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الباب الرابع
األخطاء والتصويبات

مع وصفها من صحة اجلملة أو خطئها أو اجلمل املرتمجة إليهااب يف هذا الباجتهزت 
حرية املرتجم يف استخدام األسلوب أو عدم ترمجة املرتجم عن الكلمة املرادة أي املفاعيل بل عن 

وعن الرابع " ح"وعن الثالث بـ" خ"وعن الثاين بـ" ص"فأوصف الباحث صحة الرتمجة بـ.اجلملة
احملللة فاألخطاء .وفقا بأنواع املفاعيل اخلمسةز يف اجلداويل أو القائمة وهذا التقدمي جمهّ ". ما"بـ

األخطاء الصرفية واإلمالئية والدالليةمن هذا التحليل فسلمت . املفاعيلهاماستخدواحمددة بالنحو
التصويبات يف هذا التحليلاجتهزت و . وخطأ اجلملة تستخدم األساليب غري املفاعيل الواردة

. والتوصيفا

النصوص المترجم منها وإليها.أ
الكلماتعلىحيصلكيالبحثهذابكاتبمؤلّفةمنهااملرتجمالنصوصوكانت

:فهيمنهااملرتجمالنصوصأما. متعادالتعميمااملفاعيلوتعمماملفاعيلمعىنتتضمناليت
Yunus bangun dari tidurnya bersamaan dengan fajar. Ia bergegas

berwudlu karena takut ketinggalan jamaah shubuh. Setelah mencuci kedua
kakinya tiga kali ia berangkat ke masjid. Ia tiba di depan masjid, ketika para
jamaah sedang ruku’.

Amin dan kawan-kawannya bermain bola di belakang pasar. Mereka
bermain bersamaan dengan kicauan burung. Dalam mengejar bola, mereka
berlari semacam larinya singa. Mereka semangat sekali karena suka olah raga.

Aminah sangat senang sekali setelah ibunya melahirkan dua bayi
kembar. Sekarang, bersamaan dengan terbitnya matahari, ia mengumpulkan
warga di depan rumahnya dan membagi-bagikan uang lantaran bersyukur
kepada Allah.

Kemarin, Fatimah pulang sekolah bersamaan dengan gerhana
matahari. Ia membawa dua buku pelajaran. Ia berjalan dengan pelan-pelan.
Setibanya di rumah, ia mencium tangan ibunya karena mencintainya.

Pukul tujuh Pak Umar masuk kelas. Ahmad dan teman-temannya
berdiri karena menghormatinya. Mereka memperhatikan keterangan Pak Umar
dengan perhatian yang besar. Pelajaran selesai bersamaan dengan bunyi bel.
Mereka gemar membaca karena senang terhadap ilmu.
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Ahmad berangkat ke sekolah bersamaan dengan terbitnya matahari. Ia
berjalan agak tergesa-gesa lantaran takut terlambat. Ketika tiba di depan
halaman sekolahan, Pak Amin memencet bel sebagai tanda waktunya masuk
kelas.

Orang-orang islam melaksanakan perintah Allah karena mengharap
ridlo-Nya. Mereka mengingat-Nya siang malam bersama dengan alam.
Mereka membaca al Qur’an dengan tartil di sela-sela kesibukan mereka.

Pada hari libur, Mustofa mengunjungi dua gurunya karena kangen
kepada mereka. Dia meninggalkan rumah bersamaan dengan terbitnya
mentari. Bis yang dia naiki melaju semacam laju-nya pesawat terbang.

اللغةتعليمقسمطلبةأيالبحثهذافاعلايقومليتاالنصوصتلكترمجةأما
:يليفكماالعربية

سُ .١ َتْطُلُع الشَّْم ِة َو َس َر ْد بُ َامحَُْد ِاىلَ اْلَم َه ريِْ . يَْذ فًا َعِن التَّْأخِ وْ َلِة َخ ى بِاْلَعَج ْشِ َمي فـََلمَّا . َو
ْ اجلَْرَ  ني َتاُذ اَِم ُْس ْ ُغُط األ ، َيْض لِ ْص اَم اْلَف َصَل اََم لِ َو ْص وْلِ اْلَف ْقتِ ُدُخ ًة ِلَو َم سَ َعالَ

 ِ ْلفَ السُّوْق ِم َخ َد رََّة اْلَق ابُُه ُك َح َأْص ْ َو ني الطُّيـُوُْر تـَُغرِّدُ . يـَْلَعبُ اَِم ْم يـَْلَعبـُوَْن َو ُه رَِّة، . َو طََلًبا لِْلُك
دِ  ََس ْ رَْي األ ةٍ . جيَُْروَْن َج لِّ محََّاَس وَْن الرِّيَاَضَة ِبُك َارُِس ْم ُمي ُه اَو َه بًَة ِفيـْ ُغوْ ْر .َم

ُروْرٍ  لِّ ُس َنُة ِبُك ُعُر آِم ، َتْش ِ ْ ني َنة التـَّوْأََم لَِّد اُمُّ آِم َد َاْن تـَُو اَم . بـَْع ا اََم َه اَر َنُة َج ُع آِم ، حتُِْم َن ْ اآل َو
ُس َتْطُلعُ  الشَّْم ِهللا تـََعاىلَ َو رًا ِ ْك زُِّع اْلُفُلوْسَ ُش تـَُو .اْلبـَْيتِ َو

بَ َأمحَُْد ِإىلَ .٢ رِ َذَه َع طُُلوِْع اْلَفجْ ِة َم َس َر ْد ى َأْن يـََتَأخَّرُ . اْلَم َنَُّه خيََْف الً ألِ ي َعاجِ ْشِ َو َمي ِإَذا . ُه
لِ  ْص َل اْلَف َخ ِة َد َم سَ لَِعالَ َغُط اجلََْر نيْ َيْض َتاُذ اَِم ُْس ْ ، اَأل لِ ْص اَم اْلَف َصَل اََم .َو

اَء  َر رََّة َو ئِِه يـَْلَعبـُوَْن اْلُك الَ زَُم ْ َو ني ِ اَِم ْم يـَْلَعبـُوَْن بِتـَْغرِْيِد الطُّيـُوْرِ . السُّوْق ْم . ُه رَِّة، ُه ِلطََلبِ اْلُك
دِ  ََس ْ رَايََة األ ْثُل َج َن ِم وْ ُِبـُّوَْن الرِّيَاَضةِ . جيَُْر ْم حي َنـَُّه ا ألِ دَّ ُسوَْن جِ ْم حيََْم .ُه

َتِويَانِ  ِبَياِن ُمْس ا َص َد يِلُد أُمَُّه ُروْرٌَة بـَْع ْس ،. امنة َم ََن ْ ُع النَّاسِ األ َي جيََْم ِر، ِه َع طُُلوَْع اْلَفجْ َم
هللاِ  رًا ِ ْك ََداِء ُش ُم النـُُقوَْد ألِ سِ َق تـَنـْ ا َو اَم بـَْيتـَُه .اََم

سُ .٣ َتْطُلُع الشَّْم ِة َو َس َر ْد بُ َامحَُْد ِاىلَ اْلَم َه ريِْ . يَْذ َن التَّْأخِ فًا ِم وْ َلِة َخ ى بِاْلَعَج ْشِ َمي َصَل ِاىلَ . َو َو َو
لِ  ْص سَ اْلَف ْ اجلََْر ني َتاُذ أَِم ُغُط اُْس ا َيْض َم ِعْنَد

الطُّيـُوُْر تـَُغرِّدُ  ْلفَ السُّوْقِ َو ِم َخ َد رََّة اْلَق ابُُه ُك َح َاْص ُ َو ْ ني رَِّة، جيَُْروَْن . يـَْلَعبُ اَِم ُُصوْلِ اْلُك طََلًبا ِحل
سَ  ٍة َو لِّ محََّاَس وَْن الرِّيَاَضِة ِبُك َارُِس ْم ُمي ُه ِد َو ََس ْ َي اال ْر .َعاَدةٍ َج
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ُروْرٍ  ُس لِّ فـَرَحٍ َو َنُة ِبُك ُعُر اِم ، َتْش ِ ْ ني َنِة التـَّوْأََم لَِّد اُمُّ اِم َد َاْن تـَُو لَّ بَِاْن . بـَْع َج ُر اىل اهللا َعزَّ َو ُك َتْش َو
ْقتَ طُُلوِْع الشَّمْ  ْم َو َد اِلَْيِه زَِّع النـُُّقوْ تـَُو اَم اْلبـَْيتِ َو ا اََم اَقَارِبـََه ا َو اَرَه ُع َج .سِ جتُِْم

سِ .٤ َع طُُلوِْع الشَّْم ٍة َم َس َر ْد بُ ِاىلَ َم َه رَ . َامحَُْد َيْد َنَُه ختََفُ الّتأَخ َْقدِم َعجَّالً ألِ ْ ْشِ َعَلى ال . َمي
ْقتِ لدخولِ  ِة اْلَو َعَلَم سَ َك َغُط اجلَْْر َتاُذ َامحَُْد َيْض ُْس ْ لِ أَمَّا اال ْص اَم اْلَف اَء َامحَُْد اََم ا َج َنَم يـْ َح

لِ  ْص .اْلَف
رِْيِد الّطِري حلُُِصوْلِ َعلَ  َع تـَْع ْم يـَْلَعبـُوَْن َم ُه رَاَء السَّوْقِ َو رََّة َو َعبـُوَْن اْلُك ِدقَائُُه يـَنـْ َأْص ْ َو ني ى اَِم

َلدَ  َد َو َنُة أَفـْرَُح ِبْع نَ اَِم الَ ا الطِّْف ا . تْ اُمَُّه اَم بـَْيِتَه َع طُُلوِْع الّشمسِ جتَْمُع اَهَل القريِة اََم ، َم ُن ْ اَآل
نقودَ الا َتسكرُا َعَلى اهللاِ  ُ ال َزّع َو َـت و

سِ .٥ طُُلوِْع الشَّْم ِة َو َس َر ْد بَ َامحَْْد ِاىلَ اْلَم َافَ تََأخَّرَ . َذَه َْن خيَ َعٍة الِ ْر ى ِبُس ْشِ َو َمي ا ىفِ ِعنْ . ُه َد َم
لِ  ْص ولِ اْلَف الدُُّخ سَ َك ني اجلََْر َِم ْ َتاِذ اال ْس ْ ، َضْغَط اال لِ ْص اَم اْلَف اََم

 ِ رَاِء السُّوْق َصِديـُْقُه يـَْلَعبُ ىفِ َو رٌ . امني َو تـَْغرِْيد الطَّيـْ ْم يـَْلَعبـُوَْن َو ْم . ُه رَِة، ُه لِ اْلُك َناَو لَِيتـَ
دِ  ََس ْ اال رُّوَن َك ا لُِيحبَّ الرِّيَاَضةْ . يَِف

نة جدا وبعد ولد االمها الطفلني االم حب  اَم . ا رَِة اََم َع اْلِعتـْ جتََْتِم االن، وطلوع الشمس َو
ِر اهللاِ  ْك ِد ِلُش زََّع النـُُّقوْ ا َو ْيتـَُه اْلبـَ

سِ .٦ َاَن ِبطُُلِع الشَّْم ِة ِاْقرتِ َس َر ْد بُ ِاىلَ اْلَم َه َعةٍ . َامحَُْد يَْذ ْر ى ِبُس ْشِ رَ َمي َافُ تََأَخ َنَّ خيَ ِاَذا . الِ
لِ  ْص وْلِ اْلَف ْقتُ ُدُخ ِة َو َم سَ لَِعالَ َغُط اجلََْر ْ َيْض ْ ني َتاُذ اَِم ، أُْس لِ ْص اَم اْلَف َصَل ِاىلَ اََم .َح

َاَن بِتـَْغرِْيِد طَائِ  ْم يـَْلَعبـُوَْن اِْقرتِ ، ُه اَء السَّوْقِ َر رََّة َو ئِِه يـَْلَعبـُوَْن اْلُك الَ زَُم ُ َو ْ ني حلََِصَل َعَلى . رٌ اَِم
بُهُ  َر ٍد َه َاَس بـُوَْن َك َر رَِّة يـَْه .. اْلُك

انِ  َلَد ا يَِلُد اْلَو ُمَُّه ْ َد األ ا بـَْع ِد ٍ ج َة َرْح ُ بِف ُر ْع ُ تَش ْنَة ِيـ ُع . اَم َى جتََْم سِ ِه َاَن ِبطُُلِع الشَّْم ، اِْقرتِ اآلْن
لَ  َْه ْ ُر ِإىلَ اهللاِ األ ُك ُم اْلُفُلوْسَ لَِتْش سِ تـَْق ا َو ْيِتَه اَم اْلبـَ يَِة اََم ْر .اْلَق

ا رَاِدَعانِ .٧ َلَد اُمََّه َنٌة بعد َو يـْ ا اَِم ِد َ ج َد ْع اِكٌن ىفِ . اَس ُع َس شِ هي جتََْتِم َع طُُلوِْع الشَّْم ، َم َن ْ اآل
ِر اهللاِ  ْك ٌد ِلُش زََع نـُُقوْ َو ا َو اَم بـَْيتـَُه .اَم

شِ َامحَْ  َع طُُلوِْع الشَّْم ِة َم َس َر ْد بُ ِاىلَ اْلَم َه َوْفِ . ُد يَْذ رًَة ِخل َباَش اِم ُم َْقَد ْ ًيا َعَلى اال اشِ َو َم ُه
لِ . تََأخَّرَ  ْص اِم اْلَف َصَل ىفِ اََم لِ . ِاَذا َو ْص َل اْلَف َخ ْقتِ َد َة اْلَو َم ْ َعالَ ني َتاُذ اَِم سِ اُالْس ْر .َضَغُط َج
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ِم اْلُعْطله زَ  مْ ىفِ يـَوْ وْق اِلَْيِه َتاَذانَُه ِلَش َطفى اُْس شِ . اَر ُمْص َع طُُلوِْع الشَّْم َر اْلبـَْيت َم . هو َغاِد
اَر طَائِرٌ  َس اَر َك َو يـَرِْكبُ َس . السََّيارَُة ُه

٨. ْ ا مرضَعني َلَد اُمَُّه َد َو ا بـَْع ِدْيًد ا َش ًح َنة فـَْر ا والشمسَ . فـَرََح اِم اَم بـَْيِتَه واالن جتمع الَناسَ اََم
ُر لِّلهِ  ُك َد لَِتْش ْم النـُُّقوْ زُِّعُه مطَالَعًة وتـَُو

ْطِلَعةً  سَ َم ْم بَ َامحَُْد والَش ُل ِاىلَ امام . َذَه َتَأخِّرًا اذا َيِص افُ ُم رًِعا لَِتَخ ى َامحَُْد ُمْس ْشِ َمي
لِ  ْص لِ . الَف ْص ولَ الَف ِة ُدُخ َم سَ لَعالَ .ضغط استاُذ امني اَجلَر

اىفِ اليـَوِْم الُعْطَلِة، زَ  َم ُه وْقٍ اِلَيـْ ْيِه ِلَش سَ ُمْطِلَعةً . اَر مصطفى ُمدَّرَِس الشَّْم اَر . يـَُغاِدُر بـَْيَتُه َو َس
َر الطَّيَّارَةِ  يـْ رًا َس يـْ ا َس بـَُه اِفَلُة الَّىتِ يـَرَْك َح

اويان.٩ ِن ُمَتَس الَ ْف ا الِط َه تْ اَُم َد وَلَد َنٌة بـَْع يـْ تْ أَِم ُس طََلَعتْ وَ . فـََرَح ْم ، الَش َن ْ َنَة فَاآل يـْ مجَََعتْ أَِم
ِر اهللاِ  ُلوْسَ ِلشُّْك زََّعتْ الُف َو ا َو اَم بـَْيِتَه اِكُن اََم .الَس

ُس طََلَعتْ  الشَّْم ِة َو َس َر ْد بَ َامحٌََّد ِاىلَ اْلَم ا تََأخَّرَهُ . َذَه ًف َنَُّه حمُِيـْ الً ألِ ى َأمحََْد َعاجِ َش ا . َم َنَم يـْ حِ
َتاُذ امِ  ُْس ْ األ لِ َو ْص اَم اْلَف لِ أََتى اََم ْص وْلِ اْلَف ُح ًة ِلُد َم سَ َعالَ ٌ َضْغَط اجلََْر ْ .ني

ا. ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ  َم ُه وٌْق َعنـْ َببِ َس َتاَذانِِه َبَس َطفَ اُْس طََلَعتِ . زَاَر ُمْص َطفَ بـَْيَته َو َغاَدَر ُمْص
سُ  َةِ . الشَّْم الطَّائِر اَر َك َو َس .احلَاِفَلُة الَِّذى رِكبَ ُه

تْ امنٌة فَـ .١٠ افـََرَح ِ َطوَْعًم ْ ا َصِبيـَني َلَد أُمَُّه َد َو ًة بـَْع َح ُع . ْر َتِم ًعا، هى جتَ اََألْن ىفِ طََلِع الشمس َم
َرتْ ِإىلَ اهللا َك ا وزَعتْ نقوًدا ألجل َش اَم بـَْيِتَه جمُْتمًعا اََم

ًعا سِ َم ِة ىفِ طََلِع الشَّْم َس َر ْد بُ ِإىلَ اْلَم َه َ . َامحَْْد يَْذ رِْيٍع ألِ ْشِ ِبَس َو َمي ِإَذا . ْنُه خوفٌ متأخرٌ ُه
َغُط  ِ َيْض ْ ني لِ َابُ أَِم ْص اَم اْلَف َصَل اََم ا الذى عالمة دخل الفصلَو ًس ْر .َج

ا َم وٌْق إِلَْيِه َنَُّه َش َتاَذْيِن ألِ وُر اُْس طَفى يـَُز سِ . يـَوَْم ُعْطَلُة، ُمْص َو يـَُغاِدُر بَيت ىفِ طََلِع الشَّْم ُه
ا يسري َعا احلافلة اليت تـُرِْكبـَُه َةٌ َم ْثلِ طَائِر ِم رًا َك يـْ َس

انِ .١١ اِن التـَوْأََم َلَد ا الَو تْ اُمَُّه َلَد َد َو ا بـَْع ِد َة ج ْن ِيـ ُّ أَم ِب ُع أمينَة . حتُ سِ جتََْم ْم واآلْن ِعْنَد طُُلوِع الَش
ِر اهللا ْك َد ِلُش زُِّع نـُُقوْ تـَُو ا َو اَم بـَْيِتَه رََة اََم .ِعتـْ

ِة عِ  َس َر بُ َامحَُْد اىل املَْد َه سِ يَْذ َتَأخَّرًا. ْنَد طُُلوِْع الشَّْم افَ ُم الً لَِيَخ تـَْعجِ َو ميسى ُمْس َ . ُه ْ ني حِ
لِ  ْص ُل ِاىلَ اْلَف َخ ْقتِ تُْد ِة اْلَو َم سَ ِلَعالَ َر ْ َج ني َتاُذ آِم َغُط اُْس لِ َيْض ْص اَم اْلَف ُل َامحَُْد اََم ِص .يـَُو

وْقِ اِلَ  َتاَذاِن ِلَش َطفى اُْس اىف يوِم الُعْطَلة زَاَر ُمْص َم ى البـَْيتَ ِعْنَد طُُلوِْع . ْيِه طَف َغاَدَر ُمْص
سِ  َةٌ . الشْم ارِِه طَائِر ْثَل َس اَر ِم ُبُه َس اِفَلُة الَِّذى يـَرَْك .َح
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١٢. ِ ْ َلني ْف َد َاْن يَِلَد اُمُُّه الِط ا بـَْع ِد ُ ُحبا ج َنة اَِم شِ . حَبَّ  َع طُُلوِْع الشَّْم ، َم َْن ْ َل . َاأل ُع اَْه َي جيََْم ِه َو
َر َعَلى اهللاِ الْ  ُك َد لَِيْش زُِّع اَلنـُُقوْ يـَُو ا َو اَم بـَْيِتَه يَِة اََم ْر .َق

شِ  ْم ِة ِبطُُلوِْع الَش َس َر ْد بُ َامحَْْد ِاىل اْلَم َه ًا. يَْذ ر َافَ ُمتـََؤخِّ َْن خيَ االً ألِ ِتْعَج ى ِاْس ْشِ َو َمي ُه . َو
ْ َيضْ  ني َتاُذ اَِم ُْس ْ ، َاأل لِ ْص اَم اْلَف اَصَل اََم ا َو َم لِ ِعْنَد ْص وْلَ اْلَف ْقتِ ُدُخ ِة اْلَو َم َعالَ سَ َك .َغُط َاجلََْر

ا َم ِقَي َعَلْيِه تـَوْ ْيِه لَِيْس رَِّس ى ُمَد َطَف ُر اَْلبـَْيتَ ِبطُُلوِْع . ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلِة، زَاَر ُمْص َو يـَُغاِد ُه َو
شِ  ْم َةِ . الَش ريِْ الطَائِر اَس اَرتْ َك َاِفَلْة اَلَّىتِ يـُرَاِكُبُه َس .َاحلْ

تْ أمنة فرحًة بعد َأن توِلَد أُمها توأَمني.١٣ كانت الشمسُ قد طلعت وهي حتمُع الناسَ . فرَح
ُم النقوَد إليهم لشكرِها إىل اهللا أماَم بيتها وتقّس

انطلق أمحد اىل املدرسة والشمسَ قد طلعت وهو يسُري سرعًة خلوفِه التأخَُّر حينما وَصل 
عالمٌة لوقتِ دخولِ الفصلاأماَم الفصل ضَغط أمُني اجلرسَ وهذ

ما وهو خيرُج من البيت والشمسَ َقْد ىف يوِم العطلِة يزوُر مصطفى أستاَذْيِه شوقًا َهل
وسار احلافلُة الىت يركُبها وكما تسُري طائرةٌ . طلعتْ 

ارًا ِاَذا تَْأِتى اْلبـَْيتَ . حتمل كتابني. ترجع فاطمة ومعها كسوف الشمس مشيئا.١٤ َذ ى َاْح تـَْبشِ
ا ُِبـَُّه ا حت َنـََّه ا ألِ َتُشمُّ اْلَيدَّ اُمَِّه

لَ  ْص ُر الَف َتاُذ ُعَم ُل اُْس ُخ اِبَعِة َيْد ًا. ىفِ السَّاَعِة الَس انُُه حتَْرِميْ َو ِاْخ َن بـََيانَُه . قَاَم َامحَُْد َو وْ َتُم ْم يـَْه ُه
ا ِدْيًد ا َج اًم ِتَم ُِبـُّوَْن . ِاْه ٌد حي َر َعُه َج َم ُة َو ى الدِّرَاَس التـََّعلُّمَ اِنـْتـََه ُِبـُّوَْن اْلِعْلَم َو ْم حي َنـَُّه رَاَءَة ألِ الِق

 ِ رَاِء السَّوْق ِم ىفَ َو َد رََّة اْلَق انُُه يـَْلَعبـُوَْن ُك َو ِاْخ ُ َو ْ ني َن . اَِم ْم جيَُْروْ َعُه تغريد الطيور ُه َم ْم يـَْلَعبـُوَْن َو ُه
دٍ  َأَس اضة. اَْن حيََْتِوَى اْلُقرََّة َك

١٥. ِ ْ ني ِ َدرَْس ْ َى محَََلتْ ِكَتابـَني ِه فًا، َو ُسوْ َة ُك َس َر ْد ُة اْلَم َم َعتْ فَاِط ، َرَج سِ َْم ْ تْ . ىفِ اال َش َى َم ِه َو
لِ احلُْبِّ  َْج ا الِ َي قـَبـََلتْ َيدَّ اُمَِّه َصَلتْ ىف البيتِ ِه ْيًئا، َو .َبِط

َل ىفِ السَّاَعِة السَّا ْص ُل اْلَف ُخ ُر يَْد َتاُذ ُعَم يَّةِ . ِبَعةِ اُْس لِ التَّحِ َْج قَائُُه يـَُقوُْموَْن الِ ِد َاْص َامحَُْد َو . َو
رًا ِثيـْ ا َك اًم ِتَم َن اْلبـَيـَِّناتَ ِاْه وْ َتُم ْم يـَْه . ُه

.اْلِعْلمِ 
ِدقَائُُه يـَْلَعبـُوَْن اْلكُ  َأْص ُ َو ْ ني ِ اَِم رَاِء السُّوْق َع تـَْغرِْيِد الطُّيـُوْرِ . رََّة ىفِ َو َن َم ْم يـَْلَعبـُوْ ُه وْا . َو ُد لِيـُوَْج

دِ  ََس ْ ِى اال ْم ْثلِ َر ِم ُموَْن َك ْم يـَْر رََّة، ُه َياتِ . اْلُك بِّ الرِّيَاِض ا لُِيحِ يًِّد ُعوَْن َج جِ ْم َيْش .ُه
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عَ .١٦ ِة َم َس َر ْد ُع ِاىلَ اْلَم جِ ة تـَْر َم ى فَاِط سِ ُسوْفِ اَْم ِ الدَّرْسَ . َاْن طََلَع ُك ْ ُل ِكَتابـَني ى . حتَِْم ْشِ َي َمت ِه
ْيًئا َع َبِط ىبِّ . َم ا ىلِ ُح بُِّل َيُد االُمََّه ، هي َتُك اِء ىفِ البـَْيتِ ىتَّ اِنِْتَه َح

لِ  ْص ُل الَف ُخ ْر َيْد َتاُذ ُعَم ابَِعِة أُْس اَعِة الَس رَ . ىفِ الَس ِدقَائُُه ُقْم لَِيْش َاْص اَامحَْْد َو َه ْم . ِفيـْ ُه
ِبريْ  َضِة الَك َح الَ َنِة مبِ يـِّ ِة اْلبـَ َض َح .ُمالَ

 ِ رَاَء السُّوْق رَِّة َو ِدقَاِء الُك َع الْص ْ َم ني َع َاْن تـَْغرِْيِد الطَّريِْ . يـَْلَعبُ اَِم َن َم ْم يـَْلَعبـُوْ َل . ُه ِص لَِنحْ
اَعةِ  َج رَة، جنَْرِى كالَش َعِن الرِّيَاَضة. َعَلى الُك

ُسوْفٍ .١٧ ِة ِبُك َس َر ْد َن اْلَم ُة ِم َم َعتْ فَاِط ِ . َرَج ْ تـَني رََّس ََلتْ الُك محَ ْيًئا. َو اِم َبِط َْقَد ْ َيتْ َعَلى اال َمشِ . َو

صْ  رْ الَف َتاُذ ُعَم َل اُْس اَذَخ رَاما َلهُ . َل ىفِ السَّاَعِة السَّاِبَعِة َصَباًح ِدقَائِِه الِِْك َاْص . قَاَم َامحَْْد َو
َرَاسٍ .  ى الدِّرَاُس جبِ اءَةَ حلُِبا لِعْلمِ . اِنـْتـََه َِر َ الْق ْن ُو ِط ْس َـيَن و

رَّ  ِدقَائُه الُك َاْص ِ َلِعبَ اَمُني َو اَم السُّوْق ِم اََم َد يـَْلَعُبوَن بِتـَْغرِْيِد الطُُّيورِ . َة اْلَق ٍد . َو ََس ْ ا اال جيَُرُّوَن َك َو
رَّةَ  بَّا لرِّيَاَضةِ . لِنـَْيلِ اْلُك َة ُخ ِذْيَد حيُْرُِصوَن َش َو

ُسوْفٍ .١٨ َة ِبُك َس َر ْد ُة اْلَم َم َعتْ فَاِط مس، َرَج ةْ . األْ َس َر ْد ِ اْلَم ْ ََلتْ ِكَتابـَني محَ اْم َو َْقَد ْ ى َعَلى اال ْسِ َمت َو
يًعا َصَلتِ اْلبـَْيتِ . َبِط ا َو َنَم يـْ . حِ

ابَِعهْ  لِ ىفِ السَّاَعِة الَس ْص ْر ِاىلَ اْلَف َتاُذ ُعَم ُْس ْ ُل األ ُخ ا . يَْد رَاًم ْم اِْك َنـَُّه وَْن ألِ ْيُم ِدقَائُُه يُِق َاْص َامحَْْد َو
َتمُّوْ  يـَْه ا بِاجلَْرَّسِ َو ى الدَّرًْس ِبريٍْ اِنـْتـََه َتمُّوَْن َك ِه بِيـَْه حِ ْر . َن ِاىلَ َس

 ِ رَاَء السُّوْق ِم َو َد رََّة اْلَق ِدقَائُُه ُك َاْص ْ َو ني َاسَ . اَِم ْم محِ ُه رَّْة َو ُل َعَلى اْلُك ِص يـَْلَعبـُوَْن بِتـَْغرِْيِد لَِيحْ ًة َو

ُسوْفِ .١٩ تـَرَانًا بِاْلُك ُة اِقـْ َم َعتْ فَاِط سِ َرَج َْم ْ َِ الدَّرْسَ . ىفِ األ ََلتْ ِكَتايب ْيًئا. محَ َيتْ َبِط ِإَذا . َمشِ
َصَلتْ ىفِ اْلبـَْيتِ  ًا. َو بَّا َهل َنَّ ُح ا الِ قـَبـََّلتْ َيَد اُمَِّه

لِ ىفِ السَّاَعِة السَّ  ْص ر ىفِ اْلَف َتاُذ ُعَم ُْس ْ ُل اال ُخ ا َلهُ . ابَِعِة َيْد رَاًم َن اِْك ِدقَائُُه يـَُقوُْموْ َاْص . َامحَُْد َو
رًا ِبيـْ ا َك اًم ِتَم َن بـََيانَُه ِاْه َتمُّوْ ْم يـَْه سِ . ُه تـَرَانًا بِاجلََْر ى الدَّرُْس اِقـْ . اِنـْتـََه

لِْلِعْلمِ 
نيْ  ِ اَِم رَاَء السُّوْق ِدقَائُُه يـَْلَعبـُوَْن َو َاْص ُصوْلِ َعَلى . َو َانًا بِالتـَّْغرِْيِد الطَّريِْ لِْلُح ْم يـَْلَعبـُوَْن اِْقرتِ ُه

دِ  ََس ْ اال يًا َك ْر ْم جيَْرِيـُوَْن َج رَِّة، ُه . اْلُك
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دْ .٢٠ َن اْلَم ُة ِم َم َعتْ فَاِط ُسوْفُ َرَج اْلُك ِة َو َس ْيًئا. َر ْسِ َبِط َي َمت ُتىبَِ الدَّرْسَ ِه ُل ُك َِْم َصَلتْ . هي حت َو
ا بـَُّه ا لَِيحِ َي قـَبََّل َيُد اُمَِّه .ىفِ اْلبـَْيتِ ِه

َل ىفِ السَّاَعِة السابعةَ  ْص ُل اْلَف ُخ ر َيْد َتاذ ُعَم ِتهِ . اُالْس َم ُْر ابُُه يـَُقوُْم ِحل َح ْم . َامحَُْد وَاْص ُه
تَ  ِبريْ يـَْه اٍم َك ِتَم وْا بـََيانَُه بِاْه ُم سَ . ِم اجلََْر رُْس َو ى الَد بَّ اْلِعْلمَ . اِنـْتـََه َاَءًة لَِيحِ َِبُّوا ِقر ْم حي .ُه

 ِ رَاَء السُّوْق اِم ىفِ َو رَّة األَْقَد ابِِه يـَْلَعبُ ُك َح ْ وَاْص ني تـَْغرِْيِد الطُّيـُوْرُ . اَِم َصَل َعَلى . هم يـَْلَعُبوا َو َح
رَُّة األَ  ادٌ الُك ثَالِ ِفرَاِر َأَس ا اْلِم رُّو َك اِم هم يَِف . ْقَد

وْ رِْيظَا اهللاِ .٢١ ر اِهللا الِ اَرُْج ُلوَْن اَْم َم َن يـَْع وْ ِلُم ًعا َعَلمْ . ُمْس لَْيالً َم ا َو اًر وُْه نـََه ُر ْم َيْذُك هم يقرؤن . ُه
.ولنيالقران برتتيال ىف خالل مشغ

ْشِ  َي َمي رِْيسِ ِه ُتبُ التَّْد ُل اْلُك َي حتَِْم سِ ِه ُسوْفِ الشَّْم ًعا ُك ة َم َس َر ْد ُع اْلَم جِ ٌة تـَْر َم سِ فَاِط اَْم
ْيًئا ا. َبِط ُِبـَُّه َنَّ حي ا الِ َى َيُشمُّ اْلَيدِّ اُمَُّه ُل ىفِ اْلبـَْيتِ ِه يـُوِْص .َو

رٍ  ًعا َفجْ َه َم ِم ْن نـَوْ ظَا ِم َق تـَيـْ نـُوْس ِاْس اَعِة . يـُوْ كُ اجلََْم َوْفِ تـَْر َنَّ اخلْ ُضوِْء الِ َتِعْد ِلُو َو َيْس ُه
رَّةٍ . الصُّْبحِ  ثَِة َم ْيِن بَِثالَ ُل اْلَيَد َد يـَْغسِ دِ . بـَْع جِ ْس بُ ِاىلَ اْلَم َه َو يَْذ اَم . ُه ُل ىفِ اََم َو يـُوِْص ُه

وْعُ  َاَعًة يـَرُْك َ مجَ ْ ني ِد، حِ جِ ْس .اْلَم
وْنَ .٢٢ ِلُم ْس ُل اْلُم َم َة رَِضهِ يـَْع َر اِهللا ِارَاَد تِْيالً . اَْم َن اَْلُقرَْأَن تـَْر ُؤ َر ْم يـَْق ًعا ُه نَُه َم وْ ُر َعاملٌَ يَْذُك ْم َو ُه

مْ  ُغِلِه لَ ُش الَ خِ
ُسوْفًا ُة ُك َم َعتْ فَاِط رْسِ . َرَج ِ (محَََلتْ ِكَتايبَْ الَد ْ تـَني َش َر ْيًئا). الُك َيتْ َبِط شِ َصَلتْ . َم ا َو َنَم يـْ حِ

ا، قَـ  بـَْيتـََه
ًا ر ُنُس َفجْ ْيِقُظ يـُوْ تـَ َاَعَة الُصْبحِ . َيْس فًا اَْن يـَُفوْتَ مجَ وْ ُضوًْأ َخ رَُع ُو َ َيْش ِ . ُمث ْ َلني ُل رِْج َد يـَْغسِ بـَْع

دِ  جِ بُ ِاىلَ املَْس َه دِ . ثَالِثًا فـََيْذ جِ اَم املَْس ُل اََم ُع املَُصُلونَ . َيِص ا يـَرَْك َنَم يـْ حِ
َضاتِ اهللاِ .٢٣ ْر ْم يـَْبتـَُغوَْن َم َنـَُّه َر اِهللا ألِ اِم وَْن أََو ِلُم ْس ُل اْلُم َم اِر . يـَْع النـََّه ِ اللَّْيلِ َو ُروَْن اَهللا يف ْم َيْذُك ُه

َانًا بِاْلَعاملَِ  ِتَغاهلِِمْ . إْقرتِ ِن إْش الَ تِْيالً ىفِ خِ آَن بِتـَْر َن اْلُقْر رَأُوْ ْم يـَْق .ُه
َعتْ  ، َرَج سِ َْم ْ ِ ىفِ األ ُسوْف نًا بِاْلُك تـََر ْق ِة ُم َس َر ْد َن اْلَم ة ِم َم َِ الدَّرْسَ . فَاِط َي محَََلتْ ِكَتايب . ِه

َيتْ ِبطيًئا َي َمشِ . ِه
رِ  نًا بِاْلَفجْ َر تـَ َن النـَّوْمِه ُمْق تـَْيقُظ يـُوُْنس ِم وَ . إْس َاَعة ىفِ ُه فًا فَاتَ مجَ وْ َنَّ َخ َعٍة ألِ ْر ضَُّأ ِبُس يـَتـََو

ِة الصُّْبحِ  َصالَ
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عَ .٢٤ َع الطَِّبيـْ ارًا َم نـََه ُْم لَْيالً َو َن َهل وْ ُر اُه َيْذُك َنَُّه تُرِْيُد رَِض ُر اِهللا ألِ يْذ أَْم ِم تـَْنِف الَ ْس ِْ ُل اإل َن . ةِ أَْه أُوْ َر يـَْق
تِْيلِ عَ  َع التـَّْر آَن َم ِمْ اْلُقْر  ِ ٍ ْل ُو ْغ َش ِ م ِش ام َى هَ .ل

سِ  ُسوْفِ الشَّْم َع ُك ُنبٍ َم ُنًبا ِإىلَ َج ِة َج َس َر ْد َن اْلَم ٌة ِم َم ْنزُِل فَاِط سِ َم ُل  . أَْم اَنتْ حتَِْم وََك
 ِ ْ َببِ حُ . مش بَِبِطئٍ . ِكَتابـَني ا ِبَس تـََه اَلْد َيٍة َو َبُل نَاحِ ْق ا َم ُقْل اَنـََّه ْنزِلِ َو َا ِإىلَ اْلَم ُصوُْهل اُو ا اِلـَه بـَُّه

رِ  جْ َع اْلَف َن النـَّوِْم جونا َم نـُوْس ِم ُظ اليـُوْ ْيِق تـَ رَُه . َاْس لف عِن الرّكب َفَج َن الَتخْ فًا ِم وْ نقله َخ
اجِ  ُضوَء اُحلَج دِ . الُو جِ ْس بَ ِإىلَ اْلَم رَّاتٍ َذَه ثَ َم َلْيِه َثالَ اِم . بعد غسل رِْج َصَلُه ِإىلَ أََم َو َو

دِ  جِ ْس ا  . اْلَم َم ِعْنَد وْعِ َو لُّوَْن الرُُك اَنتْ املَُص .َك
هُ .٢٥ اِء اَء رَِص َج َنَّ ايـَْر َر اُهللا ألِ َذ أََم َن أَنـَْق وْ ِلُم ْس اِر بالعلم. اَْلُم النـََّه ُر لَْيًل َو يقراء القران ىفِ . َيْذُك

ِتَغلْ  تِْيلِ ِاْش لٍ بِالتـَّْر الَ .خِ
وْفِ  َس ًعا َك ِة َم َس َر ْد َ اْلَم ْ ِعني َج ْه تـَْر َم َي محََ . فَاِط َى َطرِْيٌق ِبطَِيَئا. الٍ ِكَتَبانِ ِه . أَمَّا ىف اْلبـَْيتِ . ِه

ا مَّ َيٌد اُمَُّه َي َش سِ . ِه ا، أَْم ُِبـَُّه َنَّ حي .ألِ
َاَعِة،  ِة مجَ افَ فَاتَ َصالَ َنَّ َخ ُضوِء ألِ ئَْه لِْلُو ْر َو ِبُس ِر، ُه َع اْلَفجْ َن النـَّوِْم َم َظ ِم َق يـْ تـَ يـُُنسْ ِاْس

ِ ثَ  ْ َلني َد رِْج رَّهْ بـَْع ثَ َم وَ . الَ ِد، ُه جِ ْس بْ ِإىلَ اْلَم َه َو َيْذ ُعوَن . ُه ، ِعْنَد يـَرَْك ْد جِ ْس اَم اْلَم اَء أََم َج
َاَعةً  مجَ

َضاتِ اهللاِ .٢٦ ْر وْ َم ُج َر اُهللا لِيـَْر َن أََم وْ ِلُم ْس َن اْلُم ُلوْ َم َع اْلَعاملَِ . يـَْع لَْيالً َم ا َو اًر ُر اَهللا نـََه ْم يَْذُك ْم . ُه ُه
ئـُوْنَ  َر ُغوْهلِِمْ يـَْق ْش لِ َم الَ تِْيلِ يف َخ آَن بِتـَْر .اْلُقْر

ُسوْفِ  َع ِبُك ِة َم َس َر ْد َن اْلَم ُة ِم َم ُع فَاِط جِ ى، تـَْر سِ ُل ِكَتَباِن الدَّرْسَ . أَْم َي حتَِْم ْيُئ . ِه َي َتشِ ِه
ًنا يـْ ا. بَِبِط بـَُّه ا لُِتحِ مُّ َيَد أُمَِّه َي َتُش ، ِه َِْيُئ ىفِ اْلبـَْيتِ ا جت َنَم يـْ .حِ

رِ إِ  جْ َع بِااْلَف َن النـَّوِْم َم تـَيـَْقضَ يـُوُْنسْ ِم ُة . ْس ُروْكِ الصَّالَ تـْ اِفًيا َم َنَّ َخ الً ألِ ضَُّئ َعاجِ َو يـَتـََو ُه
اَعُة الصُّْبحِ  دِ . اجلََْم جِ ْس بُ ِاىلَ اْلَم َه َو يَْذ رًَّة ُه ثَ َم َلْيِنِه َثالَ لِ رِْج َد ُغْس َصَل يـُوُْنسْ . بـَْع َو
ِد إِ  جِ ْس اَم اْلَم وًْءااََم َاَعْة رُُك اَن مجَ .َذا َك

ا.٢٧ َم قًا إِلَْيِه وْ َتاَذْيِه َش طَفى أُْس سَ طَالَِعةً . يـَوُْم اْلُعْطَلِة زَاَر ُمْص َن اْلبـَْيتِ الشَّْم َاِفَلُة . تـََركَ ِم َاحلْ
َر الطَّيَّارَةِ  يـْ اَر َس ا َس .الَّىتِ رَِكبـََه

رَ  اْلَفجْ ُنُس َو َظ يـُوْ َق يـْ تـَ ضََّأ عَ . ِاْس َاَعةً يـَتـََو ِة الصُّْبحِ مجَ كِ َصالَ فًا َعْن تـَْر وْ الً َخ لِ . اجِ َد ُغْس بـَْع
دِ  جِ ْس بَ ِاىلَ اْلَم رَّاتٍ َذَه ثَ َم َلْيِه َثالَ َ . رِْج ْ ُعوَْن رَاِكِعني َتِم جْ ا اْلُم َم ِد ِعْنَد جِ ْس اَم اْلَم َصَل أََم .َو



٤١

سَ طَاِلَعةً  الشَّْم ِة َو َس َر ْد بَ َامحَُْد ِإىلَ اْلَم شَ . َذَه َتَأخِّرٍ َم فًا َعْن ُم وْ الً َخ َصَل . ى َعاجِ ا َو َلمَّ َو
لِ  ْص وْلِ اْلَف ُخ ًة ِلُد َم سَ َعالَ َ اجلََْر ْ ني يُِّد أَِم ، َضَغَط َس لِ ْص اَم اْلَف .أََم

َع طُُلوِْع الشَّ .٢٨ ا يـَُغاِدُر بـَْيتَ َم َم قـُُه وْ َنَُّه َش َتاَذْيِن الِ طَفى اُْس وُْر ُمْص سِ ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلِة، يـَُز . ْم
ارَُه طَائِرٌ  ْثُل َس بُ ِم اَر السَّيَّارَُة يـُرَْك َس

رِ  َع اْلَفجْ َن النـَّوِْم َم ْيِقُظ يـُوُْنسَ ِم تـَ . َيْس
بُ يوُنُس اِ . الصُّْبحِ  َه رَّاتٍ َيْذ ثَ َم ِ َثالَ ْ َلني لِ الرِّْج َد ُغْس ِد بـَْع جِ ْس اَم اْلَم َصَل اََم ٍد َو جِ ْس ىل َم

وًْعا َاَعٌة رُُك اَن مجَ .ِإَذا َك
سِ  َع طُُلوِْع الشِّْم ِة َم َس َر ْد بَ َامحَْْد ِاىلَ اْلَم َتَأخِّرٌ . َذَه ِفىَّ ُم َنَّ َخ الً الِ ًيا َامحَْْد َعاجِ ْش ِإَذا . َم

سَ ِلعَ  َر ْ َج ني َتاُذ اَِم ، َضَغَط اُْس لِ ْص اَم اْلَف َصَل اََم لِ َو ْص َل اْلَف َخ ْقتِ َد ِة اْلَو َم الَ
ا.٢٩ َم ُه قِ اِلَيـْ َنَّ َيْش اِن ألِ َتَذ َطفَ اُْس سِ . ىفِ يـَوِْم الُعْطَلِة، زَاَر ُمْس ْم ُركُ بـَْيُتُه مع طُُلوِْع الَش َو يـَتـْ . ُه

رَةِ  يـْ َِة َيسِ طَائِر اِفَلُة َك اَر َح .َس
رِ  َن النـَوِْم ىفِ الَفجْ ْيِقُظ يـُوُْنسْ ِم تـَ َاَعِة الُصْبحِ هو يَـ . َاْس َافُ فَاتَ مجَ َنَّ خيَ َلَة، ألِ ضًأ َعاَج . تـََو

دِ  جِ بُ ِاىلَ املَْس َه َو يَْذ رَّاتٍ ُه ثُ َم ِ َثالَ ْ َلني ُل رِْج َد يـَْغسِ َ . بـَْع ْ ني ِد حِ جِ اَم املَْس َصَل اََم َو َو ُه
وْعِ  اَعِة الرُُّك .اَجلَم

سِ  ْم َع طُُلوِْع الَش ِة َم َس َر بَ َامحَْد ِاىلَ املَْد َافُ تََأخَّرَ َذَه َنَّ خيَ رَْعًة ألِ ى ُس ْشِ َو َمي َ . ، ُه ْ ني حِ
لِ  ْص وْلِ الَف ْقتِ ُدُخ ِة َو َم سَ ِلَعالَ َر َغُط َج ْ َيْض ني َتاْذ اَِم ، اُْس لِ ْص اَم الَف َصَل اََم .َو

ا.٣٠ َُم قًا َهل وْ َتاَذْيِه َش وُْر أُْس ى يـَُز َطَف ْن بَـ . ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلِة، ُمْص َو يـَْنطَِلُق ِم سَ ُمْنطَِلَعةٌ ُه الشَّْم . ْيِتِه َو
َةِ  َر الطَّائِر يـْ ُر َس يـْ ا َيسِ بـَُه َاِفَلُة الىت يـَرَْك احلْ .َو

رِ  جْ طُُلوَْع اْلَف َن النـَّوِْم َو ْيِقُظ ِم تـَ ِة . يـُوُْنس َيْس ْن فـَوْتِ َصالَ َافُ ِم َنَُّه خيَ ْيالً الِ ضَُّأ تـَْعجِ َو يـَتـََو ُه
َاَعةً  لِ . الصُّْبحِ مجَ َد َغْس بـَْع دِ َو جِ ْس بُ ِاىلَ اْلَم َه َو يَْذ رَّاتٍ ُه ثَ َم َلْيِه َثالَ اَم . رِجْ ُل اََم َو َيِص ُه َو

 َ ْ َصلُّوَْن رَاِكِعني وُْن اْلُم ا َيُك ِد ِعْنَد َم جِ ْس .اْلَم
سَ ُمْنطَِلَعةٌ  الشَّْم ِة َو َس َر ْد بُ ِاىلَ اْلَم َه َافُ اَ . َامحَُْد يَْذ َنَُّه خيَ ْيالً الِ ى تـَْعجِ ْشِ َو َمي ُه . ْن يـََتَأخَّرَ َو

لِ  ْص وْلِ اْلَف ْقتِ ُدُخ ًة ِلَو َم سَ َعالَ قُّ اجلََْر ني َيُد َتاُذ اَِم لِ اُالْس ْص اَم اْلَف ُل اََم ا َيِص ِعْنَد َم .َو
ا.٣١ َم وْقِ اِلَْيِه لِ الَش َْج َتاَذْيِن الِ ى اُْس طََف ِم اْلُعْطَلِة زَاَر ُمْص طُُلوِْع . ىفِ يـَوْ ُر اْلبـَْيتَ َو َو يـَُغاِد ُه

سِ ال َةِ . شَّْم ريِْ الطَّائِر َس ُر َك يـْ ْ رُِكَبُه َيسِ َاِفَلَة الَّىتِ .َاحلْ



٤٢

رِ  طُُلوِْع اْلَفجْ ِه َو َن النـَّوِْم َظ يـُوُْنسْ ِم َق يـْ تـَ َاَعَة . ِاْس َوْفِ يـَُفوْتُ مجَ لِ اخلْ َْج رِيـًْعا الِ ضَّاُء َش َو يـَتـََو ُه
رَّاتٍ . الصُّْبحِ  ثَ َم ِ َثالَ ْ َلني ُل الرِّْج َد يـَْغسِ دِ بـَْع جِ ْس بُ ِاىلَ اْلَم َه ِد . يَْذ جِ ْس اَم اْلَم ُل اََم َو َيِص ُه

ا ُمَصلُّوَْن الرَِّكُعوْنَ  َنَم يـْ .حِ
سِ  طُُلوِْع الشَّْم ِة َو َس َر ْد بَ َامحَْْد ِاىلَ اْلَم ريِْ . َذَه َوْفِ َعِن التَّْأخِ لِ اخلْ َْج االً ألِ َج ِتْع ْشِ ِاْس َو َمي . ُه

لِ  ْص اَم اْلَف َصَل اََم ا َو َم لِ ِعْنَد ْص وْلَ اْلَف ُتُه ُدُخ قـْ ِة َو َم سَ لِْلَعالَ ِغُط اجلََْر ْ َيْض ني َتاٌذ اَِم .اُْس
ا.٣٢ َم وٌق اِلَْيِه َءنَّ َش َتاَذِن الِ ى األْس طََف َر ُمْص ا طُُلوِع . ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلِة، َز َم تـََر َو يـَُغاِدُر البـَْيتِ اِقـْ ُه

سِ  ْم اال. الَش اَر َك ُبُه َس تُوبِْيس يـُرَكِّ َةْ اُوْ سَّاَر الطَّائِر
رِ  َم اْلَفجْ ِه اِقـْتـََر ِم َن النـَّوْ َظ يُوُنسْ ِم َق يـْ تـَ بُ ِإىلَ . ِاْس َه رٍَّة هو َيْذ ثَُة َم َلْيِه َثالَ ُل الرِّْج َد يـَْغسِ بـَْع

اَعةَ  ُعوَن اجلََْم ِد ِعْنَد يـَرَْك جِ اَم املَْس ُل اََم َو َيِص ِد، ُه جِ املَْس
ةِ  َس َر بُ َامحَْْد ِاىلَ املَْد َه سِ يَْذ َم طُُلوِْع الشَّْم تـََر َافُ تََأخَّرْ . اِقـْ َنَّ خيَ َعِة ألِ ْش بِاالسُّْر َو َمي ِعْند . ُه

لِ  ْص ولِ الَف ْقتَ ُدُخ ِة َو ََلَم سِ ألِ َتاْد َامحَْْد ضغط اَجلَر ، اُالْس لِ ْص اَم الَف ُل اََم َيِص
ا.٣٣ َُم ِتَياقًا َهل َتاَذْيِه ِاْش تـََركَ البـَْيتَ والشمشَ طََلَعتْ احلَاِفَلُة وَ . ىف يوِم العطلِة زَاَر مصطفى اُْس

َةِ  رَِّة الطَّائِر َم اَرتْ َك ا َس الىت رَِكبـََه
رَ  جْ اْلَف ِه َو ِم ْن نـَوْ َظ يـُوُْنسْ ِم َق يـْ تـَ فًا فـَوْتَ مجاعِة الُصْبحِ وبعد . ِاْس وْ َضَأ َخ رََع َاْن يـَتـََو َاْس َو

بُ ِاىلَ اْلمَ  َه رَاتٍ يَْذ ثَ َم َلْيِه َثالَ لِ رِْج دِ ُغْس جِ رِك . ْس ِد يُْد جِ ْس اِم اْلَم َصَل ِاىلَ اََم ا َو َنَم يـْ حِ َو
ُعوَْن فيه املصلني يـَرَْك

ِة والشمشَ طََلَعتْ  َس َر ْد بَ امحُد ِاىلَ اْلَم رِ . َذَه وْفِ الَتَأُخ لِ َخ َْج ى استعجاالً ألِ ْشِ . وهو َمي
سَ كَ  َصَل ِاىلَ اماِم الفصلِ َضَغَط االستاُذ امني اَجلَر ا َو َنَم يـْ ِ حِ خول عالمِة وقتِ الُد

لِ ىفِ السَّاَعِة السَّاِبَعةِ .٣٤ ْص ُر ىفِ الَف َتاُذ ُعَم َل اُألْس ا َلهُ . َدَخ رَاًم ِدقَائُُه ِإْك َأْص ْم . قَاَم َأمحَُْد َو ُه
رًا ِبيـْ ا َك اًم ِتَم ِه ِاْه حِ ْر َتمُّوَْن ِبَش ى الدَّرْسُ . يـَْه ُس فَانـْتـََه رَ . َدقَّ اجلََْر ُِبـُّوَْن اْلِق ْم حي .اءَةَ حُبا لِْلِعْلمِ ُه

َضاتِهِ  ْر ِر اِهللا ابِْتَغاًء ِلَم اِم َن بَِأَو وَْن يـَُقوُْموْ ِلُم ِنًا بِاْلَعاملَِ . املُْس رتَ ْق ْيالً ُم َأِص رًَة َو َن اِهللا ُبْك وْ ُر . يَْذُك
مْ  ْغِلِه لَ ُش الَ تَّالً خِ َن اْلُقرآَن ُمَر وْ ُؤ َر يـَْق َو

طَفى اسْ  ايـَوَْم اْلُعْطَلِة، زَاَر ُمْص َم قًا إِلَْيِه وْ ُرقُ . َتاَذْيِه َش سُ َتْش الشَّْم ُر اْلبـَْيتَ َو َو يـَُغاِد ُه . َو
َةِ  َر الطَّائِر يـْ اَرتْ َس ا َس َاِفَلُة الَّىتِ رَِكبـََه احلْ .َو



٤٣

لِ .٣٥ ْص ٌر ىفِ اْلَف َتاذ ُعَم ُل اُْس ُخ اِبَعِة َيْد اَعِة الَس ُرْمَ . ىفِ َس وَْن ِحل ْم يـَُقُم ُه الَصِديـُْق ْم . ُتهُ َامحَُْد َو ُه
ا ا شدْيًد ًم ِتَم َيانُُه ِاْه وَْن اْلبـَ َتُم دِ . يـَْه َصوْتِ اجلََْر ى َو ى الِدرَاسِ بـُوَْن . اِنـْتـََه َن الِقراءة لُِيحِ ُِبـُوْ ْم حي ُه

ِإىل اْلِعْلمِ 
ِئهِ  ُلوَْن ِلرَِض يَْأَم َر اُهللا َو َن اََم ُلوْ َم َن يـَْع وْ ِلُم ْس ارِ . اَْلُم نـََه رِِه ىفِ لَْيلِ َو ْم ذِْك َع اْلَعاملَِ ُه ْم . َم ُه

 ِ وْق لِ َش الَ تِْيالً ىف خِ أن تـَْر َن اْلُقْر رَاُوْ .يـَْق
ا َم ِقِه وْ َا ِلَش َتاَذُمه طَفى اُْس ِم اْلُعْطَلِة، زَاَر ُمْص سِ . ىفِ يـَوْ ْم َع طُُلوِْع الَش بُ َم َه اَر . هو َيْذ َس

َةٌ  اَر طَائِر َس طَفى َك بُ ُمْص َيارَُة الَِّذى يـَرَْك الَس
هم يهتمون . ذ عمر الفصل ىف الساعة السابعة فقام أمحد أصحابه الحرتامهمدخل استا.٣٦

هم حيبون القراءة حبا . فانتهت احلصة مصاحبة بدقة اجلرس. شرحه شرحه باهتمام كبري
.للعلم

يال وارا. املسلمون يطيعون أوامر اهللا ابتغاًء مرضاة اهللا ه ل ن يذكرو مصاحبة مع . هم 
.ترتيال خالل شغلهمويقرئون القرأن . العامل

وهو يذهب من بيته والشمس قد . ىف يوم العطلة، زار مصطفى استاذيه شوقا إليهما
واحلافلة الىت ركبها تسري كما سري الطائرة. اسرتقت

لِ .٣٧ ْص ُل اْلَف ُخ ْر يَْد يِّد ُعَم َ . ىفِ السَّاَعِة السَّابَِعِة الَس رتِ ْح ا يـَُقوُْموَْن الِ قَائَِه ِد َأْص ْم . امِ َأمحَْْد َو ُه
ِبريٍْ  اٍم َك ِتَم وَْن البـََيان بِاْه َتُم سُ . يـَْه اجلََْر َبِة اْلِعْلمِ . ِإنـَْتهى الدَّرْسَ َو رَأَِة بِالنِّْس َلُعوَْن بِِق ْم ُموْ .ُه

َضاتِ اهللاِ  ْر وَْن َم ُج َنَّ يـَْر َر اهللا ألِ َن اَألْم ُلوْ َم وَْن يـَْع ِلُم ُر اَهللا نـَهَ . املُْس وَْن الذِّْك ِلُم ْس َلْة اَْلُم اللَّيـْ ارًا َو
اْلَعاملَْ  ُغوُْلوْنَ . َو ْش ُل َم تِْيالً اِخلالَ َأَن تـَْر ْر َن اْلُق وْ ُؤ َر .املسلمون يـَْق

وَْق إِلَْيهِ  َْن َش اِرس ألِ َد وُْر ِإثـَْناِن َم ى يـَُز طَف طُُلوِْع . ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلِة، ُمْص َو َغاَدَر اْلبـَْيتَ َو ُه
سِ  َاِفَلةَ . الشَّْم بُ احلْ رِْيٌع الطَائِرَةيـَرَْك اَس َل َك َح .تـَْر

َل ىفِ السَّاَعِة السَّاِبَعةِ .٣٨ ْص ُل اْلَف ُخ رْ َيْد َتاُذ ُعَم ُْس ْ يَِّتهِ . اَال ِدقَائُُه يـَُقوُْموَْن لَِتحِ َاْص ْم . َامحَْْد َو ُه
ِبريٍْ  اٍم َك ِتَم َتمُّوَْن بـََيانَُه بِاْه سِ . يـَْه َع اجلََْر ى َم ُة يـَْنَتِه مْ . الدِّرَاَس ْم ُه َنـَُّه َ الِ ْ ِئني َر ُِبـُّوَْن َاْن يـَْق حي

َغبـُوَْن ىفِ اْلِعْلمِ  يـَْر
ائِهِ  وَْن رَِض ُج ْم يـَْر َنـَُّه َر اِهللا الِ وَْن اََم ِلُم ْس ُل اْلُم َم لَْيالً بِاْلَعاملَِ . يـَْع ارًا َو نَُه نـََه وْ ُر ْم يَْذُك َن . ُه ُءوْ َر يـَْق

ِتغَ  لِ اْش الَ ْ خِ ِ تِْيلِ يف َأَن بِالتـَّْر ْر .اهلِِمْ اْلُق



٤٤

ْيهِ  ارَِس ى ُمَد َطَف ْ يـَوِْم اْلُعْطَلِة، يَزِيـُْر ُمْص ِ ا. يف َم َنَُّه َيُشوُْق اِلَْيِه ْ طُُلوِْع . الِ ِ َو يـَُغاِدُر اْلبـَْيتَ يف ُه
سِ  َةِ . الشَّْم السَّريِْ الطَّائِر ا َك ْ رُِكبـََه َاِفَلُة الَّيتِ .َاحلْ

َعةِ .٣٩ بـْ لِ ىفِ َس ْص ُل الَف ُخ ر َيْد يُِّد ُعَم رَامً َس َنَّ ِاْح ِدقَاِء يـَُقوُْم ألِ اَألْص ْم . السَّاَعِة، َامحَْْد َو ُه
ربِْ  اِم َك ِتَم َطٌة ِإْيَضاٌح بِِاْه َح عً . ُمالَ ُس َم ََر ى حبِ َنَّ فـَرََح ِعْلمٌ . الدَّرٌْس اِنـْتـََه بَّ قـَرَأَ ألِ ْم َاَح .ُه

ُة اهللاِ  َنَّ أَمََّل رَِض َر اُهللا ألِ وَْن اَألَم ِلُم َع ِبَعاملَِ يَ . املُْس اللَّْيلِ َم اِر َو نَُه ىفِ النـََّه وْ ُر َأْن . ْذُك ْر قـُرْأَنًا لُق
ُمْ  ُغوَْهل ْش لِ َم َالَ تِْيلِ خبِ .بِتـَْر

ُمْ  وَْق َهل َنَّ َش َتاِدْيَن ألِ طَفى زَاَر اُْس ِم ُعْطَلٍة، ُمْص ًعا. ىفِ يـَوْ سِ َم ْم َر اْلبـَْيتِ ِبطََلَع الَش َو َغاَد . ُه
ِنيُبوسْ ُمطَّلَ  َةاُوْم اَر الطَّائِر َس ِم اَر َك َعُه َيَس

َل ىفِ السَّاَعِة السَّاِبَعةِ .٤٠ ْص َر اْلَف َتاُذ ُعَم َل أُْس ا َلهُ . َدَخ رَاًم َن ِإْك قَائُُه يـَُقوُْموْ ِد َأْص ْم . َأمحَُْد َو ُه
ِبريٍْ  اٍم َك ِتَم َياُن بِِإْه وَْن البـَ َتُم سِ . يـَْه قَّ اجلََْر ى الدَّرْسَ ِبُد ُِ . ِإنـْتـََه ْم حي ُِبـُّوَْن ُه ْم حي َنـَُّه رَاَءَة ألِ َن الِق بـُّوْ

.اْلِعْلمَ 
َن اهللاِ  لِ الرَِّضى ِم َجْ ُر اَهللا ألِ ُلوَْن أَْم َم وَْن يـَْع ِلُم ِر . املُْس اللَّْيلِ ِبذِْك اِر َو َن إِلَْيِه ىفِ النـََّه وْ ُر ْم يَْذُك ُه

ِ . الَعَلمِ  ل الَ تِْيلِ ىفِ خِ آَن بِالتـَّْر َن الُقْر وْ ُؤ َر ْم يـَْق غُْـ ُه ُش
ا َم وْقِ إِلَْيِه ْيِن ِلَش َتَذ ُْس ْ ى األ طََف ِم اْلُعْطَلِة، زَاَر ُمْص سِ . ىفِ يـَوْ َن اْلبـَْيتِ ِبطُُلوِْع اْلشَّْم . َغاَدَر ِم

َةِ  ريِْ الطَّائِر َس اَر َك بَ َلُه َس ِبُس الَِّذى رَاَك ُرْتـُوْ ْ .األ
ا طُُلوْ .٤١ َنَم يـْ َن النـَّوِْم حِ ظَا يـُوُْنسْ ِم َق تـَيـْ رِ ِإْس جْ اَعِة . ِع اْلَف َىنَّ حيََافُ فَاتَ اجلََْم ُضؤْ الِ ُل لِْلُو يـَُعاجِ

دِ . الصُّْبحِ  جِ ْس بُ ِاىلَ اْلَم َه رَّاٍة يَْد تُ َم ىتَّ َثالَ ِ َح ْ َلني ُل الرِّْج َد يـَْغسِ اِم . بـَْع ُل ىفِ اََم ِص يـَُو
وْعٌ  ْع رُُك َتِم جْ ا اْلُم َنَم يـْ ، حِ ْد جِ ْس .اْلَم

ِدقَائِِه يَـ  َاْص ْ َو ني رَاَء السُّوْقاِم رَّْة ىفِ َو َع تـَْغرِْيُد الطُّيـُوْر. ْلَعبـُوْ اْلُك رَّةْ . يـَْلَعبـُوْ َم . حلََِصَل َعَلى اْلُك
دِ  ََس ْ اَر اال ْثلِ َج ِم ْم جيَْرِئـُوْ َك .. ُه

بـَِّيانِ  ا َص تْ اُمَُّه َلَد َد َو َنْه بـَْع اَم . حتُِبُّ اِم ْع ىفِ اَم َتَم جْ ُع اْلُم ، جتََْم سِ َع الطُُّلوِْع الشَّْم ، َم َن ْ َاال
ُر ِاىلَ اهللاِ  ُك زُِّع اْلُقنـُوْد لَِتْش تـَُو بـَْيِتِه َو

ر.٤٢ َع َفَج ِه َم ِم ْن نـَوْ َظ يُونُوُس ِم َق يـْ تـَ اَعِة الصُّْبحِ . ِاْس رًَة لِيـَُفوْتَ َعِن اجلََْم َباَش ضَُّؤ ُم َو يـَتـََو . ُه
هَ  يَْذ رَّاتٍ َو ثَ َم ِ َثالَ ْ َلني لِ الرِّْج َد ُغْس ِد بـَْع جِ ْس َصَل يـُوْنُوُس . بُ ِاىلَ اْلَم َاَعٌة َو ُعوا مجَ ِاَذا رََك

دِ  جِ ْس اَم اْلَم .اََم



٤٥

 ِ رَاَء السُّوْق رََّة َو َصِدقاِء اَْلُك ْ َع اال ْ َم ني َع تـَْغرِْيِد الطَّريِْ . يـَْلَعبُ اَِم َن َم ْم يـَْلَعبـُوْ َل َعلَ . ُه ِص ى لَِنحْ
اَعةِ  الشََّج رَِّة، جنَْرِى َك .. اْلُك

 ِ ْ َعني يـْ ِض َنُة بَعَد يَِلُد اَمُُّه َر يـْ سِ . حتََبُّ اَِم َع طُُلوِْع الشَّْم ا َم اَم بـَْيِتَه َع اََم َتِم جْ ُع اَْلُم ، جيََْم . اآلَن
َر ِاىل ُك َد لَِتْش زُِّع النـُُّقوْ تـَُو .اهللاِ َو

رَ .٤٣ اْلَفجْ ُنُس َو َظ يـُوْ َق يـْ تـَ َاَعةً . ِإْس ِة الصُّْبحِ مجَ كِ َصالَ افَ َعْن تـَْر الً َخ ضََّأ َعاجِ لِ . تـََو َد ُغْس بـَْع
دِ  جِ ْس بَ ِإىلَ اْلَم َذَه رَّاتٍ َو ثَ َم َلْيِه َثالَ َ . رِْج ْ َصلُّوَْن رَاِكِعني ا اْلُم َنَم يـْ ِد حِ جِ ْس اَم اْلَم َصَل أََم .فـََو

ِ َلِعبَ  رَاَء السُّوْق ِم َو َد رََّة اْلَق ابُُه ُك َح َأْص ُ َو ْ ني َصوْتَ التـَّْغرِْيدِ . أَِم ُصوْالً . َلِعبـُوْا َو ِد ُح ََس ْ ااأل فـَرُّوْا َك
رَّةِ  ُِبـُّوَْن الرِّيَاَضةَ . على اْلُك ْم حي َنـَُّه رًَة ألِ ِبيـْ ًة َك َاَس محَُِسوْا محَ .َو

ًة بـَعْ  ِدْيَد ًة َش َح َنُة فـَْر تْ آِم انِ َفرَِح ا تـَوْأََم مجَََعتْ . َد َأْن تَِلَد اُمَُّه سَ طَالَِعًة، َو الشَّْم ، َو اآلَن
وْرًا ِإىلَ اِهللا تـََعاىلَ  ُك زََّعتْ النـُُّقوَْد ُش َو ا َو اَم بـَْيِتَه َ أََم ْ ِعني َتِم جْ اْلُم

َنَّهُ .٤٤ ضُّوَء الِ رََع التـََّو ا َيْش َم ِه َن النـَّوِْم ارْ ِم َفَج َظ يـُوُْنسْ َو َق يـْ تـَ ِة ِاْس َعِة َصالَ َتَأخِّرًا جلََِم َافُ ُم خيَ
دِ . الصُّْبحِ  جِ ْس بُ ِاىلَ اْلَم َه رَّاٍة يَْذ ثَُة َم َلْيِنِه َثالَ ُل رِْج َد يـَْغسِ َني . بـَْع ِد حِ جِ ْس اَم اْلَم َصَل اََم َو

ُعوْنَ  اَعِة يـَرَْك .اجلََْم
رَّْة، جيَْرِيـُوَْن  حلََِصَلى عَ . يلعبون تغريد طري. امني واصدقاه يلعبون القرة وراء السوق َلى اْلُق

دِ  ََس ْ ارِِه اال َج ُة ُحبَّ الرِّيَاَضةِ . َك َاَس ْم محُ .ُه
 ِ ْ َلني ْف ا ِط تْ اُمََّه َلَد َد َو ا بـَْع ِد ُ ج ْرَح َف ُ ـت ِنَة يَِة . اَم ْر ُل اْلَق ُع اَْه َى جتََْم ِه ، َو اَن الشمس َقْد طََلَعتْ َك

كُ  ًد لَِتْش زُِّع نـُُقوْ تـَُو ا َو اَم بـَْيِتَه .ُر ِاىلَ اهللاِ اََم
شِ .٤٥ َع طُُلوِْع الشَّْم َن النـَّوِْم َم ْيِقُظ يـُوْنُوسْ ِم تـَ َد . َيْس بـَْع َاَعًة َو فًا اَْن يـَُفوْتَ مجَ َوْ َضُأ ِخل َّ يـَتـََو ُمث

ا يـَرْكُ  ِد ِعْنَد َم جِ ْس اَم اْلَم َصَل اََم َو ِد َو جِ ْس بُ ِإىلَ اْلَم َه رَّاتٍ يَْذ ثَ َم ِ َثالَ ْ َلني ُل الرِّْج ُع يـَْغسِ
ْأُموْمٌ  .َم

ا َن تـَْغرِْيًد ْم يـَْلَعبـُوْ ُه رَاَء السُّوْقِ َو رََّة َو َن اْلُك ِدقَائُُه يـَْلَعبـُوْ َأْص ٌ َو ْ ني ٍد . اَِم َاَس بـُوَْن َك َر ْم يـَْه ُه
ُِبـُّوَْن الرِّيَاَضةَ  ْم حي َنـَُّه رًَة ألِ ِبيـْ ًة َك َّاَس ْم محِ ُه ِعْنَد رَِّة َو ُل َعَلى الُك ِص .لَِيحْ

ُعُر فَاطِ  َتْش
َر َعَلى اِهللا تـََعاىلَ  ُك َد لَِيْش زُِّع النـُُّقوْ يـَُو ا َو اَم بـَْيِتَه يَِة اََم ْر َل اْلَق .اَْه

رِ .٤٦ َع اْلَفجْ ِه َم ِم َن النـَّوْ ْيِقُظ ِم تـَ َاَعَة الصُّْبحِ . يـُُنسْ َيْس َنَّ فَاتَ مجَ ُضوْ ألِ رََح اْلُو ُح . َيْش ْس َد َم بـَْع
دِ  جِ بُ ِاىلَ اْلمْس َه رًَّة يَْذ ثَ َم ِ َثالَ ْ َلني َد ِاَذا. الرِّْج جِ ْس اَم اْلَم ُل اََم يـُوِْص



٤٦

 ِ رَاِء السَّوْق رًَّة ىفِ اْلَو ئِِه يـَْلَعبُ ُك الَ زَُم ْن َو َع بِتـَْغرِْيدِ . اَِم ْم َم رًَّة . طَائِرٌ يـُْلِعبـُُه َصَل َعَلى ُك َح
مْ  جيَُْرُه

زِّ  يـَُو ا َو اَم بـَْيِتَه اِن اََم ْنَس ِْ ُع اال ، جتََْتِم شِ َع طُُلوِْع الشَّْم ، َم َن ْ ا َاآل َد اُمَُّه ا بـَْع ِد نة ج ام  ِ ُ بِه ُع اَفْرِح
ُر ِاىلَ اهللاِ  ُك .نقود لَِنْش

الترجمةصوصاألخطاء في ن.ب
مع مقدمة يف اجلداويل وفقا بأنواع املفاعيل اخلمسةوقد سبق أن اجلملة املرتمجة 

وصفها من صحة اجلملة أو خطئها أو حرية املرتجم يف استخدام األسلوب أو عدم ترمجة 
وهذه األوصاف األربعة .املرتجم عن الكلمة املرادة أي املفاعيل

كل األوصاف السابقة تشرح عن قيمةقائمةكل اجلداويل اية  ويف ). ت(مسيت بالتوصيف 
وغريه ا يعرف اليت 

. إليها مع وصفها األربعةةفهذه هي قائمة حتتوي اجلمل املرتمج.بالنسبة املائوية
المفعول به.١

تالجملة والكلمة الخطيئةالرقم
فأصل التوصي

ماحخص
ْ أ١ ني َتاُذ اَِم ُْس ْ ُغُط األ سَ َيْض صاجلََْر

V
ابُُه  ب َح َأْص ْ َو ني مِ يـَْلَعبُ اَِم َد رََّة اْلَق صُك
َنة ج لَِّد اُمُّ آِم َد َاْن تـَُو ِ بـَْع ْ ني صالتـَّوْأََم
َنُة د ُع آِم احتُِْم اَرَه ِ َج اَم اْلبـَْيت صاََم
زِّعُ ه تـَُو هللاِ اْلُفُلوْسَ َو رًا ِ ْك صُش

َغُط أ٢ نيْ َيْض َتاُذ اَِم ُْس ْ سَ اَأل صاجلََْر

V
ئِِه يـَْلَعبـُوَْن ب الَ زَُم ْ َو ني رَّةَ اَِم ِ اْلُك رَاَء السُّوْق صَو
ا ج َد يِلُد أُمَُّه ُروْرٌَة بـَْع ْس خَصِبَيانِ امنة َم
ُع د َي جيََْم اَم بَـ النَّاسِ ِه ااََم خْيتـَُه
ُم ه سِ َق هللاِ النـُُقوْدَ تـَنـْ رًا ِ ْك ََداِء ُش صألِ



٤٧

ْ أ٣ ني َتاُذ أَِم ُغُط اُْس سَ َيْض صاجلََْر

V
ابُُه  ب َح َاْص ُ َو ْ ني مِ يـَْلَعبُ اَِم َد رََّة اْلَق صُك
َنِة ج لَِّد اُمُّ اِم َد َاْن تـَُو ِ بـَْع ْ ني صالتـَّوْأََم
رُ د ُك َتْش ُع َو لَّ بَِاْن جتُِْم َج ااىل اهللا َعزَّ َو اَرَه صَج
زَِّع ه تـَُو مْ النـُُّقوْدَ َو صاِلَْيِه

َغُط أ٤ َتاُذ َامحَُْد َيْض ُْس ْ سَ اال صاجلَْْر

V
َعبـُوَْن ب ِدقَائُُه يـَنـْ َأْص ْ َو ني رَّةَ اَِم صاْلُك
تْ اُمُّهَ ج َلَد َد َو َنُة أَفـْرَُح ِبْع نَ ا اَِم الَ خالطِّْف
ااَهَل القريةِ جتَْمُع د اَم بـَْيِتَه صاََم
زُّع ه تـََو صالا َتسكرُا َعَلى اهللاِ النقودَ َو

ني أ٥ َِم ْ َتاِذ اال ْس ْ سَ َضْغَط اال صاجلََْر
ِ ب رَاِء السُّوْق ُه يـَْلَعبُ ىفِ َو َصِديـُْق ماامني َو
نة جد ج االم حب  صالطفلنيا وبعد ولد االمها ا
َع د جتََْتِم رَةِ َو ااْلِعتـْ ْيتـَُه اَم اْلبـَ خاََم
زََّع ه ِر اهللاِ النـُُّقوْدِ َو ْك خِلُش

َغُط أ٦ ْ َيْض ْ ني َتاُذ اَِم سَ أُْس صاجلََْر

V
ئِِه يـَْلَعبـُوَْن ب الَ زَُم ُ َو ْ ني رَّةَ اَِم ِ اْلُك رَاَء السَّوْق صَو
ا يَِلُد ج ُمَُّه ْ انِ األ َلَد خاْلَو
ُع د َى جتََْم يَةِ ِه ْر َل اْلَق َْه ْ خاأل
ُم ه سِ تـَْق ُر ِإىلَ اهللاِ اْلُفُلوْسَ َو ُك صلَِتْش

ا أ٧ َلَد اُمََّه َنٌة بعد َو يـْ ا اَِم ِد َ ج َد ْع خرَاِدَعانِ اَس

V
ُع ب اِكنٌ هي جتََْتِم اَم بـَيْ َس اىفِ اَم ختـَُه
زََع ج َو ِر اهللاِ نـُُقوْدٌ َو ْك خِلُش
سِ َضَغُط د ْر ْ َج ني َتاُذ اَِم خاُالْس
طَفى ه َتاَذانُهَ زَاَر ُمْص خاُْس

ا أ٨ َلَد اُمَُّه َد َو ا بـَْع ِدْيًد ا َش ًح َنة فـَْر ْ فـَرََح اِم Vصمرضَعني
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االَناسَ جتمع ب اَم بـَْيِتَه صاََم
ْم ج زُِّعُه ُر هللاِ النـُُّقوْدَ وتـَُو ُك صلَِتْش
سَ ضغط استاُذ امني د صاَجلَر
ْيهِ زَاَر مصطفى ه اُمدَّرَِس َم ُه وْقٍ اِلَيـْ خِلَش

ا أ٩ َه تْ اَُم َد وَلَد َنٌة بـَْع يـْ تْ أَِم نِ فـََرَح الَ خالِطْف

V
َنَة ب يـْ مجَََعتْ أَِم اِكنُ َو امَ الَس ااََم خبـَْيِتَه
زََّعتْ ج َو ِر اهللاِ الُفُلوْسَ َو صِلشُّْك
ٌ َضْغَط د ْ ني َتاُذ اِم ُْس ْ األ سَ َو صاجلََْر
َطفَ ه َتاَذانِهِ زَاَر ُمْص خاُْس

ا أ١٠ َلَد أُمَُّه َد َو ًة بـَْع َح تْ امنٌة فـَْر ِ فـََرَح ْ صَصِبيـَني

V
ُع ب َتِم ااَ جمُْتمًعاهى جتَ اَم بـَْيِتَه صَم
َرتْ ِإىلَ اهللانقوًداوزَعتْ ج َك صألجل َش
َغُط د ِ َيْض ْ ني لِ َابُ أَِم ْص اَم اْلَف َصَل اََم اِإَذا َو ًس ْر صَج
طَفى يـَُزوُر ه َتاَذْينِ ُمْص خاُْس

ا أ١١ تْ اُمَُّه َلَد َد َو ا بـَْع ِد َة ج ْن ِيـ ُّ أَم ِب انِ حتُ َلَد خالَو

V
ُع أمينَة ب رَةَ جتََْم اِعتـْ اَم بـَْيِتَه خاََم
زُِّع ج تـَُو ِر اهللانـُُقوْدَ َو ْك خِلُش
ْ د ني َتاُذ آِم َغُط اُْس سَ َيْض َر خَج
طَفى ه َتاَذانِ زَاَر ُمْص خاُْس

َد اَْن يَِلَد اُمُُّه أ١٢ ا بـَْع ِد ُ ُحبا ج نَة اَِم ِ حَبَّ  ْ َلني ْف صالِط

V
ُع ب َي جيََْم ِه يَةِ َو ْر َل اْلَق صاَْه
زُِّع ج يـَُو َر َعَلى اهللاِ اَلنـُُقوْدَ َو ُك صلَِيْش
َغُط د ْ َيْض ني َتاُذ اَِم ُْس ْ سَ اَأل صَاجلََْر
ى ه طََف ْيهِ زَاَر ُمْص رَِّس صُمَد

تْ أمنة فرحًة بعد َأن توِلَد أُمها أ١٣ صتوأَمنيفرَح
V

صأماَم بيتهاالناسَ وهي حتمُع ب
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ُم ج صإليهم لشكرِها إىل اهللالنقودَ وتقّس
صاجلرسَ ضَغط أمُني د
ماأستاَذْيهِ يزوُر مصطفى ه صشوقًا َهل

صكتابنيحتمل  أ١٤

V
اَتُشمُّ ب خاْلَيدَّ اُمَِّه
وَْن ج َتُم ْم يـَْه اانَهُ بـَيَ ُه ْيًد ِد ا َج اًم ِتَم صِاْه
ُِبـُّوَْن د رَاَءةَ حي صالِق
انُُه يـَْلَعبـُوَْن  ه َو ِاْخ ُ َو ْ ني مِ اَِم َد رََّة اْلَق صُك

ََلتْ  أ١٥ َى محَ ِه ِ َو ْ ِ ِكَتابـَني ْ ني صَدرَْس

V
َي قـَبـََلتْ ب اِه خَيدَّ اُمَِّه
وَْن ج َتُم ْم يـَْه يـِّنَ ُه رًااتَ اْلبـَ ِثيـْ ا َك اًم ِتَم خِاْه
ُِبـُّوَْن د حي أَةَ َو َر صاْلِق
ِدقَائُُه يـَْلَعبـُوَْن ه َأْص ُ َو ْ ني رَّةَ اَِم صاْلُك

ُل  أ١٦ ِ حتَِْم ْ صِكَتابـَني

V
بُِّل ب اهي َتُك خَيُد االُمََّه
َضِة ج َح ْم ُمالَ َنةِ ُه يـِّ ِبريْ اْلبـَ َضِة الَك َح الَ خمبِ
ما_د
ِدقَاِء ه َع الْص ْ َم ني رَّةِ يـَْلَعبُ اَِم خالُك

ََلتْ أ١٧ محَ ِ َو ْ تـَني رََّس صالُك
ُة ب َم قـَبـََّلتْ فَاِط اَو ا اُمَِّه خيََد
وَْن ِاىلَ ج َتُم يـَْه هِ َو حِ ْر حَش
يـَْنسِ د رَاَءةَ طُوَْن َو صاْلِق
ِدقَائُه ه َاْص مِ َلِعبَ اَمُني َو َد رََّة اْلَق خالُك

ََلتْ  أ١٨ محَ ِ َو ْ صِكَتابـَني
V قـَبـََّلتْ ب اَو خيَدَّ اُمَِّه

َتمُّوَْن ِاىلَ ج يـَْه هِ َو حِ ْر خَس
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طُوَن د رَأةَ ويـَْنسِ صِعْلمِ الِق
ِدقَائُُه  ه َاْص ْ َو ني مِ اَِم َد رََّة اْلَق ِ ُك رَاَء السُّوْق صَو

ََلتْ  أ١٩ َِ الدَّرْسَ محَ خِكَتايب

V
اقـَبـََّلتْ ب ًاَيَد اُمَِّه بَّا َهل َنَّ ُح صالِ
َتمُّوَْن ج ْم يـَْه ًابـََيانَهُ ُه ر ِبيـْ ا َك اًم ِتَم صِاْه
ُِبـُّ د ْم حي صحُبا لِْلِعْلمِ ِقرَاَءةً وَْن ُه
ِ ه رَاَء السُّوْق ِدقَائُُه يـَْلَعبـُوَْن َو َاْص نيْ َو مااَِم

ُل  أ٢٠ َِْم ُتىبَِ الدَّرْسَ هي حت خُك

V
َي قـَبََّل ب اِه اَيُد اُمَِّه بـَُّه خلَِيحِ
وْا ج ُم َتِم ْم يـَْه ِبريْ بـََيانَهُ ُه اٍم َك ِتَم صبِاْه
َِبُّوا د ْم حي بَّ اْلِعْلمَ ِقرَاَءةً ُه صلَِيحِ
ابِِه يـَْلَعبُ  ه َح ْ وَاْص ني امِ اَِم رَّة اَألْقَد خُك

ُلوَْن أ٢١ َم َن يـَْع وْ ِلُم ر اهللاِ ُمْس صاَْم

V
صالقرانهم يقرؤن ب
ُل ج َي حتَِْم ُتبُ ِه رِْيسِ اْلُك خالتَّْد
َى َيشُ د امُّ ِه خاْلَيدِّ اُمَُّه
ُل ه َد يـَْغسِ ْينِ بـَْع رَّةٍ اْلَيَد ثَِة َم خبَِثالَ

وَْن أ٢٢ ِلُم ْس ُل اْلُم َم َر اهللاِ يـَْع صاَْم

V
َن ب ُؤ َر ْم يـَْق َأنَ ُه صاَْلُقْر
ََلتْ  ج رْسِ محَ صِكَتايبَْ الَد
اقـَبـََلتْ د صَيَد اُمَِّه
ُل ه َد يـَْغسِ ِ بـَْع ْ َلني خرِجْ

وَْن أ٢٣ ِلُم ْس ُل اْلُم َم َر اهللاِ يـَْع اِم صأََو
رَأُوَْن ب ْم يـَْق آنَ ُه صاْلُقْر
َي محَََلتْ  ج َِ الدَّرْسَ ِه خِكَتايب
َي مشَُّتْ د اِه ْيِن اُمَِّه خَيَد



٥١

ما_ه
مِ أ٢٤ الَ ْس ِْ ُل اإل يْذ أَْه ُر اهللاِ تـَْنِف خأَْم

V
رَأُوَْن ب صاْلُقرْآنَ يـَْق
ُل  ج اَنتْ حتَِْم ِ وََك ْ صِكَتابـَني
اد تـََه اَلْد َيٍة َو َبُل نَاحِ ْق ماَم
َلْيهِ بعد غسل ه ٍ رِْج رَّات ثَ َم صَثالَ

َذ أ٢٥ َن أَنـَْق وْ ِلُم ْس َر اهللاُ اَْلُم خأََم

V
صالقرانء يقراب
َالٍ  ج َي محَ خِكَتَبانِ ِه
مَّ د َي َش اِه خَيٌد اُمَُّه
َد ه ِ بـَْع ْ َلني رَّهْ رِْج ثَ َم خَثالَ

وَْن أ٢٦ ِلُم ْس َن اْلُم ُلوْ َم َر اهللاُ يـَْع خأََم

V
ئـُوَْن ب َر ْم يـَْق آنَ ُه صاْلُقْر
ُل  ج َي حتَِْم خسَ ِكَتَباِن الدَّرْ ِه
َي َتُشمُّ د اِه ايََد أُمَِّه بـَُّه صلُِتحِ
َد ه َلْيِنهِ بـَْع لِ رِْج رَّةً ُغْس ثَ َم خَثالَ

طَفى أ٢٧ َتاَذْيهِ زَاَر ُمْص صأُْس
V َلْيهِ بـَْعَد ب لِ رِْج رَّاتٍ ُغْس ثَ َم حَثالَ

َ ج ْ ني يُِّد أَِم سَ َضَغَط َس صاجلََْر
طَفى أ٢٨ وُْر ُمْص َتاَذْينِ يـَُز خاُْس

V ِ بـَْعَد ب ْ َلني لِ الرِّْج رَّاتٍ ُغْس ثَ َم خَثالَ
ْ ج ني َتاُذ اَِم سَ َضَغَط اُْس َر خَج

َطفَ أ٢٩ انِ زَاَر ُمْس َتَذ خاُْس
V ُل ب َد يـَْغسِ ِ بـَْع ْ َلني ٍ رِجْ رَّات ثُ َم خَثالَ

ْ َيضْ ج ني َتاْذ اَِم سَ َغُط اُْس َر خَج
ى يـَُزوُْر أ٣٠ طََف َتاَذْيهِ ُمْص Vصأُْس
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بـَْعَد ب َلْيهِ َو لِ رِْج ٍ َغْس رَّات ثَ َم حَثالَ
قُّ ج ني َيُد َتاُذ اَِم سَ اُالْس صاجلََْر

ى أ٣١ طََف َتاَذْينِ زَاَر ُمْص خاُْس
V ُل ب َد يـَْغسِ ِ بـَْع ْ َلني رَّاالرِّْج ثَ َم ختٍ َثالَ

ِغُط ج ْ َيْض ني َتاٌذ اَِم سَ اُْس صاجلََْر
ى أ٣٢ طََف َر ُمْص َتاَذنِ َز خاألْس

V ُل ب َد يـَْغسِ َلْيهِ بـَْع خالرِّْج
َتاْد َامحَْْد ضغط ج سِ اُالْس خاَجلَر

َتاَذْيهِ زَاَر مصطفى أ٣٣ صاُْس
V َلْيهِ وبعد ب لِ رِْج ثَ مَ ُغْس حرَاتٍ َثالَ

سَ َضَغَط االستاُذ امني ج صاَجلَر
رًاأ٣٤ ِبيـْ ا َك اًم ِتَم ِه ِاْه حِ ْر َن ِبَش َتمُّوْ ْم يـَْه حُه

V
ُِبـُّوَْن ب ْم حي رَاَءةَ ُه صاْلِق
وَْن يـَُقوُْموَْن ج ِلُم ِر اهللاِ املُْس اِم خبَِأَو
وَْن د ُؤ َر يـَْق صاْلُقرآنَ َو
طَفى زَ ه َتاَذْيهِ اَر ُمْص صاْس

وَْن أ٣٥ َتُم ْم يـَْه َيانُهُ ُه خاْلبـَ

V
ُِبـُوَْن ب ْم حي صالِقراءةُه
ُلوَْن ج َم َن يـَْع وْ ِلُم ْس َر اهللاُ اَْلُم خاََم
رَاُوَْن د ْم يـَْق أنُه صاْلُقْر
طَفى ه َازَاَر ُمْص َتاَذُمه خاُْس

صشرحهن هم يهتمو أ٣٦

V
صحبا للعلمالقراءةهم حيبون ب
صأوامر اهللاملسلمون يطيعون ج
صالقرأنويقرئون د
صشوقا إليهمااستاذيهزار مصطفى ه
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وَْن أ٣٧ َتُم ْم يـَْه خالبـََيانُه

V
َلُعوَْن ب ْم ُموْ رَأَةِ ُه خبِِق
وَْن يـَْعمَ ج ِلُم َر اهللاُلوَْن املُْس خاَألْم
وَْن د ُؤ َر َأنَ يـَْق صاْلُقْر
وُْر ه ى يـَُز طَف اِرسُمْص َد خِإثـَْناِن َم

َتمُّوَْن أ٣٨ ْم يـَْه صبـََيانَهُ ُه

V
ُِبـُّوَْن ب ْم حي َ ُه ْ ِئني َر خَاْن يـَْق
وَْن ج ِلُم ْس ُل اْلُم َم َر اهللاِ يـَْع خاََم
ءُ د َر َن يـَْق َأنَ وْ صاْلُقْر
ى ه طََف ْيهِ يَزِيـُْر ُمْص ارَِس َد خُم

َطٌة أ٣٩ َح ْم ُمالَ خِإْيَضاحٌ ُه

V
بَّ ب ْم َاَح أَ ُه خقـََر
وَْن ج ِلُم َر اهللاُ املُْس خاَألَم
أَنًا لُقرَْأنْ د ماقـُْر
طَفى زَاَر ه َتاِدْينَ ُمْص خاُْس

مْ أ٤٠ وَْن ُه َتُم خالبـََيانُ يـَْه

V
ُِبـُّوَْن ب ْم حي رَاَءةَ ُه صالِق
ُلوَْن ج َم وَْن يـَْع ِلُم ُر اهللاَ املُْس خأَْم
وَْن د ُؤ َر ْم يـَْق آنَ ُه صالُقْر
ى ه طََف ْينِ زَاَر ُمْص َتَذ ُْس ْ خاأل

ُل أ٤١ َد يـَْغسِ ِ بـَْع ْ َلني خالرِّْج

V
ْ ب ني ِدقَائِِه يـَْلَعبـُوْ اِم َاْص رَّةْ َو خاْلُك
ا ج تْ اُمَُّه َلَد َد َو َنْه بـَْع َيانِ حتُِبُّ اِم خَصبـِّ
ُع د عْ جتََْم َتَم جْ اَم بـَْيِتهِ اْلُم خىفِ اَم
زُِّع ه تـَُو ُر ِاىلَ اهللاِ اْلُقنـُوْدَو ُك خلَِتْش

دَ أ٤٢ ِد بـَْع جِ ْس بُ ِاىلَ اْلَم َه يَْذ ِ َو ْ َلني لِ الرِّْج Vخُغْس
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َصِدقاِء ب ْ َع اال ْ َم ني رَّةَ يـَْلَعبُ اَِم صاَْلُك
َنُة بَعَد يَِلُد اَمُُّه ج يـْ ِ حتََبُّ اَِم ْ َعني يـْ ِض صَر
ُع د عَ جيََْم َتِم جْ ااَْلُم اَم بـَْيِتَه خاََم
زُِّع ه تـَُو َر ِاىل اهللاِ النـُُّقوْدَ َو ُك صلَِتْش

َلْيهِ بـَْعَد أ٤٣ لِ رِْج دِ ُغْس جِ ْس بَ ِإىلَ اْلَم َذَه رَّاتٍ َو ثَ َم حَثالَ
ابُُه  ب َح َأْص ُ َو ْ ني مِ َلِعبَ أَِم َد رََّة اْلَق ِ ُك رَاَء السُّوْق صَو
ا ج انِ تَِلَد اُمَُّه ختـَوْأََم
مجَََعتْ د َ َو ْ ِعني َتِم جْ ااْلُم اَم بـَْيِتَه خأََم
زََّعتْ ه َو وْرًا ِإىلَ اِهللا تـََعاىلَ النـُُّقوْدَ َو ُك صُش

ُل أ٤٤ َلْيِنهِ يـَْغسِ رَّاٍة رِْج ثَُة َم خَثالَ

V
خوراء السوقالقرةامني واصدقاه يلعبون ب
ا ج تْ اُمََّه َلَد َد َو ا بـَْع ِد ُ ج ْرَح َف ُ ـت ِنَة ِ اَم ْ َلني ْف صِط
ُع د َى جتََْم ِه يَةِ اَ َو ْر ُل اْلَق خْه
زُِّع ه تـَُو ُر ِاىلَ اهللاِ نـُُقوْدً َو ُك خلَِتْش

ُل أ٤٥ ِ يـَْغسِ ْ َلني ٍ الرِّْج رَّات ثَ َم خَثالَ

V
ِدقَائُُه يـَْلَعبـُوَْن ب َأْص ٌ َو ْ ني رَّةَ اَِم صاْلُك
ا ج تْ اُمَُّه َلَد ِ َو ْ َلني ْف صِط
ُع د َى جيََْم ِه َل َو يَةِ اَْه ْر ااْلَق اَم بـَْيِتَه صاََم
زُِّع ه يـَُو َر َعَلى اِهللا تـََعاىلَ النـُُّقوْدَ َو ُك صلَِيْش

رَّةً أ٤٦ ثَ َم ِ َثالَ ْ َلني ُح الرِّْج ْس َد َم خبـَْع

V
ئِِه يـَْلَعبُ  ب الَ زَُم ْن َو رَّةً اَِم صُك
اج َد اُمَُّه ا بـَْع ِد نة ج ام  ِ ُ بِه مااَفْرِح
ُع د انِ جتََْتِم ْنَس ِْ ااال اَم بـَْيِتَه خاََم
زُِّع ه يـَُو ُر ِاىلَ اهللاِ نقودَو ُك خلَِنْش

- - ٢٢٢٠العدد
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كلمة ميكن وقوعها يف الذين أصابوا يف ترمجة  طلبةالهذه القائمة أن من عرفف
ينبلغ إىل عشر فيها ا خطؤو وعشرين طالبا والذين اثننيإىل عددهم املفعول به بلغ مكان 
توزيعوباستمساك معادلة . ال يعرف توصيفهم الباقون وهم أربعة طالبالذين طالبا و 
:كما يلي فقسمتهم  املائويةالنسبةبالتكرر

المائويةبالنسبةالتوزيعالتكررالوصف
%٢٢٤٨السامل

%٢٠٤٣اخلاطئ
%- - املتمتع

%- - الذي ال يرتجم
%٤٩اهول

%٤٦١٠٠العدد

المفعول فيه.٢

تالجملة والكلمة الخطيئةالرقم
أصل التوصيف

ماحخص
َصَل أ١ لِ فـََلمَّا َو ْص اَم اْلَف صاََم

V ِم ب َد رََّة اْلَق ابُُه ُك َح َأْص ْ َو ني ِ يـَْلَعبُ اَِم ْلفَ السُّوْق صَخ
ا ج اَرَه َنُة َج ُع آِم اَم الْ حتُِْم ِ اََم خبـَْيت

َصَل أ٢ لِ ِإَذا َو ْص اَم اْلَف صاََم
V رََّة ب ئِِه يـَْلَعبـُوَْن اْلُك الَ زَُم ْ َو ني ِ اَِم رَاَء السُّوْق صَو

ُع النَّاسِ ج َي جيََْم اِه اَم بـَْيتـَُه خاََم
لِ أ٣ ْص َصَل ِاىلَ اْلَف َو ماَو

ابُُه  ب َح َاْص ُ َو ْ ني ِم يـَْلَعبُ اَِم َد رََّة اْلَق ِ ُك ْلفَ السُّوْق صَخ
ا ج اَقَارِبـََه ا َو اَرَه ُع َج ِ جتُِْم اَم اْلبـَْيت خاََم

اَء َامحَُْد أ٤ ا َج َنَم يـْ لِ َح ْص اَم اْلَف Vصاََم
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رََّة ب َعبـُوَْن اْلُك ِدقَائُُه يـَنـْ َأْص ْ َو ني ِ اَِم رَاَء السَّوْق صَو
اِة جتَْمُع اَهَل القريج اَم بـَْيِتَه صاََم

ا أ٥ لِ ِعْنَد َم ْص اَم اْلَف خىفِ اََم
V ُه يـَْلَعبُ ب َصِديـُْق ِ امني َو رَاِء السُّوْق خىفِ َو

رَِة ج َع اْلِعتـْ جتََْتِم اَو ْيتـَُه اَم اْلبـَ خاََم
َصَل ِاىلَ أ٦ لِ ِاَذا َح ْص اَم اْلَف صاََم

V زَُمالَ ب ُ َو ْ ني رََّة اَِم ِ ئِِه يـَْلَعبـُوَْن اْلُك رَاَء السَّوْق صَو
يَِة ج ْر َل اْلَق َْه ْ ُع األ َى جتََْم اِه ْيِتَه اَم اْلبـَ خاََم

اِكٌن أ٧ ُع َس اهي جتََْتِم اَم بـَْيتـَُه خىفِ اَم
V َصَل ب لِ ِاَذا َو ْص اِم اْلَف خىفِ اََم

َتاَذانُهَ زَاَر ُمصْ ىفِ يـَوِْم اْلُعْطلهج خَطفى اُْس
اجتمع الَناسَ أ٨ اَم بـَْيِتَه صاََم

ُل ِاىلَ ب لِ اذا َيِص ْص حامام الَف
ْيهِ ىفِ اليـَوِْم الُعْطَلةِ ج خ، زَاَر مصطفى ُمدَّرَِس

اِكُن أ٩ َنَة الَس يـْ مجَََعتْ أَِم اَو اَم بـَْيِتَه صاََم
V ا أََتى ب َنَم يـْ لِ اَمَ حِ ْص صاَم اْلَف

َتاَذانِهِ ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ ج َطفَ اُْس حزَاَر ُمْص
ُع جمُْتمًعا أ١٠ َتِم اهى جتَ اَم بـَْيِتَه صاََم

V َصَل ب لِ ِإَذا َو ْص اَم اْلَف صاََم
َتاَذْينِ يـَوَْم ُعْطَلةُ ج وُر اُْس َطفى يـَُز خ، ُمْص

ُع أمينأ١١ رََة جتََْم اَة ِعتـْ اَم بـَْيِتَه صاََم
V ُل َامحَُْد ب ِص َ يـَُو ْ ني لِ حِ ْص اَم اْلَف صاََم

َتاَذانِ ىف يوِم الُعْطَلةج طَفى اُْس حزَاَر ُمْص
يَِة أ١٢ ْر َل اْلَق ُع اَْه َي جيََْم ِه اَو اَم بـَْيِتَه صاََم

V اَصَل ب ا َو َم لِ ِعْنَد ْص اَم اْلَف صاََم
ْيهِ ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ ج رَِّس ى ُمَد َطَف ح، زَاَر ُمْص
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صأماَم بيتهاوهي حتمُع الناسَ أ١٣
V صأماَم الفصلحينما وَصل ب

حيزوُر مصطفى أستاَذيْهِ ىف يوِم العطلةِ ج
ماترجع فاطمة...أ١٤

ابَِعةِ ب لُ ىفِ السَّاَعِة الَس ُخ لَ َيْد ْص ُر الَف َتاُذ ُعَم صاُْس
ِم ج َد رََّة اْلَق انُُه يـَْلَعبـُوَْن ُك َو ِاْخ ُ َو ْ ني ِ اَِم رَاِء السَّوْق خىفَ َو

سِ أ١٥ َْم ْ ةُ ىفِ اال َم َعتْ فَاِط خ، َرَج
V َل ب ْص ُل اْلَف ُخ ُر َيْد َتاُذ ُعَم صىفِ السَّاَعِة السَّابَِعةِ اُْس

ُ وَ ج ْ ني رََّة اَِم َن اْلُك ِدقَائُُه يـَْلَعبـُوْ ِ َأْص رَاِء السُّوْق خىفِ َو
ىأ١٦ سِ ةِ اَْم َس َر ْد ُع ِاىلَ اْلَم جِ ة تـَْر َم خفَاِط

V ابَِعةِ ب اَعِة الَس لِ ىفِ الَس ْص ُل الَف ُخ رْ يَْد َتاُذ ُعَم صأُْس
رَِّة ج ِدقَاِء الُك َع الْص ْ َم ني رَاَء السُّ يـَْلَعبُ اَِم ِ َو صوْق

ةِ ...أ١٧ َس َر ْد َن اْلَم ُة ِم َم َعتْ فَاِط ماَرَج
V َل ب ْص ْر الَف َتاُذ ُعَم َل اُْس صىفِ السَّاَعِة السَّابَِعةِ َذَخ

ِم ج َد رََّة اْلَق ِدقَائُه الُك َاْص ِ َلِعبَ اَمُني َو اَم السُّوْق صاََم
مسأ١٨ دْ األْ ُة اْلَم َم َعتْ فَاِط ةَ ، َرَج َس خَر

V لِ ب ْص ْر ِاىلَ اْلَف َتاُذ ُعَم ُْس ْ ُل األ ُخ ابَِعهْ يَْد خىفِ السَّاَعِة الَس
ِم ج َد رََّة اْلَق ِدقَائُُه ُك َاْص ْ َو ني ِ اَِم رَاَء السُّوْق صَو

سِ أ١٩ َْم ْ ةُ ىفِ األ َم َعتْ فَاِط خَرَج
V ُ ىفِ السَّاَعِة السَّابَِعِة ب ْ ُل اال ُخ لِ َيْد ْص ر ىفِ اْلَف َتاُذ ُعَم صْس

ِدقَائُُه يـَْلَعبـُوَْن ج َاْص نيْ َو ِ اَِم رَاَء السُّوْق صَو
ةِ ...أ٢٠ َس َر ْد َن اْلَم ُة ِم َم َعتْ فَاِط ماَرَج

V َل ب ْص ُل اْلَف ُخ ر يَْد َتاذ ُعَم خىفِ السَّاَعِة السابعةَ اُالْس
ابِِه يـَلْ ج َح ْ وَاْص ني اِم اَِم رَّة اَألْقَد ِ َعبُ ُك رَاَء السُّوْق خىفِ َو

وُْه أ٢١ ُر ْم َيْذُك لَْيالً ُه ارًا َو صنـََه
V

خمشغولنيىف خاللهم يقرؤن القران برتتيال ب
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ُل ج َو يـُوِْص دِ ُه جِ ْس اَم اْلَم خىفِ اََم
ًعاأ٢٢ نَُه َم وْ ُر ٌ يَْذُك َعاَمل ْم َو ماُه

V تِْيالً هُ ب َأَن تـَْر ْر َن اَْلُق ُؤ َر لَ ْم يـَْق الَ مْ خِ ُغِلِه صُش
ُل ج دِ َيِص جِ اَم املَْس صاََم

ُروَْن اَهللا أ٢٣ ْم َيْذُك ارِ ُه النـََّه ِ اللَّْيلِ َو َانًا بِاْلَعاملَِ يف صإْقرتِ
تِْيالً ب آَن بِتـَْر َن اْلُقْر رَأُوْ ْم يـَْق نِ ُه الَ ِ ىفِ خِ ِتَغاِهل خمْ إْش
ما...ج

ُْم أ٢٤ وَْن َهل ُر ًايَْذُك ار نـََه َعةِ لَْيالً َو َع الطَِّبيـْ صَم
ٍ ِِمْ ب ْل ُو ْغ َش ِ م ِش ام َى هَ ِ عَل ْل َّرْتِي َ التـ َع َ م آن ْ ُر َ الْق ْن ُو َأ ْر َق ماـي
َصَلُه ج َو امِ َو دِ ِإىلَ أََم جِ ْس خاْلَم

ُر أ٢٥ اليَْذُك ارِ لَْيًل َو خبالعلمنـََّه
V ِتَغلْ ب تِْيلِ ِاْش لٍ بِالتـَّْر الَ خيقراء القران ىفِ خِ

اَء ج دْ َج جِ ْس اَم اْلَم َاَعةً أََم ُعوَن مجَ خ، ِعْنَد يـَرَْك
ُر اَهللا أ٢٦ ْم َيْذُك لَْيالً ُه ارًا َو َع اْلَعاملَِ نـََه صَم

V تِيْ ب آَن بِتـَْر ئـُوَْن اْلُقْر َر ِ لِ يـَْق ل الَ ُغوْهلِِمْ يف َخ ْش خَم
َصَل يـُوُْنسْ ج دِ َو جِ ْس اَم اْلَم صاََم

ايـَوُْم اْلُعْطَلةِ أ٢٧ َم قًا إِلَْيِه وْ َتاَذْيِه َش َطفى أُْس خزَاَر ُمْص
V َصَل ب دِ َو جِ ْس اَم اْلَم صأََم

َصَل ج َلمَّا َو لِ َو ْص اَم اْلَف صأََم
َتاَذْينِ وِْم اْلُعْطَلةِ ىفِ يَـ أ٢٨ َطفى اُْس وُْر ُمْص ح، يـَُز

V َصَل ب دِ َو جِ ْس اَم اْلَم صاََم
َصَل ج لِ ِإَذا َو ْص اَم اْلَف صاََم

انِ ىفِ يـَوِْم الُعْطَلةِ أ٢٩ َتَذ َطفَ اُْس ح، زَاَر ُمْس
V َصَل ب َو َو دِ ُه جِ اَم املَْس اَعِة الرُّ اََم َ اَجلَم ْ ني وْعِ حِ صُك

َصَل ج َ َو ْ ني لِ حِ ْص اَم الَف صاََم
َتاَذْيهِ ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ أ٣٠ وُْر أُْس ى يـَُز َطَف Vح، ُمْص
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ُل ب َو َيِص ُه دِ َو جِ ْس اَم اْلَم صاََم
ُل ج ا َيِص ِعْنَد َم لِ َو ْص اَم اْلَف صاََم

َتاَذْينِ زَاَر ُمصْ ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ أ٣١ ى اُْس حَطَف
V ُل ب َو َيِص دِ ُه جِ ْس اَم اْلَم صاََم

َصَل ج ا َو َم لِ ِعْنَد ْص اَم اْلَف صاََم
َتاَذنِ ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ أ٣٢ َطَفى األْس َر ُمْص ح، َز

V ُل ب َو َيِص دِ ُه جِ اَم املَْس صاََم
ُل ج لِ ِعْند َيِص ْص اَم الَف صاََم

َتاَذْيهِ ىف يوِم العطلةِ أ٣٣ حزَاَر مصطفى اُْس
V َصَل ِاىلَ ب ا َو َنَم يـْ حِ دِ َو جِ ْس اِم اْلَم خاََم

َصَل ِاىلَ ج ا َو َنَم يـْ خاماِم الفصلِ حِ
لِ أ٣٤ ْص ُر ىفِ الَف َتاُذ ُعَم َل اُألْس صىفِ السَّاَعِة السَّابَِعةِ َدَخ

V ُؤوْ ب َر يـَْق تَّالً َو لَ َن اْلُقرآَن ُمَر الَ مْ خِ ْغِلِه صُش
َتاَذْيهِ يـَوَْم اْلُعْطَلةِ ج َطفى اْس ص، زَاَر ُمْص

ابَِعةِ أ٣٥ اَعِة الَس لِ ىفِ َس ْص ٌر ىفِ اْلَف َتاذ ُعَم ُل اُْس ُخ خَيْد
V تِْيالً ب أن تـَْر َن اْلُقْر رَاُوْ ْم يـَْق ِ ُه ل الَ ِ ىف خِ وْق خَش

َاىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ ج َتاَذُمه َطفى اُْس ح، زَاَر ُمْص
صىف الساعة السابعةدخل استاذ عمر الفصل أ٣٦

V صشغلهمخاللويقرئون القرأن ترتيال ب
ح، زار مصطفى استاذيهىف يوم العطلةج

ُل ىفِ السَّاَعِة السَّابَِعةِ أ٣٧ ُخ رْ يَْد يِّد ُعَم لِ الَس ْص صاْلَف
تِْيالً ب َأَن تـَْر ْر َن اْلُق وْ ُؤ َر لُ يـَْق ُغوُْلوْنَ اِخلالَ ْش خَم
اِرسىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ ج َد وُْر ِإثـَْناِن َم ى يـَُز طَف ح، ُمْص

َل أ٣٨ ْص ُل اْلَف ُخ رْ يَْد َتاُذ ُعَم ُْس ْ صىفِ السَّاَعِة السَّابَِعةِ اَال
ُءوَْن ب َر تِْيلِ يـَْق َأَن بِالتـَّْر ْر ِ اْلُق ل الَ ْ خِ ِ ِتَغاهلِِمْ يف خاْش
ْ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ ج ِ ْيهِ يف ارَِس ى ُمَد َطَف ح، يَزِيـُْر ُمْص
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لِ أ٣٩ ْص ُل الَف ُخ ر َيْد يُِّد ُعَم َعِة السَّاَعةِ َس بـْ خىفِ َس
V تِْيلِ ب أَنًا لُقرَْأْن بِتـَْر ِ قـُْر ل َالَ ُ خبِ ُغوَْهل ْش خمْ َم

َتاِدْينَ ىفِ يـَوِْم ُعْطَلةٍ ج َطفى زَاَر اُْس ح، ُمْص
َل أ٤٠ ْص َر اْلَف َتاُذ ُعَم َل أُْس صىفِ السَّاَعِة السَّابَِعةِ َدَخ

V تِْيلِ ب آَن بِالتـَّْر َن الُقْر وْ ُؤ َر ِ يـَْق ل الَ غُْـ ىفِ خِ خُش
َطفَ ىفِ يـَوِْم اْلُعْطَلةِ ج ْينِ ، زَاَر ُمْص َتَذ ُْس ْ صى األ

ُل أ٤١ ِص دْ يـَُو جِ ْس اِم اْلَم خىفِ اََم
V رَّْة ب ِدقَائِِه يـَْلَعبـُوْ اْلُك َاْص ْ َو ني رَاَء السُّوْقاِم خىفِ َو

ْع ج َتَم جْ ُع اْلُم اَم بـَْيِتهِ جتََْم خىفِ اَم
َصَل يـُوْنُوُس أ٤٢ دِ َو جِ ْس اَم اْلَم صاََم

V رََّة يـَلْ ب َصِدقاِء اَْلُك ْ َع اال ْ َم ني ِ َعبُ اَِم رَاَء السُّوْق صَو
َع ج َتِم جْ ُع اَْلُم اجيََْم اَم بـَْيِتَه صاََم

َصَل أ٤٣ دِ فـََو جِ ْس اَم اْلَم صأََم
V ِم ب َد رََّة اْلَق ابُُه ُك َح َأْص ُ َو ْ ني ِ َلِعبَ أَِم رَاَء السُّوْق صَو

مجَََعتْ الْ ج َ َو ْ ِعني َتِم جْ اُم اَم بـَْيِتَه صأََم
َصَل أ٤٤ دِ َو جِ ْس اَم اْلَم ُعوْنَ اََم اَعِة يـَرَْك َني اجلََْم صحِ

V صوراء السوقامني واصدقاه يلعبون القرة ب
يَِة ج ْر ُل اْلَق ُع اَْه َى جتََْم ِه اَو اَم بـَْيِتَه صاََم

َصَل أ٤٥ َو دِ َو جِ ْس اَم اْلَم مٌ اََم ْأُموْ ُع َم ا يـَرُْك صِعْنَد َم
V رََّة ب َن اْلُك ِدقَائُُه يـَْلَعبـُوْ َأْص ٌ َو ْ ني ِ اَِم رَاَء السُّوْق صَو

يَِة ج ْر َل اْلَق ُع اَْه َى جيََْم ِه اَو اَم بـَْيِتَه صاََم
ُل أ٤٦ دَ يـُوِْص جِ ْس اَم اْلَم خاََم

V ئِِه يـَْلَعبُ كُ ب الَ زَُم ْن َو ِ رًَّة اَِم رَاِء السَّوْق خىفِ اْلَو
اِن ج ْنَس ِْ ُع اال اجتََْتِم اَم بـَْيِتَه صاََم

- - ٢٧١٢العدد
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كلمة تدل على زمان هذه القائمة أن الطلبة الذين أصابوا يف ترمجة  من عرف 
الو عشر طالبا اثنافيها خطؤوا طالبا والذين وعشرين سبعة إىل عددهم بلغ ومكان الفعل 

الذين ال يعرف أما و يف ترمجته ومن ال يرتجم تلك الكلمةحد منهم من يتمتع باألساليب وا
املائويةالنسبةبالتكررتوزيعوباستمساك معادلة . طالبة بعسالباقون وهم فتوصيفهم 

:فقسمتهم كما يلي 

المائويةبالنسبةالتوزيعالتكررالوصف
%٢٧٥٩السامل

%١٢٢٦اخلاطئ
%- - متعاملت

%- - الذي ال يرتجم
%٧١٥اهول

%٤٦١٠٠العدد

المفعول له.٣

تالجملة والكلمة الخطيئةالرقم
أصل التوصيف

ماحخص
َلِة أ١ ى بِاْلَعَج ْشِ َمي فًاَو وْ ريِْ َخ صَعِن التَّْأخِ

V ٍة ب لِّ محََّاَس وَْن الرِّيَاَضَة ِبُك َارُِس ُغوْ ُمي ْر ابَةً َم َه خِفيـْ
زُِّع اْلُفُلوْسَ ج تـَُو رًاَو ْك صِهللا تـََعاىلَ ِ ُش

الً أ٢ ي َعاجِ ْشِ َو َمي َنَُّه خيََْفىُه خَأْن يـََتَأخَّرُ ألِ
V ا ب دَّ ُسوَْن جِ ْم حيََْم ُِبـُّوْنَ ُه ْم حي َنـَُّه حالرِّيَاَضةِ ألِ

ُم النـُُقوَْد ج سِ َق تـَنـْ ََداِء شُ َو رًاألِ خلِلهِ ْك
َلِة أ٣ ى بِاْلَعَج ْشِ َمي فًاَو وْ ريِْ َخ َن التَّْأخِ صِم

V
َعاَدةٍ ب َس ٍة َو لِّ محََّاَس وَْن الرِّيَاَضِة ِبُك َارُِس ماُمي
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اج اَرَه ُع َج لَّ بَِاْن جتُِْم َج ُر اىل اهللا َعزَّ َو ُك َتْش ماَو
َْقدِم َعجَّالً أ٤ ْ ْشِ َعَلى ال َنَُه ختََفُ َمي رَ ألِ خالّتأَخ

V ُِبـُّوْنَ ب ْم حي َنـَُّه حالرِّيَاَضةَ ألِ
زُّع النقوَد ج تـََو خَعَلى اهللاِ الا َتسكرُاَو

َعٍة أ٥ ْر ى ِبُس ْشِ َو َمي َافَ ُه َْن خيَ ختََأخَّرَ الِ
V خرِّيَاَضةْ اللُِيحبَّ ب

زََّع النـُُّقوِْد ج ِر اهللاِ َو ْك حِلُش
َعٍة أ٦ ْر ى ِبُس ْشِ َافُ َمي َنَّ خيَ رَ الِ ختََأَخ

V ُِبـُّوْنب َنَّ حي خالرِّيَاَضةَ ألِ
ُم اْلُفُلوْسَ ج سِ تـَْق رُ َو ُك خِإىلَ اهللاِ لَِتْش

زََع نـُقُ أ٧ َو ٌد َو ِر اهللاِ وْ ْك حِلُش
V رًَة ب َباَش اِم ُم َْقَد ْ ًيا َعَلى اال اشِ َو َم َوْفِ تََأخَّرَ ُه خِخل

َتاَذانَُه ج طَفى اُْس وْقزَاَر ُمْص مْ ِلَش حاِلَْيِه
ْم النـُُّقوَْد أ٨ زُِّعُه هللاِ وتـَُو ُر ِ ُك خلَِتْش

V رًِعا ب ى َامحَُْد ُمْس ْشِ افُ َمي َتَأخِّرًالَِتَخ خُم
ْيِه ج ٍ زَاَر مصطفى ُمدَّرَِس وْق اِلَش َم ُه حاِلَيـْ

زََّعتْ الُفُلوْسَ أ٩ َو ِر اهللاِ َو حِلشُّْك
V الً ب ى َأمحََْد َعاجِ َش اَم ًف َنَُّه حمُِيـْ ختََأخَّرَهُ ألِ

َتاَذانِِه ج َطفَ اُْس وْقٌ زَاَر ُمْص َببِ َس اَبَس َم ُه خَعنـْ
َرتْ وزَعتْ نقوًدا أ١٠ َك خِإىلَ اهللاألجل َش

V رِْيٍع ب ْشِ ِبَس َو َمي َْنُه خوفٌ ُه خمتأخرٌ ألِ
َتاَذْيِن ج وُر اُْس طَفى يـَُز وْقٌ ُمْص َنَُّه َش األِ َم خإِلَْيِه

زُِّع نـُُقوَْد أ١١ تـَُو ِر اهللاَو ْك حِلُش
V الً ب تـَْعجِ َو ميسى ُمْس افَ ُه َتَأخَّرًالَِيَخ حُم

َتاَذاِن ج طَفى اُْس ِ زَاَر ُمْص وْق اِلَش َم خاَِلْيِه
زُِّع اَلنـُُقوَْد أ١٢ يـَُو رَ َو ُك Vخَعَلى اهللاِ لَِيْش
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االً ب ِتْعَج ى ِاْس ْشِ َو َمي ُه َافَ َو َْن خيَ األِ ًر خُمتـََؤخِّ
ْيِه ج رَِّس ى ُمَد طََف اتـَوِْقيَ لَِيسْ زَاَر ُمْص َم ماَعَلْيِه

ُم النقوَد إليهم أ١٣ حإىل اهللالشكرِهاوتقّس
V حالتأخُّرَ خلوفهِ وهو يسُري سرعًة ب

ماشوقًايزوُر مصطفى أستاَذْيِه ج صَهل
ا أ١٤ اَتُشمُّ اْلَيدَّ اُمَِّه ُِبـَُّه ا حت َنـََّه حألِ

V رَاَءةَ ب ُِبـُّوَْن الِق ُِبـُّوْنَ حي ْم حي َنـَُّه حاْلِعْلمَ ألِ
حالرياضةهم محاسة ج

ا أ١٥ َي قـَبـََلتْ َيدَّ اُمَِّه لِ احلُْبِّ ِه َْج حالِ
أََة ب َر ُِبـُّوَْن اْلِق حي صِاىلَ اْلِعْلمِ حُباَو
ا ج يًِّد ُعوَْن َج جِ ْم َيْش بِّ ُه َياتِ لُِيحِ خالرِّيَاِض

ا أ١٦ بُِّل َيُد االُمََّه ىبِّ هي َتُك خىلِ ُح
V ِدقَائُُه ُقْم ب َاْص اَامحَْْد َو َه ِفيـْ َر خلَِيْش

خَعِن الرِّيَاَضةلَِنُحبَّ ج
ا أ١٧ ا اُمَِّه ُة يََد َم قـَبـََّلتْ فَاِط َاحُباَو صَهل

V ِدقَائِِه قَاَم َامحَْْد وَ ب رَاماَاْص خَلهُ الِِْك
َة ج ِذْيَد حيُْرُِصوَن َش بَّاَو صلرِّيَاَضةِ ُح

ا أ١٨ قـَبـََّلتْ يَدَّ اُمَِّه َاحُباَو صَهل
وَْن ب ْيُم ِدقَائُُه يُِق َاْص اَامحَْْد َو رَاًم ْم اِْك َنـَُّه خألِ
ْم حيُِ ج َنـَُّه حالرِّيَاَضهْ بـُّوْنَ ألِ

ا أ١٩ بَّاقـَبـََّلتْ َيَد اُمَِّه َنَّ ُح ًاالِ خَهل
V ُِبـُّوَْن ِقرَاَءًة ب ْم حي صلِْلِعْلمِ حُباُه

بَّاج صلِلرِّيَاَضةِ ُح
ا أ٢٠ َي قـَبََّل َيُد اُمَِّه اِه بـَُّه خلَِيحِ

V ابُُه يـَُقوُْم َامحَْ ب َح ِتهِ ُد وَاْص َم ُْر حِحل
بَّ ج يَّةَ لَِيحِ حالرِّيَاِض
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ر اِهللا أ٢١ ُلوَْن اَْم َم َن يـَْع وْ ِلُم وْ ُمْس خرِْيظَا اهللاِ الِ اَرُْج
V ا ب َى َيُشمُّ اْلَيدِّ اُمَُّه اِه ُِبـَُّه َنَّ حي خالِ

َتِعْد ج ُضوِْء َيْس َوْفِ ِلُو َنَّ اخلْ اَعِة الصُّْبحِ الِ كُ اجلََْم ختـَْر
َر اِهللا أ٢٢ وَْن اَْم ِلُم ْس ُل اْلُم َم صِارَاَدَة رَِضهِ يـَْع

V ا ب َاحُباقـَبـََلتْ َيَد اُمَِّه صَهل
ُضوْأً ج رَُع ُو َ َيْش فًاُمث وْ َاَعَة الُصْبحِ َخ صَاْن يـَُفوْتَ مجَ

َر اِهللا أ٢٣ اِم وَْن أََو ِلُم ْس ُل اْلُم َم ْم يـَْبتـَُغوْنَ يـَْع َنـَُّه َضاتِ ألِ ْر َم
اهللاِ 

ح

V ا ب ْيِن اُمَِّه َي مشَُّتْ َيَد َّهَا حُباِه َاألَِـن خَهل
َعٍة ج ْر ضَّأُ ِبُس فًايـَتـََو وْ َنَّ َخ َاَعةألِ خفَاتَ مجَ

يذْ أ٢٤ ِم تـَْنِف الَ ْس ِْ ُل اإل ُر اِهللا أَْه َنَُّه تُرِْيدُ أَْم اهُ ألِ خِرَض
V ا ب تـََه اَلْد َيٍة َو َبُل نَاحِ ْق ا َم ااَنـََّه بـَُّه َببِ ُح اِبَس خاِلـَه

فًانقله ج وْ لف عِن الرّكبَخ َن الَتخْ صِم
َر اهللاُ أ٢٥ َذ أََم َن أَنـَْق وْ ِلُم ْس اءَ اَْلُم َج َنَّ ايـَْر هُ ألِ اِء خرَِص

V ا ب مَّ َيٌد اُمَُّه َي َش اِه ُِبـَُّه َنَّ حي خألِ
ُضوِء ج ئَْه لِْلُو ْر َو ِبُس افَ ُه َنَّ َخ َاَعةِ ألِ ِة مجَ خفَاتَ َصالَ

َر اهللاُ أ٢٦ وَْن أََم ِلُم ْس َن اْلُم ُلوْ َم وْ يـَْع َضاتِ اهللاِ لِيـَرُْج ْر حَم
V ا ب َي َتُشمُّ يََد أُمَِّه اِه بـَُّه خلُِتحِ

الً ج ضَُّئ َعاجِ َو يـَتـََو اِفًياُه َنَّ َخ ةُ ألِ ُروْكِ الصَّالَ تـْ خَم
َتاَذْيِه أ٢٧ طَفى أُْس قًازَاَر ُمْص وْ اَش َم صِإلَْيِه

V الً ب ضَّأَ َعاجِ فًايـَتـََو وْ ِة الصُّْبحِ َخ كِ َصالَ صَعْن تـَْر
الً ج ى َعاجِ َش فًاَم وْ رٍ َخ َتَأخِّ صَعْن ُم

َتاَذْيِن أ٢٨ طَفى اُْس وُْر ُمْص ايـَُز َم قـُُه وْ َنَُّه َش خالِ
V ُضوَْء ب ُل اْلُو ِي يـَُعاجِ َّ خَف ِة الَِن َاَعِة الصَّالَ كِ مجَ خَعْن تـَْر

الً ج ًيا َامحَْْد َعاجِ ْش ِفىَّ َم َنَّ َخ َتَأخِّرٌ الِ خُم
اِن أ٢٩ َتَذ َطفَ اُْس َنَّ زَاَر ُمْس قِ ألِ اَيْش َم ُه Vخاِلَيـْ
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َلَة، ب ضأً َعاَج َافُ هو يـَتـََو َنَّ خيَ َاَعِة الُصْبحِ ألِ خفَاتَ مجَ
َعًة ج ْر ى ُس ْشِ َو َمي َافُ ُه َنَّ خيَ ختََأخَّرَ ألِ

َتاَذْيِه أ٣٠ وُْر أُْس ى يـَُز طََف قًاُمْص وْ اَش َُم صَهل
V ْيالً ب ضَّأُ تـَْعجِ َ يـَتـََو َافُ الِ ِة الصُّْبحِ نَُّه خيَ ْن فـَوْتِ َصالَ حِم

ْيالً ج ى تـَْعجِ ْشِ َو َمي ُه َافُ َو َنَُّه خيَ حاَْن يـََتَأخَّرَ الِ
َتاَذْيِن أ٣١ ى اُْس طََف ِ زَاَر ُمْص وْق لِ الَش َْج االِ َم حاِلَْيِه

V رِيـًْعا ب ضَّاُء َش َوْفِ يـَتـََو لِ اخلْ َْج َاعَ الِ حَة الصُّْبحِ يـَُفوْتُ مجَ
االً ج َج ِتْع ْشِ ِاْس َو َمي َوْفِ ُه لِ اخلْ َْج ريِْ ألِ حَعِن التَّْأخِ

َتاَذِن أ٣٢ ى األْس طََف َر ُمْص وقٌ َز َءنَّ َش االِ َم خاِلَْيِه
V ما_ب

َعِة ج ْش بِاالسُّْر َو َمي َافُ ُه َنَّ خيَ ختََأخَّرْ ألِ
َتاَذْيِه زَاَر مصطفىأ٣٣ ِتَياقًااُْس اِاْش َُم صَهل

V َضأَ ب رََع اَْن يـَتـََو َاْس فًاَو وْ صفـَوْتَ مجاعِة الُصْبحِ َخ
ى استعجاالً ج ْشِ رِ وهو َمي وْفِ الَتَأُخ لِ َخ َْج حألِ

ِدقَائُُه أ٣٤ َأْص اقَاَم َأمحَُْد َو رَاًم صَلهُ ِإْك
V وَْن يـَُقوْمُ ب ِلُم ِر اِهللا املُْس اِم َن بَِأَو َضاتِهِ ابِْتَغاءً وْ ْر صِلَم

َتاَذْيِه ج طَفى اْس قًازَاَر ُمْص وْ اَش َم صإِلَْيِه
وَْن أ٣٥ ْم يـَُقُم ِديـُْقُه الَص ُتهُ َامحَُْد َو ُرَْم خِحل

V ُلوَْن ب يَْأَم َر اهللاُ َو ُلوَْن اََم َم َن يـَْع وْ ِلُم ْس ِئهِ اَْلُم خِلرَِض
َا ج َتاَذُمه طَفى اُْس ازَاَر ُمْص َم ِقِه وْ حِلَش

حالحرتامهمفقام أمحد أصحابه أ٣٦
V صمرضاة اهللابتغاءً املسلمون يطيعون أوامر اهللا ب

صإليهماشوقازار مصطفى استاذيه ج
ا يـَُقوُْموَْن أ٣٧ ِدقَائَِه َأْص َامِ َأمحَْْد َو رتِ حْ خالِ

V َر اهللا ب َن اَألْم ُلوْ َم وَْن يـَْع ِلُم وْنَ املُْس ُج َنَّ يـَْر َضاتِ اهللاِ ألِ ْر خَم
اِرس ج َد وُْر ِإثـَْناِن َم ى يـَُز طَف وْقَ ُمْص َْن َش خِإلَْيهِ ألِ
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ِدقَائُُه يـَُقوُْموَْن أ٣٨ َاْص يَِّتهِ َامحَْْد َو حلَِتحِ
V َر ب وَْن اََم ِلُم ْس ُل اْلُم َم وْنَ اِهللا يـَْع ُج ْم يـَْر َنـَُّه حرَِضائِهِ الِ

ْيِه ج ارَِس َد ى ُم طََف َنَُّه َيُشوْقُ يَزِيـُْر ُمْص االِ َم خاِلَْيِه
ِدقَاِء يـَُقوُْم أ٣٩ اَألْص امً َامحَْْد َو َر َنَّ ِاْح خألِ

V َر اهللاُ ب وَْن اَألَم ِلُم َنَّ أَمَّلَ املُْس خِرَضُة اهللاِ ألِ
ْيَن ج َتاِد طَفى زَاَر اُْس وْقَ ُمْص َنَّ َش ُمْ ألِ خَهل

ِدقَائُُه يـَُقوُْموَْن أ٤٠ َأْص اَأمحَُْد َو رَاًم صَلهُ ِإْك
ُر اَهللا ب َن أَْم ُلوْ َم وَْن يـَْع ِلُم لِ الرَِّضىاملُْس َجْ حألِ
ْيِن ج َتَذ ُْس ْ ى األ طََف ِ زَاَر ُمْص وْق اِلَش َم خإِلَْيِه

ُضؤْ أ٤١ ُل لِْلُو َىنَّ حيََافُ يـَُعاجِ اَعِة الِ خفَاتَ اجلََْم
V ُِبـُّوْ ب ْم حي َنـَُّه خالرِّيَاَضهْ الِ

زُِّع اْلُقنـُوْد ج تـَُو رُ َو ُك خِاىلَ اهللاِ لَِتْش
ما_أ٤٢

خةِ َعِن الرِّيَاضَ لَِنُحبَّ ب
زُِّع النـُُّقوَْد ج تـَُو رَ َو ُك حِاىل اهللاِ لَِتْش

الً أ٤٣ ضَّأَ َعاجِ افَ تـََو ِة الصُّْبحِ َخ كِ َصالَ خَعْن تـَْر
رًَة ب ِبيـْ ًة َك َاَس محَُِسوْا محَ ُِبـُّوْنَ َو ْم حي َنـَُّه حالرِّيَاَضةَ ألِ
زََّعتْ النـُُّقوَْد ج َو وْرًاَو ُك صاِهللا تـََعاىلَ ِإىلَ ُش

ضُّوَء أ٤٤ رََع التـََّو َافُ َيْش َنَُّه خيَ ًاالِ ر َتَأخِّ حُم
ُة ب َاَس ْم محُ صُحبَّ الرِّيَاَضةِ ُه
زُِّع نـُُقوًْد ج تـَُو رُ َو ُك خِاىلَ اهللاِ لَِتْش

َضأُ أ٤٥ َّ يـَتـََو فًاُمث َوْ َاَعةً ِخل خَاْن يـَُفوْتَ مجَ
V رًَة وَ ب ِبيـْ ًة َك َّاَس ْم محِ ُه ُِبـُّوْنَ ِعْنَد ْم حي َنـَُّه حالرِّيَاَضةَ ألِ

زُِّع النـُُّقوَْد ج يـَُو رَ َو ُك خَعَلى اِهللا تـََعاىلَ لَِيْش
ما_أ٤٦

V
ما_ب
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زُِّع نقود ج يـَُو رُ َو ُك خِاىلَ اهللاِ لَِنْش
٨٢٢٨٢العدد

كلمة تدل على ما تعلل أن الطلبة الذين أصابوا يف ترمجة  رف عهذه القائمة من ف
ن اثنان وعشرو فيها خطؤوا إىل مثانية طالب والذين عددهم بلغ به الفاعل يف أداء عمله 

تلك الكلمة واثنان من ال يرتجمطالب منهم من يتمتع باألساليب يف ترمجته مثانية و طالبا 
التكررتوزيعوباستمساك معادلة . طالبة ستوالذين ال يعرف توصيفهم الباقون وهم 

:فقسمتهم كما يلي املائويةالنسبةب

المائويةبالنسبةالتوزيعالتكررالوصف
%٨١٧السامل

%٢٢٤٨اخلاطئ
%٨١٧املتمتع

%٢٤الذي ال يرتجم
%٦١٤اهول

%٤٦١٠٠العدد

المفعول مطلق.٤

تةالجملة والكلمة الخطيئالرقم
أصل التوصيف

ماحخص
ى أ١ ْشِ َمي َلةِ َو ريِْ بِاْلَعَج فًا َعِن التَّْأخِ وْ خَخ

دِ جيَُْروَْن ب ََس ْ رَْي األ صَج
ُروْرٍ ج لِّ ُس َنُة ِبُك ُعُر آِم حَتْش

ي أ٢ ْشِ َو َمي الً ُه ى َأْن يـََتَأخَّرُ َعاجِ َنَُّه خيََْف حألِ
ْم جيَُْروَْن ِلطََلبِ الْ ب رَِّة، ُه دِ ُك ََس ْ رَايََة األ ْثُل َج خِم
ا َصِبَيانِ ج َد يِلُد أُمَُّه ُروْرٌَة بـَْع ْس ماامنة َم
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ى أ٣ ْشِ َمي َلةِ َو ريِْ بِاْلَعَج َن التَّْأخِ فًا ِم وْ خَخ
دِ جيَُْروَْن ب ََس ْ رَْي اال صَج
لِّ فـَرَحٍ ج َنُة ِبُك ُعُر اِم ُروْرٍ َتْش ُس حَو

َْقدِم أ٤ ْ ْشِ َعَلى ال رَ َعجَّالً َمي َنَُه ختََفُ الّتأَخ خألِ
V ُضوَْن  ب ْم يـَرُْك ُه رَِّة َو ُُصوْلِ َعَلى اْلُك َأسدٍ ِحل خَك

َنُة ج نَ أَفـْرَحُ اَِم الَ ا الطِّْف تْ اُمَُّه َلَد َد َو خِبْع
ى أ٥ ْشِ َو َمي َعةٍ ُه ْر َْن خيََ ِبُس خافَ تََأخَّرَ الِ

V رُّوَن  ب ْم يَِف دِ ُه ََس ْ اال حَك
خوبعد ولد االمها الطفلنيجدااالمنة احبج

ى أ٦ ْشِ َعةٍ َمي ْر رَ ِبُس َافُ تََأَخ َنَّ خيَ خالِ
V بـُوَْن  ب َر رَِّة يـَْه دٍ حلََِصَل َعَلى اْلُك َاَس بُهُ َك َر خَه

عُ ج َنُة َتْش يـْ ا اَِم ِد ٍ ج َة َرْح ُ بِف حر
اأ٧ ِد َ ج َد ْع ا رَاِدَعانِ اَس َلَد اُمََّه َنٌة بعد َو يـْ خاَِم

V اِم ب َْقَد ْ ًيا َعَلى اال اشِ َو َم رَةً ُه َباَش َوْفِ تََأخَّرَ ُم صِخل
اَر  ج َو يـَرِْكبُ َس اَر طَائِرٌ السََّيارَُة ُه َس خَك

َنة أ٨ حً فـَرََح اِم صافـَْر
V ى َامحَُْد ب ْشِ رًِعاَمي َتَأخِّرًاُمْس افُ ُم حلَِتَخ

ا ج بـَُه اِفَلُة الَّىتِ يـَرَْك اَر َح َر الطَّيَّارَةِ َس يـْ صَس
نِ أ٩ الَ ا الِطْف َه تْ اَُم َد وَلَد َنٌة بـَْع يـْ تْ أَِم خفـََرَح

V ى َأمحََْد ب َش الً َم ا تَأَ َعاجِ ًف َنَُّه حمُِيـْ حخَّرَهُ ألِ
اَر  ج َو َس َةِ احلَاِفَلُة الَِّذى رِكبَ ُه الطَّائِر حَك

تْ امنٌة أ١٠ ةً فـََرَح َح ِ فـَْر ْ ا َصِبيـَني َلَد أُمَُّه َد َو صبـَْع
V ْشِ ب َو َمي رِْيعٍ ُه َْنُه خوفٌ متأخرٌ ِبَس خألِ

ا يسري ج ْثلِ طَائِ احلافلة اليت تـُرِْكبـَُه ِم رًا َك يـْ خرَةٌ َس
َنة بُّ حتُِ أ١١ يـْ اأَِم ِد اِن ج َلَد ا الَو تْ اُمَُّه َلَد َد َو صبـَْع

َو ميسى ب الً ُه تـَْعجِ َتَأخَّرًاُمْس افَ ُم حلَِيَخ
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اَر ج ُبُه َس اِفَلُة الَِّذى يـَرَْك ارِهِ َح ْثَل َس َةٌ ِم خطَائِر
َنُة أ١٢ بَّ اَِم َد حُباَح ا بـَْع ِد ِ ج ْ َلني ْف صاَْن يَِلَد اُمُُّه الِط

V ى ب ْشِ َو َمي ُه االً َو ِتْعَج صِاْس
اَرتْ  ج َاِفَلْة اَلَّىتِ يـُرَاِكُبُه َس ةِ َاحلْ ريِْ الطَائَِر اَس خَك

تْ أمنة أ١٣ صبعد َأن توِلَد أُمها توأَمنيفرحةً فرَح
V صسرعةً وهو يسُري ب

حكما تسُري طائرةٌ ُة الىت يركُبها و وسار احلافلج
ى أ١٤ ارًاتـَْبشِ َذ خَاْح

V َن بـََيانَُه ب وْ َتُم ْم يـَْه اُه ْيًد ِد ا َج اًم ِتَم صِاْه
َن َاْن حيََْتِوَى اْلُقرََّة  ج وْ ْم جيَُْر دٍ ُه َأَس خَك

تْ أ١٥ َش َى َم ِه ْيًئاَو صَبِط
V وَْن الْ ب َتُم ْم يـَْه رًابـَيـَِّناتَ ُه ِثيـْ ا َك اًم ِتَم صِاْه

ْم يـَرُْموَْن  ج دِ ُه ََس ْ ِى اال ْم ْثلِ َر ِم خَك
َع أ١٦ ى َم ْشِ َي َمت ْيًئاِه صَبِط

V َضِة اْلبـَيـَِّنِة ب َح ْم ُمالَ ِبريْ ُه َضِة الَك َح الَ خمبِ
رَة، جنَْرِى  ج َل َعَلى الُك ِص اَعةِ لَِنحْ َج خكالَش

اِم أ١٧ َْقَد ْ َيتْ َعَلى اال َمشِ ْيًئاَو صَبِط
V ِه ب حِ ْر وَْن ِاىلَ َش َتُم يـَْه امٍ َو ِْتَم ِبريٍْ ِ خَك

جيَُرُّوَن  ج دٍ َو ََس ْ ا اال رَّةَ َك خلِنـَْيلِ اْلُك
اْم أ١٨ َْقَد ْ ى َعَلى اال ْسِ َمت يًعاَو خَبِط

V ِه ب حِ ْر َتمُّوَْن ِاىلَ َس يـَْه َتمُّوْنَ َو ِبريٍْ بِيـَْه خَك
رَّْة ج ُل َعَلى اْلُك ِص ما.....لَِيحْ

َيتْ أ١٩ ْيًئاَمشِ صَبِط
V َن بـََيانَُه ب َتمُّوْ ْم يـَْه رًاُه ِبيـْ ا َك اًم ِتَم صِاْه

ْم جيَْرِيـُوَْن ج دِ ُه ََس ْ اال يًا َك ْر حَج
ْسِ أ٢٠ َي َمت ْيًئاِه Vصَبِط
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وْا بـََيانَُه ب ُم َتِم ْم يـَْه امٍ ُه ِتَم ِبريْ بِاْه خَك
رُّو  ج ِ هم يَِف ثَال ا اْلِم ادٌ َك خِفرَاِر َأَس

خبرتتيالهم يقرؤن القران أ٢١
V ْشِ ب َي َمي ْيًئاِه صَبِط

ْيِن ج ُل اْلَيَد َد يـَْغسِ رَّةٍ بـَْع ثَِة َم خبَِثالَ
ؤُ أ٢٢ َر ْم يـَْق َأَن ُه ْر تِْيالً َن اَْلُق صتـَْر

V َيتْ ب ْيًئاَمشِ صَبِط
ِ ج ْ َلني ُل رِْج خثَالِثًايـَْغسِ

آَن أ٢٣ َن اْلُقْر رَأُوْ ْم يـَْق تِْيالً ُه خبِتـَْر
َيتْ ب َي َمشِ صِبطيًئاِه
ما_ج

َن اْلُقرْآَن أ٢٤ رَأُوْ تِْيلِ يـَْق َع التـَّْر خَم
V خبَِبِطئٍ مش ب

َلْيِه ج ٍ بعد غسل رِْج رَّات ثَ َم صَثالَ
لٍ أ٢٥ الَ تِْيلِ يقراء القران ىفِ خِ ِتَغلْ بِالتـَّْر خِاْش

V َى َطرِْيٌق ب خِبطَِيَئاِه
ِ ج ْ َلني َد رِْج رَّهْ بـَْع ثَ َم خَثالَ

آَن أ٢٦ ئـُوَْن اْلُقْر َر ْم يـَْق تِ ُه خْيلِ بِتـَْر
V ْيُئ ب َي َتشِ ًناِه يـْ خبَِبِط

َلْيِنِه ج لِ رِْج َد ُغْس رَّةً بـَْع ثَ َم خَثالَ
اَر أ٢٧ ا َس َاِفَلُة الَّىتِ رَِكبـََه َر الطَّيَّارَةِ َاحلْ يـْ صَس

V َلْيِه ب لِ رِْج َد ُغْس رَّاتٍ بـَْع ثَ َم صَثالَ
ى ج َش الً َم فًا عَ َعاجِ وْ رٍ َخ َتَأخِّ حْن ُم

بُ أ٢٨ اَر السَّيَّارَُة يـُرَْك ارَهُ َس ْثُل َس خطَائِرٌ ِم
ِ ب ْ َلني لِ الرِّْج َد ُغْس رَّاتٍ بـَْع ثَ َم صَثالَ
ًيا َامحَْْد ج ْش الً َم َتَأخِّرٌ َعاجِ ِفىَّ ُم َنَّ َخ حالِ
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اِفَلُة  أ٢٩ اَر َح َةِ َس طَائِر رَةِ َك يـْ خَيسِ
V ِ ب ْ َلني ُل رِْج رَّاتٍ يـَْغسِ ثُ َم خَثالَ

ى ج ْشِ َو َمي َعةً ُه ْر صُس
ُر أ٣٠ يـْ ا َيسِ بـَُه َاِفَلُة الىت يـَرَْك احلْ َةِ َو َر الطَّائِر يـْ صَس

V َلْيِه ب لِ رِْج َد َغْس بـَْع ٍ َو رَّات ثَ َم صَثالَ
ى ج ْشِ َو َمي ُه ْيالً َو صتـَْعجِ

ُر  َاحلَْ أ٣١ يـْ ْ رُِكَبُه َيسِ َةِ اِفَلَة الَّىتِ ريِْ الطَّائِر َس حَك
V ِ ب ْ َلني ُل الرِّْج ٍ يـَْغسِ رَّات ثَ َم صَثالَ

ْشِ ج َو َمي االً ُه َج ِتْع صِاْس
اَر  أ٣٢ ُبُه َس تُوبِْيس يـُرَكِّ َةْ اُوْ االسَّاَر الطَّائِر خَك

V َلْيِه ب ُل الرِّْج ثَةُ يـَْغسِ رَّةٍ َثالَ خَم
ْش ج َو َمي َعةِ ُه َافُ تََأخَّرْ بِاالسُّْر َنَّ خيَ خألِ

اَرتْ  أ٣٣ ا َس َةِ احلَاِفَلُة الىت رَِكبـََه رَِّة الطَّائِر َم خَك
V َلْيِه ب لِ رِْج رَاتٍ وبعد ُغْس ثَ َم صَثالَ

ى ج ْشِ صاستعجاالً وهو َمي
َتمُّوَْن بِ أ٣٤ ْم يـَْه ِه ُه حِ ْر رًاَش ِبيـْ ا َك اًم ِتَم صِاْه

V َن اْلُقرآَن ب وْ ُؤ َر يـَْق تَّالً َو خُمَر
اَرتْ ج ا َس َاِفَلُة الَّىتِ رَِكبـََه احلْ َةِ َو َر الطَّائِر يـْ صَس

َيانُُه أ٣٥ َن اْلبـَ وْ َتُم ْم يـَْه اُه ا شدْيًد ًم ِتَم صِاْه
V أن ب َن اْلُقْر رَاُوْ ْم يـَْق صتِْيالً تـَرْ ُه

طَفى  ج بُ ُمْص َيارَُة الَِّذى يـَرَْك اَر الَس ةٌ َس اَر طَائَِر َس خَك
خباهتمام كبريهم يهتمون شرحه شرحه أ٣٦

V صخالل شغلهمترتيالويقرئون القرأن ب
خكما سري الطائرةواحلافلة الىت ركبها تسري  ج

َن البـَيَ أ٣٧ وْ َتُم ْم يـَْه ِبريٍْ ان ُه اٍم َك ِتَم خبِاْه
V

َن اْلُقرَْأَن ب وْ ُؤ َر تِْيالً املسلمون يـَْق صتـَْر



٧٢

َل  ج َح َاِفَلَة تـَْر بُ احلْ َةيـَرَْك رِْيٌع الطَائِر اَس خَك
َن بـََيانَُه أ٣٨ َتمُّوْ ْم يـَْه ِبريٍْ ُه اٍم َك ِتَم خبِاْه

V َأَن ب َن اْلُقْر ُءوْ َر تِ يـَْق ِتَغاهلِِمْ ْيلِ بِالتـَّْر لِ اْش الَ ْ خِ ِ خيف
ا  ج ْ رُِكبـََه َاِفَلُة الَّيتِ َةِ َاحلْ السَّريِْ الطَّائِر خَك

َطٌة ِإْيَضاٌح أ٣٩ َح ْم ُمالَ ربِْ ُه اِم َك ِتَم خبِِاْه
V أَنًا لُقرَْأْن ب تِْيلِ قـُْر ُمْ بِتـَْر َهل ُغوْ ْش لِ َم َالَ خخبِ

ِنيُبوسْ مُ ج اَر  اُوْم اَر الطَّائِرَةطََّلَعُه َيَس َس ِم خَك
َياُن أ٤٠ َن البـَ وْ َتُم ْم يـَْه ِبريٍْ ُه اٍم َك ِتَم خبِِإْه

V آَن ب َن الُقْر وْ ُؤ َر ْم يـَْق تِْيلِ ُه خبِالتـَّْر
اَر  ج بَ َلُه َس ِبُس الَِّذى رَاَك ُرْتـُوْ ْ َةِ األ ريِْ الطَّائِر َس حَك

ُل الأ٤١ ىتَّ يـَْغسِ ِ َح ْ َلني رَّاةٍ رِّْج تُ َم خَثالَ
V ْم جيَْرِئـُوْ  ب دِ ُه ََس ْ اَر اال ْثلِ َج ِم خَك

َيانِ ج ا َصبـِّ تْ اُمَُّه َلَد َد َو َنْه بـَْع ماحتُِبُّ اِم
ِ أ٤٢ ْ َلني لِ الرِّْج َد ُغْس رَّاتٍ بـَْع ثَ َم صَثالَ

رَِّة، جنَْرِى  ب َل َعَلى اْلُك ِص اَعةِ كَ لَِنحْ حالشََّج
ِ ج ْ َعني يـْ ِض َنُة بَعَد يَِلُد اَمُُّه َر يـْ ماحتََبُّ اَِم

َلْيِه أ٤٣ لِ رِْج َد ُغْس رَّاتٍ بـَْع ثَ َم صَثالَ
V دِ فـَرُّوْا  ب ََس ْ ااأل رَّةِ َك ُصوْالً على اْلُك خُح

َنُة ج تْ آِم ةً َفرَِح ْيَد ِد ًة َش َح صفـَْر
َلْيِنِه بـَْعَد أ٤٤ ُل رِجْ رَّاةٍ يـَْغسِ ثَُة َم خَثالَ

V دِ جيَْرِيـُوَْن  ب ََس ْ ارِِه اال َج خَك
َنُة ج ااَِم ِد ُ ج ْرَح َف ِ ـت ْ َلني ْف ا ِط تْ اُمََّه َلَد َد َو صبـَْع

ِ أ٤٥ ْ َلني ُل الرِّْج ٍ يـَْغسِ رَّات ثَ َم صَثالَ
V بـُوَْن  ب َر ْم يـَْه دٍ ُه َاَس لُ َك ِص رَّةِ لَِيحْ خَعَلى الُك

ٌة ج َم ُعُر فَاِط اَتْش َح ِ فـَْر ْ َلني ْف ا ِط تْ اُمَُّه َلَد َد َو صبـَْع
ِ أ٤٦ ْ َلني ُح الرِّْج ْس َد َم رَّةً بـَْع ثَ َم Vخَثالَ
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ْم ب رًَّة جيَْرُُه َصَل َعَلى ُك ما.....َح
ابِِه امنة اَْفرِحُ ج ِد اج َد اُمَُّه خبـَْع

- ١٤٢٤١العدد

كلمة تدل على نوع فعل هذه القائمة أن الطلبة الذين أصابوا يف ترمجة  من عرف ف
إىل أربعة عشر عددهم بلغ الفاعل أو عدد فعله يف املرات أو يف ترمجة كلمة مؤكدة لفعله 

منهم من يتمتع باألساليبواحد وعشرين طالبا و أربعة إىل وابلغفيها خطؤوا طالبا والذين 
توزيعوباستمساك معادلة . طالبسبعة الباقون وهم يف ترمجته والذين ال يعرف توصيفهم 

:فقسمتهم كما يلي املائويةالنسبةبالتكرر

المائويةبالنسبةالتوزيعالتكررالوصف
%١٤٣١السامل

%٢٤٥٢اخلاطئ
%١٢املتمتع

%- - الذي ال يرتجم
%٧١٥اهول

%٤٦١٠٠العدد

المفعول معه.٥

تالجملة والكلمة الخطيئةالرقم
أصل التوصيف

ماحخص
ِة أ١ َس َر ْد بُ َامحَُْد ِاىلَ اْلَم َه سُ يَْذ َتْطُلُع الشَّْم خَو

V ْم يـَْلَعبـُوَْن ب ُه الطُّيـُوُْر تـَُغرِّدُ َو خَو
ِهللا تـََعاىلَ ج رًا ِ ْك زُِّع اْلُفُلوْسَ ُش تـَُو ُس َتْطُلعُ وَ َو خالشَّْم

ِة أ٢ َس َر ْد بَ َأمحَُْد ِإىلَ اْلَم رِ َذَه جْ َع طُُلوِْع اْلَف خَم
V

ْم يـَْلَعبـُوَْن ب خبِتـَْغرِْيِد الطُّيـُوْرِ ُه
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، ج ََن ْ رِ األ َع طُُلوَْع اْلَفجْ ُع النَّاسِ َم َي جيََْم خ، ِه
رَ أ٣ ْد بُ َامحَُْد ِاىلَ اْلَم َه ِة يَْذ سُ َس َتْطُلُع الشَّْم خَو

V ُ ب ْ ني ْلفَ السُّوْقِ ... يـَْلَعبُ اَِم الطُّيـُوُْر تـَُغرِّدُ َخ خَو
ْم ج َد اِلَْيِه زَِّع النـُُّقوْ تـَُو سِ َو ْقتَ طُُلوِْع الشَّْم خَو

ٍة أ٤ َس َر ْد بُ ِاىلَ َم َه سِ َامحَُْد يَْد َع طُُلوِْع الشَّْم خَم
V هُ ب رِْيِد الّطريِ ْم يـَْلَعبـُوَْن َو َع تـَْع خَم

، ج ُن ْ َع طُُلوِْع الّشمسِ اَآل خجتَْمُع اَهَل القريةِ َم
ِة أ٥ َس َر ْد بَ َامحَْْد ِاىلَ اْلَم سِ َذَه طُُلوِْع الشَّْم خَو

V ْم يـَْلَعبـُوَْن ب رٌ ُه تـَْغرِْيد الطَّيـْ خَو
َْ وطلوع الشمساالن، ج جت رَِة َو َع اْلِعتـْ صَتِم

ِة أ٦ َس َر ْد بُ ِاىلَ اْلَم َه سِ َامحَُْد يَْذ َاَن ِبطُُلِع الشَّْم خاِْقرتِ
V ْم يـَْلَعبـُوَْن ب َاَن بِتـَْغرِْيِد طَائِرٌ ُه خاِْقرتِ

سِ ج َاَن ِبطُُلِع الشَّْم يَةِ اِْقرتِ ْر َل اْلَق َْه ْ ُع األ َى جتََْم خِه
نَ أ٧ ْ شِ ، اآل َع طُُلوِْع الشَّْم اِكنٌ َم ُع َس خهي جتََْتِم

V ِة ب َس َر ْد بُ ِاىلَ اْلَم َه شِ َامحَُْد يَْذ َع طُُلوِْع الشَّْم خَم
َر اْلبـَْيت ج شِ هو َغاِد َع طُُلوِْع الشَّْم خَم

ا أ٨ اَم بـَْيِتَه صوالشمسَ جتمع الَناسَ اََم
V بَ َامحَُْد ب سَ والَذَه ْم صَش

سَ يـَُغاِدُر بـَْيَتُه ج الشَّْم صَو
، أ٩ َن ْ سُ طََلَعتْ فَاآل ْم اِكنُ الَش َنَة الَس يـْ مجَََعتْ أَِم ماَو

V ِة ب َس َر ْد بَ َامحٌََّد ِاىلَ اْلَم ُس طََلَعتْ َذَه الشَّْم خَو
َطفَ بـَْيَته ج سُ َغاَدَر ُمْص طََلَعتِ الشَّْم خَو

ًعااََألْن أ١٠ ُع جمُْتمًعاىفِ طََلِع الشمس َم َتِم خ، هى جتَ
V ِة ب َس َر ْد بُ ِإىلَ اْلَم َه ًعايَْذ سِ َم خىفِ طََلِع الشَّْم

َو يـَُغاِدُر بَيت ج َعاُه سِ َم خىفِ طََلِع الشَّْم
سِ واآلْن أ١١ ْم ةَ ِعْنَد طُُلوِع الَش َر ُع أمينَة ِعتـْ Vخجتََْم
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ِة ب َس َر بُ َامحَُْد اىل املَْد َه سِ يَْذ خِعْنَد طُُلوِْع الشَّْم
ى البـَْيتَ ج طَف سِ َغاَدَر ُمْص خِعْنَد طُُلوِْع الشْم

، أ١٢ َْن ْ شِ اَأل َع طُُلوِْع الشَّْم يَةِ . َم ْر َل اْلَق ُع اَْه َي جيََْم ِه خَو
V ِة ب َس َر ْد بُ َامحَْْد ِاىل اْلَم َه شِ بِ يَْذ ْم خطُُلوِْع الَش

ُر اَْلبـَْيتَ ج َو يـَُغاِد ُه شِ َو ْم خِبطُُلوِْع الَش
خوهي حتمُع الناسَ كانت الشمسُ قد طلعت أ١٣

V صوالشمسَ قد طلعتانطلق أمحد اىل املدرسة ب
صوالشمسَ َقْد طلعتْ وهو خيرُج من البيت ج

خمشيئاف الشمسومعها كسو ترجع فاطمة أ١٤
V ُة ب ى الدِّرَاَس دٌ اِنـْتـََه َر َعُه َج َم خَو

ْم يـَْلَعبـُوَْن ج َعُه تغريد الطيورُه َم خَو
َة  أ١٥ َس َر ْد ُة اْلَم َم َعتْ فَاِط فًاَرَج ُسوْ خُك

V ى الدَّرُْس َصوْتًا ب ااِنِْتَه ًس ْر خَح
ْم يـَْلَعبـُوَْن ج ُه َع تـَْغرِ َو خْيِد الطُّيـُوْرِ َم

ِة أ١٦ َس َر ْد ُع ِاىلَ اْلَم جِ ة تـَْر َم ِ فَاِط ُسوْف َع َاْن طََلَع ُك خَم
V ما_ب

ْم يـَْلَعبـُوَْن ج َع َاْن تـَْغرِْيِد الطَّريِْ ُه خَم
ِة أ١٧ َس َر ْد َن اْلَم ُة ِم َم َعتْ فَاِط ُسوْفٍ َرَج خِبُك

V ى الدِّرَ ب َرَاسٍ اُس اِنـْتـََه خجبِ
يـَْلَعُبوَن ج خبِتـَْغرِْيِد الطُُّيورِ َو

َة أ١٨ َس َر ْد ُة اْلَم َم َعتْ فَاِط ُسوْفٍ َرَج خِبُك
V ا ب ى الدَّرًْس خبِاجلَْرَّسِ اِنـْتـََه

يـَْلَعبـُوَْن ج خبِتـَْغرِْيدِ َو
ُة اِ أ١٩ َم َعتْ فَاِط ُسوْ َرَج تـَرَانًا بِاْلُك خفِ قـْ

V ى الدَّرُْس ب سِ اِنـْتـََه تـَرَانًا بِاجلََْر خاِقـْ
ْم يـَْلَعبـُوَْن ج َانًا بِالتـَّْغرِْيِد الطَّريِْ ُه خاِْقرتِ
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ِة أ٢٠ َس َر ْد َن اْلَم ُة ِم َم َعتْ فَاِط ُسوْفُ َرَج اْلُك خَو
V رُْس ب ى الَد سَ اِنـْتـََه اجلََْر صَو

تـَْغرِْيِد الطُّيـُوْرُ هم يـَْلَعُبوا ج خَو
لَْيالً أ٢١ ارًا َو وُْه نـََه ُر ْم َيْذُك ًعا َعَلمْ ُه خَم

V ة ب َرَس ْد ُع اْلَم جِ ٌة تـَْر َم سِ فَاِط ُسوْفِ الشَّْم ًعا ُك خَم
َه ج ْن نـَوِْم ظَا ِم َق تـَيـْ نـُوْس ِاْس رٍ يـُوْ ًعا َفجْ خَم

ْم أ٢٢ َعاملٌَ ُه نَهُ َو وْ ُر ًعايَْذُك خَم
V ُة  ب َم َعتْ فَاِط فًاَرَج ُسوْ خُك

ْيِقُظ يـُوُْنُس ج تـَ رًاَيْس خَفجْ
اِر أ٢٣ النـََّه ِ اللَّْيلِ َو ُروَْن اَهللا يف ْم َيْذُك َانًا بِاْلَعاملَِ ُه خإْقرتِ

V ِة ب َرَس ْد َن اْلَم ة ِم َم َعتْ فَاِط ُسوْفِ َرَج نًا بِاْلُك تـََر ْق حُم
َن النـَّوْمِه ج تـَْيقُظ يـُوُْنس ِم رِ إْس جْ نًا بِاْلَف تـََر ْق حُم

ارًا أ٢٤ نـََه ُْم لَْيالً َو َن َهل وْ ُر َعةِ يَْذُك َع الطَِّبيـْ خَم

V ُنبٍ ب ُنًبا ِإىلَ َج ِة َج َس َر ْد َن اْلَم ٌة ِم َم ْنزُِل فَاِط سِ َم َع  أَْم َم
سِ  ُسوْفِ الشَّْم ُك

خ

تـَْيِقظُ ج َن النـَّوِْم جونا َاْس نـُوْس ِم رِ اليـُوْ َع اْلَفجْ خَم
اِر أ٢٥ النـََّه ُر لَْيًل َو خبالعلميَْذُك

V ِة ب َرَس ْد َ اْلَم ْ ِعني َج ْه تـَْر َم وْفِ فَاِط َس ًعا َك خَم
َن النـَّوِْم ج َظ ِم َق يـْ تـَ رِ يـُُنسْ ِاْس جْ َع اْلَف خَم

اأ٢٦ ُر اَهللا نـََه ْم َيْذُك لَْيالً ُه َع اْلَعاملَِ رًا َو خَم
V ِة ب َرَس ْد َن اْلَم ُة ِم َم ُع فَاِط جِ ُسوْفِ تـَْر َع ِبُك خَم

َن النـَّوِْم ج تـَيـَْقضَ يـُوُْنسْ ِم رِ ِإْس َع بِااْلَفجْ خَم
َن اْلبـَْيتِ أ٢٧ سَ تـََركَ ِم خطَاِلَعةً الشَّْم

V ُنُس ب َظ يـُوْ َق يـْ تـَ جْ ِاْس اْلَف صرَ َو
ِة ج َرَس ْد بَ َامحَُْد ِإىلَ اْلَم سَ َذَه الشَّْم صَو

سِ يـَُغاِدُر بـَْيتَ أ٢٨ َع طُُلوِْع الشَّْم Vخَم
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َن النـَّوِْم ب ْيِقُظ يـُوُْنسَ ِم تـَ رِ َيْس َع اْلَفجْ خَم
ِة ج َس َر ْد بَ َامحَْْد ِاىلَ اْلَم سِ َذَه َع طُُلوِْع الشِّْم خَم

ُركُ بـَْيُتُه أ٢٩ َو يـَتـْ سِ ُه ْم خمع طُُلوِْع الَش
V َن النـَوِْم ب ْيِقُظ يـُوُْنسْ ِم تـَ رِ َاْس جْ خىفِ الَف

ِة ج َس َر بَ َامحَْد ِاىلَ املَْد سِ َذَه ْم َع طُُلوِْع الَش خَم
ْن بـَْيِتِه أ٣٠ َو يـَْنطَِلُق ِم سَ ُه الشَّْم صَو

V تـَْيقِ ب َن النـَّوِْم يـُوُْنس َيْس رِ ُظ ِم طُُلوَْع اْلَفجْ صَو
ِة ج َرَس ْد بُ ِاىلَ اْلَم َه سَ َامحَُْد يَْذ الشَّْم صَو

ُر اْلبـَْيتَ أ٣١ َو يـَُغاِد سِ ُه طُُلوِْع الشَّْم خَو
V ِه ب َن النـَّوِْم َظ يـُوُْنسْ ِم َق يـْ تـَ رِ ِاْس طُُلوِْع اْلَفجْ خَو

بَ َامحَْْد اِ ج ِة َذَه َس َر ْد سِ ىلَ اْلَم طُُلوِْع الشَّْم خَو
َو يـَُغاِدُر البـَْيتِ أ٣٢ سِ ُه ْم ا طُُلوِع الَش َم تـََر خاِقـْ

V ِه ب َن النـَّوِْم َظ يُوُنسْ ِم َق يـْ تـَ رِ ِاْس َم اْلَفجْ تـََر خاِقـْ
ِة ج َس َر بُ َامحَْْد ِاىلَ املَْد َه سِ يَْذ َم طُُلوِْع الشَّْم تـََر خاِقـْ

تـََركَ البـَْيتَ أ٣٣ صوالشمشَ طََلَعتْ َو
V ِه ب ْن نـَوِْم َظ يـُوُْنسْ ِم َق يـْ تـَ رَ ِاْس جْ اْلَف صَو

ِة ج َرَس ْد بَ امحُد ِاىلَ اْلَم صوالشمشَ طََلَعتْ َذَه
ى الدَّرْسُ أ٣٤ ُس فَانـْتـََه ماَدقَّ اجلََْر

َأصِ ب رًَة َو وَْن اِهللا بُْك ُر ِنًا بِاْلَعاملَِ ْيالً يَْذُك رتَ حُمْق
ُر اْلبـَْيتَ ج َو يـَُغاِد ُه ُرقُ َو ُس َتْش الشَّْم خَو

ى أ٣٥ ى الِدرَاسِ َصوْتِ اجلََْردِ اِنـْتـََه خَو
V اِر ب نـََه رِِه ىفِ لَْيلِ َو ْم ذِْك َع اْلَعاملَِ ُه خَم

بُ ج َه سِ هو يَْذ ْم َع طُُلوِْع الَش خَم
حمصاحبة بدقة اجلرسفانتهت احلصة أ٣٦

V يال وارا ب نه ل يذكرو حمصاحبة مع العاملهم 
صوالشمس قد اسرتقتوهو يذهب من بيته ج
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سُ ِإنـَْتهى الدَّرْسَ أ٣٧ اجلََْر خَو
V َلْة ب اللَّيـْ ارًا َو ُر اهللاَ نـََه وَْن الذِّْك ِلُم ْس اْلَعاملَْ اَْلُم خَو

َر اْلبـَْيتَ ج َو َغاَد سِ ُه طُُلوِْع الشَّْم خَو
ى أ٣٨ ُة يـَْنَتِه سِ الدِّرَاَس َع اجلََْر خَم

V لَْيالً ب ارًا َو نَُه نـََه وْ ُر ْم َيْذُك خبِاْلَعاملَِ ُه
ُر اْلبـَْيتَ ج َو يـَُغاِد سِ ُه ْ طُُلوِْع الشَّْم ِ خيف

ى أ٣٩ عً الدَّرٌْس اِنـْتـََه ُس َم ََر خحبِ
V اللَّْيلِ ب اِر َو نَُه ىفِ النـََّه وْ ُر َع ِبَعاملَِ يَْذُك خَم

َر اْلبـَْيتِ ج َو َغاَد ًعاُه سِ َم ْم خِبطََلَع الَش
ى الدَّرْسَ أ٤٠ سِ ِإنـْتـََه قَّ اجلََْر خِبُد

V اللَّْيلِ ب اِر َو َن ِإلَْيِه ىفِ النـََّه وْ ُر ْم َيْذُك ِر الَعَلمِ بِ ُه خذِْك
َن اْلبـَْيتِ ج سِ َغاَدَر ِم خِبطُُلوِْع اْلشَّْم

َن النـَّوِْم أ٤١ ظَا يـُوُْنسْ ِم َق تـَيـْ رِ ِإْس ا طُُلوِْع اْلَفجْ َنَم يـْ خحِ
V َع تـَْغرِْيُد الطُّيـُوْريـَْلَعبـُوْ ب خَم

، ج َن ْ سِ اَال َع الطُُّلوِْع الشَّْم ُع اَم عْ ، جتََْم َتَم جْ خْلُم
ِه أ٤٢ ْن نـَوِْم َظ يُونُوُس ِم َق يـْ تـَ رِاْس َع َفَج خَم

V ْم يـَْلَعبـُوَْن ب َع تـَْغرِْيِد الطَّريِْ ُه خَم
ا ج اَم بـَْيِتَه َع اََم َتِم جْ ُع اَْلُم سِ جيََْم َع طُُلوِْع الشَّْم خَم

ُنُس أ٤٣ َظ يـُوْ َق يـْ تـَ رَ ِإْس اْلَفجْ صَو
V َصوْتَ التـَّْغرِْيدِ َلِعبـُوْا ب صَو

، ج سَ طَالَِعةً اآلَن الشَّْم َ َو ْ ِعني َتِم جْ مجَََعتْ اْلُم ص، َو
َظ يـُوُْنسْ أ٤٤ َق يـْ تـَ ارْ ِاْس َفَج خَو

V ختغريد طرييلعبون ب
اَن الشمس َقْد طََلَعتْ ج يَةِ َك ْر ُل اْلَق ُع اَْه َى جتََْم ِه خ، َو

َن النـَّوِْم أ٤٥ ْيِقُظ يـُوْنُوسْ ِم تـَ شِ َيْس َع طُُلوِْع الشَّْم خَم
V

ْم يـَْلَعبـُوَْن ب ُه اَو ختـَْغرِْيًد
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، ج َن ْ اال سِ َو َع طُُلوِْع الشَّْم يَةِ َم ْر َل اْلَق ُع اَْه َى جيََْم ِه خَو
ِه أ٤٦ َن النـَّوِْم ْيِقُظ ِم تـَ رِ يـُُنسْ َيْس َع اْلَفجْ خَم

V ْم ب َع بِتـَْغرِْيِد طَائِرٌ يـُْلِعبـُُه خَم
، ج َن ْ شِ اَآل َع طُُلوِْع الشَّْم انِ َم ْنَس ِْ ُع اال خ، جتََْتِم

- ٤٣٩٢العدد

كلمة تدل على شيئ يصاحبه أن طلبة أصابوا يف ترمجة  عرف هذه القائمة من ف
فيها تسعة وثالثني طالبا خطؤوا إىل أربعة طالب والذين وابلغالفاعل عند قضاء فعله 

وباستمساك . ال يعرف توصيفهوواحد منهممواثنان منهم من يتمتع بأساليب يف ترمجته
:فقسمتهم كما يلي املائويةالنسبةبالتكررتوزيعمعادلة 

المائويةبالنسبةالتوزيعالتكررالوصف
%٤٩السامل

%٣٩٨٥اخلاطئ
%٢٤املتمتع

%- - جمالذي ال يرت 
%١٢اهول

%٤٦١٠٠العدد

توصيفهاو تصويب األخطاء.ج
أن من وسائل املفعول به استخدام حرف اجلر، –يف الباب الثاين –وقد سبق الذكر 

ْ يف  ِ وما استوىف الشروط يف املفعول له جيوز فيه إظهار الالم اليت للتعليل، وجيوز إظهار حرف يف
وجوب إظهارها يف خمتص من املكان وما ال تتحد مادته مبادة عامله، املتصرف من الظرف مع

 ّ َع يف آلة الفعل، وجيوز يف املفعول املطلق استخدام حرف الباء فيما بني وجيوز استعمال حرف َم
وملا كانت اجلمل تتضمن . املفعول معه إذا كانت املصاحبة تقع حقيقية أي يف الفعل والزمن
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اليت عدها هذا قائمة األخطاء أما .تعبري معانيها فال تعد من املفعوليةأحرف اجلر السابقة يف 
االبحث من مستوى النحو و  ااتصويب وصيف ت : فهي كما يلياو

المفعول به.١
وبعد مالحظة األخطاء يف قائمة املفعول به السابقة وجد هذا البحث ثالثة 

صريح الصورته الصريح وغري أساليب يف ترمجة كلمة تقع موقع املفعول به، وهي على
ب، والذي يستخدم .٣٨صريح فواحد وهو الفما كان على صورة غري . واستخدام اإلضافة

يف " membasuh"ترمجة من اإلضافة فكانت تلك الكلمة سدت مسد املضاف إليه وهي 
"setelah membasuh kedua kakinya " ِل َد ُغْس مبصدره من حيث تكون ترمجتها بـَْع

َلْيهِ  الستخدامها األسلوب الوارد يف اللغة املرتجم إليها وعدم فهذه الرتمجة صحيحة. رِْج
اإلضافة هااستخدامبتظهر األخطاء اليت من التحليل فكما سبق، سلمت . تغري املعىن
وسلمت أيضا أخطاء تظهر يف الكتابة وهي يف . أ.٤٦أ؛ .٤٢ب؛ .٢٨هـ؛ .٢٦وهي يف 

ااالباقية األخطاء اتوصيفوها هي ت. ب.٤٤ب؛ .١٨ب؛ .١٥هـ؛ .٨ تصويب .و

توصيف الخطأالصوابالخطأالرقم

ِ َصِبيـَّ َصِبَيانِ ج٢ ْ استعمال حرف األلف يف نصب التثنيةني
املفردنصبأا مفتحة لمع املكسورة السني النَّاسَ النَّاسِ د

نَ ج٤ الَ ِ الطِّْف ْ َلني وفتح حرف النون املكسورة)ج.٢(انظر الطِّْف
رَةِ د٥ رَةَ اْلِعتـْ التاء املكسورة مع محلها عالمة النصب اْلِعتـْ

استعمال حركة الكسر يف املفرد املنصوبالنـُُّقوْدَ النـُُّقوْدِ ه
انِ ج٦ َلَد ْينِ اْلَو َلَد استعمال حرف األلف يف نصب التثنيةاْلَو

يَةِ د ْر َل اْلَق َْه ْ يَةِ األ ْر َل اْلَق املضاف دخول أل تعريف يفأَْه
ِ رَاِدَعانِ أ٧ ْ َعني واستبدال الضاد داال) ج.٢(انظر رقم رَاِض

اِكنٌ ب اِكناً َس اعراب املفرد املنصوب بضمةَس
ًدانـُُقوْدٌ ج اعراب املفرد املنصوب بضمةنـُُقوْ
سِ د ْر اَج ًس َر سَ /َج اعراب املفرد املنصوب خبفض وعدم تنوينهاَجلَر
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َتاَذانُهَ ه َتاَذْيِه أُ اُْس ضاف املثىناملوثبوت النون يف ) ج.٢(انظر ْس
نِ أ٩ الَ ِ الِطْف ْ َلني ْف استعمال حرف األلف يف نصب التثنيةالِط

اِكنُ ب اِكنَ الَس ضمة النون حتمل عالمة النصب للمفردالَس
َتاَذانِهِ ه َتاَذْيِه اُْس )هـ.٧(انظر التوصيف لرقم أُْس

َتاَذْينِ ه١٠ عدم الضمري يعود إىل السيد عمرَتاَذْيِه أُسْ اُْس
انِ أ١١ َلَد ْينِ الَو َلَد )ج.٢(انظر توصيف رقم الَو

رَةَ ب رَةً ِعتـْ ةَ /ِعتـْ َر عدم التنوين يف النكرةاْلِعتـْ
انـُُقوْدَ ج ًد عدم التنوين يف النكرةالنـُُّقوْدَ /نـُُقوْ
سَ د َر اَج ًس َر سَ /َج عدم التنوين يف النكرةاَجلَر
َتاَذانِ ه َتاَذْيِه اُْس خاطبوعدم ضمري املفرد للم) ج.٢(انظر أُْس

اب١٤ ااْلَيدَّ اُمَِّه وتشديد حرف الدال) د.٦(انظر رقم يََد أُمَِّه
َناتِهِ اْلبـَيـَِّناتَ ج١٥ التاء املفتحة مع محلها عالمة النصب جلمع بـَيـِّ

املؤنث السامل، وعدم ضمري املخاطب املفرد 
اب١٦ ايَُد االُمََّه استعمال الضمة يف املفرد املنصوب ووجود يََد أُمَِّه

أل تعريف يف مضاف املضاف إليه
رَّةِ ه رَّةَ الُك استعمال حركة اخلفض للمفرد املنصوبالُك

اب١٧ ا اُمَِّه ايََد استعمال عالمة الرفع يف املثىن املنصوبيََد أُمَِّه
مِ ه َد رََّة اْلَق مِ كُ الُك َد ظهور أل تعريف يف املضافرََّة اْلَق

هِ ج١٨ حِ ْر هُ َس َح ْر خفض املضاف الذي حيمل عالمة النصب َش
وابدال الشني املثلثة سينا مهملة

َِ الدَّرْسَ أ١٩ َِ الدَّرْسِ ِكَتايب نصب املكسور أي املضاف إليهِكَتايب
ُتىبَِ الدَّرْسَ أ٢٠ َِ الدَّرْسِ ُك تثنية باجلمع ونصب املضاف إليهترمجة الِكَتايب

اب ايَُد اُمَِّه يكون مضافارفع  املنصوب من املفرديََد أُمَِّه
ُتبُ ج٢١ ِ اْلُك ْ ترمجة التثنية باجلمع ورفعها اْلِكَتابـَني
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اد ااْلَيدِّ اُمَُّه خفضه ورفع ولوج أل تعريف يف املضاف مع يََد أُمَِّه
ارور يه  اف إل ملض الدالوتشديد ا

ْينِ ه َلْيهِ اْلَيَد مع ظهور أل تعريف " يدين"بـ " kaki"ترمجة رِْج
فيه وعدم الضمري العائد إىل الغائب

ِ ه٢٢ ْ َلني َلْيهِ رِْج عدم ضمري للغائبرِْج
َِ الدَّرْسَ ج٢٣ َِ الدَّرْسِ ِكَتايب نصب املضاف إليه املكسور من مفردهِكَتايب

اد ْيِن اُمَِّه ايَدَ يََد ثبوت النون يف نصب اسم التثنية املضافأُمَِّه
ُر اهللاِ أ٢٤ َر اهللاِ أَْم رفع املنصوب يف املفرد أَْم
َر اهللاُ أ٢٥ َر اهللاِ أََم باجلملة" perintah Allah"ترمجة أَْم

ِ ِكَتَبانِ ج ْ استعمال عالمة الرفع يف التثنية املنصوبةِكَتابـَني
اد ايََد أُ يٌَد اُمَُّه ارورورفع املضاف إليه) ب.٢٠(رقم مَِّه
ِ ه ْ َلني َلْيهِ رِْج تدل على الغائب " ه"عدم ضمري رِْج

َر اهللاُ أ٢٦ َر اهللاِ أََم )أ.٢٥(انظر توصيف رقم أَْم
َِ الدَّرْسِ ِكَتَباِن الدَّرْسَ ج استخدام حرف األلف يف املضاف املثىن مع ِكَتايب

إليهثبوت نونه وفتح املضاف 
َتاَذْينِ أ٢٨ َتاَذْيهِ اُْس عدم ضمري يعود إىل مصطفىأُْس

سَ ج َر اَج ًس َر سَ /َج عدم التنوين يف اسم النكرةاجلََْر
انِ أ٢٩ َتَذ َتاَذْيهِ اُْس استخدام حرف األلف يف املضاف املثىن مع أُْس

ثبوت نونه وعدم ضمري للغائب
ِ ب ْ َلني َلْيهِ رِْج ئد إىل الغائبعدم الضمري العارِْج
سَ ج َر اَج ًس َر سَ /َج عدم التنوين يف اسم النكرةاجلََْر

َتاَذْينِ أ٣١ َتاَذْيهِ اُْس عدم الضمري العائد إىل الغائبأُْس
ِ ب ْ َلني َلْيهِ الرِّْج عدم الضمري العائد إىل الغائبرِْج

َتاَذنِ أ٣٢ َتاَذْيهِ األْس )ـه(عدم عالمة التثنية وعدم املضاف إليهأْس
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َلْيهِ ب َلْيهِ الرِّْج وجود أل تعريف يف املضافرِْج
سِ ج سَ اَجلَر إعراب املفرد املنصوب باجلر اَجلَر

َيانُهُ أ٣٥ أل تعريف يف املضاف املنصوب ورفعه بـََيانَهُ اْلبـَ
َر اهللاُ ج َر اهللاِ اََم باجلملة" perintah Allah"ترمجة أَْم
َاه َتاَذُمه تَ اُْس "guru mereka berdua"ترمجة من اَذْيهِ أْس

َر اهللاج٣٧ َر اهللاَألْم أل تعريف يف املضافأَْم
اِرسه َد َتاَذْيهِ ِإثـَْناِن َم "dua sekolahan"ترمجة من أْس

َر اهللاِ ج٣٨ َر اهللاِ اََم استعمال الفعل يف املضافأَْم
َ ب ْ ِئني َر رَأُوْ اَْن يـَْق ضارع جلمع الغايب بالياءنصب فعل املَأْن يـَْق
ْيهِ ه ارَِس ْيهِ ُمَد رَِّس "dua muridnya"ترمجة من ُمَد

َر اهللاُ ج٣٩ َر اهللاِ اَألَم وجود أل تعريف) ج.٣٥(رقم أَْم
َتاِدْينَ ه َتاَذْيهِ اُْس وإبدال "ـه"ترمجة التثنية باجلمع وعدم ضمري أُْس

الذال املعجمة داال مهملة
"ـه"رفع املنصوب وعدم ضمري َيانَهُ بَـ البـََيانُ أ٤٠

ُر اهللاَ ج َر اهللاِ أَْم املنصوباملفرد من رفع املضاف أَْم
ْينِ ه َتَذ ُْس ْ َتاَذْيهِ األ عدم ضمري يعود إىل الغائبأُْس

ِ أ٤١ ْ َلني َلْيهِ الرِّْج عدم ضمري يعود إىل الغائبرِْج
رَّةْ ب رَّةَ اْلُك وبجزم اسم املفرد املنصاْلُك
ِ َصبـَِّيانِ ج ْ استخدام عالمة الرفع يف التثنية املنصوبةَصِبيـَّني

وتشديد الباء
عْ د َتَم جْ عَ اْلُم َتَم جْ جزم اسم املفرد املنصوباْلُم

انِ ج٤٣ ِ تـَوْأََم ْ ني استخدام عالمة الرفع يف التثنية املنصوبةتـَوْأََم
َلْيِنهِ أ٤٤ َلْيهِ رِْج املنصوبيف املضافثبوت نون التثنية رِْج
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يَةِ د ْر ُل اْلَق يَةِ اَْه ْر َل اْلَق رفع املضاف املنصوب من املفردأَْه
ِ أ٤٥ ْ َلني َلْيهِ الرِّْج عدم الضمري العائد إىل الغائبرِْج
انِ د٤٦ ْنَس ِْ انَ اال ْنَس ِْ خفض املفرد املنصوباإل

اخلايل املفرد املنصوب يف عدم حرف األلف النقودَ /نقوًدانقوده
من عالمة التعريف أي أل تعريف

سبعة مستوى النحو وعددها بلغ إىلمنالبحثهذا هي األخطاء اليت عدها تلكف
كما يف ف بصفتني  فة واحدة من األخطاء ومنها ما اتصفمنها ما اتصف بص. وسبعني خطأ

ما اتصف بثالثمنها و ،أ.٤٠أ؛ و.٣٥أ؛ .٢٩د؛ .٢١أ؛ .٢٠ب؛ .١٦ج؛ .١٥هـ؛ .١١
تلك األخطاء البحث قسم ،بعد مالحظة التوصيفات لكل خطأو . هـ.٣٩فات كما يف رقم ص

:وهيأوصاف ةإىل مخس
استعمال عالمة اإلعراب يف غري حملها؛ إن اللغة احمللية للطالب األندونيسي ال تلتزم )أ

فاإلعراب يدخل . عالمات اإلعراب، وهلذا فإن عالمات األعراب متثل مشكلة للدارسني
ت يف هذا وقعاليت وصلت عددها إىل أربعة وأربعني خطأ فكل األخطاء . اإلسم والفعليف

وتنقسم األخطاء يف .الفعلعلى صورة ب، فهو .٣٨سم إال ما يف اال على صورة األ
استعمال عالمة اإلعراب إىل نوعني ومها اخلطأ يف حركات اإلعراب واخلطأ يف احلروف 

:و . النائبة عن هذه احلركات
العددموقع الخطأنوع الخطأ

ب؛ .٩د؛ .٧ج؛ .٧ب؛ .٧هـ؛  .٥د؛ .٥د؛ .٢حركات اإلعراب
أ؛ .١٩ج؛ .١٨ب؛ .١٧هـ؛ .١٦ب؛ .١٦ج؛ .١٥
أ؛ .٢٤د؛ .٢٣ج؛ .٢٣د؛ .٢١ب؛ .٢٠أ؛ .٢٠
ب؛ .٤١ج؛ .٤٠أ؛ .٤٠أ؛ .٣٥ج؛ .٣٢د؛ .٢٥
.د.٤٦د؛ .٤٤د؛ .٤١

٢٨

أ؛ .١١هـ؛ .٩أ؛ .٩هـ؛ .٧أ؛ .٧ج؛ .٦ج؛ .٤ج؛.٢احلروف النائبة
ج؛ .٤٣ج؛ .٤١أ؛ .٢٩ج؛ .٢٦ج؛ .٢٥هـ؛ .١١

١٦
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)على صورة اإلسم(أ؛ .٤٤
)على صورة الفعل(ب؛ .٣٨

٤٤العدد

هذا ناتج عن جهل الطالب بأن املضاف ال تدخل عليه أل تعريف، وقد تعريف املضاف؛)ب
عرف أن النعت يطابق باملنعوت يف التعريف ينتج هذا اخلطأ عن القياس اخلاطئ فالطالب ي

أن جيوز ملضاف إليه او . فيعمم ذلك على املضاف مع كون املضاف معرفة باملضاف إليه
بوجود أل تعريف أو من كونه مركبا باإلضافة أو غري هفيتعر كان و ،معرفةنكرو أو يكون 

اال، بلغت . ذلك ا  في هذ ب؛ .١٤د؛ .٦األخطاء إىل تسعة أخطاء وهن يف هذه ف
.ج.٣٩ج؛ .٣٧أ؛ .٣٥ب؛ .٣٢د؛ .٢١هـ؛ .١٧ب؛ .١٦

فيقال .اعد الكتابة املختلفة باللغة املرتجم إليهافاللغة املرتجم منها متلك قو ١خطأ الكتابة؛)ج
وهي األخطاء عدم إملام املرتجم عن الثروة اللغوية متلكها اللغة املرتجم إليها هذه أن مصدر 

خطاء من عدم معرفة املرتجم عن احلرف وقد تصدر هذه األ. من ناحية الكتابة الصحيحة
ِ أهي بالضاد أم الداليف كلمة ما، على سبيل املثال يف رَ املستخدمة  ْ َعني ، فاختار املرتجم اِض

تنقسم هذه األخطاء إىل قسمني ومها اخلطأ يف كتابة . الدال لتومهه يف اختيار بينهما
فهذه هي صورة تلك األخطاء اليت . احلركات أي وضعها واخلطأ يف استعمال األحرف

:بلغت إىل اثنيت عشرة خطيئة
العددموقع الخطأنوع الخطأ

ج؛ .٢٨د؛ .٢١ب؛ .١٤د؛ .١١ج؛ .١١ب؛ .١١بة احلركاتكتا
هـ؛.٤٦ج؛ .٤١ج؛ .٢٩

٩

٣هـ؛.٣٩ج؛ .١٨أ؛ .٧استعمال األحرف
١٢العدد

١

.حبثهاأن يعتق نفسه من أيضا، فال سبيل له من 
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وكان هذا اخلروج إما برتمجة املرتجم املرتجم منها بغريه خروج الرتمجة من أصل املرتجم منها؛ )د
: اء اثنتا عشرة خطيئة بالصورةتلك األخطعددو . أو جبمعه وإما برتمجته اإلسم بفعله

العددموقع الخطأنوع الخطأ
ترمجة االسم بغري 

أصلها
هـ؛ .٣٨هـ؛ .٣٧هـ؛ .٣٥هـ؛ .٢١ج؛ .٢١أ؛ .٢٠
هـ؛.٣٩

٧

٥ج؛.٣٩ج؛ .٣٨ج؛ .٣٥أ؛ .٢٦أ؛ .٢٥ترمجة االسم بفعله
١٢العدد

من عدم –اال يف هذا–عدم ما يرتجم منه يف املرتجم إليها؛ تصدر هذه األخطاء )ه
هو واملراد من عدم ما يرتجم منه يف املرتجم إليها . احرتاس املرتجم يف عمليته

: ترمجة االسم يصري املضاف إليه وتقع األخطاء اليت بلغت عددها إىل سبعة عشر خطأ يف
أ؛ .٣١ب؛ .٢٩أ؛ .٢٩أ؛ .٢٨هـ؛ .٢٥هـ؛ .٢٢هـ؛ .٢١ج؛ .١٥هـ؛ .١١هـ؛ .١٠
.أ.٤٥أ؛ .٤١هـ؛ .٤٠أ؛ .٤٠هـ؛ .٣٩أ؛ .٣٢ب؛.٣١

المفعول فيه.٢
ْ إذا كان  ِ وقد سبق أنه جيوز نصب الظرف مباشرة باملفعولية أو جره حبرف يف

ْ يف الظرف املتصرف وهو يف فسلمت من هذا التحليل ما استخدم حرف . متصرفا ِ يف
ها رأيت توصيفات األخطاء اليتوهذه هي قائمة صور . أ.٣٩أ؛ .٣٥ج؛ .٨ج؛ .٧

ااالبحث من مستوى النحو تصويب .و

توصيف الخطأالصوابالخطأالرقم

ِ ج١ اَم اْلبـَْيت ااََم اَم بـَْيِتَه عدم الضمري يعود إىل الغائبة املفردةأََم
اج٢ اَم بـَْيتـَُه ااََم اَم بـَْيِتَه ضمة التاء املكسورة بالظرفيةأََم
ِ ج٣ اَم اْلبـَْيت اَم بـَْيِتهَ اََم )ج.١(انظر رقم اأََم
لِ أ٥ ْص اَم اْلَف لِ ىفِ اََم ْص اَم اْلَف حرف فِـيْ استخدام أََم

ِ ب رَاِء السُّوْق ِ ىفِ َو رَاَء السُّوْق استخدام حرف الظرفية فِـيْ َو
اج ْيتـَُه اَم اْلبـَ ااََم اَم بـَْيِتَه وظهور أل تعريف يف املضاف) ج.٢(رقم أََم
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اج٦ ْيِتَه اَم اْلبـَ اأَ اََم اَم بـَْيِتَه ظهور أل تعريف يف املضافَم
اأ٧ اَم بـَْيتـَُه اىفِ اَم اَم بـَْيِتَه وضمة التاء املكسورة بالظرفية) أ.٥(رقم أََم

لِ ب ْص اِم اْلَف لِ ىفِ اََم ْص اَم اْلَف )أ.٥(رقم أََم
ضمة التاء املكسورة باملضاف إليهيـَوَْم ُعْطَلةٍ يـَوَْم ُعْطَلةُ ج١٠
ِ ىفَ ج١٤ رَاِء السَّوْق ِ َو رَاَء السُّوْق وفتح الفاء والسني)أ.٥(رقم َو
ِ ج١٥ رَاِء السُّوْق ِ ىفِ َو رَاَء السُّوْق )أ.٥(رقم َو
ِ ج٢٠ رَاَء السُّوْق ِ ىفِ َو رَاَء السُّوْق )أ.٥(رقم َو
ىف خاللب٢١

مشغولني
لَ  الَ خِ

َِِمْ  ْال ُو ْغ َش م
di sela-sela orang-orang"الرتمجة من 

yang sibuk " يف ظرف غري ْ ِ حرف يف
متصرف

امَ ج دِ ىفِ اََم جِ ْس امَ اْلَم دِ أََم جِ ْس ْ يف ظرف غري متصرفاْلَم ِ حرف يف
نِ ب٢٣ الَ ىفِ خِ

ِتَغاهلِِمْ  إْش
لَ  الَ ِتَغاهلِِمْ خِ ْ يف ظرف غري متصرفإْش ِ وإبدال حرف يف

الالم نونا
امِ ج٢٤ ِإىلَ أََم

دِ  جِ ْس اْلَم
امَ  دِ أََم جِ ْس حرف ِإىلَ يف ظرف غري متصرفاْلَم

ارِ أ٢٥ النـََّه يال وارالَْيًل َو وعدم هاقبلعدم تطابق ما بعد الواو مبا ل
"ليل"األلف يف نكرة 

ٍ ب ل الَ ْ خِ ِ لَ يف الَ ْ يف ظرف غري متصرفخِ ِ حرف يف
دْ ج جِ ْس اَم اْلَم دِ أََم جِ ْس اَم اْلَم املظروف من اسم املفردجزم أََم

ِ ب٢٦ ل الَ يف َخ
ُغوْهلِِمْ  ْش َم

لَ  الَ خِ
َِِمْ  ْال ُو ْغ َش م

ْ استخدام  ِ املكسوروفتح اخلاءحرف يف

رفع يـَوَْم املتضمن معىن الظرفيـَوَْم اْلُعْطَلةِ يـَوُْم اْلُعْطَلةِ أ٢٧
دِ ب٣٣ جِ ْس اِم اْلَم دِ ِاىلَ اََم جِ ْس اَم اْلَم رف غري متصرفحرف ِإىلَ يف ظأََم

لِ ِاىلَ اماِم الفصلِ ج ْص اَم اْلَف حرف ِإىلَ يف ظرف غري متصرفأََم
ِ ب٣٥ ل الَ لَ ىف خِ الَ ْ يف ظرف غري متصرفخِ ِ حرف يف
لُ ب٣٧ لَ اِخلالَ الَ أل تعريف يف ظرف غري متصرف ورفعهخِ
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ِ ب٣٨ ل الَ ْ خِ ِ يف
ِتَغاهلِِمْ  اْش

لَ  الَ ِتَغاهلِِمْ خِ ْ اْش ِ يف ظرف غري متصرفحرف يف

ُمْ ب٣٩ َهل ُغوْ ْش لِ َم َالَ لَ خبِ الَ استخدام حرف بِ يف ظرف غري متصرف خِ
ونصب املضاف املظروف

ِ ب٤٠ ل الَ لَ ىفِ خِ الَ ْ يف ظرف غري متصرفخِ ِ حرف يف
دْ أ٤١ جِ ْس اِم اْلَم دِ ىفِ اََم جِ ْس اَم اْلَم وسكون الدال املكسورة ) أ.٥(رقم أََم

بالظرفية
رَاَء السُّوْقب ِ ىفِ َو رَاَء السُّوْق ) أ.٥(رقم َو
اَم بـَْيِتهِ ج اىفِ اَم اَم بـَْيِتَه واستعمال الضمري غري مناسبة) أ.٥(رقم أََم

دَ أ٤٦ جِ ْس اَم اْلَم دِ اََم جِ ْس اَم اْلَم نصب املضاف إليه املفرداََم
ِ ب رَاِء السَّوْق ِ ىفِ اْلَو رَاَء السُّوْق " وراء"وظهور أل تعريف يف ) أ.٥(رقم َو

وفتح السني املضمومة

أربعة عددها إىلبلغ مستوى النحو و من فتلك هي األخطاء اليت عدها البحث 
ج؛ .١٤أ؛ .٧ج؛ .٥ما يف إال فكلها اتصف بصفة واحدة من األخطاء . خطأوثالثني 

؛ ب.٢١واشرتكت يف صفتنيالثمانية أ، فإن هذه .٤١ب؛ .٣٩ب؛ .٢٦أ؛ .٢٥ب؛ .٢٣
وبعد مالحظة التوصيفات لكل خطأ، قسم البحث تلك . صفاتمن اشرتاكه يف ثالث

:أقسام وهيستة األخطاء إىل 
فاللغة املرتجمم منها ال تلتزم عالمات اإلعراب، استعمال عالمة اإلعراب يف غري حملها؛ )أ

غ إىل عدد هذه األخطاء بلو . وهلذا كانت عالمات اإلعراب متثل مشكلة لدى مستخدميها
بالظرفية مث يف مفعولية الظرف نفسه مث االسم إحدى عشرة خطيئة، وأغلبها تقع يف جمرور 

:وها هي قسمة هذه األخطاء. يف اإلضافة واملطابقة بني العطف واملعطوف عليه
العددموقع الخطأنوع الخطأ

أ؛.٤١ب؛ .٣٩ج؛ .٢٥أ؛ .٧ج؛ .٥ج؛ .٢ارور بالظرفية
أ؛.٤٦

٧

٢ب؛.٣٧أ؛ .٢٧رف نفسهمفعولية الظ
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١ج؛.١٠اإلضافة
١أ؛ .٢٥املطابقة

١١العدد

عدم ما يرتجم منه يف املرتجم إليها؛ تصدر هذه األخطاء من عدم احرتاس املرتجم يف )ب
واملراد من عدم ما يرتجم منه يف املرتجم إليها هو ترمجة االسم يصري املضاف إليه . عمليته

.ب.٢١ج؛ و.٣ج؛ .١: وهي يف ثالثة مواضع
تعريف املضاف؛ هذا ناتج عن جهل الطالب بأن املضاف ال تدخل عليه أل تعريف، ألنه )ج

وقد ينتج هذا اخلطأ عن القياس اخلاطئ فالطالب يعرف أن . يتعرف مبضافه إىل ما بعده
للمضاف إليه أن جيوز و . النعت يطابق باملنعوت يف التعريف فيعمم ذلك على املضاف

قد يتعرف بوجود أل تعريف أو من كونه مركبا باإلضافة أو غري هو و أو نكرةمعرفةيكون
.ب.٤٦ج؛ .٦ج؛ .٥: فهذه األخطاء يف ثالثة مواضع وهي. ذلك

ْ باطراد فال حيتاج استخدام احلرف يف غري حمله؛ )د ِ وقد سبق أن املفعول فيه يتضمن معىن يف
إذا أرادت أن خبالف اللغة املرتجم م. إليه يف استعماله

باللغة املرتجم ٢فيتأثر املرتجم باللغة املرتجم منها يف أداء األمانة. تشرح زمان ومكان الفعل
أ؛ .٧ب؛ .٥أ؛ .٥: هي يففة وياللغريتأثالمن اليت تصدر األخطاء أما مكان تلك . إليها

ب؛ .٢٥ج؛ .٢٤ب؛ .٢٣ج؛ .٢١ب؛ .٢١ج؛ .٢٠ج؛ .١٥ج؛ .١٤ب؛ .٧
ب؛ .٤١أ؛ .٤١ب؛ .٤٠ب؛ .٣٩ب؛ .٣٨ب؛ .٣٥ج؛ .٣٣ب؛ .٣٣ب؛ .٢٦
.وكان عدد هذه األخطاء بلغ إىل ثالث وعشرين خطيئة.ب.٤٦ج؛ .٤١

اللغة املرتجم إليها تصدر هذه األخطاء من عدم إملام املرتجم يف مفردات خطأ الكتابة؛ )ه
.وتصدر أيضا من عدم معرفة املرتجم عن قاعدة الكتابة الصحيحةهافيتوهم يف كتابة أحرف

على سبيل املثال يف كتابة اس

فأداء األمانة عمل ال بد على املرتجم من إتيانه ألن به وصل أغراض املتكلم إىل ذهن سامعيه أو الكاتب إىل قارئية، ٢
.هو الكتابةوبالنسبة إىل هذا البحث أداء األمانة . لفئتنيواملرتجم جسر بني هتني ا
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تنقسم هذه األخطاء إىل قسمني ومها اخلطأ يف كتابة . إال إذا كانت النهاية تاء املربوطة
: فهذه هي صورة تلك األخطاء اخلمسة. احلركات أي وضعها واخلطأ يف استعمال األحرف

العددموقع الخطأنوع الخطأ
٣ب؛.٤٦ب؛ .٢٦ج؛ .١٤ركاتكتابة احل

٢أ؛.٢٥ب؛ .٢٣استعمال األحرف
٥العدد

-orang"بـ " kesibukan mereka"ويكون يف ترمجة خروج الرتمجة من أصل املرتجم منها؛ )و

orang sibuk " َ ْ ُغوِْلني ْش يف استعمال الضمري اخلاطئ أي إبدال و)ب.٢١انظر (أي َم
.)ج.٤١انظر إىل (ضمري يعود إىل الغائبة بالغائب

المفعول له.٣
ظهرت ستة أساليب من ترمجة كلمة تتضمن معىن سببية فاألول والثاين والثالث 
استخدام حرف الالم مع الفعل أو مصدره أو بزيادة التوكيد مع الضمري والفعل والرابع 

َببِ  لِ مع املصيضاف إىل استخدام كلمة ِبَس َْج در املصدر واخلامس استخدام كلمة ألِ
ستخدم تاليت اءخطاألفسلمت من هذا التحليل ٣.والسادس استخدام أسلوب املفعولية

.ما عدا هذه اخلمسةوهذه هي قائمة حتليل،األساليب اخلمسة األوائل

توصيف الخطأالصوابالخطأالرقم

ًاج٢ ر ْك ََداِء ُش رًاألِ ْك تكرر أداة العليلُش
َافَ أ٥ َْن خيَ فًاالِ وْ استخدام حرف الالم وَأنْ َخ
َافُ أ٦ َنَّ خيَ فًاالِ وْ استخدام حرف الالم وَأنْ َخ

ُِبـُّوْنب َنَّ حي استخدام حرف الالم والتوكيدحُباألِ
َافَ ب١٢ َْن خيَ فًاألِ وْ استخدام حرف الالم وَأنْ َخ

ب؛ .٢٦أ؛ .٢١أ؛ .٢٠ج؛ .١٦ب؛ .١٦ج؛ .١٥أ؛ .١٢ب؛ .٨أ؛ .٨ج؛ .٦ج؛ .٥ما يف يف األوليدخل ٣
أ؛ .٤أ؛ .٢ويف الثالثج؛ .٤٠أ؛ .٣٧ب؛ .٣٥أ؛ .٣٥أ؛ .١٦ج؛ .١١ب؛ .٧ويف الثاينج؛ .٤٦ج؛ .٤٥ج؛ .٤٤ب؛ .٤٢
أ؛.١٠ويف اخلامسب؛ .٢٤ج؛ .٩ويف الرابعب؛ .٤١أ؛ .٤١؛ ج.٣٨أ؛ .٢٨أ؛ .٢٤ج؛ .١٠ب؛ .١٠ب؛ .٩ج؛ .٤
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رَاماب١٧ االِِْك رَاًم أداة التعليلتكرر اِْك
َنـَّ ب١٨ األِ رَاًم ْم اِْك اُه رَاًم أداة التعليلتكرر اِْك
بَّاأ١٩ َنَّ ُح أداة التعليلتكرر حُباالِ
اب٢١ ُِبـَُّه َنَّ حي استخدام حرف الالم والتوكيدحُباالِ

َوْفِ ج َنَّ اخلْ وْفًاالِ استخدام حرف الالم والتوكيدَخ
َّهَا حُباب٢٣ أداة التعليلتكرر حُباألَِـن

فًاج وْ َنَّ َخ وْفًاألِ أداة التعليلتكرر َخ
اءَ أ٢٥ َج َنَّ ايـَْر اءً ألِ استخدام حرف الالم والتوكيدَرَج

اب ُِبـَُّه َنَّ حي استخدام حرف الالم والتوكيدحُباألِ
افَ ج َنَّ َخ وْفًاألِ استخدام حرف الالم والتوكيدَخ

اِفًياج٢٦ َنَّ َخ وْفًاألِ حرف الالم والتوكيداستخدام َخ
ِي ب٢٨ َّ خَف وْفًاالَِن استخدام حرف الالم والتوكيدَخ

ِفىَّ ج َنَّ َخ وْفًاالِ استخدام حرف الالم والتوكيدَخ
قِ أ٢٩ َنَّ َيْش قًاألِ وْ استخدام حرف الالم والتوكيدَش

َافُ ب َنَّ خيَ فًاألِ وْ استخدام حرف الالم والتوكيدَخ
َنَّ خيََ ج وْفًاافُ ألِ استخدام حرف الالم والتوكيدَخ

وقٌ أ٣٢ َءنَّ َش وْقًاالِ استخدام حرف الالم والتوكيدَش
َافُ ج َنَّ خيَ فًاألِ وْ استخدام حرف الالم والتوكيدَخ

وْنَ ب٣٧ ُج َنَّ يـَْر اءً ألِ استخدام حرف الالم والتوكيدَرَج
وْقَ ج َْن َش وْقًاألِ وَأنْ استخدام حرف الالم َش

رَامً أ٣٩ َنَّ ِاْح األِ َاًم رتِ أداة التعليل واستخدام حرف التوكيدتكرر ِاْح
َنَّ أَمَّلَ ب التوكيدالالم و استخدام حرف اِبِْتَغاءً ألِ
وْقَ ج َنَّ َش وْقًاألِ استخدام حرف التوكيدَش

افَ أ٤٣ فًاَخ وْ عدم وسيلة التعليلَخ
َوْفًاأ٤٥ فًاِخل وْ داة التعليلأتكرر َخ
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ني ثالثفتلك هي األخطاء اليت عدها البحث من مستوى النحو وبلغ عددها إىل 
وبعد مالحظة التوصيفات لكل خطأ، قسم البحث . ، واتصف كل منها بصفة واحدةخطأ

:تلك األخطاء إىل ثالثة أقسام وهي
أو ما " karena"كلمة فاللغة املرتجم منها إذا تريد أن تتعلل حتتاج إىلتكرر أداة التعليل؛ )أ

أي يناسبه يف كل أحيان، خبالف اللغة املرتجم إليها فهي ال حتتاج إىل تلك الكلمات 
أحرف التعليل 

يف التأثر واملرتجم  ال يعرف هتني الثروتني املختلفتني معرفة متاما فيقع ،بنصب تلك الكلمة
و . اللغوية

. يف التكرر وواحد ميكن الوقوع يف التكرر بنصب املصدر الذي بعد َأنَّ الناصبةةجمرد
ََداِء مع امل ْم أو ألِ َنـَُّه صدر فمجرد التكرر يستخدم ثالثة أساليب وهي حبرف الالم أو ألِ

أما صورا الواضحة فكما يلي وب  نص :امل
العددموقع الخطأنوع الخطأ

٢أ؛ .٤٥ب؛ .١٧ألجله+ الالم 
ْم  َنـَُّه ٢ب؛.٢٣ب؛ .١٨ألجله+ ألِ
ََداِء  ١ج؛.٢ألجله+ ألِ
٣أ؛ .٣٩ج؛ .٢٣أ؛ .١٩ألجله+ ألّن 

٨العدد

سلوب التوكيد أم إتيان املرتجم صدرت هذه األخطاء بعداستخدام احلرف يف غري حمله؛ )ب
مع الفعل أو املصدر نْ أَ بزيادة وكانت على مخس صور وهي استخدام حرف الالم . متاما

ودخلت يف هذا . واستخدام حرف الالم بزيادة َأنَّ مع الفعل أو املصدر أو اسم الفاعل
:اال إحدى وعشرون خطيئة بالصورة

العددموقع الخطأنوع الخطأ
ج؛.٢٥ب؛ .٢٥أ؛ .٢٥ب؛ .٢١ب؛ .٦أ؛ .٦فعل+ ألّن 

ب؛ .٣٩ب؛.٣٧ج؛ .٣٢ج؛.٢٩ب؛ .٢٩أ؛ .٢٩
١٢
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٥ج؛ .٣٩أ؛.٣٢ج؛.٢٨ب؛ .٢٨ج؛.٢١مصدر+ ألّن 
١ج؛.٢٦اسم الفاعل+ ألّن 
٢ب؛.١٢أ؛.٥فعل+ ألْن 
١ج؛.٣٧مصدر+ ألْن 

٢١العدد

.أ.٤٣: يفوهفعله ال مبصدره و هذا برتمجة املعلل به بعدم وسيلة التعليل؛ و )ج

المفعول مطلق.٤
" dengan"النوع أو كلمة تتضمن معىن اليت ترمجة اجلملة ظهر ثالثة أساليب يف 

فاألول صاحل من أن يكون املرتجم منها ال يوصف . وهي أسلوب احلال والتشبيه واملفعولية
والثاين تصدر من ترمجة . فعله أو صاحبه بالتعيني مع إمكانياته يف الدخول إىل أحدمها

"semacam " اليت تقابل"seperti " تعادل يف اللغة املرتجم منها و"seperti "العربية يف
.فسلمت من هذا التحليل ما استخدم أسلوبني أوليني. بالتشبيه

توصيف الخطأالصوابالخطأالرقم

َلةِ أ١ َلةً بِاْلَعَج ِ َعَج يف املبني للنوعاستخدام حرف اجلر ب
دِ ب٢ ََس ْ رَايََة األ ْثُل َج َايََة ِم ر دِ جِ ََس ْ ْثُل استخدام األ وفتح مع االكتفاء مبا بعدهِم

اجليم املكسورة 
َلةِ أ٣ َلةً بِاْلَعَج )أ.١(انظر التوصيف يف رقم َعَج
تْ أَفـْرَحُ ج٤ ةً .. َفرَِح َح استخدام اسم التفضيلفـَْر
َعةٍ أ٥ ْر َعةً ِبُس ْر )أ.١(رقم انظر التوصيف يفُس
َعةٍ أ٦ ْر َعةً ِبُس ْر )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ُس
تْ أ٩ تْ َفرِ فـََرَح ةً .. َح َح عدم املصدر املؤكد للفعلفـَْر
رِْيعٍ ب١٠ َعةً ِبَس ْر )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ُس
ِبريْ ب١٦ َضِة الَك َح الَ امبِ اًم ِتَم )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ِاْه
ِْتمَ ب١٧ اامٍ ِ اًم ِتَم )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ِاْه
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َتمُّوْنَ ب١٨ ابِيـَْه اًم ِتَم واستعمال الفعل) أ.١(انظر توصيف رقم ِاْه
امٍ ب٢٠ ِتَم ابِاْه اًم ِتَم )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ِاْه
تِْيالً برتتيالأ٢١ مع االكتفاء مبا بعدها) أ.١(انظر رقم تـَْر

رَّ ج ثَِة َم رَّاتٍ ةٍ بَِثالَ ثَ َم إفرادو ) أ.١(انظر التوصيف يف رقم َثالَ
العددوتأنيثاملضافالعدديفاملعدود

مؤنثواملعدود
تِْيالً أ٢٣ تِْيالً بِتـَْر )أ.٢١(انظر التوصيف يف رقم تـَْر
تِْيلِ أ٢٤ َع التـَّْر تِْيالً َم عَ تـَْر استخدام َم

ْيًئابَِبِطئٍ ب )أ.١(انظر التوصيف يف رقمَبِط
تِْيلِ أ٢٥ تِْيالً بِالتـَّْر )أ.١(انظر التوصيف يف رقم تـَْر

رَّهْ ج ثَ َم رَّاتٍ َثالَ ثَ َم وتبديل إفراد املعدود يف العدد املضافَثالَ
التاء هاء

تِْيلِ أ٢٦ تِْيالً بِتـَْر )أ.١(انظر التوصيف يف رقم تـَْر
ًناب يـْ ْيًئابَِبِط اهلمزة نوناوإبدال) أ.٢١(انظر رقم َبِط
رَّةً ج ثَ َم رَّاتٍ َثالَ ثَ َم إفراد املعدود يف العدد املضافَثالَ

رَّاتٍ ب٢٩ ثُ َم رَّاتٍ َثالَ ثَ َم رفع االسم املنصوبَثالَ
رَّةٍ ب٣٢ ثَُة َم رَّاتٍ َثالَ ثَ َم وتأنيثاملضافالعدديفاملعدودإفرادَثالَ

مؤنثواملعدودرفعهمعالعدد
َعةِ بِاالسُّ ج َعةً ْر ْر )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ُس

اباهتمامأ٣٦ اًم ِتَم )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ِاْه
امٍ أ٣٧ ِتَم ابِاْه اًم ِتَم )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ِاْه
امٍ أ٣٨ ِتَم ابِاْه اًم ِتَم )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ِاْه

تِْيلِ ب تِْيالً بِالتـَّْر )أ.١(يف رقم انظر التوصيف تـَْر
امِ أ٣٩ ِتَم ابِِاْه اًم ِتَم )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ِاْه

تِْيلِ ب تِْيالً بِتـَْر )أ.١(انظر التوصيف يف رقم تـَْر
امٍ أ٤٠ ِتَم ابِِإْه اًم ِتَم )أ.١(انظر التوصيف يف رقم ِاْه
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تِْيلِ ب تِْيالً بِالتـَّْر )أ.١(انظر التوصيف يف رقم تـَْر
تُ أ٤١ رَّاةٍ َثالَ رَّاتٍ َم ثَ َم وإبدال تاء التأنيث رفع العدد املنصوب َثالَ

اليت للجمع تاء املربوطة
رَّاةٍ أ٤٤ ثَُة َم رَّاتٍ َثالَ ثَ َم مؤنثواملعدودرفعهمعالعددتأنيثَثالَ

وإبدال تاء التأنيث اليت للجمع تاء املربوطة
رَّةً أ٤٦ ثَ َم رَّاتٍ َثالَ ثَ َم عدود يف العدد املضاف ونصبهإفراد املَثالَ

وبلغ عددها من وقوعها يف مستوى النحو، فتلك هي األخطاء اليت استحقت التحليل 
أ؛ ومنهاما اتصف ٤٤أ؛ و.٤١فمنها ما اتصف بثالثة أوصاف كما يف . إىل ستة وثالثني خطأ

ب؛ ومنها ما اتصف بصفة .٢٦ج؛ و.٢٥أ؛ .٢٣ج؛ .٢١أ؛ .٢١ب؛ .٢بصفتني كما يف 
وبعد مالحظة التوصيفات لكل خطأ، قسم البحث تلك األخطاء إىل . وهو الباقونواحدة
:أقسام وهيسبعة 

فاللغة املرتجمم منها ال تلتزم عالمات اإلعراب يف استعمال عالمة اإلعراب يف غري حملها؛ )أ
استعماهلا، وهلذا كانت عالمات اإلعراب متثل مشكلة لدى مستخدميها حني يستخدم 

.أ.٤١ب؛ .٢٩: يفاومهيف موضعني هذه األخطاء وتقع . عربيةاللغة ال
ظهرت هذه األخطاء لعدم معرفة املرتجم عن  تضمن استخدام احلرف يف غري حمله؛ )ب

فمنهم من يأيت حبرف . أي معىن العوض" dengan"املفعول املطلق معىن النوع أو كلمة 
من معىن النوع، ومنهم من يأيت أو ما تض" dengan"الباء اليت للعوض يف ترمجة كلمة 

َع اليت تضمن تلك الكلمة . حبرف املصاحبة َم
عَ .٢٤خطيئة كلها باستخدام حرف الباء إال  : موقعهاهي ها و . أ، فهو مستخدم حرف َم

ب؛ .٢١أ؛ .٢١ب؛ .٢٠ب؛ .١٨ب؛ .١٧ب؛ .١٦ب؛ .١٠أ؛ .٦أ؛ .٥أ؛ .٣أ؛ .١
ب؛ .٣٨أ؛ .٣٨أ؛ .٣٧أ؛ .٣٦ج؛ .٣٢ب؛.٢٦أ؛.٢٦أ؛ .٢٥ب؛ .٢٤أ؛ .٢٤أ؛ .٢٣
.ب.٤٠أ؛ .٤٠ب؛ .٣٩أ؛ .٣٩

استخدام أسلوب التفضيل؛ ظهر هذا اخلطأ من وقوع املرتجم يف اإلختالط بني كلمة )ج
"sangat "و"lebih "ج.٤مكان واحد يعين يفووه. أي بني املبالغة والتفضيل.
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ال تعتين اللغة املرتجم منها بالعدد واملعدود خبالف دد واملعدود؛ عدم فهم الطلبة عن الع)د
فتصبح ترمجتهما أمرا غريبا شذوذا . 

أ؛ .٤١ب؛ .٣٢ج؛ .٢٦ج؛ .٢٥ج؛ .٢١: و يف سبعة مواضعوه. بالنسبة إىل املرتجم
.أ.٤٦أ؛ .٤٤

ر مركب من أمرين استخدام احلرف اخلاطئ واستخدام أسلوب كان هذا التكر األداة؛  تكرر )ه
وميكن مصدر هذه االخطاء من عدم معرفة املرتجم عن تضمن املفعول املطلق . املفعولية

أي املفعولية وحرف أي معىن العوض فيستخدم كليهما" dengan"معىن النوع أو كلمة 
.ب.٢٦أ؛ .٢٣أ؛ .٢١ب؛ .٢: ا هو موقع تلك األخطاء اليت عددها أربعةوه.الباء معا

.أ.٩: عدم األداة؛ وهي يف)و
خطأ الكتابة؛ تصدر هذه األخطاء من عدم احرتاس املرتجم يف انتهاء عمليته وتكون يف )ز

ب؛ واليت يف .٢وهي يف مخسة مواضع، فاليت يف حتريف احلركة يف . حتريف احلرف أو احلركة
.أ.٤٤أ؛ و.٤١ب؛ .٢٦ج؛ .٢٥حتريف احلرف هي 

المفعول معه.٥
، وجد هذا البحث "bersamaan dengan"انطالقا من الرتمجة السابقة عن كلمة 

فالذي يستخدم أسلوب . ٤
وهذه هي أخطاء استحقت التحليل ". bersamaan"احلال يف ترمجته من كون املرتجم منها 

أما تصويبات وتوصيفات األخطاء .من استخدامها صورة غريمها وصورة املفعولية اخلطيئة
:لغ عددها إىل مائة ومثانية أخطاء فكما يلياليت ب

توصيف الخطأالصوابالخطأالرقم

سُ أ١ َتْطُلُع الشَّْم سِ َو طُُلوَْع الشَّْم استخدام اجلملة الفعلية بعد الواو َو
الطُّيـُوُْر تـَُغرِّدُ ب تـَْغرِْيَد الطَّريِْ َو استخدام اجلملة اإلمسية بعد الواوَو
ُس تَ ج الشَّْم سِ ْطُلعُ َو طُُلوَْع الشَّْم استخدام اجلملة اإلمسية بعد الواوَو

فالذي على صورته اجلملة ما  . فهذه الصورة توجد يف مثانية مواضع، ثالثة على صورته اجلملة ومخسة على صورته املفرد٤
.ب.٣٦أ؛ و.٣٦ب؛ .٣٤ج؛ .٢٣ب؛ .٢٣، والذي على صورته املفرد ما كان يف ١٤رقم كان يف 



٩٧

رِ أ٢ جْ َع طُُلوِْع اْلَف رِ َم جْ طُُلوَْع اْلَف َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
تـَْغرِْيَد الطَّريِْ بِتـَْغرِْيِد الطُّيـُوْرِ ب ِ َو استخدام حرف اجلر ب
رِ ج جْ َع طُُلوَْع اْلَف طُُلوَْع الْ َم رِ َو جْ َع مع عدم احتاد الفعلَف استخدام َم

سُ أ٣ َتْطُلُع الشَّْم سِ َو طُُلوَْع الشَّْم استخدام اجلملة الفعلية بعد الواوَو
الطُّيـُوُْر تـَُغرِّدُ ب تـَْغرِْيَد الطَّريِْ َو استخدام اجلملة اإلمسية بعد الواوَو
سِ ج ْقتَ طُُلوِْع الشَّْم سِ َو طُُلوَْع الشَّْم ستخدام أسلوب الظرفيةاَو

سِ أ٤ َع طُُلوِْع الشَّْم سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
رِْيِد الّطريِ ب َع تـَْع تـَْغرِْيَد الطَّريِْ َم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
َع طُُلوِْع الّشمسِ ج سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتَو اد الفعلاستخدام َم

سِ أ٥ طُُلوِْع الشَّْم سِ َو طُُلوَْع الشَّْم خفض املضاف احلامل عالمة النصبَو
تـَْغرِْيد الطَّيـْرٌ ب تـَْغرِْيَد الطَّريِْ َو رفع املضاف إليهَو

سِ أ٦ َاَن ِبطُُلِع الشَّْم سِ اِْقرتِ طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب املفعول املطلقَو
َاَن بِ ب تـَْغرِْيَد الطَّريِْ تـَْغرِْيِد طَائِرٌ اِْقرتِ استخدام أسلوب املفعول املطلقَو
سِ ج َاَن ِبطُُلِع الشَّْم سِ اِْقرتِ طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب املفعول املطلقَو

شِ أ٧ َع طُُلوِْع الشَّْم سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
َع طُُلوْعِ ب شِ َم سِ الشَّْم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
شِ ج َع طُُلوِْع الشَّْم سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

ُس طََلَعتْ ب٩ الشَّْم سِ َو طُُلوَْع الشَّْم استخدام اجلملة اإلمسية بعد الواوَو
سُ ج طََلَعتِ الشَّْم طُلُ َو سِ َو استخدام اجلملة الفعلية بعد الواووَْع الشَّْم

ًعاأ١٠ سِ ىفِ طََلِع الشمس َم طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب الظرفيةَو
ًعاب سِ َم سِ ىفِ طََلِع الشَّْم طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب الظرفيةَو
َعاج سِ َم سِ ىفِ طََلِع الشَّْم طُُلوَْع الشَّْم لوب الظرفيةاستخدام أسَو
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سِ أ١١ ْم سِ ِعْنَد طُُلوِع الَش طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب الظرفيةَو
سِ ب سِ ِعْنَد طُُلوِْع الشَّْم طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب الظرفيةَو
سِ ج سِ ِعْنَد طُُلوِْع الشْم طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب الظرفيةَو

َع طُُلوِْع الشَّمْ أ١٢ سِ شِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
شِ ب ْم سِ ِبطُُلوِْع الَش طُُلوَْع الشَّْم ِ َو استخدام حرف اجلر ب
شِ ج ْم سِ ِبطُُلوِْع الَش طُُلوَْع الشَّْم ِ َو استخدام حرف اجلر ب

سِ الشمُس قد طلعت أ١٣ طُُلوَْع الشَّْم استخدام التوكيدَو
سُ أ١٥ فًاُك ُسوْفَ وْ اْلُك عدم حرف الواو اليت للمصاحبةَو

اب ًس ْر سَ َح اجلََْر عدم حرف الواو اليت للمصاحبةَو
َع تـَْغرِْيِد الطُّيـُوْرِ ج تـَْغرِْيَد الطَّريِْ َم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

ِ أ١٦ ُسوْف َع اَْن طََلَع ُك ُسوْفَ َم اْلُك َع مع عدم احتَو اد الفعلاستخدام َم
َع اَْن تـَْغرِْيِد الطَّريِْ ج تـَْغرِْيَد الطَّريِْ َم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

ُسوْفٍ أ١٧ ُسوْفَ ِبُك اْلُك ِ َو استخدام حرف اجلر ب
َرَاسٍ ب سَ جبِ اجلََْر ِ َو استخدام حرف اجلر ب
تـَْغرِْيَد الطَّريِْ بِتـَْغرِْيِد الطُُّيورِ ج ِ استخدام حَو رف اجلر ب

ُسوْفٍ أ١٨ ُسوْفَ ِبُك اْلُك ِ َو استخدام حرف اجلر ب
سَ بِاجلَْرَّسِ ب اجلََْر ِ َو استخدام حرف اجلر ب
تـَْغرِْيَد الطَّريِْ بِتـَْغرِْيدِ ج ِ َو استخدام حرف اجلر ب

ُسوْفِ أ١٩ تـَرَانًا بِاْلُك ُسوْفَ اِقـْ اْلُك استخدام أسلوب املفعول املطلقَو
سِ اِقـْتَـ ب سَ رَانًا بِاجلََْر اجلََْر استخدام أسلوب املفعول املطلقَو
َانًا بِالتـَّْغرِْيِد الطَّريِْ ج تـَْغرِْيَد الطَّريِْ اِْقرتِ استخدام أسلوب املفعول املطلقَو

ُسوْفُ أ٢٠ اْلُك ُسوْفَ َو اْلُك رفع املنصوبَو
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تـَْغرِْيِد الطُّيـُوْرُ ج تـَْغرِْيَد الطَّريِْ َو ض املضاف احلامل عالمة النصب خفَو
ورفع املضاف إليه

ًعا َعَلمْ أ٢١ اْلَعاملََ َم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
سِ ب ُسوْفِ الشَّْم ًعا ُك ُسوْفَ َم اْلُك َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
رٍ ج ًعا َفجْ رَ َم اْلَفجْ َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

َعاأ٢٢ ٌ َو اْلَعاملََ َمل رفع املفرد املنصوب َو
ُسوْفًاب ُسوْفَ ُك اْلُك عدم حرف الواو اليت للمصاحبةَو
ًاج ر رَ َفجْ اْلَفجْ عدم حرف الواو اليت للمصاحبةَو

َانًا بِاْلَعاملَِ أ٢٣ اْلَعاملََ إْقرتِ استخدام أسلوب املفعول املطلقَو
َعةِ أ٢٤ َع الطَِّبيـْ اْلَعاملََ َم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

سِ ب ُسوْفِ الشَّْم َع ُك ُسوْفَ َم اْلُك َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
رِ ج َع اْلَفجْ رَ َم اْلَفجْ َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

اْلَعاملََ بالعلمأ٢٥ ِ َو استخدام حرف اجلر ب
ِ ب وْف َس ًعا َك ُسوْفَ َم اْلُك َع مع عدم احتاد الفعلاستخداَو م َم
رِ ج َع اْلَفجْ رَ َم اْلَفجْ َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

َع اْلَعاملَِ أ٢٦ اْلَعاملََ َم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
ُسوْفِ ب َع ِبُك ُسوْفَ َم اْلُك َع و بِ مع عدم احتاد َو استخدام َم

الفعل
رِ ج َع بِااْلَفجْ اْلفَ َم رَ َو )ب.٢٦(رقم جْ

سَ أ٢٧ سَ الشَّْم الشَّْم عدم حرف الواو اليت للمصاحبةَو
سِ أ٢٨ َع طُُلوِْع الشَّْم سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

رِ ب َع اْلَفجْ رَ َم اْلَفجْ َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
سِ ج َع طُُلوِْع الشِّْم طُُلوْعَ َم سِ َو َع مع عدم احتاد الفعلالشَّْم استخدام َم
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سِ أ٢٩ ْم سِ مع طُُلوِْع الَش طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
رِ ب جْ رَ ىفِ الَف اْلَفجْ استخدام أسلوب الظرفيةَو
سِ ج ْم َع طُُلوِْع الَش سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

سِ أ٣١ طُُلوِْع الشَّْم سِ َو طُُلوَْع الشَّْم خفض املضاف احلامل عالمة النصبَو
رِ ب جْ طُُلوِْع اْلَف رِ َو جْ طُُلوَْع اْلَف خفض املضاف احلامل عالمة النصبَو
سِ ج طُُلوِْع الشَّْم سِ َو طُُلوَْع الشَّْم خفض املضاف احلامل عالمة النصبَو

ا طُُلوِع اأ٣٢ َم تـََر سِ اِقـْ ْم سِ لَش طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب املفعول املطلقَو
رِ ب َم اْلَفجْ تـََر رَ اِقـْ اْلَفجْ استخدام أسلوب املفعول املطلقَو
سِ ج َم طُُلوِْع الشَّْم تـََر سِ اِقـْ طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب املفعول املطلقَو

ُرقُ ج٣٤ ُس َتْش الشَّْم سَ َو الشَّْم بعد الواواالمسية جلملة استخدام اَو
َصوْتِ اجلََْردِ أ٣٥ سَ َو اجلََْر خفض املضاف احلامل عالمة النصبَو

َع اْلَعاملَِ ب اْلَعاملََ َم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
سِ ج ْم َع طُُلوِْع الَش سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

سُ أ٣٧ اجلََْر سَ وَ َو رفع املنصوباجلََْر
اْلَعاملَْ ب اْلَعاملََ َو جزم املنصوبَو
سِ ج طُُلوِْع الشَّْم سِ َو طُُلوَْع الشَّْم خفض املضاف احلامل عالمة النصبَو

سِ أ٣٨ َع اجلََْر سَ َم اجلََْر َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
اْلَعاملََ بِاْلَعاملَِ ب ِ َو استخدام حرف اجلر ب
سِ ج ْ طُُلوِْع الشَّْم ِ سِ يف طُُلوَْع الشَّْم استخدام أسلوب الظرفيةَو

عً أ٣٩ ُس َم ََر سَ حبِ اجلََْر ِ َو استخدام حرف اجلر ب
َع بَِعاملَِ ب اْلَعاملََ َم )ب.٢٦(رقم َو
ًعاج سِ َم ْم سِ ِبطََلَع الَش طُُلوَْع الشَّْم ِ َو استخدام حرف اجلر ب
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سِ أ٤٠ قَّ اجلََْر سَ ِبُد اجلََْر ِ َو استخدام حرف اجلر ب
ِر الَعَلمِ ب اْلَعاملََ ِبذِْك ِ َو استخدام حرف اجلر ب
سِ ج سِ ِبطُُلوِْع اْلشَّْم طُُلوَْع الشَّْم ِ َو استخدام حرف اجلر ب

رِ أ٤١ جْ ا طُُلوِْع اْلَف َنَم يـْ رِ حِ جْ طُُلوَْع اْلَف استخدام أسلوب الظرفيةَو
َع تـَْغرِْيُد الب تـَْغرِْيَد الطَّريِْ طُّيـُوْرَم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
سِ ج َع الطُُّلوِْع الشَّْم سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

رأ٤٢ َع َفَج رَ َم اْلَفجْ َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
َع تـَْغرِْيِد الطَّريِْ ب تـَْغرِْيَد الطَّ َم َع مع عدم احتاد الفعلريِْ َو استخدام َم
سِ ج َع طُُلوِْع الشَّْم سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

ارْ أ٤٤ َفَج رَ َو اْلَفجْ جزم االسم املنصوبَو
تـَْغرِْيَد َطريِْ تغريد طريب عدم حرف الواو اليت للمصاحبةَو
طُلُ الشمس َقْد طََلَعتْ ج سِ َو استخدام أداة التوكيدوَْع الشَّْم

شِ أ٤٥ َع طُُلوِْع الشَّْم سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
اب ا تـَْغرِْيًد تـَْغرِْيًد عدم حرف الواو اليت للمصاحبةَو
سِ ج َع طُُلوِْع الشَّْم سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد اَو لفعلاستخدام َم

رِ أ٤٦ َع اْلَفجْ رَ َم اْلَفجْ َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم
َع بِتـَْغرِْيِد طَائِرٌ ب تـَْغرِْيَد الطَّريِْ َم )ب.٢٦(رقم َو
شِ ج َع طُُلوِْع الشَّْم سِ َم طُُلوَْع الشَّْم َع مع عدم احتاد الفعلَو استخدام َم

د مالحظة التوصيفات لكل خطأ، وبع. خطاء يتصف بصفة واحدةوكان كل هذه األ
:أقسام وهيمخسة قسم البحث تلك األخطاء إىل 

تظهر هذه األخطاء من عدم معرفة املرتجم عن أسلوب استخدام اجلملة بعد واو املعية؛ )أ
فمن قاعدته امتناع استخدام اجلملة بعد واو املعية، وكان املرتجم . املفعول معه معرفة كاملة
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مثانية، مخسة األف. باجلملة أو اإلضافةمنها ميكن ترمجتها
: تستخدم اجلملة اإلمسية وثالثة تستخدم اجلملة الفعلية

العددموقع الخطأنوع الخطأ
٥ج؛.٣٤ب؛ .٩ب؛ .٣ج؛ .١ب؛ .١استخدام اجلملة اإلمسية 
٣ج؛.٩أ؛ .٣أ؛ .١استخدام اجلملة الفعلية

٨العدد

ستخدام احلرف يف غري حمله؛ ظهرت هذه األخطاء من ضحل فهم املرتجم عن معاين ا)ب
َع والباء يف " bersamaan dengan"وكانت الكلمة املرتجم منها . األحرف اليت تقابل َم
ومعروف أن .كلمة واحدة منهما ومنهم من يستخدمهما معافمنهم من يستخدم  العربية، 

َع مستخدم إذا احتد الفاعالن  يف الفعل وزمانه، وال يتحد الفاعالن يف هذه اجلملة املرتمجة َم
. منها يف الفعل وإمنا يف الزمان فحسب

.
العددموقع الخطأنوع الخطأ

استخدام حرف 
عَ  َم

ج؛ .٧ب؛ .٧أ؛.٧ج؛ .٤ب؛ .٤أ؛ .٤ج؛ .٢أ؛ .٢
أ؛ .٢١ج؛ .١٦أ؛ .١٦ج؛ .١٥ج؛ .١٢ب؛ .١٢
ب؛ .٢٥ج؛ .٢٤ب؛ .٢٤أ؛ .٢٤ج؛ .٢١ب؛ .٢١
ج؛ .٢٩أ؛ .٢٩ج؛ .٢٨ب؛ .٢٨أ؛ .٢٨أ؛ .٢٦ج؛ .٢٥
أ؛ .٤٢ج؛ .٤١ب؛ .٤١أ؛ .٣٨ج؛ .٣٥ب؛ .٣٥
ج؛.٤٦أ؛ .٤٦ج؛ .٤٥أ؛ .٤٥ج؛ .٤٢ب؛ .٤٢

٣٩

استخدام حرف 
الباء

ب؛ .١٨أ؛ .١٨ج؛ .١٧ب؛ .١٧أ؛ .١٧أ؛ .١٢ب؛ .٢
ب؛ .٤٠أ؛ .٤٠ج؛ .٣٩أ؛ .٣٩ب؛ .٣٨أ؛ .٢٥ج؛ .١٨
ج؛.٤٠

١٥

٤ب؛.٤٦ب؛ .٣٩ج؛ .٢٦ب؛ .٢٦استخدامهما معا
٥٨العدد
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استعمال عالمة اإلعراب يف غري حملها؛ ظهرت هذه األخطاء من عدم معرفة املرتجم عن )ج
رة املفرد أو قد يكون ذلك اإلسم املنصوب باملفعولية على صو . حمل اسم بعد واو املعية

ب هذا األمر على املرتجم اللغة املرتجم منها ال تعتين باإلعراب فتغرّ ف. صورة اإلضافةىعل
:وكان عدد تلك األخطاء ثالث عشرة خطيئة بالصورة. مله إىل خطأحىت حي

العددموقع الخطأنوع الخطأ
أ؛ .٣٥ج؛ .٣١ب؛ .٣١أ؛ .٣١أ؛ .٢٢أ؛ .٢٠أ؛ .٥نصب اسم املفرد

أ.٤٤ج؛ .٣٧ب؛ .٣٧أ؛ .٣٧
١١

١ب؛.٥جمرور املضاف إليه
١ج؛ .٢٠فيهما

١٣العدد

وكانت األساليب املستخدمة ثالثة وهي استخدام األساليب غري الواردة يف املرتجم إليها؛ )د
:صوراو وتقع فيها تسعة عشر خطأ . والظرفية واملفعول املطلقالتوكيد 

العددموقع الخطأنوع الخطأ
ج؛ .١١ب؛ .١١أ؛ .١١ج؛ .١٠ب؛ .١٠أ؛ .١٠ج؛ .ةالظرفي

أ؛.٤١ج؛ .٣٨أ؛ .٢٩
١٠

٧ج؛.٣٢ب؛ .٣٢أ؛ .٣٢أ؛ .٢٣ج؛ .٦ب؛ .٦أ؛ .٦املفعول املطلق
٢ج؛.٤٤أ؛ .١٣التوكيد

١٩العدد

أ؛ .٢٧ج؛ .٢٢ب؛ .٢٢ب؛ .١٥أ؛ .١٥: عدم حرف واو املعية؛ وهي يف سبعة مواضع)ه
.ب.٤٥ب؛ .٤٤
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