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 اخلالصة
 تتقصىىىل السرااىىىي اماليىىىي ة اىىى و تريىىىي ارمجىىىل صتص يقىىىة ا تريىىىي الرصىىى   ا  بيىىىي الرثريىىىي صار ىىىرحيي          

السرااي بص رة رئي يي علل إث ات أن الرتيي الراجحي تتمجىس  اىا ت الرتيىي  اإلنكليزيي إىل المجربيي، صتركز

بإةكان اررتجم اعتمىا  أاىاليق ميس ىي صتص ير ىا صهتسف السرااي أيضا إىل إيضاح أن  "امرفيي" أص "امرة".

 بص رة جتمجلاا أكثر فائسة عرس ااتخساةاا. 

تق م السرااي إىل مخ ىي فصى  خ صصىل ال صىو ا ص  رقسةىي السرااىي صاراىكلي صال رالىيات فضى  عى  

 أ ساف السرااي صأمهيتاا صارراج ارت ع فياا. 

ارنىىة برقيضىىة "الرتيىىىي الكلميىىي" ةىى  جاىىىي صةىى  جاىىي أصىىىر  صيقىىسو ال صىىو الثىىىاين ة اىى و تريىىي ارمجىىىل صيق

بىىىىى مجا ا اىىىىىاليق لىىىىىو امرفيىىىىىي للرتيىىىىىي صصايىىىىىي "التكىىىىىافص الىىىىى  ي  "  "نايىىىىىسا" أص "الرتيىىىىىي الت ايىىىىىليي" 

 "ني ةارك". كما يمجرض ال صو ة حا تارخييا لرتيي ارمجل صكي يي  ا ر ا صناأهتا عى  حقىق لتل ىي ةى  

 التاريخ. 

ثالث حتلو الرتيي ط قا لر ع الرل صص ي تة ا بيئي اللغي اهلسف، حيث تلخىل المج ميىي بى  صا ال صو ال

كز ال صىو علىل تق ىيم "كاثريرىا رايىن" للرصى    صت ىار نى ع ر ن ع الرل صطريقي الرتيي ارراا ي لة. مث ي

 الرل ار ئم لرتيي ارمجل. 

لرصىى   ا  بيىىي، حيىىث يىىتم اصت ىىار جىىسص   ىى ا صيقىىسو ال صىىو الرابىىع تص يقىىا لرتيىىي ارمجىىل علىىل بمجىىا ا

اررحل ة  ص   بمجا ا ةثلي، صاإلشىارة إىل إن فاىو بمجىا اررتيى  يمجى   لال ىا إىل تركيىز م علىل ارمجىل 

 امرا للكلمات  صن أص    ا عراف الثقافيي للغي اهلسف برظر ا عت ار. 

 لي بار ال ع.     أةا ال صو اخلاةن فياتمو علل نتائج صت ييات صثيقي الص 



 


