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 مستخلصال

نجليزيييياواليربيييياويسيييتنب بين ييييا اللغتييييناافيييالُمفرداتييي اإلتسييي  موضيييو الحييي ل البحيييثستقصييي ي

ف الترجما.هقِنموذجً لتقويمَتحقُ

لمفرداتي للحفي  تلي ف للياالمسيتو االالمشيللابوضيوحوو ي تتمفيلفي  يجي دقدمالفصلالتمهيديي

الن يي  اللغييويلليياالمسييتو الخيي رجليينوتل فئييهوخ ر تييهلييناالصييل المفرداتيي لاإلتسيي  لليياروابيي 

تسييتندفالفرضييي تالتيي ييرضييه  ييذاالفصييلميي أالمفرداتيي الف للييا.اإلتسيي  لقصييدالم لييذالييذييصييممشييبلا

اان يذ الخ صييا والمفرداتي اإلتسي  جليزيياواليربيياتمتللي ناانهللاالرغممنانليلمينللاحقيقاأن

يجييريالمفرداتيي للييناالصييل اإلتسيي   المح ف ييالليياان.هميي فريييدفيي لييلمنللييانحييوفيي اللغيياتيمييل

المفرداتي اإلتسي  في الحفي  للياروابي هالسي سمّلونيتقويمه للااس ستحقي التل ف النص الذييلمن

ويتجييهالمفرداتيي للييناالصييل .اإلتسيي  هيي شييبلااالصييل مييداصييدالم لييذوالموضييول تالتيي تخلقلليين

المفردات للناالصل امي اإلتس  ليهصوبالتل ف النص اذانجحتلملياالمح ف اللاالناالمنقولا

للييناالمفرداتيي اإلتسيي  المح ف ييالليياوسيي ئل.لليينيتجييهبييييدًاليينالتليي ف النصيي فاذافشييلت ييذ اليمليييا

يياالترجميا.في لملضييدايدتالشيبلاصيدالم ليذوموضيول تقالنصي فتل ف التحقي الصل اتضمندائم ً

انلييالذالدراسييااليياافبيي تانييهليي وةصييحاالفرضييي تالمييذلورة نفييً .وتهييدوتفبييتالنتيي ئرالرئيسيياللدراسييا

الخ صيابهي و يول ميليي فرمفقرداتي الاإلتس  اليربياوس ئلالوس ئلالمشترلاموجودةف اللغتينوتمتلك

جيلتقيويمالتقيويمالترجميانميوذجليذلكاليابني   الترجميا.وتهيدذالدراسياالمفرداتي فياإلتسي  تحقيي للا

ن يورأخ ي  الترجمياوليوبهي انيضيدفي المالتقيويمهيذال.ويملنف الترجماالمفردات اإلتس  نولياتوليد

وليفياتف ديه .

اتيرب المفيرداترب يً متسيقً وفهيذ المفرداتي يتيوز في الينابوسي  اوسي ئلخ صياإلتس  وبم ان

الرواب   محلاستقص  ف للمناانجليزياواليربيا.يرلزالفصلالفي ن اس سيً اجيلتحقيي  يذ الغ ييا

.المفردات اانجليزياوتيريف تهاإلتس  للاابرزمخ   ت
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(اليذيتتضي 6791 لييدايوحسين   م فرومتميزو ونهر قدشهدتالدراساالميدانياتبلور تجل

(وبوغرانيييدودريسيييلر6791المي لجيي تالت ليييياللموضييو .بييييدأنالمي لجييياالتيي  تخيييذ  بوغرانييد لليييابصييم ته

هميي ييرضيي نمجمييولتينميينالوسيي ئللمجييردااشيي رةاليياأنلتحييوًاليين ييذاالخيي الميييروذ.ف(تمفيي6796 

لشيذلينلرضاللتغيربمقتضاالن رةالمتبن ة.وبيدتفحا ذ المحي واتوالاإلتس  انص ر ذاالنو من

ليزيييابيييد جييرا التحييويراتالضييرورياالمفرداتيي النجاإلتسيي  لوسيي ئلالب حفييامخ  يي ًمح سيينه ومسيي وئه ُتقييدم

للاالمي لج تالمبحوفاف  ذاالفصل.

 الفصيل مي اليربيا.والمي لج تالتي يتضيمنه ف المفرداتاإلتس  موضو يبحثالفصلالف لثف 

لليينالب غييااليربيييا.مييدروابيي تقييومللييااسيي سيييدمرنهيير  ليييدياو  ليييدايوحسيينتسييتندلليييً للييانهيير

اللغييااليربييياوحييد  .أميي نقيي  اسيي سلليياال تسيي  المفرداتيي اليربيي  نهيي ملزمييابتقييديممي لجييتيير الب حفييا

المفليافي متلنهي دِلليهي الضيو واُي َلِفي النجليزيياواليربييافقيدُسياإلتسي  خيت ذبيينروابي االتش بهوا

جدولمق رن.

فيييافييي اتييي فييي الترجمييياللييياالوسييي ئلالنجالمفرداإلتسييي  ويسيييتندنميييوذجتقيييويم ليزيييياواليربيييياالمير 

اليذيلذيالتمداس سً للحلمفي لمليياالتقيويمفهيوالجدول.ويحتلوصذالنموذجالفصلالرابد.أم التوجها

اوالسلسييلاالمفرداتيي للييناااصييل واإلتسيي  امييي ييرلوصييذشييبلااصييل ويبييرزاليتجييهصييوباليينا

لي ايي تجييهصييوبالقيي ركاذيلييونتحقييي الييناالمنقييولاليييهالس سييلالجو رييياواصييدالم لييذ.لميي انييهيت

يتألذالنموذجمنمرحلتينيليونالمقيي سفيهمي و.صلموجهصوبالق ركالمنقولاليهالمفردات لألاإلتس  

دات لألصلضمنايودالمفراإلتس  انيح ف للاشبلاالتل ف النص وايانالناالمنقولاليهينبغ  و

وتيريذبلاالناااصل تشتملللاوصذلشالولامنالنموذجمرحلاتحليليا.المرحلااللغاالمنقولاليه 

ميدالخ ر ياالمنقوليافي  المفرداتي لليناالصيلاإلتس  .أم المرحلاالف نيافه مق رناخ ر اهاصدم لف

فقييدانللييااليوامييلالنصييياااتييياالتيي .لميي يتضييمنالنمييوذجاسييب بفشييلالنقييلوتييأفيراللييناالمنقييولاليهيي ا

المينياواوالفي ليياوواللف ييالمقبولياووالوضوحوودم جو:اإلف النصواالت مافردات الماإلتس  تيل بو يفات

للنوليياميدالحليملليااليناالمنقيولالييهوالتيأفيرالب غي  ليبيلاليرواب (.وُيختيتمالنيوذجبتقرييروالتداول 

التل ف النص اواابتي دلنه.ب لقي سالادرجاتوجههصوب
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ليزييياحليييلترجمييافيي ثاصييااصيييرةب لنجتمست بييي النمييوذجوحيييثجيير صييلالخيي يتضييمنالف

ب ليربييياوالحلييملليهيي وفيي المراحييلالمقترحييافيي تقييويم المفرداتيي فيي الترجمييا.و لييذاُوجييدأناإلتسيي  وفيي ثب

المفرداتيي فيي اإلتسيي  المييي ييرالمقترحيياضييمنالنمييوذجاييدفبييتانهيي ميتمييدةوشيي ملالت بيقهيي فيي تقييويمنوليييا

الترجما.

 بنت ئرايماوتوصي تومقترح تللمزيدمنالبحث.وتختتمالدراساف الفصلالس دس

 

 
 




