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ىلسخًنساٝنلقس خ متساأن يٌنسريأخ س١نمأسأليصسءةضلساألبلةس اأ ليم ،س
س
مثرس ىلسر حساألخساأعإ إس األر ذساأغ يلس١نمأسراأيساأإغفؿ س
ىلسر حساألر ذساأغ يلس١نمأسءك ـسرعأساأأ م
ىلسر حساألأ قساأعإ إس١نمأس رلسخ هيَّ س
ىلسر حساألأ قساأعإ إسدظه ساأ ح س
مسءحي عس ءدفاتس تغمأكمساهللس ٘ن ص س

سس
س
ىلسٗنينساألح س األهأق ع

س

س

س
دنسخ أصساٞنفدةس
احمل س
١نمأسء فر ش س
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سسسءت أـسَنإ لساأشو سأولسدمسقأـسيلساأأأمسيفس أأادساتطساٞن دةس ء ٟنمس
اأ ل ساألأإاعسيفسأ دع ساإلر اعساٝن ه ساأت مسق رأدفاسيلساحمل ض اتساٞنو ف س
أه س

أويسءٕنومسدمس أأادا س
س
سسس اأشو سدفهفؿسء ض ًسأولسدمساألخ ٌن:سغ دةساأعمفده،س أفأي ساأ يأس
ألفسدنحهم سيلساإلذفساأو ًنس إأ دةس خ جست ٗن يهم سأنلٌنسدمساأنلفصس
اأيتست ق سٟن سيفساتطساحمل ض ات س
س

اعتراؼ بالجميل

سسسد سك فساتاساأعملسأي مسأفالسةضلساهللسء الًسمثسءر تتيتساأو اـسيفسأ دعيتس
حلبس اٛن دع ساألردخي سألفسكلساالا م ـس اأ أ ساأيتسقأدفا سيلس ءخ سألفس
د أأساأأرار سس ءخصس أتك سءر ذخ ساأأك فرسأ أساٛن رسأفٍّأ،سذأكس
اٞنعلٍّم ساأ رع ساأته سك ف سء ؿ سدم سألمين سحب ساأرتٗن سيف سرنيت ساأل ىل سيفس
سدمسألمصس ق ًس أاأي سيفستعليمساأرتٗن ،س األر تتةساأو اـس
اٛن دع س اق
اأت مسألمفينساأرتٗن سيفساٛن دع ساألردخي سسأإاكمساهللسأينسكلسخًن،س ءرأفس
ءفس وففساتاساأعملستو ٬ن ًسد فاضع ًسأ لكساٛنهفدساأيتسالسءخ ا سد سحيي
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سسساٜنمأ س هللسربساأع ٞنٌنس ءةضلساألبلةس اأ ليمسألفسريأخ س١نمأس ألفس
آأصس هح صسءٗنعٌنس عأ ،،س
س

سسسةهتا سك ب س٪ن فه سألف سر ن سأش ة س١ن ض ة سدم س١ن ض ات ساأرتٗن ساأيتس
درر ه سيفس حأىسد ق تساأرتٗن ،س ت نساتطساحمل ض اتسيفسق مٌن:سأ يبس
–س ٤نليإه،س س ٤نليإه-أ يب،سدنستكيإسءكربسألفساأ مساأل ؿساأتهس هأؼس
ىل ستعإ إسده رةسار خأاـ ساٞنعجمسيفساأرتٗن س اخ ي ر ساٞنعىنساٞنن ربسألولم س
اٞن ادست ٗن ه س
س

سسسدمساٞنهمسءفستبلحظ،سأإسإهساأ رئس اأن قأ،سءفس ساتاساأو بسأ عسأيضنس
ٌن س أ ك ساحمل ض ات ساأيت سقسأسدمسػهس س أفعل سيف سءحأ سد ق ت ساأرتٗن سد فس
تعأ لسسك ًنس اتاسقأس ف سأكس أفدسخفعسدمسأأـساأرتا طساٞنن يس ٌنسٗنل س
ءخ ى،سة حمل ض ةسكم ستعلمففسٗنيع ًس ضمنه سدأاخبلتس اقرتاح تس ءرئل س
ردسيفسأملي ستعليمي ستع مأسألفسد أءسءش صسد س وففس أاأيس
ءأف س ءختسس رس

األةو ر س .Stream of Consciousnessكل سذأك سءمأأس سدم س اقنس
اأ ج ساأشخلي س ألفسضفعساالح ي أ تساأيتسٞن ه سأأىسأأدسك ًنسدمس
ل ساأرتٗن س األغ ساإل٤نليإ سيفسأأدسدمساٛن دع تساألردخي س
س

سسسر جأ سء ض ستلميح ً سدم س ق سآلخ س ىل سدشوبلت س٥نف سيف ساأرتٗن س
ٕنني سأفسءفس ساٜنأ ثس ؿسأنه سيفساتاساٞن ؽساأ لًن،س خ دلسءفس وففس
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ذأكسدفضفأن ساأ دـس فسش عساهللسيفساأو بساأبلحقس(١ن ض اتسيفساأرتٗن س
اأع د :ساأو بساأث ين) س
سسس ءخًنساًس أيسسآخ ساً،سةهتاساأو بستع ًنس سأمسدنهجسيفس يأاغفأي ساأرتٗن ،س
ةهفسأيسسغ س لس ريل سأ ح يقسغ س ايس رش دساٞن أئسيفساأرتٗن س ىلس
علمساأرتٗن ستعلم ًسذاتيسًس ت ف سقأراتصسةيه س
س
اأ قساأ ليمسأ
س

آخ سدأفاامسءفساٜنمأسهللسربساأع ٞنٌن ،س
س
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مني ساتط ساٝن ساأأراري  ،س اي سق ل سأل عأ ل س اأ ف ساٞن م م ،سألفس
ضفعسخربةساٞناأَّسيفساأرتٗن س يفست ايلساٞنرتٗنٌنساد أتسألكث سدمسأ أسدمس
اأإدم سسس س
س
أ أسر أسن سكثًنسسدمساأ بلب،س فسملس ومسٗنيعهم،سأم س ذاسك فسدمساٞنمومس
تعلرمساأرتٗن سدمسد فىساألف س٥نفساالحرتاؼ سس ٤نيبسألفساتاساأ ااؿس
بسد أدسًس رلفبسألميسدنهجيس
ولسث س إذفساهلل:سخعم،س فسك فساأ أر م

ض ؼس أيصساأ ه دساأ أبس رعيصسيفسٓنليلساأعلفـس اٞنع ة سس اتاساأو بس
فـسألفساألرسساأيت سخفضحه سيفساتاساأفللساأ مهيأهساإلرش ده،س ٥نمس
بسر حأثسخ ل س
ألفس ٌنسءفسات عساٝن فاتساأعلمي ساٞنتكفرةسيفساتاساأو
م
سءهس
خفأي سك ًنة سيف سد ًنة ساٞن أرب س٥نف ساأفهفؿ س ىل ساالحرتاؼ س س ّن سءف س
ك بسك فسأمس وففسد خع ًسأ دع ًسٛنمينساٞنع رؼس اأعلفـ،سة أساخرتخ س ضنس
أيرن تس خلفصسدرتٗن س غًنا سدمساأ م ر مساٞن ني سألفسءرسسألمي سأ ف س
س
د فىساٞن أربس رةنسءدائص سس س
س
دم ساٞنهم ساالخ ط س ىل سءف ساتا ساأو ب ساف ساأل ؿ سيف سرل ل سدم ساأو بس
اأ عليمي سألم أر ٌن سألف ساأرتٗن س س قأ سأ ع سيف ساٞن فى ساٞن فرط سأ ل س
اأ ن ٌنساأل ىلس اأث خي سيفسٔنلصساألغ ساإل٤نليإ سء ساأرتٗن سس ٥نمسخعملس
ألفس ن عسك بسآخ س أءس ٞن ف تساألدىنساٞنن ر سألنهفضس ٞن أربسيفس
اتاساأعلمس اأفم سس خ فؿسد اراًس تو اراً،سالس٬نومسألم أربسءفس ل حسدرتٗن ًس

د سملس فاظبسألفساأ اعةسمثساأ اعةسمثساأ اعةس تعلمسد سءدومسدمسخرباتس
اآلخ مسيفساأرتٗن س
س
اٞنه راتساأيتس م لبستعإ إا سدمسخبلؿساأو ب :س
س
 -1بناء الذخيرة اللغوية
ت أـسٕن ر مس ن عساأتخًنةساألغف س سأ علمساأولم تسيفسري قه سس
اأ م ر م س اضح  ،س ٬نونك ساالر ف ض سةيه س تك سكلم ت سءخ ىس
أ ساأ أي  :س
س

أ .راأنسق دفر ًساْن اص:سأ يب -س ٤نليإهسمثسار خ جسدنصسكلم تس
ٓنبسءفس علمه س بل ك سساخرتسكلم سد سمثسد ٍّ فساأولم تس
اإل٤نليإ ساأيت ست له س س أ وم ستلك ساأولم  :ستع ب سس
أنفرتضسءف ساأولم تساإل٤نليإ سد له سك خ :س pursue,
follow, hound
ب راأنسق دفسس Collins Cobuild English Language
س

 Dictionaryس اف سد فاة س ن خ يصساأفرقي س اإلأورت خي سسمثس
سساخرتسد سشئ س
اُنثسأمسكلسكلم سدمساأولم تساأ
دمساٛنملساأيتس ضعه ساأ دفسسءدثل سألفسار خأاـساأولم سس
دث ؿ:
hound
1 hound hounds

2

A hound is a type of dog that is often
used for hunting or racing.
Rainey's chief interest in life is
hunting with hounds.
N-COUNT
2

hound hounds hounding hounded
If someone hounds you, they constantly
disturb or speak to you in an annoying or
upsetting way.
Newcomers are constantly hounding
them for advice.
From the start of the season, the
Arsenal striker has been hounded by the
press.
VB
3

hound hounds hounding hounded
If someone is hounded out of a job or
place, they are forced to leave it, often
because other people are constantly criticizing
them.
There is a general view around that
he has been hounded out of office by the
press.
VB: usu passive
(c) HarperCollins Publishers.

نطسٝ ا لبس ىلساأ أبست ٗن ساألدثل ساأيتس ضعه ساأ دفسس
ن ئل سس سٞا
3

ج -اُنث سأم ساأولم ساإل٤نليإ سيف سد اأن سءخ ى سدثل سدفرفأ س
س
اإلخو رت سس اق سسٗنل سدنه س ت ٗنه سسدث ؿ:
Russia’s pursuit of WTO membership received a
major international boost in 2004 when Russia
secured a promise of support for its entry from the
European Union (EU), its biggest trading partner,
although it must still reach similar agreements with
countries outside the EU.
(Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft
)Corporation. All rights reserved.

أبلر إادة ،س٬نونك ساق س سٗنل سك دل سدم س٢نإف ساأتخ ئ ساألغف س
دثلس British National Corpusس
د -س٬نونكسأ عليمساأ بلبساأولم تسدمساإل٤نليإ س ىلساأع ي سأمس
قساألجفعس ىلسق دفسس Collins Cobuildساٞنتكفرس اخ ي رسد س
تش عسدمساٛنملسألفسضفعسخربتكس ن طساأضعَّسأنأام س
س
 -2الترجمة على مستوى الجملة:
سء -يفساتاساأو ب،ساك فين س تك سٗنلسد نفأ ست فـست ٗن ه سألفس
ةهم ساألغ ساإل٤نليإ س قفاأأا س ساالقرتاح سان  ،سءف ستضيَّ سد س
شئ سدم سٗنل سدم سك ب ساأ فاأأ سأل كأ سدم سقأرة ساأ أبس
ألفسحلساٞنشوبلتساأنحف سةيه سسدث ؿسذأكساأ أرةسألفس
4

ت ٗن ساأفعلسيفساٜن ض ساٞن م سء سيفساٜن ض ساأ ـسء ساٛنملس
اأش ي ،سء سيفساٛنملساأ ي س اأفهفي س اأظ ةي س غًنا سكثًن س
س
بْ -ننب ساٝنفض سيف ستف هيل سار خأاـ ساألةع ؿ سأوي سالس
س
ت حفؿساحمل ض ةس ىلسدرسسيفسقفاأأساألغ ساإل٤نليإ س
س
ج٬ -نونكساالر ع خ س و بسة أسدمسخفأصساٚنص
س
 Building Skills for the TOEFL Testس
دمست أيَّسNancy Stanley and Carol King
س
٬نونك ساق س سد ستش ع سدم سٗنل سدتكفرة سةيص سأ عليم ساأ أبس
اأ غلبسألفساٞنشوبلتساأنحف سيفساأرتٗن س
س
سد -ات ن ساألد سخف ص سأنأ ساأرتٗن سدم ساأع ي س ىل ساإل٤نليإ سألفس
د فى ساٛنمل س س أ وم ساٛنمل ساٞنخ رة سغًن سدع أة ،سة ٞن أءس
اأرت فهس فؿسالس٩نفزستعليمسءكث سدمسده رةس احأةسيفسدهم س
احأة سس اهللسءألم
اػ -سأنأ ستع ضك سألرتٗن سألف سد فى ساٛنمل سْننب ساأولم تس
األع سألف ساأرتكيإ سان سأيس سألف س ن ع ساأتخًنة ساألغف س ل سألفس
اٞنشوبلتساأنحف سسأومسالس سسءفسٔنربساأ ل سءخصسأليهمسءفس
فقعفاسيفساٜني ةساأعملي ستض ة ستلكساٞنشوبلتس عضه سدنس عضس
يفسٗنل س احأة س
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س٬نونكساأرتكيإسألفساأنفاحيساألغف ساأيتسملسخ ؽس أيه سيفساتاساأو بسدثلساأل سس اأغمفضس ambiguityسس ءخفاأص سس ٬نونكس
ءفست لبس ىلساأ بلبس أأادس رق سأملسيفسدشوبلتست ٗن ساٛنملس
اأيتسٓن ملسءكث سدمسدعىن س
س
 -3الروابط اللفظية:
اأ ض سألف ساأ بلب سخلفه ً سءخ ى سغًن ساٞنتكفرة سةيص سألف سءفس
توفف ستلك ساأنلفص سأ د سغًن سد خلل سيف س٠ن ؿ سدعٌن س سمثس
تأارسسدعهمسدشول ساأ ا طساألفظي سألفسغ ارساألدثل ساٞنتكفرةسيفس
اأو ب س
س
 -4نوع النص وعالقتو في الترجمة:
٬نونك سأ ض سأأة سخلفص س خفاع س ءأن س س٢ن لف سألف سءف ستوفف ستلكس
اأنلفصسأ د س ءفستوففسر د سء سأأأي سء س هفي سء سغًنسذأكسدمسءخفاعس
فس
اأنلفص س سدع ساأ بلب س رخفف س ينه س س ال س س سيف سأ ض ساأرتٗن ت س س
ك خ سد ح س
س
-5الهدؼ والحافز:

دمساأنلفصساأيتست رٌن ساٟنأؼس اٜن ةإساأ ر ئلساأأأ ئي س رّن س عضس
اٞن الت ساألحفي س سح ؿ سار ع اض س عض سدنه سدن ساأ ل س
ت ٗن ه سمثسدن قش ه س
س
6

-6الترجمة الحرة:

ةسءفسٓنض سخل ًسدرتٗن ًست ٗن سح ةي س
دمساأ ؽساٛنيأةسيفستعليمساأرتٗن ساٜن
م

اأ أعس عملي سخ أساأرتٗن سسأومسدمساٞنهمسأأاًسءفسالس وففسان ؾسءخ عس
دعنف سيفستلكساأرتٗن سسة خ سالست أس ض أ ساأفق سيفستلف بساألخ ع سس
لست أسءفستعلرمساأ بلبساألد كمساأيت س٬نومسٟنمساأ ح رسيفساأرتٗن سأ فضيحس
اٞنعىنسء سٛنعلصسءكث سٗن الً سس قأس وففسدمساٞنفيأسء ض ًسءفسٓنض سأل بلبس
ةسأومسدأد ةسٞنعىنساأنص س
خلفه ًسدرتٗن ست ٗن سح
م

7

8

بناء الذخيرة اللغوية
س
سسس خ أءس١ن ض اتن ،سّنشيئ ساهلل،س ٝن فةساأل ىلساأيتس٩نبسألفسد علمساأرتٗن س
ءفس٫ن فا :س ن عساأتخًنةساألغف سسس س م لأس ن عساأتخًنةساألغف سءفس علمس
اأ أب سكلم سأأ أة ،سء سأ رة سأأ أة ،سء سدل لح ً سأأ أاً ،سء ستع ًناًس
ءرلف ي ًسأأ أاً سس الس ل سذأكسألفس٠ن دساٜنفظ،س لسالس أسأصسدمسءفس
ست يق ساٞنعلفد ساٛنأ أة سيف سدفاقَّ سأأ أة سيف ساأرتٗن س سة أس
علم س
توففساأولم ساٛنأ أة  abstainاأيتستعينساأعإ ؼسء ساالد ن عسأمسأملس
اأشيع،س قأستوففساأع رةساٛنأ أةسءفسخ علمسءف س"ار ن داًس ىل"س٬نومست ٗن ه س

ػ  ،according toاٞنل لح ساٛنأ أ سقأ س وفف س"اأ ن ساٞن أي " س اي
 fiscal yearإل٤نليإ ،س قأستوففستع ًناًسءرلف ي ًسك فسخ فؿ:س"أ أسك خ س
األزد سٓنأ ًسإلرادتن سيفساأنهفضس اأ أـ"س

له سدثبلًThe crisis has :

tested our will to progress.

سسس أويس شقس أبساأرتٗن س صسيفساتاساٞنيأاف،سأليصسءفس ن صس ىلسض رةس
ن ع سذخًنة سأغف سحي س٬نونص ست يق سأن هسا سيف سشّت ساٞنفاقَّ ساأرتٗني سس
أا ً،سألين سءفسخأرؾسءف ستعلمساأرتٗن سأيسسةنسًسةح بس لسافسألمسق ئمس
ُنأ سذاتص س س خن س ذ سخ فؿ س فس ساأرتٗن سألم سةهتا س اده س ن س ىل ساأ فؿ س فس
ألرتٗن سقفاأأسالس٬نونن ساال ع د سأنه سس سألفساٞنرتأمس٣ن رر ساأرتٗن س تعلمس
اتطساأ فاأأسسكلم س اأصسدشول سيفساأرتٗن س

9

سسس اٟنأؼ ساألر ري سدم ساتا ساأو ب سيف س اقن ساٜن ؿ ساف ستأر ك سألفس
ستعلمساأرتٗن ستعلمسًسذاتيسًسألفس٥نفسهحيح،
ء ؿسق أأةسخ أءسُّ ساي :س
س

ق :3خيتلف مؾىن املكمة ابختالف امس ياق اميت وردت فيه وذلكل ؽلينا تويخ
احلرص ؼند اختيار املؾىن املناب م امااموس
أينإس
أتأك س٩نب سألين سد اأع سق دفس سا٤نليإه-ا٤نليإه س(دثل سق دفس سسكف س
كف لأ)سء سءهسق دفسسد خنسأ دن سآخ س٬نومساالأ م دسأليصس األدثل ساأ أي س
أكسكيَّسخفعلسذأك س
تفضحس س

خيطف ضبيا
خيطف طائرة

Kidnap/abduct a child
Hijack a plane
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المجموعة األولى :رأى

س

-2سرء سشج ًسةسسك ًنًةس
1- I saw a big tree.

-1سرء س ـسأيينساأ ألس ض بسا نص
2- I saw with my own eyes/with my naked eyes a
man beating his child.

 -3دنسءخسصس تؿسأهفدساًسأ رة،سملست سخظ صست ساأنفرس السق لسحٌن س
3- Although he spared no efforts, his theory did not
see light until recently.

 ملحوظة:
٬نومست ٗن س" تؿسأهفدساًسأ رة"سكم س لي :س
He spared no efforts.
He did every effort.
He did his best.
He left no stone unturned.
He left no avenue unexplored.

ان أك سكثًن سدم ساأع رات س اأ ع ًنات ساأيت س٩نب سحفظه سضمم س٠نمفأ تس
أالًسدمستعلمه سة ادىس دمسءدثل سذأكسقفأن  :س
-2ساٜنمأسهللسألفسربلد كس اأيتس له س إل٤نليإ س
4- Thank God for your safety.

-5سكم سءخكست فؿ:س(ه حساٝنًن) س
كلم س"ه ح"ست يتسدنس"اٝنًن" ،س

له س إل٤نليإ ،Good Morning

اتط سخأأفا س ٞن بلزد ت ساألفظي س(ءه سكلم ٌن سء سءكث س يت س عضه سدنس
11

عضسدائمسً) سأتأكس٩نبسأليكسد اأع سك بسخ صس ٞنل لح تسكهتط

(.)idioms

ق :1ؽلينا حفظ امتؾبريات الاضطالحية أأو اجلامدة واملتالزمات انلفغية
من أمثلة ذلك:

-2سسكلم س"اأ م ع" ستعين ،meeting :كلم س"دغلق" ستعين،closed :

ال سءف س"اأ م ع سدغلق" س له س إل٤نليإ سكلم ف سد بلزد ف سأفظيسً:

.meeting in camera

-2سأ أساأإأيم فساأ م أ سدغل سً
2- The two leaders held a meeting in camera.

 -3الستااختينس فسقل سأك
…3- Excuse my French...

-4سرسلٍّمسيلسألفسةبلف س

4- Remember me to so and so.
(Or) Say hello to so and so.

 -5خينسءرىسد ست اطسيفساتاساأش ف س
5- I agree with you on this matter.

 -6ءرىسد ست اطسٕن دسً س
6- I totally agree with you.
I am in total agreement with you.

-7سءرىس خكسألفسخ

س

7- I feel/think/believe that you are mistaken.
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سدأاخل سدمسءحأساأ بلب:س س
اأ ااؿ:سالس٬نومسأن سار خأاـسسكلم  punishأالسًسدمسكلم  beatيفس
اٞنث ؿسرقمس()1؟ س
اٛنفاب :سال س س ان س٩نب ساالخ ط سءثن ع ساأرتٗن س ىل سأأـ ساأفقفع سيفسدشول س
ظبلؿساٞنع ين س

ق :1ؽلينا الانتباه اىل عالل املؾاين
حيثس خن سٓنأثن سأمس عضسقفاأأساأرتٗن سةيجأرس ن سءفسخشًنس ىل سق أأةس
ا د سيفساتاساَّ ؿس اي :س

ق :4ال يكفي حفظ املكمة امواحدة بل ينبغي حفغها مػ مش تاات خذرها ومػ
لكامت تشرتك مؾها بطفات مؾنوية مثل امرتادف وامتضاد وامؾائةل املؾنوية
أمثلة :س
 - 1كلمة "نظرية" يمكن حفظها كما يلي:
س

Theory

خظ

خظ ه س

Theoretical

دمساأن حي ساأنظ

س

منظػر س(ءهس ضنساأنظ ت) س

Theoretically speaking / In
theory
Theorise

 - 2كلمة "غصن" يمكن حفظها ضمن عائلة معنوية:
غلم س

Branch

أتعساأشج ة س

Trunk
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رق سشج ة س

Leaf

أترساأن ت س

Root

 - 3أيضاً كلمة "مدير":
دأ ساٞنأرر س

Headmaster, principal

دأ س(دشغلسدش عسد ) س

Operator

اٞنأ ساأع ـ س

Director General

دأ سء سرئيسسق م س

Head, Chairman

 -4عندما نحفظ كلمة "نظرية" يمكن حفظ ما يلي :سة ضي
 hypothesisوبرهان  proofد أد سدن ي premise
"ة ضي "  corroborateأحضس"ة ضي " .refute

 -5كلمة "حقيقي" س٬نومسحفظه سكم س لي :سح ي يTrue :

أأمس

،right

(درتادة ت)
كلم س"غًنسح ي ي"س(خ )( untrue, wrong :ءضأاد)
 -6كلمة "كبير" س٬نوم سحفظ سكلم ت سق

سدنه سدثل big, great,

 giant, large, sizable, seniorدن سد اأ ة سءف سكل سكلم سدم ساتطس
اأولم ت ساإل٤نليإ ست تف سيف سري ؽ س٢ن لَّ سٕن دسً س س ٞنع ة ساأ ي ؽ سأليكس
د اأع ساٞنع أم ساإل٤نليإ ساأيت سذك خ ا سآخفسً سء ساأ حث سأم ساٞن بلزد تس
Encarta
األفظي سيف سدفرفأ س أورت خي سدثل سدفرفأ ساإلخو رت

.Encyclopaedia
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A spacious room : غرفة رحبة-7
(Family and In-laws)  العائلة-8
س

Wife

الزوجة

Husband

الزوج

Mother

األم

Father

األب

Daughter

االبنة

االبن

Grandfather
Grandmother

الجدة/الجد

Son
Grandchild/ grandson/
granddaughter

الحفيدة/الحفيد

(maternal)
uncle
(maternal)
aunt

الخال

(paternal) uncle

العم

الخالة

(paternal) aunt

العمة

Nephew

األخت/ابن األخ

Son in law

زوج االبنة

Daughter in law

زوجة االبن

Niece
Father in
law
Mother in
law

ابنة

األخت/األخ
أبو

الزوجة/الزوج
أم

الزوجة/الزوج
أخت

Sister in
law

الزوجة/الزوج

Brother in law

 الزوجة/أخو الزوج

Widower

أرمل

Divorcé

رجل مطلق

Widow

أرملة

Divorcee

امرأة مطلقة

Infant

رضيع

Embryo, fetus

جنين

Foster
brother

أخ بالرضاعة

Step brother/sister

Teenager,
adolescent

مراىق

Child

طفل

Adolescence

فترة المراىقة

Childhood

فترة الطفولة

Adult

بالغ

Puberty,
maturity

النضج
)(البلوغ
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 أخت غير/أخ
شقيق

حامل

Pregnant
Pregnancy

فترة البلوغ

adulthood

حمل

متزوج/متزوجة

Married

أعزب/عزباء

Single

خاطب/خاطبة

Engaged

خاطب

Fiancé

Step father/mother

مخطوبة

fiancée

زوج األب /زوج
األم

 -9العين وكلمات تتعلق بها:
عين اإلنسان

Eye

عين الماء

Spring

عين وعيون (جاسوس)

Spy, spies

عين (مجلس األعيان)

Lord

عين الحقيقة

The naked truth

عيني (بصري)

Optical

 -10يرى بعض العلماء أن ذلك الكوكب يكتنف الحياة.
Some scientists hold that that planet harbours life.
 -11عالػِم (بكسر الالم)scientist :

( ذاسك فس ش غلس أعلفـساأ يعي سك أ ضي تس اأفيإ ع) س
 -21عالػِم (بكسر الالم)scholar :

( ذاسك فساٞن لفدس صساأ ألساٞنش غلس أنظ تس اأ أر سس د سش صسذأك)
16

 -13أستاذ:
أستاذ (إذا كان المقصود بو معلم المدرسة)

a teacher

أستاذ (إذا كان المقصود بو معلم في الجامعة) an instructor
professor
أستاذ(األستاذ الحاصل على رتبة األستاذية)
أساتذة الفكر (أي علماء الفكر وأربابو)

students of
thought

 -14في جميع أرجاء العالَم (بفتح الالم):
worldwide, all around the globe, all over the world.

 -25الكواكب وكلمات تتعلق بها:
عأس
(أنأد ست تك سكلم سش يه ساحفظسدعن ا س–سالحظسكيَّساخ لساأ ي ؽس س
كلم سقم ) :س
الزىرة

Venus

عطارد

Mercury

األرض

Earth

المريخ

Mars

المشتري

Jupiter

زحل

Saturn

أورانوس

Uranus

نبتون

Neptune

بلوتو

Pluto

المجموعة الشمسية

The Solar
System

التبانة

مذنب

Comet

شهاب

الفضاء الخارجي

Outer
space

مجرة درب

مخلوقات
فضائية
17

Milky Way
Galaxy
Meteor
Aliens

قمر تابع (طبيعي أو

*Satellite

قمري

Lunar

شمسي

Solar

ىالل

Crescent

صليب

Cross

صناعي)

التقويم الشمسي
السنة
السنة الدراسية
على مدار السنة

الحملة
الصليبية

Christian
Calendar/
Gregorian
Calendar
Year
Academic
year
Perennial

التقويم

Crusade

الهجري

Muslim/ Hijri
Calendar

سنوي

Annual

السنة

المالية

Fiscal year

*سد أ ست ع سأأ أ س(ءهسد أ ستأ رسيفسةلكسد أ سءخ ى)سخأأفا satellite state :

 -16الحياة والموت وكلمات تتعلق بها:
الحياة والموت

Life and death

الحياة اآلخرة

Life hereafter

يوم القيامة والحساب

The Day of Judgment

الكائنات الحية

living organisms

المخلوقات

Creatures

الكائنات الحية الدقيقة

minute organisms

فان

Mortal

ال يفنى (باؽ أو خالد)

Immortal
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الخلود

Immortality

يموت

die

يموت (ينقرض)

die out

يفنى ويزول

decay, perish

تمكن من النجاة من الحادث

He survived the accident
The minister narrowly
escaped an attempt on
his life.

تمكن الوزير من النجاة بأعجوبة من
محاولة الغتيالو

ق :5بؾظ ا ألفؾال ابنلغة امؾربية ال تاابلها أأفؾال ابنلغة االجنلزيية
وحلل هذه املشلكة ؽلينا اب تخدام بنية حنوية مغايرة
-سأ أسأع س(اآلفسءخ سأ ئن)

I am hungry.

-سأ ش ،سد ض ،سحنن س( ءةع ؿسءخ ىسْنأست ٗن ه سيفسك بسالترجمة

التطبيقية )1سس س
س

أمثل ػ ػ ػة :
-1س فساأ م عسد ة س
1- It is raining.

-2ساٛنفسض يب س
2- It is foggy.

-0ساأ م عسدثلج س
3- It is snowing.
2سء فر ش ،س٪نٍنس( )2998سالترجمة التطبيقية سدارةساٟنبلؿسألنش ساألردف س
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ستثلجساأ م عسيفساأش ع س-4
4- It snows in winter.

سازدادساأظبلـسحلو س-5
5- It grew darker.
.نبساألهف٪س خصس-6
6- He is sportive.

سأ أسد ت س-7
7- He has died/he died.

ني س يل ستلكساأ نٌن سٞ سظلسةبلفسك-8
8- So and so was dead all that years.

سأ أسد ت:سء مسةبلف؟سسأفاب:سرااؿ-9
9- He is dead.

ن ضي سٞساخ لسةبلفس ىلسدثفاطساألخًنساأشه سا-11
10- So and so was translated into his last abode last
month.
سرءريس فأعين-11
11- I have a headache.
My head aches.

ن سحللسأك سٞست رف ساأ رح س-12
12- I felt sorry for you yesterday for what happened
to you.
OR (was)
سءتشفؽسألحلفؿسألفسأبلد سك دل س-13
13- I am dying for a full mark.

ساتاسقلميس ذأكسقلمكس(ٓنأ أ) س-22
14- This pen is mine; that is yours.
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-28سختساتاساأ لمسأكس رآختساتاساأ لمسيل س
15- This pen is for you; that one is for me.
-26سد ض س فاؿساألر فع.
16- I have been sick all week.

ق :6كثري م أأخطاء امرتمجة تنتج ؼ بوء هتجئة املكمة أأو الامتباس يف فهمها
مثال:

كلم  Robeسٔن لَّساخ بلةًسسك ًناسأمسكلم .Rope
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س
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 قطع:المجموعة الثانية

س

نش ةساأنه سِنف سٞسق نسأنأهسا-1
1- The infantry soldier crossed the river swiftly.

عينسءحأسءثن عسحأ ثي

سءك طسءفس-1

2- I hate being interrupted.
I hate to be interrupted.

ن دة سٞسق ع ساألدلسدمساأنج حسيفستلكسا-0
3- I lost hope to pass in that course.

:سملحوظة
to pass the exam

نجح في االمتحان

to succeed in doing
something

نجح في عمل شيء ما

ستتك ةسذا بسة ط س/سق نسةبلفسيلستتك ةسذا بس ب-2
4- So and so bought me a return/one-way ticket.

)تذكرة (بكسر الكاؼ

reminder
memorandum, memo

مذكرة (رسالة داخل
)األقسام
مذكرة اعتقال

warrant of arrest
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سق ع سةبلخ سح لسءةو ره س-5
5- So and so interrupted the train of my thought.

نأ ن سيفسظبلـسٞساخ نساأ ي رساأوه ئيس اخ ف تساألضسفاعس غ ق سا-6

.دادس

6- Electricity has been cut off, lights went off and a
blackout hit the city.

ن رفبس اأش وٜساخ نساالتل ؿسس ٌنسأه زسا-7
7- The computer has been disconnected.
The computer is disconnected.

ن ؿساأ ة طساالأ م أي٠ ق ع ستلكساأأ أ سءشفا سًسيفس-8
8- That country has made good progress/great
strides in social welfare.

سق ع ستلكساأأ أ سأبلق هت ساأأ لفد ري سدنساألٌن س-9
9- That state severed its diplomatic ties with China.

: ملحوظة
State

mutual
interests

دولة

country
reciprocal
relations

مصالح
مشتركة

bilateral
relations/ties

بلد
عالقات
متبادلة
عالقات
ثنائية

سقمػ نسرءسسأف سساأ دسسأش سألفسء أهساأثفار س-23
10- Louis XVI was beheaded by the
revolutionists/rebels.

24

ثورة

revolution

عصيان

mutiny

العصيان

أزمة مسلحة

armed conflict

صراع

turbulences

مسلح

قالقل
واضطرابات

يثور
يعلن

revolt
against
mutiny
against
armed
struggle

-22سرءىساأ ضيسءفساٞن همسقأستفرطس أم ؿسق نساأ ق س
11- The judge ruled that the convict was
engaged/involved in highway robbery.
 ملحوظة ىامة :

بصفتي معلم للترجمة ،أشرح عدداً من البدائل المناسبة للكلمة الواحدة ،لكن ال

يجوز إطالقاً لك كتابة البدائل أثناء الترجمة العملية فترجمة الجملة رقم ()11
مثالً ليست ترجمة جيدة أبداً من الناحية العملية فهي تعطي بديلين اثنين

 engagedو .involved

الظنين
المتهم

 ( suspectم خأـساتاساٞنل لحسيفسقض ساٛننفح)
 ( convictم خأـساتاساٞنل لحسيفسقض ساٛنن ت)

الجنوح

delinquency

الشريك في

accomplice

الجريمة
جنحة

misdemeanour
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س

س س:  ملحوظة
Mr. Justice ) نتكٞاأ ضيس(ا

Ms. Justice’ )ءد ساأ ضي س(داخث

سق نسيلسأهأاس الس وتبسأليسث خي س-21
12- He promised me not to lie to me again.

سق نسرئيسساأفزراعسأهأساًسألفسخف صس أ ث ثساأف د س-20
13- The prime minister vowed to root out the
corrupts.
Or (pledged) or (took upon himself)
.سق رساأل الدسق نساأفق س لعبس أش خج-22
14- The boys decided to spend (kill) the time playing
chess.

نإارس ه عص سٛسق نسا-28
15- The butcher has chopped off his finger.

سق ع س عضساأشك تسأ اتساأ راتساأ ض ئنساأف خ ي س-26
16- Some multinational corporations have boycotted
French goods.

 اجنلزيي أأو قاموس اقتطادي مالطالع ؽىل املؾاين اخملتلفة-(راحػ قاموس ؼريب
ملكمة "رشكة") س
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:2نقالً عن قاموس المورد
س

company, corporation; firm, business; سشْك8 شك

partnership; association
association of capital شك مسءدفاؿ

subsidiary شك ست ع

insurance company شك مستس ْدٌن

partnership, joint-liability company, joint شك مستض مدم
company
limited partnership شك مستػ ْفهي ٍس ي
airline شك مس ًناف

affiliate شك سةػ ْأير

holding company سدهْيمن
شك سق ض سء م
particular partnership ه
ن ر١شك سمس م

limited liability company, limited ) ن ئفأيرٞن مأ دةس(ا١س
ْ شك
company
joint-stock company, stock company ن٨ سد
شك م م

joint-stock company; anonymous company سد ْغفل
شك م

ن رةس فـساألحأ سٞسق نساأفز سز رتصسا-27
17- The minister cut short his visit scheduled on
Sunday.
1

 إنجليزي) سدارساأعلمسألمبل ٌن س ًن ت س-)سسقاموس المورد (عربي1333(سر حي س،ساأ عل وي
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-28سق عسغإة Gaza Strip
-29سق عساٝنأد تService Sector :

ومبا أأننا ذكران قطاع غزة فؾلينا مكرتمجني أأن نتذكر املكامت وامؾبارات املتؾلاة هبا
الضفة الغربية
مرتفعات
الجوالن

The West
Bank

األراضي المحتلة
جيش االحتالل

The Golan
heights

اإلسرائيلي

The
occupied
Territories
Israeli
occupation
army
Settlement
of dispute
Colonists
Imperialists

مستوطنة

Settlement

تسوية الصراع

استعمار

Colonisation/
imperialism

المستعمرون

مستعمرة

Colony

الصهاينة

النكبة

Nakbah
)(catastrophe

النكسة

الالجئون

Refugees

النازحون

Internally
Displaced
Persons
)(IDPs

العائدون

Returnees

الشتات

Diaspora

Zionists
Naksah
)(setback

الحظسءفسكلم

س
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setback

ت خأـس لغ س
اأ لأ تسّنعىنس
"االرتأادات"

مقاومة

Resistance

إرىاب /إرىابي

Terrorism
/ terrorist

أصولي

Fundamentalist

متطرؼ

Extremist

المحرقة (الكارثة التي يقول اليهود إنهم تعرضوا لها إبان
الحرب العالمية)

Holocaust

القواعد اللغوية والترجمة:
س

راأنسك بساأرتٗن ساأ ي ي س
أفعال ليس لها مقابل باللغة اإلنجليزية وطريقة التعامل معها:
س

-2سغض سدنك س
1- I am angry with you.

-1ساتاس أأهس صسر رت س
2- This is my son with whom I am pleased.

-0سق ة سدنك س
3- I am fed up with you.

-2سقل

سدمسح أ ساأففضفستلك س
4- I am worried about that state of chaos.

عليك أن تميز بين الحاضر البسيط والحاضر المستمر ألن اللغة
العربية ليس فيها ىذا التمييز:
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-8سءٓنأثساإل٤نليإ س بلق س
5- I speak English fluently.

-6سءٓنأثس إل٤نليإ ساآلف س
6- I am talking in English.

-7سءش بساٜنليبسكلسه ح س
7- I drink milk every day.

-8س خينسءش بساأش ه س
8- I am drinking tea.

-9سءأعبسك ةساأ أـسأنأد سءذابس ىلساٜنأ ساأع د س
9- I play football when I go to the park.

-23سءأعبسك ةساأ ل سأنأد سءشع س ٞنلل س
10- I play football when I get bored.

-22س خصسدائمسًس خ سس(ان سخ حأثسأمسأ دةسشخصسد ) س
11- He always comes late.

-21سدائمسًسد س خ !س(ان س فأأستتد سدمسأ دةسد ) س

ءهسءخكسد عسأ خ طساٞن م س

!12- He is always coming late

عليك التمييز بين الماضي البسيط والحاضر التام من جهة والحاضر
التام والحاضر التام المستمر من جهة أخرى ألن العربية ال تميز بينها

مباشرة (وبهذا السياؽ ال يجوز أن تقول عن الػ Present Simple

مثالً "المضارع البسيط" بل قل "الحاضر البسيط"):
 -20أ شساأ يأسء٘نأسحي ةسرعيأةسأنأد سك فسيفسة خ
13- Mr. Ahmad led a happy life when he was in
France.
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-22سأ أسأ شسء٘نأسحي ةس ئ س ىلسةرتةس ي

س

14- Ahmad has until recently lived a miserable life.

-28سأ شسء٘نأسيفسة خ سءحأسأش سأ دسًس د سزاؿسان ؾس ىلساأيفـ س
15- Ahmad has been living in France for eleven
years.

-26س ق ساأ بسحّتساأ ؼ/سحّتسكلس س أه/سحّتستع س السءدرهس
دّتسريف حسيل س
16- I have been knocking at the door for ages and I
wonder when it will open for me.

-27سيفسدثلساتاساأفق سدمساألر فعساأ دـسر كففسألفسدنتساأ ئ ةس
اٞن فأه س ىلسءد رتداـ س
17- This time next week, I will be flying to
Amsterdam.

سألففرساً س(٬نومسحتؼساأف ألس ألغ س
س
-28س ينم سكن سء ؽساأ بسرء
اإل٤نليإ سألخصس أؿسألفسشخصس احأسيفسق ميساٛنمل ) س
18- While knocking at the door, I saw a bird.
While I was knocking at the door, I saw a bird.
تعلم قواعد حذؼ الفاعل في الػ non-finite clauses

ترجمة الجمل الشرطية:
س

-29س ذاس٤نح س الد ح فساأش دلسة فؼسءا أ س ىلسءررتاأي س
19- If I pass the comprehensive exam, I will migrate
to Australia.

س
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سأفسك فسأنأهسخسسأعمل سأومساآلفسرل سأت تة س-13
20- If I had lettuce, I would make you a delicious
salad.

نأ سٞن سأ ق ينساٞسأفسءخينس و تس َّيعس ىلسان س-12
21-If I had come earlier, I wouldn’t have been
penalised by the manager.
Had I come earlier, I wouldn’t have ………
Non-finite تعلم أيضاً كيف تترجم الجمل التي تتضمن أفعاالً من نوع
22- Stephen’s winning the race pleased his father.

ءرعسأسسر يفٌنس اأأطس ففزطس أ ؽ س
س ْس-11

23- She regretted having discussed the matter with
you.

سخأد سألفسدن قش ه ساألد سدعك س-10
24- Being the eldest child, Catherine took care of her
younger brothers and sisters.

سرأ سسك ث مس خفهت س ءخفاهت سألهن سك خ ساألكربسرن س ينهم س-12
25- Having finished with the dowry, let us talk about
the honey moon.

نه سدأفخ سخ حأثسحفؿسٞس عأسءفسة غن سدمسدفضفعسا/سحيثس خن س-18
اأ ي س
26- Her leg caught in the trap, she could not escape.

نليأة سٞسيفسا

ارسألفسرأله سأل
س
سملست مومسدمساأف-16

27- They appreciate your offering them the job.

س هنمسسػم س ٍّسأسمر فسسأ ضكساأفظيف سأليهم س-17
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:  ملحوظة

س ػ ْ أر فس س ػم أٍّر فس:أنأد ستشع سءفساأ رسًسقأس نش سأمسق اعةساأولم سدثل
ن لفٞنك تسألفساأولم ساٜةعليكسررمسا

 شهد:المجموعة الثالثة

س

بلًسهغ سًنساً س
سشهأسذأكساأ ألسدفتس اأأ صسأنأد سك فس ف س-2
1- That man witnessed the death of his parents
when he was a little child.

 سشهأتستلكساأ بلدسءأم ؿسر فس هنبس ألي فس ح أ سدمساأففضفس-1
دفأ سأ رد سدمساأعنَّ س
2- That country saw acts of pillage and mutiny and
was in a state of chaos and vehement wave of
violence.
سءفساأ يأسةبلفسقأسأملسأأ ه سءر نسرنفاتسّنهن سABCستشهأسشك س-0

د أأس داره س
3- ABC Company certifies/hereby certifies that Mr.
So and So has worked for it for a period of four years
in the capacity of Administrative Assistant.
This is to certify that Mr. So and So has worked for
ABC Company for a period of four years in the
capacity of Administrative Assistant.

ن هم سٞاأس شه دتصسساأيتس ػمرسئ سّنفأ ه سر ح سا
سءدىلساأش مس-2

4- The witness gave his testimony, which led to the
acquittal of the convict.
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The witness gave his testimony by which the
convict was acquitted.

ني خ ساأعظمف سٝس م ٍّأه س أيصسهتم سا-8

5- He was charged with high treason.
false witness :سش اسأسز ر-6
eye witness :سش اسأسأي ف-7
ear witnessس:ن عٚسش اسأس-8
defence witness :سش اسأسخفي-9

ستشهأساتطساأ فراتس لح سخظ تساآلخ سةبلخ س-23
10- These developments attest to the theories of
Ms. So and so.

سدفأ سدمساأعنَّسداخ ساًسءدتس ىلسد لسأش ةس

ننٞسشهأتسا-22
ءشخ ص س

11-The region has lately/recently seen a wave of
violence that claimed the lives of ten.
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 استند:المجموعة الرابعة

س

ن دةساأ ا ع سدمساأأر فر… سٞسار ن داس ىلسا-2
1- According to Article 4 of the constitution……
(In accordance with).......................………,
(By virtue of)..................................………,
(On the basis of)...........................………,
OR (On the strength of)…….......................

ست ن ربساتطساإلأ اعاتسدنسخلفصساأ خفف:خ فؿ
These measures (are in line with/are in harmony
with/are in conformity with/conform to) the
provisions of the law.

:ومبا أأننا ذكران شيئا ؼ ادلب تور فلندرس املططلحات اماانونية امتامية
Having mentioned something about constitution, let
us examine these legal terms:
Laws

القوانين

Constitution

الدستور

Regulations

اللوائح

Bylaws

األنظمة

Paragraph

الفقرة

Item
Subparagraph

البند

Article

المادة

بلًسد نأساًس ىلسري رةس كلسش ًنةسا دربغ س
سرء سرأ س-1
2- I saw a man leaning on a car, eating a hamburger.
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سءكأساأفز سألفسدفقَّس بلدطسيفسدأمساأ ضي ساأفل يني س د خأهت س-0
3- The minister underscored/reiterated/underlined
his country’s support of the Palestinian Cause.
س س:سمداخلة من أحد الطالب
؟insure  ءassure نونينسءفسءقفؿ٬سالس:اأ ااؿ

سق عسًسال س:نفابٛا
ني ) سخاكأ سأوم سءخن سخ ن ساأ ضي س رنفاةيومسٚ سرر أ سر:ن بٝ (أغ سا
هست فراتسيفسحينص س
Please rest assured that we are following up the
matter and will revert to you with any developments
in due course.

نأد تسٝني ) ست كأ ا س خن سخ أـسأوم سءةضل ساٚ سرر أ سر:ن بٝ (أغ سا
خفيلسقض كمساا م دن ساألكرب س
We assure you of our best attention and services.

ن ق س اأ نأاف سٞس ٌنسا-2
Between the blue devil and the dead sea.

سر ر خأسهأ يس ق ساأع ة س-8
I will stand by my friend in bad times.
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 ملحوظة:

٫ن لَّسدعىن  stand byيفسري ؽسآخ سك فست فؿ :س
-6سملسءقَّسدفقَّساٞن ف جسألدعساأشك ستنه ر س
I will not stand by to let the company collapse.

-7سري خأس عضهمس عضسًسيفسد رأ ساألأأاع س
They will stand shoulder-to-shoulder against the
enemy.

 ملحوظة:
الس سسان سدمسءفسخن صس ىل سءفسكلم س shoulderستعينس ألهلس"ك َّ"س
أوم سدعن ا ساخ لَّ س خ بلؼ ساأ ي ؽ ،س ان أك س عض ساأولم ت ساألخ ىس
اأيتسٓنملسدع فست علقسَن مساإلخ ف س٬نومسءفسٓنملسدع فس١نأدةسح بس

اأ ي ؽ:

رأس Head:

تفأسه س ىلسدفقَّساٜن ةل

A.

She headed for the bus stop.
يد Hand:

ءأ ينس يأهسقلمسره ص

B.

He handed me a pencil.
ذراع Arm:

C.

They were so terrified that they armed themselves
with loaded guns.
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ك خفاسخ ئفٌنسأأرأ سءهنمست لحفاس ن دؽس١نشفة س
عين Eye:

D.

We eyed each other thoughtfully.

خظ سكلسدن س ىلساآلخ س عمقس تفوًن س س
سمداخلة من أحد الطالب:

اأ ااؿ:سد ذاسأمسكلم Nose؟

اٛنفاب:سالست يتسكلم  Noseأ دةسكفعل،سأومسدمساٞنفيأسءفسخشًنس ىلس
عضساأع راتس قأسْنأسءخكست خأـس عضه سيفساأع ي سء ضسً :س
السءحبسءفسءحش سءخفيسيفسءدفٍسرسالستعنيين س
I am not keen on poking my nose in matters that do
not bother me.

ةبلفس نظ س ىلساأن سسدمسءرخ سءخفصس(ءهس ر عبلعس تورب) س
So and so looks down his nose on people.

ءخفيسالس٫ن ئسء أساًس(ءهسءخكستع أس فسءدسساًسد سهحيحسَّ دس أفدسشعفرس

خفيسأأ كس تأك) س

I follow my nose.
ظهر Back:

E.

My back is aching.

أأهس أنسظه س(ظه هس اٞنين)
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The defence says he found a witness to back his
claims.

فؿس١ن ديساأأة عسءخصس أأسش اأساًس ا أسادأ عاتص س
إصبع Finger:

F.

They fingered him as the one who committed the
crime.

ءش ر اس أيصس إه نساالهت ـسألفسءخصسافساأتهسارتوبساٛن ٬ن س
سملحوظة :

ةيم س علقس رتو بساٛن ائم،سخ منس ألخ رسأ رةست و رسايس"د تويبس
أ ٬ن سكتا"س أ دةسد سخرتأمسكلم س"د تويب"س ػسPerpetratorsس ينم س

خرتأمس"اأع لساٞنأ سٛن ٬ن سكتا"س ػس”“The mastermindس س
ظفر Nail:

G.

The policemen managed to nail him for highway
robberies.

ٕنومسرأ ؿساأش سمن إلقاء القبض عليو وإثبات ضلوعوسيفسق نس
اأ ق س
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ِرجل Foot:

H.

ان سخفدسءفسخفردستع سًنساًسخ خأدصس أع ي سكم س م خأـسيفساإل٤نليإ  :س
John has one foot in his grave.

أففسرألصسيفساأ ربس( وث سار خأاـ ساتاساأ ع ًنس أع ي ساأع دي س م لأس صس
ان سءفسأففسد ضسأأساًسء س أمسيفساأ مس فشكسألفساٞنفت)
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 خرج:المجموعة الخامسة

س

سخ جساأ ألسدمساأ لأةسدمسغًنسرأع س-2
1- The man left the town never to return.

نأ ن سٞسخ جساأ ألس ي رتصسدمسا-1
2- The man drove out the town.

سخ جساأ ألس ي رةس فدا سء٘نأ س-0
3- The man was driven out by Ahmad.

سسءم ْسخسجسسةبلفسدمساأ ؽ س-2

4- So and so was ousted (turned down) from the
competition/race.

سخ جساأع أ مسػمس ر ن جسدهم س-8

5- The scientist has made (has arrived at) a
significant conclusion.

سخ جساأشعبسألفسحوفد صس س-6
6- The people revolted against its government.
The people rose against its government.

سخ أ ستلكساأ بلدسأمساتف قي سس ر س س-7
7- That country seceded (broke away) from the Paris
Convention.

سخ جساأ رسأمساأ و س-8
8- The train has run off the track.
The train has gone off the rails.

ن جساتاساألد سأمسكفخصسستل ةسًسه ي خيسً س٫سالس-9
9- This matter is nothing but a babyish behaviour.
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نإب سٜن رأٌنسأمسذأكساٝس عأسةبلفسدمسا-23
10- So and so is one of that party’s dissidents.

خففسحسساًس لي سً س
مس
ن رجسألفساأٝسد زاؿسا-22

11- The outlaw is still at large.

سد سزاؿساألرأس لي سً س-21
12- The lion is still on the loose.

نفضفع سٞسدفضفعساإلخش عساأتهسك سسخ رجسأمسا-20
13- The composition (paragraph, essay) you wrote is
irrelevant.

ن لفبسخ رجسأمسخ ؽساأ غ ي سٞساأ قمسا-22
14- The number you dialled cannot be reached.
The number you dialled is out of reach.

نأد سٝن لفبسخ رجسأمساٞساأ قمسا-28
15- The number you dialled is out of use.

سء دسءفسءذابسألخ رجسألت نسدرار يتساأعلي س-26
16- I wish to go abroad to pursue my graduate
studies.

ن دع س سٛسءرعفسألحلفؿسألفسق فؿسيفسا-27
17- I seek admission to the university.

 ست لغسقيم ساأن تجساأ فديساإلٗن يل سد لغسكتاسد ن سرساًس ذاسد س ضعن يفس-28
ن رج سٝن يمٌنسيفساٞاالأ رسأ ئأاتساألردخيٌنسا

18- The Gross National Product (GNP) has amounted
to JD…… given the revenues of Jordanians living
abroad.
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The Gross National Product (GNP) has amounted
to JD…… given the revenues of Jordanian
expatriates.

ن أففسأمساأ ي ة س٫س عضساأل الدس،نظٜسأ فعسا-29
19- Unfortunately, some children are out of control.

سخ أ سةبلخ سأمس فرا س-13
20- So and so lost her temper.

ساتاساأ بسألخ ج س-12
21- This is the exit door.

نأد س(دع ل ) سٝساتطساآلأ سخ رأ سأمسا-11
22- This machine is out of service.

 حتى:المجموعة السادسة

س

نفت سٞسرن تلس ض ا سةٍسحّتسا-2
1- We will fight fiercely until death.

" س2663نليإهسحّتسأ ـس٤سءدرسسد دةس"األدبساإل-1
2- I am taking a course in English Literature up till
1660.

ن رجسحّتسءتعلمسأغ سءأن ي سٝسر ةستس ىلسا-0
3- I travelled abroad to learn a foreign language.
I travelled abroad so that I could learn a foreign
language.
I travelled abroad with an aim to learn a foreign
language.
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أرمس س
سس س،سسم ٍّسعلم،س علم:نع ينس ٌنٞءرأفساالخ طس ىلسة ق تسا
نحسيفساالد ح فس س٤سحّتسةبلفس-2

4- Even so and so passed the exam.

ني ر سٝنض اتسحّتساٝسءكل سٗنينسا-8
5- I ate all the vegetables including cucumbers.

نح س٤سدرر سأيأساًسحّتسالس غضبس اأأه ذاسملسء-6
6- I studies hard lest my father get angry in case I
failed.

ن ي ي سأمسءغف سأك سٜسحّتسأفسءخربتينسا-7
7- Even if you told me the truth I would not forgive
you.

سحّتسأفسة زسةبلفسيفساأ ؽسةإخينسءشكسيفسده رتصس س-8
8- Although so and so won the race, I still doubt his
skill.

لمسءهسرر أ سدنص س
س
سحّتساآلفسملسءر-9
9- I haven’t received any letter from him so far.
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 أطلق:المجموعة السابعة

س

س ك أ ساأفض عساألد وي سخ ر سه ر خسًس دوفكسًسةض ئيسًس ىلس

سء ل-2

ن رأي سٝاأفض عسا

1- NASA has launched a rocket and a space shuttle to
the outer space.

س س:  ملحوظة
National Aeronautics and Space كلم س"خ ر "ساخ ل رسأػ
Administration

ني صس عأسخ أصسدمساأ جم سٜسء لقساأ ألس-1
2- The man grew a beard after his release from
prison.
The man, after being released from prison, grew a
beard.

سد سزاؿساألرأس لي سً س-0
3- The lion is still on the loose.
looseساأيتستعينس( ف أ)س كلم سloseس فأأسة ؽس ٌنسكلم س:انتبو

سد سزاؿساألصس لي سًسة سرساًسدمس أصساأعأاأ-2

4- The thief is still at large.

نوفد سأأةسدش أ تسأل نمي سٜسا

سء ل-8

5-The government has launched many (several, a
number of) developmental projects.

ني أصسة رمس احأةسدمساأ حَّساأفني سٝسء لقساأفن فساأعن فس-6
6- The artist (pianist) gave full rein to his imagination
and produced one of the masterpieces in painting.
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ن سٟسح أ ساأففضفسيفستلكساأ بلدسدفأ سدمساأعنَّسملس قس

سء ل-7
دثيل س

7- The state of chaos in that country unleashed an
unprecedented wave of violence.

س لسقسةبلفسز أ ص س-8
8- So and so divorced his wife.

بلً س
سء لقسأنأهس ر ائيليساأن رسألفس فلسةل يينسة رداطسق ي س-9
9- An Israeli soldier shot dead a Palestinian boy.

ن ؿس٠ن صسيفسٝنوفد ستع أس ض رةس بلؽس أساأ عساٜسد سزاأ سا-23
اأن ل س
10- He government continued to believe that it
should give a free hand to the private sector in
transport.

نن ؽسأليه س بسضيقسرؤ ص سٝسار م س اأأا س ضييقسا-22
11- Her father kept her on tight rein with his narrow
views.

سء لقساأن سسألفسذأكساأش رعسارمس" ًنتش" س-21
12- People have designated that street as “Birch
Street”.
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 وقف:المجموعة الثامنة

س

ستفقَّساأعملس أأر فرسداق سًسدأةسرن سك دل س-2
1- The constitution was suspended for a year.

2983 ستفقَّساأعملسُّتاساأع ؼس أعساًس ع ـ-1
2- This practice has ceased since 1980.

سقَّسألفسقأديكس ءد كسأ خكس الست ح ؾ س-0
3- Stand up, hold your tongue and don’t move.

سقَّس ءأطساأل أف سأآلخ مس( ش رةستفضنسأل ئ ٌن) س-2
4- Stop! Give way!

س يتساأن سسدمسدش سرؽساألرضس دغ رُّ سألفساخ بلؼسءأ ن همس ءأفاهنم س-8
5- People come from the ends of the world with
their different tongues and faces.

ي س

س قَّساأ ألسحج سأث ةسيفس-6

6- The man stood in my way.

سأ قل ساأ فاتست أـساأ فةساأغ ز س-7
7- The progress of the invasion force was impeded
by the troops.

نل درس ىلس أ ق سساالق ل د سٞسر ادهسخأرةسا-8
8- The scarcity in resources will preclude the
development of economy.

س قَّساأ ألس ىلسأ خبسز أ صسيفساأل ق تساأعلي س-9
9- The man stood by his wife in hard times.

س
س
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سك فساألد س د صسران س/نف ش سسسٞس فقَّساألد س د صسألفسق ارسا-23
نف ش سٞ(د افخسً)س ارسا
10- The whole matter is now dependant on
(contingent on) the inspector’s decision.

سملس عج ينسدفقفصسدمساأ ضي س-22
11- I did not like his attitude toward the case.

قَّسح زدسًس زاعستأافرساأل ض عساألدني س
سألين سءفسخ ختسد سف ًس-21

12- We should take a firm position vis-à-vis the
deteriorated situation in security.

س قف سدو فة ساأل أه) س:ن أأةسزديل ه سس(ءهٞس هن سملسٓنسٍّؾسر كنسًس-20

13- She did not lift a finger to help her friend.

ني خ ساأعظمف سٝ ن همسمثساهتمفطسٞسء قَّس سا-22
م

14- The suspect was apprehended then charged with
high treason.

ن ئقسألفقفؼسألفسءحأاثسٜنن سأ ليساٛس ع إـس ة ساأل اعستشويلس-28
نأسدمستو ارا سٜاأعنَّساألخًنةس كيفي سا
15- The two disputing parties intend to (plan to)
forge a fact-finding committee on the recent
bout of violence and how to prevent its
recurrence.

س تفقف ساإلش راتس،ني طٞن عسدمساأ أةقسدمسهن ًنساٞسد ذاسأفستفقَّسا-26
اأضفئي سأمساأعمل؟ س
16- What if water ceased from flowing from taps and
traffic lights failed?

س
س
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ن حي سءر ع سةلفؿسٕنثسلست أسًسد فستفقَّ سٞست ضممسا-27
17- The play has/contains four scenes performed
without pause.

ستفقَّسأثفافسدعأ دةسمثست نسخ ص س-28
18- He paused for a few seconds then continued his
speech.

نأسٞنفسا٧بلًسءفس ادهسذأكس ىلس قَّس
ئيسسرئيسسساأفزراعسآد س
سءق ؿساأ مس-29
اأ فةيييتس أ ح ٌنسأبلق تصسدنساأ ك ف س

19- Hoping to halt the growth of the Soviet influence
and to improve relations with Pakistan, the
president removed the prime minister.

ن أسأليص س٪س خصسيفسدفقَّسالس-13
20- He is in an unenviable situation.

ساأش ؽساأل رطسيفسرحل ستش ملس

سغ درساأ ئيسساألد ويس ىلسدن-12
ألفسثبلثسد ؿ س

21- US president left for the Middle East in a threeleg tour.

لفتسد تفن س
س حأثس ٍس-11

22- He talks loudly.

لفتسدنخفض س
س حأثس ٍس-10

23- He talks softly.

ننسُّ س خفتستعليم يت سٚسسكمسيلسأيينساأيتسءرىسُّ س ءذينساأيتسء-12
24- You will be my eyes and ears and will carry out
my instructions.

سءةضلساإل ث رسألفساألخ خي س-18
25-I prefer altruism to egoism.
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الترجمة على مستوى الجملة
سسسال س أ سألمرتأم سدم س ت ف سقفاأأ ساألغ ٌن ساأع ي س اإل٤نليإ سأوي س مومس
ء الًسدمسةهمساٞنضمفخ تساٞنعنف سألجمل ساأيتس رتٗنه ،سمثسأويس مومسدمس
د اأ ةساأف ق تساأنحف س ٌنساألغ ٌنس اخ ي رساأ ني ساأنحف ساٞنن ر سيفساألغ س
اٟنأؼ س
س
أا ،سءخلحومسأغ س ت فسقفاأأساألغ ساإل٤نليإ ساالر ع خ س و بساٚنص :س
Building Skills for the TOEFL

داأف ط:
Carol King and Nancy Stanley

سسسةفيساأ مساٝن صس نحفساألغ ساإل٤نليإ ،س أـساأو بساأ فاأأساٛن دع س
سأيسسٟن سدثيلس أق سالستفهَّ سس ءأإـساأ فؿس
اٞن خع سألغ ساإل٤نليإ س
فسدمسملس ءسدثلسذأكساأو ب،س ن لصسكثًنسدمساأعلمسيفس٠ن ؿساأنحف س
س
سسسءد س أن سألغ ساأع ي ،سةبلس أسدمساأعفدةس ىلساٞن اأن ساأنحف ساٞنع ة سس
كو بساأنحفساأفاضحس(ألفساٛن رـس ١نمأسءدٌن)سء سك بساأنحفساأ ي يس
(أ أطساأ اأحي) سس ض ؼس ىلسذأك سض رةسق اعةسءد تساأو بس اأ حَّس
األد ي سس ذاتسد ة،سخًلح س اعةسك بسأ سس١نمفدساأع دسألهن سدفيأةس
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ٞنمسءرادست ف سقأراتصساأ بلغي سدمسخبلؿساأ ع ضسأويفي سار خأاـساأ بلغ س
اأع ي سيفسدثلستلكساأو ب س
س
سسس ا عأ سأم سق اعة ساألحَّ ساأع ي سة أ سرء ن سةيه ساأعجب ساأعج ب سدمس
خ حي ساألخ عساأنحف س األغف س اٞنعنف س أ راتسءأجمي سد فردةسالسدعىنس
ٟن سسةنخشفسءفستاث سةيكستلكساألخ عس فسا لع سألفساألحَّسأغ تس
اأ علم س
س
سسستأ رسٕن ر نن ساأ أي سحفؿ سأأدسد نفعسدمسء٧ن طساٛنمل ساإل٤نليإ سس قأس
اخرتخ سيف ساتا ساأ م م ست أًن س أ ت سد عأدة سدن ساالخ ط س ىل سءف ساإلأ س
األحيح ساي سد د ً ساٝني ر س(ء) س سكم سح هن سألف ستفضيح ساٝن سيف سكلس
ٗنل سدغلف ،سألم ً سءخن ساخرتخ ساٛنملساٞنغلف سدمسأأدسك ًنسدمساأعين تس
اأيتست ٗنه سد أر ففسر ففساأ ح فاسيفساأ قس أ راتستأر ي سيفساأرتٗن س
اأ ح س س دم ساٞنهم سأأاً ساالخ ط س ىل سءف ساأ فاأأ ساٞنتكفرة سد ل ة سألفس
د سفى ساٛنمل  ،سة أ ي ؽ سأص سد ر سيف سٓنأ أ سكثًن سدم ساأعن ه ساألغف سدمس
ت خًنس ت أًنس تغيًنسيفسزدمساأفعلس غًنا
س
س
س
س
س
س
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تـمري :
اخرتساأرتٗن ساألحيح ساأفحيأةسألجملساأ أي :
1- The cars were green.

ء-سك خ ساأ ي راتسخض اعساألفف س/سك فسأففساأ ي راتسءخض اً س
ب-ساأ ي راتسخض اع سس(خ سيفسزدمساأفعل) س
أػ-ساأ ي راتسك خ سخض اعساألفف سس(خ سيفست تيبساأوبلـ:ساأفعلسق لس
اأف أل)
2- Sami found his book on the shelf.

ء-سأث سر ديسألفسك صسألفساأ ؼ س
ب-سر ديسأث سألفسك صسألفساأ ؼ س سس(خ سيفست تيبساأوبلـ:ساأفعلس
ق لساأف أل) س
أػ-س عث سر ديسألفسك صسألفساأ ؼ س(خ سيفسزدمساأفعل)
3- My father telephone our neighbours.

ء-سا تَّس اأأهسأًناخن س
ب-س اأأهسا تَّسأًناخن س(خ سيفست تيبساأوبلـ:ساأفعلسق لساأف أل) س
أػ-س ه تَّس اأأهسأًناخن سخ سيفسزدمساأفعل)
4- It grew darker and darker.

ء-سازدادساأظبلـسحلو س
ب-س٧ن سءغمقسة غمق سس(ت ٗن سح ةي سغًنسهحيح ) س
أػ_س هن ستمظلم س(خ سيفسزدمساأفعل) س
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5- She is teaching her cat many tricks.

ء-س هن ستعلرمسق ه س عضساٜنيل س
ب-سألم سق ه س عضساٜنيل س(خ سيفساأإدم) س
أػ-سايستعلمسق ه س عضساٜنيل سس(خ سيفساأضمًن)
6- Sami and Khaleel are travelling to Riyadh
tomorrow.

ء-سر ديس خليلسد ة افس ىلساأ ضسغأاً سس(د لسق بس ٢ن طسأص) س
ب-س ة سر ديس خليلس ىلساأ ضسغأاً س(خ سيفساخ ي رساأفعلس ت تيبس
اأوبلـ) س
أػ -سرفؼس ة سر ديس خليلس ىلساأ ضسغأاً س(السخ خأـس"رفؼ"س
يفسح أ سك فساٞن لسق بسأأاً) س
س
7- Electronic dictionaries are helpful.

ء-سءأهإةساأ فاديسساإلأورت خي سدفيأة س
ب -ستفيأخ سءأهإة ساأ فاديس ساإلأورت خي س(أي

سخ  ،سأوم سال س فضلس

اأ أًنس اأ خًنسد فسر بسد نن سان سأأ ن سد أءس خربسيفساإل٤نليإ س
٬نونن سك سٗنل سةيه سد أءس خربسيفساأع ي سكم سيفساٞنث ؿس(ء)) س
8- The circus show was a great success.

ء-سأ يساأع ضسيفساأ ًنؾس٤ن ح ًسك ًناً سس/س٤نحساأع ضسيفساأ ؾس٤ن ح ًسس
ك ًناً س
ب-ساأع ضسيفساأ ؾس نجح س(خ سيفست تيبساأولم ت،س خ سيفسزدمس
اأفعل)
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9- Sami sent me a letter from the Khartoum.

ء-سءررلسيلسر ديسرر أ ًسدمساٝن فـ س
ب-سر ديسءررلسيلسرر أ ًسدمساٝن فـ سس(خ سيفست تيبساأولم ت) س
10- I am visiting the doctor’s at 9:00 a.m.

ء-سأأهسدفأأسدنساأ يبسغأاًسيفساأ رع سه ح ً س
ب-سرفؼسءذابس ىلساأ يبسغأاًسيفساأ أ ساأ رع سه ح ً سس(خ سيفس
ار خأاـساأفعلسألفساٜن ض ساٞن م سان سقأسار خأـسأل ع ًنسأمساٞنفأأس
اٞن لي)
11- Mariam always comes late.

ء-سدمسأ دةسد ًنساأ خ سيفساأ أ ـ س
ب-سد ًنسدائم ًست خ سس(أي سخ سسأونه سركيو س عضساأشيع سستتك س
ءفساأفعلساٜن ض ساأ يطس شًنس ىلسأ دة)
12- Salwa is always coming late.

ء-سالسءةهمسٞن ذاستل سرلمفسألفساأ خ سيفساأ أ ـ! س
ب-سرلمفست خ سدائم ً!سس(أي سخ سد سداـساأ لأساأ تد ) س
 ملحوظة :

خ خأـساٜن ض ساٞن م سدنسكلم سalwaysسأل ع ًنسأمساأ تد سدمسءد سد س
13- I am going to buy a gift.

ء-سءخفهسش اعساأ س
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ب-سرفؼسءشرتهساأ س(أي
اٞن حأث).

سخ سد سداـسءهن ستشًنس ىلسخي سد ي سأأىس

14- If you study, you will pass.

ء-س فستأرسستنجح س
ب-س ذاسدرر ،س٤نح س(ركيو ) س
س
15- Although he is six years old, Husam speaks five
languages.

ء-سهحيحسءفسح ـسد سزاؿسيفساأ در سدمسأم ط،سأونصس حأثسٙنسس
أغ ت س

سسسطريقة أخرىس:س حأثسح ـسٙنسسأغ تسدنسءخصسملس ج زساأ در س
دمساأعم س
ب-سرغمسءخصس لغسدمساأعم سر سءأفاـ،س السءفسح ـس حأثسٙنسس
أغ ت س
الجملة (ب) مغلوطة لعدة أسباب:
سالسخ خأـس"رغم"س السأنأد سخ حأثسأمسءد سحأثسرغمسءخَّسةبلفس(ألفسر يلساٞنث ؿ) س
سار خأاـس"رغم"س عينسأأـسض رةسذك س" السءف" س -سيفساأع ي ،س٩نبسذك ساالرم س"ح ـ"سء الً،سمثساالر ع ض سأنصس أضمًنس

يفست م ساٛنمل ،سالساأعوس.

16- Being ill, Karam cannot go to school.
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ء-سأمس

ينسك ـساأتا بس ىلساٞنأرر سألخصسد ض سس

ال بأس إن قلت:سأمس

ب-سكفخصسد ض،سأمس

ينسك ـساأتا بس ىلساٞنأرر س بسد ضص س
ينسك ـساأتا بس ىلساٞنأرر س(خ )

تعليل الخطأ:

دمساٞنهمسءفسخن صس ىلساأ فاأأساأ حف لي سسة هلساٛنمل  :س
Being ill, Karam cannot go to school. 
Because he is ill, Karam cannot go to school.
17- Having been ill, Salam could not go to work.

ء-سملس مومسربلـسدمساأتا بس ىلسأملصسألخصسك فسد ض ً س
ب-سكفخصسك فسد ض ً،سملس مومسربلـسدمساأتا بس ىلساأعمل س(خ ػ)
س

تعليل الخطأ:

دمساٞنهمسءفسخن صس ىلساأ فاأأساأ حف لي سسة هلساٛنمل  :س
Having been ill, Salam could not go to work. 
Because he had been ill, Salam could not go to work.
18- Despite poverty, Salah insisted not to leave
college.

ء-سرغمساأف ،سءه سهبلحسألفسأأـساخ ح صسدمساأأرار ساٛن دعي س
ب -سرغمساأف ،سق رسهبلحسءفسالس رتؾساأولي س(ركيو سالحظسءف سكثًناًس
دمساٞن أر ٌنس عمأ فس ىلستغيًنساأفعلسد فسءهسر بسأفا ه سةولم س
insistedستعينس"ءهًّ "س أيسس"ق ر")
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19- Loud music drives me crazy.

ء-ساٞنفري فساأل خ ستأةعينس ىلساٛننفف س
ب -س تأةعينساٞنفري فساأل خ س ىلساٛننفف سس(خ س سال س أ سأن سدمست ؾس
اٞن أءسيفساأ أا سكم سافسألفساأرتكيإس نسألفساٞنفري فساأل خ س أيسس
ألفساأفعلس"تأةعين")
20- She asked whether I took sugar in my coffee.

ء-سر أ ينس فسكن سءحبساأ و سيفسقهفيتسءـسال س
ب -س ر أ ينس فسكن سءختتساأ و سيفسقهفيت س(خ سسٓنفؿسزدمساأفعلس
دم س takeس ىل س tookسخظ اًسألخن سيفسٗنل ستن قسأليه سقفاأأساأوبلـس
اٞنن فؿ ) س
21- Why he resigned is still unknown.

ء-سالسءحأس ع ؼس عأسر بسار أ ص س
ب-سٞن ذاسار ؿسد سزاؿسغًنسدع ؼ س(خ سكلم سwhyسسالستعينس"ٞن ذا"س
لس"ر ب"س ايسان سد خأد سأ أعسش صسٗنل س ٚني ) س
ذاس
أػ -سد سزاؿسغًنسدع ؼسر بسار أ ص س(ركيو سْننبساأرتٗن ساٜن ةي س س
ك خ سركيو ) س
22- hat Sami likes his new job in Kuwait is obvious.

ء-سدمساأفاضحسءفسر ديس٪نبس ظيف صساٛنأ أةسيفساأوف
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س

ب-سءفسر ديس٪نبس ظيف صساٛنأ أةسيفساأوف سءد س اضح س(خ سأنأد س
وففساٞن أءسSubjectسيفساإل٤نليإ س ف لسأأاًس وففسدمسش صسٗنل س
اٚني ست أءس ػسthatسةممساألةضلسقلبساٛنمل سكم سيفس(ء))

23-Tortured and beaten, the kidnapped spy killed
himself.

ء -سق ل ساٛن رفس ساٞنخ َّ سخف ص سألخص ستع ض سأل عت ب س اأض ب س /سق لس
م
اٛن رفسساٞنخ َّسخف صس عأسءفستع ضسأل عت بس اأض ب سس(٬نونكس
ءفست فؿ:س"اخ ح "س أالًسدمس"ق لسخف ص") س
ب-ساأ عت بس اأض ب،ساخ ح ساٛن رفسساٞنخ َّ سس(خ ) س
أػ-سأتبس ض ب،ساٛن رفسساٞنخ َّساخ ح سس(خ ) س
ءهلساٛنمل س د  :س
Because he was tortured and beaten, the kidnapped
spy killed himself.

ء
The kidnapped spy, who was tortured and beaten,
killed himself.
24- Standing there all the day, the old man saw
everything that happened.

ء-سٕنومساأعجفزسدمسرؤ سكلسد سحأثسألخصسك فس اقف ًس فاؿساأيفـسان ؾ س/س
ٕنومساأعجفزساأتهسك فس اقف ًسان ؾس يل ساأيفـسدمسدش اأةسكلسد سحأث س
ب-ساأفقفؼسان ؾس فاؿساأيفـ،سش اأساأعجفزسكلسد سحأث سس(خ ) س

25- Standing there all the day made the old man feel
tired.
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ء-سشع ساأعجفزس أ عبس عأسءفس قَّسان ؾس فاؿساأيفـ س
ب-ساأفقفؼسان ؾس فاؿساأيفـسءدىس أعجفزسءفس شع س أ عب سس(ركيو ) س
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: تـمري
 س:ست أمسد س لي،

نملساأٛألفسضفعسا

1- I met Saeed while he was working in the factory.

2- She would have worked in that company even if it
offered her a low salary.

3- Had you told me about the accident, I would have
visited her in the hospital.

4- Being the nephew of the chief engineer should
make no difference..
-That he is the nephew of the chief engineer
should make no difference.
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-It should make no difference that he is the
nephew of the chief engineer.

5- Samer's winning the race pleased his mother.

6- He wrote his first book while working for a law
firm.

7- The letters posted, Sami got into the car and
drove off.
- After he had posted the letters, Sami got into the
car and drove off.
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8- His leg caught in the trap, the thief could not
escape.

9- Cooking the dinner was all I did.

10- A strong international economy is what that
country needs to cope with.

11- A strong economy is what that country needs to
cope with international developments.
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 حلول مقترحة :
-1سق ل سرعيأسأنأد سك فس عملسيفساٞنلنن س
-1سك خ سر عملسيفستلكساأشك سحّتسأفسأ ضفاسأليه سرات ًسءقل س
-0سأي كسءخربتينسأمساٜن دث،سأون سزرهت سيفساٞن شفف س
 -2سهحيحسءخصسا مسءخسك ًنساٞنهنأرٌن،سأوم سذأكسالس ن غيسءفس غًنسيفس
األد سشيئ ً س
-8سة زسر د سيفساأ ؽسد سءة حس اأأتص س
-6سك بسك صساأل ؿسأنأد سك فس عملسيفسشك سألمح د ة س
-7سء دعسر ديساأ ر ئلسيفساأرب أسمثساخ لقس ي رتص س
-8سأل سرأبلساألصسيفساٞنليأةسةلمس مومسدمساٟن ب س
-9س اساأعش عسك فسكلسد سةعل س
-23ساالق ل دساأأ يلساأ فهسافساأتهسألفستلكساأ بلدسءفست

ط س

 -22ساالق ل د ساأ فه ساف سد سٓن ج ساأ بلد س ذا سد سءرادت سءف ست
اٞن جأاتساأأ أي س
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س

الروابط اللفظية في الترجمة
سسس خن ل ساآلف س ىل ست ٗن ساأف ات س اأنلفص ساأل فؿ سدم سد فى ساٛنمل سس
يف ساتط ساحمل ض ة ،سرنفرتض سءخن سءدركن سء الً سء٨ني سةهم ساأولم س دعن ا سمثس
ض رةساأ يأس أ فاأأساأنحف سألغ ٌنساأع ي س اإل٤نليإ سسسأونن سان سأمسخ ٍّكإس
ألفسار خ اجسدع ينساأولم تس أرسد سرنكإسألفس عضساأعن ه ساٞنهم سيفس
ٗنينساأنلفصساأيتسالس أسدمسد اأ هت سألخ جس نصسدرتأمس٣ن ز س
س
سسسيفس١ن ض اتسالح ،سء سرّن سيفسد راتسق دد سيفساأرتٗن ساٞن أد ،سرفؼس
خ ع ض سة ات سد نفأ س خ علم سدنه سكيفي سار خ اج ساأولم ت س اأع راتس
ةهمساٞنع ينسدمسري قه سسءد سيفسد قن ساأأراريساتا،سة فؼسءحأدسأومس
دع ينساأولم تساٞن لف سأويسالسخضينساأفق سُّ س أويسخفةٍّ سد سءدومسدمس
اأفق سيفستعلمساأنفاحيساأشولي ساٞنهم س
س
ء ؿسد سخ أءس ش حصسان ساأ ا طساألفظي س
س
سسسدع ؼ سأم ساأع ي سار خأاده ساأو ًن سألد ات ساأ ط س سةن دراً سد ست ىس
ٗنل ست يتس عأسٗنل سءخ ىسد فسءفس وففس ينهم سرا طسأفظيسدثل:س ،سء س،س
كتأك،سألف،س اوتا،س خ يج سأتأك،سأوم،س السءف،س ينم ػ،س غًنا سكثًنس
دمساأ ا طساألفظي س
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سسس ةبلسخ ينسأ دةسءفسخ فؿسيفساأع ي :س"٤نحسء٘نأسيفساالد ح ف سسأ أس
درسسأيأاً "سس لسرّن سخ فؿ:س"٤نحسء٘نأسيفساالد ح فسألخصسدرسسأيأاً "سء س

"٤نحسء٘نأسيفساالد ح فس فضلسدث تصسيفساأأرار "سس ذسالس أسدمس ضنس
را طسأغفهس ٌنساٛنمل ٌن س
س
سسسءد ساألغ ساإل٤نليإ سةمع ؼسأنه ساأ م دا سءكث سألفساأ ا طساٞنعنف سس
اٞن لفدسدمسذأكسءخن سخ دراًسد س٤نأسٗنل ست أءس ا طسأغفهسكم ساٜن ؿسيفس
اأع ي سس دث ؿسذأك :س
Ahmad passed the exam. He had studied well.

أ علمسءد اتساأ طس ار خأاده ،سأليكسد اأع سك بسقفاأأساألغ ساأع ي سس
دنسذأكس أيكس عضسدمساتطساألد اتس عضسدمسار خأاد هت ساأ بلغي  :س
الوظيفة البالغية

أداة الربط

حرؼ العطف "و" أنأد س وفف سأأ ن سٗنل ف س احأة ست أـ سأن سدعلفد س
األخ ى ست أـ سأن سدعلفد سأأ أة ،سةع دة سد سخ طس
ينهم سُن ؼساأع َّساأفا س
دث ؿ :س
قرأ الطالب الدرس ،واجتهد في دراستو.
ثم /وبعد ذلك/
وبعدىا
لكن /إال أن

ستم خأـس ذاسكن سخ أسءفسخ فؿس ف ساٜنأثساأث ينس قنس
عأساٜنأثساأل ؿ س
درس الطالب دروسو ثم ذىب إلى المدرسة.
خ خأده س ذاسءردخ سذك سٗنل ستع رضسةو ةسيفساٛنمل س
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اأيتسق له س
"وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا"
ومع ذلك

تم خأـ سأل ع ًن سأم سحأث س قن س لفرة سقأ ستوففس
دن ةي سألحأثساأتهسق لص س
لم أكن أحب فالناً ،ومع ذلك فقد تحدثت إليو.
س

حرؼ الفاء

٬نومسح بساأ ي ؽسءحي خ ًسءفست أؿ"أوم"س ع رةس
" دنسذأك"سة فؿ :س
ملسءكمسءحبسةبلخ ً،سأونينسٓنأث س أيص س
-س خأـس ذاسءردخ ساأ ع ًنسأمساأ ع قب

"وإذا قتلتم نفساً فادارءتم فيها"

س م خأـسح ؼساأف عسء ض ًسأل ع ًنسأمساأ ب س"ال تطغوا فيحل عليكم غضبي"

تكرار الكلمة أو -س ٨ن سدمساألر أيبساٞن ع سيفسٓن يقساأرتا طساألفظي س س
استخدام الضمير دث ؿسذأك:
* سىذه النفايات خطرة .وال يعرؼ أحد كيف
يتصرؼ بها س(ضمًن) س
* سىذه النفايات خطرة .وال أحد يعرؼ كيف
يتصرؼ بتلك النفايات س
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غًنا سكثًن سال س ن ساَّ ؿ سأتك ا  ،سدنه  :سخ يج م سذأك ،س خ يج سأتأك،س
ألفساأن يضسدمسذأك،س ٞن ل،س دمسأ خبسآخ س
س
أيكساأف ةساأ أي س اٞن لفب ست ٗن ه سدنسض رة سد اأ ةساأ ا طساألفظي سيفس
اأع ي سسأ أس ضعن سأكسق ئم س أولم تساأيتسقأس وففسةيه س شو أي سيفس
اأرتٗن سس ٬نونكساال بلعسالح ًسألفساأرتٗن ساٞن رتح س
لكن أرجو االطالع على ملحق خاص بهذه المحاضرة وذلك للتأكد

من خلو ترجمتك من األخطاء اللغوية الشائعة.

تـمري :
-2ست أمساأنصساأ يلس ىلساألغ ساأع ي س
-1سق رفست ٗن كس أرتٗن ساٞن رتح سدمسحيثساألرلفب س
-0سحأدسءد اتساأ طساألفظيساٞن خأد سيفساأرتٗن ساأع ي س

امنص ()3
The world's nuclear plants have accumulated vast
stocks of highly radioactive waste. Worldwide, highlevel waste is currently stored above ground, and no
government has a clear policy on its eventual
disposal. While most experts believe that burying
the waste is the safest bet in the long term, the
problem is finding sites that everyone can agree are
geologically stable. Decaying radioactive isotopes
release heat. As a result, high-level waste must be
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constantly cooled; otherwise, it becomes
dangerously hot. This is why many experts want to
store waste above ground until it has decayed and is
cool enough to be stored safely in sealed
repositories several hundreds of metres below
ground. According to one recent theory, however,
waste should be lowered down boreholes drilled to
4 kilometres. The trick is to exploit heat generated
by the waste to fuse the surrounding rock and
contain any leaking radioactivity.

أيومسدع ينساأولم تس اأع راتساأيتسءرأفسدنومساأ يأسُّ سيفساأرتٗن س
Nuclear plants

تعين س ألهل س"احمل ت ساأنف سأونن س
نف ألسٞنف أبلت ساأنف " س اٞرن فؿ سان س"ا
س حيثس فس، اأنف هسأإعسدمساحمل ساأنف
نإعسأل ع ًنسأمسٛاأع ي ست يحسأن سار خأاـسا
نف أبلتسٞسة فةمسخ يأسان س ع ًنس"ا،اأول
اأنف " س

Have accumulated

خلسف س راعا س

Radioactive

خش س شع أيسً س
خف ت س

Waste

ألفسد فىساأع مل س

Worldwide

مٔنإف س
اأ خلص س

Is stored
Disposal
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The safest bet

س

Decaying
radioactive
isotopes
Burying

نلساألكث سءد خسً سٜا
نشع سأنأسٓنللهٞاأنظ ئ سا
دةم س

Stable

ة س

د

Release
The trick

تم لق س
نوم سٜا

Contain

ٓن فه س

Leaking

ت ب س
:التػرجػم ػ ػة
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 الترجمة المقترحة
سسسخلف ساٞنف أبلتساأنف سكمي تسا ئل سدمساأنف تساأنش س شع أي ً سس

مل،سٔنإفستلكساأنف تسةفؽسر حساألرض،س السٕن لكسءهس
ألفسد فىساأع م
حوفد سك خ سري ر س اضح سحفؿساأ خلصساأنه ئيسدمستلكساأنف ت سس
يف سحٌن سءف سدعظم ساٝنرباع س ع أ ف سءف ساٜنل ساألكث سربلد ً سألف ساٞنأىس
اأ ف لس مثلسيفسدةمساأنف ت،ست فساٞنشول سيفساأعثفرسألفساٞنن قساأيتس

م٩نمن سأليه ساٛنمين س هن سد ة سأيفأفأي ً س سة أنظ ئ ساٞنشع سأنأ سٓنلله س
تم لق ساٜن ارة س س خ يج سأتأك ،سال س أ سدم سترب أ ساأنف ت سذات ساأنش طس
اإلشع أيساأع يلس ر م ار،س السةإفسح ارهت سررتتفنس ىلسدرأ سخ ة سس ٟنتاس
اأ ب،س ىسكثًنسدمساٝنرباعسض رةسٔنإ مستلكساأنف تسةفؽساألرضس ىلس
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ءف ست حلل س تربد سّن س وفي سأ خإ نه سيف س٢ن زف س١نوم ساإلغبلؽ سألف سأمقس
دئ تساألد رسدمسر حساألرض س
س
سسسأوم س حأى ساأنظ ت ساٜنأ ث ستتاب س ىل سض رة سٔنفيض ساأعمق ساأتهس
رمأةمسةيصساأنف تس ىلسءر ع سكيلفدرتات،س اٜنوم سيفسذأكسار غبلؿساٜن ارةس
اأيت ستفأرأا ساأنف ت سيف سهه ساألخفر ساحملي سُّ سد س ضمم ساح فاع سءهس
ت بس شع أيسدنه س
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نوع النص وعالقتو في الترجمة
ني رات ساأيت سر ختا سيف ساأرتٗن سسٝسسسأنفع ساأنص سأبلق سخ ه سٓنأد سا
)س علقسَنه زسحأ ثسأل من سس أ سءفس1(الحظساأنلٌنساأ أيٌن سساأنصس
ن أ سظه تسيفسهحيف سء سشيعسدمساتاساأ يلسأغ تساإلأبلـسأمس ف ةسٞا
ت ني سس س

: تـمري
ست أمساأنصساأ يلس ىلساألغ ساأع ي س-2
ن رتح سدمسحيثساألرلفب سٞسق رفست ٗن كس أرتٗن سا-1
ن خأد سيفساأرتٗن ساأع ي سٞسحأدسءد اتساأ طساألفظيسا-0

)1( امنص
A new hearing device is now available for some
hearing-impaired people. This device uses a magnet
to hold the detachable sound-processing portion in
place. Like other aids, it converts sound into
vibrations. But it is unique in that it can transmit the
vibrations directly to the magnet and then to the
inner ear. This produces a clearer sound. The new
device will not help all hearing-impaired people only
those with a hearing loss caused by infection or
some other problem in the middle ear. It will
probably help no more than 20 percent of all people
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with hearing problems. Those people who have
persistent ear infections, however, should find relief
and restored hearing with the new device.

:التػرجػم ػ ػة
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 الترجمة المقترحة س
سسس إدو فس عضساألشخ صسدمسذ هساإلأ ق ساأ معي سءفس خللفاساأيفـس
دمس أ ق همسدنسأه زسأأ أسأل منس م حسحأ ث ًسيفساألرفاؽ سس ميإساتاس
اٛنه زس خصسأ عسدمسق ع ٌن،ساأل ىلس حأةسدع ٛن ساألفتس اأث خي سدغن يسس
م خأـ سأ ث ي ستلك ساأفحأة سيف سدو هن س س كغًنط سدم سءأهإة ساأ منس
األخ ى،س عملساتاساٛنه زساٛنأ أسألفسٓنف لساألفتس ىلسذ ت ت،سأونرصس
نف د سأم سغًنط سيف سءخص س٬نونص سخ ل ستلك ساأت ت ت سد ش ة س ىل ساٞنغن يسس
ة ألذف ساأأاخلي س ُّتط ساأ  ،س ل ح سّن أ ر ساٞن خأـ سٚن ع ساألهفاتس
أرأ سءكث س ضفح ً س
75

سسسأوم ساٛنه زساٛنأ أسأمس أأسٗنينسةئ ت سءهح بساإلأ ق ساأ معي ،س
ةهف س ل سألف سخأد ساألشخ ص ساأت م سة أ ا سٚنعهم سخ يج س ه همس
الأ ه تسء س هسدشول سءخ ىسيفساألذفساأفر ف،س اتاس عينسءفسش ٪ن س
اٞن خأدٌن سأم ستإ أ سخ هم سألف س %13سدم س٠نمفع ساألشخ ص ساأت مس
ع خففسدمسدشوبلتسيفساأ من سسءد س أن سٞنمس ع ينسدمساأ ه تسدإدن س
يفساألذف،سةبلسشكسءهنمسريجأ فساأ اح سالر ع دهتمساأ منسدنساتاساٛنه زس
اٛنأ أ
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ن أر ٌن سيفسٞف ً سأعأد سك ًن سدم سا

:نص آخر

اتا ساأنص ساأث أث سك ف سخل ً س شو أي ً س

اأرتٗن سسةللفال ساأل ىلسسك خفاس رتٗنفخصسألفسءخصسخصسألمي سسأومساأع راتس
األخًنةسيفساأنصستث سءخصسدمساأنفعساأفأأاينسء ساأع في سس ش فسد س ٌنس
اأنصساأعلميس اأنصساأع في س
س

: تـمري
ن رتحٞت أمساأنصساأ يلسمثساخظ سيفساأرتٗن سا

)1( امنص
Researchers suggest that there are creatures that
do not know what light means at the bottom of the
sea. They don't have either eyes or ears; they can
only feel. There is no day or night for them. There
are no winters, no summers, no sun, no moon, and
no stars. It is as if a child spent its life in darkness in
bed, with nothing to see or hear. How different our
own life is! Sight shows us the ground beneath our
feet and the heavens above us - the sun, moon, and
stars, shooting stars, lightning, and the sunset. It
shows us day and night. We are able to hear voices,
the sound of the sea, and music. We feel, we taste,
we smell. How fortunate we are!
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 الترجمة المقترحة
س

سسس٫نربخ ساأ حثففسءف سان ؾسيفسق عساأ ح رس٢نلفق تسحي سالستع ؼساأضفع،س
ةليس سٟن سءأٌن ست ى سُّ  ،س ال سآذاف ست من سُّ س سال سح ر سٟن سرفىس
االر شع ر سس اتطساٞنخلفق تسالستع ؼسظلم ساأليل،س السضفعساأنه ر سسالس
تشع س ربدساأش ع،س الس يظساأليَّ سسالسمشسسر ع سيفساأنه ر،س السقم اًس
دنًناً سيف ساأليل س ال س٤نفـ ست ؤلأل سيف سٚن ئه هن سك فل سمل س ف رؽ سدهأط سيفس
اأظبلـسد فسءفس منسشيئ ًسء س ىسشيئ ًسدمسحفأص س
س

سسسءد س٥نمس نفساأ ش ،سة أ سءخعمساهللسألين سُنفارن سسة أ ل سخ ىساألرضس
ٓن سءقأادن  ،س اأ م ع سدم سةفقن  ،س اأشمس ،س اأ م  ،س اأنجفـ ،س اأني زؾ سس
خ ىساأربؽسيفساأ م عس خ م نسّنش اأةسغ بساأشمس أ من،سخ منسس
ءهفاتساأن س،س اأ سءدفاجساأ ح ،س ءخغ ـساٞنفري ف سس أن سح ر ساألمس،س
اأشمسخشمسُّ ساأ ائح سس س
خ شع سُّ ساألأ ـ،س اأت ؽسخ ت ؽسُّ ساأ ع ـ،س ر
سٟن طسدمسخع ٍمسالستم أرس ثمم
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اله ػدؼ والحػاف ػز
نأد سأك ساأعميل سح ةإاً سء ساأة ً سةإخص س تأك س يأ سح ك سيفس٪سسسأنأد س
سأليكست ٗن صسألفسءخصسخصس اد س دراأصس،اأرتٗن سساأنصساأ يلسألميسأوم
سالس أسأكسدمس، يفسدفرفأ سألمي سٔن بسةئ ساأي ةعٌنسدمساأش ب سسان
ار خأاـسد فىسءديبسرةينس ثًنسةضفؿساأ رئ

: تـمري
ن رتحٞت أمساأنصساأ يلسمثساخظ سيفساأرتٗن سا

)4( امنص
The chief figure of the scientific revolution of the
seventeenth century was Sir Isaac Newton. He was a
physicist and mathematician, who laid the
foundations of calculus, extended the understanding
of colour and light, studied the mechanics of
planetary motion, and discovered the law of
gravitation. Isaac Newton's supreme scientific work
was his system of universal gravitation. He went to
his farm in 1665 to avoid the plague, and during this
time he worked out the law of gravity and its
consequences for the solar system. This law arose
from Newton's question: what keeps the moon in its
regular path around the Earth? He concluded that
only their attraction for each other could account for
81

it. He later remarked to a friend that he got the idea
while watching an apple fall from a tree in his
orchard. Every particle of matter in the universe, he
wrote, attracts every other particle with a force
varying in inverse proportion to the square of the
distance between them, and directly proportional to
the product of their masses.

:التػرجػم ػ ػة
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 الترجمة المقترحة
سسس ػمعأُّساأ ًنس رحقسخيفتمساأعلمساأل زسدمس ٌن ءأبلـساأثفرةساأعلمي سيفساأ فس
اأ نسأش ،سةهتاساأفيإ ئيس اأ ضيسافسدمسءررف قفاأأسألمساأ ف ضلس
اأ و دل ،س اف ساأته س ررن سدم سدأاركن سأم ساألفف س اأضفع ،س درس آأي تس
حك ساأوفاكب،س اك شَّسق خففساٛن ذ ي  .س
سسس ػْيأ سءف ساأعمل ساألألس اأته سقأدصم سخيفتم ساف ساك ش ةص سٞن سءٚن ط س"خظ ـس
اٛن ذ ي ساأع ـ" سةفي سأ ـ سٛ ،2668ن سخيفتم س ىل سدإرأ ص سا ً سدم س عس
اأ أفف ساأته سض ب ساأ بلد سآختاؾ ،س خبلؿ ساأفرتة اأيت سقض ا سان ؾ،س
83

ار ن طسق خففساٛن ذ ي س اآلث رساٞن سرتت سأليصسيفساأنظ ـساأشم ي  .أ عساتاس
اأ خففسرداسألفسرااؿست درسأتامسخيفتم:س"د ساأتهس٩نعلساأ م س حسيف
ةلوصسحفؿساألرضس خ ظ ـسد فسءفس٪نيأسأمسد رطسقػْيأسءمْ٧نمل ؟"سأ أسق دساتا

اأ ااؿسخيفتمس ىلسار ن جسءفسد سدمسشيعس عللساتطساأظ ا ةسرفىس أفدس
أملي سْن ذب س ٌن ات مساٛن دٌنساأ م ٌن س ك فسخيفتم،سيفسةرتةسالح ،س
قأسذك سألأ قسأصسءخصستفهلس ىل ةو ةساٛن ذ ي ساتطسءثن عسد اق صسأ ف ح س
ايست طسدمسشج ةسيف

خص .س

فسءهسأ ي ٍم سدمساٞن دةسيف اتاس
سسس خلمص سخيفتمس خففسألج ذ ي سق ئبلً:س"
م
ده سآخ س فةست ن ربسأو ًسدنسد نساٞن ة س
اأوففس٩نتبسءهسأ ي ٍم سد ٍّ
م
ينهم  ،يف سحٌن سءف ساتط ساأ فة سذاهت ست ن ربس دا سدن سخ تج سض ب سك ليتس
ٌن" .س
ات م اٛنم ْيم ْ س
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ن ةإسيفساأرتٗن سٜخ نسيفساأنصساأ يلسخ شن سحفؿساأأاةنس ا

: تـمري
)5( امنص
اأنصسد خفذسدمس حأىساد ح خ تسالتوفلساأ ج ي
As viewed from space, Earth's distinguishing
characteristics are its blue waters and white clouds.
Enveloped by an ocean of air consisting of 78%
nitrogen and %21 oxygen, the planet is the only one
in our solar system known to harbour life .Circling
the Sun at an average distance of 149 million km (93
million miles ,)Earth is the third planet from the Sun
and the fifth largest planet in the solar system.
Its rapid spin and molten nickel-iron core give rise
to an extensive magnetic field which, coupled with
the atmosphere, shields us from nearly all of the
harmful radiation coming from the Sun and other
stars. Most meteors burn up in the Earth's
atmosphere before they can strike the surface .The
planet's active geological processes have left no
85

evidence of the ancient pelting it almost certainly
received soon after it was formed.
The Earth has a single natural satellite—the Moon

:التػرجػم ػ ػة
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 ترجمة الزميلة غادة العمودي
سسساوتا سترتاعى سأن سدم ساأفض ع! س لفرة سأ ي س بلحق سةيه ساألفخ ف ساألزرؽس
األ يضسيفسْن خسسٗنيلس ٌنسح ي ساٞن عساألزرؽس اأ ح بساأل يضسأيحوي س
دع سًسهف سكفك ن ساأف أة س
س

سسس ت ميإساألرضسأمسغًنا سدمساألأ اـساأفض ئي سّن فد تساٜني ةساأ يعي ؛س
ة أغبلؼساٛنفهساحمليطسُّ س أَّسدمسأنل هساأنيرت أٌنس األ ك جٌنس ن س
%78س س%12س -سألفساأ فايل،س٣ن س عإزسة صس٧نفساألخسفاعساٞنخ لف سدمساألحي عسألفسر حه ،سكم سءخصس فد خ س ىلسار ن جسءفساألرضسايساأوفكبس
اأفحيأساأ درسألفساح ض فساٜني ةسد فسكلسكفاكبس٠نمفأ ن ساأشم ي س
س

سسستأ ر ساألرض سحفؿ ساأشمس سيف سدأار س اليلجي ست ن سخبلٟن سد فرطس
دليففسكيلفدرت س( 90سدليففسديل)،س ايساأوفكبس
د ة ست أرسُنفايلس 229س
اأث أث سيف ست تيب ساأوفاكب ساألق ب س ىل ساأشمس س٣ن س عين سءهن سٓن ل سدفقع س
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ر س ٌنسكفاكبساأنظ ـساأشم ي،س ض ؼس ىلسذأكسءفساألرضسخ دسس
ءكربساأوفاكبسحجم سيفساأنظ ـسذاتص س
س

سسس٪نيط س ألرض سح ل سدغن ي ي سخ تج سأم ستأاةن سقفتٌن سد ض دتٌن سيفس
ٌن سيف ساٞن أار س٨ن س :سقفة ساأأ راف ساأ ن سأؤلرض س(حفؿس
االْن ط س د
خف ه س حفؿ ساأشمس) سدم سأه  ،س قفة ساخله ر سدفاد ساأنيول س اٜنأ أ سيفس
دكإ ساألرض سدم سأه سءخ ى ساتا ساٜن ل ساٞنغن ي ي س حأ سدن ساأغبلؼس
اٛنفهسأؤلرضسأيشوبلسدع سدرأ س اقي س٪نميساٜني ةسألفسر حساأوفكبسدمس
اأ ث س ألشع ساأض رة ساأيت ستلأرا ساأشمس سء ست رله ساأوفاكب ساألخ ىس
اأ سدم ساألرض؛ س س ذ س عمل ساَّ ؿ ساٞنغن ي ي سألف سحجب ساٛن يم تس
اٞنشحفخ ساٞنن عث سدم ساأشمس س ْن ط ساألرض سألف س عض ساتط ساٛن يم تس
تلحقساألذىس ٝنبل ساٜني س
س

سسس فس سغ أ ي ساأني زؾ سٓنرتؽ سيف ساأغبلؼ ساٛنفه سق ل سارت ده س ألرض س ملس
تإ دخ ساٞن فح ساٛنيفأفأي سأ ت ساألرض س ه سداش سألف سحأ ثس
اه أاد تسقأ٬ن س ٌنساألرضس اتطساأني زؾ،س سأونن سخ ينسءفسخف سد س
متساك ش ةصسدمسةجسفاتسر حي سء سأمي سخل ْفه سارت ـساأني زؾسيفساأ ش ةس
األرضي س؛سدمسءفسغ أ ي ساتطسااله أاد تسقأسحللس عأسةرتةس أيإةسدمس
ُّ
تشولساألرض س
س س

سسسأؤلرضسقم س حيأ،سافسقم خ ساأتهسخ اطسكلسأيل سخفراسيفساأ م عس ثسأن س
حأ ثساأوففس س
ملحوظات توضيحية حول الترجمة :
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ساٞنرتٗن سدمساحمل ةظ سألفس عضساأعن ه ساٝنفي سيفساأنصساألهليس
س
سسسٕنون
ايسكم س لي :س
س

سسس "اوتا سترتاعى سأن سدم ساأفض ع" ساتا ساأ ع ًن س أض ط سد س لأ س ص سيفس
اإل٤نليإ سسة ر خأاـساٞن ينسألمجهفؿسيفساأنصسك فس عينس"أفسءتيحسأن سءفس
خش اأساأو ةساألرضي سدمساأفض عساٝن رأي " س
س

سسسٕنون ساٞنرتٗن سدم ساالخ ط س ىل سأفادل ساأ ط ساٞنعنف س اٜنتؼ س اأ أًنس
اأ خًن سيف ساأنص ساألهلي س اأ ع ًن سأم ساٞنعىن سّن ساف سدن رب سيف ساأع ي سس
سيف ساأ أًنس
أل فضيح ،س أف ساالخ ط س ىل ساأ فاأأ ساأ حف لي ساأيت ست
اأ خًنس اٜنتؼس ايسألفساأعمفـسد س لي:
أصل العبارة قبل خضوعها

العبارة كما وردت في النص

للقواعد التحويلية

األصلي

When Earth is viewed from
space, the characteristics
that distinguish it [from
other planets in the solar
system] are its waters,
which are blue, and its
clouds, which are white.

As viewed from space,
Earth's
distinguishing
characteristics are its blue
waters and white clouds.

ش صساٛنمل ساأيتسٓن ه سخطسٓن ملس أهٌنس Enveloped by an ocean of
air consisting of 78%
اثنٌن :س
nitrogen and 21 %oxygen,
س
the planet is the only one
األ ؿ :سءف ستوفف سٗنل سر ي  ،سة وففس in our solar system known
اٛنمل ساألهلي سق ل ساأ حف ل س أ فاأأس
to harbour life.
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: اأ حف لي
Because the planet is
enveloped by an ocean of
air that consists of 78% of
nitrogen and 21% oxygen,
it is the only planet in our
solar system that is known
to harbour life.

 سءفستوففسش صسٗنل س"هل س:اأفأصساأث ين
:نفهفؿ" سسة وففٞا
-The planet, which is
enveloped by an ocean of
air that consists of 78% of
nitrogen and 21% oxygen,
is the only planet in our
solar system that is known
to harbour life.
Earth, which circles the Sun
at an average distance of
149 million km (93 million
miles) is the third planet
from the sun, and the fifth
largest planet in the solar
system.

Circling the Sun at an
average distance of 149
million km (93 million
miles ,)Earth is the third
planet from the Sun and
the fifth largest planet in
the solar system.

نمل سٛنأؼساأ ئي يسدمساٟنأاشسيفساأرتٗن سء ض ًساهن سح ةظ سألفساٞسسس ا
 س:األخًنةس
has a single natural satellite—the Moon. The Earth
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سسس قأ سك ف ساٟنأؼ ساأ ئي ي سدم ساٛنمل ساألخًنة س ة ً سالد ح ف ساأ فةلس
اأ ج يب،ساأتهسأ عتس صساأ ع ساٞنتكفرة،سخ ي فسد سأ عسدمسق لس اأ فوًنس
ّن سرفؼس يتس عأستلكساٛنمل سس ان سخبلحظسءخرصسدمس ءساٛنمل ساأع ي س
األخًنةس ن فساأ فوًنسيفساألرضسةعبلًس أءساأ فوًنسيفساأ م س

91

92

الػتػرجمػة الح ػ ػرة
سسسخلج س ىلساأرتٗن ساٜن ةسأنأد سخشع سءفساأرتٗن ساٜن ةي ستو دسءفسْنعلساأنصس
اٟنأؼسغًنسد غسء أاًس غًنسدفهفـ سس أغ تس١ن ض اتن ساتط،سري ل س
تع َّساأرتٗن ساٜن ةسألفسءهن س قس خأـسةيصساٞنرتأمساٜنتؼ،س اإلض ة ،س
اأ أًن،س اأ خًنسش سءفس وففسان ؾسد ٍّفغسقفهسأتأك سس اأنصساأ يلس
ٌنسذأكسألخصسأمس وففسد غ ًس أرتٗن ساٜن ةي س
سسس ءخلحومسدائم ًساأ أعس أرتٗن ساٜن ةي ساالأ ي د سسمثسح ر اساأنصسةإفس
رء مسرك ك سةيص سء سأأـس ضفحسةعليومس أ ح رسقليبلً سيف ساأرتٗن سس اٜنلس
األدثلسءفستع ضفاست ٗن ومسألفسشخصسآخ س٪نأدسأومساأع راتسء ساٛنملس
اأيتسملس فهمه سء ساأيتس أأا سركيو سمثس عأا سا ل فاساٞن أأةسدم سخ ًنس
أغفه سس اوتاستو ففسخربةسالس سسُّ سدمسٗنينساأل اؼ

تـمري :
امنص ()6
Black holes are objects so dense that not even light
can escape their gravity, and since nothing can travel
faster than light, nothing can escape from inside a
black hole. On the other hand, a black hole exerts
the same force on something far away from it as any
other object of the same mass would. For example,
if our Sun was magically crushed until it was about 1
mile in size, it would become a black hole, but the
Earth would remain in its same orbit.
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 الترجمة المقترحة
سسساأث فبساأ فداعسءأ ـسذاتسكث ة سأ أي س ىلسدرأ سء رف ساأضفعسخف صسالس
٬نونص ساإلةبلت سدم سأ ذ ي ه س س حيث س ف ساأضفع سءر ع سشيع سيف ساأفأفد،س
ةتأكس ضيسءفسد سدمسشيعسآخ س٬نونصساإلةبلتسدمساأث بساألرفدس فس
دخلص سس دمسأه سءخ ى،سألث بساألرفدسأ ذ ي ستع دؿسأ ذ ي سءهسأ مس
آخ سدمساأو ل سخف ه س أفساخ لف سأنصسيفساٜنجم سسةلفساةرتضن سأأالً،سءفس
مش ن سقأساخومش س ىلسءفسءه حسحجمه سديبلًس احأاً،سةإهن س تأكستل حس
ث ً سءرفداً س سأوم ساخوم ش ساٜنجم سال س اث سألف ساأو ل س ال س لل سدنه ،س
أتأكسر فسقفةسأ ذ يه سألفسح ٟن سكم سأفسك خ ساأشمسسيفسحجمه س
اٜن يل،س ر فساألرضس اأوفاكبساألخ ىستأ رسيفسد راهت ساٜن أي س
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جمل مختارة مترجمة من الصحف (من اإلنجليزية إلى العربية)
دأفخ سخرتأمس عضساٛنملسدمساإل٤نليإ س ىلساأع ي سدمساألحَّ سس أنضنس
اأرتٗن سء الًسمثساأنصساألهليس عأط س
س
-2سءظه تساأفال تساٞن حأةسحترا سدمس أاعستفقع تست يقساأفل ينيٌنس
اإلر ائيليٌنسأ عهأاهتمس إهن عسح أ ساأعنَّساأأادي ساأيتسداد سثبلثسءر ين
1- The United States was cautious about prospects
for implementing a pledge by Israeli and Palestinian
leaders to end three weeks of bloody violence.

س

-1سيفس قسأفدتصس ىلس اشن م،

………2- As he flew home to Washington

 -0ساتفق سسكل سدم سأ ة ت س راؾ سألف س س ؼ ساأعنَّ س اأ ح يق سيفسس
األر بساأيتسءدتسس أيصس اأ حثسيفس دو خي ساأعفدةس ىلس أ ساٞنف ض ت س
3- Barak and Arafat agreed to halt violence and set
an inquiry into its causes and explore a return to
peace negotiations.

 -2س س خينسءةهمسدمسرغ ساأ ةٌنس أعفدةسدعسًس دن قش سدفضفعس سار ئن ؼس
أملي ساأ ف ضسءهنم س أافسألمف ض تسءفسستم س خسَّ س
4- Their desire to come back together and discuss
the resumption of the negotiation process suggests
to me that they both want to see negotiations
resume.

س
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نفضفع سٞسد سزاأ سان أكس عضساأشوفؾسحفؿسا-8
5- There are some uncertainties there.

ن فىسأمسٞ س يفسأ عسهحفيسءثن ع ساأ م سداةنسد ا ؿ سءد ويسرةين سا-6
أأـسهي غ سءهساتف ؽسخ ي س
6- A senior US official, briefing reporters in the
summit, defended the fact that no agreement was
put into writing.

س

ن ي س ذاسقلن سٜن يفسا٤سءأ أسءخن سالس-7

7- I think it is fair to say…..

ن ئقسخ ه س حأاثساأعنَّسٜنن سأ ليساٛ س ع إـس ة ساأنٍّإاع ستشويلس-8
نأسدمستو ارا سٜاألخًنةس كيفي سا
8- The two disputing parties plan to set up a factfinding committee on (pertaining to) the recent bout
of violence and how to prevent it recurrence.

سريمغ در س فـسس
 س عأ سءف س لل ساأ ئيس سكلن فف س ىل س اشن م سأيل ساأثبلث ع س-9
نش فا سٞنضفرسد اريمست ٌنسضح سأملي ساأ فجًنساٜاألر ع عس ىل سخفرةفأكس
ن ضي سٞألمأد ةساألد وي س(كفؿ)ساألر فعسا
9- After arriving home on Tuesday night, Clinton
leaves on Wednesday to Norfolk; to attend the
memorial ceremonies for the victims of the
suspected bombing last week of the US destroyer
Cole.

ن أيساأأ لفد ري سٞسٗنينسا

سخ-23

10- All diplomatic efforts were futile/were in vain.
It went unheeded.س
سذا سءدراجساأ ح-22
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نأدساًسدفاأه تس ٌنساأفل ينيٌنس اأ فاتساإلر ائيلي س فـس٠ساخأأع س-21
نفطساأفل ينيففس يفـساأغضبسءثن عسساخع دساأ م ساأع ي سيفسٚاأ سيفسد سء
اأ ا ة س
12- Fresh clashes erupted between Palestinians and
Israeli forces Saturday on a “day of rage” to mark the
holding of an Arab summit in Cairo.

نج رة سٜسء ف ؿسا-20
13- Stone-throwing children.

ن رقٜنج رةس اأإأ أ تساٜسرش فاسا-22
14- They hurled stones and petrol bombs.

س ينم سك فس نحمسأيل طسحجساًسآخ س ديصسألفساأ فاتساإلر ائيلي س-28

سأ دسًس"اتطسرر أ سأل م س27ق ؿساأش بساأفل يينسء٘نأساأ أغسدمساأعم س
اأع ي س اأ دةساأع بس الس ن فاسدد عسشهأائن " س

15- “This is a message to the Arab summit and its
leaders to never forget the blood of our martyrs,”
said 17-year Ahmad stooping down to pick up
another stone to hurl at the Israelis.

س سlive bulletsسره صسحي-26
rubber-coated bulletsس:ن يسةهفٞءد ساأ ه صسا
س ق ؿساأل عساأفل ينيففس فسس ه ساأ عضسأ عتسيفساأ ءس س-27
17- Palestinian medics said that some of the injured
were shot in the head.

ن ا أففساإلر ائيليففس ر سأ ة تس ح ضصسسأمسقلأسٞس اهتمسا-28
ألأم ؿساأعنَّساأيتساخأأع سداخسساً س
18- Israeli officials accused Arafat of deliberately
fanning the recently-flared violence.
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-29س دمساٞن فقنسءفس رهمساأإأم عساأع بس ر ائيلس رتو ُّ سأ ائمسح ب،س
فقنسءفس ع فاسأمسداازرهتمسألفل ينيٌنسيفسد أ همس أ ي دةساأع ي س
اإلربلدي سألفسدأ ن ساأ أسس َنعلس ق د ساأعبلق تساٞن
دش سّن ست أدصس ر ائيلسيفسأملي ساأ بلـ س

لي سدنس ر ائيلس

19- Arab leaders are expected to accuse Israel of war
crimes, back Palestinian demands for Arab and
Muslim sovereignty over Jerusalem and make future
ties with Israel conditional on its behaviour in the
peace process.

-13س د ػػمساٞن فق ػػنسء ضػ ػسًسءفس خ ػػتساأإأمػ ػ عساأعػ ػ بسيفساأ مػ ػ ساأع يػ ػ سدفقفػ ػسًس
دش ػػرتكسًسض ػػأسد ػ س ػ اطساأع ػ بس خف ق ػسًسد ػػمسأ خ ػػبس رػ ػ ائيلسيفساح ػرتاـسدفاثي ػػقس
اأ بلـساأيتس قع هػ سدػنساأفل ػ ينيٌنس ضػأسدػ س خػصس ة ا ػسًسيفسارػ خأاـساأ ػفةس
يفسقمنسساٞن ظ ا م س
20- The Arab summit is expected to take a joint
stand against what Arabs see as Israel’s failure to
honour peace deals with Palestinians and what they
regard as its excessive use of force to quell the
protests.
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[يتبػ]
 -12سأنتت ساٛنمعي ساأعمفدي سأؤلدم ساٞن حأة سيف س ق سد خ سدم س فـس
اٛنمع سق سارساً س نأد سّن سءٚن ص ساإلة اط ساإلر ائيلي سيف سار خأاـ ساأ فة سخبلؿس
اٞنفاأه ت
21- The United Nations General Assembly adopted a
resolution late Friday admonishing Israel for
“excessive use of force” during clashes.

ساٞن ضي ساتا ساأ ار سألف سءر س سءخصس

 -11س ار نو ت س ر ائيل س فـ ساأ
دنح زسٞنللح سأ خبس احأ س

22- Israel Saturday rejected the decision as onesided.

-10سدو بسارت ط
23- Liaison office

-12ست دؿساٛننفدساإلر ائيليففس بلؽساأن رسدنسسد لحٌنسةل ينيٌن س
24- Israeli soldiers traded fire with Palestinian
gunmen.

 -18سء ل
ض ارستتك س

ساأأ

The shell fell

سقت ف سألف

س قع سيف سح ل سد ف ساأ بس

25- The tank fired a shell…….
harmlessly into a field.

-16ساأأأمساٝن رأيسألمنظم تسغًنساٜنوفدي س ثًنساأغضبسيفساألردف س
26- Foreign funding of NGOs fuels anger in Jordan
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نوفدي سأ هف سدمسٜن رأي سألمنظم ت سغًن ساٝ ستثًن سد أ ساأ مف ل سا-17
االح ج أ ت سيفساألردفسحيثسار نو سكلسدمساإلربلديٌن س اأي ر ٌنسألفس
نأ أةسألهيمن سألفساأ بلد" سٛنفطس" ػ حمل التساٚحأسرفاعسد سء
ٍس
27- The foreign financing of non-governmental
organizations (NGOs) is raising a storm of protest in
Jordan, where Islamists and leftists alike are crying
foul at what they see as new attempts to control the
country.

نأدساًس٠نفضفع سذر تص سٞنبلؼ سيف س أه ت ساأنظ سحفؿ ساتا ساٝ س لغ سا-18
ن ضي سٞاألر فعسا
28- The controversy reached a new climax last week.

 س ق ؿ ساأ يأ ساأع دف ي س فس سألم ربأٌن سأبلق ت سد سدن ساألهيفخي س-19
نخ اتساألد وي سٞني سس اٞ اأع
29- “The donors have dubious ties with Zionism and
the CIA,” Al-Armouti said.

سخففسةبلفساالدأ عات س س-03
30- So and so dismissed the allegations

نف ض ت س خ ه ع ساأليَّ س ن سعً سألفسٞن فقن ساالخ ه ع سدم ساٞ س ك ف سدم سا-02
اأفأأ ساأته سق عص ساأ ئيس ساألد وي سألملك سأ أ ساهلل ساأث ين سأ ال ساألردفس
ن ضي سٞخبلؿسأ ئهم سيفسحإ افسا
31- Negotiations were due to be completed by the
end of the summer, a promise made by president
Clinton to King Abdullah II of Jordan during their
June meeting.
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 -01سريوفف سأ ح ٌن ساأ ج رة سيف ساألردف سد رس سيف ست هيل ساد أاد سأملي س
اأ ينسدنس ر ائيلسأ ش ملسألفسأ د ساأن س س
32- A better economy in Jordan will make it easier to
sell normalization with Israel to the public.

 -00س ع ين ساألردف سدم سدشوبلت ساق ل د س س ىل ساٜن أ ساٞن ر س ىلس
االر ثم رساٝن رأي س
33- Jordan is economically troubled and is hungry for
foreign investment.

-02سءكأسأصسءفسسسكلسشيعسك فسيفساٞن رساألحيحس(ألفسءمتس أص) س
34- He assured him that everything was on track.

-08سد ئفأففسد ففسدمساٞنف ض ت س
35- officials close to negotiations

 -06س يفسأ عسدنسد ارلسهحيف ساٛنًن زاأيمس فر سق أ سةبلخ س فس ساتاس
اٞنفضفع سال سأبلق سأص س ألردف ساأ س ءض ة سق ئل س فس ساأل اف سمل س٪نم س عأس
ألمفاة سألفساتف قي سْن ر سأأ أة س
36- “It has nothing to do with Jordan”, so and so told
the Jerusalem Post, adding that the atmosphere
right now is not ripe for approval of another trade
deal.

-07س السءفسساٞن ئفأٌنساألردخيٌنس األد و فسق أفاس فسسان ؾسٖن ستشجينسثن ئيس
أع أ ساتف قي س٣ن س عأ سّننإأ ست أًن ساأشو سأؤلردف سألف سدأمص ساٞن م س
ألم دراتساألد وي سيفسأملي ساأ بلـ س
37- But US and Jordanian officials say there is
bipartisan support for an agreement, which is
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primarily a thank-you gesture to Jordan for its
continuous support of US peace initiatives.

نوم سءردخي سحومسً سُنق ست ف ين س هم ساخ ه ؾ ساألأفاعس١ سءهأرت س-08
س

نبلح ساألردخي سألخٞاألردخي س تع ضسا

38- A court in Jordan found Trivani guilty of violating
Jordanian airspace and exposing Jordanian aviation
to danger.

 الحظ كيف نترجم- س(لنفرض أن ىذا الخبر نشر يوم الثالثاء-09
نلسساأنفابساأع اقيسأمسس فسس هأارسحومسُنقساأ ي رس٠كلمة "أمس")سق ؿس

نل سفؿسألفس ذفسد قسدمسٜاإل يلساأتهسحلقس ئ تصس س ىل ساأع اؽسد فسا
ن ت أ سأ ح ساأع اؽ سدم ساأع ف ت ساأيت ستف ضه سٞن أي ساٞش خصس س ح ط س سا
ن حأة سٞأليصساألدمسا
39- A court ruling against an Italian pilot who flew to
Iraq without permission sets back efforts to free the
country from UN sanctions, Iraq’s parliament said
Monday.

نومساأ ضيسٜن فساأع اقيس خصسألفساألردفس أغ عساٞس يفس ي فسأصسق ؿساأرب-23
جمساأ ي رست ف ينسدأةسثبلثسرنفاتسالخ ه كصساألأفاعساألردخي س
40- A parliament statement said Jordan must cancel
the three-year sentence handed down to Nicole
Trivani for violating the Jordanian airspace.
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[يتبػ]
-22س ك فساٜنومسألفست ينسقأسهأرسُن صسغي يسً س
41- Trivani was sentenced in absentia.

 -21س ءه تسرسري سألفسءف ساٞنهم سك خ سذاتس نس خ ين س تأكسةإفس
رحل ساأ ئ ةسالستعأساخ ه كسًسألع ف تساأأ أي ساٞنففض سألفساأع اؽسأومساتاس

اأ ف ًنساأ ريسك فسدفضنسأأؿس أن
األخ ى س

سألفال تساٞن حأةس عضساأ لأافس

42- Russia insisted that since the flight mission was
humanitarian, the flight die not violate the UN
sanctions imposed on Iraq- an interpretation the
United States and other countries have disputed.

 -20س تشًنسق اراتساألدمساٞن حأة س ىل سءفس ساأع ف تسر فسألفسد سايس
أليصس ىلسءفستتأمس غأادسٞن أبسخإعسءرلح ساأأد رساأش دل س
43- UN resolutions say the sanctions are to remain in
place until Baghdad complies with demands to
dismantle its weapons of mass destruction.

 -22سر موم ساالتف قي ساأ ض ئن ساألردخي سدم سدخفؿ ساألرفاؽ ساألد وي س
دعف ةسدمساأض س
44- The pact would give Jordanian goods duty-free
access to US markets.
س
س
سس
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 -28س ٬نومسأبلتف قي سءفست أـسأبلق ل د ساألردين سدأمسًسافسُن أ ٍس سد ر ٍس سأصس
خظسساًسالأ م دط سألفساٞنعفخ ت ،س سذأكسّن أأةساألردف سيفسأتبساالر ثم رس

األأنيب س

45- The pact could give the aid-reliant Jordanian
economy a much-needed boost by helping the
country attract foreign investment.

 -26س ق ؿساٞن ا أفف ساألد ويفف س فس ساالتف قي سر فيأس سأأدسدم ساأشك تس
ألفسخ ؽس ارنس السءفسااالعساٞن ا أٌن سقللفاسدمسء٨ني ساألث ساٞن ش سٟنتطس
اٞنع اأةسألفساالق ل دساألد وي س
46- US officials said a wide range of companies will
benefit from the pact, but played down the
immediate impact on the US economy.

 -27س لغ سحجم ساأ دؿ ساأ ج ره ساأثن ئي س ٌن ساألردف س اأفال ت ساٞن حأةس
187سدليففسد الرسأ ـس  2999س
47-Two-way trade between Jordan and the United
States totalled US$ 287 million in 1999.

-28سءهأرتس١نوم سأ و سءردخي ساأيفـسحومسًس إلأأاـسُنقسر سرأ ؿس
أأفى ساأ آد سأ نفيت سءأم ؿ س را ي سضأ سري ح س هفد س ءد و ف سخبلؿس
االح ف التس عيأسرءسساأ ن ساٛنأ أةسيفساألردف س
48- A military court on Monday sentenced six men
to death for conspiring to carry out terrorist attacks
against American and Jewish tourists during New
Year’s celebration in Jordan.
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-29س ي ساأع ساأوربىسءد ـساٞنف ضٌنسيفسدمسر وففسأصساأ ي دةسألفس
اأ أسساأش قي ساأع ي س
49- The largest obstacle remained who will control
predominantly Arab East Jerusalem.

 -83س ك فسق ارس أبلفسقي ـساأأ أ ساأفل يني سقأست ألسأشه مسألفسءقلس
ت أ سيف سخ فة سءثن سأليه ساأ رح س ز ة ساٝن رأي ساألد وي سد دأٌنس
ء أربا س
50- The decision on Palestinian statehood has been
deferred for at least two months, a move Mrs.
Albright praised Thursday.

 -82س رةض س ز ةساٝن رأي ساألد وي سءفست أهسءهستعليقسألفساأ ر س
اٞننشفرةساأيتست رتحسقي ـسايئ س فرتضسءفستوففسحي د سٞن اق ساٞنفاقنساٞن ن زعس
أليه سيفساأ أسساأيتستمعأُّسدمساٞنأفساٞن أر سأولسدمساٞن لمٌنس اأيهفد س
51- Mrs. Albright declined to comment on published
reports suggesting a presumably neutral body to
oversee the contested sites in Jerusalem that are
sacred to both Muslims and Jews.

-81سدائ ةساخ خ ي
52- Constituency

-80س ردتسآالؼسدمساٛنم أ تساأع و ساأفل ينيي سساٞن م د مساٞن لمٌنس
اأف ر مسءدسسكم سقلف ساٞنأاةنساأ ش ش سيفساأ ئ اتساٟنليوف رت س٢ن ئهمس
دمساٛنف ،س السءخصسملس مع ؼ سدلًنساأ ا ئمساأػس 29ساحمل جإ مسأأىساٞن م د مس
دمس ينهمسءد وي س

53- Thousands of Philippine troops Saturday pursued
fleeing Muslim rebels and helicopter gunships
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strafed their hide-outs from the air. The fate of their
17 hostages, including an American, was unclear.

س ك خ ساأ فاتساأع و سقأسة ض ستع يمسًس أبلدي سألفساألخ رس عأس-82

ن غ ساأتهساأؼس ىل س خ ذساألر ىساحمل جإ مسيفسغ س عيأةسيفسٞنجفـساٟا
أإ ةسأفأف س
54- The military imposed news blackout after the
surprise attack aimed at rescuing the hostages held
in a remote jungle on Jolo Island.

ن م د فسٞس ق ؿساأ ئيسسأفز َّس ررتاداس خصسقأسخفأسهربطس عأسءفسءر سا-88
ن ره سٛنمفأ سأأ أةسدمساأ ا ئمسدمسد أيإ سيفساأع ش سدمسء لفؿسا٠
55- President Joseph Estrada said his patience broke
after the rebels seized a new group of hostages from
Malaysia on Sep. 10.

ن رأي ساألد وي سد دأٌنسءأربا ساأيفـسيفسأ عسضمسٝ سش رك س ز ةسا-86
درساًسدمسخفأصس
ن فىسخ سٞن سرأي ساإل اينس عأساتاساأل عساتل سالً سرةينساٝز سا
 سس السءخصسملس أرسحأ ثس2979نوفد ساإلربلدي ساأ ل سأ ـسٜدنتستفيلسا
ن سا أٌنسيفسذأكساأل ع سٌٞنسا
56- Secretary of States Madeline Albright
participated in a meeting today with Iran’s foreign
minister, one of the few high-level contacts between
the United States since the Islamic government
came to power in 1979. But the two officials never
spoke to each other.
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نخ اتساألد وي سأضلفأه سيفساخ بلب سأ ـسٞ ست أس افساأ تارساًسدمسا-87
نوم سٜنمأسُّلفهس ىلسا١ساأتهس هلس ث طساأش طس2980
57- Iran wants an apology from the CIA for its role in
a 1953 coup that brought the shah, Mohammed
Pahlavi, to power.

سهي غ ساالتف قي ت-88
58- Drawing up agreements

سسك خ ساحمل دث تسدثم ةسألغ-89
59- Talks were very productive

ن حأة ساألد وي ستع ين سدمسٞ ستمعأ س اشن م سءكث سدن سيف ساأفال ت سا-63
ن ر سٞن رهسحيثس إ أس ق ساأ ئ ٌنساأض ئنسخ يج ساألزد تساٞاالخ ن ؽسا
نمفأصسثبلث سء ـسكلسأ ـ س٠ألفسد س
60- Washington suffers from the worst traffic
congestion in the nation, with drivers spending more
than three days out of every 365 caught in traffic.

119

111

جمل مختارة مترجمة من الصحف (من اإلنجليزية إلى العربية)
[يتبػ]
 -62س ءة دسد اسؿ سرةينساٞن فىسيفساٛنيشسأفك أ ساألخ ع ساأف خ ي س فس س73س
ألفساألقلسدمسءت عسءيبسري ؼ ساخ لفاسدمساأ فةساحمل ه ةسيفسأإ ةسأفأفس
ا فاس ىل سأإ ةس ريبلفساَّ رةس عأسءفس٤نح ساأ فاتساأع و س ق ح ـس
دع لٌنسألم لحٌن س
61- A senior army official said to the AFP that at least
70 Abysayaf gunmen slipped the blockade in Jolo
and escaped to the nearby Basilan after the troops
overran two of the gunmen’s strongholds.

 -61س ك خ سءزد ساأ ا ئمسقأس أءتسيفساأ ا نس اأعش مسدمسخي فساٞن ضيس
أنأ ساخ ؼ ساأ ا ئم سأرب ساٜنأ د ساأ أغ سأأدام س 12سدعظمهم سدمس
األأ خب س
62- The hostage crisis began on April 24 by the crossborder abduction of 20 mostly-foreign hostages.

 -60سءم لقسر احسٗنينس ساأ ا ئمس ر ثن ع سراين س احأة ،س السءفسٗن أ سء فس
ري ؼسك خ ستعملسألفسرأساأن صسيفس٠نمفأ ساأ ا ئمسءثن عساأ ف ضسدنس
اٜنوفد س
63- All but one of these hostages were released but
the Abusayyaf has been replenishing its pool of
hostages while negotiating with the government.
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ن ضيسٞسا
ن ع س فـ ساأٞنف ساٛن لفد سدم ساأض ت ساٞ س ق ؿ س فس س ا-62
نفاقنساأأة أي سألم تلٌنسق لس أعسٞن ئسٗن أ سءيبسري ؼسافس ضع ؼسا٢ألفس
االخ ض ضساأربه س
64- He said that the waves of air strikes Saturday on
Abyssayaf hideouts meant to soften the defensive
positions of the guerrillas before the ground assault.

ن فقنسءفسٞنص سءخصسك فسدمساٚ س ذك سدلأرسد ا ؿ س لبسأأـسذك سا-68
نف س االخ بلؽ سد ش ًسة س ىلسٛللساأ ئيسس ررتاداس ىل سق أأةسء أ مسءخأر زسا
ننف ي س سد س دارة سك ر سض ط ساألدمسألعملي تسيف سأإ ةسٛاأف ق س ساأع و س سا
أفأف س
65- President Estrada is expected to arrive at Edwin
Andrews air force base and head straightforward to
the southern military command, from where top
security officers direct the operations in Jolo Island,
said an official on condition of anonymity.

س حث ساأ ل تساأ ريليني ساأ فاتساأع و سءفستف ضسء ضسًسحل سرساًس-66
سسكمسمش يلسش ؽسأإ ةسأفأف س233نإ ةساأيتست عأسق ا سُٛن سًسحفؿستلكسا
66- Basilan authorities urged the military to also
impose a naval blockade around that island, about
100 kilometres northeast of Jolo Island.

س يفسخ فةسدف أئ س غًنسد فقع سءألمساأ ئيسساأ ًن يفساأ ًنتفسةفأيمفرهس-67
أم سأفأ سأأ أة سدم ساالخ خ ت ساأع د س ق ؿ س خص سأم س شح سخف ص سيفس
االقرتاعساأ دـ س
67- In a dramatic and unexpected move, Peru’s
President Alberto Fujimori announced a new round
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of general elections, and said he would not stand as
a candidate in the upcoming vote.

 -68سق ؿ سد ا ؿ سةل يين س خص سدم ساٞن فقن سار ئن ؼ س١ن دث ت ساأ بلـس
اإلر ائيلي ساأفل يني س عأسةرتةس شيو سيفساٞنن

س

68- Peace talks between Israel and the Palestinians
are expected to resume imminently in the region, a
Palestinian official said.

 -69سءة دت ساأش ساإلخأ خي ي سءدس سءف سدع رؾ سد لح سض ر س ٌنس
اأ فاتساٜنوفدي س اٞن م د مساالخفل أيٌن سيف سد ع سءكيصساأفاقع سيفسءقلفس
اأغ بسدمس خأ خي ي سءدتس ىلسد لسشخلٌنسدمس ينهمسض طسش س أ حس
ر ع سآخ م س
69- Fierce gun battles between government forces
and separatist rebels in Indonesia’s westernmost
province of Aceh led two people, including a police
officer, dead and seven injured, police said Sunday.

 -73س تعأساتطساٜن دث سءخ سح دث سق لس قع س ىل ساآلف سيفسارتف ع سدف أئس
ألعنَّسيفساٞن ع سيفساأ ؼساأشم يلسدمسأإ ةسرفد ة س
70- The killings are the latest in an upsurge of
violence in the province in the northern tip of
Sumatra island.

 -72س سر أأت ساٞن ا ؿس ساألألفسأشا فساأبلأئٌنسيفساألدمساٞن حأةسسيفس
عأئت س ىلس
أ دة سءكث سدم س 833سالأئ سءةغ ين س ىل س بلدسام سمث سر ة ت س ٍس
ءةغ خ فسإلأ اعس١ن دث تسدنسحك س أ فساٜن كم سحفؿسد س علقس جلس
اٜنك ساأ يئسيفس٠ن ؿسح فؽساإلخ ف س
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71- UN top refugee official helped send more than
800 Afghan refugees back to their homeland, then
travelled to Afghanistan for talks with the ruling
Taliban on their poor human rights record.

س
ن بٜسيفستلكساأ بلدساأيتسدد هت سا-71
72- In that war-ravaged country

 سخفتتسأملي ستفجًنس ر شه د سيفسخ خي سءدسسءدىس ىل سد لسثبلث س-70
ر ائيليٌنس ار شه د سدنفتساأعملي س أ عساتاساأ فجًنس عأسءفسق أ سحك س
ن د ساإلربلدي س٘ن س سءف سأأ ه سأش سد فأٌن س سأ نفيت سدثل ساتطسٞا
اأعملي تسأنأد س ف غسءر يلسش ر فسدمستشويلسحوفد ص س
73- THREE Israelis and a suicide bomber were killed
in an attack in Netanya yesterday after the Islamic
Palestinian group Hamas said it had “ten volunteers”
to carry out similar attacks once Ariel Sharon formed
a government.

 سسقمسل سثبلث س ر ائيليٌن س مسأسح سءكث سدم سر ٌن سآخ م سيف سأملي س-72
ار شه د سه حسءدسساإتسقلبسدأ ن سخ خي س
74- Three Israelis were killed and more than sixty
injured in a suicide blast which rocked the coastal
city of Netanya.

ن د ساإلربلدي سٞ س تك سءفساالخفج ر س قنس عأس فـسدمستفأأسحك سا-78
٘ن سسّنإ أ سدمساأعملي تسضأس ر ائيل سس قأسحأثساالخفج ر سءثن عسر أ س
اأتر ةساأل حي ساالأ ي د س
75- The blast, which took place a day after Islamic
movement Hamas vowed to carry out fresh attacks
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against Israel, shattered an ordinary morning rush
hour.

سح قسش ر فسخلسساًسر ح سًسيفساالخ خ ت-76
76- Sharon had a landslide victory in the elections.

نش ففسس٬ن دث س ك خفا سق ل سذأك سٜنف سدفقن سا٥ سا ع سرأ ؿ ساأش س-77
نن سأل ح قسدمسهح ساأ ر ساأيتستفيأس فأفدسدراأ سافائي سدفخخ سيفسٞا
خ خي س
77- Policemen, who were combing the
neighbourhood to check reports of a booby-trapped
bicycle, were quickly on the scene.

نن خبسٞ س ال سءف ساحملللٌن ساأ ي ريٌن سشووفا سيف سقأرة سرئيس ساأفزراع سا-78
نتا حساأيتسشهأا سٞش ر فسألفساح فاع ساالخ ف ض ساأيتسٕنخض سأمسء شنسا
ن ضي سٞاإلر ائيليففس اأفل ينيففسخبلؿساأع أسا
78- But analysts cast doubts on Prime Minister-elect
Sharon’s ability to contain the uprising that has
resulted in the worst Israeli-Palestinian carnage in a
decade.

نومساأتايتسٜنطساأف هلس ٌنس ر ائيل س دن قساٝ س الست عأسخ خي سأمسا-79
سسكيلفد سرتساًسدمسأه ساأغ ب س26اأفل يينسيفساأضف ساأغ ي سءكث سدمس
79- Netanya is just 16 kms west of the line
separating Israel and a Palestinian-ruled part of the
West Bank.

ن دث سٜس عأساالخفج رسأمستعلمسءهسأه سد ا أي ه سأمسا-83
80- There was no immediate claim of responsibility
for the bombing.
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[يتبػ]
-82س رةضساٞن ا أففساأفل ينيففسٓنملسد ئفأي ساالخفج ر س
81- Palestinian officials rejected responsibility for
the bombing.

-81س ردتساأ فاتساإلر ائيلي سألفساالأ أاعس ألرلح ساأث يل س
82- Israeli forces responded to the attack with heavy
weapons.

 -80س ك فسدمسش فس ساأ ؿ ساأأائ سخ ه سً سازد د ساأعملي تسداخل ر ائيلس
ءفسزادسدمس ح سساإلر ائيليٌنس فسحي هتمساأيفدي سءه ح يفسخ س
83- The fighting, especially the spate of attacks
inside Israel, resulted in a growing sense among
Israelis that daily life has become perilous.

-82س منساالخ ف ض ساأيتساش عل سدنتسٙن سءشه س
84- To quell the five-month uprising.

 -88س يف ساتا ساالخفج ر سسقمسل سكل سدم :سخ ة يل سد م س( 82سأ د ) س اد ءت ف
ر ائيلي فس٨ن س فج خي سد أوٌنس(73سأ دسً)س سشفالدي سز َّس( 88أ د ) س
85- Killed in the blast were
……...........................................................……..

 -86س عأ سءف س٤نح سش ر ف سدم سضم سحإب ساأعمل س ىل سائ بلةص ساٜنوفدي
تفهلس ىلساتف قي سائ بلؼسدنسحإبسش سساأتهس عأسدمسءقفى اٜنك تسيفس
ء ر طساأيهفدساأش قيٌنساٞن إد ٌن س
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86- Having brought in the Labour party, Sharon
reached a coalition agreement with Shas party, a
powerful
movement
among
ultra-orthodox
Sephardim.

نومسٓن يقساأ بلـسق لسءفس رتدساأع بسح فقهمسك دل سً س٬سالس-87

87- Peace is unattainable without the recovery by
Arabs of their rights.

 س ق أ ساأش س ف ساالخفج ر سءرف سأم سد ل سثبلث سءشخ ص-88
إلض ة س ىل ساالخ ح ره ساأفل يينسدنفتساالأ أاعس ه سءكث سدم ءر عٌنس
نش يفسءدس سٞنضعففسألعن ساأ ي سيف ا٫آخ مسَن احسد سزاؿسدعظمهمس
88- Police said the explosion killed the bomber and
three other people and wounded more than 40,
most of whom were still hospitalized Sunday.

 س ك خ ساأ ل ساأفل يني سقأ سءة أ سأم سأأد سك ًن سدم سءأض ع-89
نه دساإلربلديس ذأكسدنتس أعساالخ ف ض ساأيتسء دت ُني ةسٛحكيتس٘ن سس ا
سشخصسحّتساآلفساأغ أ ي ساأعظمفسدنهمسدمساأفل ينيٌن س200
89- PNA released numerous members of Hamas and
Islamic Jihad early in the intifada, which has now
cost the lives of 433 people, the vast majority
Palestinians.

س ك خ سءأ دامسدلففة س أعلمساأفل يين س-93
90- Their bodies were draped with the Palestinian
flag.

س فساأ أسست زحسٓن ساح بلؿساأيهفدساأغ ه ٌنساأت مس ض هأ ف اآلفس-92
نن س ء ل ر دم س ن دهسٚن ضعفٌن سيف سةل ٌن سٓن سٞن لمٌن ساٞءخفتن سا
أأة عسأمسح فؽساإلخ ف س
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91- Jerusalem is suffering under the occupation of
the pillaging Jews who are oppressing our weakened
Muslim brethren in Palestine under the gaze of
those who call for human rights to be protected.

 سء م سدأ ة سح فؽ ساإلخ ف ساأت م سد سة ئفا س دد ف ساأش ئمسسك أ ب-91
ضأساإلربلـ؟ س
92- Where are the disciples of human rights who do
not stop spitting out words against Islam like
poison?

 سةًنتأه ساأ أ ؿ ق عيتس:ًنادنفف سءثفا سً سد فاضع سٞنج س تأه ساٜ س يف سا-90
ن ءة سأ رسً س غ ي ر ئ سأ أا سٞني س يض ع س ينم ست تأه سا٢قم ش سغًن س
ذأكسك دإسألم اة س
ر ثن عس أهه س كفيه س س

93- In hajj, the faithful/the believers dress modestly:
men clad in two-piece seamless white cloth, the
women covered except for the hands and the face as
a symbol of equality.

سدرأ س23ن ارةسارتف أ سسك سًنساًس هلس ىلسٜسارتفع سدرأ سا-92
94- The temperature soared to 40 Celsius.

س
سازدح ـ س/ساخ ن ق تسد ر س-98
95- Bottlenecks

نشفدٜساأ ئ ات ساأعمفد سيف ساأ م ع سأ ضمم سض ط سا

س
 س حل-96
اَّم مع س
س

96- Helicopters hovered overhead to ensure crowd
control.
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س
نجسد ةس احأة ألفس٪نب سألفسكلسد لمسق درسأ أ سًس د د سًسءفس٩ سس-97
األقلسيفسحي تصس س
97- Every able-bodied Muslim with financial means
is required to make the hajj at least once in a
lifetime.

ساأ بلـساأع دؿس اأش دلس اأأائم س-98
98- Just, comprehensive and everlasting peace.

س خ لس أيصساأ ر أ سةبلف س-99
99- The message was relayed by So and so.
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[يتبػ]
 -233س ت فـسءرس ساٞنف ض تس ٌنساٛن خ ٌنسألفسءر سسءفست رتد رفر س
د تفع تساٛنفالفساأيتساح ل ه س ر ائيلسأ ـس2967سمثسءٜن ه أ أ س ر ائيلس
أ ـس  2982س
100- Negotiations between the two parties/ IsraeliSyrian negotiations are based around the return to
Syria of the Golan Heights, a plateau, which was
captured by Israel in 1967 and annexed in 1981.

 -232سشجب س خأد س ػ س اخ أ س هتجم سألف -سءخظ ساألدثل ساأ أي سحفؿ
ار خأاـساتطساأولم تس

س٢ن لف سيفسخفسساٝنربسْنن سًسأل و ار :س

سء -سهتجم ساألحيف سألف سش ر ف سأأ رط سيف سغإ س ر ائيل سأل ن ف سأ ـ
2981سأنأد سك فس ز ساًسألأة ع س
a- The newspaper lashed at Sharon for his role as a
defence minister in Israel’s 1982 invasion of
Lebanon.

ب-س أه ساألحيف سخ أاًسالذأ ًسأشمعففس ًن إسدمسحإبساأعمل اٜن هلس
ألفسأ ئإةسخف لسأل بلـ س
b- It also slammed Labour Party statesman and
……Noble Peace Prize laureate Shimon Peres

ج-سسكم سخأدتساألحيف س ني دٌنس ٌنساأعيإار

س

c- It also condemned…..
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س رم سحإبساأ عث

 سدمسأه سءخ ىسق أ سهحيف ساأ عثساأن-231
ن كم سٜا

102- Meanwhile, Al-Baath, the mouthpiece of the
ruling Al-Baath party, said…............

ن ةبلتس يف األرفاؽسٜن تسا١نيشسيفسٛ ساخ ش ت سقفاتساأش س ا-230
نم ه سدمسءهسأملي ساخ ح ر أأ أةسقأس فـسٜايسألفسءا ساالر عأادس
نن خب سءر يلسُّٞ ساأفل ينيفف سيف ساأفق ساأته س عأ سةيص سرئيس اأفزراع سا
ش ر فس ر بلـسرل تص س
103- Police and soldiers stood guard on high alert at
bus stations and shopping malls against further
Palestinian suicide bombing as Prime Minister-elect
Ariel Sharon prepared to take office.

نل رساأتهستف ضصس ر ائيل سألفساأضف اأغ ي سٜ س ءش ر سةبلفس ىل سا-232
ق ع سغإة سيف س أ اع ستعأط س ر ائيل سض رسً سأ بلد سءدنه س ينم خأد س صس
ننقساالق ل دس٫ ن خبساأفل يينسألفساأ رسءخصسأ ف سٗن أي سدمسش خصسءفٛا
اأفل يين س
104- So and so referred to Israel’s blockade of the
West Bank and Gaza Strip, a measure Israel
considered necessary for security reasons, but which
Palestinians condemned as a collective punishment
which strangles their economy.

س د سزاؿس فددسأؤلحإابساأأ ني-238
105- He was still wooing the religious parties.
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 أنأد س2996نفت سأ ـ سٞنفؼ س تك س ـ ساٝ نليع سٞنف ساٛ س ك ف سا-236
ءقأـ ساخ ح ر فف سةل ينيفف سألف ستفجًن سءخف هم س ق ل سأش ات سدم
نجم ت سٟاألشخ صسيفسرل ل سدمسا
106- The heavy atmosphere of fear was reminiscent
of the deadly days in 1996 when Palestinian suicide
bombers killed dozens of people in a wave of
attacks.

نثلسٞعضسقفدي سأنأساأ عضساآلخ س( ش رةستن صسدن ا
 سار فإازهساأ-237
ٌّ
) سقفتساأ عضسافسرمساأ عضساآلخ:نليإهساأ ئل٤اإل
107- One man’s agitator, another man’s patriot

نو د سٞن اـسدمسدو اٜ س فأصسدئ تساألأفؼ سدمسحج جس ي ساهللسا-238
ىلسدىنسر سًنساًسألفساألقأاـ س
108- Hundreds of thousands of Muslims performing
the Hajj are heading out of the holy city of Mecca to
Mina for the next stage of the annual pilgrimage.

ني سءخص ريوففسٚبلًسأمسدل درسر
 س ءة دتسهحيف ساأأر فرسءدسسخ س-239
ن رأي األد ويسسكفأمسٝألفسرءسسق ئم سأأ ؿساأعم ؿسخ ئجسأفأ س ز سا
س
لسألمن

109- The results of a regional tour by US Secretary of
State Colin Powel will top the agenda, Jordan’s
Arabic-language Al-Dastour newspaper reported
Monday quoting official sources.

نلسساأنفابسألحلفؿسألفسث ص س٠نوفد سألفسٜسريع ضسا-223
123

110- He will present the government the Parliament
to win its approval.

سأ يسةبلفسدل أصسرديسًس أ ه ص-222
111- So and so was shot dead.

 سدنن ساأ فؽ ساأته سة ض ص س ر ائيل ساأفل ينيٌن سدم سرو ف اأضف س-221
نمساأيفدي سٟ اأغ ي سدمساالرتي دس ىلسءأم
112- Israel’s blockade prevented Palestinians in the
West bank from commuting daily to their jobs.

س

نن ه سأل بلـٞس ق ؿس ًن إسا-220

113- The dovish Peres

نوم سأ و سيفسأ ن فسثبلثٌنسشخلسًس هم ساأ ع ف ء س١ سءداخ س-222
سأ دسًس28 ننفبسأ ن فساأيتسدادٛن سٟاالتل ؿسدنس ر ائيلسخبلؿسةرتةساح بل

ن همٌن س ينم ت ا ح سٞءهأرت ساحملوم سحومسً س إلأأاـ سُنق سءحأ سا
نفقع س آلخ م س ىل ساأ جمس ٌنسثبلث سءر ين س ىل ثبلثسرنفاتسٞاألحو ـ سا
ألمسًس فساتطساألحو ـسغًنسق ل سأبلر ئن ؼسء ساأ عم س
114- A Lebanese military court convicted 30 people
of collaboration or contact with Israel during its 18year occupation of southern Lebanon, sentencing
one to death and the others to prison terms ranging
from 3 weeks to 3 years. The verdicts are final and
may not be appealed.

ننفيبسٛن ضعٌنسألمح كم س ىل سأيشسأ ن ف اٝس ن ميسدعظمساألة اد سا-228
ننحل سٞا
115- Most of those on trial belong to the now
disbanded South Lebanon Army, a militia that aided
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the Israeli forces during its occupation to southern
Lebanon.

 -226ستع أ سقػفات سأيش ساأأة ع سءهن سأم س وفف س فرعه ساالر م ار سيف
ريػ ر سض ط ساأنفس سةيم س علق س ٜنأ د سدنسأ ن ف س ءهن سْنرب سألف تفأيصس
ض تسأ و سضأسحإبساهللسحّتسأفساخ فى سذأكسألف ٢ن ةستع ضس
اٞن ف ن تساأشمػ أي س ىلسقلَّسحإبساهللسٟن ألفار ا س
116- IDF believes it cannot continue its policy of
restraint along the Lebanon border, and is pushing
to strike out Hezbollah- even at the risk of drawing
Katyusha attacks on northern settlements.

 ملحوظة ىامة :س س
ءخظ س ىلساأرتٗن ساأعو ي سألحمل سرقمس226سسكم س(ألفسر يلساالةرتاض)سقأس
ت دسيفس حأىساألحَّساأع ي ساٞنن اض سإلر ائيل سسد ذاستبلحظ؟ س
تفأأتسقفاتساأعأ ساألهيفينس أ دسألفساأعملي تساأع و ساأيتس فـسُّ س
ءة ادسحإبساهللسيفساٛننفبساأل ن ينسحّتس أفسءدىسذأكس ىلسقلَّسحإبساهللس
ألم ف ن تسمش يلسةل ٌنساحمل ل س
-227س يفسدع ضسحأ ثصس عأسءفسءأ ىسك رسض طسأيشساأأة عسألفضنس
اأع ـسق ؿسد ا ؿسأ و هسرةينساٞن فىس فسساٛنيشسُن أ سإلأ دةساأنظ سيفس
االررتاتيجي ساأيتست عه س ذأكسالر ع دةسقفاا ساأ ادأ سْن طسحإبساهلل س
117- Speaking after a general assessment by the IDF
top brass, a senior military official said the army
needs to rethink its strategy to restore its deterrent
power against Hezbollah.

س
125

-228سار أأ عساالح ي ط س
118- Call-up of reservists

-229ساأ ع ئ ساأع د س
119- General mobilisation

 -213س ٞن سذاع سهي سذأك ساأ أل سألف سءخص سأميل سإلر ائيل سا ب س أ سًس
اٞنبلذ سيف س ر ائيل سخبلؿ ساالخ ف ض ساأل ىل سحيث سأ ش سيف س ة سق ب ستلس
ء يب س
 ملحوظة :س س

ق رفساأنصسدنساأن خ ساإل٤نليإ سٟن س–سد ذاستبلحظ؟ سسد ساأ أائلسأمس"ذاعس
هي ص"؟ س

120- Reputed to be a collaborator with Israel, the
man sought refuge in Israel during the intifada, a
Palestinian uprising during the period 1987-93, living
in Jaffa, near Tel Aviv.
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[يتبػ]
-212سءأأد سرديسًس أ ه ص
121- It executed him by firing squad.

-211ستعأساتطساٛن ٬ن سدمساأنفعساأتهس ع قبسأليصساأ خففس إلأأاـ س
122- This offence is construed by the law as a capital
crime.

 -210سيف سخ فة ستعوس س٠نأدا ست ثًن ساأل اع ساأفل يين ساإلر ائيلي سألفس
اأ ي ر تساأأاخلي سأأ ؿساأش ؽساأل رط سشأدساألردفسداخسساًسألفسخش عس

دع رضٌنسأل ػبلـس ٌنساألردفس س ر ائيل س

123- In a move which demonstrates anew how the
Israeli-Palestinian conflict affects the internal
policies of Middle Eastern countries, Jordan has
come down hard on activists who oppose its peace
with Israel.

 -212س هأؼ ساتا ساأ خفف س ىل سدنن سءه سأه سك خ سدم ستشف ص سٚنع س
اأشك تساألخ ى س
124- This law aims to protect other companies from
being vilified by any party whatsoever.

-218س السءفسةبلفس ىسيفسة ضساإلأ اعاتساأل رد سغ ضسًسآخ س
125- But so and so sees an additional/another
motive for the crackdown.

س
-216س٩نأسخف صس ٌنسةويسكم ش سيفسةعلسكتاسء سةعلسكتا س
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squeezed

himself

126He
finds
between………and…………..

-217ستعأساأن تسد نف سًسأل ع ًنسأمساأ ءهساأ ي ري س
127- Unions are considered to be an outlet for
political expression.

 -218س ملس لبسءحأسيفساالخفج ر س ر ثن ع سءحأساٞنفظفٌنساأتهسءهيبس
ض ارس فيف س
128- The only injury was a minor one to an
employee.

ساأرب خي س ف ساٛنم أ ساٞننش سأم ساٛنيشس

 -219ساش ه ساأش

اٛنمهفرهساأل أنأه س اأيتست ميسخف ه س ٛنيشساٛنمهفرهساال أنأه ساٜنقس
ايساأيتس ضع ساأع فةساأن رف سيفساأ ي رة س
129- British police suspected the Real IRA renegade
guerrilla group of planting the explosive device in
the car/vehicle.

-203سس ما أ سري راتساإلرع ؼس ىلسدفقنساالخفج ر س

130- Ambulances rushed to the site.

سسدنشفرساًست فؿسةيصسءفسأأ ه س
س
 -202س زأ سحك ساٞن د ساإلربلدي س٘ن
أش ةساخ ح ر ٌنسدمسأن حه ساأع و هسألفسءا ساالر عأادسأ نفيتسأملي تس
اخ ح ر سةفرست لمسءر يلسش ر فسده دصسك ئيسسألفزراع س
131- Hamas said in a leaflet that 10 suicide bombers
from its military wing were poised to attack once
right-winger/hardliner Ariel Sharon became prime
minister.

-201سرئيسساأفزراعساٞن
اٞننلبساأ ئيسساٛنأ أ) س

يل/س(ء ساٞنن هي سدأةسرئ ر ص /أفك أ سر ثم س لمس
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132- Caretaker Prime Minister

س

سملس تؿسءدىنسأهأس متك سيف-200

133- he did not lift a finger to.......

نيشسءخصسءردىسةل ينيسًسه عسًس أ حسةل ينيسًسآخ سءثن عسٛس اأرتؼسا-202
نج رة سٜهأادصسدنسء ف ؿسا
134- The army said it shot a Palestinian dead and
wounded another during clashes with stonethrower.

* الحظ الاختالفات يف امرتمجة
 سش ر فس ه ؿسق لساخ ه ع سدفأأستشويلسحوفد ساالئ بلؼ ساأيميينس-208
اأي ره س
135- Sharon scrambles to meet deadline for forming
the right-left coalition government.
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ترجمة نصوص مختارة من العربية إلى اإلنجليزية
سسسةيم س لي س ئف سدم ساأنلفص ساٞنرتٗن سدم ساأع ي س ىل ساإل٤نليإ س س دمس
األةضلسأكسق لساال بلع سألفساأرتٗن سءفسترتأمساٞن أ س نف كسمثست رفس
ت ٗن كس أرتٗن ساٞن رتح سسءت ؾسأومسح ساأ اعةس اأ عليق س

نموذج 1
اتجاه الترجمة :أ يبسس-سس ٤نليإه س
اسم المترجم :ء سد س٪نٍنسء فر ش

(دلحفظ :ساأنصساأع يبسكم س ردسيفساألهل) س

ا ألضل :
األردن :ماض عريق وحاضر مزدىر ومستقبل مشرؽ
س

دهأساٜنض راتس د تنسه ا

س خصساألردف

س

سسسد ػػمسءرض ػػصساخ ث ػ ػ ،س أليهػ ػ ست أ أػ ػ س شػ ػ سمثسا دػ ػ س د تػ ػ سسأو ػػمس
شػفااأساآلثػ رساٞن شػ ث سيفسءرضػػص،سسآثػ رساٞنػػأخي تساٞننثػػفرةسةػػفؽس حػػص،سأ ػ فس
ح ؿس"ك ئن تسحض ر " فؿ:سةيصسخل ن س أيصسخعفد! س
س
سسس هن ػ سش ػفااأسدأ ن ػ سأ ػ سٓنوػػيسقل ػ سه ػ خعيه ساأػػت مسخش ػ فاسق ػػلسآالؼس
اأ نٌنس ضففساٜني ةسيفسأل س٨نجيساأ يع س اٞنن خ س
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سسسك ساأإد فس امسدعػصس وػ ف،ستعػبس أوػنهمسدػ س انػفا سحػّتس تػ سأ اقػ س
األردفسيفساٜنض رةسءد اًس أ هي ًسأنأسكلسدمسأصس ٞن ـس أ ر ا س
س
سسسدػ ػ ػػمساأعلػ ػ ػػفرساأل ىلسيفست ػ ػ ػ ر اساأ ش ػ ػ ػ  ،س ىلساألخ ػ ػ ػ طسة أ د ػ ػ ػ ف،س ىلس
اأعل ػػفرساأع يػ ػ ساإلر ػػبلدي سحضػ ػ راتست خ ػػتس عض ػػه س ق ػ بس ع ػػضسك هنػ ػ سيفس
را فسدنساٝنلفد س
سسسسالسأج ػػبس ذفسءفست ػ ىساألردفساأغ ػينس ر٫ن ػػصساأغ ػػينس ٠ن ػ دطساأغ ػػينس ث ات ػػصس
اأغػ ػ ػػينس نف ػ ػ ػػصساأغػ ػ ػػينس إ٬ن خػ ػ ػػصس ل ػ ػ ػ حساأيػ ػ ػػفـس رش ػ ػ ػ سأمػ ػ ػػلس خ ػ ػ ػ جسأ ح يػ ػ ػػقس
األاأاؼ اٞن ٨ن سيفسهننسحض رةساٞن ل س
س
سسسةلن لفحسدعػ ًسك ػبساألردفسةلػبلًسةلػبلًس أن ػ منس ىلسأغػ ساألرقػ ـس اأفقػ ئنس
أن ػ ػ ىسء ػ ػ سد ػ ػ ة سق عه ػ ػ ساألردفساٜن يػ ػػبسيفس ػ ػػقساأنهػ ػػفضس أن لػ ػػنسألػ ػػفس
اٞننجػإاتساأػػيتسح هػ س األاػػأاؼساأػػيتس ػػعفسأ لفغهػ سسغػػًنسآُّػػٌنس ٞنغ ضػػٌنس
اٞننأر ػػٌنس ػ ػ ـساأف ػ ػ دس اٞنف ػػأ مساأ ػػت مسالس ق ػػففس ػ ػ ألردفس الس السذدػ ػ س
ضػ ػػفخصس ػ ػ ةفااهمس ت ػ ػ لسقلػ ػػفُّمس الساأ شػ ػػويكس ػ ػػأرةساألردفسألػ ػػفساأث ػ ػ تس
ٔن يساألع ب س
س
سسس اوتاسافسح ؿساأ ممساأ اريستن حه سر حساأف دس ءافاعساٞنشووٌنس
ة فسش ٢ن سالست ئسا د هت س الست وٌنسحّتس نظ ة س
س
س
س
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:التػرجػم ػ ػة
Jordan's Glorious past, flourishing present, and
radiant future
The cradle of civilizations and the scene of their
youth, that's Jordan.
Civilizations sprang up from its land, on which they
grew up and became youthful, and then afterwards
they grew old and disappeared (died). Yet the
archaeological witnesses lingering in Jordan's land,
the vestiges of civilizations dispersed upon its
terrenes are a significant story of civilization beings
in the make which seem to say, "In Jordan we were
created and back to it we will return"
These are glorious civilization scenes telling the
story of their makers who thrived thousands of years
ago breaking in life in an age that is barbaric both in
nature and climate.
Time rolled on and the Jordanians rolled on with it.
Time was exhausted, yet they have not wearied.
Thus the glory of Jordan deep in time and civilization
has become a platitude according to every student
of history.
We started with the early stages in the history of
humanity and then there came the Nabateans, the
Romans and the Arab Islamic ages... These are
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civilizations that run abreast of each other as if they
were bound in a race with immortality
No wonder you see Jordan rich in its history, rich in
its achievements and resources rich in itself, rich in
its faith and becomes today a workshop of
productivity serving to realize goals and participates
in the making of the civilization of the future.
Let's leaf in the book of Jordan page after page and
chapter by chapter and listen to the language of
numbers and facts so that we can see to what extent
our beloved Jordan has outstretched itself, on the
way of its rising renaissance. Let's also apprize
ourselves on the achievements Jordan has realized
as well as of the goals it works to achieve. We should
turn a cold shoulder to people of ulterior motives for
Jordan resists corruption and evil corrupters who do
their worst towards Jordan which they please with
honeyed mouths although their hearts do not stop
sowing doubts regarding its capacity to stand firm
and overriding obstacles.
This is the state of the strong peaks: they are
confronted by the winds of corruption and the
whims of doubt sowers but they remain standing
high, not lowering their heads or acquiescing even in
their glance
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نموذج 2
اتجاه الترجمة :أ يبسس-سس ٤نليإه س
اسم المترجم١ :نمأس٪نٍنسء فر ش

ا ألضل:
ت أًن س
ػفسدرارػ ػ ساأ ي رػ ػ س دػ ػ س
سسسق ػػلسءفسخشػ ػ عسيفستنػ ػ ؿسدفض ػػفأن ساألر ر ػػيس ا ػ س
لػػلسُّػ سدػػمسخظػػمساٜنوػػمساٞنع هػ ة،سخع ػػأسءخػػصسدػػمساٞنبلئػػمسانػ سءفسخشػػًنس ىلس
اأعلفـساالأ م أي س ش رةسأػ ةسألػفسءرػ سسءفساأ ي رػ سةػ عسدػمسةػ عساأعلػفـس
االأ م أي ساألر ري س دمسءقػأده ،س فس ػأتساأعلػفـساالأ م أيػ سألنظػ ةسغػًنس
اأف حلػ سء سغػػًنساٞنأق ػ سألػػفسءهنػ سءقػػلسشػ خ ًسدػػمساأعلػػفـساأ يعيػ س خ هػ سيفس
٠ن ؿساأ يقس السءهن س(ءهساأعلفـساالأ م أي )سغًنسذأك سسة ػأسءث ػ ساأ يػقس
اأعملػػيسٞنخ لػػَّسة ػ عساأعلػػفـساالأ م أي ػ سةع أي ػ سأأرأ ػ ستفػػفؽسيفسكثػػًنسدػػمس
األحي ػ فسةع أيػ ػ ساأعل ػػفـساأ يعيػ ػ س درأ ػ ست ثًناػ ػ سيفستفأي ػػصس ػػلس ٓنف ػػلسحيػ ػ ةس
اإلخ فساٞنع ه س رلفكص س
س
سسس فسد ػػمساأي ػػًنسأل ػػفساأ ػػأارسساٞن ػػأقق -ػػلس غ ػػًنساٞن ػػأقق-سءفس بلح ػػظسءثػ ػ س
رػ ػ ئلساأأأ ػ ػ س اأ ػػأأفةسيفساَّ معػ ػ تساأش ػػمفأي ،س ءثػ ػ ساإلأ ػػبلـسيفساأ ل ػػأافس
اأ ءٚن أيػ ،سةفمػ سالسشػػكسةيػصسءفساػتطساأفرػ ئلساأػيتسا ػأأ ه سألػػفـساَّ مػنسٟنػ س
دمساألث سيفسٓنف لسحي ةساأن سسد س ففؽستف ي ساأترة س
س
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سسسس ٫ن لػ ػػَّسدفقػ ػػنساأنظ ػ ػ س اأ يػ ػػقسيفساأعلػ ػػفـساالأ م أي ػ ػ سأنػ ػػصسيفساأعلػ ػػفـس
اأ يعي ،سة أ أـسيفساأنظ س أن سألعلػفـساأ يعيػ س فقػَّسألػفسدػأىس٤نػ حس
اأ يػػقساأعملػػي،س ينم ػ س٪نػػأثساأعوػػسسيفساأعلػػفـساالأ م أي ػ سحيػػثس وػػففس
اأ يػػقساأعملػػيسءكث ػ ست ػػأد ًسدػػمساأنظ ػ سس دػػمسمثسةهن ػ ؾست ػ مس اضػػحس ػػٌنس
ةع أي ست يػقساأعلػفـساالأ م أيػ س ح أػ ساأففضػفس أن ػ سأنظ هػ سسةػبلس فػقس
ء س فاةػ ػػقسألم ػ ػ عساالأ م ػ ػ عس–ألػ ػػفسر ػ ػ يلساٞنث ػ ػ ؿ-سألػ ػػفساأ ع ػ ػ ر َّساأل أي ػ ػ س
اٞنفػ ايمساألر رػػي ساٝن هػ س علػػمساالأ مػ ع،سحيػػثس٤نػػأسءفسكػػلس احػػأسدػػنهمس
حػػأثس لغ ػػصس دف ايمػػصساٝن ه ػ ،س٣ن ػ س ػػادهس أ ػ يلس ىلسهػػعف ساالتل ػ ؿسء س
اأ بلقػيسةيمػ س يػػنهم سس اػػتاسشػػيعس اضػػحس ػػًنس ػ ينسءفس ػػَّسأليػػصسءهس
دارسسأ ػرتاثساأعل ػػفـساالأ م أي ػ س اأعل ػػفـساأ يعي ػ سس ػ أ غمسد ػػمسذأ ػػكسة ػػإفس
خظ ةسأ د س ىلساأعلفـساالأ م أي ستشًنس ىلسءهن سألفـسءقلست فراً س
س
سسستػمع ػ ؼساأعلػػفـساالأ م أي ػ سأل ؿس ال ػ سألػػفسءهن ػ ستلػػكساأعلػػفـساأػػيتسْنعػػلس

اإلخ ػ فسء ساأفػ دساأػػتهس٪نيػ سيفسٗن أػ ساػفساحملػػفرساأػتهس ػػأ رسحفأػصساا م دهػ س
ءهست ػػأرسس"اٜنيػ ػفافساأ ي ر ػػي"س لغػ ػ سءررػ ػ ف سس د ػػمسمثسةإهنػ ػ سهتػ ػ مس حلي ػػلس
اٛنم أ ػ ػ تساإلخ ػ ػ خي س اأ جمع ػ ػ تس اَّ مع ػ ػ ت سس أوػ ػػمساخ ػ ػ بلؼساأعلم ػ ػ عس
ػادهس ىلساأ ػػفؿس ػ فسةو ػ ةسء سدفه ػػفـساٛنم أ ػ ساإلخ ػ خي سأ ػػيسسد ػػمساأي ػػًنس
تع فهػ سسةػػإفسأ ةن اػ سألػفسءهنػ سْنمػػنسدػػمساألةػ ادسةػػإفسدشػ اأهساأ ػػينم سيفس
حف ػػلسدع ػػٌنسْنم ػػنسد ػػمساألةػ ػ ادسء ضػ ػ ً،س ػ ػ أ غمسد ػػمسءخ ػػصسأ ػػيسسْنمعػ ػ ًس ػ ػ ٞنعىنس
اٞن لفبس السءخصسْنمنسدمسخفعسد س
س
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ػًنس
سسس كتأكستع َّساأعلفـساالأ م أي سألفسءهنػ سٓنليػلسأل جمعػ تساأ شػ سغ س
ك ػ ؼ،سُنيػػثس وػػففساأرتكيػػإسألػػفسءأض ػ عساٛنم أ ػ سء الًس ألػػفساَّ مػػنسث خي ػ ً،س
دػػمسمثسةػػإفسان ػ ؾسخل ػ ًسدإأج ػ ًسء س٢ن ػ سيفسار ػ خأاـساٞنل ػ لح ت،سألػػفس
حػػأسقػػفؿسد ػ كنإه،سيفسديػػأافساأعلػػفـساالأ م أي ػ س أ ػ يلسخ ػ ينساأ ػػفؿس فس
اػتاساٝنلػػطس ن ػػحبسألػػفسدفضػفأن ساألر رػػيسءهساأ ي رػ س أ ػ رطسساأفػ عس
اٟن د سدمساأعلفـساالأ م أي س ذأكس أأفخ سأل ػ ؤؿسأػم:س"دػ ساػيساأ ي رػ ؟س

ءهسشيعسخعينسأنأد سخن قس ولم سري ر ؟" س
س
سسس أل ؿس ال سء ض ًس ػأ سءخػصسدػمساأي ػًنساإلأ ػ سأػمساػتطساأ ػ ؤالت،سكػ فس
خ ػػفؿ:س ػ فساأ ي رػ ساػػيساٞنفضػػفعساأػػتهس ػػأ رسحػػفؿساأ ػػفةساأ ي رػػي سء ساػػيس
اٞنفضفعساأتهس نشغلس أ حثسأمسش أي ساأ ػل ،سء سءهنػ ساأ حػثسيفستفاةػقس
ء ستن ػ ػ ة ساٞنل ػ ػ حب،سء ساػ ػػيسُنػ ػػثسة ػ ػ دسء سأػ ػػأةسءة ػ ػ ادسأػ ػػمس رػ ػػيل سالح و ػ ػ رس
ار خأاـسش أي ساإلأ رسداخلسخ ؽس٠ن منسدعٌن س

س
سسس دػػمساأغ ػػبسء سد ػػمساأبلة ػ سألنظ ػ سءفسكلم ػ سء سدل ػ لحس"ري ر ػ "سد ػػمس
ءكث ػ ساأولم ػ تست ػػأا الًسخػػبلؿسر ػ أ تساأنه ػ رس األيػػلسيفس٢ن لػػَّساَّ مع ػ تس
ػػٌنس٢ن ل ػػَّساأ ػ ػ تس اأفئ ػ ػ تس ػػأعًسد ػػمساأع دػ ػ س اأ ػػفق س اخ هػ ػ عس ل ػػففةس
اٞنث فٌن،س السءخن سالسخ ينسءفس٤نأسٟنػ ستع فػ ًس١نػأداًسأ دعػ ًسد خعػ ً،سيفساأفقػ س
اأتهس٤نأسكلم سء سدل لح سكمل لحس"ألػمساالأ مػ ع"سالس عػ ؼسدفضػفأصس
رفىساٞن خللٌن،س٬نومساأعثفرسألفستع َّس اضحس دبلئػمسألكثػ سدػمسذأػكس
اأتهسخ حػثسأنػصس أن ػ سٞنلػ لحس"اأ ي رػ " سساػتاسيفساأفقػ ساأػتهست ميػإس
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اأ ي رػ سةيػصس أع اقػ س اأ ػأـ،س ينمػ سألػمساالأ مػ عسدػمساأفػ عساٜنأ ثػ سألعلػفـس
االأ م أي س
س
سسس ػػفؿسا ػػمسخلػػأ ف:س" فساالأ مػ عساإلخ ػ ينسضػ ره"س عػػربساٜنومػ عسأػػمس
اػػتاس ػػفٟنم:س"اإلخ ػ فسدػػأينس ػ أ ن"سءهسالس ػػأسأػػصسدػػمساالأ مػ عساأػػتهساػػفس
اٞنأخي ػ ػ سيفساه ػ ػ بلحهم،س اػ ػػفسدعػ ػػىنساأعم ػ ػ افس ي خػ ػػصسءفساهللسر ػ ػ ح خصسخلػ ػػقس
اإلخ ػ فس رك ػػصسألػػفسهػػفرةسالس لػػحسحي هت ػ س ؤا ػ س الس أغػػتاع،س اػػأاطس ىلس
ءأ م رػػصس ف تػػصس ّنػ سركػػبسةيػػصسدػػمساأ ػػأرةسألػػفسٓنلػػيلص،س السءفسقػػأرةساأفاحػػأس
دمساأ ش سق ه ةسأمسٓنليلسح أ تصسدمسذأكساأغتاعسغًنسدفةيػ سأػصسدػمسدػ دةس
حي تصسدنص س
س
سسس فضح سا م سخلأ ف سيف سأ رة سقلًنة سدأى ساح ي ج ساإلخ ف س ىل سءخيصس
اإلخ فس ذأكسإلش عسح أ تصساأض ر س ء ٟن ساأغتاع:س" اإلخ فسكم سخعلمس
أيسسّن أ رطسءفس وففسدو في ًسذاتيسً س

التػرجػم ػ ػة:
Preface
Before we begin with our main topic in this book
which is the study of politics and pertinent
contemporary systems of governance, I feel it is
appropriate here to point out in a passing way to the
social sciences, since politics is one of the most
ancient branches of the social sciences.
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The social sciences may look, for the nonscrutiniser, less significant than the natural sciences
especially in application. The fact however is right
the opposite. Application, indeed, of the various
branches of the social sciences has proved their
efficacy that has in most cases surpassed natural
sciences in steering even changing the life and
behaviour of contemporary man.
It is easy for the careful student, even for the non
so careful, to notice the effects of propaganda in
totalitarian societies and the effects of sloganeering
in the capitalist ones. Invented by the social
sciences, these media of propaganda have the
power to transform the lives of men to an extent
that exceeds the power needed to break up an
atom.
The status of theory and application in the social
sciences differs from that in the natural sciences.
The advancement in the theory in natural sciences is
measured by the success of its practical application.
With the social sciences, however, the opposite is
true as it seems that practical application is much
more advanced than the theory. Hence there
emerges a conspicuous discrepancy between the
efficiency of application of the social sciences and
the chaotic state its theory is undergoing. There is
for example no unanimous agreement among
sociologists about the basic definitions and concepts
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pertaining to sociology. Every sociologist is using his
own jargon and is talking about his own concepts,
which would make it difficult for sociologist to
communicate and agree. This is so clear that it can
be noticed by any student of the heritages of the
social and natural scientists. A bird’s eye’s view on
social sciences shows that these sciences are less
developed, notwithstanding.
Social sciences, from the first glance, are defined
as these sciences which give to man or the individual
living in a group a central position round which
revolve all the group’s concerns. In other words, the
social sciences examine the “political animal” to
quote Aristotle, and thus they care to analyse the
human groups, communities and societies.
The difference among students of sociology
however leads us to say that the notion or concept
“human group” is not that easy to define. We could
for instance say that it is “a gathering of individuals”,
but this definition is too broad that it would, for
instance, include viewers watching a motion picture
in the cinema, which, though not a gathering in the
proper sense, can still be considered as a gathering
in one way or another.
Likewise will be inadequate to define the social
sciences as the “analysis of human groups”, where
focus is mainly laid first on the group members then
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on the society, leading to inescapable disturbing and
confusing inconsistency and mixing when using
terminologies in this field, as McKenzie says.
It follows therefore that this terminological
problematique does apply to our main topic, politics
being one of the most important and significant
branches of the social sciences. This would call us to
wonder: what is politics? What does this word we
utter refer to?
On first consideration, the word “politics” seems to
be easily definable. We can say, for instance, that it
is a topic which tackles political power, which looks
into the legitimacy of authority, or which searches
for the harmony and conflict of interests, or may be
we can say it is the quest of an individual or
individuals of a way that entitles them to the
legitimacy of coercion within the limits of a given
society.
Surprisingly and paradoxically, the word or term
“politics” is commonly used every day and night in
all communities by all classes of people from the
elite and the educated to common people, yet one
cannot find for this word an all-inclusive definition,
while we can see that it is much more feasible to
define a term like “sociology”, a science dealt with
by specialists only, than to define the word
“politics”, despite the fact that politics is a very old
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social science compared with sociology which
relatively new .
“Human socialising is a must”, says Ibn Khaldooun,
a statement reiterated by wise men saying “Man is
civil by nature” meaning man must “societise” for
being civil, they say, means construction, since God
has created man in such a way that he cannot live
without food, and has instilled in him the natural
desire to pursue his food within the limits of powers
he has, but, still, individual powers are incapable
alone of pursuing the food he needs for survival.
Ibn Khaldoun further explains, in a nutshell, the
need of man to his peer in order to fulfil his bread
and butter necessities especially food. “Man, as we
know, cannot be self-sufficient if he lives alone away
from his fellows, thus necessitating man’s seek of
help from those who are able to fulfil his pressing
needs ”.
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3 نموذج
سسأ يب س-نليإهسس٤ :اتجاه الترجمة
نٍنسء فر ش٪نمأس١ :اسم المترجم

:ا ألضل
THE AMMAN DECLARATION ON PROMOTING
SCIENCE AND TECHNOLOGY IN IRAQ
A Declaration Adopted at the International
Conference to "Engage Iraq's Science and
Technology Community in Developing its Country"
Amman, Hashemite Kingdome of Jordan, 18-20
September 2005
At the dawn of history, Mesopotamia was the
cradle of civilization. On this blessed land, its
forefathers carried the torch of knowledge to
enlighten the path towards prosperity of the human
race. This was not always on the side of Iraqi people
since Iraq was invaded and the country was plunged
into periods of darkness. Despite all these setbacks,
the Iraqi people always proved their resilience and
determination to survive with pride and dignity, and
to contribute to modern society.
Today, Iraq is witnessing a calamity of catastrophic
dimensions. Every aspect of daily life has been
affected by years of sanctions, mismanagement of
national resources, and three devastating wars. The
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present tragic status of security, health, education,
employment, infrastructure, and other vital public
services calls for urgent measures to support the rebuilding process.
The Arab Science and Technology Foundation
(ASTF), Sandia National Laboratories (SNL), USA and
the Conference participants commit themselves to
actively endeavour to achieve the noble objectives
of assisting Iraq's Science and Technology
Community in the rebuilding and development of
their country. The participants in this conference
and their collaborators undertake to assist the Iraqi
scientists and technologists to facilitate the
establishment of joint international and selfsustaining projects, in order to implement practical
projects by the Iraqi S & T Community. They will also
spare no effort to generate the necessary funding
needed for this long-term task through active
campaigns
and
arrangement
with
other
collaborators in order to achieve the goals of this
conference. We, therefore call upon the human
conscious to join us in this noble endeavour to help
rebuild this devastated nation.
The Conference participants recognize with great
admiration the tireless efforts of the organizers in
reaching this stage of the Initiative, and call upon all
international funding bodies to actively contribute
funds to facilitate a successful implementation of the
programs included in this initiative.
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The participants express their deep gratitude to
H.R.H Prince El-Hassan Bin Talal, Chairman of the
Higher Council for Science and Technology, the
people and government of Jordan, under the able
leadership of His Majesty King Abdulla the second,
for their kind encouragement, support, and
hospitality, which have made this Conference an
overwhelming success.
Conference Participants Amman , 20th of September ,
2005

التػرجػم ػ ػة:
عمان
إعالن ّ
حول

تعزيز العلم والتكنولوجيا في العراؽ

تػم مينساتاساإلأبلفسيفساٞنسإن ساأأ يلسإلش اؾس٠ن منساأعلفـس اأ ونفأفأي ساأع اقيس
يفستنمي س لأام"ساٞننع أسيفسدأ ن سأم فسأ هم ساٞنملو ساألردخي ساٟن مشي سيفس
اأفرتةساأفاقع سد س ٌنس13-28سدمسشه سء لفؿسأع ـس 1338س
س

سسسيفسةجػ ػ ساأ ػ ػ ر ا،سك خ ػ ػ س ػػبلدساأ اة ػػأ مسده ػػأاًسألحض ػ ػ رة،س أل ػػفسءرض ػػه س
اٞن ركػ ػ س٘ن ػػلساألأ ػػأادس األحفػ ػ دسدش ػػعلساٞنع ةػ ػ سأيض ػػيعسأل شػ ػ سدرُّػ ػ س٥ن ػػفس
اأ ػػأـس االزداػ ر،سسأوػػمساأإدػ فسءدارسألعػ اقيٌنسظهػ ساٞنجػ رػمسة ٍحػػلس يػػنهمس ػػٌنس
اٞنضػػيسقمػ مػأد ًسيفس٘نػػلساػػتطساأ ر ػ أ ساٜنض ػ ر سأ ػ اعسد ػ ستع ػ ضسأػػصساأع ػ اؽسدػػمس
غإ اتسءغ ق صسيفسةرتاتسدمسغي ابساأظبلـ س
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س

سسسأوػػمسش ػػعبساأع ػ اؽ،سرغ ػػمساأعفائ ػػقس اأنو ػ تساأ ػػيتس اأهه ػ ،س ػػيسدث ػ الًس
ألعػػإـس اأ لػػميمسألػػفساأعػػفدةس ىلساٞن ت ػ ساٞن دفقػ ساأػػيتساأ بلاػ س فدػ ًسدػ س اٝنػ جس
دمساحملمسهل سقف ًس ولسةخ س كرب عسأيلحػقس كػبساٞن ػ ٨نٌنسيفس نػ عساَّ مػنس
اٜنأ ث س
سسس اأع ػ اؽ،ساأيػػفـ،س عػػيشسد ر ػ ةًسد عػػأدةًسيفسأفاخ ه ػ س أ ػ سكػػلسخ حي ػ سدػػمس
خػفاحيساٜنيػ ةساأيفديػ سحيػػثسرزحسٓنػ سحلػ ٍرسداـسرػػنفاتس ءمرػػيعسارػ خأاـس
بسدأ ٍّد ة سسس فساأفضنساٞن رػ هساأػتهس
دل درطساأ يعي س تع ضسأثبلث سح
م
هػػلس أيػػصساألدػػمس األػػح س اأ علػػيمس اأ فظيػػَّس اأمػػىنساأ ح ي ػ س كػػتأكسك ة ػ س
اٝنػأد تساٜنيف ػ ساألخػ ىسأيػػأأفاس ىلسأنػ ذستػأا ًنسأ ألػ سأػػأأمسد ػػًنةس أػ دةس
اإلأم رسيفساأع اؽ س
س
سسس أتأك،سةإفساٞنار ساأع ي سألعلفـس اأ ونفأفأي س ٢ن رباتسرػ خأ ساأف نيػ س
يفساأفال ػ تساٞن ح ػػأةساألد وي ػ س إلض ػ ة س ىلسٗنْػػنساٞنش ػ ركٌنسيفسا ػػتاساٞن ػإن س
اأػػأ يلس علنػػففسخػػترسءخف ػػهمسألعمػػلس ف ألي ػ س خش ػ طسألػػفسٓن يػػقساألاػػأاؼس
اأن يلػ ساأػيتسرٚنهػ ساػتاساٞنػإن س اٞن مثلػ سيفسد ػ أأةس٠ن مػػنساأعلػفـس اأ ونفأفأيػ س
اأع اق ػ ػػيسأل ػ ػػفس أ ػ ػ دةس أم ػ ػ رس ل ػ ػػأامس دأ ػ ػػمسأجل ػ ػ ساأ نمي ػ ػ سةي ػ ػػص سسكم ػ ػ سءفس
اٞنش ػ ركٌنسيفسا ػػتاساٞن ػإن س اٞن ع ػ خٌنساأ ػػأ أيٌنسدعه ػػمس خ ػػت فسأل ػػفسأ ػ ت همس
دهم سد أأةسءالساأعلفـس اأ ونف سأفأي ساأعػ اقيٌنسيفست ػهيلست رػيسسدشػ ر نس
د أي سدشرتك س ذاتي ساالر أاد سُّأؼست يقساٞنش ر نساأعملي سألفس ػأس٠ن مػنس
اأعل ػػفـس اأ ونفأفأيػ ػ ساأع اق ػػي سسكمػ ػ سءهن ػػمسأ ػػمس ػ ػ أفاسأه ػػأاًسيفستفأي ػػأساأ مف ػػلس
اأػػبلزـس اأض ػ رهسيفساػػتطساٞنهم ػ س عيػػأةساٞنػػأىسدػػمسخػػبلؿساٜنمػػبلتساأنش ػ س
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اأرتتيػػبسدػػنساٞن ع ػ خٌنساآلخ ػ مسأ ح يػػقسءاػػأاؼساػػتاساٞن ػإن سس أػػتأكسةإخن ػ س
خأأفساأضمًنساإلخ ينس ىلساالخضم ـس أين سيفساتاساٛنهأساأن يػلسألم ػ أأةسيفس
أم رساتاساأ لأساٞنأد س
م
س
سسس عػ بساٞنشػ ركففسيفساػػتاساٞن ػإن سأػػمس أج ػ ُّمساأعظػػيمس ت ػػأ امسألجهػػفدس
اٞنضني ساأيتسقأده سدنظمػفساٞنػإن سيفساػتطساٞن حلػ سدػمسد احػلساٞن ػ درةس ػأأففس
اٟنيئ تساأأ أي ساٞنم ٍّفأ س ىلساٞنش رك سيفسٕنف لست يقسخػ أحسألربخػ دجساٞنػأدجسيفس
م
اتطساأ درة س
سسسكمػ ػ س عػ ػ بساٞنشػ ػ ركففسأ ػػمسأمي ػػقسش ػػو امس اد ن ػ ػ هنمسألػ ػ حبساأ ػػمفس
اٞنلو ػػيساألد ػػًنساٜن ػػمس ػػمس ػػبلؿسحفظ ػػصمساهللسرئ ػػيسساَّل ػػسساألأل ػػفسأعل ػػفـس
اأ ونفأفأي ػ سأ أ ػػصساػػتاساٞن ػإن س أػػمسأإ ػػلسشػػو امسأػػؤلردفسد أ ػ ًس حوفد ػ ًس
شػػع ًسٓنػ ساأ يػ دةساأ شػػيأةسٛنبلأػ ساٞنلػػكسأ ػػأساهللساأثػ ينس ػػمساٜن ػػٌنساٞنعظػػمس
ألػػأأمس اأ شػػجينس ح ػػمساأضػػي ة ساأػػيتسك ػ فسٟن ػ ساألث ػ ساأو ػػًنسيفس ٤ن ػ حساػػتاس
اٞنإن س٤ن ح ًسة ئ ً س
اٞنش ركففسيفساٞنإن س

س

أم فس–ساأعش فسدمسشه سء لفؿسدمسأ ـسءأفٌنس ٙن سألميبلد
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نموذج 4
كتاب إنذار (نوع من الترجمة القانونية)
اتجاه الترجمة :أ يبس-سس ٤نليإه س
اسم المترجم١ :نمأس٪نٍنسء فر ش

دلحفظ :ساألٚن عساأفاردةسيفساتاساأو بسايسءٚن عس ٨ني سالسٕن سألفاقنس
لل س

ا ألضل:
ك بس ختار س
دبلحس دبلح س
دو بس١ن د ة س
ًن تس 1332/2/11س
س

حض ةساأ دةسشك ساأ ض ساأ ج ر ساحملرتدٌن س
فك أ ساأ يأسرليمساحملرتـ س
س
كتاب إنذار

دفأصس فار س ق سدوشفة سدنس شع رس الر بلـ س
لمسأصسء سألهسشخصس٪نلس١نلصسء س عملسأأ ص س
ًن ت-سش رعساٜنم اع س
ٓني س ي س عأ ،س
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فك أ ن سأمسشك  Trademarkساألد وي
ٞن سك خ ساٞنفكل  ،س اي سشك سرائأة سيف ساَّ الت ساأ ضي سريم ساألأ س
اٞنعأاتساأ ضي س ايسٕن لكساأعبلد ساأ ج ر  ALIALIدنساأشع رساأع ئأس
ٟن س اٞنشهفر مسأ ٞني ً س
ٞن سك خ ساٞنفكل  ،س ءث سشه ة سأبلد ه ساأ ج ر  ALIALIاٞنن ج ت سذ س
اٛنفدةس اأنفأي ساأيتسٓنملساتطساأعبلد سدنساأشع رساأ نسٟن سيفسك ة سء٥ن عس
اأع ملس أ ن ف،سق د س جيلسأبلد ه ستلكس اأشع رساأع ئأسٟن سيفساأعأ أسدمس

اأأ ؿسالر عم ٟن سألفسك ة سءخفاعساٞنبل سس األحت س ءغ ي ساأ ءسس اٜن ئبس
ألفسك ة سءخفاأه س ءشو ٟن ،سسكلسد س أخلسضممساأفئ تس18-18-28س
دمساأ لنيف تساأأ أي س
ٞن سكن م سقأ سءقأد م س شول سغًن سق خفين سألف ساغ ل ب ساأعبلد ساأ ج ر س
اأشهًنة  ALIALIاأشع رساٞنن فبس أيه س اأع ئأةسدلوي هم سألمفكل س ذأكس
أم س ق ست جيل ساأعبلد سخف ه س شول سح يف سأأى سدللح ساٜنم س
اأفو سيفس زارةساالق ل دسٓن ساأ قمس83333ست ر اس1332/1/11س ذأكس
الر عم ٟن س شول سة ضح سألف سخفس ساٞنن ج ت ساأيت ست فقه ساٞنفكل سُّأؼس
خلقساالأ سسيفسذامساٞن هلكس االر ف دةسدمسشه ةساٞنفكل ساأع ٞني ساأيتس
اك ه سأربساأ نٌن س
ٞن سك فسأملومساتاس شولسدإا٘ن سغًنسدش أ س فيلي س ت ليأاًس اغ ل ًس

ألعبلد ساأ ج ر ساأع ئأةسدليو ه سألمفكل س افس٢ن أَّسألنلفصساأ خفخي ساأيتس
ٓنميسح فؽساٞنلوي ساأ ج ر س اأفو سريم ساٞنفادس 97س  98س س 238سدمس
اأ ارس1088س اٞنفادس731س 730س 722سدمسق خففساأع ف تساأل ن ين س
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لذلك،

أئن سدمسخبلؿساتاساأو بسأننتركمس ض رةساأ فقَّسةفراًسأمسدإا٘ن ساٞنفكل س

دإا٘ن سغًنسدش أ س أمست ليأس اغ ل بسأبلد ه ساأ ج ر س ش بساأعبلد س
اأ ج ر س ش ب ساأعبلد ساأ ج ر  ALIALIاأشع ر ساٞنن فب س أيه س
اٞن جل سأأى سدللح س٘ن ساأفو سيف س زارة ساالق ل د سٓن ساأ قمس
 83333ست ر اس 1332/1/11س رحبسك ة ساأ ض ئنساٞن لأةسدمساألرفاؽس
األ ن خي سخبلؿ سدهل سءر فع سدم ست لغوم ساتا ساإلختار س ال ساض رخ سآرفٌنس
ٞن اأع ساأ ض ع ساٞنخ ص سحف ظ ً سألف سح فؽ ساٞنفكل  ،سدن ساأ كيأ سألفس
اح ف ظن سُنق سد أ وم س أؿ ساأع ل س اأض ر ساأن تج سأم سدإا٘ن وم سغًنس
اٞنش أ س ت ليأساأعبلد ساأ ج ر ساأع ئأةسألمفكل س
س
تفضلفاس فؿسة ئقساالحرتاـ ،،،س
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:التػرجػم ػ ػة
Warning Letter
Mallah & Mallah
Law Firm
Beirut 22/4/2008
Messers Arriyada Sporting Co.
Via Mr. Saleem
Warning Letter
Sent via a postal notice with acknowledgement of
receipt
To be handed to him in person, to his substitute or
to any person working for him.
Beirut- Hamra Street
Greetings,
In our capacity as representatives of the American
Trademark Corporation.
WHEREAS our client, a leading company in sports
particularly sportswear and sports equipment is the
owner of Trademark “ALIALI & Logo”, which has
gained an international reputation;
WHEREAS our client, in view of the reputation of its
trademark ALIALI & Logo and the quality of the
goods to which it is attached, registered the said
trademark and logo in many counties in the world
151

for use on all types of clothes, footwear, headwear,
and bags, and all other goods under international
classes 18. 25, 28;
WHEREAS you have illegally usurped the reputable
trademark ALIALI & Logo owned by our client by
registering the very same trademark with the
Intellectual Property Protection Authority at the
Ministry of Economy under No. (5000) dated
22/2/2001 for explicit use on the same goods
marketed by our client with the purpose of creating
confusion in the minds of the consumer benefiting
from the reputation that our client has earned
worldwide all over the years; and,
WHEREAS your act constitutes an illegal and parasitic
competition and usurpation of our client’s
trademark, in violation of the legal provisions
protecting trade and intellectual property rights
particularly Articles 97, 98 and 105 of Decision no.
(2385) and Articles (702), (703) and (714) of
Lebanon’s Penal Code,
NOW, THEREFORE
We HEREBY warn you to stop forthwith your illegal
competition of our client and imitation and
usurpation of its trademark, to cancel the trademark
ALIALI & Logo registered with the Intellectual
Property rights’ Protection Authority at the Ministry
of Economy under No. (5000) dated 22/2/2001, and
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to withdraw the imitated goods from the Lebanese
market within one week from your receiving of this
warning letter. Should you fail to do so, we will
regrettably initiate action against you before the
competent court in order to protect the rights of our
client. We preserve the right to claim compensation
from you for damages resulting from your illegal
competition and imitation of our client’s trademark.
With due respect,
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نموذج 5
ترجمة مقالة بعنوان :بذاءة الثعلب
اتجاه الترجمة :أ يبسس-سس ٤نليإه
اسم المترجم١ :نمأس٪نٍنسء فر ش

ا ألضل:
بذاءة الثعلب
بقلم :إبراىيم العبسي
رابط االسترجاع على االنترنت:
http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF/19-09-2003/a15.htm

سسسد سق أص سمشعفف س ًنس ،ساأثعلب ساألكث سخ ثسً س دا ع سيف سدع و اٜن سس
األهيفينساأ أًن،س خش تصسهحيف ساأش ؽساأل رطساألنأخي سق لس فدٌن،سافس
األخ دم سكل ساتا ساأضجيج ساأته س٬نؤل ساأ ح ساأفل يني س اأع ي س
اأأ أي سحفؿ سق ار سحوفد ش ر ف ساأيميني ساٞن ة س د سء س ع د ساأ ئيسس
اأفل يينس ر سأ ة ت .س
سسسءتأر ف د سق أصس ًن إساٜن ئإسألفسأ ئإةسخف لسأل بلـ!!سأ أسق ؿسيفسخشفةس
أ رد س ة ح سال سحأ د أص ،س لغ سرفقي سغ سيف ساأفق ح س اال٥ن ط س قل س
األدب :سأ أ س٤نحن سيف س"خفزق " ساأفل ينيٌن س ءض ؼ :سةم سمل سخ أر سألفس
ةعلصس فاؿسرنفاتساالح بلؿ،سار عن سءفسخنجإطسيف أش سرنفات،سءهسدنتس
اتف قي سء رلفسحّتساآلف،س ٓن سدظل ساأ ل ساأفل يني  !!.اٜن ي سءخينس
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تفقف س ف بل سءد ـ ساتا ساأ ل ح ساٞنف أئ سأ أل سظل س أأي سح هص سألفس
اأ بلـ فاؿساأفق ،س ش رؾسُنم سسدن نساأنظًنسيفسهي غ ساتف قي سء رلفس
ىلسأ خبسارحقسرا ٌن ،ءخ سار ؿسخف ي:سد ساأتهس ديس أيصساتاساأ ألس
اأثعلب سّنثل ساتا ساأ ل ح ساٞنثًن اأ تهع؟ س ال سح  ،سار ع ساأله ن س
ُنوفد هتمس"اأي ر "س اأيميني سءفس نجحفاسيفس"خفزق "ساأفل ينيٌنس كيَّ!!س
ال سك خ ساتف قي سء رلف ساأيت ساأ ربا س عضهم سة ح سأظيم  ،س"خ ز ق "س
ههيفخي سألفل ينيٌن !! س
سسس اأفاقنس خينسملسءكمسُن أ س ىلس ق سسك ًن الك شَّسءفساتف قي سء رلفساأيتس
رأ ه ساأفال تساٞن حأةس تعهأتس نفيتا س أو دل،سقأ ح سأئلر ائيليٌنس
د سملس٪نلمفاس صسألفساإل بلؽ،سة مفأبساتطساالتف قي ساأرتؼ اأفل ينيففس
أأ أ ساأعرب س ح ه سيفساأفأفدس اأعيشس بلـس ادمسيفساٞنن ،س اف اتاس
االأرتاؼ سدةن سأأدا سدم ساأأ ؿ ساأع ي س اإلربلدي س حّت ساأأ ؿ ساألأن ي س
األأ ألفل ينيٌن سءف س عرتؼ س عضه س إر ائيل ،س يم سدعه سأبلق تس
ري ري س اق ل د ،س اف يمس عضه ساآلخ سأبلق تساق ل د س ْن ر سدنس
تلسء يب،ساتطساأأ ؿساأيتسظل ست ةض االأرتاؼس إر ائيلس فاؿساأفق ،سء س
ت يم سدعه سءه سخفع سدم ساأعبلق ت ،سد سداد سٓن ل ءراضي ساأفل ينيٌنس
تل درسح فقهم س
سسسكم سٕنون ساأأ أ ساأعرب س ٓن سدظل ساتط االتف قي سدمسهتف أساأ أسس
اأع ي س أو دل س عأ س ف سأإأ ه سأم س ي ساٞنأف ساأفل يني يف ساأضف س
ح ه س غ ت سدم ساإلٚنن  ،سء ل فا سأليه سد مف س"د ف ن ت"س
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الر يع ب اٞنه أ مساٛنأدسدمساأيهفد،س ض ة س ىلساق عسد ح تس ارع س
دم ساألراضي ساأفل يني يف ساأضف س اأ ع ،س ق د ساأ ار ساالر ي خي س
اٛنأ أةسةفقه ،سّن س إ أسكثًناسأم ك خ سقأساق ع صسدنتساح بلؿس2967،س
حّتساأ فقينسألفساتف قي سء رلف،س االامسدمسذأكسءف ر ائيلسء ٨ن ساأع مل،س
ء ٨ن ساأفل ينيٌن س اأع ب ،سءف سان ؾ سرل س أيش سألفل ينيٌن د لس
اأ ل ساإلر ائيلي س اٛنيش ساإلر ائيلي ،ساألد ساأته سء لق س أ ساٛنيشس
اإلر ائيلي يفسار م ارساأ ي حساٞنأفس اٞنخيم تس اأ ىساأفل يني ،س تلفي س
اغ ي ؿسردفزس كفادر اٞننظم تساأفل يني ،س حّتساأ ض عسألفساٞنار تس
األدني ساأفل يني ساأ ع سأل ل ٓن سذر ع سءفسان أكسد أ ٌنست ل رأ ف،س
يفساٜنٌنساأتهستاكأسةيصساٜن ئقسءفساأشعب اأفل يين،س اأ ل ساأفل يني س
ذاتساإلدو خي تساٞن فاضع سأأا،سك خ سٓن ساالح بلؿ اإلر ائيلي،س يفسق ض س
اٛنيشساإلر ائيلي،س ٓن ساأ ل ساٞن ش ةسألحوفد ت اإلر ائيلي ،س ءخ ا س
حوفد ساأليوفد س ي دة سش ر ف ،ساأته سءأغف ساتف قي سء رلف س د عأا سدمس
اتف قي ت س تف ٨ن ت ،سحّت س هل س ىل سدةم سخ ساأ ق ساأيت ستع يس
اأفل ينيٌن ٠ن د سءدل سء س ام س إق د سد أ سٟنم سألف سأإع سهغًن سأأا سدمس
ءرضهمساأ ر٫ني س
سسسغًن فسش ر فس كلسأن االتس ر ر ساأوي فساألهيفينسّنمسةيهمسمشعففس
ًنس سال س ي فف س٠ن د اٜنأ ث سأم سد أ سةل يني سحّت سألف ساأفرؽ ،س افس
ألفساأفل ينيٌنسءفس لفاسّن ستع يهم طس ر ائيل،س السة هنمسأمس٪نللفاس
ألفسشيع س الفساأ ي دةساأفل يني س ألفسرءره ر سأ ة ت،سءدركفاساتطس
اٜن ي س أفسد خ ا،س اخرب اسأ ةضساإلدبلعات ساإلر ائيلي دفاأه ه ،س إرادةس
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شع هم س ٜنم سرأ ٟنم ،سة أ سق رت سحوفد ساأليوفد س د س ر سأ ة ت
اأ خلصسدنصسدع أةسءهن س إ ع دسأ ة تس٬نومسءفستنجحسيفستلفي ساأ ضي س
اأفل يني سألف اأنحفساأتهست اط ساألد ساأتهساأ صس ًن إس عأسءفساخ ظ طس
ف بل .س
سسسةخ جسأيل ح ءفساإلر ائيليٌنس٤نحفاسيفس"خفزق " ساأفل ينيٌن،سة عأسءفس
اأرتة سُّمسدعظمسد ؿ اأع مل،س دنه سد ؿسأ ي ،س عأسءفساغ ل فاسثبلث س
ءر ع سءراضي ساأضف ساأغ ي س ق ع غإة ،س عأ سءف س عفا ساأ أس ساأع ي س
عهمساألهيفينس اأ فرايتس ءألنفا سأ هم سء أ أأ أ هم،س عأسءفسءح أفاس
حي ةساأفل ينيٌنس ىلسأحيمسالس ؽ،س تفاس يحفف اٜن د تس األر اح،س
ملس عأسٖن سد س همهمسرفىس رأاؿساأ رسألفساأ ضي ساأفل يني تلفي ه س
هن ئي ،سد فأٌنسذأكس دسء س ع دسء سق لساأ ئيسساأفل يينس ر سأ ة ت،
أعلسذأكس أض طسافسد سقلأطسمشعففس ًنسسيفستل ٪نصساأ تهع.

التػرجػم ػ ػة:
The Vulgar Foxy
Written by: Ibrahim Al-Absi
Translated into English by: Mohammed Abu-Risha
Shimon Peres was quoted in the London-based AsSharq Al-Awsat newspaper pronouncing what can
constitute the gravest utterance ever made amid
this hubbub in the Palestinian, Arab and
international arena with respect to the hard-line
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decision of the Sharon government of alienating
Palestinian president Yaser Arafat.
In the most vulgarly way that could ever be
imagined, using an Arabic vulgar expression in a
decadent tactless manner, the most resourceful fox
of the old Zionist guards and the "peace laureate"
said: "We [the Israelis] have succeeded in impaling
the Palestinians… for what was beyond our reach
during the years of occupation has been
accomplished in a period of ten years [i.e. since the
singing of the Oslo Accords] under the umbrella of
the Palestinian Authority itself." By using the Arabic
loan word "khazouq", Peres is derogatorily referring
to the stake used in executing a person by entering it
from his bottom and pushing it out through the
chest.
This astonishing pronouncement cannot be
ignored. It is said by a man who has for years
boasted a keen interest in maintaining peace and
shared Isaac Rabin, with unprecedented zeal, the
forging of the Oslo Accords. The question that arises
now is: What does this foxy want to say by using
such a vulgar expression? Does it mean that the
Zionists, rightists and leftists alike, are really
succeeding in "impaling" the Palestinians, and how,
if yes? Did the Oslo Accords, which some people still
consider as a great conquest, mean to "impale" the
Palestinians?
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One in fact does not need much time to realize
that the Oslo Accords, sponsored and given full
commitment by the United States, did afford the
Israelis what they have never ever dreamt of having.
By virtue of this agreement, the Palestinians
recognized the State of Israel and its right to coexist
in peace with its neighbours, a concession that led a
number of Arab and Muslim countries even
Palestinian-friendly non-Arab countries to establish
with Israel political and economic ties, having denied
Israel before any kind of ties as long as the latter
remained a usurper of the Palestinians' rights and an
occupant of their lands. The Jewish state under
those accords as well managed to judiase the entire
Arab city of Jerusalem by isolating it from other
Palestinian cities in the West Bank and by
enveloping it with concrete "Woods" which they call
"settlements" that aimed at accommodating the
newly influxes of the emigrating Jews.
And, more than it has done since the 1976 war up
till the signing of the Oslo Accords, Israel confiscated
vast areas of Palestinian lands in the West Bank and
the Gaza Strip which they used as central new
settlements. Most striking of all, Israel gave to the
whole world, the Palestinians and the Arabs as well a
false impression that there exist an authority and an
army for the Palestinians vis-à-vis an authority and
an army for Israel, which gave a free hand for the
Israeli army to proceed in encroaching upon
Palestine's cities, camps and villages and liquidating
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the most prominent leaders of the Palestinian
organizations. The PNA security institutions were
also subject to vandalism by the Israeli army under
the pretext that the war was between "two states"
which it is evident that the Palestinian people and
the Palestinian authority with their modest
recourses were in fact under occupation and
oppression of the Israeli army and under direct rule
of the Israeli consecutive governments the latest of
which was that led by Sharon, who invalidated the
Oslo Accords and all subsequent agreements and
understandings until he eventually and verbally
"bury" the Road Map that would give the
Palestinians at least a hope or an illusion to having
their own state established din a very small portion
of their historic land.
Nevertheless, Sharon and all politicians and
officers of the Zionist entity including Shimon Peres
himself loath the very mentioning of the Palestinian
state, even if it were mere ink on paper. They have a
conviction that Palestinians have no other way but
to accept the scraps given to them by Israel or else
they will get nothing at all.
This is a fact that has been realized, although late,
by those in the Palestinian authority led by Yaser
Arafat, and who took upon themselves to reject and
challenge the Israeli dictations by the will of the
Palestinian people and the solidarity of their
soldiers. This made the Likud led government decide
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to expel and get rid of Arafat believing that by doing
so it will properly wipe out the Palestinian cause.
Getting the point, Peres went out to so rudely brag
that the Israeli succeeded in "impaling" the
Palestinians as the formers got a worldwide
recognition of their state from most countries in the
world including some Arabs, usurped roughly three
quarters of the West Bank and Gaza Strip, and
pieced the "Arab" Jerusalem as the eternal capital
city of their state, having turned into hell the life of
Palestinian and violated one of the most sacred
shrines there.
What mainly concerns Israelis now is eliminating
the Palestinian cause and crowning their efforts by
expelling or perhaps killing Palestinian Chairman
Yaser Arafat, which could be precisely what lies
between the lines in Perez's vulgar statement.
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نموذج 6
ترجمة حديث نبوي
اتجاه الترجمة :أ يبس-سس ٤نليإه
اسم المترجم١ :نمأس٪نٍنسء فر ش

ا ألضل:
سسس ءرك ف ساأأ م ساألر ع سءهل سدع ة سءرك ف ساأأ م ساألر ع سأمق ساأنظ سيفس
حأ ثسأرب لسأليصساأ بلـ،س افساٜنأ ثساٞنع ؼس ـساأ ن ،س اأتهسر اطس
اإلد ـسد لمسيفسهحيحسأمسأم س مساٝن بسرضيساهللسأنص،س اأتهسأ عس
ةيص:س ينم س٥نم سأنأسررفؿساهللسهلفساهللسأليصس رلمسذاتس فـس،س ذ س لنس
ألين سرألسشأ أس ي ضساأثي بس،سشأ أسرفادساأشع س ،سالس ىسأليصسءث س
اأ ف س،س الس ع ةصسد ن سءحأس،سحّتسألسس ىلساأنيبسهلفساهللسأليصس رلمس،س
ة رنأسرك يصس ىلسرك يصس،س ضنسكفيصسألفسةخت صس،س ق ؿس س١نمأس،سءخربينس
أمساإلربلـس،سة ؿسررفؿساهللسهلفساهللسأليصس رلمس:س”ساإلربلـس:سءفس
تشهأسءفسالس أصس الساهللس،س ءفس١نمأاسررفؿساهللس،س ت يمساألبلةس،س تايتس
اأإك ةس،س تلفـسردض فس،س ٓنجساأ ي س فسار ع س أيصسر يبلس”س سق ؿس:س
هأق س،سق ؿس:سةعج ن سأصس أصس لأقصس سق ؿس:سة خربينسأمساإل٬ن فس س
ق ؿس:س”سءفستادمس هللس،س دبلئو صس،س ك صس،س ررلصس،س اأيفـساآلخ س،س تادمس
أ أرسخًنطس ش طس”س سق ؿس:سهأق س سق ؿس:سة خربينسأمساإلح فس،سق ؿس
:س”س ءفستع أساهللسك خكست اطس،سةإفسملستومست اطس،سةإخصس اؾس”س سق ؿس:س
ة خربينسأمساأ أ س؟س سق ؿس:س”سد ساٞن ئفؿسأنه س ألمسدمساأ ئلس”س س
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نف ةسٜس ءفست ىسا،س”سءفستلأساألد سر ه س:سة خربينسأمسءد رهت س؟س سق ؿس:ق ؿس
س، س]سمثساخ لقس92س:اأع اةساأع أ سرأ ع ساأش عس أففسيفساأ ني ف س”س س[سص
ساهللس:سءتأرهسدمساأ ئلس؟س سقل س،س”س سأم س:سمثسق ؿسيلس،ةل ث سدلي س
ساتاسأرب لسءت كمس علمومسد نومس“ س:ررفأصسءألمس سق ؿس

:التػرجػم ػ ػة
The four pillars of Islam are enshrined in one of
Prophet Muhammad’s Hadiths, commonly known by
scholars as the “Mother of all Hadiths”. It tells about
the incident of Angel Gabriel’s visit to the Messenger
and his companions. Narrated by Imam Muslim in
his collection of verified Hadiths on the authority of
Omar Ibin Al-Khattab is that “One day, we were in
the presence of Prophet Muhammad (Peace be with
him). All of a sudden, a man dressed in pure white
clothes with black hair appeared showing no marks
of travelling. He was known to none of us. He sat by
Prophet Muhammad (peace be with him) knees to
knees putting his hands on the Prophet’s thighs.
Then, he asked him: ‘O Muhammad! Tell me about
Islam”, to which the Prophet answered: ‘Islam
means that you bear witness there is no god but God
and that Muhammad is His messenger, perform
prayers, pay zakat, observe the fasting in Ramadan
and go on the Hajj to the House if you are able to do
so.’ The inquirer said ‘You have said the truth.’ It
astonished us that the inquirer would ask a question
then would testify the truth of the answer. The
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inquirer, then, asked ‘Now, tell me about Iman
(faith)’. The Messenger of God said ‘It is to believe in
God and in His angles, His scriptures, His
messengers, the Last Day, and the act of God, be it
good or bad.’ The inquirer said ‘You have told the
truth’ then he asked ‘What is Al-Ihsan (doing what is
good)?’ The messenger said ‘It is to worship God as if
you could see Him, but if you cannot see Him, then
learn that He does see you.’ The inquirer, then,
asked ‘When will be the Hour?’ The Messenger of
God answered ‘The one who is asked knows not
more than the inquirer does.’ The inquirer, then,
asked ‘Then what are its Signs?’ The Messenger of
God replied ‘That the slave-girl gives birth to her
mistress, that the bare-footed naked sheep-herders
vie each other in erecting buildings.’ The inquirer
then parted from us. I stayed for some time until the
Messenger of God said to me: ‘Did you know who
the inquirer was?’ to which I answered ‘God and His
Messenger know more.’ The Messenger of God said
‘It was Gabriel. He came to teach you matters in
your religion.’”
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نموذج 7
ترجمة فقرة اقتصادية
اتجاه الترجمة :أ يبسس-سس ٤نليإه
اسم المترجم١ :نمأس٪نٍنسء فر ش

ا ألضل:
سسس قأسق د ساٜنوفد س عأس أأادسد فدةساتطساٝن س ع ضه سخبلؿساٞنل فس
اأف ينساأتهساأ ـسٓن سرأ سه حبساٛنبلأ ساٟن مشي ساٞنلكساٞنعظمس ر اس
 1330/22/20س ش رؾ سيف سةع أي تص س٣نثلفف سأم سك ة سش ائح ساَّ منس
االق ل د س االأ م أي س اأ ي ر س اأث ةي س اأش ي  ،س تبل سذأك سار بلـس
اأعأ أ سدم ساٞنبلحظ ت س االقرتاح ت س األةو ر ساأيت سر ٨ن سيف س ث اع ساتطس
اٝن س خ اأه س ىلسحيإساأفأفدس لفرهت ساٜن أي

التػرجػم ػ ػة:

امرتمجة اىل االجنلزيية ( الحظ اب تخدام امرتمجة احلرة )
After drafting the plan, the government presented
it for further deliberation at a National Forum held
under the royal patronage of his Majesty King
Abdulla II on November 13, 2003 .The feedback of
the participants, who represented the wide
spectrum of Jordan’s economic, social, political,
cultural and youth spheres ,constituted a valued
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input for the finalization of the plan as it currently
stands.
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نموذج 8
المرأة وفكرة تعميق الفروؽ
اتجاه الترجمة :أ يبسس-سس ٤نليإه
اسم المترجم١ :نمأس٪نٍنسء فر ش

ا ألضل:
المرأة ..وفكرة تعميق الفروؽ
س
سسسدنتسءفساخ لقس فـساٞن ءةساأع ٞنيسيفسأ ـس2938ـسدمسكف نه أمس أأ٧ن رؾ،س
أ ساأن ع سةيص س ٝنًن ساأع ـ س اٞن اة س ينهم س ٌن ساأ أ ؿ سدم سحيثس
األأسفر س حق ساأ ملك س اأ لف  ،س ءهأاع ستلك ساٞن أ ت سترتدد سيف سءرأ عس
٠ن مع تن ساإلربلدي ساأيت سكفلساإلربلـسةيه ستلكساٜن فؽس ءكث سدنتسءر ع س
أش سق خ ًس خيَّ س
سسسرائن سءف س ن ؿ ساإلخ ف س(رأبلً سء ساد ءة) سح فقص ساٞنش أ  ،س ٬ن رره سيفس
حي تص س يعي س تل ئي  ،س ريئ سأأاً ساأإج س ٞن ءة سيف سه اع سدن ساأ أل سد فس
أفدسحيثي تسدن ي سأتأكساأل اع س
س
سسس د نن ساإلربلدي ساأعظيم سءكأ سألف ساٞن اة س ٌن ساأ أل س اٞن ءة س،سأونص سملس
غفلستلكساأف ؽساٛنتر س ينهم س،س ايسة ؽسالست للسدمسش فسءحأ٨ن سء س
ت ةنسدمسش فساآلخ س ٧ن سايسدإا س خل ئصسيفسكلسدنهم ستاالصسألداعسد رطس
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د ا أي تصسأتاسك خ سخ ئجساأعأ أسدمساأأرار تساٞنن ي سحٌنسء ضح س
االخ بلة تس ٌنساٛنن ٌنسيفساأنفاحيساٛن أ س اأنف ي س يفسءرلفبساأ فوًنس
ساأ ع دلسدنساٞنفاقَّس اٞنشوبلتس،سدمسذأكست ٌنسءفساٞنن داةس ٞن اةس
ألفساإل بلؽس ٌنساٛنن ٌنسخفعسدمساأغ عساأتهسأمس حملست ع تصس ءض ارطس
دآزقصسرفىساٞن ءة س
س
سسساأغ بس أأيسظلمساٞن ءةس اض ه دا سيفساَّ مع تساأع ي س ٘نبلتسٓن ا س
ت ع س تش أسيفساآل خ ساألخًنةس قأسهأؽسكثًن فستلكساأأأ ساٞنغ ض س،س
ةهلس هل س ن سح مساأنفا س ىلسءفسخ فقنسءفس ع ةن ساأغ بسءكث س٣ن سخع ؼس
ءخف ن ؟!!!سءـسأعل ن سث ن ساأعمي عسُّمسخادمسألفسكلسد س أأفخن س أيص؟!!! س

التػرجػم ػ ػة:

نورد كل ثالث ترحامت نلمرتمج ذاته قرر أأهيا ا ألفضل:
Sample Translation 1
Woman and the notion of deepening gender
related differences
Woman’s World Day was officially announced in
1908 in Copenhagen (Denmark). Since then, women
have been calling for equality with men with regards
to wages and ownership and voting rights. Today,
these calls are heard in Islamic societies. As a matter
of fact, however, Islam had indeed safeguarded the
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rights of women, including the aforementioned,
more than fourteen centuries ago.
It is wonderful for a human being to acquire
his/her legitimate rights and to practise them freely
and spontaneously in everyday life. The bad thing
however is to make woman engaged with man in a
struggle for no good reason.
Our glorious Islam has ever underlined the
principle of equality between man and woman but
without overlooking those basic differences that
exist between man and woman. Such differences do
not undermine or hail the roles of either of them.
Rather, these differences qualify each of them to
carry out their own roles and responsibilities
effectively. Many studies therefore arrived at logical
findings showing the differences between man and
woman in their body, psychology, style of thinking
and handling of situations and problems that they
face. Hence appears that it is unwise to call for
absolute equality between man and woman or else
this would have negative consequences and could
cause harm and damage that would affect no other
than the woman herself.
It is claimed in the Western hemisphere that
women are oppressed in the Arab societies. Such an
accusation has recently and increasingly been
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accompanied with lobbying of campaigns to “free”
the Arab woman. These campaigns unfortunately
have deluded many of us in the Islamic/Arab world. I
wonder: Is it the good intentions that make us
expect that the West knows us better than we do
know ourselves? Or is it our blind trust in them that
makes us bless and follow whatever they call us for
Sample Translation 2
Calling for woman’s rights or widening the gender
gap?
International Women’s Day was declared on March
8th ,1908 ;it is rooted in the Western centuries-old
struggle of women to participate in society on an
equal footing with men without any discrimination
in attaining such basic rights as wages and voting.
Since then, such demands have been recurrent in
our Islamic societies with a striking paradox that
Islam had indeed offered guarantees for woman’s
rights many centuries ago.
While freely conceding that all human beings, men
and women, must have access to their basic
legitimate rights and to freely exercise these rights
in their day-to-day lives, it is highly deplorable that
women are now made to engage with men in a
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meaningless struggle that would do nothing but
widening the gap between men and women.
Our great Islam has certainly endorsed the
principle of man-woman e7quality, yet it did not
hide an eye on the striking differences between the
two. These differences are not only physiological.
They are also mental and behavioural that would
stimulate a man to think and react differently from
what a woman would typically do in the same
situation. By no means are these differences a sign
for the superiority of man over woman or the vice
versa. The differences are there just to account for
the different and
distinctive roles and
responsibilities of each of them. How ridiculous
would it be then to call for absolute equality
between men and women! It is the woman alone
who will have to bear the crises and harms brought
about by such a fallacious “equality!”
The West is now wailing over the “oppressed
women ”in the Arab societies, and there have been

ferocious endeavours to flare up such“ pro-woman”
claims in the Arab world. What is regrettable,
though, is that some Arabs have been deluded by
the Western propaganda. What the hell is going on
with us? Is it our good faith in others that makes us
expect the West to know us better than we know
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ourselves! Or, is it our blind trust in them that makes
us slavish to their wills and whims!
Sample Translation 3
Women: Gapping the bridge between the two
sexes
Since the Woman’s Day was launched in 1908 in
Copenhagen/Denmark, women have always been
calling for their general good and for equality with
men in wages, property ownership and voting.
Repercussions of such calls have reached the Islamic
world where Islam did already secure for women
such a rights, even more, some 14 centuries ago.
While it is wonderful for every human being (men
and women) to attain their legitimate rights and
exercise the same spontaneously in their day-to-day
lives ,it is very bad to get the woman involved in a
struggle with men on irrational grounds.
Our great Islam, which has always underlined that
men and women are equal ,has never overlooked
the idea that men are different from women. The
differences between the two sexes are perceived by
Islam as necessary for each of them to carry out
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their respective roles and cater for their
responsibilities in the society. However, differences
do not, and may not, make men supersede women
or vice versa.
The findings of various pieces of research show
that differences between the two sexes are
manifested both psychologically and physiologically.
Their behaviours are also different and also are their
reactions to situations and their approaches to
addressing problems. Thus, there is no sense in
calling for absolute equality between men and
women, for should this be the case, the
consequences, harm and predicaments all would be
endured by the woman only.
The West has contended that women in the Arab
world are oppressed and aggrieved, and lobbying in
this regard has recently intensified to “set free ”the
“aggrieved” Arab woman to the extent that some
people here have indeed started to believe in that
prejudiced propaganda of the West. This would
therefore urge us to ask ourselves the inevitable
question: “Is it our good faith in others that makes
us foolishly think that the West knows us better than
we do know ourselves?” or “Is it such a blind ?trust
that makes us do whatever they want us to do
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نموذج 9
مقالة عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
اتجاه الترجمة :أ يبسس-سس ٤نليإه
/سشك س بلؿسء فسغإاأصسألرتٗن س اأ فز نس
اسم المترجم١ :نمأس٪نٍنسء فر ش س
اأنش

0

ا ألضل:
المغفور لو بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
حامي حمى البيئة وفارسها األول
سسسأ شساٞنغففرسأصس– س إذفساهللستع ىلس– ساأشياسزا أس مسرل فسآؿسهني ف8س
دارسسد أ ساإلد راتساأع ي ساٞن حأةس ينسهنض ه  -سحي ةساألح اع8سةلمس
تف أط ساألدل س ل سءأ ص ساأ أرة سألف سٓنمل ساألع ب 8س دنح ص سحب ساأ يئ س
اأن ي  ،سة أ يئ س قض ا سحي ةس ٣ن رر س فدي سأأىساأشياسزا أ س قأسشول س
اتط ساأ ضي س س١نفرا سدهم سدم س١ن ر ساا م د تص سدنت سد لن ساألر عيني ت سدمس
اأ فس ساأعش مسأنأد ساخ لسدمسء فظيبس ىلساٞنن ساأش قي  ،س اأ لقسان ؾس
أ يئ ساألح ا ،س ءدرؾس اقعه س ٓنأ هت 8س اٜن أ ساٞنلح س ىلستنمي ساٞنفاردس
اأ يعي سأ ح يق ساأ فازف س ٌن س٣ن رر ت ساأ ش س رلفكي هتم ،س اأ يع س اأ يئ س

0سقمػػأد ساػػتطساأرتٗنػ سدػػمساأع يػ س ىلساإل٤نليإ ػ سألػػفسءهنػ سأيٍّنػ سأ يػ سق ػػفالًس ي ػ ًس ذأػػكسدػػمسخػػبلؿساأشػك ساأػػيتس
ءأمػػلسُّ ػ :سش ػك س ػػبلؿسء ػػفسغإاأػػصسألرتٗن ػ س اأ فز ػػنس اأنش ػ س تعوػػسس ػ ساأرتٗن ػ ساٞن ع ػ سدإا ػ ساأعمػػلسٓن ػ س
اأضغطسيفسشك سٓنرتؼساتطساٞنهن س تع فسدائم ًس٥نفساأ أـسخ فةس ىلساألد ـ
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اأ نمي س ت هل سدنتسذأكساأفق ساٞن و سقضي ساٜنف ظسألفساأ يئ سيفسةو س
زا أس اا م د تص س
سس
سسس تعوسسءقفاؿساأشياسزا أسأمساأ يئ ساتاساالا م ـ8سة أسق ؿسيفسكلم صسيفس
فـساأ يئ ساأف ينساأل ؿ:س(( خن سخفيلس يئ ن سألساا م دن ،سألهن سأإعسأضفهس
دمس بلدخ س ت ر٫نن س ت اثن … سأ أسأ شسآ ؤخ س ءأأادخ سألفساتطساألرض،س
تع شفاسدنس يئ ه سيفساأربس اأ ح ،سسءدركفاس أف ةس ٜنسساٞن اَّساٜن أ س
ىلساحمل ةظ سأليه ،س ءفس خت اسدنه سقأرساح ي أهمسة ط،س رتكفاسةيه سد س
ْنأسةيصساألأي ؿساأ دد سدلأراسألخًنس خ ع سألع ع س كم سءأأادخ سكتأكس
٥نم ساأت م سخعيش ساآلف سةفؽ ساألرض ساٞن رك س خن سد ا أفف سأم ساالا م ـس
يئ ن س اٜني ةساأرب سةيه س ٘ن ه ،سأيسسدمسءألسءخف ن سة ط،س لسكتأكس
دم سءأل سء ن ئن س ءحف دخ … ساتا س اأب سألين  ،س اأب ساأفة ع سألربلةن س
ءحف دخ سألفسحأسرفاع س س ألفسدأىسثبلثٌنسأ د سدض سحظي ساأ يئ س
ع عسرخيس أهفدسأ رةسدمساأشياسزا أس مسرل ف -سر٘نصساهلل -ست فءتس
ُّ سد أ ساإلد راتساأع ي ساٞن حأةسدو خ سأ أي سألفسخ ساأأ ؿساأيتسٓن ةظس
ألفساأ يئ س تنمي ه ))
العالم يثمن جهود زايد س

سسس اكأسذأكساأ أ ساأع ٞنيسٛنهفدساأشياسزا أسيفس٘ن ساأ يئ :سة أسحللس
ألفسر سأش ةسأ ئإةسس ر د س شه دةست أ سأ ي س د أي ،سدنه :سءخصسء ؿس
رئيسسد أ س٪نلل سألفسأ ئإةس يئ سأ ٞني سايسأػ ئإة (اأ ػ خأاساأتا ي )سدمس
األنأ ؽساأعػ ٞنيسألمحػ ةظ سألفساأ يئ سأػ ـس 2997سـ،ست أ اسألجهفدساأيتس
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تٟن سألحف ظسألفساأ يئ س ٘ن ساٜني ةساأرب س يفساأع ـسذاتصسدنحصساأ ئيسس
اأ ك ين سءألف س ر ـ سألف ساأ يئ س٬ننح سء ؿسد ة سأ ئيس سد أ  ،سكم سدنح صس
أ دع سأٌنسمشسساٞنل س–سيفساأع ـسذاتصسء ض س–سشه دةساأأك فراطساأفخ س
يفس٠ن ؿساأإراأ ،ست أ اسٛنهفدطسيفسدش ر نساأ نمي ساأإراأي سيفسد أيتساإلد راتس
دل ،س تع ًناسأمساحمل س االأ إازساأتهس ونصساأشعبساٞنل هسأ مفط س
سس
سسسءد سد ًنةساأ و ًنسة أس أءتسق لسذأكس عأةسرنفات،سة أسدنح صسأ دع س
اأأ ؿ ساأع ي س ش ح سرأل ساإل٧ن ع س اأ يئ سأع ـ س 2990سـ ،سكم سمت ساخ ي رطس
أيوفف (رأل ساأ يئ س اإل٧ن ع ساأأائم سأع ـ س 2990سـ سدم سأ خب سده أ فس
اأش بساأع يبساأتهسأ أسيفس ًن ت،ست أ اسٛنهفدطسيفسدو ةح ساأ لح س
٘ن ساأ يئ س،س اخ ًنساأشخلي ساإل٧ن ئي سأع ـس2998سـسألفسد فىساأع مل،س
يفساالر بلعساأتهسءأ اطسدكإساأأرار تساإلأبلدي سَنأة س يفساأع ـسذاتصس
ت لمس– سأليصسر٘ن ساهلل -سأ ئإةست أ س ديأاأي سذا ي سدمسدنظم ساألغت س
اأإراأ ساأأ أي (اأف )ست أ اسٛنهفدطسيفسخش ساأ نمي ساأإراأي سداخلساأأ أ ،س
ةضبل سأم سد ٨ن ص سيف سأأد سدم ساأأ ؿ ساأن دي سيف ساتا ساٞنيأاف س يف سأ ـس
 2998سـساخ رتصسايئ س(رألساأع ـ)ساأف خ ي س أ رطسء زسشخلي سأ ٞني س
أع ـ س 2988سـ ،ست أ ا سٛنهفدط سيف سدو ةح ساأ لح س االا م ـ س أ يئ س
اٞنش ر ن ساإل٧ن ئي س ،س يف ساأع ـ سذاتص سحلل سألف سأ ب س(داأي ساأ يئ ) سدمس
دنظم ساٞنأفساأع ي سأ ة خ سَنهفدطساٞن ميإسيفساٜنف ظسألفساأ يئ  ،س اا م دصس
اأشخليس أ شجًنس اأ خضًن،س ق د ساحملمي تساأ يعي س
سس
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سسس يفسأ ـس 1333سـساخ رطس(دعهأساٛنفدة)س دكإس(خأ ةساٛنفدة)س ل ن ف،س
أيوففسرألساأ يئ سأع ـس 1333سـ س ع ربسذأكساأرتاة سد أي سدفث س ٛنهفدس
اأيتس تٟن ساٞنغففرسأص-س إذفساهللستع ىل-سيفس٠ن ؿس٘ن ساأ يئ س اٜنف ظسأليه س
روافد اىتمامو بالبيئة
سسس ذا سُنثن سأم سر اةأ ساا م دص ساتا ساالا م ـ ساأو ًن س اأعميق س أ يئ س سأأىس
اأ ئأ ساٞنارس سة فؼ س٤نأ سراةأ مسءر ريٌن :ساأل ؿ سد أعي ص ساأفو ساأيتس
ْن أا ساأث ة ساإلربلدي ،س اأث ينسح صسأل يئ س ٬ن خصس ض ا س
ال سشك سءف ساا م ـ سزا أ س أ يئ س عوس ساٞنو خ ساحملفر س سأل يئ سيفس ساأفو س
اأث ة ساإلربلدي ساأيتستشولساٞن أعي ساأفو سأصس:سة أشياسزا أسر٘نصساهللس–س
افسق لسكلسشيعس خ فسأ يبسد لم،س شولساإلربلـسأت رطساٜنض ر س،س
مث س ف سد أعي ص ساأفو س دن ل تص ساأرتاثي سأبلا م ـ س أ يئ ستن ن سدم س٠نملس
اأ ع أيمساإلربلدي ساأيتستأأفس ىلساٜنف ظسألفساأ يئ س،س لس فساتطساأ ضي س
ت ت طس أع يأةساإلربلدي س ذس ع ربساإلربلـس٘ن ساأ يئ سدمساأ لفثسشع س
دمسشعبساإل٬ن ف،س٩ن أساٜنأ ثساأن فهساأش َّساأتهسر اطسء فسا ةسأمس
اأنيبسهلفساهللسأليصس رلم:س((ساإل٬ن فس ضنس ر عففسء س ضنس ر ففسشع س
:سة ةضله سقفؿسالس أصس الساهللس،س ءدخ ا س د ساألذىسأمساأ ق،س اٜني ةس
شع سدم سشعب ساإل٬ن ف)) س ال سشك سءف س د ساألذى سأم ساأ ق ستعينس
لمسدمس
س
دفاأه ستلفثساأ يئ س ولسءشو ٟن ،س ت هًنساأ يئ ساأيتس عيشسةيه ساٞن
كلسءأفافساأنج ر ت س
س
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سسس ت ت طساتطساأ ضي سيفساأفو ساإلربلديس ضي ساالر خبلؼسء ض ،سة أس
ار خلَّساهللسر ح خصس تع ىلساإلخ فسيفساألرضس أعله سأصسد اس د د س
د أ س ىل سحٌن ،سق ؿ ساهلل ستع ىل(( س أومس سيف ساألرض سد س د ع س ىلس
حٌن)) س س فؿ ساأ رفؿ ساأو ًن سهلف ساهلل سأليص س رلم :س(( ف ساأأخي سحلفةس
خض ة س اهلل ستع ىل سد خلفوم سةيه )) س قضي ساالر خبلؼ ست رم سد رس
ظيف ساإلخ ف سيف س يئ ص س ،سة الر خبلؼ س عين سءف ساإلخ ف س هي سألفس
األرض س(اأ يئ س) سال سد أك سٟن  ،سد خلَّ سألف س أ رهت س ار ثم را  ،سءدٌنس
أليه س تف ضسأليص ساتطساألد خ سءفس ل ؼسةيه ستل ؼساألدٌنسيفسحأ دس
ءد خ ص،سةممساٞنع ؼسءخصسأيسسان أكسدلوي سد ل سيفس ساإلربلـ،سّنعىنسءخصس
أيس سدم سحق سءه سة د سءف س ل ؼ سةيم س٬نلك سكيفم س ش ع ،سة ٞنلوي سيفس
اإلربلـس س١نأدةس ضفا طس ش طسحأدا ساهللسر ح خصس تع ىلس س دمساتطس
اأش ط :سح م سار غبلٟن س تنمي ه  ،س احمل ةظ سأليه سدم سءه ستأدًن سء س
ٔن ب س
س
سسساأ اةأساأث ينسالا م دصس–ر٘نصساهللس– س أ يئ س سةي مثلس ا م دصساأشخليس
ُّ س ،سة أ سأ ش ساأ يئ ساألح ا  ،س أشق ساأرب س اأ ح  ،س اأ ىن س أشج س
اأنخيل س ،ساٝنيفؿ س اأ يفر س جلف ساتا ساالا م ـ سيف سءقفاأص س تل ٪ن تصس
اأ ٚني  ،س تفأيه تص س د ع ص ساٞنيأاخي سأ خضًنس ساألح اع س اأإراأ س اأ شجًنس
ر ئ سء أصساالا م ـس أ يئ
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:التػرجػم ػ ػة
Nhayan Late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Keeper and First Cavalier of the Environment
The founder of the United Arab Emirates and the
architect of its modern civilization, His Highness Late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nhayan lived a life of
hardship imposed by the desert nature of this
peculiar part of the world, and what paradoxically
seems to be a cause of giving up for ordinary
people, was the very reason that made him even
more resolved in vigorously addressing the
environmental issue, which occupied his mind and
soul as early as the 1940s when he moved from Abu
Dhabi to the Eastern Region.
Clinging to the desert environment there, he had a
profound view of the desert reality and the
challenges that it was replete with ,but he also
discerned a persisting need to develop local natural
resources as a viable tool to strike a balance
between human behaviour and environmental
conservation and development. The environmental
issue had already become a cause topping all other
priorities in Sheikh Zayed’s enlightened mind.
In his words, the Man of Deeds says on the First
National Environment Day: “We are here today to
show our full commitment to it[ the environment],
for it is a part and parcel of our culture and history…
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On this blessed land lived our fathers and
forefathers, and by instinct, they had a delicate
sense of the necessity to preserve our land and
marine environment, which reflected on their
keenness to take of it just what they needed and
leave what remained unexhausted to the upcoming
generations. Let our will today that we follow the
example set by our ancestors and uphold our
responsibility towards the environment by
preserving it, on land and in the sea, not only for our
own welfare but also for the sake of the next
generations. It is a pledge that we have taken
before our ancestors, and the pledge shall be
fulfilled by this generation and the next and the
next”.
The environment in the United Arab Emirates,
thus ,under the directives of His Highness late
Sheikh Zayed, enjoyed for forty years all the
attention and care required to give the country the
prestigious stand it has now among other nations on
the environment conservation arena.
World Appreciation of Zayed’s Efforts
Internationally, Sheikh Zayed attained a full
accreditation of his efforts in environment
conservation making him the recipient of sixteen
Arab and international awards, Orders of Merit, and
Certificates of Appreciation. He was the first State
President to receive in 1997 an international
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environment prize, The Golden Panda Prize (by the
Global Conservation Fund), in recognition of his
efforts in environment conservation and wild life.
His efforts were subsequently hailed in the same
year as he became the first president even to
receive the highest Order of Merit from the
Pakistani president, and he received an honorary
doctorate from Ein Shams University both in
recognition of his efforts in agricultural projects in
the Emirates and Egypt and as a show of genuine
love and gratefulness the Egyptians had for His
Highness.
A couple of years before that, he had received
several prizes and titles including: the Arab League’s
Scarf of Honour for the Man of Development and
Environment (1993), the Man of Environment and
Sustainable Development (1994) by the Arab Youth
Festival in Beirut in recognition of his efforts in
desertification and environmental protection, the
World Man of Development (1995) in a poll
conducted by the Jeddah based Centre for
Information Studies, an appreciation prize and a
Golden Medal from the Food and Agriculture
Organisation (FAO) for his efforts in agricultural
development locally and abroad, the most
Prominent World Figure (1998) by the French Man
of the Year commission in recognition of his efforts
in desertification, catering of environment and
environmental
conservation
projects,
the
Environment Advocator (1998) for his extraordinary
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efforts in environment conservation and personal
interest in forestation and establishment and
maintenance of natural parks, and The Man of
Environment (2000) by the Quality Institute and the
Quality Seminar Centre. All of these awards amount
to an authentic world recognition of the huge efforts
exerted by his Highness in the field of environment
protection and conservation.
Origins of Interest
His Highness’s interests in the environment
derived from two main sources: his Islamic culture
and thought, and his love and firm devotion to the
environmental cause. First and foremost, he was an
Arab and a Muslim, and his intellect was deeply
seated in those Islamic traditions that call for the
protection of nature and the environment. The
prophet of Islam, Muhammad (Peace be with him)
said “Belief *in God+ is based on seventy pillars ,the
highest of which is to say There is no God but One
God, and the lowest of which is to remove harm
(harmful objects, litter, dirt, etc.) from the road ”.
Removing litter and dirt from a road is no doubt one
example of protecting and cleaning the environment
at large.
The issue in Islam is also linked to the issue of
God’s mandate to man, God’s successor on Earth
where he is destined to live for a while. God says in
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the Quran “On earth will be a dwelling place for you
and an enjoyment for a time.” Prophet Muhammad
(PBUH) also says: “This world is sweet and green,
and God has verily created you as a successor
therein ”.Succession is a main issue that designates
for man a role to play vis-a-vis his own
environment. It means that man is not given
absolute ownership but stewardship of the
environment. He is ordered by God to cater for it
and bring it no harm. It is a responsibility that man
shall be reckoned for in the hereafter and to that
effect he may not manipulate it except within the
limits of his delegation that he receives from God.
One way of undertaking this responsibility is through
a thoughtful investment and development of the
environment protecting it from any harm or
destruction.
Second, His Highness had a special interest in the
environment having experienced life in the desert
and fell in love with nature ,wild and marine. He
had a great passion for trees, particularly palm trees ,
horses and birds, and expressly articulated that
interest in many of his official speeches and
statements followed by tangible directives and field
visits to follow up with efforts exerted in
desertification, agriculture, forestation and all other
facets of environmental concerns
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نموذج 10
ما وراء العنف االجتماعي
اتجاه الترجمة :أ يب٤ -نليإه
اسم المترجم :أفأي ساأ يأ

ا ألضل:
ما وراء العنف االجتماعي؟

د سسٞن أ س أعنفافسذاتصس لمسد سةهأساأف خك س
دو فساأنش :سهحيف ساأ ءه س
را طساالررتأ ع:
http://www.manbaralrai.com/?q=node/53378

سسساأ ل سء سء أي ع سءدفرام س ض فف ساٞنعلمٌن سيف ساٞنأارس ،س اٞن ضف سء س
د اة فامس ض ففساأل عس اٞنم ض تسيفسءق ـساأ فارئ،س اأنفابس ض ففس
اأش سألفساأ ؽس اوتا س
س
سسس أ سك فسان ؾسخ ل سة دح سيفساأأر فرساألردينساأتهسحأدسيفسد دتصس
اٝن د سأش ةس ر ئلساأ ع ًنسأمساأ ءهس ءأإـساأأ أ س وف أ ه س اي:ساأ فؿ،س
اأو س اأ لف س ر ئ س ر ئل ساأ ع ًن ،سة أ سغ ب سأم سذام سدش أيس
اأأر فرسءفس ضيففاس الرمس ريل سءخ ىسأل ع ًنسأمساأ ءهس ايساأض بسء س
ءهنمساأ رب طسدمس ر ئلساأ ع ًنساألخ ى س
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س
سسسد ئأة ساأ حث سرفؼ ستشهأ س أه ت سخظ سأأ أة ،س كإ سكل سدنه سألفس
ءحأسأفاخبساٞنشول :ساأن ش ففساأ ي ريففسدثبلسرفؼس شًن فس ىلسغي بس
اأأ٬ن ا ي س ر ئلساأ ع ًنساٞنش أ ،س االق ل د ففسرفؼس شًن فس ىلسدن خس
األزد ساٞن أي س االق ل د  ،س ألم ع ساالأ م ع سرفؼ س شًن ف س ىل ساأف ،س
اأ أ س اإلح ط،س همسغًنامساأعل ي ساأعش ئ س أ بلسأمسحسساٞنفا ن س،س
كم سريشًنس عضساأنش عس ىلسضعَّسدار تساَّ منساٞنأينس األحإابس
اأ ي ري ،س٣ن س٩نعلساأعشًنةساٞنار ساأفحيأةساأيتستليبسحسساالخ م عسأأىس
اأش ب ،سةيجأ سةيه ساٞنبلذ ساآلدم س ان ؾ س يع ساٜن ؿ سدم سرفؼ س همس
اٜنوفد س عأـ ساحمل ةظ سألف ساي ساأأ أ  ،س اأ ه ف سيف سدع ق ساٞنخ أفٌنس
ح بساأ خففس أيسسّنفأبساأ أيأساأعش ئ س

التػرجػم ػ ػة:
“All is fair in love and war” is an idiom that might
not be applicable to the “war” between students
against teachers, patients against nurses, and
parliamentarians against police officers: using fists as
a means of communication is far from being fair.
If one should consider '' beating'' as his right to
express his opinion, he should think twice. For the
law is crystal clear regarding the legitimate means of
expressing an opinion, listed in the15th article as:
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speech, writing, photo imaging, etc… Beating was
not, and never will be acceptable to be listed above.
This phenomenon is waiting to be tackled by the
people concerned in the society. When this takes
place, the result might not be as promising as
expected, for each of the participants might
conclude the causes of this problem as seen from
their diverse perspectives. Politicians might refer the
cause to the lack of democracy and legitimate means
of expression. Economists might suggest that the
real cause is the financial & economic crises and its
effect on society. Sociologists might pinpoint
poverty, unemployment, and the frustration they
cause. Others might put the blame on tribalism
which can predominate over the sense of
citizenship. Some others might refer to the
weakness of civil society institutions and political
parties which makes the tribe the only institution to
embrace youngsters' sense of belonging. And of
course, there will be others who might accuse the
government of being easy in punishing violators
according to the tribal rules rather than applying the
official country's law.

186

نموذج 11
جزء من مقالة عن البداوة
اتجاه الترجمة :أ يبسس-سس ٤نليإه
اسم المترجم١ :نمأس٪نٍنسء فر ش

ا ألضل:
سسسٔن ج ساأ أا ة ،سأ ٞني ً ،سدم ساأ ر ا سكلص ،سةهي سيف سرحل سءةفؿ سءكيأة سدنس
ذأكسةإفست ر اساأ أا ةسيفساأع اؽس ؽساأل فابس ش رأةسدتك اًس خ سّن سءأفن طس
يف س فف ساأو ب سدم ستبلزـ سغ س ٌن ساأ بلحم ساأ ايب س اأ يرأ ،سء س فأيإةس
اأع رة،ساأ خففساٝنلأ ينساأ ئل:س رفساأ ر سيفسءالساأعل ي

سسس رغمساٞنو خ ساأو ًنةس اٟن د ساأيتسٕن ع سُّ ساأ أا ةس اأعش ئ سيفساَّ منس
اأع يبسدنتسءدأس عيأ،س السءفساٞن فحصس٬نونصسءفس ىس هن ،سءهساأ أا ة،سقأس
ء شو سيف سألفرخ ساٜنأ ث سألف سءف سٔن في سٕن د ً سأيس سيف ساأ لأاف ساأع ي س
ةح ب س ل سيف ساأع مل سءٗنن س س دن سذأك ،سةإخن سخ ى سءف ساأ أا ة سيف ساأع اؽس
د هل ست هيبلً سك ًناً سال س ه ف س ص س شهأ سألف سذأك سد سءأفن ط سيف سك بس
اأ ر ا ساأيت ستشًن س ىل سري دة ساأنظ ـ ساأ أ ه ساأ ئم سألف سأبلق ت ساأ لس
اأ بلحمساأ لي سس أعلسذأكس تك خ س أ أأةساأيتسخلصسٟن سا مسخلأ فسيفس
أ رتصساٞنشهفرة:ساأ ر سيفسءالساأعل ي سسءهس رف ساأعل ي ساأ لي س ش ئجس
اأ لس٨ن سد س رافسكيفي ستفيلساأ ي دةسيفس٠ن منسد ،س تأ ًنسءدفرط
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:التػرجػم ػ ػة
Nomadism is fading out on the global arena, but is
still deeply rooted and persistent in Iraqi society,
bringing back to memory a vivid image of past clan
coherence in ties of kinship and chieftainship, and
recalling Ibn Khaldun's famous saying, ‘The key to
chieftainship is tribal affiliation.’
Despite the considerable impact that nomadism
has had on the Arab society, a close scrutiny shows
that it has started to fade out in our modern time,
not only in the Arab world, but worldwide as well.
Nevertheless, nomadism is still deeply rooted in Iraq
to a large extent that it rings into our minds all that
we read in history about the attachment of kinship
ties to tribal coherence. This would quite recall the
Khaldounian rule which says: "Chieftainship is in
tribalism," that is tribalism and kinship are the two
factors which determine how society is ruled and
managed.

188

جمل مختارة متنوعة
1- He headed for the bus stop.

ن ةل سٜستفأصس ىلسدفقَّسا-2

.parking lot :سدفقَّساأ ي رات2- The king is head of the state.

نلكسرءسساأأ أ سٞسا-1
president :نمهفر سٛسرئيسساأأ أ سء ساchairman :سرئيسساأ مسpresident, rector :ن دع سٛسرئيسساrectorate :ن دع سٛسرئ ر سا3- I can’t get the song out of my head.

س فساتطساألغني سالستغيبسأمس يلسء أاسً س-0
4- The old man was heading the procession holding a
sword.

بلًسريفسً س
ن ًنةسح د سٞست أـساأعجفزسا-2
5- Chaired by Mr. Smith, the meeting called for more
reformation in the company.

نيثس ىلس أ اعسدإ أسدمسٚسدأ ساالأ م عساأتهست ءرصساأ يأس-8
اإلهبلح ت س
6- My brother owns fifty heads of herds.

ن شي سٞن ففسرءرسًسدمساٙسأأىسءخيس-6
7- I don’t have a head for business.
189

-7سأيسسأأهسأ لي ساأ ج ر س
سْن رةسTrade/commerce/business :سغ ة ساأ ج رةسChamber of Commerce :8- The latest talks aimed at ending the civil war
appear to be heading for a deadlock.

-8س أ س فساحمل دث تساألخًنةساأ ادي س ىلس هن عساٜن بساألالي سر ن هيس ىلس
ٍسقسد أ د س
س قسد أ دسcul-de-sac :9- Once they get an idea into their heads, they never
give up.

-9سح ٞنسًس ضعففسةو ةسيفسرؤ رهمس( نعففسُّ )سةإهنمسأمس

لمفاسء أاسً س

10- I can’t make head or tail of this exercise.

-23س خينسءأأسهعف س أغ سيفسةهمساتاساأ م م س
11- The problems arising in that company led us to
speculate that heads will roll down.
 -11إن المشكالت التي ظهرت في تمك الشركة جعمتنا نتوقع أن
يعاقب كثير من الموظفين فيها.

محادثات

Talks

مفاوضات

Negotiations

ىدنة

Truce

سالم

Peace

معاىدة

Accords

خرؽ الهدنة

Breach of truce

 ملحوظة :
اخ صس ىلساألهج ت س عضساأولم تسقأستوففسرفقي سء سأ دي سدث ؿ :س
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be quiet, stay calm :سءرو س-

)  (أ ديshut up :سءخ سس (أ دي ) سshut your face :سءغلقسةمكس (أ دي ) سGet lost! :سحلسأينس/ساخ لن12- He soon abandoned his plans to pursue his
graduate studies.

سر أ فسد سٔنلفسأمسخ صس إكم ؿسدرار صساأعلي س-21
13- In 1989, that country abandoned socialism and
in 1993 a new constitution restored monarchy.

سٔنل ستلكساأ بلدسهن ئيسًسأمسدتابساالشرتاكي س يفس2989سيفسأ ـس-20
نلوي سٞسهأرسدر فرسأأ أسار ع دتس صساأ بلدساأنظ ـسا2990أ ـس
14- In 1915, Yuan announced plans to restore
monarchy and install himself emperor but he was
forced by popular opposition to abandon his plans.

نلويسٞ سءألم س فاف سخ ص ساأ ادي سالر ع دة ساأنظ ـ سا،2928 سيف سأ ـ س-22
نع رض ساأشع ي سءأربتصسألفساأ خليسأمسٞتنليبسخف صس دربا فراس السءفسا
خ صساتط س
15- Queen Isabella formally abdicated in favour of
her son in 1879, but he did not return to Spain to
take up his royal duties until 1875.

س2873نيسًسأمساأع شسأل حبس أأا سيفسأ ـسٚنلو س إا يبلسرٞ ستن زأ سا-28
 س2878نلوي سحّتسأ ـسٞالسءخصسملس عأس ىلس ر خي سأ فيلس اأ تصسا
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16- Should the king die or be incapacitated, the
throne shall devolve upon his eldest son.

نلكسء سة أسءالي صس ن لساأع شس ىلسءكربسء ن ئصساأتكفر سٞس ذاسد تسا-26
17- All citizens must abide by the constitution, the
laws, bylaws and regulations.

نفا نٌنساحرتاـساأأر فرس اأ فاخٌنسساألخظم سٞنبسألفسٗنينسا٩س-27
اأ عليم ت س
18- Shortly after Hitler came to power in Germany,
Dollfus dissolved the parliament and abolished the
freedom of speech, press and the right to assemble,
and he outlawed the communist party.

س سحل سدأففسس، ن خيٞ س عأسةرتةسقلًنةسدمس هفؿسا ل س ىل ساأ ل سيفسء-28
نإبسٜن فسسءأغفسح ساأ ع ًنس األح ة س حقساالأ م عسسكم سسءخصسسحظ ساٞاأرب
اأشيفأي س
19- In 1920, many troops wore the swastika on their
helmets when they occupied Berlin in an abortive
attempt to overthrow the German republic.

ن لح س ىلسارتأاع سش رةسٞ سأمأ س سأأدس س سدمساأ فاتسا2913 سيفسأ ـ س-29
ن أ سة شل س١نع فؼسألفسخفذاهتمسأنأد ساح لفا سدأ ن س أٌنسيفسٞاألليبسا
ن خي سٞنمهفرهسيفسءٛأئل ح س أنظ ـسا
to topple the government

يطيح بالحكومة

The sea is replete with fish

يزخر البحر بالسمك

conception
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عملية الحمل

Contraceptives

أدوات منع الحمل

miscarriage

اإلجهاض

20- Five members voted in favour of the draft law.

ن سءأض عسأل حبسدش عساأ خفف سٙسهفتس-13
21- Five members voted against the draft law.

ن سءأض عسضأسدش عساأ خفف سٙسهفتس-12
22- Five members abstained

س

ن سءأض عسأمساأ لفٙسءد ننس-11

23- The man has abstained from food.

ساد ننساأ ألسأمساأ ع ـس(ءألمس ض ا سًسأمساأ ع ـ) س-10
24- Many of the chlorophyll-containing bacteria are
abundant in oceans, lakes and rivers.

 س فاة سأأد سدم ساتط ساأ ورت ساحمل ف سألف سد دة ساأيخضفر س وث ة يفس-12
احملي تس اأ حًناتس األهن ر س
25- The laws imposed fines, jail sentences or both
for saying anything disloyal, profane or abusive
about the government.

ُنقس
ن س سء سكل ساأع ف ٌن سٜ  سة ض ساأ فاخٌنساأغ اد تسء ساألحو ـس-18
كلسدمست فؿسأصسخف صس إظه رسأأـساأفالعسألحوفد سء ساأ جأ َّ ُن ه سء س
ن سٟتفأيصساإلر عةس
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س
26- The heir apparent has ascended to the throne.

ست فءس يلساأعهأساأع ش س-16
27- He demanded the acceleration of social and
economic reforms.

س أبس نساإلهبلح تساالأ م أي س االق ل د س-17
socio-economic reforms :اق ل د س- س هبلح تساأ م أيaccelerator :سد ار ساأ نإ مسيفساأ ي رةس28- I don’t have access to the email.

سالس فأأسأأهسحقساأفهفؿس ىلساأرب أساإلأورت ين س-18
29- The files can be accessed and downloaded.

نه ز سٛنلف تس تنإ له سألفساٞنومساأنف ذس ىلسا٬س-19
30- In the Day of Judgment, people will be held
accountable for their actions.

نم سٟ سريح ربساأن سسألفسءأم، سيفس فـساأ ي د-03
31- This was achieved in 1953.

 س2980نإسذأكسأ ـس٤س ءم-02
32- Natural resources are the backbone/mainstay of
our economy.

نل درساأ يعي ساأعمفدساأف هسالق ل دخ سٞستعأسا-01
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33- The West became a backwater while the Islamic
world and the Byzantine Empire became super
powers.

 سءه ح ساأع مل ساأغ يب سيف سح أ سركفد سيف س ق ست فء سةيص سكل سدم اأع ملس-00
اإلربلديس اإلدربا فر ساأ يإخ ي سد ت ساأأ ؿساأعظمف س
34- Industrial stagnation, mass unemployment and
skyrocketing inflation continued to frustrate the
government in its efforts (in its quest) to rehabilitate
national economy.

ن ئلسيفسٟسار م ساأكفدسيفساألن أ س ارتف عسخ ساأ أ س اأ ضخم ا-02
نفس أ دةست ايلساالق ل د اأف ين س٥نوفد سيفسرعيه سٜح طسا
35- Many countries acceded to the Madrid
Convention pertaining to intellectual property.

نلويٞن عل سُنم ساٞساخضمسأأدسدمساأأ ؿس ىلساتف قي سدأر أسا-08
اأفو
36- You must avoid being baited by the low price of
that low-quality commodity.

نتطساأ لع ساأ د ئ س فسقلسٖننه سٟس ؾسءفست لنساأ معمس ش ائكس-06

37- All kinds of slavery and servitude must be
banned by the law.

نبسٓن ًنسٗنينسءخفاعساأ ؽس اأع فد س أ خفف س٩س-07
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38- The status-quo crisis …………………* the realisation
(achievement, accomplishment) of a just and
comprehensive peace.
* is a barrier to, is a hindrance to, hinders, impedes, precludes

ستعأسءزد ساأفضنساأ اامسأ ئ سًسءد ـسٓن يقساأ بلـساأع دؿ اأش دل س-08
39- The lack of modern transportation facilities is a
barrier to development in that country.

نأ ث سدمساأعفائقساألر ري سءد ـٜس عأساأن صسيفسخأد تساأن لسا-09
ت فرستلكساأ بلد س
40- The most effective barrier I used against him was
to cut off electricity from his house.

سءةضلس ريل سإلأ ق صسار خأد ه سسك فسق نساأوه عسأمس ي ص س-23
41- The high cost of disposing radioactive materials
is a barrier to the expansion of nuclear power use.

نشع سأ ئ سً س(حج سأث ة)سءد ـ تفرينسٞنفادساٞ س عأ سارتف عسسكلف س حسا-22
دأىسار خأاـساأ ق ساأنف س
42- So and so is my bitter enemy.

سةبلفسسأأ هساألأ د س-21
43- He felt bitter for the treatment he received.

نع دل ساأيتستل ا سٞن ارةس زاعساٞ سشع س-20
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44- The partitioning of that country led to bitter
disputes between the two countries over the
distribution of water.

ني طس ٌنٞسءدىست يمساأ بلدس ىلسخشفبسخإاأ تسد ةسحفؿستفز نسا-22
اأ لأ م س
45- A group of artists produced blatant criticism to
the government.

نمفأ سدمساأفن خٌنسخ أساًسالذأسًسألحوفد س٠س أصس-28
46- The dam has a generating capacity amounting to
900 megawatts.

سديغ اط س933س م نساأ أس ر أ ستفأيأسقأرا س-26
47- Mr. Smith, in his capacity as the director general
of that company, is entitled to sack or hire anyone as
he sees fit.

نفؿس عيٌنسء ةللسدمس٢نيثسُنومسءخصسدأ سأ ـساأشك سٚس فسساأ يأس-27
ش عسح بسد س اطسدن ر سً س
48- The manager per se is entitled to sack or hire
anyone as he sees fit.

نفؿس عيٌنسء سةللسدمس ش عسح ب د س اطس٢نأ س لف صسدأ سساًسٞس فسا-28

دن ر سً س

49- The carnage of World War I brought the
European system of diplomacy into disrepute.
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ني ساأل ىلس ىل سخ رة ساأنظ ـ اأأ لفد ريسٞ ن بساأعٜ سءدتساَّ زرسيفسا-29
األ ر يبسأ مع ص س
50- Abraham is one of the athletes who used his
Olympic success as a springboard to wealth and
celebrity.

ن حهمسيف األأع بس٤س ع ربسء اا ـس احأساًسدمساأ ضيٌنساأت مسار غلفا س-83
نفساأث ةس اأشه ة س٥ساخ بلؽسقفإسدنه س

ن ي سكنٞ األ

51- Depression, in economics, is a period when
national industry is characterised by low production
and sales, and high rates of business failures and
unemployment.

 ساأو دسيفساالق ل د سافسةرتةسدمساأإدمست مسةيه ساألن أ اأف ني س-82
ن يع ت س ارتف ع سخ ساإلخف ق ت اأ ج ر س تفشيسٞنف ض سيف ساإلخ ج س ا٦
اأ أ س
52- Depression is a psychological illness in which the
patient suffers from/experiences a deep sadness and
lack of interest in almost all activities.

ن ضسدمسحإفسأميقس ة أاف اأ غ سٞ ساأوآ سد ضسخف يس ع ينسةيصسا-81
نش رك سيفسدعظمساأنش ت سٞ
53- Patience is a decisive factor for attaining victory.

ساألربسأ دلسح رمسيفسٓن يقساأنل س-80
54- So and so is famous for driving cars.
198

ن ؿسقي دةساأ ي رات س٠سةبلفسدشهفرسيفس-82
55- So and so is notorious for lying.

سةبلفسدشهفرس أوتب س-88
56- Shakespeare is one of the most celebrated
English poets.

نليإسشه ة س٤سشو ًنس احأسسدمسءكث ساأشع اعساإل-86
57- He accidentally overran his own brother.

سداسسءخ طس ي رتصسخ ً س-87
58- Another accusation levelled at the Minister is
that he could not understand ordinary people.

ستع ضساأفز سالهت ـسآخ سافسءخصسملس مومسدمسةهمسأ د اأن س س-88
59- The president eventually acknowledged that he
sold weapons to that country.

سءق ساأ ئيسسيفساأنه سءخصس عسءرلح س ىلستلكساأ بلد س-89
60- The nuclear power industry may continue if
existing nuclear plants are unable to adapt to
changing market conditions.

 سر م ساألن أ ساأنف س ذا سمل ست موم ساحمل ت ساأنف سدم تفأيأس-63
اأ ق ساأوه ئي س أ ويَّسدنساأ غًناتسيفساألرفاؽ س
61- This story is adapted from Hamlet.
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ةسدمس

ساتطساأ ل سد/س منسي ساتطساأ ل سألفسد حي سا دل س-62
د حي سا دل س

62- ِAddressing the nation, the president stressed
that all citizens are equal before the law.

نفا نٌنسك ة سرفاري ءد ـسٞسيفسخ صسسأؤلد سءكأساأ ئيسسألفسءفسا-61
اأ خفف س
63- He was admitted to the university.

ن دع سٛسسقم لسسيفسا-60
64- The telecommunication sector saw a remarkable
advancement in recent years.

ن ضي سٞسشهأسق عساالتل التست سفرساًسدلحفظسًسيفساأ نفاتساأ ليل ا-62
65- The two delegations held talks under the aegis
of/ under the auspices of the Red Cross.

سٓن سدظل ساألليب األ٘ن س/ن دث هتم سٓن سرأ س١سأ أساأفةأافس-68
66- They manufacture cars that have good mileage
and that are affordable to all consumers.

س هنمس لنعففسري راتساق ل د سيفسدل ؼساأفقفدس ذات ءرع رس-66
ن هلوٌنٞنمينسش ائحساٛدن ر س
67- They felt aggrieved for not being allowed to
enter.

نمس أأخفؿ سٟسشع ساس أظلمسأعأـساأ م حس-67
68- Some believe that rats are aggressive creatures.
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نلفق تسأأائي س٢ن ذافسٛس ع أساأ عضسءفسسا-68
69- She was quick-witted and had an agile mentality.

ٍ سك خ سذكي س ذاتسذا ٍسمسه-69
ؼ س

70- I tried to think about all problems that are ahead
of me tomorrow.

نشوبلتساأيتسر ن ظ ينسيفساأغأ سٞسح أ سءفسءةو سيفسٗنينسا-73
71- We will not allow anyone to alienate any
segment of the society.

ن سدمسش ائحساَّ من س٪ سأمسخ محسألهسك فس إقل عسءهسش-72
72- There is no analogy between the two cases.

سالس أصسد رخ س ٌنساأ ضي ٌن س-71
73- She was so arrogant that everyone kept away
from her.

سك خ سد غ ر سأأرأ سك ًنةسأعل ساأن سس نف فسدنه س-70
74- If this company fails to promote its services, it
will for sure go bankrupt.

نأد هت سةإهن سر فلسسدم غًنسٝساتطساأشك سيفساأرت جس

س ذاسءخف-72
ءدىنسشك س

75- Some people believe that the Western
civilization is morally bankrupt.
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نض رةساأغ ي ستف س ىلساأ يمساألخبلقي سٜس ع أساأ عضسءفسسا-78
76- She tried to be humble in a bid to gain more
fans.

نشجعٌن سٞسح أ سءفستوففسد فاضع سأو بسأأدسءكربسدمسا-76
77- People suffered from the war and its aftermath.

ن بس دمسأفاق ه سء ضسً سٜسأ ىنساأن سسدمسا-77
78- That government decided to impose a media
blackout about the earthquake.

نوفد سءفستف ضستع يمسًس أبلديسًسةيم س علقس أإأإاؿ سٜسق رتسا-78
79- What they want boils down to one thing. It is
land.

ساألرض س:احأساف
نومس لفرةسد س أ فس د ٍسس ٍس٬س-79

80- There is a ceaseless struggle from noon to night
to win the race.

سان أكسه اعسد م سالس ن نسدمساأظهًنةس حّتساأليلسأو ب-83
اأ ؽ س
81- He represents the country on ceremonial
occasions.

نن ر تساالح ف أي ساأ ش في سٞنثلساأ لأسيفسا٬س خصس-82
82- If you keep the heater on all night, you may
choke and die.
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نفتٞنأة ةستعملس فاؿساأليلسة أستع ضسخف كس ىلساٞس ذاستك سا-81
ًخن س
83- Let us now write down the events in
chronological order.

سدأفخ ساآلفسسخمأ ٍّسفساألحأاثسح بست ل له ساأإدين س-80
84- NATO is planning to curtail the number of troops
in that region.

س

ننٞن طسحلَّسمش ؿساأل ل يس ىلست ليصسأأدسقفاتصسيفستلك ا٫س-82

85-You must curb your anger.

سأليكسءفستو حسغض ك س-88
86- Her disclosing the details of the transaction was
the reason why she was fired.

ن عل س ألف سافسر ب دا سٞنفلل ساٞسك فس ةش ؤا سألمعلفد تسا-86
دمسأمله س
87- The world has undergone dramatic changes in
the inception of the twenty first century.

سشهأساأع ملستغًناتسأتر سدنتسد لنساأ فساأفاحأس اأعش م س-87
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أخطػ ػاء في اللغة العربية يجب تجنبها
أخطػ ػاء شائعة يقع فيها كثير من مترجمي العربية

بامل :محمد أأبوريشة
سسسدمساٞنع ؼسء رف سكلسة دسدمسء ن عساألد ساأع ي س حأثسأغ سأ دي ست ت طس
ّنو فس ق د صساٛنغ ايف سس اتطساألغ ،سشئن سءـسء ين ،سايسأغ صساألـساأيتسٔن لَّس
دمس لأسأ يبسآلخ س لسدمسدن س ىلسءخ ىسيفساأ لأسخف ص سس دنساتا،س
تشرتؾ ساألهج ت ساأع ي ساحملوي ساأع دي س لف سءر ري ساي سأأـ ساالا م ـس
أ فاأأ ساأنحف س األ ةي  ،سةبل س ه م ساٞن حأث س ه سخ سقأ س ن سةيص سيفس
اأ خيث س اأ تكًن ،س ال سيف ساٞنف د س اٛنمن ،س ال سيف ساأ أًن س اأ خًن ،س ال سيفس
اأنحفس األ ؼ،س ىلسد سان أكسدمسءدفرسأغف س
س
أوم سدرتأمساأع ي س أتاتسأنأ سءدائصسٞنهم صساأرتٗني  ،سٓن سك خ سءـس
سسس ر
ةفر ،س و دس ن فستلكساٜن ي سةيو بسيفساأع ي سد س ع أسءخرصسهحيحسَّ دس
اأ ي دطسألفسذأكسيفساٜنأ ثس ألغ ساأع دي ساأأارأ س أتأكسآث رسريئ سدنه س
اأفقفعسيفسءغبلطسيفساأع ي سيف ساأنصساٟنأؼس٩نعلساأرتٗن سركيو سيفسءرلفُّ س
ق يح سيفسدظه ا سس دمسأه سءخ ى،سقأس امساٞنرتأمسغًنساأضلينس ألغ س
اأع ي ساأفليح سيف سخش سأ دات سأغف سغًن سهحيح س ىل سءف سخلل سٞن حل س
ؿسألمرتأمساٛنيأسةيه :ساٝن ساٞنشهفرسخًنسدمساألحيحسغًنساأأارج س
س
215

سسس أتأكسأيسسدمساأغ بسءفست لأىسٗنعي تساأرتٗن س دن ساألغ ساأع ي س
٠ن دعه س ىل ستلك ساٞنشوبلت ،س ْن أتسأهفدام سءر رسً سيف سظهفر سقفهس
ٛنم أ س"قلس الست ل"س٣نمسرأعفاس ىلساٞنع أمس رءد تساأو بساأع ي سألفقفؼس
ألفساألخ عساأش ئع س ٓنت سد خأديساأع ي سدنه س
س
سسسءد س اقنساأرتٗن س اأعملسدنساأعمبلعسدمس٢ن لَّساٞنار تس اٟنيئ تسة أس
سخلفساأرتٗن ساأع ي سدمساألخ عساأأديم ست أأسألفسٓن ٌنسأفدةس
ءث سء رف ر
اأعملساٞنرتأمس داد سأبلق ساأعملس ٌنساأعميلس اٞنرتأم س رغمسذأك،س٩نبس
ألف ساٞنرتأم سءف س علم سء رف سْننب ساأفقفع سيف ساٝن ساأش ئن سال س وفي سأ أًنس

ت ٗن سد فأ ،سةبلسدفر سدمسٓن ٌنساألرلفبساأع ـسيفساأو ساأع ي س تفضيحس
س
اٞنع ينسأل رئساأع يبس بلر س
س
سسس ةيم س ليس عض سدمساتطساألخ عساأش ئع ساأيتس عأا سكثًن سدمساأعمبلعس
أبلد سة رق س ٌنساٞنرتأمساٛنيأس اٞنرتأمساأضعيَّ س أ أساخرتخ سءفستوففساتطس
اأ ئف سدمساألخ ع سألفسش كل س"قلس الست ل"سس الس٫نففسألفساأ رئسءفس
عضساتطساألخ عسد سزاأ سٔنفضسخ ش تسك ًنةس ٌنس١ن ر مس د رحسٟن سس س
اهللستع ىلسءألم س
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1

ا لبسدم س

ا لبسإلىساٞن أر ٌنستأ مس

2

ن غيسأليك س

ن غيسلكسءفستفعلسكتا س

3

تفة ت س

توافرتساأش طسةيص س

4

ءده تساأو ب س

5

الس فأأسيفساأ أ سء س

ق ءتس عض ًسدمس ّأمات الكتب س

دبلحظ هتم س

الس فأأسيفساأ أ سأي

دشول /دشوبلت س

مشكلة/مشكالت س

(ٗنينساأولم تسدمسدف دس ٗنن،س
داخثس دتك ،س يتسدعه سءهس
أيس:سء ) س

6

ةفؽس عضه ساأ عض س

ضع ساأو بسبعضها فوؽ

س

بعض

دنس عضهمساأ عض س
س

بعضهم مع بعض

كلم سزادسأأدساألأهإة،سكلم س
ازدادتسكلف سهي خ ه س س

كلف سهي خ ه س

8

دأراع س

أ لكساأشك سٙن سمديرين س

9

خظ س أيصسأمسكثب س

خظ س أيصسمنسسكثب س

7

(حتؼسكلم ساأإائأة) س
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كلم سزادسأأدساألأهإة،سازدادتس

 10ألفساأ غمسدم/س أ غمسدم س

رغمساأظ ؼ،سر فسيفساأ ي

 11ءخ سّنث س اأأه س
ايسدمساألخ عساأش ئع س
اأأه س
اٜنشفسغًنساٞن غفبس صسك فأن  :س س
فسأأـساد ث أكسأل عليم تس
س
ريعأسّنث ساالخ ح بسدمس
س
االتف ؽ س س
فسأأـساد ث أكسأل عليم تس
األفابسءفس٥نتؼسكلم س
سيعد انسحاباًسدمساالتف ؽ س س
"دث " س

ءخ سمثلس اأأهس/سءخ سيفسدنإأ س

12

ع رب س

يُع ّدساٞن عسدمساٜن أ تساأض ر س

أئلخ ف س
 13متسك ساٞن ؿ س

ُكتبساٞن ؿ س

 14قم س غ لساأ ي رة س

غسلتساأ ي رة س

 15ءهح بساالح ي أ تساٝن ه س ءهح بسالحاجاتساٝن ه س
ملس عأساأوثًنسدمساأن سس سادمس

 16ملس عأساأوثًنسدمساأن سس ادمس
س
ق ل د تساٞنن

باقتصاداتساٞنن

 17رفاعس ء س

رفؼسءذابسرفاعسأ عسأمسملس

س

ت س
 18تورأتسأهأاًسك ًناًس(اأولم س
األحيح ساي:سك أتس أيسس اأولم تساألخَّس قع ًسألفس
تو أت) س
اأ من) س

أضعتسأهأاًسك ًناًس(ار خأاـس
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س

 19رجل سيفساٞنن أى س

تسجلت يفساٞنن أى
ّ

ٔ 20ن أ سدمساٛن دع س
 21يفسخفسساأفق
 22ءأ ترسأم

تخرجت فيساٛن دع س

س

في الوقت نفسو س

س

ءأ ترسمنساأ لًن س

 23أئن سرف سً س
 24اخ ل سأليصساٜنيل س

أئن سمعاً س
جازتسأليصساٜنيل س

 25ءث تسأليص س

أثّرتساٝن رةسفيو/سءث تسبو س

 26تلعبساَّمفأ سد ر
27

ٞن سكن

تمثّلساَّمفأ سد رسد أديساٝنأد ت س

س

س

 28ح بسقن أيت س

ر ز سرؾسما دمتسد ضسً س
ر ةعلسح بساقتناعيس ألد س

 29دن ط س

األد سمنوطسيب س

 30اأ ار ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عسس(اأ ار ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عسد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمس اأف اعسالبائسون س
اأ سسءهساأشج أ ) س
 31اخأاش س

ُدىشساأ أل س

 32اٞن فاأ ػ ػ ػػأ سفسس(د ػ ػ ػػمساأفأ ػ ػ ػػأسءهس رفؼسءٓنأثس ىلسالموجودينس
اأعشقس اٟني ـ) س
ان س
33

فأبسس(دمس أ ساأ ع ـ) س

يجبسءفسخو بساأ ر أ س

 34دعأ ـساأف ئأة س

اتاساأشيعسعديم الفائدة س

 35اَّفا ات س

ةبلفس ينسالجواىر س

 36مد سً س
 37اأغًنسد لفب س

اتاسافساأو بسغير المطلوب س

ءأأدتساأ م ر مسمسبقاًس( شأ أساأ ع) س
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 38ء رفس(تػ ػ ػ ػ يتساٟنم ػ ػ ػػإةسدو ػ ػ ػػفرةس ذاس ق ؿس فسساأ ألس هع س س
قع س فس عأسةعلساأ فؿ) س
 39تو ػ س٨نػػإةس فسيفسحػ ؿسأ ػ عتس خ ن ؿسا ساٞنفضفعسحيثسإنّوس
" ف"س عأسحيثس س
دهم س
 40تو س٨نإةس فسيفسح ؿسأ عتس خ ن ؿساتاساٞنفضفعسإذ إنوسدهم س
" ف"س عأس ذس س
دىمسرأ ؿساأش ساألصس افس ؽ س
 41داام س
42

أف س

 43ارت م

أ عسةبلفسدونسسك بسرٚني س
س

ُرسمتسهفرتصسيفسذاين س

 44ت ال سدن س

ت ال سعلى ةبلفسيفساألد س

٥ 45نمسكمرتٗنٌن س

٥نمسالمترجمون س

 46ار أأ ساأ لمس أو بسس س
(ّنعىنستك ساأ لمس ءختتس

ار أأ ساأو بس أ لم سس س
(اٞنرت ؾس عأسح ؼساأ ع) س

اأو ب) س
 47تعرؼسألف/تع ؼس ػ س
 48السزأ

تعرؼ إلىسدفا مساأضعَّس اأ فةس
ّ

يفساتاساأربخ دج س

س

(ال سزأ  :سٓنمل سدعىن ساأأأ عس
اٞنعىنسان :سءر ؿساهللسءفسالستإ ؿس
اأنعم ) س

 49ةعل سكتاسأل حبسةبلفس س
ألل حبساأع ـ س

ما زلت /ال يزال

ةعل سكتاسلمصلحة فالن
للمصلحة العامة
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( ايسدمساأولم تساأش ئع س
أأاً) س

 50رفؼسأمسءةعلسكتا س
-2سرفؼس رٌنساالر ؿسالس
تأخبلفسألفسٗنل سدنفي سكم س

أمساةعلسكتا س

يفساٞنث ؿ س
-1سأم:سٓنملسدعىنس
االر ؿ،سةم سدمسداعس ذفس
الر خأاـسرفؼ) س
 51ا تَّسخليفه س

ػويس(اأن س ىلساأولم س
ا تَّس ُخلَ ّ
اٞنن هي ػ ػ س ي ػ ػ عسدش ػػأدةس عه ػ ػ ست ػ ػ عس
اأ خيػ ػ ػ ػػثس و ػ ػ ػ ػػففسُنػ ػ ػ ػػتؼساأي ػ ػ ػ ػ عس
األ ىل،سمثرسةػ حسدػ سق لهػ ،سمثرسقلػػبس
اأي عساأث خي س ا ساً) س

 52اأربجساأفبلينسافسث ينسء فؿس جس اأربجساأفبلينسافسالثاني طوالًسيفس
يفساأع مل س
اأع مل س
( اػػتاساأرتكيػػبسخ يج ػ سرػػفعساأرتٗن ػ س ىلس
اأع يػ ػ سةيح ػػأثسانػ ػ سارػ ػ ع رةسيفساأ ػػىنس

س

اأنحف ػ ػ س ىلساألغػ ػ ساألـس ػػميصسألمػ ػ عس
األغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ سBorrowingسس أو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصس
 )Substratumtransferس
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