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ّ
الملظك :إن الجػزمة آال لّة من اللٔة الّػبّة وإلٌّة ثًػح ّ
ثصعِةت زمة هةثرة ِن البوَ
الفٜلّة الظةلة ب ٜٞلٔة من زٌة وبةلظمٍلّةت الدٙةّٖة من زٌة اطػىٝ ،مة ًٍ الصةل
ُٖ الجػزمةت البفػِةّ .
ِجّل٘ المػ ُٖ ًغى العراؿة بإقٜةلّة ه ٞٙالظمٍلّةت اللٍِٔة ُٖ
آ
الجػزمة ال لّة مة بّن اللٔجّن الّػبّة والٗػهؾّة ،اي المّْ الجّبّػِة الجُ ثوٗػد بٌة ٞٝ
لٔة ،وذل ٛمن طالل دراؿة ثًبّّٙة لمدلة ثػزمت بٍاؿًة بػامذ ثػزمّة ّللوَػ ُٖ
المفة ٞٝالوةثرة .وثؾَّ ًغى العراؿة إلَ إِرةد شلٍل لٌغى المفة ُٖ ٞٝإيةر الؿجٗةدة من
الجٜوٍلٍزّةت الصعِدة ُٖ الجػزمة دون اإلطالل بةلمّوَ الوةثذ ِن ِعم مػاِةة الظمٍلّةت
اللٍِٔة ُٖ اللٔة الموٍٙل موٌة واللٔة الموٍٙل إلٌّةّ .
وثٍل ٞالبصح إلَ مرمٍِة من الوجةاذ
ّ
ثجّل٘ بصعود الجػزمة آال لّة ُٖ مػاِةة الظمٍلّةت اللٍِٔة ّ
للجّػف ِلَ المّوَ من زٌة
وإِةدة لّةٓجي من زٌة اطػى ممة ِؾجعُِ ّ
ثعط ٞالمجػزم البفػي من از ٞالجمصّس
والمػازّة .
الٜلمةت المٗةثّس :الجػزمة؛ الجػزمة آال لّة؛ الظمٍلّةت اللٍِٔة؛ المجػزم آال لُ؛
المجػزم البفػي.
The Limits of Machine Translation in Conveying Language
Particularities between Arabic and French

EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170- 0583

194

.207- 194 ص ص

ّ
)2020  (مةرس01 : الّعد/ 11 :المرلع

ّ الممةرؿةت ّالل
ٍِٔة

Abstract : Machine translation from and into Arabic presents great
challenges arising from both linguistic and cultural particularities of each
language, as in human translations. This study deals with the problems of
transmitting language particularities in machine translation -between Arabic
and French- ie, expressions that are unique to each language . To find
solutions to these problems, machine translation examples from both
languages are provided. The research found a set of results related to the
limits of machine translation in taking into account the linguistic features.
Hence the intervention of the human translator is required for correction
and review.
Keywords: Translation ; Machine translation; Language particularities;
Machine translator; Human translator
ّ ُٖ :عمةٙم
ّ
ّ  الجًٍر الؾػُِ الغيٍٞ
وٍلٍزّةٜ هٍاشُ الصّةة لؿّمة مرةل الجِٞمؽ ز
 الصعِدة ُٖ طعمجيٞ ِؾَّ اإلهؾةن بةؿجمػار إلَ ثؾظّػ الٍؿةا، اإلِالم والثمةلٞووؿةا
آ
آ
ّ شجَ ّٖمة
ن لال لة انٜ ِمٌٖٞ .ٍم بٌة ال لة بعل ِويٙةلجػزمة لجٝ ِجّل٘ بةلوفةيةت الغًوّة
ٞٝ ومة ًُ المفة، لٔةٜٞ المّوَ مةبّن اللٔةت مُ مػاِةة الظمٍلّةت اللٍِٔة لٞٙثو
ّ  وّٖمة،الوةثرة ِن ًغى الجػزمة
 دور المجػزم البفػي من شّح المػازّة والجمصّس؟ِٞجمد
ّ ِرّب البصح ِن الجؾةؤلت المًػوشة من طالل
ّٞمعوهة وبػامذ ثػزمّة (ِػض وثصل
آ
: وٖ٘ الظًٍط الّػِوة الثّةٛواؿجوجةج) وذل
• مةًّة الجػزمة
آ
آ
آ
) الجػزمة البفػِة بمؾةِعة ال لة،• الجػزمة ال لّة (الجػزمة ال لّة بمؾةِعة البفػ
آ
• الجػازم ال لّة
• الظمٍلّةت اللٍِٔة ُٖ الجػزمة
• طمٍلّةت لٍِٔة مة بّن الّػبّة والٗػهؾّة
آ
• شعود الجػزمة ال لّة
195
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ّ
وثٍللوة إلَ هجةاذ ثبػز دور المجػزم البفػي ُٖ مدً ٞغا الوٍع من الجػزمةت .و لم
آ
ّ
هجًػق إلَ الجػزمة ال لّة للظمٍلّةت الدٙةّٖة ُٖ ًغا المٙةم بةلػٓم من اًمّجٌة ُٖ إٌٍةر
الطجالٖةت الدٙةّٖة -والجُ ثًػح مفة ٞٝزمة ُٖ الجػزمة -هَػا لوّ٘ مؾةشة البصح.
 1مةًّة الجػزمة:
ذٝػ رومةن ِةٝبؾٍن ) (Jakobsonخالخة الوةف للجػزمة ،1وًُ:
 الجػزمة داط ٞاللٔة  ًُ Intralingual translation:ثةوِ ٞدلّ ٞلٍٔي بعلّٞآ
لٍٔي اطػ ُٖ الوَةم اللٍٔي ذاثي.
 الجػزمة مة بّن اللٔةت  ًُ Interlingual translation:ثةوِ ٞدلّ ٞلٍٔي بعلّٞآ
آ
لٍٔي اطػ ُٖ هَةم لٍٔي اطػ ،اي الهجٙةل من لٔة إلَ لٔة اطػى.
 الجػزمة الؾّمّةاّة  ًُ Intersemiotic translation:الهجٙةل من هَةم لٍٔي إلَهَةم ّٓػ لٍٔيٝ ،ـجػزمة رواِة بمؾػشّة ،او الجّبّػ ِن ٖٜػة مة من طالل الػؿم.
والجػزمة الجُ هّوَ بٌة ُٖ ًغى العراؿة ًُ الجػزمة مة بّن اللٔةت .والجػزمة بٌغا المّوَ
ُٖ مّةزم اللٔة الّػبّة ًُ ثٗؾّػ ّاللؾةن وه ٞٙالٜالم من لٔة إلَ لٔة اطػى ،وٍِٙل ابن
موٍَر" :ثػزمَّ :الج ُػزمةن ُ
والجػزمةن ،المٗؾػ ِل ِّلؾةن ....والجػزمةن ،بةلوم والٗجس ًٍ ،الغي
ِجػزم الٜالم :اي ِوٙلي من لٔة إلَ لٔة اطػى" .2وورد اِوة ُٖ "المّرم الٍؿّى" :ثػزم
الٜالم بمّوَ َب َّّوي وو ّهصي ،امة ثػزم ٝالم ّٓػى ،وثػزم ِوي ّّٖوُ هٙلي إلَ لٔة اطػى."3
والجػزمة شؾب ثّػِٕ اٝؾٍٗردِ ًُ 4ملّة ه ٞٙمٗػدات او همٍص من لٔة إلَ لٔة
اطػى ،وٚع ثٍٜن هٙال موًٍٚة او مٜـجٍبة .
وُٖ مّرم لروسُ ،5
اقج ّٙت ٝلمة  traductionمن الالثّوّة  traductioوًُ الجّبّػ ُٖ
لٔة اطػى (اللٔة المؾجٌعٖة) ِمة  ُٖ ّٞٚلٔة ّ
مّّوة (اللٔة الممعر) مُ الصٗةظ ِلَ
المٜةٖائت العللّة والؿلٍبّة ٖ .ةلجػزمة مة بّن اللٔةت ًُ ِمٍمة ه ٞٙالمّوَ من لٔة إلَ
لٔة اطػى شؾب الجّػِٕ الجٙلّعي لٌة ٌُٖ ،إمة ثػزمة ثصػِػِة للمٜـجٍب وإمة ثػزمة قٍِٗة
للموًٍق .
آ
 2الجػزمة ال لّة واهٍاٌِة:
هبغة ثةرِظّة :
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170- 0583

196

الممةرؿةت ّالل ّ
ٍِٔة

ّ
المرلع / 11 :الّعد( 01 :مةرس )2020

ص ص .207- 194

ِفٌع الّةلم الٍّم هٍِة آاطػ من الجػزمةت اٚجوجٌة ّ
الجصٍلت ُٖ الّمػ الػٚمُ الغي
آ
اؿجبعل الٍرق والٙلم والممصةة وشجَ الّومػ البفػي بةدوات الٜـجػوهّة ووؿةا ٞالّة ثٍٙم
آ
6
بةلجػزمة .وٌٍػت ٖٜػة الجػزمة ال لّة ُٖ موجمٕ الٙػن الؾةبُ ِفػ ٝمة ِغٝػ مػوان البٍاب
شّن ٚةم اشع الػؿةمّن بػؿم آالة ثٍٙم بةلجػزمة من هؾذ طّةليّ ،
وثرؾعت ًغى الٜٗػة ؿوة
آ
 1933شّن اطجػع الٗػهؾُ زٍرج اؿجػوهُ ) )Georges Astrouniالة لجػزمة الٜلمةت
آ
ّ
ؿمّت بةلّ ٞٙاللٜـجػوهُٝ ،مة اطجػع الػوؿُ بّجػ ثػوِةهؾ (Peter Troyanski) ُٜالة
آ
مفةبٌة لٌة .7واخوةء الصػب البةردة ّ
اًجمت الٍلِةت المجصعة بةلجػزمة ال لّة لجػزمة الٍخةا٘
الػوؿّة ُٖ المرةلت الّلمّة المػثبًة بةلجٙوّةت الّؾٜػِة والبصٍث الوٍوِة والٗوةاّة.8
آ
وُٖ ؿوة ِٙ 1952ع اول مؤثمػ شٍل الجػزمة ال لّة بٍاقوًن شٍل زمُ المّلٍمةت الّلمّة
آ
ٝمة ٚةم لٍّن وِؾّجػت من زةمّة زٍرج ثةون بعراؿةت شٍل الجػزمة ال لّة ومفةٝلٌة ؿوة
آ
 1954زلبت اهجبةى اٝةدِمّة الّلٍم الؾٍّٖةثّة .وُٖ ؿوة  1959هَمت الٍّهؾ ٍٜمؤثمػا اطػا
آ
شٍل مّةلرة المّلٍمةت واؿجٔالل وؿةا ٞشعِدة للّٙةم بةلجػزمة ال لّة .9
وُٖ ؿوة ٚ ،1964ةمت ال ٝةدِمّة الٍيوّة للّلٍم ُٖ الٍلِةت المجصعة بجف ّٜٞلروة
اإلقػاف ِلَ ثرٌّؼ اللٔةت آالّة)ّ ، (ALPAC
وثٍللت اللروة ُٖ ثٙػِػًة المةدر ؿوة 1966
آ
إلَ ٖف ٞالجػزمة ال لّة من شّح زٍدثٌة وثٜلٗجٌة ،وثٍٗٚت البصةث والمفةرُِ بةؿجدوةء
بّوٌة ُٖ الًٙةع الظةص بّومة ٌٍػت ابصةث طالل الؾبّّوّةت شٍل الدوات المؾةِعة ِلَ
آ
الجػزمة ّ
وثوموت البصةث الوَػِة واللٍِٔة لجًٍِػ يػق الجػزمة ال لّة إذ ٌٍػ ؿوة 1976
اول هَةم ثػزمة ّ
مجًٍر ُٖ ٝوعا ِن ثٙةرِػ الًٙؽ وهَةم ؿّؾجػان ٝ Systranةول هَةم
10
قب ُٜللّم ٞمُ لٔةت الؾٍق الوربّة .
آ
ّ
وثمّؼ البصح ُٖ الجػزمة ال لّة بٌٍَر بػامذ مد ، MOSESٞوًٍ مفػوع اهًل٘ ؿوة
 2005من ثمٍِ ٞالثصةد الوربُ ومفػوع  PORTAGEالجةبُ للمرلؽ الٍيوُ لالبصةث
بٜوعا الغي ايل٘ ؿوة  2004إلَ زةهب ٌٍٍر مٍا ُٚوبػامذ ثػزمّة بّوٌة مرةهّة وقةاّة
آ
الؿجّمةل ،ومن اقٌػًة  ٍٞٚٚللجػزمة .11ومن بّن موجرةت قػٝة  ُٖ ATAالجػزمة ال لّة،
هغٝػ المجػزم الّػبُ ( ،)2002/1995المؾبةر ( ،)2000الٍاُٖ الغًبُ ( .)2002ومن
موجرةت قػٝة  CIMOS:الوة ٞٚالّػبُ وثػزم هت والٜة.12ُٚ
ثّػٌِٗة:
آ
الجػزمة ال لّة ببؾةية ًُ الجػزمة الجُ ّ
ثجم بةؿجظعام اشعث ثٙوّة دون ثعط ٞالّومػ
البفػي ُٖ ِملّة الجػزمة .13وًُ ّ
ثجمّؼ بةلؾػِة ٚ ٌُٖ-ةدرة ِلَ اهرةز ثػزمةت ِعِعة ُٖ ّمعة
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آ
وبةلؾػِة وِعم ّ
زموّة ٚمّػةّ -
ثؾػب المّلٍمةت إلَ يػف اطػ ،وبةلمٍهٍِّة ٌُٖ ُٖ مةمن
14
من ثةخّػ المٍا ٕٚوالمفةِػ الغاثّة ،وبةلّةلمّة لشجٍااٌة زمُّ اللٔةت .
اهٍاٌِة :
ِمّؼ ُٖ الجػزمة آال لّة مة بّن خالخة اهٍاع من الجػزمةت وًُ مػثبًة ّ
ّ
بجعط ٞالّومػ
البفػي ُٖ الجػزمةّ ،
وثجمدّٖ ٞمة ِلُ :
آ
آ
 الجػزمة ال لّة :اي الجػزمة بةؿجظعام ال لة ٖٙى دون مؾةِعة البفػ من طاللآ
بػامذ الجػزمة إذ ٍِٙم البػهةمذ ال لُ بجػزمة الوك وإطػازي ُٖ لّٔجي الوٌةاّة .
 الجػزمة البفػِة بمؾةِعة الصةؿٍب :وًُ ثػزمة ٍِٙم بٌة البفػ وِؾجظعمٍن ٌّٖةالصةؿٍب لالؿجّةهة بةلجٜوٍلٍزّةت الصعِدة ٝةلمّةزم اللٜـجػوهّة.
آ
آ
 الجػزمة ال لّة بمؾةِعة البفػ :وًُ ثػزمة بٍاؿًة ال لة ٍِٙم بٌة بػهةمذ الجػزمة،ّ
وِجعط ٞالمجػزم البفػي بّع إهجةج الوك الٌعف لمػازّجي وثمصّصي.
آ
 3الجػازم ال لّة:
آ
ثظجلٕ الجػازم ال لّة من شّح ممعرًة ٌُٖ ،ثوٙؾم إلَ بػامذ ثػزمّة مد ٞبػهةمذ
 ،Traductorومٍا ُٚللجػزمة ٝمٍ ُٚرِٗػؿٍ)ّ ، (Reverso
ومصػٝةت البصح مدٍٞٚٚ ٞ
آ
آ
ّ (Google).
وثجمد ٞالجػازم ال لّة المّجمعة ُٖ ًغى العراؿة ُٖ مجػزم الُ،Qtranslate
المٍزٍد ِلَ الػابى ، https://www.bing.com/translatorوًٍ بػهةمذ واشع ِوم بػامذ
آ
ثػزمّة ذات ممةدر مظجلٗة ثفم ٞمصػٝةت البصح ،ومٍا ُٚللجػزمة ،وثػازم الّة ،و ثجمدٞ
ُٖ  ٞٝمن:
• Google Translate
• Bing Translator
• Promt
• Babylon
• SDL FreeTranslation.com
• Yandex
• youdao
• Baidu
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وًُ ثصجٍي ّٝلٌة ِلَ اللٔة الّػبّة بةؿجدوةء ِ youdao .ظجةر المؾجظعم بػهةمرة ّ
مّّوة ُٖ
 ،Qtranslateوِمٜن الهجٙةل مة بّن البػامذ بف ٜٞؿػُِ وؿٌِ ٞن يػِ٘ الؤى ِلَ
ّ
الؼر الظةص ب ٜٞبػهةمذ.
المعوهة خالخة بػامذ واردة ُٖ ّ Qtranslate
واطجػهة ُٖ دراؿة ّ
ثجمدّ ُٖ ٞ
مصػك البصح
آ
 ،ٍٞٚٚومٍّٚة للجػزمة ، SDLوالمجػزم ال لُ بةبّلٍن لهٌة ذات ممةدر مظجلٗة ،وًُ
بػامذ موجفػة بٜـدػة مة بّن مؾجظعمُ الهجػهت.
وّٖمة ِلُ ثّػِٕ وزّؼ لٌغى البػامذ:
:ٍٞٚٚ
ًُ قػٝة امػِّٜة ا ّؿؾٌة لري بةِذ وؿّػزُ ،مٙػًة ُٖ ٝةلٍّٗرهّةّ ،
ثٙعم طعمة ثػزمة
ِ ٍٞٚٚبػ مٍwww.translate.google.com ُٚموغ ؿوة ٍِٙ ،2006م بةلبصح ِن اهمةط
الجػزمةت ُٖ الومٍص الجُ ثمت ثػزمجٌة من ٚب ٞالمجػزمّن البفػّ ،
وثؾمَ بةلجػزمة
اإلشمةاّة.
:SDL free translation.com
ّ
ّ
ِّع مةرك لوٜةؿجػ )ّ (Mark Lancaster
المؤؿؾة الظّػِة Simple
مؤؿؽ
) ،DirectMedia Layer (SDLوًُ ّ
ثٙعم بػهةمذ طعمة الجػزمة ّ
لٜم ًةا ٞمن المّلٍمةت
بًػِٙة ؿٌلة.
:Babylon
آ
بةبّلٍن مجػزم الُِ ،وم ٚةِعة بّةهةت ثفمٍٚ ٞامّؽ ومّةزم ومٍؿٍِةت ٝـدّػة ُٖ
مظجلٕ المرةلت ،وِجػزم إلَ  77لٔة موغ وهّي ؿوة .1997
 4الظمٍلّةت اللٍِٔة ُٖ الجػزمة:
ّ
ِٙػ هةِعا بمٍّبة ه ٞٙالمّوَ ُٖ زمُّ اللٔةت ،وُٖ الٍٚت ذاثي ِّجػف بإمٜةهّة
آ
الجػزمة إلَ زمُّ اللٔةتّ ٌٖٞ .
ِمس ًغا الٍٙل ُٖ الجػزمة ال لّة طةلة مُ اطجالف البوّة؟
ٍِٙل مصمٍد بن ِبع الؾالم ِؼب إن " ٞٝلٔة من اللٔةت ل ثًةب٘ اي لٔة اطػى من
زمُّ زٌةثٌة ،بصعود لٗةثٌة واؿمةاٌة واّٖةلٌة وٍػوٌٖة ،وثةلٌّٗة وثٙعِمٌة وثةطّػًة
واؿجّةراثٌة وثصٌّٙٙة".15
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ٖةلطجالف مة بّن اللٔةت من شّح البوّة ِؾجعُِ مػاِةة ثل ٛالظمٍلّةت ُٖ الجػزمة
ّٓػ ا ّن الجػزمة آال لّة ل ثةطغ ًة بّّن الِجبةر إذ ثوٙمٌة ّ
العٚة.
ٝمة ا ّٝع زٍرج ثفةبمةن )ِ (George Chapman) (1559-1634لَ ه ٞٙالمّوَ بمة
ِجوةؿب واقٜةل الجّبّػ ُٖ اللٔة الٌعف.16
ٖو ٞٙالمّوَ ّ
ّ
والجّػف ِلَ طمٍلّةت
ِجًلب مػاِةة طمٍلّةت اللٔة الموٍٙل إلٌّة
آ
اللٔة الموٍٙل موٌة ُٖ ان واشع لن الجػزمة ل ثو ٞٙالبوّةٍِٙ .ل هةِعا إن  ٞٝمصةولة
للصٗةظ ِلَ الف ٜٞالبوٍي ٚع ثؤدي إلَ ثػزمة ّٓػ مالامة ،وِوًػ المجػزم إلَ الّٙةم
بجّعِ ٞبوٍي ُٖ اللٔة الٌعفٖ .17ال ِمٜن ه ٞٙلّْ ّ
مّّوة طةلة بةللٔة الّػبّة ٝةلمٍّٗل
المًل٘ مدال ،بِ ٞلَ المجػزم ان ِبصح ِن القٜةل اللٍِٔة المٜةٖبة ُٖ اللٔة الموٍٙل
آ
إلٌّة ،وًٍ امػ ِجرةوز شعود الجػزمة ال لّة الجُ ثٜةد ثٍٜن شػّٖة.
 1.4طمٍلّةت لٍِٔة مة بّن الّػبّة والٗػهؾّة:
آ
ثٌَػ المدلة الثّة  -المةطٍذة من ٝـجةب لجّلّم الجػزمة مة بّن اللٔة الّػبّة واللٔة
الٗػهؾّة من طالل الومٍص -اطجالٖة ُٖ لّْ الجّبّػ الوةثذ ِن اطجالف الظمٍلّةت
اللٍِٔة ُٖ  ٞٝلٔةٝ ،مّٔة المٍّٗل المًل٘ ّ
والجمل ٛوالجٜػار واّٖ ٞالجٗوّ ٞوالجّبّػ ِن
الزموة  ...إلض ،وّٖمة ِلُ بّةن ذل:18ٛ
شبة ّ
ِصبي ّ
• مدةل ٝ :1ةن لمل ٛلبُ ّ
زمة.
وّٖمة ِلُ ثػزمة المدةل :
Un roi avait un fils qu’il aimait beaucoup
ٌَِػ المٍّٗل المًل٘ ُٖ ًغا المدةل ،والمٍّٗل المًل٘ شؾب ثّػِٕ المّرم
مؤٝع لّٗلي او ُم ّبّن لوٍِي او ِعدى ُّ
الٍؿّى " ممعر مومٍب ّ
ِعل ِلَ ُمًل٘ وٍٚع الصعث
ِ
ّ ِ
الٜمّة ّ
ثّٙع  ،وًٍ ٖولة" ٌٍٖ 19دال ِلَ ّ
من ّٓػ ُّ
والجوٍع ،وهالشٌ مة ِٜةٖبي ُٖ اللٔة
الٗػهؾّة لّعم وزٍد لّٔة ممةخلة من شّح البوّة إذ ثؾجّم ٞالٗػهؾّة الَػفadverbe.
وًغا ل ِّوُ ان الَػف ُٖ الٗػهؾّة ِجػزم ُٖ زمُّ الشٍال بمٍّٗل مًل٘ إلَ اللٔة
آ
الّػبّةّ ،
وِبّن المدةل الثُ ثػزمجي بةلصةل:
ٝةن ِةّ ٞٝ
مجمٌال (شةل) Il mangeait longtement
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• مدةل :2اِعدت ل ٛمٜـجبة ِرةور مٜـجبُ
هالشٌ الجٜػار (مٜـجبة/مٜـجبُ) للجّبّػ ِن الملّٜة إل ا ّن الٗػهؾّة ل ّ
ثصبغ ثٜػار الٜلمة
ُٖ الرملة الٍاشعةُ ،
ٖةؿجبعلت الٜلمة ّ
المٜػرة بومّػ الملّٜة.
je t’ai préparé un bureau près du mien
• مدةل :3الهوبةط الجؼام معرك واع
ثؾجّم ٞالّػبّة المػادٖةت لجةّٝع الٜٗػة ُٖ ٍٚلوة معرك واع ،بّومة ثوّٕ الٗػهؾّة
الصةلٝ ،مة ٌَِػ ُٖ ثػزمة المدةل:
la discipline est un engagement pleinement conscient
• مدةل :4الَةًػة الرلّعِة اًم مة ّ
ِجمّؼ بي الصٙب الػابُ.
ثظجلٕ البوّة ُٖ اللٔة الّػبّة ِن اللٔة الٗػهؾّة ّٖمة ِظك اؿجّمةل اّٖ ٞالجٗوّ،ٞ
آ
ٖةلمّٔة الثّة ُٖ اللٔة الّػبّة:
" اّٖ ٞالجٗوّ + ٞمة  +الّٗ" ٞ
آ
ثو ٞٙإلَ اللٔة الٗػهؾّة ِلَ الوصٍ الثُ:
"الّٗ + ٞمة  +اّٖ ٞالجٗوّ ،"ٞاي اثبةع اثرةى ِٜؾُ ،مد:ٞ
Ce que j’ai fait de plus important
ّٖلت
مة
اًم
آ
وِلّيٖ ،جػزمة المدةل الػابُ ًُ ِلَ الوصٍ الثُ:
Le phénomène glaciaire est la caractéristique la plus importante de l’ère
quaternaire.
ًم مة ّ
وهالشٌ ا ّن المّٔة "اّٖ ٞالجٗوّ + ٞمة  +الّٗ( "ٞا ّ
ِجمّؼ  )..هٙلت إلَ لّٔة
مٜةٖبة ُٖ اللٔة الٗػهؾّة بةثرةى ِٜؾُ اي ثةطّػ اّٖ ٞالجٗوّٝ ٞمة اؿجبعل الّٗ ٞبةؿم
ٝإزػاء ُٖ الجػزمة .
• مدةلِ( :5المةت الٍ)ٕٚ
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Le travailleur réussit ; le paresseux échoue
Ne lui parlez pas :il dort
ثؾجظعم الٗػهؾّة ِالمةت الٍ ٕٚللجٍهّس بّومة ُثؾجظعم ُٖ الّػبّة ادوات وشػوف
آ
الٍل ،ٞوِلّي ثٍٜن الجػزمة ِلَ الوصٍ الثُ :
الوفّى ِورس امة الٜؾٍل ُّٖظٗ٘
ل ّ
ثٜلمي ٌٍٖ هةام
ٖمن طال ل ًغى المدلة ّ
ِجبّن لوة ا ّن الجػزمة ل ثو ٞٙالبوّة ب ٞثػاُِ طمٍلّةت اللٔة
آ
ُٖ ه ٞٙالمّوَ ،وًٍ امػ ل ِعرٝي المجػزم آال لُ ٝمة ّ
ؿّجوس لوة ُٖ الجػزمةت ال لّة .
آ
 2.4مفة ٞٝالجػزمة ال لّة
 الجػزمة من الّػبّة إلَ الٗػهؾّة:آ
آ
ٌَِػ الرعول الثُ الجػزمةت ال لّة لالمدلة المغٍٝرة ؿةبٙة من اللٔة الّػبّة إلَ اللٔة
الٗػهؾّة:

Google

Babylon
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170- 0583

-Etait le roi d’un garçon aime
affectueux et désireux
- Je l'ai mis en place un bureau à
côté de mon bureau
- la discipline consciente d'un
engagement conscient
-phénomène
de
glace
caractéristique la plus importante de
la quatrième période.
 -était un jeune garçonلملّ ٛ
ِصبي
شبة ّ
ّ
زمة
- J'ai préparé en vous un bureau
ِ mon Bureauرةور
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- à la discipline de l'engagement
medrek conscient
- à ce phénomène de glace plus
الصٙب caractérise
ِصبي ّ
-était un jeune garçonلملّ ٛ
شبة
ّ
زمة
- j'ai préparé en vous un bureau
ِرةورmon Bureau
- la discipline engagement
medrek conscient
- phénomène de glace plus
caractérise
الصٙبiv.

آ
ِمّب ِلَ الجػزمة ال لّة ه ٞٙالمدلة الؾةبٙة ممة اهجذ ثػزمةت ٓػِبة ل مّوَ لٌة وذات
اطًةء ٖةدشة ،إهةٖة إلَ إًمةل ثػزمة بّن الٜلمةت مد" ٞمعرك – ِرةور – ملِ – ٛصبي
آ
زمة – ّ
شبة ّ
ِػبّي ...إلض"ِ ّٕٜٖ .مٜن الِجمةد ِلَ المجػزم ال لُ ُٖ ه ٞٙلّٔة المٍّٗل
ّ
المًل٘ والجمل ٛوالمبجعا والظبػ واّٖ ٞالجٗوّ ٞومة قةبي ذل ٛمن طمٍلّةت لٍِٔة .ومُ
ذلٖ ٛجػزمة  ٍٞٚٚهٙلت المّوَ إلَ ّ
شع مة مٙةرهة بّٔػًة.
 الجػزمة من الٗػهؾّة إلَ الّػبّة:ُٖ الجػزمة من اللٔة الٗػهؾّة إلَ اللٔة الّػبّة ،رٝؼهة ِلَ ِالمةت الٍ ٕٚالٍاردة
آ
للجٍهّس ،وِلّي ل ِمٜن لال لة هٙلٌة ،هةًِّ ٛن ثػزمة الٜلمةت ،مد:ٞ
Google
Babylon
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هرس ِةمٖ .ٞفٝ ٞؾٍل
ل اثصعث مّي ،وٚةل اهي ِوةم
ٖةلّةم ٞهرس ِٗ; paresseuxفٞ
ل  parlezال وًٍdort
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ٖةلّةم ٞهرس ; paresseuxثٗفٞ
ل  parlezال وًٍdort

ٌَِػ الرعول ثػزمةت طةيبة ول مّوَ لٌة ،ول ِمٜن اِجبةرًة همٍلةٝ ،مة اهٌة اًملت
ثػزمة الٜلمةت ) ، (paresseux- parlez- dortومن بّن الوجةاذ الجُ ّثم الٍلٍل إلٌّة ًُ
اهٌة ثػزمة شػّٖة ،وٌّٖة اطًةء ٝـدّػة ّ
ثظ ٞبةلمّوَ ،إهةٖة إلَ اطًةء هصٍِة ٖةدشة.
آ
5شعود الجػزمة ال لّة:
ِمٜن الٍٙل إن الجػزمة آال لّة بصةزة داامة إلَ ّ
ثعط ٞالّومػ البفػي ُٖ الجمصّس
والمػازّة إذا مة ّ
ثّل٘ المػ ببوَ مجفةبٌة مة بّن اللٔجّن ،ولٜن ُٖ ًغى الصةل شؾب
آ
آ
المدلة الٍاردة ،ل ِمٜن الٍٙل إن المجػزم ال لُ اداة مؾةِعةٖ .ةلجػزمة ال لّة ُٖ ؿّةق هٞٙ
الظمٍلّةت اللٍِٔة ّٓػ ممٜوة لن ٌّٖة ثولّ ٞواهصػاف ِن المّوَٝ .مة ان ّ
ثعط ٞالّومػ
البفػي للجمصّس ّٖي موّّة للٍٚت إذ ِلَ المجػزم ان ِّّع من زعِع الجػزمة وٖ٘
طمٍلّةت اللٔة الموٍٙل إلٌّةٝ .مة ان الجػوِذ للبػامذ الجػزمّة ُٖ قبٜة الهجػهت
وثٙعِمٌة ٝبعِ ٞللمجػزم البفػي ًٍ امػ هؾبُ ول ِمٜن إخبةثي إل بّع الجرػبةٖ .ةلِجمةد
آ
ِلَ ال لة ُٖ ه ٞٙالجػزمةت ذات الظمٍلّةت اللٍِٔة ِوصمػ ُٖ اؿجّمةل المّةزم
اللٜـجػوهّة للجّػف ِلَ مّوَ الٜلمةت ،والجػزمة ثٍٜن ِلَ ِةث٘ المجػزم البفػي الغي
ّ
والجّػف ِلَ المّوَ شؾب الؾّةق والظمةاك اللٍِٔة الظةلة
ُِٗجػض موي مّػٖة اللٔجّن
ب ٜٞلٔة .
الظةثمة:
ل ٜٞلٔة طمٍلّةت لٍِٔة ثوٗػد بٌة ِن بة ُٚاللٔةتّ ،
وثبّن لوة من طالل إزػاء ثػزمة
آ
آ
الّة مة بّن الّػبّة والٗػهؾّة ٚمٍر المجػزم ال لُ ُٖ إهجةج المّوَ المصّس ،ومػاِةة
طمٍلّةت اللٔة ،لن الجػزمة ِمٍمة ل ثو ٞٙالبوّة ب ٞمن بّن مٌةمٌة الّٙةم بجّعِ ٞبوٍي
آ
مٜةٖئ إلهجةج المّوَ الٍارد ُٖ الل ،ٞوًٍ امػ ّٓػ ممٜن ُٖ الجػزمةت ال لّة ُٖ وٚجوة
الصةلُ .وِلّيّ ،
ِجّّن ِلَ المجػزم مػاِةة الطجالٖةت اللٍِٔة بّن اللٔةت المجػزم موٌة
والمجػزم إلٌّة وإِرةد الصلٍل الموةؿبة لٌة .ومويِ ،ؾجٗةد من بػامذ الجػزمة ُٖ ًغى الصةلة
ُٖ ثػزمة الٜلمةت ٖصؾب وِلَ المجػزم البفػي إِرةد المّْ المٜةٖبة لالل .ٞوِمٜن
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إدراج ًغا الوٍع من الجػزمةت ُٖ إيةر الجػزمة البفػِة بمؾةِعة الصةؿٍب ل ُٖ ؿّةق
آ
آ
الجػزمة ال لّة ول ُٖ الجػزمة ال لّة بمؾةِعة البفػ .
ٚةامة الممةدر والمػازُ:
بةللٔة الّػبّة:
ـ ابن موٍَر ،لؾةن الّػب ،دار المّةرف ،مذ  ،2ج  ،5دت.
ـ شؾّب إلّةس شعِع ،الٍل الجػزمة ،دار الٜـجب الّلمّة.
آ
ـ ِالء ِبع الٌةدي"الجػزمة ال لّة وثةخّػًة" زػِعة الًػام 20 ،لٗػ ّٖٗ 15/ 1430ػي ،2009
الّعد .44631
ـ ِلُ مّلُ ،اِمةل الوعوة الّةلمّة الولَ لجعرِؽ المّلٍمةثّة بةللٔة الّػبّة الموّٙعة
بجٍهؽ ُٖ  18زٍِلّة  ،2003مػٝؼ الوفػ الرةمُّ.2003 ،
آ
ـ مصمٍد بن ِبع الؾالم ِؼب ،إقٜةلّةت ثػزمة مّةهُ الٙػان الٜػِم
آ
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