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  الباب الرابع

بجامعة والي  العربية  لطلبة قسم تعليم اللغة العربيةاللغة  ترجمة إلىالفي األخطاء  دراسة تحليل

  سونجو اإلسالمية الحكومية

 األخطاء والتصويبات

  خة الترجمةسن  .أ 

 العربية اللغة تعليم قسم طلبة ا قام اليت الرتمجة نسخة الباحث يقدم  الباب هذا يف 

 والعربية. العربية إىل األندونيسية النصوص من ترمجة وهي احلكومية، اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة

 حبثه الباحث وركز. اإلمالئية والداللية والصرفية النحوية القاعدة على حتتوي خاصة قواعد هلا

على  تتضمن اليت الكلمات على حيصل كي بالباحث مؤلّفة منها املرتجم النصوص وكانت. رتمجةبال

  :يلي ما فهي منها املرتجم النصوص أما. الكلمات املرتمجة
1. Pak Sujai berbincang bincang dengan Robert Hinde di kantor. 
2. Hari ini dosen menjelaskan tentang nitrogen dengan jelas dan detail. 
3. Steinberg adalah seorang peneliti yang tinggal di Jakarta. 
4. Minggu depan Ahmad akan pergi ke Amerika bersamaku. 
5. Seorang penerjemah membutuhkan metode dan teknik untuk menterjemahkan 

teks arab. 
6. Mahmud sudah pulang dari Portugal dan sekarang dia istirahat di rumah. 
7. Fatimah merasa kesulitan dalam memahami materi tentang  oksid karbon. 
8. Di pagi hari  Tuan  Bateson dan keluarganya  bermain di pantai. 
9. Ini adalah roti dari Argentina, rasanya manis sekali. 

 جبامعة يف املستوى الثالث العربية اللغة تعليم قسم طلبة ا قام اليت النصوص تلك فرتمجة 

  :يلي ما احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل

 الصف الثالث أ

 الرقم  االسم  ترمجة النسخة املعربة

  فاطمة تشعر بالعوبة لتفهم املادة عن اوكسد كاربون.

  يف الصباح السيد باتصن وعائلته يلعبون يف شاطئ البحر.

 هذه احلبز من ارقنتنا شعورها حالوة جدا 
R -1 1 
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  يتحدث األستاذ شجاعي مع ربرط هنذ يف املكتبة.

    األستاذ عن النطرجن اليوم بالوضيح والتفصل.يبيان 

 ستنربك ضابط اللذي يسكن يف جكرتا

R-2 2 

  يف األسبوع القدمي امحد يذهب اىل امريكا معي.

  مرتجم حيتاج طريقة و تيكنيك لرتمجة قرأة العربية.

 رجع حممود من قرتوكل واالن هو االسرتاح يف البيت.

R-3 3 

  املادة عن االوكسيد والكربون.تشعر فاطمة بالصعوبة لتفهم 

  يلعب سيد باتسون و أسرته يف البحر صباحا.

 طعمه حلوا جدا. �������أر هذا حبز من 

R-4 4 

  األستاذ شجاعى يتحدث مع روبريط هند يف اإلدارة.

  يشرح احملاضر عن النرتاغني جيدا.

 برغ مفتش الذي يسكن يف جاكرتا. سرتن

R-5 5 

  فهم أوكسيد كاربون.فاطمة تشعر الصعوبة يف 

  صباحا باكرا يلعب باتسون مع عائلته يف البحر.

 هذا حبز من أرجنتني طعمه حلو جدا

R-6 6 

يف العسبوع القادمي.  .......أمحد ستتهب  

 املرتجم يريد املنهاج نيكا يل ترجيم القرعة.

 مهمد يرجاعو من فارتوغال واالن يستارحيو يف البيت

R-7 7 

الصعب لتفهم املادة حتت املوضوع أكسيد  فاطمة تشعر 

 كاربون.

 يف الصباح سيد باتيسون و أسرته يلعبون يف شاطئ البحر.

 هذا احلبز من ارجينتينا طعمه حلو جدا.

R-8  8 

 األستاذ سجاعي يتكلم مع رابرت هندى يف اإلدارة.

  بالوضيح.��ن���
واليوم احملاضر يشرح عن 
R-9  9 
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جاكرتا.ستنربك مفتش الذي يسكن يف   

 أمحد سيذهب إىل امريكا معي يف االسبوع الغد.

لرتمجة عملية العربية. ........املرتجم جيعل الطريقة  

رجعت حممود من فورتوغل واالن هو االسرتاحة يف البيت.  

R-10  10 

 االستاذ شجاعي يتكلم مع رابط هندى يف الديوان.

نيرتوقني.هذا اليوم االستاذ يشرح يف املسئلة   

 ستنربغ هو املفتش الذي تسكن يف جاكرتا. 

R-11  11 

 االسبوع غدا امحد يذهب اىل األمريكا مع انا.

 مرتجم حيتج الطريقة وسائل على ترجم اىل اللغة العربية.

  واالن ويسرتاحة يف البيت  �ل�ا���ر�� حممود رجع من 

R-12  12 

مرييكا معي.أأسبوع القدمي أمحد اذهب اىل   

 مرتجم حيتج وسائل وهندسة لرتمجة نص العربية.

  واالن هو اسرتاحة يف البيت.��ل���ر�حممود رجع من 

R-13  13 

 اسبوع غدا يذهب امحد اىل امريكا معي.

ريق لرتجم تعريب.طمرتجم حيتج بالوسائل وال  

 ارجع حممود فورتوعلي واالن هو راحح يف بيته.

R-14  14 

املادة عن أوكسيدسى كاربون.فاطمة حتس الصعوبات الفهم   

 سيد باتسن واسرته يلعب يف الشاطئ البحر صباحا.

  ������أر هذا احلبز من 

R-15  15 

 يعسر فاطمة ان يفهم اوكصيد كاربون.

 يف الصباح سيد باتيصان واسرته يلعب يف البحر.

وطعمه لذيذة جدا. ������أر هذا رغيف من   

R-16  16 

الكربون.فطمة يعيش يفهم موضع عكصد   R-17  17 
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 ميس سيد بتصان وعاحلته يلعبون يف البهر.

روحه حلو جدا.������ار  هذا حبز من  

 فاطمة تشعر الصعب ليفهم املادة اكسيد كربون.

 يف يوم الصباح سيد باتسون و أسرته يلعب يف شاطئ البحر.

  حلوان جدا. ������ر االهذا احلبز من 

R-18  18 

األمريكييا معي.اسبوع امحد يذهب اىل   

 حممود يرجع من الفورتوكاليا واالن هو يسرتح يف الدار.

 مرتجم حيتاج كيفية و كيفي لرتاجم رسم عرب.

R-19  19 

 تشعر فاطمة بالصعب يف فهم أوكسيد كربون.

 ويف الصباح يلعب باتسون مع أسرته يف البحر.

 هذا حبز عن أرجنتينا شعوره حلو جدا.

R-20  20 

  أمرييكا معي يف االسبوع املقبل.سيذهب أمحد اىل

 احتاج املرتجم اىل .......و تيقنيك ليرتجم النص العريب.

 رجع حممود من برتوغل واالن يسرتيح يف البيت.

R-21  21 

 تصعب فاطمة  لتفهم الدرس يف اكسيط كربون.

ب البحر.نالصبح يلعب سيد باطيستون يف جا  

 هذا حبز من ارغنتينا.

R-22  22 

شجاعي بروبرت هيند يف اإلدارة.تكلم   

 اليوم يبني احملاضر عن نيرتوغني وضوحا.

 ستينربغ باحث يسكن جباكرتا.

R-23  23 

 حممد يذهب اىل أمريكا يف قدمي الزمان معي.

يف ترجم العرب..........مرتجم حيتاج   

�ل�ا����� حممود يرجع من   

R-24  24 
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 استاذ سوجع يتكلم مع روبيط هندى يف ادرة.

 هذا اليوم معلم بيان يف نطرغني ببيان.

ث يسكن يف جاكرتا.  يسرتبرغ هو باح  

R-25  25 

 االستاذ سجاعى يتكلم برابت هندى ىف الدوان.

  هذا اليوم االستاذ يبني على نرتوقني بوضيح.

 ستنربقي هو مفتش الذي يسكن ىف جكارتا.

R-26  26 

كاربون.فاطمة تشعر الصعبة لفهم املادة عن اوكسيد    

 يف الصباح  سيد باتيسون وأسرته يلعبون يف شاطئ البحر.

 هذا احلبز من أرغينتينا طعمه حلو جدا.

R-27  27 

 االستاذ سجاعي يتحدث مع روبات هندو.

�و اليوم املعلم يبني عن �.�ن��  

 ستندبرك هو الظابط الذي يسكن يف جاكرتا.

R-28  28 

 

 الصف الثالث ب
 

 الرقم  االسم ترمجة النسخة املعربة

 فاطمة شعرت بالصعوبة يف فهم املادة عن أوكسيد كربون

 يلعب باتسون وعائلته يف البحر هذا الصباح

 هذا حبز من أرجنتني طعمه حلو جدا

R-1  1 

 االستاذ شجاعي نتكلم روبيت هندى يف االدارة.

بالوطعى. �ن���
و هذا اليوم مدرس يبني عن  

جاتارتى.سانرتبك هو باحث ىف االسكن يف   

R-2  2 

 فاطمة تشعر الصعوبة يف تفهيم املادة عن اوكسد كاربون.

 يف هذا الصباح بايت صان مع عياله يلعبون يف ساطئ البحر.
R-3  3 



23 

 

  طعمه حلو جدا. �����أر هذا حبز من 

 سيذهب امحد اىل أمرييكا معي يف االسبوع القدمي.

 مرتجم حيتاج الطريقة وتيقنيك يف ترمجة نص العربية.

 رجع حممود من فورتوغال واالن اسرتاحة يف البيت.

R-4  4 

 استاذ سجاع يتحدث مع روبيت هند يف االدارة.

 هذا اليوم احملاضر يبني عن نيرتوجني بالوضح.

 ستنربغ هو باحث الذي يسكن يف جاكرتا.

R-5  5 

 سيذهب أمحد إىل أمريكا معي يف االسبوع القادم.

وتقنية يف ترمجة النص العريب.املرتجم حيتاج إىل طريقة   

 رجع حممود من برتغال واالن يسرتيح يف البيت.

R-6  6 

 يتحدث شجاعي مع روبرد هيند يف املكتب.

 اليوم يشرح احملاضر عن نرتوجني بالوضوح والتفصيل.

 ستينربغ باحث يسكن جباكرتا.

R-7  7 

  فاطمة تشعر بالصعوبة يف الفهم عن غاز كربونات.

الباكر يلعب سيد باتيسون مع اسرته يف شاطئ يف الصباح 

  البحر.

  هذا حبز من ارغنتني شعره حلو جدا.

R-8  8 

ند يف االدارة.ييتكلم شجاعي مع روبرت ها  

 هذا اليوم يشرح احملاضر عن نرتوغني.

 وكان ستينربغ باحثا يسكن جباكرتا.

R-9  9 

 امحد سوف يذهب اىل أمريكا معي يف االسبوع املقبل.

املرتجم طربقة وتقنيك لرتمجة نص العريب.احتاج   

 رجع حممود عن برتغال واالن يسرتيح يف الدار.

R-10  10 
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 تشعر فاطمة بالصعوبة يف مفهوم أوكسيد كربون .

 يف الصباح يلعب باتسون وعائلته يف شاطئ البحر.

 هذا رغيف من أرجنتينا طعمه حلو جدا.

R-11  11 

االسبوع املقبل.سيذهب امحد اىل أمرييكا يب يف   

 حيتاج املرتجم طريقة وتقنيك يف ترمجة نص العرب.

 حممود رجع عن بورتوغال ويسرتيح يف البيت االن.

R-12  12 

 أستاذ شجاعى يتحادث مع ربريت هندى ىف االدارة.

ث عن النرتوجني بالوضح و التفصيليف هذا اليوم احملاضر يبح  

 ثرنربج الفاحص يسكن يف جاكرتا

R-13  13 

 يف االدارة.   Robert Hinde سيد سجاعى تكلم مع

 اليوم يشرح حماضر نرتوجني بصحيح و الواضح.

................  

R-14  14 

 يذهب امحد إىل امريك معي يف االسبوع املاضي.

 مرتجم يرتجو..............

 رجع حممد إىل الفرتغل واالن يشرتحية ىف البيت.

R-15  15 

أمرييكا معي يف االسبوع القدمي .امحد يذهب اىل   

 احتاج مرتجم الطريقة وتقنيك يف ترمجة النص العريب.

 رجع حممود من فورتوغال واالن يسرتيح يف البيت.

R-16  16 

 فاطمة مشغولة فهم ان اوقصد كاربون.

 يف الصباح سيد باتسون والعسرة يلعبون يف البحر.

 هذا حبز من عرغنتنا .....حلو جدا.

R-17  17 

 استاذ شجاعي يتكلم مع روبرت هيندي يف اإلدارة.

 يف هذا اليوم يشرح احملاضر عن نرتوجني وضوحا وتفصيال.

 ستينربج باحث الذي يسكن يف جاكرتا.

R-18  18 
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 تشعر فاطمة بالصعوبة يف فهم أوكسيد كربون.

 يف الصباح يلعب باتصون وعائلته يف شاطئ البحر.

جدا.هذا حبز من أرجنتينا طعمه حلو   

R-19  19 

 سيذهب أمحد اىل أمريكا يف األسبوع القادم معي.

 احتاج املرتجم إىل الطريقة وتقنية يف ترمجة النص العريب.

 حممود رجع من برتوغال واالن اسرتاح يف البيت.

R-20  20 

 األستاذ سوجاعي يتكلم مع روبيت هيندي يف االدارة.

 هذه اليوم املدرس يشرح ان نرتاجن مع واوح.

.......يسكن يف اجلاكرتا.  Sternerberg  

R-21  21 

تكلمان يف اإلدارة.تاألستاذ شجاعى و روبريت هيندى   

 بني األستاذ نيرتوجني بالصحيح.

 ستيمبريغ هو بائث ومسكنه جبكرتا.

R-22  22 

 فاطمة تصعب ان فهم املادة اوكسيت كاربون.

الشاطى.يف الصباح السيد باتيصون مع اسرته يلعبون يف   

  طعمه حلو جدا. �����ار هذا احلبز من 

R23  23 

 أمحد سيذهب إىل أمريكا يف االسبوع القادم معي.

 وحيتاج املرتجم إىل منهج وتقنية يف الرتمجة إىل النص العريب.

 رجع حممود من برتغال االن يسرتيح يف البيت.

R-24  24 

بريد هندى يف دوان.ر أستاذ شجاعي يتكلم بال  


ويف هذا اليوم تبني ����  بالوضح و بالتفصيل. �

 سربريك مفتش تسكن يف جاكرتا.

R-25  25 

.املقبلع و إىل أمريك معي يف االسب امحد  يذهب  

بية.العر  النصوص وحتنيك لرتمجة ةالطريق املرتجم إىل حيتاج  

ح يف البيت.ييسرت االن رجع حممود من األندلوسيا و   

R-26  26 
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أمريك معي يف االسبع القدمي.امحد يذهب إىل   

 املرتجم حيتاج الطريق وحتنيك لرتمجة العرابية.

 حممود رجع من األندلوسيا ويسرتح يف البيت.

R-27  27 

 تشعر فاطمة بالصعوبة يف فهم املادة عن أوكسيد كربون.

 يلعب السيد باتسون و عائلته يف البحر صباحا.

 هذا خبز من أجنتني طعمه حلو جدا.

R-28  28 

  .االدارةستاذ شجاعي بالبريد هندى يف يتكلم أ

نرتوكن بالوضح و بالتفصيل. شرح املعلمهذا اليوم   

سكن يف جاكرتا.ي باحث  ستينربغ  

R-29  29 

 يف أسبوع االيت سيذهب أمحد اىل أمريقى معي.

 املرتجم حيتاج الطريقة و التحطيط ليرتجم  املقلة العربية.

يسرتح يف البيت.عاد حممود من فرطغال و االن   

R-30  30 

 يذهب امحد اىل امريك معي ىف االسبوع املاضى.

ل ليرتجم كالم عراب.ئياحتاج مرتجم اىل الطريقة وس  

 رجع حممود من فورتوكال واالن يسرتحة يف البيت.

R-31  31 

 األستاذ شجاعى يتحدث بالروبيت هيندى يف االدارة.

  النرتوجني بالوضع والتفصيل.يف هذا اليوم احملاضر البيان عن 

  سرتبيج هو فاحص يسكن جباكرتا.

R-32  32 

 امحد يذهب اىل امريقا يف االصبوع االت معىن.

 رجع حممد من الربتوغال واالن هو اسرتاحة يف البيت.

للرتمجة اللغة العربية. .......الرتاجم حيتاج بطريق  

R-33  33 

  اليت.أمحد   سيذهب إىل أمريكا معي يف األسبوع ا

  حيتاج املرتجم إىل الطريقة وتقنية ليرتجم النص العريب.  

 رجع حممود عن برتغال واالن يسرتح يف البيت .

R-34  34 
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 فاطمة تشعر صعب ام املادة اوكسد كاربون.

 يف الصباح الشيخ باطيصان مع اسرا اللعب يف الشاطى.

 هذا حبز من ارغنتنا طعمه حلو جدا.

R-35  35 

تشعر الصعوبة يف تفهيم املادة عن اوكسد كربون.فاطمة   

 يف هذا الصباح باتى صان مع عيالة يلعبون يف ساطئ البحر.

  يشعره حلو جدا.  ������ار هذا حبز من 

R-36  36 

 سعرت الفاطمة بالصعوبة أن تفهم املادة عن األوكسد كرب.

 يف الصباح سيد باتص وامرته يلعبون يف البحر.

األرجنتني و شعوره حلو جدا.هذا خبز من بالد   

R-37  37 

 يتحدث السجاعى مع رابيت هندى يف الدوان .

 هذا اليوم املدرس البيان عن نرتوغن بالواضح و التفصيل.

 ساترنربغ هو مفتش الذي يسكن يف جاكرتا.

R-38  38 

 سيذهب امحد اىل االمرك معين يف االسبوع القدمي.

العربية. حيتاج الرتمجي الطريق وحتنيك لرتمجة  

 رجع حممود من االلبانيا ويسرتح يف البيت.

R-39  39 

 فاطمة .....ليفهم دراسة......

 باتسون واهله العبون يف سائط البحر يف الصباح.

 هذا حبز من ارجنتينا .......سديد

R-40  40 

 أستاذ سجائي تتكلم برابيت هندي يف االدارة.

  بواضح و دقيقا. �ن���
اهذا اليوم حماضر يسرة ان 

 سرتين برغ هو باحس يسكن يف جاكرتا.

R-41  41 

  أمحد   يذهب إىل أمريكا يف األسبوع القادم معي.

  حيتاج املرتجم إىل املنهج وتقنية لرتمجة النص العريب.  

 عاد حممود من برتغال واالن يسرتح يف البيت .

R-42  42 
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 استاذ سجاعي حيدث مع روبرت هيندي ىف اإلدارة.

  بالواضح.��ن���
ويف هذا اليوم املدرس يبني على 

 ستنربغ هو مفتش الذي يكنس يف جاكرتا.

R-43  43 

 فاطمة جيعر بصعبة يفهم الدرس عن اوكسيد كاربون.

 يف الصباح السيد باتص واسراا يلعب يف حبر.

 هذا حبز من ارجينتنا، شعره حلو جدا.

R-44  44 

اإلدارة.شجاعي يتكلم مع روبرد هاند يف   

 اليوم يشرح احملاضر عن نيرتوجني.

 ستينربغ باحث يسكن يف جاكرتا.

R-45  45 

  يتكلم شجاعى مع روبرت هايند يف اإلدارة.

  هذا اليوم يشرح احملاضر عن نرتوجني.

  ستينربغ باحث الذي يسكن جباكرتا

R-46  46 

 شعرت فاطمة املشكل من فهم باب....

صباحا.يلعب باتسون واله يف طرف البحر   

 هذا رغيف من اركنتينا.......حلو شديد.

R-47  47 

 

  رف بالخطأالتع  .ب 

لها صلني هي التعرف باخلطأ، وأما تفصياخلطوة التالية بعد استعراض نسخة الرتمجة من ف

  فهي ما يلي:

2باتسون، 1أوكسيد كربون .1
  3أرجنتني ،

عالمةال  اجلملة  الصواب /اخلطأ    رقمال 

ء1  لتفهم املادة عن اوكسد كاربون.فاطمة تشعر بالعوبة   خ  1 
                                                           

 
1
  26، ص. 2007ابراهيم بركات، النحو العريب، مصر: دار النشر للجامعات،   

 
2
  105)،ص. 2007حممد العبد، العبارة واإلشارة دراسة يف نظرية االتصال، (مصر: مكتبة األداب،   

 
3
  651عرتيس، بلدان العامل (قاهرة: مكتبة األداب، بدون السنة) ص.  ���د  
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  خ

 خ

يف الصباح السيد باتصن وعائلته يلعبون يف شاطئ 

  البحر.

 هذه احلبز من ارقنتنا شعورها حالوة جدا

 خ

 ص

 خ

 شعرت فاطمة املشكل من فهم باب....

 يلعب باتسون واله يف طرف البحر صباحا.

 هذا رغيف من اركنتينا.......حلو شديد.

ب47  2 

 خ

 خ

 خ

 فاطمة جيعر بصعبة يفهم الدرس عن اوكسيد كاربون.

 يف الصباح السيد باتص واسراا يلعب يف حبر.

 هذا حبز من ارجينتنا، شعره حلو جدا.

ب44  3 

 خ

 ص

 خ

 فاطمة .....ليفهم دراسة.....

 باتسون واهله العبون يف سائط البحر يف الصباح.

 هذا حبز من ارجنتينا .......سديد

ب40  4 

 خ

 خ

 خ

سعرت الفاطمة بالصعوبة أن تفهم املادة عن األوكسد  

 كرب.

 يف الصباح سيد باتص وامرته يلعبون يف البحر.

 هذا خبز من بالد األرجنتني و شعوره حلو جد

ب37  5 

 خ

 خ

 خ

 فاطمة تشعر الصعوبة يف تفهيم املادة عن اوكسد كربون.

يف هذا الصباح باتى صان مع عيالة يلعبون يف ساطئ 

 البحر.

  يشعره حلو جدا�������ار   ذا حبز منه

ب36  6 

 خ

 خ

 خ

 فاطمة تشعر صعب ام املادة اوكسد كاربون.

يف الصباح الشيخ باطيصان مع اسرا اللعب يف 

 الشاطى.

 هذا حبز من ارغنتنا طعمه حلو جدا.

ب35  7 
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 ص

 ص

 ص

 تشعر فاطمة بالصعوبة يف فهم املادة عن أوكسيد كربون.

عائلته يف البحر صباحا.يلعب السيد باتسون و   

 هذا خبز من أرجنتني طعمه حلو جدا.

ب28  8 

 خ

 خ

 خ

 فاطمة تصعب ان فهم املادة اوكسيت كاربون.

 يف الصباح السيد باتيصون مع اسرته يلعبون يف الشاطى.

  طعمه حلو جدا. �����ار هذا احلبز من 

ب23  9 

 ص

 خ

 خ

 تشعر فاطمة بالصعوبة يف فهم أوكسيد كربون.

الصباح يلعب باتصون وعائلته يف شاطئ البحر.يف   

 هذا حبز من أرجنتينا طعمه حلو جدا.

ب19  10 

 خ

 ص

 خ

 فاطمة مشغولة فهم ان اوقصد كاربون.

 يف الصباح سيد باتسون والعسرة يلعبون يف البحر.

 هذا حبز من عرغنتنا .....حلو جدا.

ب17  11 

 ص

 ص

 خ

كربون .تشعر فاطمة بالصعوبة يف مفهوم أوكسيد    

 يف الصباح يلعب باتسون وعائلته يف شاطئ البحر.

 هذا رغيف من أرجنتينا طعمه حلو جدا.

ب11  12 

 خ

 خ

 خ

 فاطمة تشعر بالصعوبة يف الفهم عن غاز كربونات.

يف الصباح الباكر يلعب سيد باتيسون مع اسرته يف 

 شاطئ البحر.

 هذا حبز من ارغنتني شعره حلو جدا.

ب8  13 

 خ

 خ

 خ

تشعر الصعوبة يف تفهيم املادة عن اوكسد كاربون. فاطمة  

يف هذا الصباح بايت صان مع عياله يلعبون يف ساطئ 

 البحر.

طعمه حلو جدا.������ار  هذا حبز من  

ب 3  14 

تشعر فاطمة بالصعوبة لتفهم املادة عن االوكسيد  خ ء4  15 
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 ص

 خ

  والكربون.

  يلعب سيد باتسون و أسرته يف البحر صباحا.

 طعمه حلوا جدا.�������أر  هذا حبز من

 خ

 ص

 ص

  فاطمة تشعر الصعوبة يف فهم أوكسيد كاربون.

  صباحا باكرا يلعب باتسون مع عائلته يف البحر.

 هذا حبز من أرجنتني طعمه حلو جدا.

ء6  16 

 خ

 خ

 خ

فاطمة تشعر الصعب لتفهم املادة حتت املوضوع أكسيد  

 كاربون.

يلعبون يف شاطئ يف الصباح سيد باتيسون و أسرته 

 البحر.

 هذا احلبز من ارجينتينا طعمه حلو جدا.

ء8  17 

 خ

 خ

 خ

فاطمة حتس الصعوبات الفهم املادة عن أوكسيدسى  

 كاربون.

 سيد باتسن واسرته يلعب يف الشاطئ البحر صباحا.

  ������أر هذا احلبز من 

ء15  18 

 خ

 خ

 خ

 يعسر فاطمة ان يفهم اوكصيد كاربون.

باتيصان واسرته يلعب يف البحر.يف الصباح سيد   

  وطعمه لذيذة جدا�������أر هذا رغيف من 

ء16  19 

 خ

 خ

 خ

 فطمة يعيش يفهم موضع عكصد الكربون.

 ميس سيد بتصان وعاحلته يلعبون يف البهر.

 روحه حلو جدا.������ار هذا حبز من 

ء17  20 

 خ

 ص

 خ

 فاطمة تشعر الصعب ليفهم املادة اكسيد كربون.

الصباح سيد باتسون و أسرته يلعب يف شاطئ يف يوم 

 البحر.

ء18  21 
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  حلوان جدا. �����ر هذا احلبز من اال

 ص

 ص

 خ

 تشعر فاطمة بالصعب يف فهم أوكسيد كربون.

 ويف الصباح يلعب باتسون مع أسرته يف البحر.

 هذا حبز عن أرجنتينا شعوره حلو جدا.

ء20  22 

 خ

 خ

 خ

كربون.  تصعب فاطمة  لتفهم الدرس يف اكسيط  

ب البحر.نالصبح يلعب سيد باطيستون يف جا  

 هذا حبز من ارغنتينا.

ء22  23 

 خ

 خ

 خ

 فاطمة تشعر الصعبة لفهم املادة عن اوكسيد كاربون.

يف الصباح  سيد باتيسون وأسرته يلعبون يف شاطئ 

 البحر.

 هذا احلبز من أرغينتينا طعمه حلو جدا.

ء27  24 

 ص

 ص

 ص

فهم املادة عن أوكسيد كربونفاطمة شعرت بالصعوبة يف   

 يلعب باتسون وعائلته يف البحر هذا الصباح

 هذا حبز من أرجنتني طعمه حلو جدا

ب1  25 

  

  

  

 
  4روبرت هايند، نرتوجني، ستينربغ .2

/اخلطأ  الصواب   رقم عالمة  اجلملة 

 خ

 خ

  يتحدث األستاذ شجاعي مع ربرط هنذ يف املكتبة.

�يبيان األستاذ عن �
    اليوم بالوضيح والتفصل. �ا���
ء2  1 

                                                           
4
  81. عيسى بن عودة الشريويف نظرية تعلم اللغة الثانية،( رياض: النشر العلمي، بدون السنة)ص  
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 ستنربك ضابط اللذي يسكن يف جكرتا خ

 خ

 خ

 خ

  األستاذ شجاعى يتحدث مع روبريط هند يف اإلدارة.

  يشرح احملاضر عن النرتاغني جيدا.

 برغ مفتش الذي يسكن يف جاكرتا. سرتن

ء5  2 

 خ

 خ

 خ

 األستاذ سجاعي يتكلم مع رابرت هندى يف اإلدارة.

  بالوضيح.��ن���
و يشرح عناليوم احملاضر 

 ستنربك مفتش الذي يسكن يف جاكرتا.

ء9  3 

 خ

 خ

 خ

 االستاذ شجاعي يتكلم مع رابط هندى يف الديوان.

 هذا اليوم االستاذ يشرح يف املسئلة نيرتوقني.

 ستنربغ هو املفتش الذي تسكن يف جاكرتا. 

ء11  4 

 خ

 خ

 ص

 تكلم شجاعي بروبرت هيند يف اإلدارة.

احملاضر عن نيرتوغني وضوحا. اليوم يبني  

 ستينربغ باحث يسكن جباكرتا.

ء23  5 

 خ

 خ

 خ

 استاذ سوجع يتكلم مع روبيط هندى يف ادرة.


و هذا اليوم معلم بيان يف نطرغني����ببيان.   

 سرتبرغ هو باحث يسكن يف جاكرتا.  

ء25  6 

 خ

 خ

 خ

 االستاذ سجاعى يتكلم برابت هندى ىف الدوان.

االستاذ يبني على نرتوقني بوضيح.هذا اليوم   

 ستنربقي هو مفتش الذي يسكن ىف جكارتا.

ء26  7 

 خ

 خ

 خ

 االستاذ سجاعي يتحدث مع روبات هندو.

�و  اليوم املعلم يبني عن �  ��ن��

 ستندبرك هو الظابط الذي يسكن يف جاكرتا.

ء28  8 

 خ

 خ

  االستاذ شجاعي نتكلم روبيت هندى يف االدارة.

مدرس يبني عن نرتوكني بالوطعى.هذا اليوم   
ب2  9 
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 سانرتبك هو باحث ىف االسكن يف جاتارتى. خ

 خ

 خ

 خ

  استاذ سجاع يتحدث مع روبيت هند يف االدارة.

 هذا اليوم احملاضر يبني عن نيرتوجني بالوضح.

 ستنربغ هو باحث الذي يسكن يف جاكرتا.

ب5  10 

 خ

 ص

 ص

 يتحدث شجاعي مع روبرد هيند يف املكتب. 

 اليوم يشرح احملاضر عن نرتوجني بالوضوح والتفصيل.

 ستينربغ باحث يسكن جباكرتا.

ب7  11 

 ص

 خ

 ص

 يتكلم شجاعي مع روبرت هايند يف االدارة. 

 هذا اليوم يشرح احملاضر عن نرتوغني.

 وكان ستينربغ باحثا يسكن جباكرتا.

ب 9  12 

 خ

 ص

 خ

  أستاذ شجاعى يتحادث مع ربريت هندى ىف االدارة.

 يف هذا اليوم احملاضر يبحث عن النرتوجني بالوضح و التفصيل.

 ثرنربج الفاحص يسكن يف جاكرتا

ب13  13 

 خ

 ص

 خ

  يف االدارة. Robert Hinde  سيد سجاعى تكلم مع

 اليوم يشرح حماضر نرتوجني بصحيح و الواضح.

............  

ب14  14 

 خ

 ص

 خ

 استاذ شجاعي يتكلم مع روبرت هيندي يف اإلدارة. 

 يف هذا اليوم يشرح احملاضر عن نرتوجني وضوحا وتفصيال.

 ستينربج باحث الذي يسكن يف جاكرتا.

ب18  15 

 خ

 خ

 خ

  األستاذ سوجاعي يتكلم مع روبيت هيندي يف االدارة.

 هذه اليوم املدرس يشرح ان نرتاجن مع واوح.

.......يسكن يف اجلاكرتا.  Sternerberg 

ب21  16 

 خ

 خ

  تكلمان يف اإلدارة.تاألستاذ شجاعى و روبريت هيندى 

 بني األستاذ نيرتوجني بالصحيح.
ب22  17 
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 ستيمبريغ هو بائث ومسكنه جبكرتا. خ

 خ

 خ

 خ

  بريد هندى يف دوان.ر أستاذ شجاعي يتكلم بال


ويف هذا اليوم تبني ����بالوضح و بالتفصيل.   

 سربريك مفتش تسكن يف جاكرتا.

ب25  18 

 خ

 خ

 ص

   .االدارةستاذ شجاعي بالبريد هندى يف يتكلم أ

نرتوكن بالوضح و بالتفصيل. شرح املعلمهذا اليوم   

سكن يف جاكرتا.ي باحث  ستينربغ  

ب29  19 

 خ

 ص

 خ

  األستاذ شجاعى يتحدث بالروبيت هيندى يف االدارة.

  اليوم احملاضر البيان عن النرتوجني بالوضع والتفصيل.يف هذا 

  سرتبيج هو فاحص يسكن جباكرتا.

ب32  20 

 خ

 خ

 خ

  يتحدث السجاعى مع رابيت هندى يف الدوان .

 هذا اليوم املدرس البيان عن نرتوغن بالواضح و التفصيل.

 ساترنربغ هو مفتش الذي يسكن يف جاكرتا.

ب38  21 

 خ

 خ

 خ

  تتكلم برابيت هندي يف االدارة.أستاذ سجائي 

بواضح و دقيقا. ن��ا��
 هذا اليوم حماضر يسرة ان   

 سرتين برغ هو باحس يسكن يف جاكرتا.

ب41  22 

 خ

 خ

 خ

  استاذ سجاعي حيدث مع روبرت هيندي ىف اإلدارة.

بالواضح. �ن���
ويف هذا اليوم املدرس يبني على   

 ستنربغ هو مفتش الذي يكنس يف جاكرتا.

ب43  23 

 خ

 خ

 ص

 شجاعي يتكلم مع روبرد هاند يف اإلدارة.

 اليوم يشرح احملاضر عن نيرتوجني.

 ستينربغ باحث يسكن يف جاكرتا.

ب45  24 

 ص

 ص

  يتكلم شجاعى مع روبرت هايند يف اإلدارة.

  هذا اليوم يشرح احملاضر عن نرتوجني.
ب46  25 
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 ستينربغ باحث الذي يسكن جباكرتا ص

  

  برتغالأمريكا، تقنية،  .3

/اخلطأ  الصواب   رقم عالمة  اجلملة 

 خ

 خ

 خ

  يف األسبوع القدمي امحد يذهب اىل امريكا معي.

  مرتجم حيتاج طريقة و تيكنيك لرتمجة قرأة العربية.

 رجع حممود من قرتوكل واالن هو االسرتاح يف البيت.

ء3  1 

 خ

 خ

 خ

يف العسبوع القادمي.  .......أمحد ستتهب  

املنهاج نيكا يل ترجيم القرعة.املرتجم يريد   

 مهمد يرجاعو من فارتوغال واالن يستارحيو يف البيت

ء7  2 

 خ

 خ

 خ

 أمحد سيذهب إىل امريكا معي يف االسبوع الغد.

لرتمجة عملية العربية. ....... املرتجم جيعل الطريقة  

 رجعت حممود من فورتوغل واالن هو االسرتاحة يف البيت.

ء10  3 

 ص

 خ

 خ

 االسبوع غدا امحد يذهب اىل األمريكا مع انا.

 مرتجم حيتج الطريقة وسائل على ترجم اىل اللغة العربية.

 حممود رجع من الفورتوكال واالن ويسرتاحة يف البيت 

ء12  4 

 خ

 خ

 خ

مرييكا معي.أأسبوع القدمي أمحد اذهب اىل   

هندسة لرتمجة نص العربية. مرتجم حيتج وسائل و  

فورتكال واالن هو اسرتاحة يف البيت.حممود رجع من   

ء13  5 

 خ

 خ

 خ

 اسبوع غدا يذهب امحد اىل امريكا معي.

ريق لرتجم تعريب.طمرتجم حيتج بالوسائل وال  

 ارجع حممود فورتوعلي واالن هو راحح يف بيته.

ء14  6 



37 

 

 خ

 خ

 خ

 اسبوع امحد يذهب اىل األمريكييا معي.

يسرتح يف الدار.حممود يرجع من الفورتوكاليا واالن هو   

 مرتجم حيتاج كيفية و كيفي لرتاجم رسم عرب.
ء19  7 

 خ

 خ

 خ

 سيذهب أمحد اىل أمرييكا معي يف االسبوع املقبل.

 احتاج املرتجم اىل .......و تيقنيك ليرتجم النص العريب.

 رجع حممود من برتوغل واالن يسرتيح يف البيت.

ء21  8 

 ص

 خ

 خ

الزمان معي.حممد يذهب اىل أمريكا يف قدمي   

يف ترجم العرب. .........مرتجم حيتاج  

 حممود يرجع من القوتوكال.

ء24  9 

 خ

 خ

 خ

 سيذهب امحد اىل أمرييكا معي يف االسبوع القدمي. 

 مرتجم حيتاج الطريقة وتيقنيك يف ترمجة نص العربية.

 رجع حممود من فورتوغال واالن اسرتاحة يف البيت.

ب4  10 

 ص

 ص

 خ

 سيذهب أمحد إىل أمريكا معي يف االسبوع القادم. 

 املرتجم حيتاج إىل طريقة وتقنية يف ترمجة النص العريب.

 رجع حممود من برتغال واالن يسرتيح يف البيت.

ب6  11 

 ص

 خ

 ص

 امحد سوف يذهب اىل أمريكا معي يف االسبوع املقبل. 

 احتاج املرتجم طربقة وتقنيك لرتمجة نص العريب.

حممود عن برتغال واالن يسرتيح يف الدار.رجع   

ب10  12 

 خ

 خ

 خ

 سيذهب امحد اىل أمرييكا يب يف االسبوع املقبل. 

 حيتاج املرتجم طريقة وتقنيك يف ترمجة نص العرب.

 حممود رجع عن بورتوغال ويسرتيح يف البيت االن.

ب12  13 

 خ

 خ

  يذهب امحد إىل امريك معي يف االسبوع املاضي.

يرتجو..............مرتجم   
ب15  14 
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 رجع حممد إىل الفرتغل واالن يشرتحية ىف البيت. خ

 خ

 خ

 خ

 امحد يذهب اىل أمرييكا معي يف االسبوع القدمي . 

 احتاج مرتجم الطريقة وتقنيك يف ترمجة النص العريب.

 رجع حممود من فورتوغال واالن يسرتيح يف البيت.

ب16  15 

 ص

 ص

 خ

يف األسبوع القادم معي.سيذهب أمحد اىل أمريكا   

 احتاج املرتجم إىل الطريقة وتقنية يف ترمجة النص العريب.

 حممود رجع من برتوغال واالن اسرتاح يف البيت.

ب20  16 

 ص

 ص

 ص

 أمحد سيذهب إىل أمريكا يف االسبوع القادم معي. 

 وحيتاج املرتجم إىل منهج وتقنية يف الرتمجة إىل النص العريب.

برتغال االن يسرتيح يف البيت.رجع حممود من   

ب24  17 

 خ

 خ

 خ

  .املقبلع و إىل أمريك معي يف االسب امحد  يذهب

بية.العر  النصوص وحتنيك لرتمجة ةالطريق املرتجم إىل حيتاج  

ح يف البيت.ييسرت االن رجع حممود من األندلوسيا و   

ب26  18 

 خ

 خ

 خ

 امحد يذهب إىل أمريك معي يف االسبع القدمي.

حيتاج الطريق وحتنيك لرتمجة العرابية.املرتجم   

 حممود رجع من األندلوسيا ويسرتح يف البيت.

ب27  19 

 خ

 خ

 خ

  يف أسبوع االيت سيذهب أمحد اىل أمريقى معي.

 املرتجم حيتاج الطريقة و التحطيط ليرتجم  املقلة العربية.

 عاد حممود من فرطغال و االن يسرتح يف البيت.

ب30  20 

 خ

 خ

 خ

  امحد اىل امريك معي ىف االسبوع املاضى.يذهب 

ل ليرتجم كالم عراب.ئياحتاج مرتجم اىل الطريقة وس  

 رجع حممود من فورتوكال واالن يسرتحة يف البيت.

ب31  21 

 خ

 خ

 امحد يذهب اىل امريقا يف االصبوع االت معىن.

 رجع حممد من الربتوغال واالن هو اسرتاحة يف البيت.
ب34  22 
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بطريق للرتمجة اللغة العربية.الرتاجم حيتاج  خ  

 خ

 خ

 خ

 سيذهب امحد اىل االمرك معين يف االسبوع القدمي.

 حيتاج الرتمجي الطريق وحتنيك لرتمجة العربية.

 رجع حممود من االلبانيا ويسرتح يف البيت.

ب39  23 

 ص

 ص

 ص

  أمحد   يذهب إىل أمريكا يف األسبوع القادم معي.

  حيتاج املرتجم إىل املنهج وتقنية لرتمجة النص العريب. 

 عاد حممود من برتغال واالن يسرتح يف البيت .

ب42  24 

 خ

 خ

 خ

 امحد يذهب اىل امريقا يف االصبوع االت معىن.

 رجع حممد من الربتوغال واالن هو اسرتاحة يف البيت.

للرتمجة اللغة العربية. .......الرتاجم حيتاج بطريق  

ب33  25 

 

 تصويب المعربة  .ج 

  اخلطوة التالية  بعد التعارف باخلطأ هي تصويبه، وأما تفصيله فهي ما يلي: 

  رقم عالمة الخطاء الصواب التصويب

عدم مهزة القطع فيها، وكون ألف بعد 

  الكاف
ء1 اوكسد كاربون أوكسيد كربون  1  

ب47 - -  عدم الكلمة املعربة  2  

بعد عدم مهزة القطع فيها، وكون ألف 

 الكاف
ب44 اوكسيد كاربون أوكسيد كربون  3  

ب40 - -  عدم الكلمة العربة  4  

دخول أل يف املضاف وعدم الواو و 

 النون بعد حرف الباء
ب37 األوكسد كرب أوكسيد كربون  5  

عدم رأس اهلمزة يدل على مهزة القطع 

 و عدم الياء بعد حرف السني
ب36 اوكسد كربون أوكسيد كربون  6  
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اهلمزة يدل على مهزة القطع عدم رأس 

و عدم الياء بعد حرف السني واتصال 

 ألف يف الكاف

ب35 اوكسد كاربون أوكسيد كربون  7  

ب28 - أوكسيد كربون  -  8  

عدم رأس اهلمزة يدل على مهزة القطع 

 واتصال ألف يف حرف الكاف
ب23 اوكسيت كاربون أوكسيد كربون  9  

ب19 - أوكسيد كربون  -  10  

اهلمزة يدل على مهزة القطع عدم رأس 

واستخدام القاف والصاد بدال حلرف 

الكاف والسني وعدم الياء بعد السني 

 واتصال ألف يف الكاف

ب17 اوقصد كاربون أوكسيد كربون  11  

ب11 - أوكسيد كربون  -  12  

عدم رأس اهلمزة يدل على مهزة القطع 

وعدم كلمة أوكسيد بل وجود غاز 

ووجود األلف  minyak,مبعىن 

  والتاء يف أخر الكلمة

ب8 غاز كربونات أوكسيد كربون  13  

ب3 اوكسد كاربون أوكسيد كربون ب35انظر التوصيف يف الرقم   14  

دخول أل يف املضاف وعدم رأس 

اهلمزة يدل على مهزة القطع ووجود 

 الواو العطفية يف اإلضافة

ء4 االوكسيد والكربون أوكسيد كربون  15  

ء6 أوكسيد كاربون أوكسيد كربون يف الكاف فاتصال أل  16  

عدم الواو بعد اهلمزة واتصال ألف يف 

 الكاف
ء8 أكسيد كاربون أوكسيد كربون  17  
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وجود الساء وألف بعد حرف الدال و 

 اتصال ألف بعد الكاف
ء15 أوكسيدسى كاربون أوكسيد كربون  18  

عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة القطع 

بعد الكاف واتصال واستعمال الصاد 

 أل يف الكاف

ء16 اوكصيد كاربون أوكسيد كربون  19  

استعمال العني يف أول الكلمة والصاد 

 بعد الكاف
ء17 عكصد الكربون أوكسيد كربون  20  

ء20 - أوكسيد كربون  -  21  

 عدم رأس اهلمزة عالمة  هلمزة القطع

 وعدم الواو بعدها
ء18 اكسيد كربون أوكسيد كربون  22  

رأس اهلمزة عالمة  هلمزة القطع عدم 

وعدم الواو بعدها واستعمال الطاء ال 

 بالدال

ء22 اكسيط كربون أوكسيد كربون  23  

عدم رأس اهلمزة عالمة  هلمزة القطع 

 واتصال ألف يف الكاف
ء27 اوكسيد كاربون أوكسيد كربون  24  

ب1 - أوكسيد كربون  -  25  

 

األخطاء اإلمالئية  الباحث وجد ومالحظتها، الطلبة من املعربة األخطاء حتليل وبعد وب

  وأما تفصيلها فهي ما يلي:والنحوية 

، 22، 20، 19، 18، 17، 16، 14، 13، 11، 9، 7، 6، 3، 1:  اإلمالئية .1

23 ،24. 

 15، 5النحوية :  .2

  . 4، 2عدم املعربة :  .3

  الرقم اخلطأ الصواب التصويب
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استعمال الصاد بعد التاء وعدم الواو 

  السني بعد
ء1 باتصن باتسون  

1  

ب47 - باتسون  -  2  

استعمال الصاد بعد التاء وعدم الواو 

 والنون بعد السني
ب44 باتص باتسون  

3  

ب40 - باتسون  -  4  

ب37 باتص باتسون ب44انظر التوصيف يف الرقم   5  

اتصال ألف لينة يف غري حملها وعدم 

 السني والنون
ب36 باتى صان باتسون  

6  

التاء ال بالطاء وجود الياء استعمال 

  يف وسط الكلمة وعدم السني والنون
ب35 باطيصان باتسون  

7  

ب28 - باتسون  -  8  

وجود الياء يف وسط الكلمة وعدم 

 السني والنون
ب23 باتيصون باتسون  

9  

ب19 باتصون باتسون عدم استعمال السني  10  

ب17 - باتسون  -  11  

ب11 - باتسون  -  12  

ب8  باتيسون باتسون الساكنة بعد التاءوجود الياء   13  

ب3 بايت صان باتسون ب 36انظر التوصيف يف الرقم   14  

ء4 - باتسون  -  15  

ء6 - باتسون  -  16  

ء8 باتيسون باتسون ء 8 انظر التوصيف يف الرقم  17  

ء18 باتسن باتسون عدم الواو والنون  18  

ووجود الياء  عدم استعمال السني ء16 باتيصان باتسون  19  
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 بعد الباء

ء17 بتصان باتسون عدم استعمال السني والواو  20  

ء18 - باتسون  -  21  

ء20 - باتسون  -  22  

وجود التاء يف غري حملها وعدم 

 استعمال التاء بعد الباء
ء22 باطيستون باتسون  

23  

ء27 باتيسون باتسون ء 8 انظر التوصيف يف الرقم  24  

ب1 - باتسون  -  25  

 

األخطاء اإلمالئية وأما  الباحث وجد ومالحظتها، الطلبة من املعربة األخطاء حتليل وبعد

  تفصيلها فهي ما يلي:

.24، 23، 20، 19، 18، 17، 14، 13، 10، 9، 7، 6، 5، 3، 1اإلمالئية :  .1
  

 الرقم عالمة اخلطأ الصواب التصويب

عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة القطع و عدم 

  واتصال ألف يف أخري الكلمةاستعمال اجليم 
ء1 ارقنتنا أرجنتني  1  

عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة القطع  واتصال 

ألف يف أخري الكلمة وباستعمال اجليم ال 

 بالكاف

ب47 اركنتينا أرجنتني  2  

ووجود  عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة القطع

 األلف يف حرف النون
اارجينتن أرجنتني ب44   3  

عالمة هلمزة القطع واتصال عدم رأس اهلمزة 

 ألف يف أخري الكلمة
ب40 ارجنتينا أرجنتني  4  

ب37 األرجنتني أرجنتني دخول أل يف التعريف  5  
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عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة القطع واتصال 

 ألف وظهور ثالث نقط يف الكاف
ب36 ار������ أرجنتني  6  

عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة القطع واتصال 

استعمال اجليم وال باستعمال ألف وعدم 

  الغني

ب35 ارغنتنا أرجنتني  7  

ب28 أجنتني أرجنتني عدم استعمال الراء بعد اهلمزة  8  

عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة القطع واتصال 

ألف وظهور ثالث نقط يف الكاف وعدم 

 استعمال الياء الساكنة

ب23 ار����� أرجنتني  9  

ب19 أرجنتينا أرجنتني اتصال ألف يف حرف النون  10  

عدم استعمال مهزة القطع يف أول الكلمة و 

 اتصال ألف يف حرف النون
ب17 عرغنتنا أرجنتني  11  

ب11 أرجنتينا أرجنتني ب 19 انظر التوصيف يف الرقم  12  

عدم رأس مهزة عالمة هلمزة القطع وعدم 

 استعمال اجليم
ب8 ارغنتني أرجنتني  13  

استعمال ظهور ثالث نقط يف الكاف وعدم 

  اجليم

 واتصال ألف يف أخري الكلمة

ب3 أر����� أرجنتني  14  

ظهور ثالث نقط يف الكاف واستعمال الياء 

 الساكنة واتصال ألف يف أخري الكلمة
ء4 أر������� أرجنتني  15  

ء6 - أرجنتني  -  16  

عدم رأس اهلمزة  عالمة هلمزة القطع واتصال 

ء8 ارجينتينا أرجنتني ألف يف أخري الكلمة  17  
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ء15 أر������� أرجنتني ء4 انظر التوصيف يف الرقم  18  

ظهور ثالث نقط يف الكاف وعدم استعمال 

 اجليم واتصال ألف يف أخري الكلمة
ء16 أر������ أرجنتني  19  

ء17 ار����� أرجنتني ب 23انظر التوصيف يف الرقم   20  

دخول أل يف التعريف وظهور ثالث نقط يف 

استعمال اجليم واتصال ألف الكاف وعدم 

 يف أخري الكلمة

ء18  ر����� أرجنتني  21  

ء20 أرجنتينا أرجنتني ب 11  انظر التوصيف يف الرقم  22  

عدم رأس اهلمزة  عالمة هلمزة القطع وعدم 

 استعمال اجليم واتصال ألف يف أخري الكلمة
ء22 ارغنتينا أرجنتني  23  

أخري وعدم استعمال اجليم واتصال ألف يف 

 الكلمة
ء27 أرغينتينا أرجنتني  24  

ب1 - أرجنتني  -   25  

  

األخطاء اإلمالئية وأما  الباحث وجد ومالحظتها، الطلبة من املعربة األخطاء حتليل وبعد

  تفصيلها فهي ما يلي:

، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1اإلمالئية :  .1

17 ،18 ،19 ،20   ،21 ،22 ،23 ،24.  

 

 الرقم العالمة اخلطأ الصواب التصويب

عدم استعمال الواو والتاء و األلف  

 وظهور نقطة يف أخري الكلمة
ء2 ربرط هنذ روبرت هايند  1  

استعمال الياء و الطاء وعدم 

استعمال التاء بعد الراء و ال توجد 
ء5 روبريط هند روبرت هايند  2  
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 ألف يف اهلاء والياء بعدها

الراء وال توجد ألف عدم الواو بعد 

اتصالت باهلاء ووجود األلف اللينة يف 

 أخري الكلمة

ء9 رابرت هندى روبرت هايند  3  

عدم الواو بعد الراء و التاء بعد الراء 

الثانية وال توجد ألف اتصالت باهلاء 

 ووجود األلف اللينة يف أخري الكلمة

ء11 رابط هندى روبرت هايند  4  

ء23 - روبرت هايند  -   5  

استعمال الياء و الطاء وعدم 

استعمال التاء والراء ووجود األلف 

 اللينة يف أخري الكلمة

ء25 روبيط هندى روبرت هايند  6  

عدم الواو بعد الراء و عدم الراء بعد 

الباء وال توجد ألف اتصالت باهلاء 

 ووجود األلف اللينة يف أخري الكلمة

ء26 رابت هندى روبرت هايند  7  

بعد الباء وال توجد ألف عدم الراء 

اتصالت باهلاء ياء بعدها ووجود الواو 

 يف أخري الكلمة

ء28 روبات هندو روبرت هايند  8  

عدم استعمال الراء بعد الباء وال 

توجد ألف اتصالت باهلاء ووجود 

 األلف اللينة يف أخري الكلمة

ب2 روبيت هندى روبرت هايند  9  

عدم استعمال الراء بعد الباء وال 

 توجد ألف اتصالت باهلاء
ب5 روبيت هند روبرت هايند  10  

عدم استعمال التاء بعد الراء وال 

 توجد ألف اتصالت باهلاء
ب7 روبرد هيند روبرت هايند  11  
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ب9 - روبرت هايند  -   12  

عدم الواو بعد الراء ووجود الياء بعد 

الباء ووجود األلف اللينة يف أخري 

 الكلمة

هندىربريت  روبرت هايند ب13   13  

بRobert Hinde 14 روبرت هايند عدم الكلمة املعربة  14  

عدم استعمال األلف بعد اهلاء 

 ووجود الياء بعد الدال
ب18 روبرت هيندي روبرت هايند  15  

عدم استعمال الراء بعد الباء وعدم 

استعمال األلف بعد اهلاء ووجود الياء 

 بعد الدال

ب21 روبيت هيندي روبرت هايند  16  

وجود الياء بعد الباء و الياء بعد 

 الدال
ب22 روبريت هيندى روبرت هايند  17  

عدم الراء يف أول الكلمة وعدم 

استعمال التاء بعد الراء وعدم اتصال 

 األلف باهلاء وعدم الياء بعدها

ب25 بريد هندى روبرت هايند  18  

  ب25 انظر التوصيف يف الرقم

 
ب29 بريد هندى روبرت هايند  19  

  ب21 انظر التوصيف يف الرقم

 
ب32 روبيت هيندى روبرت هايند  20  

عدم استعمال الواو بعد الراء ووجود 

الياء الساكنة بعد الباء وعدم الراء 

بعد الباء و عدم اتصال األلف باهلاء 

 ووجود األلف اللينة يف أخري الكلمة

ب28 رابيت هندى روبرت هايند  21  

ووجود عدم استعمال الواو بعد الراء  ب41 رابيت هندي روبرت هايند  22  
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الياء الساكنة بعد الباء وعدم الراء 

 بعد الباء و عدم اتصال األلف باهلاء

عدم اتصال األلف باهلاء ووجود الياء 

 يف األخر الكلمة
ب43 روبرت هيندي روبرت هايند  23  

ب46 - روبرت هايند  -   24  

هايندروبرت   والياء  عدم استعمال التاء بعد الراء نداه دروبر   ب45   25  

  

األخطاء اإلمالئية وأما  الباحث وجد ومالحظتها، الطلبة من املعربة األخطاء حتليل وبعد

  تفصيلها فهي ما يلي:

، 14، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2،  1اإلمالئية :  .1

15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25. 

  
 

 

 الرقم عالمة اخلطأ الصواب التصويب

عدم استعمال التاء بعد النون والواوبعد 

 الراء والياء الساكنة بعد اجليم
ء2 النطرجن نرتوجني  1  

ء5 النرتاغني نرتوجني عدم استعمال الواو بعد الراء واجليم  2  
ء9 ��
و��ن نرتوجني ظهور ثالث نقط يف الكاف  3  

استعمال الياء بعد النون وعدم استعمال 

 اجليم
ء11 نيرتوقني نرتوجني  4  

استعمال الياء بعد النون وعدم استعمال 

 اجليم
ء23 نيرتوغني نرتوجني  5  

عدم استعمال التاء بعد النون والواو بعد  ء25 نطرغني نرتوجني  6  
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 الراء وعدم اجليم بعدها

ء26 نرتوقني نرتوجني عدم استعمال اجليم  7  

عدم استعمال التاء بعد النون وظهور 

 الكافثالث نقط يف 
�و��ن نرتوجني�ء28 �  8  

ب2 ��
و��ن نرتوجني ء9انظر التوصيف يف الرقم   9  

ب5 نيرتوجني نرتوجني استعمال الياء الساكنة بعد النون  10  

ب7 - نرتوجني  -  11  

ب9 نرتوغني نرتوجني عدم استعمال اجليم  12  

ب13 -  نرتوجنيال  -  13  

ب14 - نرتوجني  -  14  

ب18 - نرتوجني  -  15  

عدم استعمال الواو بعد الراء والواو بعد 

 اجليم
ب21 نرتاجن نرتوجني  16  

ب22 نيرتوجني نرتوجني ب5لرقم انظر التوصيف يف ا  17  

ظهور ثالث نقط يف الكاف وعدم 

 استعمال اجليم
ب25 ��
و�� نرتوجني  18  

ب29 ��
و�� نرتوجني ب25 انظر التوصيف يف الرقم  19  

ب32 -  نرتوجنيال  -  20  

ب28 نرتوغن نرتوجني الياءو  عدم استعمال اجليم   21  

عدم استعمال الواو بعد الراء وظهور ثالث 

 نقط يف الكاف وعدم استعمال اجليم
ب41 ��
ا��ن نرتوجني  22  

ب43 ��
و��ن نرتوجني ء9انظر التوصيف يف الرقم   23  

ب45 نيرتوجني نرتوجني ب5 انظر التوصيف يف الرقم  24  

ب46 - نرتوجني  -  25  
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األخطاء اإلمالئية وأما  الباحث وجد ومالحظتها، الطلبة من املعربة األخطاء حتليل وبعد

  تفصيلها فهي ما يلي:

1. 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،12 ،16 ،17 ،18 ،19 ،21 ،

22 ،23 ،24.  

  

  الرقم اخلطأ الصواب التصويب

عدم استعمال الياء الساكنة بعد التاء 

الراءوالغني بعد   
ء2 ستنربك ستينربغ  1  

عدم استعمال الياء الساكنة بعد التاء 

 سابق الراء على النون
برغ سرتن ستينربغ ء5   2  

ء2انظر التوصيف يف الرقم  ء9 ستنربك ستينربغ   3  
ء11 ستنربغ ستينربغ عدم استعمال الياء بعد التاء  4  

ء23 - ستينربغ -  5  

الراء عدم استعمال الياء بعد التاء ووجود 

 بعدها
ء25 سرتبرغ ستينربغ  6  

عدم استعمال الياء بعد التاء ووجود 

القاف والياء يف غري حملهما وعدم 

 استعمال الغني

ء26 ستنربقي ستينربغ  7  

عدم استعمال الياء بعد التاء ووجود 

 الدال يف غري حملها عدم استعمال الغني
ء28 ستندبرك ستينربغ  8  

التاء، عدم سبقت األلف والنون  على 

الياء بعد التاء وسبقت الراء على الباء 

 وعدم استعمال الغني

ب2 سانرتبك ستينربغ  9  
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ء11انظر التوصيف يف الرقم  ب5 ستنربغ ستينربغ   10  

ب7 - ستينربغ  -  11  

ب9 - ستينربغ  -  12  

  13 ب13 ثرنربج ستينربغ خروج الرتمجة من النص األصل

ب14 - - عدم املعربة  14  

ب18 ستينربج ستينربغ استعمال الغنيعدم   15  

بSternerberg 21 ستينربغ عدم الرتمجة إىل العربية  16  

استعمال امليم يف غري حملها والياء الساكنة 

 بعد الباء
ب22 ستيمبريغ ستينربغ  17  

ب25 سربريك ستينربغ خروج الرتمجة من النص األصلي  18  

ب29 - ستينربغ -  19  

ب32 سرتبيج ستينربغ النص األصليخروج الرتمجة من   20  

اتصال األلف بالساء وعدم استعمال الياء 

 بعد التاء
ب28 ساترنربغ ستينربغ  21  

ب41 سرتين برغ ستينربغ سبقت الراء على الياء والنون  22  

ب43 ستنربغ ستينربغ ء11انظر التوصيف يف الرقم   23  

ب45 - ستينربغ  -  24  

  25  ب46 - ستينربغ  -

  

 األخطاء اإلمالئية الباحث وجد ومالحظتها، الطلبة من املعربة األخطاء حتليل وبعد

  وأما تفصيلها فهي ما يلي: والصرفية

، 20، 18، 17، 15، 13، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1اإلمالئية :  .1

21 ،22 ،23. 

 16الصرفية :  .2
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 .14عدم املعربة :  .3

  

 الرقم  عالمةال اخلطأ الصواب التصويب

اهلمزة عالمة هلمزة القطععدم رأس  ء3 امريكا أمريكا   1  
ء7 - - عدم الكلمة العربة  2  

ء3انظر التوصيف يف الرقم  ء10 امريكا أمريكا   3  
ء12 -  مريكااأل -  4  

ستعمال الياء بعد امليمبا مرييكاأ أمريكا  ال  ء13   5  

ء14 امريكا أمريكا انظر التوصيف يف الرقم  6  

الكلمةازدواج الياء يف أخر  ء19 األمريكييا أمريكا   7  

ء21 أمرييكا أمريكا استعمال الياء بعد امليم  8  

ء24 - أمريكا -  9  

ء13انظر التوصيف يف الرقم  ب4 أمرييكا أمريكا   10  

ب6 - أمريكا -  11  

ب10 - أمريكا -  12  

ء13انظر التوصيف يف الرقم  ب12 أمرييكا أمريكا   13  

القطع  عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة

 وعدم األلف اتصلت باالكاف
ب15 امريك أمريكا  14  

ب12انظر التوصيف يف الرقم  ب16 أمرييكا أمريكا   15  

ب20 - أمريكا -  16  

ب24 - أمريكا -  17  

ب26 أمريك أمريكا وعدم األلف اتصلت باالكاف  18  

ب26  انظر التوصيف يف الرقم ب27 أمريك أمريكا   19  

ب30 أمريقى أمريكا عدم استعمال الكاف  20  
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ب15  انظر التوصيف يف الرقم ب31 امريك أمريكا   21  

عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة القطع و 

 عدم استعمال الكاف
ب34 امريقا أمريكا  22  

دخول ألـ و عدم رأس اهلمزة عالمة هلمزة 

 القطع وعدم الياء بعد الراء
ب39 االمرك أمريكا  23  

ب42 - أمريكا -  24  

ب 34 التوصيف يف الرقمانظر  ب33 امريقا أمريكا   25  

  

األخطاء اإلمالئية  الباحث وجد ومالحظتها، الطلبة من املعربة األخطاء حتليل وبعد

  فهي ما يلي: صرفية وأما تفصيلهاوال

 .25، 23، 22، 21، 20، 19، 18،  14 ،7، 6، 3، 1:  اإلمالئية .1

 15، 13، 10، 8، 5الصرفية :  .2

 . 2عدم املعربة:  .3

  

 الرقم عالمة اخلطأ الصواب التصويب

استعمال الياء الساكنة وعدم 

استعمال القاف وعدم زيادة الياء 

 والتاء الزائدة

ء3 تيكنيك تقنية  1  

وعدم استعمال القاف وعدم زيادة 

 الياء والتاء الزائدة
ء 7نيكا تقنية  2  

ء10 - - عدم الكلمة املعربة  3  
ء12 وسائل تقنية خروج الرتمجة من النص األصلي  4  

ء13 هندسة تقنية خروج الرتمجة من النص األصلي  5  

ء14 الطريق تقنية خروج الرتمجة من النص األصلي  6  
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ء19 كيفي تقنية خروج الرتمجة من النص األصلي  7  

استعمال الياء الساكنة بعد التاء 

 وعدم زيادة ياء النسبة والتاء الزائدة
ء21 تيقنيك تقنية  8  

ء10انظر التوصيف يف الرقم  ء24 -  -   9  

ء21انظر التوصيف يف الرقم  ب4 تيقنيك تقنية   10  

ب6  تقنية   11  

عدم استعمال التاء الزائدة يف أخري 

 الكلمة
ب10 تقنيك تقنية  12  

ب10انظر التوصيف يف الرقم  ب12 تقنيك تقنية   13  

ء10انظر التوصيف يف الرقم  ب15 - -   14  

ب10انظر التوصيف يف الرقم  ب16 تقنيك تقنية   15  

ب20 - تقنية -  16  

ب24 - تقنية -  17  

عدم استعمال القاف بعد التاء وعدم 

 زيادة ياء النسبة والتاء الزائدة
ب26 حتنيك تقنية  18  

ب26  انظر التوصيف يف الرقم ب27 حتنيك تقنية   19  

ب30 التحطيط تقنية خروج الرتمجة من النص األصلي  20  

ب31 وسئل تقنية خروج الرتمجة من النص األصلي  21  

ء10انظر التوصيف يف الرقم  ب34 - -   22  

ب26  انظر التوصيف يف الرقم ب39 حتنيك تقنية   23  

ب42 - تقنية -  24  

ء10انظر التوصيف يف الرقم  ب33 - -   25  
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األخطاء اإلمالئية  الباحث وجد ومالحظتها، الطلبة من املعربة األخطاء حتليل وبعد

  والداللية وأما تفصيلها فهي ما يلي:

 .23، 19، 18، 13،15، 12، 10، 8، 2، 1:  اإلمالئية .4

 .21، 20، 7، 6، 5، 4:   الداللية .5

  . 25، 22، 14، 9، 3عدم املعربة:  .6

 الرقم عالمة اخلطأ الصواب التصويب

عدم استعمال الباء يف أول الكلمة و 

التاء و عدم الغني واأللف استعمال الواو بعد 

 اتصلت ا

ء3 قرتوكل برتغال  1  

استعمال الفاء واأللف يف غري حملهما والواو 

 بعد التاء
ء7 فارتوغال برتغال  2  

استعمال الفاء والواو يف أول الكلمة وعدم 

استعمال الباء فيه وعدم األلف اتصلت 

 بالغني

ء10 فورتوغل برتغال  3  

الفاء والواو يف أول دخول ألـ و استعمال 

الكلمة وعدم استعمال الباء فيه وظهور 

 ثالث نقط يف الكاف

ء12 ا���ر����ل برتغال  4  

استعمال الفاء والواو يف أول الكلمة وعدم 

استعمال الباء فيه وظهور ثالث نقط يف 

 الكاف

ء13 ��ر���ل برتغال  5  

ء14 فورتوعلي برتغال خروج الرتمجة من النص األصلي  6  

دخول ألـ و استعمال الفاء والواو يف أول 

الكلمة وعدم استعمال الباء فيه واستعمال  

 الكاف يف غري حملها

ء19 الفورتوكاليا برتغال  7  
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استعمال الواو بعد التاء وعدم األلف اتصلت 

 بالغني
ء21 برتوغل برتغال  8  

دخول ألـ واستعمال القاف والواو يف غري 

الكلمة وظهور  حملهما وعدم الباء يف أول

 ثالث نقط يف الكاف وعدم الغني

ء24 ا�������ل برتغال  9  

استعمال الفاء والواو يف أول الكلمة وعدم 

 استعمال الباء فيه
ب4 فورتوغال برتغال  10  

ب6 - برتغال  -   11  

ب10 -  برتغال  -   12  

ب12 بورتوغال برتغال استعمال الواو بعد الباء والتاء  13  

استعمال الباء واأللف دخول ألـ وعدم 

 اتصلت بالغني
ب15 الفرتغل برتغال  14  

ب16 فورتوغال برتغال عدم استعمال الباء ووجود الواو بعد التاء  15  

ب20 برتوغال برتغال وجود الواو بعد التاء  16  

ب24 - برتغال  -   17  

ب26 األندلوسيا برتغال خروج الرتمجة من النص األصلي  18  

ب27 األندلوسيا برتغال النص األصليخروج الرتمجة من   19  

عدم استعمال الباء يف أول الكلمة والتاء بعد 

 الراء
ب30 فرطغال برتغال  20  

عدم استعمال الباء يف أول الكلمة ووجود 

 الواو بعد التاء وعدم استعمال الغني
ب31 فورتوكال برتغال  21  

ب34 الربتوغال برتغال دخول ألـ ووجود الواو بعد التاء  22  

ب39 االلبانيا برتغال خروج الرتمجة من النص األصلي  23  

ب42 - برتغال  -   24  
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ب33 الربتوغال برتغال  وجود الواو بعد التاء  25  

 

اإلمالئية  األخطاء الباحث وجد ومالحظتها، الطلبة من املعربة يف األخطاء حتليل وبعد

  ما يلي:والداللية وأما تفصيلها فهي 

، 16، 15، 14، 13، 10، 9،  8، 6،7، 5،  3،4، 2 ،1اإلمالئية :  .1

20 ،21 ،22 ،25. 

  .23، 19، 18: الداللية .2

  

  

  

  

  

  

  
 


