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Abstract: The Muslims around the world use Arabic language for many
functions. Likewise, Sri Lankan Muslims also use it in their daily worships
and School & University studies although they speak Tamil as a native
language. According to this, the Learners of Arabic language as a foreign
language face difficulties and make mistakes in identifying meanings of
sentences and translating them into Arabic language. Therefore, this research
aims to identify errors and difficulties faced by Arabic language learners when
translating them. This research is based on: descriptive and analytical
methodology. Primary data were gathered from interview and questionnaire.
Interview was conducted with specialized students of second year from the
department of Arabic language, Faculty of Islamic Studies and Arabic
Language, South Eastern University of Sri Lanka and questionnaires were
distributed to one hundred male and female general degree students of second
year from the department of Arabic language. The sample of the study was
chosen randomly among them. Secondary data were collected from books,
research papers, articles, thesis and websites. MS Excel was used for data
analysis. This research found that the Learners of Arabic language as a foreign
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language faced difficulties when translating in choosing appropriate words
and determining their meaning. They also made mistakes in identifying
subject, object, masculine and feminine, articles, adjective, genitive and in
using appropriate conjunctions and prepositions.
Keywords: Translating Sentence, Sentence Pattern, Arabic Language, Tamil
Language

الملخص :يستخدم املسلمون اللغة العربية لعدة وظائف يف أحناء العامل ،هكذا مسلمو
سريالنكا أيضا يستخدموهنا يف عباداهتم اليومية ودراساهتم املدرسية واجلامعية رغم أن لغتهم األم
تكون اللغة التاملية .ولذا يواجه دارسو اللغة العربية لغة أجنبية يف سريالنكا الصعوبات وخيطؤون
يف حتديد معاين اجلمل وترمجتها إىل اللغة العربية .ولذا يهدف هذا البحث إىل حتديد األخطاء
والصعوبات اليت يواجهها دارسو اللغة العربية لغة أجنبية عند ترمجتها .وللحصول على هذا
اهلدف ،يعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي ،واتبع الباحثان الطريقة امليدانية
واملك تبية .وأما الطريقة امليدانية فهي تتمثل يف املقابالت الشخصية واالستبانة .وجتري املقابالت
مع الطلبة املتخصصني باللغة العربية يف السنة الثانية وتوزع االستبانة على مائة من الطلبة
والطالبات من درجة البكالوريوس العامة من السنة الثانية من قسم اللغة العربية من كلية الدراسات
اإلسالمية واللغة العربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا وختتار العينة عشوائيا منهم .وأما الطريقة
املكتبية فهي كانت من الكتب والبحوث واملقاالت والرسائل اجلامعية والشبكات اإللكرتونية.
قد بستخدم الربنامج  MS Excelلتحليل املعلومات .فتنتج هذا البحث أن دارسي اللغة العربية
لغة أجنبية يواجهون الصعوبات عند الرتمجة يف اختيار الكلمات املناسبة وحتديد معناها ويف
إضافة الكلمات لبناء اجلمل الصحيحة وإضافة اجلمل لرتكيب الفقرات ،كما أهنم خيطؤون يف
حتديد الفاعل واملفعول واملذكر واملؤنث والتعريف والتنكري والنعت واملنعوت واملضاف واملضاف
إليه ويف استخدام أدوات الربط املناسب وحروف اجلر.
كلمات داللية :ترمجة اجلمل ،نظام اجلمل ،اللغة العربية ،اللغة التاملية
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المقدمة
تعريف عن اللغتين العربية والتاملية:
إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي وهلا فضل واسع وشرف مستمر من بداية نزول
القرآن اجمليد على خامت األنبياء حممد صلى اهلل عليه وسلم .وهي عنوان اهلوية ،شرفها وجمدها
وعمودها وعمادها وأساسها الراسخ املكني فهى جتسيد للهوية اإلسالمية اليت شرفها اهلل وأنزل
هبا قرآنه الكرمي ووسيلة حفظه وانتشاره بني الناس فهي اللغة اخلالدة إىل أن يرث اهلل األرض
ومن عليها .تعترب اللغة العربية من العائلة اللغوية السامية ( )Semiticمن أمهات اللغات املنتشرة
حول العامل ،وهى اللغة اليت يتحدث هبا أكثر من ملياري إنسان على سطح األرض ،كما أن
اللغة العربية هي لغة الصيغ واإلعراب والتصرف كما ختتص بغنية أصواهتا واشتقاق كلماهتا
ومتزامحة فصاحتها متصفة باملرونة والتنوع يف بناء مجلها ،مع أن كل حرف يف العربية له قيمة
وكل حركة هلا هدف خاص (هشام .)7102 ،يعد املربد هو أول من استعمل مصطلح "اجلملة"
من الرعيل األول فقسمها إىل قسمني :امسية وفعلية ،أما الزخمشري فقد قسمها إىل أربعة :امسية،
فعلية ،شرطية و ظرفية ،وهناك من قسمها إىل ثالثة أقسام مثل ابن هشام ومن تبعه  :امسية ،
فعلية و شرطية (مصلح .)7102 ،بناء على هذا ،أن نظام اجلملة يف العربية ختتص برتتيبها
وتركيبها.
وأما اللغة التاميلية فهي أحد أطول اللغات الكالسيكية يف العامل أمجع .مت ذكرها يف املرتبة
استخداما يف مجيع أحناء العامل .تنتمي اللغة
العشرين يف قائمة علم األجناس باللغات األكثر
ً

التاميلية إىل عائلة اللغات الدرافيدية ( السلطانة .)7102 ،إن اللغة التاميلية تتضمن ثالثة أقسام
من نظام اجلملة وهي اجلملة البسيطة واجلملة املركبة واجلملة املعقدة .بناء على هذا ،أن لكل
لغة من هتني اللغتني نظاما خاصا باجلملة وتركيبها كما أن هناك عدة من أوجه التشابه والتناحر
يف نظام اجلمل بني هتني اللغتني (صادفة وفرون.)7102 ،
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الترجمة بين اللغات

الرتمجة كلمة عربية أصلية ،التأرمجان والرتمجان :املفسر للسان ،الرتمجان بالضم والفتح:

هو الذي يرتجم الكالم ،أي ينقله من لغة إىل لغة أخرى (ابن منظور .)0222 ،كما عرفها نيو
مارك أن الرتمجة هي مهارة تتمثل يف حماولة إحالل رسالة أو بيان مكتوب بإحدى اللغات برسالة
أو بيان مكتوب بلغة أخرى" (يوسف .)7112 ،هكذا يقول كادفود أن الرتمجة هي عملية إحالل
النص املكتوب بإحدى اللغات (يسميها اللغة املصدر) إىل نص يعادله مكتوب بلغة أخرى
(يسميها اللغة املستهدف) النقل إليها (يوسف.)7112 ،
إن الرتمجة تبادل ثقايف عرب نقل آثار أدبية وغريها من لغة إىل أخرى ،فرضت تقنية ودقة
وتقيدا بقواعد خاصة ،حبيث أصبحت فنا قائما بذاته من الفنون األدبية (عبد النور.)0291 ،
بناء على هذا ،هي نقل احملتوى من لغة املصدر إىل لغة اهلدف ،والرتمجة تعترب فنا مستقال حبد
ذاته حيث أنه يعتمد على اإلبداع واحلس اللغوي والقدرة على تقريب الثقافات.
تنقسم الرتمجة إىل الرتمجة التحريرية ،الرتمجة التتبعية ،الرتمجة الفورية ،الرتمجية اآللية .هكذا
يقسم البعض الرتمجة باعتبار النوعية إىل:
النوع األول  -الرتمجة ضمن اللغة الواحدة :وتعين هذه الرتمجة أساسا إلعادة صياغة
مفردات رسالة ما يف إطار نفس اللغة .ووفقا هلذه العملية ،ميكن ترمجة اإلشارات اللفظية بواسطة
إشارات أخرى يف نفس اللغة ،وهي تعترب عملية أساسية حنو وضع نظرية وافية للمعىن ،مثل
عمليات تفسري القرآن الكرمي.
النوع الثاين  -الرتمجة من لغة إىل أخرى  :وتعين هذه الرتمجة ترمجة اإلشارات اللفظية
إلحدى اللغات عن طريق اإلشارات اللفظية للغة أخرى .وما يهم يف هذا النوع من الرتمجة ليس
جمرد مقارنة الكلمات ببعضها وحسب ،بل تكافؤ رموز كلتا اللغتني وترتيبها .أي جيب معرفة
معىن التعبري بأكمله.
النوع الثالث  -الرتمجة من عالمة إىل أخرى  :وتعين هذه الرتمجة نقل رسالة من نوع معني
من النظم الرمزية إىل نوع آخر دون أن تصاحبها إشارات لفظية ،وحبيث يفهمها اجلميع .ففي
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البحرية األمريكية على سبيل املثال ،ميكن حتويل رسالة لفظية إىل رسالة يتم إبالغها باألعالم،
عن طريق رفع األعالم املناسبة (جنيب.)7112 ،
يستخدم هذا البحث النوع الثاين من أقسام الرتمجة املذكورة هي الرتمجة من لغة إىل أخرى،
ألن هذا البحث حياول أن حيدد األخطاء والصعوبات اليت يواجهها دارسو اللغة العربية لغة
أجنبية عند ترمجة اجلمل .كما أن اللغتني العربية والتاملية تنتميان إىل العائلة اللغوية املختلفة،
فعملية الرتمجة ليس بأمر سهل .ألهنما تتضمنان القواعد املتنوعة يف بناء اجلمل وتركيب العبارات.
حني أشار سليمان بن عمر السحيباين عن الدراسات التقابلية بني نظام اجلمل للغات فقال إن
علم اللغة التقابلي من أقدم مناهج علم اللغة احلديث ،ومن أبرز العلوم املهمة يف جمال اللغويات؛
إذ يهتم بدارسة النظام اللغوي يف خمتلف اللغات ،ومقابلتها بعضها ببعض ،وإبراز مواطن التشابه
واالختالف بني اللغات (السحيباين .)7102 ،حسب هذه القضية ،إن هذا البحث ح ّدد
الصعوبات واألخطاء يف ترمجة اجلمل التاملية إىل العربية خالل الدراسة التقابلية بني اللغات.
الجملة في اللغتين العربية والتاملية
أما اجلملة فهي الصورة اللفظية الصغرى للكالم املفيد يف أية لغة من اللغات ،وهي املركب
الذي يبني املتكلم به صورة ذهنية تألفت أجزاؤها يف ذهنه ،مث هي الوسيلة اليت تنقل ماجال يف
ذهن املتكلم إىل ذهن السامع .واجلملة التامة اليت تعرب عن أبسط الصور الذهنية التامة اليت
يصح السكوت عليها ،تتألف من ثالثة عناصر رئيسية ،هي :املسند إليه ،واملسند ،واالستناد.
إن يف كل لغة مجال ،ولكل منها نظاما خاصا.
بناء على هذا  ،إن اجلملة العربية هلا صورتان  - ۱ :امسية  – ۲فعلية ،فاجلملة االمسية
يف العربية هي اليت تبدأ باسم وتتكون من ركنني أساسيني مها  - 0 :املبتدأ  - ۲.اخلرب مسند،
فعند ذكر املبتدأ ( املسند إليه ) ال بد من حتديد اخلرب ( املسند ) ليتم املعىن  ،وحكم كل منهما
الرفع وقد يكون اخلرب امساً مفرداً حنو  :الطقس مجيل أو مجلة فعلية ،حنو  :الفالح حيرث األرض
أو مجلة امسية  ،حنو  :املدرسة فناءها واسع (الكفوي.)0297،
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وأوسع من ذلك يف وسائل التفرقة أن اللغة العربية تسمح بابتداء اجلملة حبرف اجلر وتؤدي
بذلك معين حتسبه التاميلية جمردا من الكالم املفيد  ،فإذا قال العريب "يف الدار رجل " فهو كالم
مفيد  ،وتقدمي اجلار واجملرور فيه مقصود  ،ألنه يشتمل على تنبيه ال يؤديه هذا األداء يف قول
القائل " رجل يف الدار "  .أما هذه العبارة بعينها باللغة التاميلية (;;)tPl;bYs;s xU kdpjd
 /oru maintain ve:ddil/فهي لفظ غري مفيد .فاللغة التاميلية تسمح بوجود اسم غري معرفة
يف بداية اجلملة خبالف اللغة العربية اليت ال جيوز االبتداء بنكرة  ،إال مبسوغ  ،مثال:
;" / oru maintain ve:ddil irukkinra:n/ )kdpjd; tPl;by; ,Uf;fpd;whdيف الدار
رجل ".
أما الصورة الثانية للجملة يف العربية فهي اجلملة الفعلية اليت تبدأ بفعل وتعتمد ترتيبا
( xU

أساسيا من فعل ( مسند )  ،وفاعل ( مسند إليه ) ومفعول به إذا كان الفعل متعدياً
(الكفوي.)0297،
أما اللغة التاميلية فتختص نوعا واحدا من اجلمل هي االمسية  ،وهي تنقسم إىل ثالثة
أقسام " /tani va:kkiyam/ )jdp thf;fpak;( :اجلملة البسيطة" )$l;L thf;fpak;( ،
/ko:ttu va:kkiyam/

" اجلملة املركبة"

/kalappu va:kkiyam/ )fyg;G thf;fpak;( ،

"اجلملة املعقدة".
فاجلملة البسيطة يف اللغة التاميلية تتكون من جزء واحد ذو معىن حمدد  ،وتوصف كجزء
أساسي له معىن تام ،حنو

rhg;gpl;lhu;( :

(;)je;ij ,uTzit rhg;gpl;lhu

" /tantei sa:ppiddar/ )je;ijأكل األب" ،
" /tantai iravunawai sa:ppiddar/أكل األب

العشاء".
َ
وهذا ال يعين أن اجلملة البسيطة قصرية  .فهناك مجل طويلة توصف بأهنا مجل بسيطة ،
حنو :

( rpWtd; ghlrhiyapypUe;J je;ijAld; Ng&e;jpy; tPl;Lf;F

;)te;jhd

/siruwan pa:dasa:lailiruntu tantaiudan pe:runtil we:ttuku wanta:n/

"جاء الولد من املدرسة إىل البيت مع أبيه باحلافلة" (.)Karunakaran,2000
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أما اجلملة املركبة فتتكون يف اللغة التاميلية من مجلتني بسيطتني أو أكثر ترتبط بعضها
ببعض بروابط ،مثلum, o:, alltu, a:na:l, / )ck;> X> my;yJ> Mdhy;> MfNt( :
 " /a:kaweو ،أم  ،أو  ،لكن  ،فاء " .أي تتكون من جزئني أو أكثر  ،وترتب هذه األجزاء
ترتيبا ثابتا ،مثل فاعل (مسند إليه) مث املفعول مث الفعل (مسند ) ،فإن حذف أي جزء من هذه
اجلملة ،يؤدي إىل تغيري املعىن ،مثالehk; Njhl;lj;jpw;F nry;Nthk; my;yJ ( :
;na:m toddattikku selwo:m allatu kadatkaraiku / )flw;fiuf;Fr; nry;Nthk

" /selvo:mنذهب إىل احلديقة أو شاطئ البحر" (.)Nuhman,2013
أما من اجلمل يف اللغة التاميلية فهى (;/kalappu va:kkiyam/ )fyg;G thf;fpak
"اجلملة املعقدة" اليت حتتوي أكثر من فعل ،وتتكون من مجلتني  :أساسية ،وثانوية ،تتضمن فكرة
أساسية ،وأفكارا أخرى تابعة هلا ،لتكون مجلة معقدة ،مثالehd; Mq;fpyk; gbf;f ( :
;" /na:n a:ngilam padikka virumpinen/ )tpUk;gpNddأردت أن أدرس اللغة
اإلجنليزية"(.)Karunakaran,2000
هدف البحث:

يهدف هذا البحث إىل حتديد حتديات ترمجتها عند دارسي اللغة العربية لغة أجنبية .بناء
على هذا ،إن دارسي اللغة العربية لغة أجنبية يواجهون الصعوبات وخبطؤون يف حتديد معاين
اجلمل وترمجتها إىل اللغة العربية .ولذا حي ّدد هذا البحث األخطاء والصعوبات اليت يواجهها
دارسو اللغة العربية لغة أجنبية عند ترمجة اجلمل التاملية إىل اللغة العربية.
حدود البحث:

احلد املوضوعي :ترمجة مخس مجل تاملية من اجلمل البسيطة واجلمل املركبة واجلمل املعقدة
إىل اللغة العربية.
حد البشر :مائة طالبة من السنة الثانية
احلد املكاين :قسم اللغة العربية من جامعة جنوب شرق
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خطوات البحث:

إن هذا البحث حياول أن حيدد األخطاء والصعوبات عند ترمجة اجلمل التاملية إىل اللغة العربية

لدى دارسي اللغة اللعربية لغة أجنبية .لذا ،هذا البحث يتحدث عن اللغتني املختارتني ملعرفة
حالتهما اللغوية ،مث يعاجل ترمجة اللغات مع أنواعها املتنوعة إلكمال اإلطار النظري له ،تاليا
يتكلم تركيب اجلمل يف اللغتني العربية والتاملية إلتاحة معرفة اسرتشادية للقارئ ،بعد ذلك يعاجل
األخطاء من االستبانات اليت قدمها الطلبة وهكذا الصعوبات عند ترمجة اجلمل العربية إىل
العربية ،أخريا يقدم التوصيات املناسبة حللول الصعوبات.
منهجية البحث
إن هذا البحث يتناول ترمجة اجلمل بني اللغتني مبختلف العائلة اللغوية ،ولذا يستخدم
هذا البحث وسيلة حتليل باملنهج الوصفي التحليلي للحصول على املعلومات الالزمة كما أنه
يعاجل بالدراسة التقابلية .وحتصل املعلومات من الطريقة املكتبية وامليدانية .وأما الطريقة املكتبية
فهي تكون من الكتب والبحوث واملقاالت والرسائل اجلامعية و الشبكات اإللكرتونية .أما
الطريقة امليدانية فهى تتمثل يف املقابالت الشخصية واالستبانة .وجتري املقابالت مع الطلبة
املتخصصني باللغة العربية يف السنة الثانية وتوزع االستبانة على مائة من الطلبة والطالبات من
السنة الثانية من قسم اللغة العربية وختتار العينة عشوائيا من السنة الثانية .ومن أجل احلصول
على نتائج علمية دقيقة ،تستخدم الطريقة النوعية والكمية من املنهج الوصفي اإلحصائي يف
استنتاج االستبانات مبساعدة برنامج التكنولوجي احلديث .MS Excel
إجراءات البحث:

تقع اإلجراءات املنهجية للدراسة وحتديد جمتمعها وعينتها ،وأدواهتا من حيث بنائها وتقنينها

وهي على النحو التايل :
منهج الدراسة  :استخدم الباحث يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحليلي ملعرفة درجة
الصعوبات واألخطاء اليت يواجهها دارسو اللغة العربية لغة أجنبية يف حتديد معاين اجلمل وترمجتها
بني اللغتني العربية والتاميلية وذلك من خالل االستجابات اليت مت تفريغها من أداة الدراسة.
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مجتمع الدراسة  :وقد نوعت عينة الدراسة إىل نوعني رئيسيني :أوال املشاركون يف االستبانة :
وقد شارك  011من طالب وطالبة من السنة الثانية من قسم اللغة العربية يف كلية الدراسات
اإلسالمية واللغة العربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا .ثانيا املشاركون يف املقابالت الشخصية:
وقد شارك عشرة طلبة من املتخصصني باللغة العربية يف السنة الثانية يف كلية الدراسات اإلسالمية
واللغة العربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا.
طرق جمع البيانات وتحليلها :وزع الباحثان االستبانات على مجيع جمتمع الدراسة ،وقد استبعد
الباحثان عددا من االستبانات نظرا لنقص البيانات فيها ولكن مل يفقد الباحثان أي استبانة،
وقد قابل الباحثان الطلبة املتخصصني فردا بفرد مبجموعة من األسئلة اليت أعدت حول ترمجة

اجلمل التاميلية إىل اللغة العربية .واجلدول ( )0يوضح العدد املوزع  ،والعدد املفقود ،والعدد
املستبعد ،والعدد النهائي الذي متت عليه عملية التحليل .
الجدول  :1أعداد االستبانات الموزعة والمفقودة والمستبعدة والمتبقى منها

ر.م

السنة الثانية

عدد الطلبة
020

اجملموع

النسبة المئوية من الكل

العينة المختارة من الطلبة

النسبة من المشاركين

1 %011 011

2

24

%011

الطلبة

%011

العدد المفقود

العدد المستبعد

العدد المأخوذ

الطالبات %22 .22 007

21

%21

1

1

22

%21 .7

12

النسبة

1
2

%41 .14

11

%11

1

4

42

%42 .9

أسئلة المقابالت:

 .0ما هى أسباب تعلم اللغة العربية؟
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 .7هل تريد أن تتعلم اللغة العربية؟
 .4ما رأيك يف مواصلة دراسة البكاليوريوس؟
 .1هل أنت متعلق بالرتمجة؟
قدمت يف جمال الرتمجة؟
 .2ما هى اجلهود اليت
َ
 .2تكلم عن نظام اجلمل التاميلية بوضوح.
 .2حتدث عن نظام اجلمل العربية بوضوح.
 .9ما هى الصعوبات اليت تواجهها عند ترمجة اجلمل بني العربية والتاميلية؟
 .2ما هى األسباب اليت تؤدي إىل هذه الصعوبات؟
 .01ما هى التوصيات حللول هذه الصعوبات؟
أسئلة االستبانة ونتائجها:

إن االستبانة تضمنت مخس عشرة مجلة من اللغة التاملية خالل األنواع الثالثة الرئيسية للجمل؛
وهي اجلمل البسيطة واجلمل املركبة واجلمل املعقدة .ومن هذه اجلمل ،ح ّددت أخطاء الطلبة
عند ترمجة اجلمل التاملية إىل اللغة العربية.

النوع األول ) /tani va:kkiyam/ jdp thf;fpaq;fs; :الجمل البسيطة(
;1. K`k;kj; xU Mrpupau; Mthu
)(Muhammat oru a:siriyar a:va:r

{حممد

مدرس}

2. ehd; vd;Dila tPl;Lf;Fr; nrd;Nwd;.
)(Na:n ennudaya ve:dduku senren

{ذهبت إىل

بييت}

?;3. je;ij vg;NghJ re;ijf;Fg; Nghfpwhu
)?(Tantai eppodhu santaikup po:hira:r

{مىت يذهب األب إىل

السوق؟}

4. m`;kj; cd;NdhL Ngrkhl;lhd;.
)(Ahmed unnodu pe:sama:dda:n

{ال يتكلم أمحد

معك}

5. ,J xU kpf mofhd Ngid ,y;iy.
)(Idhu oru azhahana penai illai
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نتائج الدراسة وتحليلها
أخطاء ترجمة الجمل التاملية إلى اللغة العربية:

ترجم األغلبية من الطلبة اجلمل َة األوىل صحيحا يف درجة أعلى بسبب وجود معرفة اجلمل

البسيطة ،وأما األقل منهم (ثالثة) فأخطأوا يف قواعد النحو العريب .وترجم األغلبية من الطلبة
اجلملة الثانية صحيحا يف درجة متوسطة بسبب وجود معرفة اجلمل البسيطة ،وأما األقل منهم
(عشرون) فأخطأوا يف قواعد النحو وستة عشر يف حتديد األزمنة .وترجم األغلبية من الطلبة
اجلملة الثالثة صحيحا يف درجة متوسطة بسبب وجود معرفة اجلمل البسيطة ،وأما األقل منهم
تسعة وثالثون فأخطأوا يف قواعد النحو العريب وثالثة يف عناية نظام اجلمل العربية ومثانية يف
حتديد األزمنة.
وترجم األغلبية من الطلبة اجلملة الرابعة صحيحا يف درجة متوسطة بسبب وجود معرفة
اجلمل البسيطة ،وأما األقل منهم سبعة وثالثون فأخطأوا يف قواعد النحو العريب ومخسة يف عناية
نظام اجلمل العربية وأحد يف حتديد األزمنة .وترجم األقلية من الطلبة اجلملة اخلامسة صحيحا
يف درجة منخفضة ،وأما األكثر منهم مخسة ومخسون فأخطأوا يف قواعد النحو العريب
وواحد وثالثون يف عناية نظام اجلمل العربية ،ويوضحها الشكل (.)0
أخطاء في ترجمة الجمل البسيطة من التاميلية إلى العربية

اجلملة اخلامسة

اجلملة الرابعة

اجلملة الثالثة

اجلملة الثانية

اجلملة األوىل

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

17

52

43

57

90

ترمجة اجلملة صحيحة

55

37

39

20

3

األخطاء النحوية

31

5

3

0

0

عدم عناية نظام اجلملة العربية

0

1

8

16

0

عدم حتديد األزمنة

الشكل  :1أخطاء في ترجمة الجمل البسيطة من التاميلية إلى العربية ()5-1
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النوع الثاني ) /todar va:kkiyam/ njhlu; thf;fpaq;fs; :الجمل المركبة(
6. ehDk; mtDk; tPl;Lf;Fg; NghNdhk;.
)(Na:num avanum ve:ddukkup po:no:m

{أنا وهو ذهبنا إىل

البيت}

7. eP ghu;j;j my;yJ Nfl;l tp\aj;ijg; gw;wpr; nrhy;.
)(Ne: pa:rtta alladhu kedda visayattai patti so:l

{قل عما بصرت أم مسعت}

;8. ,e;j E}iy gyKiw thrpj;Njd;; Mdhy; vdf;F xd;Wk
Gupatpy;iy.

{ (Inta no:lai palamuraiقرأت هذا الكتاب عدة مرات ولكن مل أفهم شيئا}
)paditten; a:na:l enaku onrum puriyavillai

9. Mrpupau; te;jpUf;fpd;whu;; MfNt> ,d;W mtu; fw;gpg;ghu;.
(a:siriyar vantirukkira:r; a:kave inru avar

{حيضر املدرس فيعلّم اليوم}
)katpippa:r

10. ehd; J}q;fp vOk;gp rhg;gpl;L tpl;L mYtyfj;jpw;F nrd;Nwd;.
(Na:n to:ngi ezhumpi sa:ppiddu

{استيقظت وأكلت مث ذهبت إىل املكتب}
)viddu aluvalahattitku senren

أخطاء ترجمة الجمل التاملية إلى اللغة العربية:
ترجم اثنان وعشرون طالبا اجلملة السادسة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
بسبب عدم عناية نظام اجلمل العربية يف درجة عالية ،وأما األقل منهم ثالثة وعشرون فأخطأوا
يف قواعد النحو العريب ومخسة عشر يف حتديد األزمنة واثنان بسبب عدم وجود املعرفة يف إضافة
اجلمل العربية.
وترجم ستة عشر طالبا اجلملة السابعة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
بسبب عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية يف درجة عالية ،وأما األقل منهم تسعة عشر
فأخطأوا بسبب عدم عناية نظام اجلمل العربية وأربعة عشر يف قواعد النحو العريب واثنان يف
حتديد األزمنة.
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وترجم أربعة وعشرون طالبا اجلملة الثامنة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
يف قواعد النحو العريب يف درجة عالية ،وأما األقل منهم ستة وعشرون فأخطأوا بسبب عدم
وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية وتسعة عشر بسبب عدم عناية نظام اجلمل العربية وثالثة
بعدم حتديد األزمنة.
وترجم مخسة وعشرون طالبا اجلملة التاسعة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
بسبب عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية يف درجة عالية  ،وأما األقل منهم ثالثة وعشرون
فأخطأوا يف حتديد األزمنة واثنان وعشرون بعدم عناية نظام اجلمل العربية وأربعة وعشرون يف
قواعد النحو العريب.
وترجم مخسة عشر طالبا اجلملة العاشرة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
بسبب عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية يف درجة عالية ،وأما األقل منهم ثالثة وثالثون
فأخطأوا بعدم عناية نظام اجلمل العربية ومثانية عشر يف قواعد النحو العريب ومثانية يف حتديد
األزمنة ،ويوضحها الشكل (.)7
أخطاء في ترجمة الجمل المركبة من التاميلية إلى العربية
60
50
40

30
20
10
0

اجلملة العاشرة

اجلملة التاسعة

اجلملة الثامنة

اجلملة السابعة

اجلملة السادسة

15

25

24

16

22

ترمجة اجلملة صحيحة

18

14

39

14

23

األخطاء النحوية

33

22

19

19

52

عدم عناية نظام اجلملة العربية

8

23

3

2

15

عدم حتديد األزمنة

36

24

26

57

2

عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية ،رغم
أن ترمجوا كلماهتا صحيحا

الشكل  :2أخطاء في ترجمة الجمل البسيطة من التاميلية إلى العربية ()11-6
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النوع الثالث ) /kalappu va:kkiyam/ fyg;G thf;fpaq;fs; :الجمل المعقدة(
11. ,J ehd; gbf;fpd;w gy;fiyf;fofk;.
)(Idhu na:n padikkira palhalaikkazhaham

{هذه جامعة أدرس فيها}

12. ehd; gj;J tUlk; tho;e;j ,e;j Cu; vdf;F kpfTk; gpbj;jJ.

{ (Na:n pattu varudam va:zhnta intaأحب هذه القرية اليت عشت عشر سنوات}
)o:r enaku mihavum pidittadhu

13. ehd; ahuplkpUe;J md;ig vjpu;ghu;j;NjNdh> mtu; vdf;F md;G
fhl;ltpy;iy.

{ (Na:n ya:ridamiruntu anpai edhirpa:rteno:,مل يرمحين ممن أملت الرحم}
)avarenaku anpu ka:ddavillai

14.mg;gh te;jpUf;fpwhu; vDk; nra;jp vdf;F ,g;NghJ jhd; njupAk;.

{ (Appa vantirukkira:r enum seidhi enaku ippodhuأدري اآلن أن األب قادم }
)tha:n terium

15. `hkpj; ntspehL Nghdijg; gw;wp ehd; Nfs;tpg;gltpy;iy.

{ (Ha:midh velina:du po:nadhai pattiما مسعت عن ذهاب حامد إىل اخلارج }
)na:n kelvippdavillai

أخطاء ترجمة الجمل التاملية إلى اللغة العربية:

ترجم مخسة وعشرون طالبا اجلملة التاسعة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة بسبب
عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية يف درجة عالية  ،وأما األقل منهم ثالثة وعشرون فأخطأوا
بسبب عدم حتديد األزمنة واثنان وعشرون بعدم عناية نظام اجلمل العربية وأربعة وعشرون بعدم معرفة
قواعد النحو العريب.
وترجم مثانية عشر طالبا اجلملة احلادية عشرة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
بسبب عدم عناية نظام اجلمل العربية يف درجة عالية ،وأما األقل منهم عشرون فأخطأوا يف قواعد
النحو العريب وتسعة عشر بسبب عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية ومخسة بعدم حتديد األزمنة.
وترجم تسعة عشر طالبا اجلملة الثانية عشرة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
بسبب عدم عناية نظام اجلمل العربية يف درجة عالية ،وأما األقل منهم تسعة وعشرون فأخطأوا يف
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قواعد النحو العريب وأربعة عشر بسبب عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية وتسعة بعدم حتديد
األزمنة.
وترجم واحد وعشرون طالبا اجلملة الثالثة عشرة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
بسبب عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية يف درجة عالية ،وأما األقل منهم سبعة وعشرون
فأخطأوا بسبب عدم عناية نظام اجلمل العربية و ثالثة وعشرون يف قواعد النحو العريب واثنا عشر
بعدم حتديد األزمنة.
وترجم سبعة عشر طالبا اجلملة الرابعة عشرة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
بسبب عدم عناية نظام اجلمل العربية يف درجة عالية ،وأما األقل منهم واحد وعشرون فأخطأوا يف
قواعد النحو العريب وتسعة عشر بسبب عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية ومثانية بعدم حتديد
األزمنة.
وترجم ثالثة وعشرون طالبا اجلملة اخلامسة عشرة صحيحا ،ويف حني أخطأ األغلبية من الطلبة
بسبب عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية يف درجة عالية ،وأما األقل منهم ستة وعشرون
فأخطأوا بسبب عدم عناية نظام اجلمل العربية وثالثة وعشرون يف قواعد النحو العريب وأربعة عشر
بعدم حتديد األزمنة ،ويوضحها الشكل (.)4
أخطاء في ترجمة الجمل المعقدة من التاميلية إلى العربية
50
45
40
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اجلملة اخلامسة
عشرة

اجلملة الرابعة
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اجلملة الثالثة
عشرة

اجلملة الثانية
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23
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18

ترمجة اجلملة صحيحة

23

21

23

29

20

األخطاء النحوية

26

36

27

33

44

عدم عناية نظام اجلملة العربية

14

8

12

9

5

عدم حتديد األزمنة

34

19

40

14

19

عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل العربية ،رغم
أن ترمجوا كلماهتا صحيحا

الشكل  :3أخطاء في ترجمة الجمل البسيطة من التاميلية إلى العربية ()15-11
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إن هناك صعوبات كثرية تتعلق بالرتمجة من اللغة األم إىل اللغة األجنبية ،منها ما هو
متعلق بالصعوبات العامة يف اللغة العربية وكتابتها (حممد ،حبيب اهلل .)7102 ،وإما الصعوبات
الرئيسية يف الرتمجة فهي الكفاءة اللغوية وإضافة اجلمل (هشام ومناس وعليار )7102 ،واملعرفة
عن سياق اجلمل (عليار وصادفة وفرون .)7101 ،بناء على هذا ،يبني اجلدول ( )7الصعوبات
الىت واجهها الطلبة عند ترمجة هذه اجلمل املذكورة إىل العربية.

ر.م

الجدول  :2صعوبات في ترجمة الجمل التاميلية إلى اللغة العربية

الصعوبات

موافق تماما موافق محايد رافض

0

عدم التعلق بالرتمجة

02

44

41

2

7

عدم وجود املعرفة عن نظام اجلمل يف التاملية

01

40

71

79

4

قلة ثروة الكلمات

79

42

71

2

1

عدم وجود املعرفة عن قواعد اللغة العربية

02

42

72

2

2

الضعف يف الكتابة بالعربية

70

79

72

02

2

الضعف يف إضافة اجلمل

74

41

41

2

2

عدم وجود املعرفة عن إضافة الكلمات لبناء
اجلمل الصحيحة
عدم معرفة معىن الكلمات حسب السياق

02

10

72

9

72

47

47

1

9

 . 1عدم التعلق بالترجمة  :واجه األغلبية
من الطلبة الصعوبات عند ترمجة اجلمل

التاميلية إىل العربية يف درجة متوسطة بسبب
عدم التعلق واالشتغال يف الرتمجة ولكن ثالثة
وثالثني وافقوا يف وجود هذه القضية ،أما
األقل منهم سبعة عشر فوافقوا فيه متاما ،يف

عدم التعلق بالترجمة
موافق
تماما

رافض

10%

18%
موافق
35%

محايد
37%

الشكل  :4عدم التعلق بالترجمة
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حني تسعة طلبة مل يقبلوا هذا السبب ملواجهة الصعوبات يف الرتمجة ،ويبينه الشكل رقم (.)1

 .2عدم وجود المعرفة عن نظام الجمل في التاملية :مل يواجه األغلبية من الطلبة الصعوبات
عند ترمجة اجلمل التاميلية إىل اللغة العربية يف
درجة متوسطة بسبب وجود املعرفة عن نظام
اجلمل يف التاميلية ولكن واحدة وثالثني وافقوا
يف وجود هذه القضية ،أما األقل منهم عشرة
فوافقوا فيه متاما ،يف حني مثانية وعشرون طالبا
مل يقبلوا هذا السبب ملواجهة الصعوبات يف
الرتمجة .وتؤيد هذه النتائج أن الطلبة واجهوا
الصعب بدرجة أقل .ويبينه الشكل رقم (.)2

قلة ثروة الكلم
موافق

رافض
10%

تماما

30%

محايد
21%

موافق
39%
الشكل  :5عدم وجود المعرفة عن نظام الجمل في
التاميلية

 .3قلة ثروة الكلمات  :واجه األغلبية من
الطلبة الصعوبات عند ترمجة اجلمل التاميلية
إىل اللغة العربية يف درجة متوسطة بسبب قلة
ثروة الكلمات ولكن ستة وثالثني وافقوا يف
وجود هذه القضية ،أما األقل منهم مثانبة
وعشرون فوافقوا فيه متاما ،يف حني تسعة طلبة
مل يقبلوا هذا السبب ملواجهة الصعوبات يف
الرتمجة ،ويبينه الشكل رقم (.)2

عدم وجود المعرفة عن نظام الجمل في
موافق تماما
11%
موافق
33%

التاميلية

رافض
30%
محايد

26%
الشكل  :6قلة ثروة الكلمات

 .4عدم وجود المعرفة عن قواعد اللغة العربية :واجه األغلبية من الطلبة الصعوبات عند
ترمجة اجلمل التاميلية إىل اللغة العربية يف درجة متوسطة بسبب عدم وجود املعرفة عن قواعد اللغة
العربية ولكن تسعة وثالثني وافقوا يف وجود هذه القضية ،أما األقل منهم تسعة عشر فوافقوا فيه
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متاما ،يف حني ستة طلبة مل يقبلوا هذا السبب ملواجهة الصعوبات يف الرتمجة ،ويبينه الشكل رقم

(.)2

عدم وجود المعرفة عن قواعد اللغة العربية

موافق تماما
20%
موافق

رافض
7%
محايد
31%

42%
الشكل  :7عدم وجود المعرفة عن قواعد اللغة العربية

 .5الضعف في الكتابة بالعربية :واجه

األغلبية من الطلبة الصعوبات عند ترمجة الضعف في الكتابة بالعربية

اجلمل التاميلية إىل اللغة العربية يف درجة
متوسطة بسبب الضعف يف الكتابة بالعربية
ولكن مثانية وعشرين وافقوا يف وجود هذه
القضية ،أما األقل منهم واحد وعشرون
فوافقوا فيه متاما ،يف حني سبعة عشر طالبا
مل يقبلوا هذا السبب ملواجهة الصعوبات يف
الرتمجة ،ويبينه الشكل رقم ()9

86

موافق
تماما

23%
موافق
30%

رافض
18%

محايد
29%

الشكل  :8الضعف في الكتابة بالعربية
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 .6الضعف في إضافة الجمل :واجه
األغلبية من الطلبة الصعوبات عند ترمجة

اجلمل التاميلية إىل اللغة العربية يف درجة
متوسطة بسبب الضعف يف إضافة اجلمل
ولكن ثالثني وافقوا يف وجود هذه القضية،

الضعف في
إضافة الجمل رافض
موافق
6%
تماما
25%

محايد
37%

موافق

أما األقل منهم ثالثة وعشرون فوافقوا فيه
متاما ،يف حني ستة طلبة مل يقبلوا هذا السبب

32%

ملواجهة الصعوبات يف الرتمجة ،ويبينه الشكل رقم (.)2

الشكل  :9الضعف في إضافة الجمل

 .7عدم وجود المعرفة عن إضافة الكلمات لبناء الجمل الصحيحة :واجه األغلبية من
الطلبة الصعوبات عند ترمجة اجلمل
عدم وجود المعرفة عن إضافة الكلمات
التاميلية إىل اللغة العربية يف درجة متوسطة
لبناء الجمل الصحيحة
بسبب عدم وجود املعرفة عن إضافة
الكلمات لبناء اجلمل الصحيحة ولكن
واحدا وأربعني وافقوا يف وجود هذه
القضية ،أما األقل منهم مخسة عشر
فوافقوا فيه متاما ،يف حني مثانية طلبة مل
يقبلوا هذا السبب ملواجهة الصعوبات يف
الرتمجة ،ويبينه الشكل رقم (.)01
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موافق تماما
16%

رافض
9%

محايد
31%

موافق
44%

الشكل  :11عدم وجود المعرفة عن إضافة الكلمات
لبناء الجمل الصحيحة
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 .8عدم معرفة معنى الكلمات حسب السياق :واجه األغلبية من الطلبة الصعوبات عند ترمجة
اجلمل التاميلية إىل اللغة العربية يف درجة

متوسطة بسبب عدم معرفة معىن الكلمات
حسب السياق ولكن اثنني وثالثني وافقوا
يف وجود هذه القضية ،أما األقل منهم
مخسة وعشرون فوافقوا فيه متاما ،يف حني
أربعة طلبة مل يقبلوا هذا السبب ملواجهة
الصعوبات يف الرتمجة ،ويبينه الشكل رقم
(.)00

عدم معرفة معنى الكلمات حسب السياق
رافض

موافق تماما
27%

4%
محايد
34%

موافق
35%
الشكل  :11عدم معرفة معنى الكلمات حسب السياق

النتائج من تحليل الدراسات الميدانية:

يتناول هذا املوضوع النتائج لتحليل البيانات من االستبانات واملقابالت الشخصية اليت

هتدف قياس الصعوبات واألخطاء اليت يواجهها الطلبة عند ترمجة اجلمل التاميلية إىل اللغة العربية.
وعاجل حتليل البيانات حول موضوعني رئيسني  :الصعوبات واألخطاء يف ترمجة اجلمل التاميلية
إىل اللغة العربية ،واألسباب اليت تؤدي إىل هذه الصعوبات واملشكالت يف ترمجة اجلمل التاميلية
إىل اللغة العربية.
الصعوبات واألخطاء في ترجمة الجمل التاملية إلى اللغة العربية:

يتعلم الطلبة اللغة العربية بكوهنا لغة القرآن الكرمي والعبادات اليومية كما أهنا أداة لتبليغ
وضح حتليل االستبانات أن الطلبة
الدين احلنيف ووسيلة لفهم القرآن الكرمي والسنة النبويةّ .
الذين يتعلمون اللغة العربية لغة أجنبية واجهوا الصعوبات عند ترمجة اجلمل التاميلية إىل اللغة
العربية ،يف حني أهنم تكلموا اللغة التاميلية كلغتهم األم كما أهنم واجهوا الصعوبات عند ترمجة
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اجلمل من التاميلية إىل العربية ،ألن اللغة التاميلية لغتهم األم مهما اللغة العربية لغتهم األجنبية.
عندما ترجم الطلبة اجلمل من اللغة التاميلية إىل اللغة العربية فهم واجهوا الصعوبات ألسباب
شىت وهي :عدم وجود املعرفة عن نظام اجلمل يف التاميلية ،قلة ثروة الكلمات ،عدم وجود املعرفة
عن قواعد اللغة العربية ،الضعف يف الكتابة بالعربية ،الضعف يف إضافة اجلمل ،عدم وجود
املعرفة عن إضافة الكلمات لبناء اجلمل الصحيحة ،عدم معرفة معىن الكلمات حسب السياق
(انظر اجلدول .)7
أما األخطاء اليت وقعت من الطلبة عند الرتمجة من اللغة التاميلية إىل اللغة العربية فهي:
األخطاء النحوية ،عدم استخدام الكلمات التاميلية املناسبة للكلمات العربية ،عدم عناية نظام
اجلمل التاملية ،عدم وجود املعرفة يف إضافة اجلمل التاملية .أن عدم استخدام الكلمات التاميلية
املناسبة للكلمات العربية وإضافة اجلمل بغري مناسبة وقع أكثر من غريها .إن الطلبة ترمجوا اجلمل
البسيطة بوجه صحيح أكثر من اجلمل املركبة واجلمل املعقدة .ألهنم مل يضيفوا اجلمل العربية
باستخدام أدوات العطف املناسبة (راجع الشكلني .)7 ،0
األسباب التي أدت إلى الصعوبات واألخطاء في ترجمة الجمل التاميلية إلى اللغة العربية:
وه ي من قلة الرغبة يف استخدام اللغة العربية والتاميلية صحيحا ،قلة القراءة يف اللغة
التاميلية واللغة العربية ،عدم احلرص يف اطالع اللغتني ،التعلم حسب احلاجة ،عدم الرغبات يف
تعلم اللغتني العربية والتاميلية ،عدم وجود املعرفة عن قواعد اللغة العربية واللغة التاميلية ،عدم
التعلق بالرتمجة ،قلة التدريبات والتطبيقات يف الرتمجة ،قلة ثروة الكلمات ،عدم وجود املعرفة عن
السياق اللغوي ،الرغبة واالشتغال يف الرتمجة احلرفية (املصدر :اإلجابات من املقابالت).
خالصة البحث:
إن تعليم اللغة العربية له أمهية قصوى للطلبة املسلمني من حيث أهنا لغة القرآن والعبادات
اليومية .إن للطلبة الناطقني بالتاميلية عالقة وثيقة باللغة العربية من حيث أهنم يتعلموهنا من
املدارس العربية واجلامعات.وهكذا أهنم يتعلموهنا حلصول شهادة البكاليوريوس .ولكن الطلبة مل
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يتقنوا يف نظام اجلمل العربية عند ترمجة اجلمل التاميلية مهما تكلموا اللغة التاميلية كلغتهم األم.
إن الطلبة أحسنوا يف ترمجة اجلمل البسيطة من التاميلية إىل العربية ،ولكنهم مل يعرفوا متاما عن
كيفية إضافة اجلمل بأدوات العطف املناسبة .تقع األخطاء النحوية بسبب عدم قراءة السؤال
كامال وفهمه كامال .إن الطلبة عرفوا الكلمات يف اجلمل ولكنهم مل يعرفوا عن كيفية
استخدامها حسب سياق اجلمل.
الحلول المقترحة لهذه الصعوبات:
جيب على دارسي اللغة العربية لغة أجنبية االلتزام باألمور التالية :تعلم اللغة العربية بوضوح
مع احلرص اخلالص ،تعلم اللغة العربية بِ ٍ
بيان من حيث أهنا لغة اهلدف لناطقي اللغة التاملية،
التدريب املستمر يف جمال الرتمجة ،كثرة القراءة يف اللغتني العربية والتاميلية ،ازدياد املهارات
اللغوية ،العناية يف منو ثروة الكلمات ،أن يهتم بالقواعد النحوية عند الرتمجة ،العناية باألخطاء
النحوية عند كتابة اجلمل ،أن يهتم بسياق اجلمل ،البعد عن الرتمجة احلرفية.

المصادر والمراجع
إبراهيم ،خليل .)7110( .قواعد اللغة العربية للمتقدمني .عمان :األهلية للنشر والتوزيع.
ابن منظور ،مجال الدين .)0222(.لسان العرب .ط  .4بريوت :دار الصادر.

ابن جين ،أبو الفتح عثمان ،)7112( .اخلصائص .حتقيق حممد على النجار ،ط  ،0بريوت:
عامل الكتب.
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أيوب علي قاسم .)0292(.دراسة تقابلية عن اللغتني العربية والتاميلية على مستوى اجلمل
الصغرى .رسالة ماجسرت غري منشورة يف جامعة خرطوم.
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القاهرة :مكتبة الزهراء.
https:// www.noon-ds.com

السحيباين ،سليمان بن عمر.)7102(.أمساء اإلشارة يف العربية و اإلجنليزية :دراسة تقابلية .جملة
البحث العلمي .مت االسرتجاع على الرابط
العلوم العربية .عمادة
.www.imamu.edu.sa

سعدية ،نعيمة .)7100( .اجلملة يف الدراسات اللغوية .بسكرة :جامعة حممد خيضر.
91

Indonesian Journal of Arabic Studies, Volume (3), Issue (1), May 2021

Muhammadu Sainulabdeen Zunoomy, Mohammed Cassim Sithy Shathifa

السمرة ،حممود ،واملوسى هناد .)0292(.نظام اجلمل واإلعراب .سلطنة عمان :وازرة الرتبية
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على
معروف ،فريد .)7101( .اجلملة الفعلية يف اللغة العربية و  Kalimat Verbalيف اللغة
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