ؟ رتمجة من اإلجنليزية إىل األرديةلالقواعد واملبادي اخلاصة اكتب  - ٢

 اخرت مخسة األلفاظ اإلجنليزية من النصوص املذكورة مث ترمجها  إىل األردية.   - ٣

 : من اإلجنليزية إىل األرديةترجم مجل اآلتية  - ٤

1) Islam has prescribed rules for the spiritual training of a person. 
2) The Qur’an defines Muslim Ummah as a global community of believers.  
3) Knowledge has been highly esteemed in Islam. 
4) He (ملسو هيلع هللا ىلص) used to teach in a systematic manner. 
5) Muslim Ummah has a unique position among the nations of the world. 
6) Islam is a balanced way of life. 
7) Islam lays great stress on maintaining ties of kinship.  
8) Allah had chosen Rasulullah (ملسو هيلع هللا ىلص). 
9) Islam suggests the middle path and avoids extremes. 
10) Allah has given us sense of right and wrong. 
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  الصفحة   العنوان   الرقم 

  ٧٠  التعارف    - ١

  ٧٠  األهداف   - ٢

  ٧١  القواعد واملبادي العامة للرتمجة   - ٣

  ٧٢  ترمجة فقرة أو فقرات أو مجل من اإلجنليزية إىل العربية  - ٤

  ٧٧  احلكم واألمثال   - ٥

  ٨٩  الوحدةأسئلة   - ٦

  ٨٠  راجعامل  - ٧
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والفقرات واجلمل من عزيزي الدارس! تتناول هذه الوحدة على معرفة طريقة الرتمجة للفقرة  
العر  إىل  تتعلم  اإلجنليزية  لكي  للنصوص  التطبيقية  النماذج  سلوب  الرتمجة  بية  عملية 

يقدر عليها   الرتمجة مادة فنية. ال  الدراسة ألن  فعليك أن تكون جاداً خالل  شخصياً. 
العامة  واملبادي  القواعد  الوحدة  هذه  يف  تدرس  سوف  املستمر.  لتدريب  إال  الطالب 

لرتمجة من اإلجنليز للرت  ية إىل العربية، وحيث أنك سوف تكون قادراً  مجة، وكذلك اخلاصة 
هم النصوص وترمجتها عملياً وتطبقياً. يف هذه الوحده حنن اخرت لك  بعض النصوص  على ف

  النموذجية لعملية الرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية على مستوى اجلملة وعلى مستوى الفقرة. 

 
  الطالب قادراً على األمور اآلتية:بعد قرأة هذه الوحدة، جيب أن يكون 

  جمة معرفة  القواعد واملبادي العامة لل

  ية إ األردية معرفة جمة من اإلنجل اصة بال  القواعد واملبادي ا

  جمة من ا  ال م الضوابط ال يجب مراعا ية إ األردية ف  اإلنجل

  ملةنموذج ترجمة فقر ية إ األ  ، فقرات، وا   ردية من اإلنجل

  جم مه امل يح. بأسلوب إن لم يف لل  نقل املع ال ب ا س  ي
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أيها الطالب! قبل أن ختوض يف جمال الرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية ، ينبغي لك 
  أن تعرف القواعد اآلتية: 

لثقافة لكليت اللغتني أي اإلون مل أن تك .١  جنليزية  والعربية. ماً 
 فهم املكتوب وفهم املادة اليت ترتمجها. البد من  .٢

القواميس   .٣ تناول  من  األلفاظ   )Dictionaries(التأكد  ترمجة  عند  للغتني 

 واملصطلحات والتعبريات اجلديدة.
 أن تكون قادراً على صياغة  العبارات بطريقة جيدة.   .٤
اية الرتمجة. تراجع العليك أن  .٥  نص بعد 
 ت الرتمجة.اًال خاصاً من  جماالختتار جمعليك أن  .٦
 عليك أن تقسم النص إىل فقرة أو فقرات قبل بداية عملية الرتمجة.  .٧
 عليك أن تالحظ الفرق بني الرتمجة األدبية والرتمجة اللغوية. .٨
 ملرتمجة.عليك أن تراجع ترمجة النص بشكل كامل لكي تتأكد من صحة املادة ا  .٩

لرت    ية:مجة من اإلجنليزية إىل العربالقواعد واملبادي اخلاصة 

  أيها الطالب! عليك أن تعرف الضوابط اآلتية للرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية. 

 معرفة اخلصائص اللغوية لإلجنليزية والعربية.  .١

 .)sentence structure(  معرفة بنية اجلملة .٢
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 كليت اللغتني. معرفة أنواع اإلسم والفعل يف   .٣
 مع.معرفة قواعد اإلفراد واجل .٤
 املثبته واملنفيه. معرفة مجلة  .٥
 معرفة التقدمي والتأخري يف اجلملة. .٦
 معرفة األساليب مثل أسلوب التأكيد واإلستفهام والنفي يف الفقرة.  .٧
 اإلهتمام بنقل الفكرة الصحيحة عند ترمجة احلكم واألمثال.   .٨
 

(i)/ 

Translation specimen of paragraph/paragraphs from English to Arabic:

DEAR STUDENT,  

for the purpose of paragraph translation comprehension,  read the text 

given below with translation carefully. 

Note: From original English text to Arabic  

This text piece has been taken from original English writer;s book on 

biography of prophet Muhammad PBUH :  

Book: Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources source: 

https://www.icorlando.org/pdfs/muhammad_martin_Lings.pdf 
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ية  To:  From: Englishالعر

عام   من  ٦٩١ يف  وجيزة  فرتة  بعد 
هللا   صلى  النيب  عاىن  احلظر،  إلغاء 
خسارة كبرية   من  وسلم  وآله  عليه 
بوفاة زوجته خدجية، كانت تبلغ من  
العمر حوايل مخسة وستني عاًما وكان  
يقرتب من اخلمسني. لقد عاشا مًعا  
ملدة مخسة وعشرين   م عميق  يف و

ه فحسب،  جت زو ن هي تك   ومل  عاًما، 
بل كانت أيًضا صديقته احلميمية ،  
ألسرته   وأم  احلكيمة،  ومستشاره 
كملها مبا يف ذلك علي وزيد. لقد  
غلب احلزن على بناته األربع، لكنه  
أن   خبارهن  ن  مواسا من  متكن 
جربائيل قد أتى إليه ذات مرة وأخربه  
ا   ر من  السالم  خدجية  يسلم  أن 

   اجلنة. يف   ا هلا مسكنً وخيربها أنه أعد  

IN the year AD 691, not long after the 

annulment of the ban, the Prophet 

suffered a great loss in the death of his 

wife Khadijah, she was about sixty-five 

years old and he was nearing fifty. They 

had lived together in profound 

harmony for twenty-five years, and she 

had been not only his wife but also his 

intimate friend, his wise counsellor, and 

mother to his whole household 

including 'Ali and Zayd. His four 

daughters were overcome with grief, 

but he was able to comfort them by 

telling them that Gabriel had once 

come to him and told him to give 

Khadijah greetings of Peace from her 

Lord and to tell her that He had 

prepared for her an abode in Paradise. 
  You may note that the translation of paragraph is not like word for word 

translation. When you translate a paragraph, you must   assure the whole message 

given in the targeted text, failing which will cause wrong communication. The 

paragraph translation means conversion of the message found in the text by using 

the closest words possible. 
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Specimen 2 

From original English text to Arabic  
Dear student now you will learn how to translate sentences. 

Here are some sentences as specimen: 

This text piece has been taken from   English writer’s book on biography 

of prophet Muhammad PBUH:  

Book:  The Life of the Prophet Muhammad (Peace and blessings of 

Allah be upon him) BY: Leila Azzam and Aisha Gouverner 

    To Arabic  From English 

فلما مسع أهل يثرب أن النيب 

  ترك مكةصلى هللا عليه وسلم  

When the people of Yathrib heard that the 

Prophet, may God bless him and grant him 

peace, had left Makkah. 

وكان يف طريقه إىل مدينتهم، 

بشوق   ينتظرون وصوله  كانوا 

  شديد. 

On his way to their city, they were eagerly 

waiting for his arrival. 
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مرب بتس  ٢٧وأخرياً يوم االثنني  

رأى    ٦٢٢سنة    أحدهمم 

بعيد  , من  على ,وهو  صاح 

اجلميع هذا حممد! (صلى هللا  

  …عليه وآله وسلم)

Finally, on Monday, September 27, 622 AD, 

he saw one of them 

He was from afar and shouted to everyone: 

This is Muhammad! (God prays on him) 

رسول هللا! خرج مج    يعوصل 

له، يصيح:   ملسلمني للرتحيبا

-"هللا أكرب"! هللا عظيم! حممد 

النساء  و  هللا!  رسول  صل 

شيد األطفال   .أنشدوا األ

Allah's Apostle has arrived! Women and 

children sang the songs. 

برؤيته.   م  سعاد مدى  أظهر 

عليه   هللا  صلى  النيب  دخل 

املدينة أبو    مع وسلم  صديقه 

  بكر.

Show how happy they are to see him. The 

Prophet, may God bless him and grant him 

peace, entered Medina With his friend Abu 

Bakr 

من  معظم الناس هناك مل يروه

وأثناء جتمعهم حوهلما مل  قبل 

Most of the people there had never seen it 

before and during their gathering around 
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صلى  النيب  أيهما كان  يعرفوا 

  هللا عليه وسلم

them they didn't know which was The 

Prophet, (may God bless him and grant him 

peace) and which was Abu Bakar. 

ليحميه   بكر  أبو  قام  حىت 

  بعباءةه من الشمس احلارقة 

until Abu Bakr rose to protect him with it 

Cloak from the scorching sun 

سيطلق على يثرب اآلن اسم 

املنورة يعين  املدينة  ما  وهو 

  املدينة. 

Yathrib will now be called Medina, 

It means city. 

Here you knew, dear student that the sequence of communication has 

been observed in sentence translation. Likewise you must bring simple 

and more targeted words from Arabic to translate the English text. The 

easiest way to find appropriate words to translate the sentence is to use 

thesaurus (the dictionaries of synonyms). By using thesaurus, you will 

easily find the relevant word. 

تصراترجمة   ية مع الشرح ا ية إ العر  كم واألمثال من اللغة االنجل
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Introduction 

خذ منها الفكر    والعربة ،وقد تنقذ من األخطار  واملواقف    ةاالمثال واحلكم 
واحلكم اليت تقتل   احملرجة ، أن حفظناها وطبقناها ،ولكن جيب أن منيز بني احلكم الصائبة

 الطموح وجتعلنا ننزوي يف زوا الزمان واملكان ، 
ا تبني أهدافنا  وختتصرها يف ألفاظ منسقة مجيلة تعلق  وفوائد األمثال واحلكم أ

ظريه حىت ال تتحول بذهن صا حبها و تنري له طريقه الذي يسري عليه ، ويبقى هدفه أمام 
 .وبنهاية األمر يصل إىل النجاح.قرارات لاالوسائل إىل أهداف، وتسهل له اختاذ 

 توجد يف حياتنا الكثري من احلكم واألمثال ،فاحلكمة تصدر عن أهل اخلربه واملعرفة
ا والعقول الراجحة ،حيث منحهم هللا    . تعاىل  احلكمة  واملوعظة  ومل يبخلوا علينا 

تداوهلا من جيل     مأما األمثال فهي جتسد حياتنا اليومية وتنتشر بني العامة، ويت
 . إىل جيل

ئنا نتيجةالتجارب واملواقف اليت مروا آواألمثال هي كل ما كان يقوله أحداد و 
  .تفيد يف حياتنا  ت على مواقف قدا، ويوجد الكثري من احلكم واألقوال اليت بني

ينبغي لألديب أن خيُِلَّ مبعرفة األمثال؛ ألن احلاجة البيان: ال   قال بعض علماء 
ها،  إليها شديدة، وذلك ألن العرب مل تضع األمثال إال ألسباب أوجبتها وحوادث اقتضت

ا الشي ء، وليس يف فصار املثل املضروب ألمر من األمور عندهم كالعالمة اليت يُعَرف 
  .كالمهم أوجز منها وال أشد اختصارًا
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الق يبغ عليك  يبغ عليك قومك ال  املثل، وهو «إن  ذلك هذا  أمثلة  »، رمومن 
الشهر، فقال أحدمها: تطلع  وأصله أن اثنني تراهنا على الشمس والقمر ليلة أربع عشرة من  

الشمس،   قبل أن تطلع  القمر  يغيب  وقال اآلخر:  يُرى،  والقمر  برجل الشمس  فرتاضيا 
ما قوم مالوا إىل أحدمها، فقال اآلخر: إن قومي يبغون   جعاله حكًما بينهما، وكان حبضر

، فقال ا   .كم: «إن يبِغ عليك قومك ال يبغ عليك القمر»، فذهبت مثًال حلعليَّ
وال خيفى أن قول القائل: «إن يبغ عليك قومك ال يبغ عليك القمر.» إذا أخذ 

إىل القرائن املنوطة به واألسباب اليت قيل من أجلها، ال يعطي   على ظاهره من غري نظر
له مق املثل  املثل، وذلك أن  املعىن ما قد أعطاه  ُعرَِفْت وصارت  مدمن  ات وأسباب قد 

التعبري عن  األلفاظ يف  الناس، وحيث كان األمر كذلك جاز أن يراد هذه  مشهورة بني 
  .عىن املرادامل

واألسباب املعروفة ملا ُفِهَم من قول هذا القائل املعىن    ولوال تلك املقدمات املعلومة
  با يوافق القرآن الكرميئا فائدة وطرفة ؛كيف أن املثل الصحيح إذا كان ص. الذي قصده

 ترمجة احلكم واألمثال من اللغة االجنليزية إيل العربية مع الشرح املختصر
If you want to live a happy life, connect it to relate it to a goal, not to 

people or things. 

شخاص أو أشياء . هاذا اردت ان تعيش حياة سعيدة , فربط دف , وليس    ا 
 ليل نحوي حت

  حتليل   كلمات
  حرف شرط   اذا

فاعل   أردت ضمري  والتاء  السكون  على  مبين  ماض  فعل   :
  تقديره {أنت}
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  : حرف نصب مبين على السكون  أن
لفتحةفعل مضارع   تعيش   منصوب 
لفتحة  حياة    مفعول به منصوب 
  [أردت أن تعيش حياة سعيدة ]  مجلة
  شرط أن  
  : رابطة جلواب   و

مسترت   لفع  أربطها والفاعل ضمري   , السكون  على  مبين  أمر 
تقديره أنت و " ها " مفعول به مبىن على السكون يف 

  حمل نصب .
وعالمة جره الكسرة ب حرف جر مبين على السكون ,    دف 

دف "     واب الشرط ل "إن–. ومجلة "فاربطها 
تعيش     أن  أردت  و"إذا 

فاربطها   , سعيدة  حياة 
  دف 

  اهمجلة معطوف علي
  

  أمر
  حرف عطف  و

  فعل ماض مبين على الفتح , وكلمة نفي  ليس
  هذه الباء زائدة وحرف جر مبين على الكسر   ب 

  لباء وعالمة جره الكسرة مبتدأ إسم جمرور   أشخاص
  حرف عطف  أو

لكسر   أشياء  بع جمرور    معطوف عليه 
شخاص أو أشياء"      معطوف عليه وليس 
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لنفس حت  إن قيق هدفك يف احلياة حباجة إىل مزيد من العزمية , وقوة اإلرادة والثقة 
التثب بيد أنك ستواجه سيال من  النفسية ,  والقوة  التنقيص  ,  , ومن  التشكيك  يط ومن 

أرادتك  تقوية  على  تعمل  وان  ورغباتك,  قدو طموحاتك  تكون على  أن  عليك  لذلك 
  لتصبح عصية على االنكسار. 

  هللا : لو أن رجال وقف أمام جبل وعزم على إزالته , ألزاله .  يم رمحهقلقال ابن ا
“Creativity is intelligence having fun.”— Albert Einstein 

 إلبداع .. عندما يصبح الذكاء نوع من املتعة . ألربت أينشتاين ( االبداع هو متعة الذكاء.

  ئة خطوة اممائة شخص يتقدمون خطوة أفضل من شخص واحد يتقدم 

  إن الذي يعمل بغري اختصاصه ويؤدي واجبه ممكن ان ينجز عمله لكنه ال يبدع .

ختصاصه ويعشق عمله فه و الذي يبدع ويلمع ذكاؤه , ويصبح حل  أما الذي يعمل 
جة وسرورا    املسائل واإلبتكار كعرائس متلؤه 

 حتليل حنوي 
لضمة وأسم "يصبح   اإلبداع   مبتدأ مرفوع 
أو مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة و"ما"   انمز ظرف   عندما

  ال حمل له من اإلعراب
لضمة   يصبح   فعل مضارع مرفوع 
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لفتحةخرب "أصبح "   الذكاء   منصوب 
  ومجلة " اعرتاضية   عندما يصبح الذكاء 

لضمة   نوع    خرب مرفوع 
  حرف جر مبين على السكون  من 

  رجأسم جمرور و"من"  حرف وعالمة   نوع من املتعة 
  مجلة يف حمل رفع  خرب اإلبداع

 

 “If the plan doesn’t work, change the plan, but never the goal”. 

   ”تنجح هذه اخلطة .. غّري اخلطة ، ولكن أبدًا ال تغّري اهلدفإذا مل  
سلوب و نفس اخلطوات و إنتظار نتائج  الغباء هو فعل نفس الشيء مرتني بنفس األ

 الربت اينشتاين .- فة خمتل 
               مخس خطوات للثبات على اهلدف

ما تضع أهدافًا لنفسك، من املهم أن تكون هذه األهداف حمفزّة، مبعىن آخر جيب ـ عند
لنسبة لك   أن تكون مهّمة 

  ـ جيب أن يكون هدفك واضًحا وحمّدًدا جّيًدا  
احرص على تضمني أكرب قدر ممكن من التواريخ    Measurableسللقيا قابلة - 

  يف يف حتقيق هدف معّني.  واألرقام والقيم اليت تساعدك على حتديد مدى جناحك 

ّكد من أنه قابل   Attainableقابلة للتحقيق- ـ"التوازن "    عندما تضع هدفًا، 
خل   يبة  للتحقيق، فوضع أهداف مستحيلة لن يعود عليك سوى 

   Relevant/ Realisticواقعية وذات صلة مبا تفعله   .١
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طار زمين  .٢    Bound -Timeمرتبطة 
  أكتب أهدافك    .٣
  ضع خطّة عمل    .٤
 التزم خبطّة العمل    .٥

  حتليل النحو 

  ظرف زمان تدل ع زمان مستقبل   إذا

  حرف نفي وجزم  لم

ون   تن    فعل مضارع مجزوم ب"لم" وعالمة جزمه الس

   الكسر  محل رفع ب عفاعل م  ذه 

طة    بدل مرفوع بالضنة   ا

ون , وفاعل تقديره "أنت"    غ   فعل أمر مب ع الس

طة  منصوب بالفتحة  ا   مفعول 

طة  اضية   غ ا   جملة اع

  حرف عطف  و

ون   لكن    حرف استدراك مب ع الس

  ظرف منصوب   ابدا

ون   ال   حرف ن مب ع الس

دف   بالفتحة ع منصوبمفعول   ال

طة  غ     معطوف عليه   غ ا   لكن أبدا ال 

دف   معطوف  ال
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 Do not put all your eggs in one basket 

  ال تضع كل البيض يف سلة واحدة

وعدم وضع البيض يف سلٍَّة واحدة حىت يف معناه البسيط فيه حكمة.. فقد تقع  
كذلك ينطبق كل شؤون احلياة  ملثل على  ا  طبق هذاالسلة ويتكسََّر البيض كله..ويكاد ين

 على عالقات الدول ببعضها البعض، وميكننا سوق عشرات األمثلة على صحة املثل... 

قد يكون معظمه أو جزء كبري منه قروضا من مصارف أو   -فوضع رأمسال كبري  
ثر  يف مشروع جتاري أو صناعي واحد قد يتسبب لصاحبه يف نتائج كارثية تؤ   -أشخاص  

املشروع ألي سبب كان وإضطر حينها اىل بيع كل ما  كلها إذا فشل  رى حياته  جم على  
لتزاماته. وعلى  ميلك ألداء هذه القروض أو يدخل السجن عند عدم قدرته على اإليفاء 
صعيد العالقات اإلجتماعية ال جيوز أن يضع املرء آماله وحمبته وإهتمامه يف شخص واحد 

ملفمل احلياة  وجيعله حمور حياته، ف   القلوب على حني غرة.اجئات وتتقلب يئة 

 التحليل اللغوي

  حرف نفي مبين على السكون    ال     

لسكون تضع   فعل مضارع جمزوم 
لفتحة مضاف  كل    مفعول به منصوب 

  اسم مضاف اليه جمرور   بيض
  حرف جر مبين على السكون  يف

  إسم جمرور ب "يف " عالمة جره الكسرة  سلة
لكسرةجم تعن  واحدة       رور 
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م  اجلبناء ميوتون مرات عديدة قبل مو
Cowards die many times before their deaths.  

 
اجلبان يظن كل صيحة عليه ميوت وهو حي ,قرب ميشي على االرض خياف من كل  

ا هو ان يكون مستعدا للموت ويؤمن  مث يكمل ذاته,  اكتشف   شيئ , واهم خطوة يقوم 
ً واختذ التدبريات الالزمة لتحقيق ذلك،   ف وحدد ماعر ذاتك ا يلزمك حىت تصبح شجاعاً وقو

اللذان يكسبانك جسماً   ضة وتناول الطعام  البنية احرص على ممارسة الر فإن كنت ضعيف 
ً، أّما إن كنت دائم الرتدد واخلوف فاحبث يف كينونة نفسك عن الشجاعة واإلقدام وتعّلم   قو

ما تحجهما وتكيف ختر    .ّلى 

 حتليل حنوي
لضمة   اجلبناء  مبتدأ مرفوع 

لواو   ميوتون  فعل مضارع مرفوع 
 الواو  حرف دال على اجلمع

لكسرة  ألنه مجع مؤنث سامل      مرات   مفعول مطلق منصوب 
لفتحة وهو مضاف  عديدة  نعت منصوب 

لكسر وهو مضاف م   مضاف اليه جمرور   مو
 و"هم  حمل جر ون يفسكعلى ال مضاف اليه مبين

  و"ميوتون مرات عديدة ,    خرب يف حمل رفع .
م"   قبل مو
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A journey of thousand miles begins with a single step. 

 رحلة األلف ميل تبدأ خبطوة واحدة
  مهما كانت املهمة كبرية فهي تبدأ خبطوة صغريةمفهوم:   

 رحلة مضاف
 األلف مضاف اليه جمرور 

 ميل  مضاف اليه جمرورم خرب مقد
لضمة   تبدأ مبتدأ مؤخر فعل مضارع مرفوع 

 خبطوة ب حرف جر مبين على الكسر  , خطوة جمرور مميز 
 واحدة متييز اسم جمرور 

 مهما  اسم شرط تستخدم لغري العاقل 
 واحدة             نعت جمرور

  كانت  ي" فعل ماض مبين على الفتح , والتاء فاعل ضمري مسترت تقديرع "ه
  املهمة   اسم كان مرفوع

  كثرية  خرب كان منصوب 
  فهي  ف رابطة للجواب 
  هي  مبتدأ يف حمل رفع

لفتحة   تبدأ  فعل مضارع مرفوع 
لباء وعالمة   ب حرف جر مبين على الكسر وخطوة اسم جمرور 

  جره الكسرة ,  صغرية نعت جمرور
  خبطوة
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 : تسعون معطوف
  

تسعة 
  وتسعون  

  ب   سرعلى الكحرف جر مبين 
لباء وعالمة جره الكسرة   املئة   اسم جمرور 

تسعة       معطوف مبتدأ يف حمل رفع 
وتسعون 

  ملئة 
لضمة معطوف عليه   جهد   خرباملبتدأ مرفوع 

  و  حرف عطف
  عرق  معطوف عليه مرفوع 

الفشل ويسمع   , وخياف من  تكتنفه األوهام  يبدأ مبهمة كبرية  تثبيطات  األنسان عندما 
ن يبدأ اخلطوة األوىل منزاح عنه كل الثبطات , وينبثق األمل وتتولد طاقة  أ  الناس ومبجرد

اية الطريق .   نسري معه اىل 

A bird in the hand is better than ten on a tree 

 عصفور يف اليد يف اليد خري من عشرة على الشجرة  
 فري وجد جمموعة من العصا  كان هناك شخص حيمل عصفورا بيده , وأثناء سريه 

ا , وترك العصفور الذي بيده وصعد إىل الشجرة , والنتيجة هي   على الشجرة , فطمع 

ور يف اليد خري من انه فور اقرتابه منها طارت العصافري مجيعها , ومن هنا جاء املثل "عصف

ت يرتدد اىل يومنا هذا"     عشرة على الشجرة , و
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 عصفور  حرب املبتدأ مقدم مرفوع
 يف حرف جر 

 اليد جمرور ب  "يف"  وعالمة جره الكسرة
 يف اليد      مبتدأ مؤخر عصفور يف اليد مبتدأ يف حمل رفع

لضمة   خري مرفوع 
 من  حرف جر مبين على السكون

 عشرة  اسم جمرور ب "من" وعالمة جره الكسرة 
 خري من عشرة على الشجرة خرب املبتدأ يف حمل رفع. 

 
  Some people make the world Special just by being in it. 

 احلياة قصرية، إن مل تستغلها ضاعت عليك الفرصة
 

هللا   لك  تعلم كم كتب  ال  لكن  أو كبرية  صغرية  قصرية  احلياة  ومىت   ، لتعيشأن 
ولذلك عليك أن تستغلها , يف األشياء املفيدة واجليدة واجلميلة وفرص ومصاحل   ،ستموت 

  من أهل اجلنة تعمل لرتجع اليها .  وانك اصال  ، يا واالخرةالدن

 احلياة  مبتدأ
 قصرية خرب

 إن حرف شرطية 
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 مل حرف جازم   
  تستغلها  فعل مضارع ـ ها ضمري نرجع اىل احلياة 

  ضاعت  فعل ماض 
  إن       حرف شرط 
  ضاعت  فعل ماض 

  إن  حرف شرط   
  ضاعت  فعل ماضي 

  عليك  على حرف جر 
  ك  تأن م جمرور ضمري تقديره اس

  الفرصة  مفعول به منصوب 
    

Arrogance over the arrogant is modesty.  

ب املشاكلة فحسب.    ليس الكرب حينئد كربا بل مسي تكربا من 

دا تكربت وإله متادى يف ضالله ,  وقالوا التكرب على املتكرب صدقة , ألنه إذا تواضعت  
  عليه تنبه. 

ب اإلشفاق على املتكرب .    وهو يسمى ترفع وليس تكرب من 



89 
 

ا 

  أيها الطلبة والطالبات:  

لتوجة والدقة. مث أجيبوا عن األسئلة اآلتية:    عليكم بقراءة هذه الوحدة 

م عمرك الباقي، واستغفر هللا من  - ١ م عمرك املاضي فإنما املعىن "استفد من أ ه  أ
 اليعود".؟

 ملاذا اجلبان ميوت قبل موته مرّات ومرّات "حيسبون كل صيحة عليهم"..؟  - ٢
عجزات اليت حصلت يف أثناء رحالة اهلجرة النبوية مع النّيب صلى اذكر بعض امل - ٣

 هللا عليه وسلم وأيب بكر الصديق رضي هللا عنه. 
َثل الذي جيعلك تستثمر ما بيدك   - ٤

َ
 المتلك شيئا..؟ ،  والحتلم كثريا وأنت ما هو امل

 اخرت مخسة من االمساء ترمجها ترمجة حرفية مث املعنوية.  - ٥
 عدم وضع كل رأمسالك يف مشروع جتاري واحد؟ ما احلكمة يف  - ٦
 اخرت مخسة من األفعال اإلجنليزية وترمجها إىل اللغة العربية.   - ٧
  العربيةاستخرج من الوحدة االمساء املذكرة واملؤنثة وترمجها ايل - ٨
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  الصفحة   العنوان   التسلسل 
  ٩٢  التعارف  
  ٩٣  األهداف   

  ٩٤  ةـــرتمجمــة للـ عــد واملــبادي العـااالقــو  4.1
لرتمجة من العربية إىل اإلجنليزية  4.2   ٩٤  القواعد واملبادي اخلاصة 
  ٩٥  فقرات من العربية إىل اإلجنليزيةترمجة النموذج   4.3

  ٩٥  األول: نص احلديث املبارك النموذج   4.3.1
  ٩٧  الثاين: نص احلديث املبارك النموذج   4.3.2
  ٩٨  حلديث املبارك ا: نص لثالثاالنموذج   4.3.3
  ١٠٠  : نص احلديث املبارك رابعالالنموذج   4.3.4
  ١٠٢  : نص احلديث املبارك امساخلالنموذج   4.3.5

  ١٠٥  التمرين  4.4
  ١٠٥  املصادر واملراجع   4.5
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  أيها الطالب!  

لعربية  من اواجلمل    تشتمل هذه الوحدة على معرفة طريقة الرتمجة للفقرة والفقرات 
سلوب النماذج التطبيقية للنصوص لكي تتعلم عملية الرتمجة ذاتياً. فيجب   إىل اإلجنليزية

أن تكون جاداً خالل الدراسة ألن عملية الرتمجة من األمور الفنية. ال حتصل مقدرة الرتمجة  
لتدريب املستمر. سوف تدرس يف هذه الوحدة   بادي العامة القواعد واملعند الطالب إال 

لرتمجة من العربية إىل اإلجنليزية  ي ، وكذلك املبادللرتمجة ، ومبا أنك سوف تكون  اخلاصة 
يف هذه  لك     يف هذه الوحده حنن اخرت   عملياً وتطبقياً.  تها ترمجالنصوص و فهم  قادراً على  

النموذجيالوحدة   العربية إىل اإلجنليزية على مست  ةالرتمج  ةلعملي  ةبعض النصوص  وى من 
ذن  ر ة والفقلى مستوى الفقر وع  ةاجلمل  ات واجلمل الىت تتسبب ملقدرة ترمجية عند الدارس 

  هللا جلَّ وعال. 
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  هذه الوحدة، جيب أن يكون الطالب قادراً على األمور اآلتية:قرأءة بعد  

 إىل لغة اهلدف.  الوسيلةمن لغة  القواعد واملبادي العامة للرتمجةمعرفة  .١
 .من العربية إىل اإلجنليزيةلرتمجة بادي اخلاصة  القواعد وامل معرفة .٢
ا يف الرتمجة  .٣  .من العربية إىل اإلجنليزيةفهم الضوابط اليت جيب مراعا
 .من العربية إىل اإلجنليزية ، فقرات، واجلملالنموذج ترمجة فقرة .٤
 تزويد الطالب مبهارات الرتمجة الفورية من العربية إىل اإلجنليزية. .٥
 لقواعد العربية.ليزية العربية واإلجنريف الفقرات تع .٦
لرتمجة من العربية إىل اإلجنليزية.والضوابط تفهيم القواعد واملبادئ  .٧  اخلاصة 
ا يف تدريس العربية إىل اإلجنليزية. .٨  النقاط املهمة اليت جيب مراعا
ً وقراءةً  .٩   . وكتابةً  حتسني استخدام اللغة والتمّكن منها فهماً وحتد
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  للرتمجة من لغة الوسيلة إىل لغة اهلدف   رتمجة القواعد واملبادي العامة لل4.1 - 

ينبغي لك   ،من العربية إىل اإلجنليزية  ة ن ختوض يف جمال الرتمجأقبل    ! يها الطالبأ
  ة: تين تعرف القواعد اآلأ

لثقافلِ تُ  .١  .اإلجنليزيةو  العربية للغيتة م 
 . رتمجها تاليت  ةاملادفهم املكتوب و تن جيب أ .٢
القواميس  أالت .٣ تناول  من  ترمج)  Dictionaries(كد  عند  األلفاظ   ةللغتني 

 والتعبريات اجلديدة. املصطلحات و 
 ة سهلة. جيد ةعلى صياغة  العبارات بطريق ستطيعن تأ  .٤
ايأ يلزم .٥ لدقة. الرتمج ةن تراجع النص بعد   ة 
 ة.من  جماالت الرتمج  اً خاص ر جماالً ن ختتاأ بجي .٦
 ة. الرتمج تقسيم النص إىل فقرة أو فقرات قبل بداية عمليةن البد م .٧
 ة األدبية والرتمجة اللغوية.الرتمجتالحظ الفرق بني ن أعليك  .٨
 رتمجة. امل سالمة املادةمن  يقنتتبشكل كامل لكي النص رمجة عليك أن تراجع ت .٩

  العربية إىل اإلجنليزية رتمجة من  لواملبادي اخلاصة  القواعد 4.2 - 

  . رتمجة من اإلجنليزية إىل األرديةأيها الطالب! عليك أن تعرف الضوابط اآلتية لل 
 . اإلجنليزيةو لعربية معرفة اخلصائص اللغوية ل .١
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 ). sentence structureمعرفة بنية اجلملة ( .٢
 معرفة أنواع اإلسم والفعل يف كليت اللغتني.  .٣
 واجلمع.ة قواعد اإلفراد معرف .٤
 ه. ة مجلة املثبته واملنفيمعرف .٥
 معرفة التقدمي والتأخري يف اجلملة. .٦
 معرفة األساليب مثل أسلوب التأكيد واإلستفهام والنفي يف الفقرة.  .٧
  اإلهتمام بنقل الفكرة الصحيحة عند ترمجة احلكم واألمثال.   .٨

  : اإلجنليزية من العربية إىل  النموذج ترمجة فقرات 4.3 - 

  ص احلديث املبارك: وذج األول: نالنم 4.3.1 - 

Narrated Abdullah bin Amr: The 

Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) said, “A Muslim is the one 

who avoids harming Muslims with his 

tongue and hands. And an emigrant 

(Muhajir) is the one who gives up 

(abandons) all what Allah has 

forbidden.” 

(Sahih Al-Bukhari, Hadith: 10). 

َِّ ْبِن َعْمرٍو ـ رضى هللا عنهما  َعْن َعْبِد  ا
 –صلى هللا عليه وسلم  -ـ َعِن النَِّىبِّ 

« اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن  :قَالَ 
ِلَسانِِه َويَِدِه ، َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما 

ُ َعْنُه » َّ   .  ََى ا
 ). ١٠: حديث: (صحيح البخاري 

اقرأ ه الطالب !  ، مث نتعلم كيف حنلل النص أيها  إلجنليزية جيداً  النص مع الرتمجة  ذا 
  املرتجم:  

 العربية اإلجنليزية  حتليل لغوي
 املسلم  the Muslim املبتدأ  
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 من  is the one موصول وخرب
 سلم  safe فعل ماض 

 املسلمون the Muslims فاعل 
 من  that حرف جر 

 لسانه  his tongue إليهومضاف  مضاف
  ويده  his hand عطف، مضاف ومضاف إليه   حرف

 emigrant حرف عطف، املبتدأ 
(Muhajir)  واملهاجر  

  من  that who موصول
  هجر  refrains فعل ماض 

  ما that موصول
  ى  forbidden فعل ماض 

 هللا Allah لفظ اجلاللة فاعل
    عنه from جار وجمرور 

  كيف حيّلل النص ؟ لطالب الحظت  أيها ا
يت من األسئلة:إذن    أجب ما 

  : كم فعال ماضيا ىف النص ؟ بّينه .  ١
  : استخرج من النص حروفا جارة .  ٢
  : ما هو املبتدأ واخلرب ىف النص ؟  ٣
  : اذكر الفاعل الظاهر من خالل النص .  ٤
  : هل النص مجلة امسية أم فعلية ؟ ٥

إلجنليزية:هذه اجلمل م نتعلم  أيها الطالب! اآلن   ع ترمجتها 
 One’s value in improving and  قيمة املرء فيما حيسن ويتقن. .١

mastering.   
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إقبال  .٢ العالمة  جامعة  طالب  حنن 
  املفتوحة. 

We are students of Allama Iqbal open 

university.  

 .Life is the name of continuous effort  احلياة اسم للجهد املستمر.  .٣

  

 .Religion and homeland are twins  والوطن توأمان.  الدين .٤

  

 Parents must be respected  by  جيب احرتام الوالدين على األوالد.  .٥

children. 

  نص احلديث املبارك:  : الثاينالنموذج  4.3.2 - 

  َِّ   - صلى هللا عليه وسلم    -قَاَل َرُسوُل ا
  .  ًقا »َسَنُكْم ُخلُ َأْخَريُِكْم َأحْ « ِإنَّ ِمْن 

  ).٥٦٨٢: حديث: (صحيح البخاري 

Allah’s Messenger ( ملسو هيلع هللا ىلص) said, “Indeed, 

the best among you are those who have 

the best manners and character.” 

(Sahih Al-Bukhari, Hadith: 5682). 

  ص املرتجم: كيف حنلل النإلجنليزية جيدا مث نتعلم  أيها الطالب! اقرأ هذا النص مع الرتمجة  
  حتليل لغوي  جنليزيةاإل  العربية

لفعل للتحقيق  Indeed  إنّ    حرف مشّبه 
  حرف جار  from  من 

  مضاف ومضاف إليه the best among you  أخريكم
  مضاف ومضاف إليه، مميز   the best among you  أحسنكم

  متيز  manners/ character  خلقا
تمحلديث املبار أيها الطالب! احفظ هذا ا    ع. ك الذى يضمن أمن ا
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يت من األسئلة:   أجب ما 
  : استخرج االسم واحلرف من النص .  ١
  : هل النص مجلة امسية أم فعلية ؟ ٢
  : استخرج املمّيز والتمييز من النص .  ٣

إلجنليزية:أيها الطالب! اآلن نتعلم هذه    اجلمل مع ترمجتها 
 .Eid prayer is two rak’ahs  صالة العيد ركعتان.  .١

  .Cleanliness has many benefits  تعّددة.للنظافة فوائد م .٢

 .The Holy Quran is a healing for hearts  القرآن الكرمي شفاء للقلوب. .٣

 .Prayer is better than sleep  الصالة خري من النوم. .٤

 .Every person has a specific age   لكّل إنسان عمر حمّدد. .٥

  ارك: نص احلديث املب: لثالثاالنموذج  4.3.3 - 

قَاَل  -رضى هللا عنه  -َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة 
  َِّ صلى هللا    - َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل ا

َِّ َمْن   -عليه وسلم   َ َرُسوَل ا فـََقاَل 
ِحبُْسِن َصَحاَبِىت قَاَل « أُمَُّك » . َأَحقُّ  

أُمُّكَ  َمْن قَاَل «  ُمثَّ   قَاَل ُمثَّ  قَاَل   . «  
َك » . قَاَل ُمثَّ َمْن قَاَل َمْن قَاَل « أُمُّ 

  « ُمثَّ أَبُوَك » . 
، ٥٦٢٦(صحيح البخاري: حديث:  

  ).٦٦٦٤حديث: صحيح مسلم: 

Narrated Abu Hurairah: A man came to 
Allah’s Messenger ( ملسو هيلع هللا ىلص) and said, “O 
Allah’s Messenger ( ملسو هيلع هللا ىلص)! Who is more 
entitled to be treated with the best 
companionship by me?” The Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) 
said, “Your mother.” The man said. “Who 
is next?” The Prophet said, “Your 
mother.” The man further said, “Who is 
next?” The Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) said, “Your 
mother.” The man asked for the fourth 
time, “Who is next?” The Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) 
said, “Your father.” 
(Sahih Al-Bukhari, Hadith: 5682; Sahih 
Muslim, Hadith: 6664). 
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  أيها الطالب!  

إلجنليزية جيدا مث ن   تعلم كيف حنلل النص املرتجم:اقرأ هذا النص مع الرتمجة 

  حتليل لغوي  اإلجنليزية  العربية  
  فعل ماض  said  قال 
  فعل ماض  came  جاء 
  حرف جار  to  إىل 
  استفهامية  who is  من 

  مضاف ومضاف إليه is most deserving  احق الناس 
مضاف    of my best companionship  حبسن صحابيت  جار،  حرف  ب 

  ومضاف إليه
  مضاف ومضاف إليه your mother  مكأ

  مضاف ومضاف إليه  your father  أبوك
  ليل النص.أيها الطالب! الحظ كيفّية حت

إلجنليزية:ها الطالب! اآلن نتعلم أي   هذه اجلمل مع ترمجتها 
God Almighty is our true Lord. 
 

 هللا جّل وعال ربنا احلقيقي.  .١
Muhammad (peace be upon him) 
is the Messenger of Allah. 
 

 حممد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا.  .٢

You are students of science. 
 

 طالب العلم. أنتم .٣
I wish you goodness and success. 
 

 أمتّىن لكم اخلري والنجاح. .٤
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He is studying at the Bachelor 
(BA) level. 

 هو يدرس ىف مرحلة البكالوريوس.  .٥

  نص احلديث املبارك:  : رابعالنموذج ال  4.3.4 - 

َِّ ْبِن َعْمرٍو صلى -َعِن النَِّىبِّ    ،   َعْن َعْبِد ا
ع وسلمهللا  يـَْرحَ   :الَ قَ   -ليه  ملَْ  َمْن  ْم « 

  َصِغَريَ َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبِريَ فـََلْيَس ِمنَّا ». 
  ). ٤٩٤٥(سنن أيب داود: حديث:  

Narrated Abdullah ibn Amr,  the 
Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) said, “Those who do 
not show mercy to our young 
ones and do not realize the right 
of our elders is not from us.” 
(Sunan Abu Dawud, Hadith: 
4945). 
إلجنليزية جيدا مث نتعلم كيف   أيها الطالب العزيز ! اقرأ هذا النص املذكور مع الرتمجة 

  حنلل النص املرتجم :

  حتليل لغوي  اإلجنليزية  العربية
  شرطية  who  من 

  مضارع جمزوم ب "مل"  not show mercy  مل يرحم
  فعول بهمضاف ومضاف إليه، م our young ones  صغري

  و حرف عطف، مضارع and realize  ويعرف
  مضاف right  حق
  مضاف إليه مضاف  our elders  كبري

قص، "منا" خرب ليس   not from us   فليس منا   ف جزائية، "ليس" فعل 
  أيها الطالب ! الحظ كيفّية حتليل النص .
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يت :  استخرج من النص املذكور م   ا 
  : شرط وجزاء .  ١
  مضارع .: فعل  ٢
  : مفعول به .  ٣

  هل اجلملة امسية أم فعلية أم شرطية ىف النص ؟ 
إلجنليزية :    اآلن أيها الطالب ! نتعلم هذه اجلمل مع ترمجتها 

Ahmad has got admission in BS 
in the department of Arabic.  

  أمحد قد التحق مبرحلة البكالوريوس ىف .١
 لعربية.قسم اللغة ا

I love Allama Iqbal Open 
University and its teachers. 

أ أحب جامعة العالمة إقبال املفتوحة   .٢
ا.   وأساتذ

Fatima works as a doctor in the 
hospital. 

 فاطمة تعمل طبيبة ىف املستشفى.  .٣

There are many universities in 
Islamabad. 

داجلامعات كثرية ىف .٤  .  إسالم آ

Islamabad is one of the most 
beautiful capitals in the world. 

د من أمجل عاصمات العامل. .٥  إسالم آ

It is necessary to understand the 
lesson in class. 

 البد من فهم الدراسة ىف الفصل.  .٦

Basharat wakes up at 5 O’clock 
in the morning. 

ال .٧ بشارت  اخلامسةيستيقظ   ساعة 
 صباحاً.  

He recites Holy Quran daily. هو يتلو القرآن الكرمي كل يوم.  .٨ 
  



102 
 

يت من األسئلة:   أجب ما 
  اليوم ؟: كم صالة مكتوبة على املسلم واملسلمة ىف  ١
  : مىت تستيقظ صباحا ؟ ٢
  : كم تتلو القرآن الكرمي يوميا؟ ٣
  : هل حتضر الدراسة على املوعد؟ ٤
  ساعة اآلن؟  : كم ال ٥

  نص احلديث املبارك :  : ساماخلالنموذج  4.3.5 - 

Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) said: “Indeed, your 
blood and your wealth and your 
honor are sacred to one another, 
as sacred as this day of yours, in 
this land of yours. Every matter of 
ignorance days is abolished, 
beneath these two feet of mine. 
The blood feuds of the Ignorance 
days are abolished.” 
(Sahih Muslim, Hadith: 3009). 

َماءَُكْم  « ِإنَّ دِ قال (صلى هللا عليه وسلم) :  
، َوأَْمَواَلُكْم َحرَاٌم َعَلْيُكْم َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا

َهَذا َشْهرُِكْم  بـََلدِ   ،ِىف  َهَذاِىف  َأَال ُكلُّ    ،ُكْم 
ْن أَْمِر اْجلَاِهِليَِّة َحتَْت َقَدَمىَّ َمْوُضوٌع َشْىٍء مِ 

  ».  َوِدَماُء اْجلَاِهِليَِّة َمْوُضوَعةٌ 
 ). ٣٠٠٩(صحيح مسلم: حديث:  

إلجنليزية جيداً، مث نتعلم كيف حنلل  أيها الطالب العزيز! اقرأ هذا النص املذكور مع الرتمجة 
  :النص املرتجم

  حتليل لغوي  جنليزيةاإل  العربية
لفعل Indeed  نَّ إِ    حرف مشبه 

  مضاف، مضاف إليه  your blood  ِدَماءَُكمْ 
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  مضاف، مضاف إليه  and your property  َوأَْمَواَلُكمْ 
  خرب Harām  َحرَامٌ 

  جار جمرور  for you  َعَلْيُكمْ 
  تشبيه  like sacred  َكُحْرَمةِ 
  ظرف زمان   اسم your day  يـَْوِمُكمْ 

  لقريباسم اشاره ل this  َهَذا 
  حرف جار  in  ِيف 

  مضاف، مضاف إليه  your month  َشْهرُِكمْ 
  جار جمرور  in your city  ِيف بـََلدُِكمْ 

  تنبيه  verily  َأَال 
  عدد معدود  every thing  ُكلُّ َشْيءٍ 

  حرف جار  from  ِمنْ 
  ف، مضاف إليه مضا action of ignorance  أَْمِر اْجلَاِهِليَّةِ 

  ظرف under   َحتْتَ 
  اسم نسبة my foot  َدَميَّ قَ 

  خرب abolish  َمْوُضوعٌ 
  مضاف، مضاف إليه  blood of ignorance  َوِدَماُء اْجلَاِهِليَّةِ 

  خرب abolish  َمْوُضوَعةٌ 
  أيها الطالب ! الحظ كيفّية حتليل النص .
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يت :     استخرج من النص املذكور ما 
 حرف جاّر ،اسم اإلشارة ،مبتدأ وخرب،ول به ،اسم إّن وخربه ،لفعل ،مفع  حرف املشبه

مضاف ومضاف إليه ،كلمة عموم ومشول ،اسم التثنية واجلمع ،حرف التنبيه ،ظرف زمان  
  ،اسم املذكر واملثىن. 

إلجنليزية:اآلن أيها الطالب ! نتعلم هذه اجلمل مع  ترمجتها   
 العربية اإلجنليزية

Naeem is an intellectual and 
outstanding student. 

 نعيم طالب ذكّي وفطني.  .١

He listens the lesson with full 
attention. 

 هو يستمع إىل الدروس بكل توجه.  .٢

Indeed, all need good deeds. البد من حسن اخللق مع اجلميع.  .٣ 
Life is the result of constant 
effort. 

 املستمر. عبارة عن اجلهد  احلياة .٤

Muhammad respects the elders. حممد يوقّر الكبار.  .٥ 
Training makes a man perfect. التدريب جيعل املرء متقناً.  .٦ 
To develop the children is an 
important task. 

 تربية األوالد عملية مهمة.  .٧

  يت من األسئلة:أجب ما  
  : مىت تتغّدى يوميا؟  ١
  شاء كل يوم؟: مىت تتناول الع ٢
  جلماعة؟: هل تصلى الفجر مع ا  ٣
ضة البدنية يوميا؟  ٤ لر   : هل تقوم 
  : ماذا حتب ىف األكل والشرب؟  ٥
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  التمرين  4.4  - 
  أيها الطلبة والطالبات:  

ل    . مث أجيبوا عن األسئلة اآلتية:  دقة واالهتمامعليكم بقراءة هذه الوحدة 
  : كم فعال ماضيا ىف النص ؟ بّينه .  ١
  ج من النص حروفا جارة . : استخر  ٢
  : ما هو املبتدأ واخلرب ىف النص ؟  ٣
  : اذكر الفاعل الظاهر من خالل النص .  ٤
  : هل النص مجلة امسية أم فعلية ؟ ٥

  

  املصادر واملراجع 

البخاري، حممد  . ١ إمسا  صحيح  البخاري بن  أبو عبدهللا  املغرية  إبراهيم بن  عيل بن 
 ٢٠٠٢  -هـ    ١٤٢٣  ،سنة النشر، لبنان،  وت اليمامة بري دار ابن كثري،  ،  اجلعفي

  ء.
دار  ،  أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريصحيح مسلم،    . ٢

  .هـ ١٣٣٤ ،سنة النشر، لبنان، بريوت ، دار األفاق اجلديدة، و اجليل بريوت 
  ، ب العريبدار الكتا،  أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين،  سنن أيب داود  . ٣

  ء. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ ،لثالثة، سنة النشرالطبعة ا، لبنان، بريوت 
٤ .  https://sunnah.com  
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  الصفحة   العنوان   التسلسل 

  ١٠٨  التعارف  
  ١٠٨  األهداف   

من لغة املصدر إىل لغة  للرتمجةالقواعد واملبادي العامة  5.1
  اهلدف 

١٠٩  

لرتمجة من العربية إىل    5.2 القواعد واملبادي اخلاصة 
  اإلجنليزية 

١٠٩  

  ١١٠  من العربية إىل األردية ترمجة فقرات  النموذج   5.3
  ١١٠  : نص احلديث املبارك األول النموذج   5.3.1
  ١١٢  ترمجة مجل من العربية إىل األردية  النموذج   5.3.2
  ١١٢  الثاين: نص احلديث املبارك  النموذج   5.3.3
  ١١٤  ترمجة مجل من العربية إىل األردية  النموذج   5.3.4
  ١١٤  يث املبارك : نص احلد لثالثا النموذج   5.3.5
  ١١٨  ن العربية إىل األردية ترمجة مجل م النموذج  5.3.6
  ١١٩  التمرين  5.4
  ١٢١  واملراجع املصادر   5.5
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 من  ! تتضمن هذه الوحدة على معرفة طريقة الرتمجة للفقرة والفقرات واجلملأخي الدارس
.  ص حىت تتعلم عملية الرتمجة بنفسك سلوب النماذج التطبيقية للنصو  العربية إىل األردية

جل الرتمجة مادة فنية. ال يقدر عليها الطالب إال دية أثناء الدراسة ألن  فعليك أن تكون 
املستمر. الوحدة    كماملمارسة  هذه  يف  للرتمجةتتعلم  العامة  واملبادي  وكذلك القواعد   ،

لرتمجة   لتاىل سوف تقدر  إىل األرديةالعربية  من  اخلاصة    تها ترمجالنصوص و فهم  على  ، و
من    ةالرتمج  ة لعملي  ةيلنموذج  وص االبعض النص   لك   حده اخرت يف هذه الو   . عملياً وتطبقياً 

ة الىت تتمكن من تكوين ملكة  وعلى مستوى الفقر   ةالعربية إىل األردية على مستوى اجلمل 
 . ترمجية عند الطالب بتوفيق هللا تعاىل

  

  :وحدة، جيب أن يكون الطالب قادراً على األمور اآلتيةبعد قراءة هذه ال
 من لغة املصدر إىل لغة اهلدف.  العامة للرتمجة معرفة القواعد واملبادي .٥
لرتمجة من العربية إىل األردية .٦  . معرفة القواعد واملبادي اخلاصة 
ا يف الرتمجة من  .٧  .العربية إىل األرديةفهم الضوابط اليت جيب مراعا
 . العربية إىل األردية رمجة فقرة، فقرات، واجلملت النموذج  .٨
 األردية.  إىلالعربية ة الفورية من هارات الرتمجالطالب مب تزويد .٩

لقواعد العربية.  . ١٠  تعريف الفقرات العربية واألردية 
لرتمجة من العربية إىل   . ١١  األردية. تفهيم القواعد واملبادئ اخلاصة 
ا يف تد . ١٢  ريس اللغة العربية. النقاط املهمة اليت جيب مراعا
ً وقراءةً حتسني استخدام اللغة والتمّكن منه . ١٣   . وكتابةً  ا فهماً وحتد
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  القواعد واملبادي العامة للرتمجة من لغة املصدر إىل لغة اهلدف5.1 - 
 األردية، ينبغي لك أن تعرف  العربية إىل   قبل أن ختوض يف جمال الرتمجة من  ! الطالبأيها  

  :القواعد اآلتية
لثقافة لكليت  أن تكون . ١٠  . واألردية اللغتني أي العربيةملماً 
 . البد من فهم املكتوب وفهم املادة اليت ترتمجها . ١١
القواميس . ١٢ تناول  من  عند    ) Dictionaries(  التأكد  األلفاظ   ترمجة للغتني 

 .واملصطلحات والتعبريات اجلديدة
 . راً على صياغة  العبارات بطريقة جيدةأن تكون قاد  . ١٣
اية الرتمجةعليك أن تراجع  . ١٤  . النص بعد 
 .عليك أن ختتار جماًال خاصاً من  جماالت الرتمجة . ١٥
 . عليك أن تقسم النص إىل فقرة أو فقرات قبل بداية عملية الرتمجة . ١٦
 .فرق بني الرتمجة األدبية والرتمجة اللغويةعليك أن تالحظ ال . ١٧
 .ة رمجة النص بشكل كامل لكي تتأكد من صحة املادة املرتمجعليك أن تراجع ت . ١٨

لرتمجة من العربية إىل األرديةالقواعد واملب5.2 -    :ادي اخلاصة 
  .للرتمجة من العربية إىل األردية! عليك أن تعرف الضوابط اآلتية أيها الطالب

 . واألردية معرفة اخلصائص اللغوية للعربية .٩
 ). sentence structure( معرفة بنية اجلملة . ١٠
 . تنيمعرفة أنواع اإلسم والفعل يف كليت اللغ . ١١
 .اد واجلمعمعرفة قواعد اإلفر  . ١٢
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 . معرفة مجلة املثبته واملنفيه  . ١٣
 .معرفة التقدمي والتأخري يف اجلملة . ١٤
 . والنفي يف الفقرة معرفة األساليب مثل أسلوب التأكيد واإلستفهام . ١٥
  .  ألمثالاإلهتمام بنقل الفكرة الصحيحة عند ترمجة احلكم وا  . ١٦

 : األردية  ترمجة فقرات من العربية إىل النموذج  5.3 - 

   :نص احلديث املباركاألول:  موذج الن5.3.1 - 
    .! اقرأ هذا النص مع الرتمجة جيداً أيها الطالب

  ترمجه   النص

رضى هللا    -اْخلَطَّاِب  ُعَمَر ْبَن  
َِّ    - عنه     -قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل ا

يـَُقوُل   -  صلى هللا عليه وسلم
وَ  لنِّيَّاِت،  ِ اَألْعَماُل  َا  ِإمنَّ َا «  ِإمنَّ

اْمرِ  َفَمْن ِلُكلِّ  نـََوى،  َما  ٍئ 
َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنْـَيا ُيِصيبـَُها  

َفِهجْ  يـَْنِكُحَها  اْمَرأٍَة  ِإَىل  َرتُُه  أَْو 
(صحيح    ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيِه ».

  ) ١حديث: ،البخاري

  



111 
 

  نتعلم كيف حنلل النص املرتجم:   اآلن

  التحليل اللغوي  املعاين   األلفاظ
  كلمة حصر  إمنا

  اسم إمنا  األعمال 
  خرب  لنيات 

  حصر  وإمنا
  للشمول   لكل
  يه  مضاف إل  امرئ 

  موصوله  ما
  فعل ماضى   نوى  
  موصوله  فمن

قص   كانت   فعل 
  مضاف و مضاف إليه   هجرته

  للغاية و حرف جار   إىل 
  جمرور  دنيا 

  الدنيا "ها"ضمري راجع إىل رع، وفعل مضا  يصيبها 
  حرف عطف  أو
  للغاية وحرف جار   إىل 

  اسم نكره  امرأة
  "ها"ضمري راجع إىل املرأة فعل مضارع، و  ينكحها 
  مضاف و مضاف إليه   "هجرته"  فهجرته
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  حرف جر    إىل 
  موصوله مبعىن الذى  ما

  مفرد غائب فعل ماضى   هاجر
  و مضاف إليه   مضاف  إليه

تى ماوبعد فه للغة  م هذا النص وحتليله تعلمنا كيف نرتجم اللفظ املفرد وكيف  يقابلها 
  ذلك. ى. فاحلمد  عل األردية وكذلك تعلمنا التحليل اللغوى لكلمات النص

    :إىل األردية ترمجة مجل من العربية النموذج 5.3.2 - 
  : ترمجتهااآلن أيها الطالب نتعلم هذه اجلمل مع 

  ية األرد  العربية
لنيات  .١   . إمنا األعمال 
  .أ أحفظ الدروس كل يوم .٢
  .جمتهدون الطالب هؤالء  .٣
  .من جّد وجد .٤
     .النصيحةالدين  .٥

  :  نص احلديث املباركالثاين:  وذج النم -  5.3.3
  إقراء ترمجة النص املختار جيداً:  !بالأيها الط

  ترمجه   النص
  َِّ صلى -َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل ا

وسلم عليه  ِعْلمً   -هللا  تـََعلََّم  َمْن  ِممَّا  «  ا 
َِّ َعزَّ َوَجلَّ  تَـَغى ِبِه َوْجُه ا الَّ   َال يـَتَـَعلَُّمُه إِ يـُبـْ
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ْد َعْرَف  نـَْيا ملَْ جيَِ لُِيِصيَب ِبِه َعَرًضا ِمَن الدُّ
(سنن أىب    يـَْعِىن رَِحيَها.  َمِة ». اْجلَنَِّة يـَْوَم اْلِقَيا

  ). ٣٦٦٦داود: حديث: 
  

  اآلن نتعلم حتليل النص املرتجم: !ب الأيها الط

  التحليل اللغوي  املعاين   األلفاظ
  حرف جر   عن 

  ث يراوی حد  أيب هريرة 
  فعل ماضی مفرد   قال 
  حرف جر   من 

  فعل ماضی   تعلم 
  هنکر   علما

  جار جمرور   مما 
  فعل مضارع مفرد   يبتغى

  رور  جار جم  به 
  مضاعف   وجه

  يهمضاعف ال  هللا عز وجل
  يه ف  ال

  فعل مضارع   يتعلمه
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  حرف استثنی   إال
  ل و فعل مضارعيالم حتل   ليصيب

  جار جمرور   من الدنيا
  يه ف  مل 

  فعل مضارع  جيد
  مضاعف   رفع

  يهمضاعف ال  اجلنة
  يهاعف المضاعف ،مض  يوم القيامة

  خرب  رحيها
  اللفظية إىل اجلملة.وكذلك عرفتم كيفية صياغة الرتمجة اخلالصة: 
  ترمجة مجل من العربية إىل األردية: النموذج 5.3.4 

  تها: اآلن أيها الطالب نتعلم هذه اجلمل مع ترمج
  األردية   العربية

  شرب زيد اللنب
  نة يوم القيامةمل جيد عرف اجل

  ء أمحد للصلوةتوضا
  كسر الولد كأسا
 املوظف املسئول توجه شرافت إىل

  : نص احلديث املباركالثالث:  النموذج -  5.3.5
  إقراء ترمجة النص املختار جيداً:  !بالأيها الط
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  النص
َنَما    عن ُعَمرَ  ْبُن اْخلَطَّاِب قَاَل بـَيـْ

 َِّ ا َرُسوِل  ِعْنَد  صلى هللا  -  َحنُْن 
و  طََلَع   -سلمعليه  ِإْذ  يـَْوٍم  َذاَت 

َنا َرُجلٌ  الثَِّياِب    َعَليـْ بـََياِض  َشِديُد 
َشِديُد َسَواِد الشََّعِر َال يـَُرى َعَلْيِه  
أَثـَُر السََّفِر َوالَ يـَْعرِفُُه ِمنَّا َأَحٌد َحىتَّ 

صلى هللا عليه -َلَس ِإَىل النَِّىبِّ  جَ 
ِإَىل رُْكبـَتَـ فََأْسَنَد رُكْ   -وسلم ْيِه  ْيِه  بـَتـَ

َ  َوَوَضَع َكفَّْيِه َعَلى َفِخَذْيِه َوقَ  اَل 
ُحمَمَُّد َأْخِربِْىن َعِن اِإلْسالَِم. فـََقاَل  

  َِّ ا عليه -َرُسوُل  هللا  صلى 
« اِإلْسَالُم َأْن َتْشَهَد َأْن    -وسلم

َرُسوُل الَ   ُحمَمًَّدا  َوأَنَّ   ُ َّ ا ِإالَّ  إَِلَه 
وَ   َِّ وَ ا الصََّالَة  الزََّكاَة  تُِقيَم  تـُْؤِتَى 

َوحتَُ  َرَمَضاَن  ِإِن َوَتُصوَم  اْلبَـْيَت  جَّ 
قَاَل  َسِبيًال.  إِلَْيِه  اْسَتطَْعَت 
َيْسأَلُُه   َلُه  َنا  فـََعِجبـْ قَاَل  َصَدْقَت. 

فََأْخربِْ  قَاَل  َعِن َوُيَصدِّقُُه.  ِىن 
» قَاَل  َِّ  اِإلميَاِن.  ِ تـُْؤِمَن  َأْن 

وَُكُتِبهِ َومَ  َواْليَـْوِم   الَِئَكِتِه  َوُرُسِلِه 
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لْ  ِ َوتـُْؤِمَن  َخْريِِه  اآلِخِر  َقَدِر 
قَاَل َوَشرِّهِ  َصَدْقَت.  قَاَل   .«

فََأْخِربِْىن َعِن اِإلْحَساِن. قَاَل « َأْن  
ََّ َكأَنََّك تـَرَا َتُكْن  تـَْعُبَد ا ُه فَِإْن َملْ 

فَ  قَاَل   .« يـََراَك  فَِإنَُّه  َأْخِربِْىن تـَرَاُه 
السَّ  «َعِن  قَاَل  اْلَمْسُئوُل اَعِة.  َما 

َْعلَ  ِ َها  السَّاِئلِ َعنـْ ِمَن  قَاَل َم   .«
َا. قَاَل « َأْن تَِلَد  فََأْخِربِْىن َعْن أََماَرِ

ُعَراَة اَألَمُة َربـَّتَـَها َوَأْن تـََرى اْحلَُفاَة الْ 
ِىف   يـََتطَاَوُلوَن  الشَّاِء  رَِعاَء  اْلَعاَلَة 

َياِن ». قَاَل ُمثَّ الْ   اْنطََلَق فـََلِبْثُت بـُنـْ
َ ُعَمُر أََتْدرِى    َمِليا ُمثَّ َقاَل ِىل «

ُ َوَرُسولُُه   َّ َمِن السَّائُِل ». قـُْلُت ا
ُكْم  َ َأ ِجْربِيُل  فَِإنَُّه   » قَاَل  أَْعَلُم. 

ِديَنُكمْ يـَُعلِّمُ  (صحيح   ».ُكْم 
  ).١٠٢حديث: مسلم:
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  اآلن نتعلم كيف حنلل النص املرتجم: 

  التحليل اللغوي  املعاين  األلفاظ
  كلمة فجائية  بينما 

  مصدر من جلس  جلوس
  ن األبيض مصدر أبيض لو   بياض 
  دلون األسود مصدر أسو   سواد

 ئب فاعل من اليرى  أثر

  فعل ماضي   دنَ سْ أَ 
  مضاف ومضاف إليه  ركبته 
  .إليه، تثنيه من كفّ مضاف ومضاف   كفيه

  مضاف ومضاف إليه  فخذيه
  . فعل مضارع، مشتق من شِهد  تشهد
  " فعل مضارع. تقيم"و" حرف عطف، "  وتقيم
  . فعل مضارع"  تؤيت"و" حرف عطف، "   وتؤيت 

  .مشتق من الصدقفعل ماضي،   تَ قْ دَ صَ 
  حرف للتشبيه   كأنك 
  اسم جمرور مبعىن القيامة  الساعة

" اسم تفضيل أعلم""ب" حرف جر،    لم ع
  م.من عل

  . اسم مفعول، مشتق من سأل يسأل  املسؤول
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ا وهي    أمارا أمارات  إليه،  ومضاف  مضاف 
  .أمارة مبعىن العالمةمجع 

  . مضاف ومضاف إليه  ها تَ بـَّ رَ 
  . اسم وهي مجع احلايف  احلفاة 

  . ع العارياسم وهي مج  ة العرا
  مجع العائل  العالة
  . مجع راعي  رعاء 
  . مجع شاة   الشاء

  .املذكر الغائب من فعل مضارعمجع   يتطاولون
  .  مجع بناء   البنيان 
  .فعل ماضي  فلبث  

  .دة القليلمفعول به، مبعىن امل  املي 
  ترمجة مجل من العربية إىل األردية:  اللنموذج  ا5.3.6 - 

  اآلتية إىل األردية: العربية ترجم اجلمل 

  األردية   العربية
ترى   .۱ رعاء  وأن  العالة  العراة  احلفاة 

  .الشاء
كم يعلمكم دينكمفإنه جربيل  .٢   .أ

  .من طلب العلى سهر الليايل .٣
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عرف   .٤ معلم  عبدالواحد  إن 
  .لتفضل

  . خري الكالم َقلَّ و َدلَّ  .٥
  :التمرين5.4 - 

  أجب على األسئلة التالية:  السؤال األول:

 األعمال؟ ما الذي يقوم عليه  - ۱
 أّي اهلجرة مأجورة عند هللا؟  - ۲
 هل يعاقب من تعلم علما للدنيا؟ - ۳
 ما هي الصفات الرجل اآليت؟  - ۴
 كم أركان اإلميان؟ - ۵
 ذكر تعريف اإلحسان.ا - ۶
  مات الساعة؟ ما هي عال - ۷

 اين: استخرج من النص األمساء مث ترمجها إىل األردية. السؤال الث

  اجلموع:السؤال الثالث: هات املفردات من 
  الشاء   –ُرُسٌل   –أمارات  –ُكُتٌب   –املالئكة  –النيات  –األعمال 

  ا إىل األردية. السؤال الرابع: استخرج من النص اجلمل املثبتة مث ترمجه

لرتمجة مس: حّول األفعال املاضالسؤال اخلا ية إىل املضارعة يف اجلمل التالية 

  األردية. 
۱ -  .  فتح حممد حسا جار
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 رويفع مبلغا من املال يف البنك. وضع األخ  - ۲
 ذهب مسيع هللا إىل اجلامعة اإلسالمية العاملية.  - ۳
 كتب شرافت علي رسالة املاجستري.  -۴

 
  :راجع املصادر وامل5.5 - 

، هيم بن املغرية أبو عبدهللا البخاري اجلعفيبن إمساعيل بن إبرا  مد . صحيح البخاري، حم١
  ء. ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣ ،سنة النشر، لبنان، دار ابن كثري، اليمامة بريوت 

النيسابوري. صحيح مسلم،  ٢ القشريي  بن مسلم  احلجاج  دار  ،  أبو احلسني مسلم بن 
  .هـ ١٣٣٤ ،نشرسنة ال، لبنان، بريوت ، يدةدار األفاق اجلد، و اجليل بريوت 

،  بريوت   ، دار الكتاب العريب،  أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين،  يب داودسنن أ.  ٣
  ء.  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ ،الطبعة الثالثة، سنة النشرلبنان، 
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  الصفحة   العنوان   الرقم 
  ١٢٣  التعارف    
  ١٢٣  األهداف   

  ١٢٤  اللغة والكالم والتعبري  - ١
  ١٢٤  التعبري وتعريفاته  - ٢
  ١٢٨  التعبريات وأنواعها  - ٣
  ١٣٠  التعبريات االصطالحية – اإلصطالحي التعبري  - ٤
  ١٣٠  األمثال/املثل  - ٥
  ١٣٢  لحات/املصطلح املصط  - ٦
  ١٣٢  ثلة األم  - ٧
  ١٤٧  أسئلة الوحدة  - ٨
  ١٤٧  املراجع واملصادر   - ٩
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اليت  العربية  اللغة  إىل  اللغة اإلجنليزية  التعبريات واألمثال من  الوحدة ترمجة  تعرف 
  حلياة اليومية. حتتوي األمثال اإلحيائية  والثانوية اليت جيب أن توصل يف الرتمجة. تستخدم يف ا

ت هذا النوع من األدب وتقدم  احللول املناسبة    ولذا تلقي الوحدة ضوءا وتوضح صعو
  اين سليمة من األخطاء املعنوية والداللية.  لنقل املع

  

يراد األمثال املستخدمة دف هذه الوحدة إىل توضيح معاين الت عبريات واألمثال وترمجتها 
  لب والطالبة إىل األهداف التالية: سة هذه الوحدة يصل الطايف احلياة اليومية.  فبعد درا 

 نواعها معرفة معىن التعبري والتعبريات وأ 

  حفظ عددا وافيا من األمثال الوادرة يف الكتاب 

 واألمثال يف اجلمل والكالم. امكانية استخدام هذه العبارات االصطالحية  
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١ -  

هللا هذا اإلنسان منذ والدة أول بشر حيث ورد  زة اإلنسان اليت علمها  إن اللغة مي
البقرة). مث قال أن هللا هو املعلم األول هلذا    -يف القرآن الكرمي: (وعلم آدم األمساء كلها

ت األويل).   -علمه البيان  -خلق االنسان  –اإلنسان كمال قال: (الرمحن   سورة الرمحن اآل
لقلمالتعلم بقو   مث ذكر أداة العلق). فقد ثبت أن اإلنسان يتصف مبيزة    سورة  -له: ( علم 

التنفس الشهيق والزفري. يلعب  الكالم بوسيلة اللغة مستخدما أعضاء الصوت بداء من 
إلضافة إىل ذلك املنحة  اجلسدية هذين التنفسني دورا مهما يف انتاج الصوت ال لغوي. 

التفكر   ل هذه األفكار  ألحاسيس واالنفعاالت. كوالتدير وا  لقد وهب األنسان بصفة 
  واألحاسيس حتتاج لتعبريها إىل كلمات ذات املعاين املطلوبة. 

يلُغو لغوا ولغا الشخص –قد وردت كلمة "لغا" يف ثالث معان وهى: أوال: لغا  
(من قال لصاحبه يوم اجلمعة واإلمام خيطب : ا ورد يف احلديث الشريفيعين "تكلم" كم

  ا) ت فقد لَغَ أَنصِ 

ين حلف اليمني بغري قصد. ويراد ب لقا يف قوله أي أنه قد وكذلك لغا احلالف يع
  أخظأ يف كالمه وتكلم بدون تفكري ورأي.  

املعىن قد حدث يف معاين الكالم والتعبري من حيث االصطالح أما من حيث لغة ف
اجلمل اليت  م جمموعة منالكالم مجع كلمة تعىن لفظة دالة على املعاين والكال واحد. وأما

التعبري فهو يدل على صفة تعبري  األفكار تكون نصا م رتاكبا ومرتابطا معىن وحنوا. أما 
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لقلب يف لباس األلفاظ.  ولكنه يعين من  لذهن واملشاعر والعواطف املتدفقة  املكامنة 
تعبريا    حيث يكون  وأما أن  لفعل  دائما مربوطا  يكون فعال  إما أن  طبيعيا  االصطالح 
  يد وكذلك كلمة فستع

لكالم على أنواع من التعبريات واليت قد وردت يف كتب املتقدمني بشكل يشتمل ا
عرضي  مثل " القول السائر و القول املأثور و العبارة املأثورة والكالم املأثور. وكذلك قد 

ا  استعم املبتذل والبايل بشكل يقصدون  والتعبري  األديب  التعبري  العلماء عبارات مثل  ل 
 للدالت املختلفة. عبريات وعا خاصا من التن

لصفات التالية:     قد تتسم التعبريات 
 التعبري يتضمن كلمات ذات دالالت ختتلف عن معناها احلقيقي. - ١

 التعبري ال يقبل التغيري يف ترتيب كلماته.  - ٢

 ال يستحسن ترمجتها احلرفية واالستبدالية.  دائما - ٣

 حتمل معاين جمازية وثقافية.  - ٤

 ار.ص احلذف واالختصتتصف خبصائ - ٥

ألدوات اللغوية املختلفة:قد    وردت التعابري 
األنواع   -أ هذه  التارخيية.:  م  واأل األماكن  وأمساء  األعالم  واألمساء  املفردة  األمساء 

وكلمة "رأس" للداللة على  املناصب    تسخدم مفردة مثل كلمة "عني"  للجاسوس
 العلمية واإلدارية.  



126 
 

لسحرا و إن من الشعر حلكمة. البيان  الشهرية: إن من  أقوال احلكمة والعبارات    - ب 
والعبارات الشهرية مثل: حسك الصدر داللة عن احلقد والعداوة و  وضعت احلرب 

ر احلرب.   أوزارها النطفاء 

اللفظية ظاهرة لغوية كثرية االنتاج للرتاكيب اللغوية املتالزمات اللفظية: املتالزمات    - ت 
 لية:  اع عدة وهى التايف اللغات العاملية. هلا أنو 

a . تالزمات مفتوحة  مopen collocation  .اليت ال تتقيد يف سياقات خاصة : 

b.    :متالزمات مقيدةrestricted collocation  يدل الفعل على التالزم  :
فقد تستخدم فعل خاص يالزم الكلمة مثل  )  crimeهنا مثل كلمة جرمية (

إلضافة إىل   commit(اقرتف أو ارتكب) ويف اإلجنليزية بفعل     تداول.
ضارة,   حرب  وبنية:  إعرا  سوية  املركتبني  الكلمتني  مثل  الكلمات: 

 وخسارات جسيمة وجرمية نكراء.

c.   :متالزمات متصلةbound collocation: يعىن هذا النوع من التعبريات :
وسط بني املتالزمات واملسكوكات: كما يف املثال: أطرق الرأس أي من ت

فيميل خطأ  صدره  يرتكب  إىل   ندامة ويرخي    رأسه  األرض  إىل  عينيه 
وخجال. وكذا يف املثال: "هنيئا مريئا" داللة عن األكل احملصول عليه بدون  

ا.     تعب ومشقة وبسهولة كي يتلذذ 

d.   :املسكوكة التعبريات على  :   Idiomsاملتالزمات  النوع من  هذا  تشتمل 
  ) الظروف  أو  اجلر  حروف  مع   +verbs+ Prepositionsاألفعال 

adverbsبتة وقوية ودائمية.  ).وتع  طي دالالت 
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متالزمات  العلماء  بعض  ذكر  ( لقد  أجنليزية  لكلمة  سياقات  heavyعدة  )  يف 

  خمتلفة وهى التالية:  

  اإلجنليزية   متالزم لفظي 
  Heavy rain  - غزيزمطر 

 Heavy fog  ضباب كثيف 

 Heavy dream  سبات عميق-

 Heavy Ocean  حبار هائجة

  Heavy meal  -وجبة دمسة

 Heavy smoker  مدخن مفرط 

  Heavy industry  صناعة ثقيلة 

  قد ورد يف القاموس أشكال تركيبية خمتلفة للمتالزمات اللفظية  ونلخصها فيما يلي: 
 ن حر اسم( مفعول به): ش -فعل  -أ

 اسم صفة: حرب نكراء ؛ حرب ضروس؛ حرب شعواء.  –اسم موصوف   - ب 

 وار حرب.فاعل: استعر أ- فعل  - ت 

 ه: ويالت النائحات؛ عويل األمهات؛ أنني اجلرحيمضاف إلي-مضاف  - ث 

 جاروجمرور: حرب على اإلرهابني-اسم  - ج

 اسم: الربدواجلبة؛ املاء والكأل. —عطف-اسم  - ح

 جر: يعفو عن ؛ وفا ب. -فعل  - خ

 ف على احلقيقةجر: وقو –اسم   -د

 اسم: حتت احلماية؛ حتت املراقية.–حر   -ذ
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 جر: حمق يف.  -صفة  -ر

ت.سم العدود: سرب من الطيمتالزمة اال  -ز  ور؛ قطيع من احليوا

 متالزمة االسم غري املعدود: رغيف من اخلبز.   -س

ت: فحيح األفاعي؛ صرير ا  -ش لريح؛ ؛ صهيل  متالزمة أمساء األصوات/احليوا
خوار   األسد؛  زئري  أزيز  احلصان؛  الذئب؛  البعوض؛عواء  طنني  البقرة؛ 

ال نقيق  احلمام؛  احلمار؛ هديل  يق  ب؛  نباحالذ القطة؛  مواء   ضفدع؛ 
الكلب؛ مثل الطيور:  شقشقة العصفور؛صياح الديك؛ نقاض الدجاجة؛  

 نعيق الغراب؛ تغرييد البلبل؛ زقزقة الطيور؛ نعيق البومة؛ 

 .تالزمات التشبيهات: أصفي من عني احلمامةم  -ص

متالزمات جمازية: مثل االستعارات واملاثورات واالصطالحية: نفد بريشه؛    -ض
على أشكاهلا تقع؛ زرع الشقاق؛ على   ر يف اهلشيم؛ إن الطيورسرى كالنا

 التوايل وغريها كثري. 

 (http://www.alqamoos.org/blogمنقولة ملخصا من املدونة القاموس . 

  أنواع التعبريات:  
الالت متغايرة  ختتلف من حيث املعاين املعجمية. ومن حيث  كلمة تعبري  هلا د 

  ورها هذه الوحدة. وهى:  د بعضها منها اليت تتمحاملصطلحات هلا أنواع  حند

  التعبريات:   -١
  :التعبريات االصطالحية:Idioms    

 :التعبريات الثقافية Cultural Phrases  
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املثل : كل Proverbsاألمثال:   - ۲ أصال املثل النظري    مات (م ث ل)  تعين: 
ماثلة  حسب قول الزحمشري رمحه هللا  ,  وعند بعض الباحثني عدت من امل

الش  على  تدل  يعىن  اليت  آخر.  لشئي  يضرب  والشئي  يشبهه  املثيل  ئي 
اصطالحا  مجلة خيالية شاعت منذ قدمي ملعاين حمددة يستخدمه أهل اللغة  

تدل اليت  اليومية وهى  م  حيا ا  يف  أو  التجربة  أو  على  احلكمة  أو  لتجزية 
"معاين    النصيحة. وقد تكون قصرية ولكن حتمل املعىن الشعيب. وتعىن لغة

 .  الشبه والنظري"

ا كما وردت يف كتاب األمثال هى:   ومن صفا
  إجياز اللفظ - ١
 إصابة املعىن - ٢

 حسن التشبيه - ٣

املثل هو عبارة موجزة بليغة شائعة    يعقوب يعرف األمثال:"أن  أميل  وكما ذكر 
إلجياز وصحةاملعىن وسهولة اللغة ومجال  االست عمال, يتوارثها اخللف عن السلف, متتاز 

  سها".  جر 

 من األدب العريب:  أمثلة تعبريات و 

  الرتمجة اإلجنليزية  املعىن   التعبري 
 طويل النجاد  

  
 A Tall man means  طويل القامة.لرجل 

A brave man   
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 بلغ السيل الزيب: 

  
 The storm reached  وقصده . لوصول األمر مبفهومه 

to height. /Hit the 

torrent  
 الضيف ضيعت اللنب:  

  
وقد ضيعت الفرصة املتاحة.  أي

يضرب للندم على أمر  مطلوب  
  من فرصة ساحنة. 

Literally, the guest 

wasted the milk. 

But it means that 

the target missed 

  عشب وال بعري: 
  

يرعاه.  أي هذا عشب وليس بعري  
فيضرب لرجل ذومال كثري  ولكنه  
خبيل أو بسبب ما ال ينفقه على 

على وال  األهل    نفسه  من  غريه 
  اء.واألصدق

Literally it means 

that here is grass 

but no camel for 

grazing in the 

grass. 

Metonymically 

means the miser 

person.  
ئر  :  بغاث مجع بغثان هو طا   استنسر البغاث 

صغري اجلسم طويل العنق لونه  
كلون الغبار يطري ببطئ.  
نسر. استنسر يعىن صار قو كال

  يصري قو فيضرب املثل للضيف

It means that the 

even the weak 

become much 

stronger.  

  األمثال االعربية من حيث الشكل والوظيفة:
 التكافؤ يف اللفظ والوظيفة: 
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To give green light طي الضوء االخضر يع 

To fish in troubled waters  اصطاد يف املاء العكر 

The tip of the iceberg  غيض من فيض 

From a different angle من زاوية خمتلفة 

Calm before the storm  اهلدوء قبل العاصفة 

diamonds cut diamonds احلديد إال احلديد يفل ال  

  ف يف اللفظ: التكافؤ يف املعىن واالختال 

 األمثال اإلجنليزية    الرتمجة العربية

 Always has been, always will be  من شّب على شيء شاب عليه

 ,If you want a thing well done  ما حّك جلدك مثل ظفرك

do it yourself 

 East or west, home is best  من خرج من داره اتقل مقداره

 One can’t get blood from stone  إنك ال جتين من الشوك العنب

 Empty-handed  على خبفي حنني 

 Man proposes and God disposes  ريد وأ يفعل ما يريدأنت تريد، وأ أ

 Like father, like son  األسدإن هذا الشبل من ذاك 

ودارهم ما دمت يف دارهم، وأرضهم ما  
  دمت يف أرضهم

When in Rome do as the Romans do 

 

 Diamonds cut diamonds  ال يفل احلديد إال احلديد
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 : Termsاملصطلحات:  -۳

مفهوم خاص تتعلق مبجال علمي حمدد يعرف بني مصطلح حتمل معاين ذات  كلمة  
أصحابه ملعاين خاصة. مثل كلمة "النحو" و "الصرف" و"احلاسوب" و "احلاسوب 

صاد" وغريها. ميكن أن يشتمل  اآليل" و "والصلوة" و"املصرف" و "الصراف" و"االقت 
  ر األهم يف املصطلح هو العنصعلى حرف  أو اسم أو فعل أو أية كلمة أو مركب. و 

املفهوم اخلاص يف جمال خاص. قد تستخدم ثالث كلمات أي مصطلح وعلم  
 املصطلح وعلم صناعة املصطلح. قد اتسع جمال املصطلحات حبيث  

 اسرتاتيجيات لرتمجة التعبريات:   -٤

جتربتهم ذكر العلماء عددا من االسرتتيجيات لرتمجة التعبريات وهى اليت مثرة قد 
  ذكرت سبعة اسرتاتيجيات وهى اآلتية:   ية.الدكتورة مو بيكر الرتمج

ترمجة التعبري بنفس الكلمات واملعىن: ميكن ترمجة تعبري بتعبري متشابه    -أ
  Head over heelsتركيبا  وداللة مثل التعبري العريب: رأس على عقب:

لكلمة  بنفس الرتتيب والكلمات ماعدا ترمجة اجلار "على " 
 ق" ويعين هذا خمالف متاما. اليت تعىن "فو   over    االجنليزية  

ترمجة التعبري بنفس املعىن ولكن بكلمات متغايرة: قد تتساوى الرتمجة يف    - ب 
سب   املعىن والبنية الرتكيبية واملعجمية التوافق حسب  بنية وتركيبا  ح

 حسب  حسب 

 األصطالحي إىل االقرتاض: يعىن هذا أن املرتجم أحيا يقرتض التعبري  - ت 
ذه ال  طريقة ميكن ترمجة التعبريات الثقافية.  اللغة اهلدف و
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ذا األصول أن املرتجم قد يقوم بنقل املعىن   - ث  عادة الصياغة: يراد  الرتمجة 
لمات ذات دالالت  بتغيري صياغة النص األصل وينقل املعىن املراد  بك

 لنفس املعىن يف اللغة  اهلدف.  

حلذف: ال  - ج حلذف تالرتمجة  مجة بل يراد  رك بعض  الكلمات يف الرت يعين 
به أن املرتجم ينقل املعىن اللفظي يف سياق يصلح قراءة النص للمعىن 

 املراد.  

ية طريقة    - ح حلذف الكامل: يف حني ال ميكن ترمجة التعبري  الرتمجة 
 ما من النص .  فيحذف 

دجمها يف  التعويض:  يقوم املرتجم حبذف بعض الكلمات يف مكان وي  - خ
 آخر يف النص اهلدف.   مكان

 

  تصنيف التعبريات:    -٥
ندو التعبريات األصطالحية يف ثالث أصناف:     قد صنف فر

التعبري  االصطالحي النقي:  يتميز هذا التعبري بتقليديته وشهرته وحتديد   - ١
 ن ترمجة حرفية  ملثل هذه التعبريات االصطالحية.  كلماته. فالميك

ن أكثر من  مثل هذه التعبريات تتضمالتعبري االصطالحي شبه الكامل:   - ٢
همة  معىن ؛معىن حرفيا و  يتضمن معىن غري املعىن احلريف فلذا قج تكون مب

 جزئيا. 

تقبل  - ٣ وال  بتة  التعبريات  هذه  تكون  احلرفية:  االصطالحية  التعبريات 
  ت اجلزئية وترتجم ترمجة حرفية ألن هذه اللغة هلا ميزات لغوية أخرى.  التغيريا
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 ت: عبرياأمثلة الت-١

 :مثلة على التعبريات االصطالحية كثرية، منهاالتعبريات :واأل

  التعبريات االصطالحية اإلجنليزية  الرتمجة العربية 
 Behind one’s back  من وراء ظهره 

 To bring (one’s) heart into his  جيعل الدماء جتمد يف عروقه 

mouth 
 To have no stomach  ليست لديه الرغبة

 To lose (one’s) temper  عصابه / ال يتمالك نفسهيفقد أ

 To move heaven and earth  ويقعدهايقيم الدنيا 

 To pay through the nose  يدفع مبالغ طائلة 
 To rain cats and dogs  مطر كأفواه القرب

 To smell a rat  عر مكروهايستش 

 Strike while the iron is hot  أطرق احلديد وهو ساخن

 To take the cake  )  لغلبةتعلو كلمته ( تكون له ا

 To take the gloves off  ساعديهيشمر عن 
 To give one his head  يلقي له احلبل على الغارب

  الشخصيات والناس:  عن التعبريات اإلجنليزية تتعلق مبناسبات خمتلفة

  املثل اإلجنليزي    الرتمجة العربية احلرفية     املراد اإلجنليزي 
لة تعىن آ (Fiddle)كلمة 

موسيقية وترية تعزف  
  لقوس أو الكمان.  

 As Fit as Fiddle  سامل مثل وتر
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التعبري: يف منتهى اللياقة  
  أو  بصحة جيدة 

يعين التعبري |: غري مؤذ 
  أو رقيق القلب 

ب  مل يؤذِ   Wouldn’t hurt fly  الذ

يف غاية السعادة, يف  
منتهى السعادة. يكاد  

  -سعادةيطري من ال
  لسعادته تسعه الدنيا ال 

سع   On cloud Nine  على سحاب 

  مثل مسكة خارج املاء    غري مطمئن 
  

Like a Fish out of the 

water  

رجل مبهارة واحدة أو  
  جمال واحد

  One trick pony  مهر  خبدعة واحدة  

 To be under weather  حتت طقس   يكون مريضا دائما 

  والروابط:  التعبريات حو ل الصالت 

 املراد اإلجنليزي  الرتمجة العربية احلرفية    ليزي املثل اإلجن

Like two peas in a 
pod 

زلني يف غالف   مثل 
 واحد

يعين هذا أن شخصان 
ن معا     دائما يكو

Give the cold 
shoulder  

ردتني   تغافل عن شخص عمدا   إعطاء كتفني 

Rain on someone 
parade 

 ضياع فرح أحد   أحد  موكبمطر على 

Cut him/her some 
slack 

 نقد على ذات أحد   اقطعه/ها يف تراخيه/ها 
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  بعض التعابري االصطالحية للداللة على السرية والكتمان:  

  ليزي املثل األجن  املعىن العريب   الرتمجة احلرفية
مة مل    خلف األبواب املغلقة قد مت أمر بسرية 

  يطلع على حدوثه أحد
Behind closed door  

يعىن منع نفسك عن   عض لسانك 
  إفشاء السر  املعلوم له 

Bite your tongue  

ر أقدامك    Cover your tracks  يعرب املثل النصيجة    غطي آ

 Divide and rule تسد فّرق  فرق واحكم

  ريات االصطالحية يف اللغة العربية:  التعب  -أ
  ها إىل العربية: األمثال السائرة يف اللغة اإلجنليزية وترمجت

  ن ترمجة األمثال بطرق خمتلفة ألداء املعىن املراد. قد ميك
ترمجة حرفية: ميكن الرتمجة احلرفية ملعرفة االسلوب واألدوات البالغية واملعجمية   - ١

 يف املثل.  

 كن ترمجة املعىن املراد من  املثل.  ية: ميالرتمجة املعنو  - ٢

دف ويعطي  آخر يوجد يف اللغة اهل الرتمجة االصطالحية: ميكن ترمجة املثل مبثل - ٣
 نفس املعىن.

حلذف واإلضافة: قد ميكن أن ترتجم األمثال حبذف بعض الكلمات أو   - ٤ الرتمجة 
 إضافة البعض ألداء املعىن املراد.  

  ية: نقدم بعض األمثلة يف السطور التال
1- A bad workman quarrels his tools. 
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 الرتمجة: الصانع املهمل يتشاجر مع أدواته 

  :  جنليزي هناك قول عريبيف مقابل هذا املثل األ

    .من عتب على الدهر طالت معتبته  
  يدل هذا املثل على عدم املهارة اليت جتعل الفاعل يشتم اآلخرين دائما.   

2- A bird in the hand is worth two in the bush.   

  الرتمجة: عصفور يف  اليد يساوي اثنني يف األمجة.  
  ل عريب وهو :  ملثل األجنليزي هناك قو يف مقابل هذا ا

    .عصفور يف اليد خري من عشرة على الشجرة  
  وقول العرب: 

      .بيضة اليوم خري من دجاجة الغد  
3- A burnt child dreads the fire.  

  لنار خياف النار.  الرتمجة: الطفل املكتوي  
  قد ورد قول العرب يف معناه: 

     شته احلي   األبلَقزة حذر الرََّس من 
4- A drowning man will clutch at a straw.  

  الرتمجة: الغريق يتعلق بَِقشَّة.
  يقابل هذا املثل قول العرب:  

      .الغريق يتعلق حببال اهلواء  
5- A friend in need is a friend indeed.  
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  لرتمجة: صديقك احلق هو الصديق الذي يقف إىل جانبك يف الشدائد. ا
  بية مقابله: قد وردت أقوال عر 

   ند الضيق. الصديق ع  
     .عند الشدائد  تعرف اإلخوان  

6- Barking dogs seldom bite.  

. درا ما تـََعضَّ   الرتمجة: الكالب النـَّبَّاحُة 
  ل هو :  أما من األمثال العربية أقرب معىن هلذا املث

     .نَّور الصياح ال يصطاد شيئا   السِّ
  وقول عريب آخر هو :  

 مد لسانه. ده   من قصرت ي  
7- Charity begins at home.  

لعشرية).  ألسرة (أو    الرتمجة: اإلحسان يبدأ 
رين.  وقول  يذكر يف أن اإلحسان أوال مع ذوى األقارب وأهل البيب مث اآلخ

  العرب يقابله:

 مل   عروف.  األقربون أويل 
8- Cleanliness is next to godliness. 

  ي.الرتمجة: النظافة أقرب شيئ إىل التقو 
  معناه:  والعرب يستخدمون يف 

 .النظافة من اإلميان  
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9- Diamonds cut diamonds. 

 الرتمجة: احلديد يقطع احلديد.  

 فالعرب يستخدمون 

  أـلماس املاس يقطع 

  حلديد يفلحز   إن احلديد 
10- Honesty is the best policy. 

  الرتمجة: االستقامة هى السياسة الفضلي. 
  : هذا املعىن منها ما يليقد وردت أقوال عربية شىت يف 

  .من صدق هللا جنا 

  .لنتجة احلسنة  إن َكِذب جنِّي فصدق أخلق. أي أجدر 

  .األمانة خري ضمانة 

11- Let bygones be bygones.  

  الرتمجة: إعترب األحداث املاضية أحدا ماضية. 
  ترمجة أخرى: 

 صفح وانس املاضي.  ا  
  يستخدم العرب:

 بن  قول الشاعر اجلاهلي قس "ما مات فات  أو من مات فات". من
دي.     ساعدة األ

  وقول عريب آخر: 
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   .عفا هللا عما سلف  
12- Like father, like son.  

  الرتمجة: الولد صورٌة عن أبيه
  وردت أقوال عربية مثل:

  .ه فما ظلم   من أشبه أ
 به أبه فما ظلم.من شا 

 .إن هذا الشبل من ذاك األسد 

13- Manners make the man. 

  خالق تصنع الرجل.الرتمجة: األ
  دت أقوال الشعراء يف  معىن هذا املثل. نكتفي  بقول السمؤال: قد ور 

 إذا املرء مل يدنس من اللؤم عرضه  
 فكل رداء يرتديه مجيل  

14- Man proposes and God disposes. 

  املرءُ أمرا ويقدر هللا أمرا. الرتمجة: يعتزم 
له ألن الفاعل والقاضي  يعىن أن كل ما يريده اإلنسان وخيطط له ال ميكن حصو 

  هو هللا الواحد.  
  فقد وردت  بعض األقوال مثل: 

 .وتـَُقدِّرون وتضحك األقدار 

 .اإلنسان يف التفكري , وهللا يف التقدير 
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15- Necessity is the mother of invention. 

  احلاجة أم االخرتاع. الرتمجة:
  ل يف املعىن: للعرب قو 

  .احلاجة تفتق احليلة  
16- Never too old to learn. 

  للتعلم سن يقف عندها. الرتمجة: ليس 
  يف مقابله قول العرب: 

  .أطلبوا العلم من املهد إىل اللحد 

17- Out of sight, out of mind. 

  الرتمجة: بعيد عن  العني بعيٌد عن البال.
  ه:قال العرب مثل 

  .البعد جفاء 

  يُنسي.البعد 

18- Procrastination is the thief of time.  

  لتأجيل لصُّ الزمان.الرتمجة: ا
  قرب ما ورد عند العرب هو:وأ

 .ال تـُوَّجل عمل اليوم إىل غد 

19- Still waters run deep. 

  الرتمجة: املياه اهلادئة عميقة الفور.
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املألوفني. وقد ورد  بعض الناس  قد جيد يف املثل معىن التحذير من االخنداع من
  يف معناه عند العرب ما يلي:

  .حتت السَّواهي دواء 

   لبحر اهلائج و لبحر اهلادئ. ُمرَّ   ال متر 

20- Always has been, always will be. 

 من شب على شيئ شاب عليه             

21- If you want a thing well done, do it yourself. 

 رك   ما حكَّ جلدك مثل ظف 

22- Divide and Rule.       فرق تسد  

23- East or west, home is best.    الوطن.ال شيئ يعدل  

24- Diamonds cut diamonds.  ال يفل احلديد إال احلديد 

ا:     األمثال األخري: تستخدم األمثال كجملة مستقلة بذا
  هنا نعرض عددا من األمثال للقراءة اإلفادة واحلفظ: 

  املثل اإلجنليزي    ريبترمجة عربية/ معادل ع
عصفور يف اليد خري من عشرة على  

  الشجرة 

A bird in the hand is worth two 
in the bush. 

 A penny saved is a penny  خذ من غناك لَفْقرك
earned. 

 A picture is worth 1000 words  الصورة تـُْغِين عن ألف كلمة

 Actions speak louder than  األفعال أبلغ من األقوال 
words 
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 Do unto others as you would  عامل الناس كما حتب أن يعاملوك 
have them do unto you. 

 .Don't cry over spilt milk  يـُْغِين البكاء على ما فات ال 

 .Every cloud has a silver lining  إن مع العسر يسر 

 Get a taste of your own  كما تدين ُتَدان 
medicine. 

ه فما ظََلم؛   َمْن شابه أ
  هذا الشبل من ذاك األسد  

He's a chip off the old block. 

 .Hit the nail on the head  صيب كبد احلقيقةي

 .Ignorance is blessing  )اجلهل نعمة (من األفضل أال تعرف

 .It's raining cats and dogs  أمطرت بغزارة

 .Kill two birds with one stone  يصطاد عصفورين حبجر واحد

 .Let the cat out of the bag  يـُْفِشي سرًا بدون قصد

 .Live and learn  من يعش يتعلم 

 .Look before you leap  ًدا قبل أن تتصرف فكر جي

ل ما متىن ىن   .Slow and steady wins the race  َمْن 

خذ ما يُقال على َحمَْمل اَجلد  .Take it with a grain of salt  ال 

 .The ball is in your court  القرار قرارك 

 .The devil is in the details  الشيطان َيْكُمن يف التفاصيل

 .The early bird gets the worm  تبكري سر النجاحال

 .There are other fish in the sea  لفرص حلياة مليئة  ا

 There's a method to his  قد يبدو جمنوً لكنه يف احلقيقة ذكي 
madness. 
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 There's no such thing as a free  لكل شيء مثن
lunch 

 You can't have your cake and  صول على كل شيءال ُميِْكنك احل
eat it too 

الصغرية قبل أن  عامل مع املشاكل ت
  تتفاقم

A stitch in time saves nine 

 An ounce of prevention is  الوقاية خري من العالج
worth a pound of cure 

  التعبريات االصطالحية:  

  التعبري اإلجنليزي   الرتمجة العربية
 .Add insult to injury  امللح على اجلرح  يرش

 .A perfect storm  موقف ال ُحتَْسْد عليه 

 .Barking up the wrong tree  اهلدف ئُخيْطِ 

 .Break the ice  يقطع حبل الصمت ويستهل احلديث 

 .Comparing apples to oranges  يقارن شيئان خمتلفان متاًما 

 Give someone the cold  ما شخص يتجاهل
shoulder. 

 .Go on a wild goose chase  حماولة عقيمة 

 .Costs an arm and a leg  التكلفةهظ 

حتت االختباراملراقبة؛ خطأ آخر سيزيد  /
  األمر سوًءا

On thin ice. 

 .Once in a blue moon درًا

رة اجلدال  .Play devil's advocate  يعرتض فقط إل

 .Put something on ice  أو ُخطة ايعلق مشروع
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 .Rain on someone's parade  ص مايـُْفِسد خطط شخ

 .Saving for a rainy day  ادخر لوقت احلاجة 

 .Spill the beans  يكشف أمرًا كان طي الكتمان 

 .Take a rain check  خلططيؤجل ا

 The best thing since sliced  اخرتاع رائع 
bread. 

 .The elephant in the room  مشكلة كربى يتم َجتَاُهِلها

ملخاطرمل يـَُعد يب  .Throw caution to the wind  ايل 

 .A storm in a teacup  زوبعة يف فنجان

 .A snowball effect  تـَزَاُخم وتتابع األحداث 

 .Burn bridges  يـُْفِسد العالقات

 .As right as rain  بصحة جيدة 

  فعل حطب:  
 .He collected wood  حطب : َمجََع احلَطب

 Collecting wood for burning fire  نار: مجع هلا احلطبحطب ال

  The place is woody  حطب املكان: كان كثري اَحلَطب 

 Slandered someone or blame  ىحطب على الشخص: افرتى عل 
him 

، َأرَادَ  -( فعل ):   َرِغبَ   َرِغَب ( ِيف ):َأَحبَّ
- Be desiring or ready to Desire strongly to achieve something 
- Be without or fall short by 
- Bequeath by the terms of a will 
- Have as the object of one's will 
- Have longing for someone or to do something 
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- Have as or express a desire or aspiration for 
- Want or demand so as to bring about what is wanted 

 املختصر

، أَرَادَ  -( فعل ):   َرِغبَ   َرِغَب ِيف:َأَحبَّ
- Have in mind 
- Express one's hopes for 
- Have ambition for something 
- aim at; intending to; ache; need 

 َرغََّب يف شيء -( فعل ):   َرغَّبَ 
- Arouse the interest in 
- Awaken one's desire for 
- Ask someone to do something 
- Request someone to do something 
- make desirous of; crave after; aspire to; interest in; desire; seek; 
want; wish 

 املختصر

 نـََفَر ِمنْ  -( فعل ):   َرِغَب عن
- be reluctant 

 َكرِهَ   -فعل ): (   َرِغَب عن
- loathe 

 َجتَنَّبَ  -( فعل ):   َرِغَب عن
- shun 

 ( فعل ):  َرِغَب عن
-  Turn away from - be unwilling to do; be disinclined; avoid; detest; 

dislike 
 طََلبَ  -( فعل ):   َرِغَب ِيف 

-  Try to get - ask for; call for; wish for; demand; order; request; 
require 
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 َحَرَص على -( فعل ):   َرِغَب يف
- covet 

  أسئلة الوحدة:-٧
لتوجه والتدقة. مث أجيبوا عن   أيها الطلبة والطالبات: عليكم بقراءة هذه الوحدة

  األسئلة اآلتية: 
 ما الفرق بني الكلمة والكالم والتعبري؟ .١
 االصطالحية؟ ما هى تعريفات التعابري  .٢
 .؟ إلصطالحيةا هى  أنواع التعابري ام .٣
 ما هى االسرتاتيجيات لرتمجة التعابري االصطالحية واألمثال؟ .٤
 ة حرفية مث املعنوية. اخرت عشرة من التعابري االصطالحية وترمجها ترمج .٥
اخرت عشرة من األمثال اإلجنليزية وترمجها  إىل اللغة العربية ترمجة حرفية أوال   .٦

 ة.  مث املعنوي
حات؟ ومباذا تقرتحون لرتمجة التعابري  بتكم خالل ترمجة املصطل ما هى جتر  .٧

 واألمثال؟ 
 

  املراجع واملصادر -٩
 . ١٩٨٣املورد. منري البعلبكي. بريوت.  - ١

اإلنكليزي. ل. ج.   -عريب -تعلم للتعابري الكالسيكية العربيةقاموس امل - ٢
 . ١٩٨٨مكلوكلني. مكتبة لبنان. 

ن حممد  بية والعكس. د. عز الديأسس الرتمجة من اإلجنليزية إىل العر  - ٣
  . ٢٠٠٥جنيب. مكتبة ابن سينا. 
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  املصادر اإلجنليزية 

1- https://learnenglish.nu/english-language.php?english=secrets-
and-discretion-idioms- 

2- https://www.ef.com/wwar/english-help/english-idioms/ 
3- http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=22183 
4- https://www.theidioms.com/list/page/7/ 
5- https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-idioms/ 
6- https://takelessons.com/blog/english-idioms 
7- https://www.facebook.com/331312106882249/posts/43877326

9469465/ 
8- https://al-maktaba.org/book/31862/22416 
9- https://www.alukah.net/literature_language/0/39548/ 
10-  https://www.ef.com/wwar/english-help/english-idioms/ 
11-  https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-idioms/  
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  الصفحة   العنوان   الرقم 
  ١٥١  التعارف  - ١
  ١٥١  األهداف   - ٢
  ١٥٢  ريخ اللغة األردية  - ٣
  ١٥٤  األدب األردي وأنواعها  - ٤
  ١٥٤  التعبريات واحملاورات/ ضرب األمثال  - ٥
  ١٦٦  أسئلة الوحدة  - ٦
  ١٦٧  ع املصادر واملراج  - ٧
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اللغوي واالصطالحي. تقد  اللغة األردية ونظامها  الوحدة معلومات عن  م هذه 
حدة أمهية العبارات االصطالحية يف احلياة اليومية .مث تقدم الوحدة ترمجة جمموعة  وتوضح الو 

  من الرتاكيب والعبارات االصطالحية إىل اللغة اإلجنليزية موضحة االختالفات يف ترمجتها. 
افيا من األمثال األردية مع ترمجتها يف اللغة اإلجنليزية لكي يستفيد دا كقد وفرت الوحدة عد

  الب والطالبات.منها الط
 

 دف هذه الوحدة إىل  األهداف التالية: 

توفري  الطالب والطالبات الرتاكيب والعبارات واألمثال يف اللغة  األردية كي يعرفوا  .١
  احلياة اليومية.  أمهيتها يف 

العبارات واألمثال إىل اللغةاإلجنليزية والعربية كي يستفيدوا منهما يف   ترمجة .٢
ما. اجلامع  ات واملؤسسات التعليمية وفهم النصوص املتعلقة 

البات مبعلومات مفيدة عن اللغة األردية ونظامها بشان  تزويد الطالب والط .٣
  . واألمثالالرتاكيب 
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١ - 
األروبية.  -فصيلة اللغات اهلنديف  د تنتمي إىل الفرع  السنسكرييت  إن اللغة األردية ق

نت قد تسمى ب "كري بويل" أو "رخيتة" أو ب "أردو معلى". وقد تثبت بعض وهى كا
هلند منذ زمن بعيد. فلما   ا كانت هلجة قبيلة  هندية تسكن يف جوار دهلي  البحوث أ

الع املغول على  الل استويل  فاختاروا  اهلندي  ارش  للمراسالت  لغة رمسية  مللكية  غة الفارسية 
بدأ تدخل فيها الفارسية من   فمنذ ذلك احلني  الفارسية وعرب  اللغة  كلمات كثرية  من  

ا خليطة من الفارسية و العربية. وقد قيل أن يف العسكر املغويل  العربية فصارت اآلن كأ
دخلت فيها كلمات تركية.  اك وبسبب خمالطتهم فقد  كان يوجد عدد كبري من اجلنود األتر 

ا قد غلبت عليها كلمات سنسكريتيونشاهد كذل ا نبتت من تراب هندي تغلب ك أ ة أل
  عليه أثر اللغة األم؛ السنسكريتية.  

  واقع اللغة األردية:  -٢

ا عام    نقسامبعد  يف  كستان  و اهلند  البلدين:  يف    ١٩٤٧أغسطس    ١٤اهلند 
جا وقراراامليالدي فقد اخت ن جعلت األردية خاصا جتاه اللغة األردية. فباكستا  ذ كل دولة 

ة وأما اهلند فقد قررت نفس القرار للغة اهلندية. لو نقارن األردية واهلندية  لغتها الرمسية القومي
  فحسب الشواهد ودالئل احملققني جند أن الفروق األساسية بينهما هى:  

 هلندية فقد ترسم وتكتب رسم اخلط العريب وأما االلغة األردية قد ترسم وتكتب ب
 ي أي اخلط السنسكرييت. خبط ديفاجنر 

 غلبت عليها النكهة العربية والفارسية وأما اهلندية فقد غلبت عليها    اللغة األردية
 التابع السنسكرييت. 
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والفرنسيني  الربتغاليني  من  اخلارجيني  نزول  بعد  اللغوي  التدخل  ر  آ لوحظ  قد 
  ١٧٥٧ندية يف عام  استيالء األجنليز على املناطق اهل  ) ولكن بعد ٧٤(صديقي ص    واإلجنليز

تغلبوا على دولة ميسور وقتل بعد هزوم سراج الدو  لة يف حرب بالسي ومن مث بعد أن 
هذه  بعد   . اهلند كلها  ابتالع  على  فيكتورية  الربيطانية  امللكة  طمعت  تيبو  السلطان 

ادر شاه ظفر يف ربيطاين إىل دهلى مقر االفتوحات املتوالية تقدم اجليش ال مللك املغويل  
قد ترمجت    ١٨٥٧الزمن حىت حرب احلرية عام  امليالدي. ويف هذه احلقبة من    ١٨٠٣م  عا

عددمن الكتب إىل اللغة األردية ألغراض خمتلفة وقد دخلت عدد كبري من الكلمات يف 
عد اهدين ومس الكتب األردية . بعد فشل احلرب لقد قام اإلجنليز  اعديهم ام  مجيع ا

ينمنهم إىل اجلزائر اندميان واليت قد    يف دهلي وأرسلوا عددا كبريا سم "كاال   -تعرف 
  املاء األسود" جمازا عن املشقة والغربة معا.  

سم "كلية فورت وليام" لنقل الثقافة اهلندية إىل  نشاء كلية   فقد قام اإلجنليز 
  ). ٧٤بعد حرب احلرية. ( صديقي ص   إىل شركة اهلند الشرقيةالعمال اجلدد الوافدين 

ر إجباب ية وسلبية بدخول الكلمات التعليمية واإلدارية  فقد تركت اإلجنليز ولغتهم آ
املنظقة. ونتيجة   ا اإلجنليز إىل  اليت جاء  والقانونية وأمساء الفواكه واخلضروات واألشياء 

واملصطلحات اإلجنليزية   ة  عدد ضخم من الكلمات  هلذا التأثري والتأثر فقد دخل األردي
  )٧٦قابلة فيها. (صديقي ص جود الكلمات املعادلة واملكافئة واملبسبب عدم و 

  التدخل اللغوي اإلجنليزي:  

  فقد دخل اللغة األردية كلمات إجنليزية من ثالثة أنواع:  

بول مثل " جج و مسن  ومكتبة وقانونية:  إدارية  األول: كلمات  استام النوع  يس 
  ثري".  وفيس وغريها ك
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تتعلق   الثاين: كلمات  واخلصرو النوع  الفواكه  مثل  اليومية  ت  حلياة  واملشرو ات 
  واألشياء اليت تستخدم يف حياة يومية.  

األدبية   املفردات  على  الدخيلة  الكلمات  من  النوع  هذا  يشتمل  الثالث:  النوع 
كبري. (صديقي  خان وكليته وجملته دور  والعلميةو الفنية ويف هذا السدد لسري سيد أمحد  

  . )٧٧ص 

  األردي وأنواعها: األدب  -٣

ء والعلماء أد ضخما نثرا ونظما يف اهلند وقد نظموا فقد أنتج الشعراء واألد 
ت ومسرحيات مسلية وفكاهية مثل  شعرا ودونوا دواوينهم الشعرية الضخمة و ألفوا روا

ا غ و لعلماء الذين قاموا )  ومن ا٧٥ر" (صديقي ص  ما كتب مري أمن كتابه النثري "
 وكتبوا كتبا حول املوضوعات الدينية يف القرآن الكرمي يف اللغة األردية حرفيا ومعنو برتمجة 

واصطالحات   وتشبيهات   استعارات  ابتكروا  وقد  والعربية.   اإلسالمية  العلوم  شيت 
م النثرية والشعري ليفا   ة والدينية. ومصطالحات جديدة وأدخلوها يف 

 واحملاورات/ضرب األمثال:التعبريات  -٤

اللغة األردية ف  التعبريات واحملاورات يف  "روزمرة"  أما  هى على نوعني فقط ومها: 
اليومية" و"كهاوت أو احملاورة" وقد   احلياة  الكلمات اليت تستخدم يف  "اليومية أي  يعىن 

  يستخدم لثاين الذكر مصطلح "ضرب املثل" أيضا.  

  زمرة: تعريف "رو   -أ

رة يف احلياة اليومية مبعانيها األصلية وقد تكون كلمة  كلمات تستخدم بكث
  مفردة أيضا. 
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  يف احملاورة: تعر   -ب

ازية دون   تشتمل احملاورة على أكثر من كلمتني مع فعل تعطي املعاين ا
ا.    املعاين احلقيقة الكامنة يف تراكيبها وبناءا

  الفرق بني روزمرة واحملاورة: -ج

ا  تتزين الكالم وتشيقها وجتعله احملاورة روح الكالم األقد تعد    ديب واليومي أل
الالزمة هلا استخدام الفعل  جذا سحارا ذاأثر بل  العناصر  القارئني. ومن  يغ على نفوس 

  فيها.  

ا املعىن احلقيقي وقد تكون من كلمة واحدة أيضا.  فكل  أما روزمرة فقد يراد 
  ون حماورة.  كن ليست كل "روزمرة" تكحماورة قد تكون "روزمرة" ول 

كلمات و تركيب اجلمل إن اللغة األردية ختتلف عن اإلجنليزية والعربية يف بنية ال
ت خالل الرتمجة  واألسلوب الكتابية والرتب النحوية ولذا قد جيد املرتجم مشاكل وصعو

  من األردية إلىهما أو العكس.

 :  اللغة اإلجنليزية - ٥

ألوربية الفرع األملاين الغريب. وهى كانت  ا-تمي إىل اللغات اهلنداللغة اإلجنليزية تن
ن اليت هاجرت إىل بريطانيا بني القرنني اخلامس والسابع  سيكسو -هلجة لقبيلة تسمى أجنلو

امليالدية. اللغة اإلجنليزية احلديثة/املتطورة هى تبدا بعد شكسبري وتشاسري بعد القرن اخلامس 
شاسري وجون درايدن وغريهم  بعد إبداعات شكسبري وت  عشر. وقد  وصلت إىل النضج

ء. قد انتشرت يف العامل ب سبب سيطرة األجنليز على معظم الدول العاملية  من الشعراء واألد
  شرقا وغر بني القرون السادس عشر والتاسع عشر.
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 يف اإلجنليزية:  واألمثال التعبريات  -٦

اللغة اإلجنليزية لغة ثرية من حيث واألمثال. التعبريات االصطالحية    ال ريب أن 
هى ال ختلو من التعبريات   وهى لغة العامل ولغة العلوم والتكنولوجيا ولغة كل تطور جديد. 

  اجلديدة واملصطلحات املبتكرة.  

  توجد التعبريات يف اللغة اإلجنليزية على  ثالثة أنواع وهى: 

  : أفعال وتليها حرف من احلروف اجلارة: مثال:النوع األول

يعىن ارتداء شيئ  أما بتغيري حرف اجلر مع الفعل مثل    Put onالتعبري األجنليزي:    
put off  خلع شيئ أي يعطي املعين املضاد من التعبري األول ومع ذلك تكون  تعىن 

ل هذه التعبريات املعاين يف كال العبريين  متضادة من معانيها األصلية. قد توجد مث
ه أي يعرض عنه وال يريده. ىل يعين يريده و رغب عن يف اللغة العربية مثل رغب إ 

  ات يف اللغة األردية.   ومن العجائب أنه  اليوجد هذا النوع من التعبري 

: يرتكب من تعبريات مركبة:  تركيب فعلي أو تركيب امسي يستخدم كجزء من  النوع الثاين
مجية يف تخدم كجملة مستقلة. قد توجد هذه األنواع الرت أجزاء  اجلملة و ال يس 

  واألردية واإلجنليزية.  اللغة العربية

ازية غري احلقيقة وقد توجد  : هو تركيب كامل بنيو ومعنو  يالنوع الثالث عطي املعاين ا
  مثل هذه التعبريات يف اللغتني اإلجنليزية والعربية.  

أن هناك   ات من األردية إىل اإلجنليزية والعربية فنرى أما ما تتعلق برتمجة هذه التعبري 
  جيات ميكن أن تفيد يف نقل املعاين الصحيحة إىل القرآء اهلدف. بعض االسرتاتي

  حبث عن التعبري يف اللغة اهلدف  الذي يؤدي نفس املعىن.  األويل:
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  ترمجة حرفية للتعبري إىل اللغة اهلدف.   الثانية:

  آء. شرح وتفسري التعبري يف اللغة اهلدف إليصال املعىن إىل القر  الثالثة:

 من األردية إىل اللغتني: اإلجنليزية والعربية:  واألمثالالتعبريات  -٧

نواعها يعين األمثال يف اجلمل الكاملة والتعبريات   قد يعرض بعض التعبريات 
  ا من لتكمل اجلمل. قد تكون جزء

  العربية    اإلجنليزية   األردية األمثال   املسلسل 
١  A bad cat 

deserves a bad 
rat. 

  األجر يكافؤ عمل العامل
  حتضر املالئكة مثل الروح

٢  A bad workman 
always quarrels with 
his tools. 

 دائًما السيئ العامل
  دواته  يتشاجر

٣  A bird in hand is 
worth than two in 
bush. 

 من خري اليد يف عصفور
  الشجرة  على اثنني

٤  A bitter jest is the 
poison of friendship. سم هو السيء املزاح  

  الصداقة 
٥  A black hen lays 

white eggs. 
  تضع السوداء الدجاجة

  األبيض البيض
٦  A blind man is no 

judge of colors.  
الرجل األعمي ليس 

  قاضيا على األلوان 



158 
 

٧  A burnt child breads 
the fire.  

احملروق يشرب اللنب  
لنفخ أي هو حيذر خوفا  

  من احلريق 
٨  A burnt rope does 

not lose in twist. 
 يفقد  احرتق احلبل بل مل

  االلتواء 
٩  A cake eaten peace 

is better than two in 
trouble. 

فقط نصف السعادة 
  جيدة 

١٠  A chip of the old 
block 
Part of sentence 

  يف نفس احلقيبة
  جنس واحد  أرواح من

١١  A clear conscience 
bears no trouble.  ال خوف من مل يلوث  

النظيف ال  ا خياف  لضمري 
  املشاكل

١٢  A constant guest is 
never welcomed. 

يفقد القدر بقدوم كل   
الضيف الدائم غري  يوم أو 
  مرغوب

١٣  A crooked stick has a 
crooked shadow. 

العصا املعوجة هلا ظل  
  معوج 

١٤  A crust cow hath 
short horns. 

ال يعطي هللا أظافر  
  لألصلع
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١٥  A drowning man 
caches at a straw. 
 

الفقري حيتاج حىت إال 
  ألالك

١٦  A figure among 
ciphers. 

الكفيف بعني واحد ملك 
  بني األعمى

١٧  A wish coming True.   إذا كانت أمنية يتم
حتقيقها فيستخدم هذا  

املثل . يعىن حرفيا:  
  األعمى يريد عينني

١٨  To call a Black man 
Mr. White.  
Opposite qualities of 
meaning of person's 
name. 

لعيون يرى قرة  -أعمى 
  عني 

رجل حني يرفع إليه نظر  
فيسر ولكن احلقيقة  

  ختالف ما يرى ظاهرا. 
١٩  To talk big without 

having a big position 
  . دعوة كبرية مبنصب صغري

٢٠  Money earned the 
wrong way will be 
taken away, would 
be lost. 

البضائع املسروقة قد 
  تضاع

٢١  Big difference in 
status or Class. 

اين امللك راجا وأين  
  الفقري  

٢٢  To show anger after 
getting 
embarrassed. 

  اخلجل يلد الذلة 
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ذه التعبريات من األردية إىل اإلجنليزية والعربية فنرى أن هناك علق برتمجة هأما ما تت
  .  ءبعض االسرتاتيجيات ميكن أن تفيد يف نقل املعاين الصحيحة إىل القرآ

  ىن. دف  الذي يؤدي نفس املع: حبث عن التعبري يف اللغة اهلاألويل
  : ترمجة حرفية للتعبري إىل اللغة اهلدف.  الثانية
  التعبري يف اللغة اهلدف إليصال املعىن إىل القرآء.  : شرح وتفسريالثالثة

 التعبريات االصطالحية من األردية إىل اللغتني: اإلجنليزية والعربية: -٨

نواعها يعين األمثال يف ات  اجلمل الكاملة والتعبري  قد يعرض بعض التعبريات  
  جزءا من لتكمل اجلمل. قد تكون 

  ية اإلجنليز   االصطالحات األردية

 A bad cat deserves a bad rat. 

 A bad workman always quarrels with 
his tools. 

 A bird in hand is worth than two in 
bush. 
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 A bitter jest is the poison of friendship. 

 A black hen lays white eggs. 

 A blind man is no judge of colors.  

 A burnt child breads the fire.  

 A burnt rope does not lose in twist. 

 A cake eaten peace is better than two 
in trouble. 

 A chip of the old block 
Part of sentence 

 A clear conscience bears no trouble. 

 A constant guest is never welcomed. 

 A crooked stick has a crooked shadow. 

 A crust cow hath short horns. 

 A drowning man caches at a straw. 

 A figure among ciphers. 

 A wish coming True. 

 To call a Black man Mr. White.  

 To talk big without having a big position 

 Money earned the wrong way will be 
taken away? 

 Big difference in status. 

 To show anger after getting 
embarrassed. 
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 Blood is thicker than water. 

 Lend and lose your friend. 

 Self-done is well done. 

 Out of the frying pan into the fire. 

  To cast pearls before seine. 

 His bread is battered on both sides. 

 Let the sleeping dogs lie. 

 To throw dust into one’s eye. 

 Something is better than nothing. 

 Great boast, little roast. 

 A wolf in sheep’s clothing. 

 A bad name is worse than bad deeds. 

 Better Alone than in bad Company. 

 Let us see which way the wind how. 

 Much coin, Much worry. 

 Hope lasts with life. 

 Prettiness dies quickly. 

 It is hard to live in Rome and fight with 
pope. 

 Cat your Coat according to your cloth. 

 A friend in need is a friend indeed. 

 A lie has no legs to stand upon. 

 East or west, home is the best. 
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 Nothing ventured, nothing gained. 

 Every man does his job well. 

 Don’t cry before you are hurt. 

 Nature Cannot Change. 

 Necessity is the mother of invention. 

 A word to wise is enough. 

 Too many cooks spoil the broth. 

 A desperate man all things can. 

 A good name is better than riches. 

 Let bygones be bygones. 

 Nip the evil in the bud. 

 Familiarity breeds contempt. 

 Rome was not built in a day. 

 There is many a slip between the cup 
and the lip. 

 All that glitters is not gold. 

 Time is the best healer. 

 Beauty needs no Ornament. 

 Slow & steady wins the race. 

 The voice of the People is the voice of 
God. 

 There is no rose without a thorn. 

 Face is the index of mind. 
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  سئلة الوحدة أ

  الطاليب:  النشاط  -٩
م من الوحدة الكاملة.   قد يقدم بعض األسئلة للطالب كي نعرف مدى استفاد

  على كل طالب وطالبة أن يقوم حبل هذه التمارين واألسئلة.
 نشأت اللغة األردية؟ التمرين األول:  أين - ١

 ات اليت أثرت على اللغة األردية؟لتمرين الثاين: ما هى اللغا - ٢

الفرق بني اللغة اهلندية واللغة األردية ؟ ومىت التمرين الثالث: ما هو  - ٣
 اتضح هذا الفرق؟

 كيف تكتب اللغة األردية وما هو رسم اخلط للهندية؟  - ٤

 ؟ أذكر بعض الكلمات اإلجنليزية اليت دخلت األردية - ٥

 ية؟اليت صارت جزءا للغة األردكم نوعا من الكلمات    - ٦

 ما دوركلية فورت وليام يف نشر اللغة األردية؟ - ٧

 االسرتتيجيات لرتمجة التعبريات؟ أذكر بعض األمثلة.ما هى  - ٨

خذ عشرة من التعبريات املذكورة أعاله واشرحها يف كلمات من عندك.   - ٩
 يزية والعربية.  اإلجنل -واستخدوا لبحث معانيها املعاجم األردية

  ترمجتها إىل اللغات الثالث.  عن عشرة تعبريات وأمثال و  احبثوا - ١٠
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املصادر واملراجع   -٩  

 ز١٩٧٠الليث صديق. أدب ولسانيات. أردو أكيدميي سنده كراتشي.  أبو - ١

اإلجنليزي:  -املعجم للتعبريات: األردو - ٢
-Urdu-https://www.urduenglishdictionary.org/English

973.htm?SearchType=1-Idioms/Idioms/Page 

الرابط  املوسوعة احلرة:   - ٣
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9

%88_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%92_

8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8_%D8%AD%D8%D8%A

%DB%81%D8%AC%DB%8C%B1%D9%88%D9%81_%D8%AA

#A 

http://dil-دنيا: ابو الفتح ابن فيض: دل كي  - ٤

-idioms-kidunya.blogspot.com/2017/02/urdu

522.htmlroverbs_p 
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  الصفحة   العنوان   الرقم 
  ١٧٠  التعارف  - ١
ــداف   - ٢   ١٧٠  األ
  ١٧١  منوذج النص من العربية إىل اإلجنليزية   - ٣
  ١٧٣  منوذج الرتمجة اإلجنليزية  - ٤

  ١٧٧  أسئلة الوحدة  - ٥
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  الطالب !  ا هأي
تشتمل هذه الوحدة على معرفة طريقة الرتمجة للفقرة والفقرات واجلمل من العربية  
الرتمجة   عملية  الطالب  يتعلم  حىت  للنصوص  التطبيقية  النماذج  سلوب  اإلجنليزية  إىل 

ميكن   ة. الشخصياً. فعليه أن يكون جاداً خالل الدراسة ، لكون الرتمجة من املواد الفني 
ا إالالطالب أن ي الطالب يف هذه الوحدة  قوم  التدريب املستمر. وسوف يدرس  بعد   

لرتمجة من العربية إىل اإلجنليزية، وحيث   القواعد واملبادي العامة للرتمجة، وكذلك اخلاصة 
اخرت   حنن  الوحدة  هذه  ويف  وتطبقياً.  عملياً  وترمجتها  النصوص  فهم  على  يقدر  أنه 

مجة من العربية إىل اإلجنليزية على مستوى  لعملية الرت النصوص النموذجية  بعض      للطالب 
 .اجلملة وعلى مستوى الفقرة والفقرات 

 
  

 بعد قراءة هذه الوحدة، جيب أن يكون الطالب قادراً على األمور اآلتية: 

لرتمجة من اإلجنليزية إىل العربي .١  العكسة   و معرفة القواعد واملبادي اخلاصة 
 ى مهارة  الرتمجه من لغه اىل لغه اخرى    أن يتمرن عل  .٢
 أن تزيد فيه رغبة  تعلم ترمجه النصوص  .٣
لنماذج   .٤   أن يكون الطالب عارفا 
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 اإلجنليزية اآلن ايها الطالب الحظ منوذج الرتمجة 

SPECIMEN (I) 
I -   منوذج النص من العربية إىل اإلجنليزية 

From  To  

ت  لتلفاز ُيشاهد يف كل بي ا   يف الوقت احلاضر 
مكانك أن تقول يف أغلب البيوت، للتلفاز   أو 
بعض   األضرار،  وبعض  احلسنة  امليزات  بعض 
فوائد التلفاز متنحك االستمتاع بربامج تعليمية  
وتعطيك فوائد عدة، هناك أيضاً برامج تسلية  
كثرية. توجد لألطفال برامج تعليمية وترفيهية  

التلفاز ممكن أن جتد    ر كثرية ومجيلة، ومن مضا 
فعة تضيع الوقت اذا  بر  امج غري جمدية وغري 

ضار   أنه  إىل  إلضافة  استخدامه،  ُأسيء 
ويف   أمامه،  طويلة  ملدة  جلست  إن  لعينيك 

 .اخلتام التلفاز جيد إذا عرفت كيف تستخدمه 

ً، نرتمجه ترمجًة أدبية    وإذا تناولنا نصاً شعر

Now days television is seen 
in every home or you can 
say in most homes. TV has 
some advantages and 
disadvantages. Some of 
the advantages of T.V is 
that you can enjoy 
educational programs that 
give you lots of benefits, 
also there are many 
entertainment programs as 
well for kids too there are 
many good educational, 
and entertaining programs. 
The disadvantages of T.V 
are you can find worthless 
programs, waist time if 
misused and not good for 
your eyes if you sit for a 
long time in front of T.V .In 
conclusion T.V is good if 
you know how to use it. 

 

كالسحاب الذي يطفو  جتولُت وحيداً  
رأيت  حيث  اهلضاب،  أعايل  يف 
الذهيب  الربي  النرجس  من  حشداً 

I wandered lonely as a cloud That 

floats on high o'er vales and hills, 

When all at once I saw a crowd, A 

host, of golden daffodils; 
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األزهار  أسفل  البحرية  جبانب  اللون 
متتابعة   النسيم،  يف  ترقص  اليت 
الطريق   يف  الرباقة  الالمعة  كالنجوم 

اية  الوديع، منتشرة يف خط ليس له  
  على طول حاشيه (هامش ) اخلليج، 

عشرة آالف    حملة واحدة رأيت منها يف
مليئة   مرحه  رقصة  يف  رأسها  تقلب 

  .حليوية

Beside the lake, beneath the trees, 

Fluttering and dancing in the breeze. 

Continuous as the stars that shine 

And twinkle on the milky way, 

They stretched in never-ending line 

Along the margin of a bay: 

Ten thousand saw I at a glance, 

Tossing their heads in sprightly dance 

 استخرج من النص مايلى:  -٩

  فعال اإلجنليزيه ربية وما يقابلها من األلع األفعال ا - ١
  األمساء العربية وما بقابلها من األفعال اإلجنليزية - ٢
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  منوذج الرتمجة اإلجنليزية
Specimen (ii) Translation of Paragraphs 
 

 

 
  
نّ     ت، وال أحد كان هناك أرنباً مغروراً يعيش يف الغابة، وكان يفتخر دائماً  ه أسرع احليوا

م شاهد سلحفاًة مسكينًة متشيء ببطٍء شديد،  تطيع أن يتغّلب عليه، و يس  يف يوٍم من األّ
له  فقالت  جّداً،  جّداً  بطيئٌة  فأنت  مسكينة،  من  لك  هلا:   ويقول  ا  يستهزئ  وراح 

على   اة: ما رأيك أن نتسابق أ وأنت وسوف نرى من سيفوز؟!! وافق األرنبالّسلحف
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معاً  وذهبا  السلحفاة  الّسباق واألرنبعرض  وبدأ  أثناء    ،  البطيئة.  تغلبين هذه  لن  يكّرر 
خذ قسطاً من الراحة فالسلحفاة ما زالت   السباق توّقف األرنب من الركض لكي ينام و

بعت املشي ومل تتوّقف أبداً، ووصلت إىل الّنهاية وما  يف بداية الطّريق، ولكّن السلح فاة 
ئماً،  زال األ  رنب املغرور 

There was an arrogant bunny living in the woods, and he was 

always proud of being the fastest animal, and no one could beat him, and 

one day he saw a poor turtle moaning very slowly, and he started 

mocking her and saying to her: What poor you are, you are very slow, and 

she told him the Turtle: What do you think that you and I race, and we 

will see who wins?!! The rabbit agreed to the display of the turtle and they 

went together, and the race began, and the rabbit repeated I would not 

beat this slow. During the race, the rabbit stopped running to sleep and 

take a rest, as the turtle was still at the beginning of the road, but the turtle 

continued walking and never stopped, and it reached the end, and the 

rabbit is still sleeping. 
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The Dog and the Wolf  

 

م كان هناك ذئب ضعيف هزيل قد غلبه اجلوع حيت كاد أن يهلك  حيكي أن يف يوم من اال
نما هو جالساً علي جانب الطريق متعباً ال يقوي علي احلراك من شدة اجلوع والعطش، وذات يوم بي

ئب فاقرتب منه حبذر وقال له : آه  ابن شاهد كلباً أليفاً مير يف الطريق، الحظ الكلب حالة الذ 
العم، ا اعرف انك تعاين من الضعف واجلوع، وحياتك متقلبة للغاية وغري مستقرة وهذا ما سيؤدي 

نتظام يوماً ايل هالكك، ملا بت حيت جتد من يقدم لك الطعام كل يوم  ذا ال تعمل مثلي بشكل 
ح البال به الذئب : ليس لدي اي اعرتاض أن اعمل واكسب اجا. وهكذا تعيش يف سالم وامان مر

من قوت يومي ولكنين احتاج فقط ايل مأوي، فقال له الكلب : ميكنين أن اؤمن لك هذا املأوي 
 . آلن ايل سيدي وسوف تشاركين يف عمليبكل سهولة، تعال معي ا

A gaunt Wolf was almost dead with hunger when he happened to 

meet a Housedog who was passing by. ‘Ah, Cousin,’ said the Dog. ‘I knew 

how it would be; your irregular life will soon be the ruin of you. Why do 

you not work steadily as I do, and get your food regularly given to you?’ ‘I 

would have no objection,’ said the Wolf, ‘if I could only get a place.’ ‘I will 

easily arrange that for you,’ said the Dog; ‘come with me to my master 

and you shall share my work.’ 

  ً لفعل ذهب االثنان سو ا صاحب الكلب، ويف الطريق الحظ و جتاة القرية اليت يسكن 
لفاً للغاية وممزقاً بشدة، فسأله عن السبب   الذئب أن الشعر يف منطقة حمددة علي رقبة الكلب كان 

ليل حيت اظل فأجابه الكلب يف حزن : إنه كذلك بسبب الطوق الذي يبقيه صاحيب يف رقبيت طوال ال
مقيداً، انه مزعج قليًال ولكن سرعان ما ستعتاد عليه وستتقبل االمر مبرور الوقت، هنا توقف الذئب 
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لب قائالً يف جديه : إذا وداعاً ايها السيد، ا افضل ان اموت جوعاً وا عن السري والتفت ايل الك
 حر، فهذا افضل يل ان اكون عبداً مسيناً 

 So the Wolf and the Dog went towards the town together. On the 

way there the Wolf noticed that the hair on a certain part of the Dog’s 

neck was very much worn away, so he asked him how that had come 

about. ‘Oh, it is nothing,’ said the Dog. ‘That is only the place where the 

collar is put on at night to keep me chained up; it chafes a bit, but one 

soon gets used to it.’ ‘Is that all?’ said the Wolf. ‘Then good-bye to you, 

Master Dog.’ Better starve free than be a fat slave. 

The Dog and the Shadow الكلب والظل       
م كان الكلب عائداً ايل منزله وهو حيمل قطعة من اللحم يف فمه،  حيكي أن يف يوم من اال

صغري من املاء، وخالل عبوره  ولكن ليصل ايل منزله كان عليه أن يعرب علي لوح خشيب فوق جدول 
كلب ايل االسفل فشاخد ظله ينعكس علي سطح املياة، فظن أن هناك كلباً آخر حيمل قطعة نظر ال

من اللحم، فكر الكلب قليًال وقرر ان حيصل علي هذه القطعة االخري من اللحم، فانقض علي ظله 
ائياً، وهكذا املنعكس يف املياة، وما إن فتح فمه حيت سقطت قطعة اللحم يف   مياة اجلدول واختفت 

 عاد الكلب ايل املنزل جائعاً جزاء طمع

It happened that a Dog had got a piece of meat and was carrying it 

home in his mouth to eat it in peace. Now on his way home he had to 

cross a plank lying across a running brook. As he crossed, he looked down 

and saw his own shadow reflected in the water beneath. Thinking it was 

another dog with another piece of meat, he made up his mind to have 
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that also. So, he made a snap at the shadow in the water, but as he opened 

his mouth the piece of meat fell out, dropped into the water and was 

never seen more. Beware lest you lose the substance by grasping at the 

shadow. 

  
  أسئلة الوحدة:-٧

لتوجه والتدقة. مث أجيبوا عن   أيها الطلبة والطالبات: عليكم بقراءة هذه الوحدة
  األسئلة اآلتية: 

 لية: لمفردات التال  اإلجنليزية   رتمجةالأكتب   - ١

 الرتمجة   املفردات    رتمجة ال  املفردات
   ريكرّ       الكلب 
   الركض      الرنب
   الراحة      مغرور 

   املشي        انىن
   النهاية       اعلم  

   مازال       السلحفاة 
         دائم 

 لية: لمفردات التال  اإلجنليزية   رتمجةالأكتب   - ٢

م  حيكي    لقطعة ا   فمه    للحما    منزله     اال
  املياة     جائعاً    واختفت    دهفشا  خشيب 
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للغاية   حمددة    منطقة   الذئب    يسكن   القرية   جتاة   االثنان   ذهب
مزعج   مقيداً     ليلال  طوال  يبقيه  حزن  الطوق   بشدة     وممزقاً   
  .مسيناً   عبداً    حر  جوعاً   سرعان  

للغةالعربية. ملخص قصة ال  أكتب - ٣  رنب والسلحفاة يف الفاظك 

للغةالعربية. الظل  ب و ل الكملخص قصة    أكتب - ٤  يف الفاظك 
  
 


