
  الترجمة التتابعٌة

  1م 

 

 : جذور مفهوم االنتربرتنج

  اشكال الترجمة االنتربرتنج ٌشار الٌها عادة كنشاط ترجمة كشكل خاص من

  ممارسة بشرٌة لدٌمة وواضح انها تسبك اختراع الترجمة الكتابٌة وهً

  المٌالد لبل 1911المدٌمة لغة االشور وبابل حوالً  ارجاعه الى االكادٌٌن وهو لغة السٌمتن االنتربرتنج نشاط ٌمكن -

 dragoman , كلمة ترجمانٌو االكادٌنٌة عربٌة االشتماق واخذ عنها المصطلح االنجلٌزي لالنتربرتر تتجذر من

 

امض ( و تلن هً الداللة غ فً الممابل مشتك من اللتٌنٌة )انتربرس ( وٌعنً الشخص )اكسبوندر ( الذي ٌشرح ما هو كلمة انتربتر االنجلٌزٌة -

  الجذرٌة لما هو لٌس واضحا

 شخص ٌشرح المعنى وٌبٌن المعانً الصعبة لالخرٌن وهو اساس داللً متناسب للغاٌة نستطٌع المول ان المصطلح الالتٌنً انتربرس ٌدل على

ً له   لالنتربرتر فً فهمنا الحال

  : تعرٌف االنتربرتنج

  انواع الترجمة هو الفورٌةعن غٌره من  ما ٌفرق االنتربرتر

  الذٌن ٌرٌدون التواصل عبر حواجز الثمافة واللغة مبدئٌا ٌؤدى االنتبرتر )االن وهنا ( لمنفعة الناس

 

 : رسالة منطولة ٌعرفه اوتو كٌدا كنوع من انواع الترجمة فٌمول االستخدام العام لالنتربرتنج كترجمة شفهٌة او تمدٌم

  فمط وال ٌمكن اعادتها او ردها مرة واحد النص المصدر ٌعرض

  للتصحٌح او االعادة النص الهدف ٌتم اصداره تحت ضغط الولت و فرصة للٌلة

 : محصور لالستخدام الفوري وبالتالً ٌمكن تعرٌفه كالتالً وعلٌه فاالنتربرتنج ٌمكن ان ٌتصف بنوع فوري للنشاط الترجمً ٌؤدي فً ولت

 واحدة فمط اللفاظ اللغة المصدر ً االول واالخٌر الى اللغة االخرى ٌتم اصدارها على اساس العرض لمرةٌتم تسلٌمها ف نوع من الترجمة التً

 

  2م 

  : االنتربرتنج كونه ترجمة

  ٌمٌلون الى تعرٌف ووصف موضوع دراستهم حسب اهداف وتجارب واهتمامات معٌنة علماء مختلفٌن

  : بانهافتحددها التعارٌف التالٌة  بالنسبة للترجمة

  الى لغة اخرى مكتوبة تأخذ مكانها فً احد اللغات ٌفترض انها تنمل نفس المعنى كألفاظ موجودة مسبما عملٌة الفاظ منطولة او -1

المعنى كعنصر اساسً وهو ٌمدم العامل والمولف  التعرٌف ممدمة لعاللة محددة بٌن الفاظ اللغة المصدر واللغة الهدف وٌنص على اتحاد هذا
  االنسانً من حٌث المصد والتعبٌر

  مكتوب او سواء كانت احدى اللغات او كالهما ٌعتمد على االشارة نمل االفكار والمفاهٌم من لغة الى اخرى سواء كانت اللغة بشكل منطوق او -2

  الترجمة على انها نمل لالفكار من خالل وسٌط هو اللغة هذا التعرٌف ٌصف

للمستمبلٌن فً الثمافة واللغة االخرى على اساس نص اللغة المصدر  ابطٌة و وظٌفٌة لعملٌة انتاج اللغة الهدف معدسلسلة معمدة من حالة تر -3
  المعطى

  المترجم من الممٌزات الوصفٌة مثل الحالة والوظٌفة النص والثمافة وٌشدد على هدف االنتاج هذا التعرٌف ٌمدم عدد

  افة بغض النظر عن االسبابأي لفظ ٌمدم او ٌعتبر كترجمة ضمن ثم -4

  شكل من االشكال فً مجتمع معٌن محمول الى الصاه فً هذا التعرٌف حٌث ٌتنازل المنظر عن أي الزام وٌمبل كترجمة بأي هنا اتجاه الهدف

 

  تستوعب االنتربرتنج لكن كل ممدمة تختلف فً البعد المفاهٌمً جمٌع التعارٌف االربعة

سوف ٌتم سحبه على تعرٌفنا  ( كمٌزة جوهرٌة للترجمة )مفاهٌم كالنمل واالفكار والترادف المصد او الثمافةعلٌه  واٌا ما كان المنصوص
 لالنتربرتنج

 

الذي للفظ  نفس التاثٌر فً الممام االول فً اصدار االلفاظ )النص ( الذي ٌفترض ان ٌكون لها نفس المعنى او الترجمة هو نشاط ٌتكون من
  الموجود سابما فً اللغة والثمافة االخرى

لغرض تمكٌن  بانها مهنٌة تتكٌف وتتكرر بطرق مختلفة ، مفهوم النشاط على سبٌل المثال لد ٌحدد كخدمة ربما توصف تلن المصطلحات لد
  االتصال ونفع المستخدمٌن اوالعمالء

 

ونفرق تلن المفاهٌم الرئٌسٌة كثمافة ولغة  مكانه فً الحالة والثمافة المعطاة وٌمكن ان نفصلاالنتاج )واالتصال ( كشئ ٌأخذ  بالمثل ممكن ان نحدد
  والفاظ ومعانً

 

  : المجاالت الرئٌسٌة التالٌة نظرٌا اذا االنتربرتنج لد ٌاخذ

  ( نطاق مهمة االنتربرتر )االنتاج فً الممام االول

  الهدف االنتاج اكثر منه نمل ٌعتمد على المصدرلعملٌة الترجمة )اتجاه  وجهة النظر بالنسبة

 ( النتاج الترجمة )على افتراض الترادفٌة للمعنى او التاثٌر المواصفات المعٌارٌة

 



  3م 
  االنتربرتنج اعدادات

 

وثمافات اخرى فً اتصال او االعدادات حٌث تدخل المجتمعات من لغات  من وجهة نظر تارٌخٌة االنتربرتنج ٌجري فً السٌاق االجتماعً للتفاعل
  : ما ٌلً مع بعضها وابرزها

  مختلفة اللغة المنطولة لغرض التجارة وتبادل البضائع تواصل المجتمعات : انتربرت البزنس -1

  المفاوضات التجارٌة شكل من ممارسة االنتربرت بشكل اساسً فً : لٌزٌون انتربرتنج -2

  ٌمثالن مجتمعٌن مختلفً الثمافة واللغة معا لغرض تأسٌس عاللة سٌاسة التماء شخصان : انتربرت الدبلوماسٌة -3

متصارعٌن مثل ما حصل خالل الحرب العالمٌة الثانٌة عندما جرت محادثات  حٌنما تسوء العاللات بٌن جٌشً مجتمعٌن : انتربرت العسكرٌة -4
  المتحالفة مفاوضات الهدنة او استجواب السجناء بٌن الموى

االنتربرتنج فً التحمٌمات المضائٌة وجلسات االستماع ولذا ٌمكن للمرء ان  تتضمن مهمة كترجمة معتمدة للوثائك ومثلها: لمحكمةانتربرت ا-5
  البروتوكولٌة الخاصة بها مفهوم اوسع لالنتربرت المانونً او المضائً وانتربرت المحكمة فً االوضاع ٌفرق بٌن

  التعلٌمٌة الةتكون فً الح : انتربرت لغة االشارة -6

مهمة لحاجة تواصل المجتمع  االنتربرت هنا لمساعدة المهاجرٌن فً المجتمع المضٌف وهً : الخدمة العامة االنتربرتنج االجتماعً او -7
ً وهذا ادى الى ظهور ممارسة االنتربرتنج فً الرعاٌة  الصحٌة والمانون كأهم المجاالت المؤسسٌة الداخل

محاكمات جرائم  ٌركز بشكل اساسً على انتربرت التلفزٌون وهذا ٌظهر فً لغة االشارة او فً حالة والذي : االعالم او االذاعة انتربرت -8
  الحرب

 

 الحاالت منذ اول مواجهة بٌن المبائل المختلفة وحتى مؤسسات المجتمع الداخلً نشاط االنتربرت لد تطور تارٌخٌا عبر مجموعة مختلفة من

 

 4م 
 

 : تصنٌف حسب مجموعة ظرفٌة من التفاعالت

 : انتربرتر ثنائً او حواري -1

  عمٌلٌن احادًٌ اللغة نموذج ثالثة متفاعلٌن مع انتربرتر ثنائً اللغة ٌاخذ دور الوسٌط بٌن

 

 وعندنا متفاعلٌن ٌتبادالن التواصل (bi) ٌشٌر الٌه اذن عندنا وسٌط

 Liaison Interpreting هذا المصطلح ٌبدو وثٌك الصلة ب

 

 

 : انتربرتنج االتصاالت متعددة االطراف-2

  الغالب انتربرت المؤتمرات مؤتمرات ٌحضرها المندوبٌن و الممثلٌن لمختلف االمم والمؤسسات ٌسمى فً

 

 : (وطنٌة او دولٌة انتربرت المؤتمرات )لمنظمة-3

 

الحما خالل الحرب بعض المفاوضٌن  عندما عمدت المفاوضات فً فرنسا لكنبروزا فً عصرنا ظهر فً الحرب العالمٌة االولى  هو المظهر االكثر

فً  اللغة الثنائٌة الرسمٌة الفرنسٌة االمرٌكٌة فً عصبة االمم المتحدة تستهل تعدد اللغة االمرٌكان والبرٌطانٌٌن لم ٌتكلمو الفرنسٌة ما جعل

  المؤتمرات الدولٌة

  ( تنج بالمؤتمرات وتعرف ب )انتربرت المؤتمراتاالنتربر منذ الحرب العالمٌة االولى تعلك

  التفاعل ) المؤتمر ( وفً كثٌر من االحٌان ٌعرض فً بٌئة دولٌة ما ٌمٌز انتربرت المؤتمرات هو انه ٌجري ضمن شكل خاص من

  شكل اساسًالمؤتمرات بٌن اللغة االنجلٌزٌة واللغة الوطنٌة ب على الرغم من ان هنان سوق هامة محلٌة لخدمات انتربرت

 

 

 :المؤتمرات تعرٌف انتربرت

  المشاركٌن اجتماع ٌتضمن لغتٌن او اكثر المهمة لد تنفذ فً ولت واحد او على التتابع بحضور ترجمة شفوٌة لخطاب المشاركٌن فً

  ( المؤتمر الدولً حتى المجتمع الداخلً )انتربرت المجتمع ٌمكننا تصور االنتربرتنج كسلسلة مفاهٌمٌة تمتد من

ً واالجتماعً او  ان ٌجتمع انتربرت المؤتمر والمجتمع لكن من المهم فهم الفارق بٌن التركٌز على مستوى امر جٌد المجتمع واالعضاء الثماف

 ( متعدد االطراف او حوار وجه لوجه على شكل من اشكال التفاعل ) مثل مؤتمر

 

 

 



 5م 

 

االن  استخدام اللغة المحكٌة على وجه الخصوص ولكن نظرا لظهور انتربرت لغة االشارة فهو االنتربرت ٌستخدم كمصطلح عام لالشارة الى

  ٌستخدم للغة المحكٌة لٌفرق بٌنه وبٌن انتربرت لغة االشارة او لغة الصم

  ( اشارة الى اشارة االشارة ٌمكن ان ٌعود الى ) الصوت الى انتربرت اشارة ( او )انتربرت

  ( انتربرت صوتً ر االنتربرت )االشارة الىعكس الصوت او الصوت عب

 الذٌن ٌرالبون رسالة اشارٌة بما فً ذلن هجاء االصبع حٌث ٌضعون اٌدٌهم على اٌدي فً التواصل مع الصم والمكفوفٌن طرٌمة خاصة تستخدم

  ( االشارة ) انتربرت اللمس

 

 

 : طرٌمة العمل

 

 ( واحد فمد اصبح هنان معنى للتمٌٌز بٌن الترجمة التتابعٌة ) بعد ( والفورٌة )مع ل فً ولتعندما تطوٌر معدات االرسال لتمكٌن المترجمٌن للعم

 

ً البداٌة فً ولت واحد على   التوالً ٌجب ان ٌالحظ ان الترجمة الفورٌة نفذت ف

  المختلفة النمل التزامنً لمتتابعٌن مستلمٌن او اكثر بلغات االنتاج

 

الخطاب االصلً ولذا ٌمكن ان ٌتصور على انها سلسلة متصلة تمتد من تسلٌم اللفظ  ما وجود مدة زمنٌة لفعلالترجمة التتابعٌة ال تفترض مسب

  ( كمصر كلمة واحدة الى الخطاب الكامل او اكثر او الل طوال )دفعة واحدة لصٌرا

 

خطاب طوٌل عادة ٌتضمن تدوٌن مالحظات وضعها الترجمة التتابعٌة ل اسلوب عمل المترجم الفرد ومهارة الذاكرة وعدد من التغٌرات الظرفٌة

  فً بداٌات المرن العشرٌن رواد مؤتمر الترجمة

الذي من غٌر  تدوٌن المالحظات ٌشار الٌه احٌانا باسم ) التتابع الكالسٌكً على عكس التتابع المصٌر بالتالً الترجمة التتابعٌة باستخدام منهجٌة

  االتجاه فً مجموعة االتصالمالحظات الذي ٌنطوي على وضع ثنائٌة 

  االستالم من خالل الترجمة الهمسٌة فمط حٌث ٌعمل المترجم بجانب واحد او اكثر من المستمعٌن ممكن ان ٌوفر

ل )ترجمة اللغة  التمنٌة وضع الٌوم على نطاق واسع هذا المصطلح الترجمة الفورٌة ٌستخدم بمثابة اختزال الترجمة الفورٌة مع كامل المعدات

  لمحكٌة بالتزامن مع استخدام معدات الترجمة فً حجرة عازلة للصوتا

 

 : االتجاهٌة

  على تبادل االطراف لالدوار الحوار وجها لوجها وسٌعمل المترجم فً كال االتجاهٌن ذهابا وعودة بٌن اللغتٌن بناء فً حالة النموذج ٌتم

مع جهاز  الحوارٌة لكنه لد ٌحدث كذلن فً نمط المؤتمر حٌث تكون الترجمة ثنائٌة اواالتصالٌة و الترجمة الثنائٌة مرتبطة عادة بمفهوم الترجمة

  التوجٌه الصغٌر

 

 : استخدام التمنٌة

  لتجنب اختالط اللغتٌن المصدر والهدف فً المناة السمعٌة ٌتم استخدام المعدات التمنٌة بشكل اساسً

المؤتمرات او عند الصخب على نطاق ابعد فٌما ٌسمى الترجمة عن بعد ،  ة فً لاعةتعمل انظمة النمل الكهربائٌة السمعٌة والسمعٌة البصرٌ

والذي ٌستخدم فً المجتمع  ( فً نفس غرفة المتحدث او السامع او كالهما ، هاتف الترجمة مثال او )عبر هاتف الترجمة الترجمة ال تكون

ً )الرعاٌة الصحٌة ، الشرطة   (.. الداخل

  الهاتف المرئً للصمهنان اٌضا ترجمة 

 

 : الحالة المهنٌة

  االنسانً الترجمة هً ذات صلة بمستوى المهارات والخبرات للمهمة التً ٌؤدٌها الوكٌل التمٌٌز بٌن انماط

 الطبٌعٌة الخاصة الترجمة المترجمٌن المحترفٌن من ذوي المهارات ٌسمى المهنة تتطلب كفائة فهً صعبة جدا ولذا

 

 

  لخامسة ترجمة الدكتورتمرٌن المحاضرة ا

  مثال أ

بٌتها اال عندما جاء رجال االطفاء  االمابا انها نامت على الكنبة ولم تدرن ان اعصارا لد مزق جزءا من بٌتها وخرب معظم صرحت امراة من

  والجٌران لٌتأكدو من حالها

 

 : مثال ب

:one of the students ask his wise teacher  



who was your teacher ? 

the teacher answer: 

well say hundered of teachers if i wont to mention the nams of my teachers this 

would take months and probably years  

the student : 

?but (arnot the) teachers who had more effect on you than others 

 

ً بٌن  لوسٌن احتاج اتاكد الل

 

  ة الخامسةالمحاضر

 : الزبدة فٌها حسب ما سمعتها من الدكتور

 : انها عبارة عن تمسٌمات حسب معاٌٌر معٌنة كالتالً

modality  

working  

tecnology  

directionality  

professonalty  

 

 : المودالٌتً تتمسم كالتالً االولى

  صوت مع صوت

  صوت مع اشارة

  او اشارة مع اشارة

  باالصابعاو اللمس 

االشارة فاصبحو ٌمٌزونها ٌمولون انتربرت لغة  االنتربرت كانت تعنً ترجمة اللغة المنطولة بس بعدٌن تطورو صار عندنا ترجمة لغة وان اصال

  االشارة او االنتربرت الصوت

  اللمس باالصابع وٌاكم فٌستخدمون التتش بالنسبة لالشارة مع االشارة احٌانا ٌشمل ناس صم وعمٌان عافانا هللا

 

 : الورن ٌتمسم كاالتً

  تتابعً

  تزامنً او فوري

  وفٌه عندنا همس

 

 : التمنً

  اوفر فون اللً ٌستخدمون فً المجتمع المحلً مثل المستشفٌات او الشرطة ٌستخدم فٌها اجهزة تمنٌة مثل تلفون او عن بعد او

  اصال غرضه عشان ال تختلط االصوات وهو

 

 : الداٌركشن

  لوجه وجه

  او بان فورث ٌعنً حسب دور كل من المتحدثٌن

 

  بروفشن

  ٌعنً المهارة فٌه واحد محترف ترجمة

 natural واالول relay الضرورة بس ٌترجم ٌسمونه و واحد هاوي او عادي عند

 

 

  6م

ً الترجمة التتابعٌة   ما ه



 

 بعد اٌنهً المتكلم حدٌثه الترجمة-

  ثم ٌجعلها فً النهاٌة فً لغة مختلفة مع بعض المالحظات ٌستمع الى الحدٌثٌجلس المترجم مع المندوبٌن  -

بانواع معٌن من االجتماعات مثل )اجتماعات  التتابعٌة فً العصر الحدٌث استبدل بالترجمة الفورٌة بشكل واسع لكنه الٌزال ذي صلة الترجمة -

 .(المٌدانٌةصغٌرة، والرحالت  عالٌة التمنٌة، وجبات غداء عمل، ومجموعات

  دلائك بدلة عالٌة جدا 11تمدٌم الخطاب ذي  المترجمٌن المدربٌن تدرٌبا جٌدا ٌمكنهم

  المترجم المتكلم لٌنهً الجملة او الفكرة وبعدها ٌمدم خطاب المتحدث فً اللغة الهدف فً الترجمة التتابعٌة ٌنتظر

  بصفة عامة كلما كان طابع الحدٌث اكثر رسمٌة كان اطول مماطع

  تمكنهم من تمدٌم الحدٌث فً طول ست الى ثمان دلائك بأمانة ودلة ٌنبغً تدرٌب المترجمٌن على تدوٌن المالحظات و تمنٌات الذاكرة التً

اجتماعات األعمال والمؤتمرات الصحفٌة،  : التتابعٌة هً االنسب فً حالة عدد للٌل من الناس حٌث اللمسة الشخصٌة مطلوبة مثل الترجمة

  تبادل واحد مع واحد ت، والمؤتمرات عن بعد، أو أي نوع منوالممابال

 

تتم فً  المصٌر )كما الترجمة الحوارٌة ( و النموذج الكالسٌكً من التتابع ما ٌعنً ان الترجمة بٌنما ال ٌوجد فاصل لاطع ٌمكن رسمه بٌن التتابع

  خمس الى عشر دلائك لخطاب غٌر منمطع

  عادة لتكون مرادفة للرابط االلرب لمهارات تدوٌن المالحظاتتؤخذ  مهارات الترجمة التتابعٌة

 

 

 : تعلم الترجمة التتابعٌة

المالحظات هنان اسالٌب معٌنة التً عادة ما تشتدد تمارٌن اولٌة لتعزٌز  على الرغم من ان تدرٌس التتابعٌة تهتم على وجه الخصوص باخذ

 .clozing’, ‘chunking’ and visualization تمنٌة باسم النشط تحلٌل الرسالة والتذكٌر بما فً ذلن االستماع

  محور التحمك التفاعالت بٌن الذاكرة وتدوٌن المالحظات تبرز باعتبارها

  بشكل اساسً النظام المائم على الرمز المترجمون ٌستخدمون نظاما مختلفا حٌنما ٌأخذون المالحظات

  النتاج مرحلة من التفسٌر التتابعًالخطابة  مجال اخر من مجاالت التركٌز مهارات

 الطالب الترجمة البصرٌة واستخدام اشرطة الفٌدٌو لتغذٌة الراجعٌة الداء التراح تعلٌمً ٌتضمن تدرٌبات

بالعٌن  تدرٌبا معٌنا فً الخطابة بما فً ذلن التنفس، التحكم الصوتً، االتصال التركٌز على اخطاء العرض المتكررة مثال ٌمكن المرء ان ٌدرن بان

 ٌرفع مستوى وعً الطالب باٌصال وتعزٌز العرض الذي لدموه فً الترجمة التتابعٌة ٌمكن ان

 

 

  6ترجمة الدكتور م 
 : مثال أ

التابعة للبولٌس  تشاهدها طائرة الهلٌوبتر ما ٌمارب الساعة وهً متسلمة على الشجرة فً منتصف نهر طائف وٌسٌر بسرعة لبل ان امراة لضت

  فً الساعات االولى من صباح ٌوم االحد

 

اجل ان تبمى على وجه الماء عندما شاهدتها طائرة البولٌس  فٌضان النهر سحب المراة المجهولة االسم من سٌارتها وكانت تماوم من -

  دفن وكرنول الهلٌكوبتر التابعة لشرطة

 

 

 : مثال ب

thte student : 

and who the second teacher o my teacher  

the teacher siad : 

it was a dog one day i was woulking toward a river to drink som water all of a 

sodden a dog appear he seem to be reley thersty wen he approch or com near to 

the bank of the river he sow another dog in the water but this dog was only a 

refflection of his image in the water 
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  الترجمة الفورٌة

  للصوت عازلة الترجمة الفورٌة فً حجرة معدات الفورٌة ٌمصد به ترجمة اللغة المنطولة باستخدام مصطلح الترجمة

  الحدٌث فتتم الترجمة للغة االخرى اثناء سماعات راس المشاركون ٌرتدي

 

  ٌتطلب هذا النوع تركٌزا هائال ولذلن ٌتم بٌن اثنٌن من الفرق

 المعنٌٌن التركٌز على عملهم دون تشتٌت انتباههم من سماع لغة اخرى المترجمٌن الفورٌة ٌعملون عادة فً غرفة عازلة للصوت تمكن من جمٌع

 

 

التً ٌجب  المعلومات التً تتعامل التً تتعامل مع لدر كبٌر من اتالمؤتمرات واالجتماع الن هذا النمط من االنتربرت ٌوفر الولت فهو مفصل فً

 نملها

  لعدد المشاركٌن معٌن ال حد السمعٌة ٌعنً انه االجهزة استخدام

 

 :الفورٌة الترجمة الهمسٌة

  فً اذن المشاركٌن فورٌا مباشرة وٌترجم فً الترجمة الفورٌة الهمسٌة ٌجلس المترجم وسط المشاركٌن

  بعضهم بجانب من المشاركٌن للٌل استخدامها ضمن عدد ٌمكن -

 

  او مجموعات ذات عدد للٌل ثنائٌة ٌستخدم بشكل اساسً فً لمائات -

  بدال عن الترجمة التتابعٌة لتوفٌر الولت الهمس احٌانا ٌستخدم

  الراس لصوت افضل من المتحدث االصلً سماعات احٌانا ٌستخدم

 

  على المهام الحاسمة التً تتطلب التزامن التدرٌبات : فً تعرٌف الطالب

ثنائٌة المهمة تلن تتضمن مهارة استماع مدمجة مع مهمة اخرى  ٌنظر الٌها على انها مهارة استماع وتحدث فً نفس الولت على طرٌمة تمارٌن

  او المراءة بصوت واحد مختلفة مثل عد الى الوراء

 هو تكرار فوري للمدخالت السمعٌة بنفس اللغة مع تأخٌر ادنى )صوت التظلٌل ( او تاخٌر الذيتمرٌن معٌن فً معالجة لفظٌة متزامنة والتظلٌل 

  ( كبٌر )جملة التظلٌل

 

 

 : الترجمة البصرٌة

  اولً او اختبار لدرات وهو جزء من كفاءة المترجم نوع خاص من الترجمة ٌمكن استخدامه كتمرٌن

  والمترجم ٌكون فً غرفة عازلة للصوت ذات درجة عالٌة من التعمٌد فالمتحدث ٌمرا النصالترجمة البصرٌة مدموجة مع الترجمة الفورٌة 

 المنطولة تمارس فً همس وحالة تتابع كما فً المؤتمرات عن بعد نفس الكالم ٌنطبك على الترجمة الفورٌة للغة
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 : المجاالت واالبعاد

 

 

 .. استنادا الى مجموعة من التغٌرات الظرفٌة النظرٌةاستنادا الى دراسات الترجمة مع النطالات الفرعٌة 

 : شرح الدكتور

 : اردت ان تترجم فٌجب ان تفكر فً عدة امور اوال اذا

  تتابعٌة ام فورٌة طرٌمة الترجمة هل هً -

 الوسٌط : بشري ، الة ، كمبٌوتر مساعد -

  المكان: المحكمة ، وسائل اعالم -

  او عام النص : متخصص -

  النص الهدف المستقبل -المشاركٌن : النص المصدر المنتجعالقة  -

 



 : ان نرسم خرٌطة لدراسات االنتربرت ٌجب ان نفكر فً ثمانٌة ابعاد اذا ا ردنا

  الوسٌط : بشري ، الة ، كمبٌوتر مساعد -1

 محكمة، االعدادات : مؤتمر ، منطمة، -2

  الطرٌمة : تزامنً ، تتابعً ، همسً، بصري -3

  لغة مؤتمرات )رسمٌة( لغة مهاجرٌن : اللغة -4

  الخطاب : وجه لوجه ، خطاب ، نماش -5

  المشاركٌن: ممثلٌن متساوٌن ، مؤسسات-6

  محترف، عادي المترجم: محترف، نص -7

 المشاكل : التزامن ، الذاكرة ، الجودة ،التاثٌر -8

 

  ترجمة تدرٌبات المحاضرة الثامنة

 : مثال أ

  النازي ان عمره اثنً عشر عاما مسؤوال عن جرٌمة لتل اباه تبٌن لماضً كالٌفورنٌا

 

فارداه لتٌال وكان ذلن فً الساعات المبكرة من االول من ماٌو الفٌن  كان جوزٌف هول عمره عشر سنوات عندما اطلك الرصاص على والده -

  واحدى عشر

ثانٌة ٌدل على ان التهم سٌسجن فً سجن االحداث حتى ٌبلغ من  ةان الحكم الذي اصدر البارحة والذي ٌمر بان جوزٌف ارتكب جرٌمة من درج
  العمر ثالث وعشرٌن عاما

 

 

 :مثال ب

it is said that a man came to emamm abo hannefa one night and he said to him o 

emam i Buried some mony in place one time a go but i forgoten where place is can 

you help me find this place or can you help me solve this  

problem  

the emam answered :this is not the jop of a jurist to find you solution then the 

emam thought for a second and said :i advice you to pray until and you will 

remember where the mony is 
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 : مناهج تدرٌب الترجمة

 

  المنطولة فً اعدادات دولٌة متعددة اللغات العشرٌن معظمه كل برامج الترجمة تمرٌبا و المؤسسات كانت موجهة تمرٌبا الى اللغة فً المرن

  فً اللغات ترجمة الدكتور : االنتربرت توجد فً بٌئة دولٌة حٌنما ٌكون هنان تعدد

  الناس ٌبحثون على مهارات بروفشنال لالتتربرت افً ظل بٌئة اللغات المتعددة بد

 : فاذا اردت ان تصبح انتربرتر هنان ثالث طرق او مناهج

المهنٌة من المعلم الى التلمٌذ،  نمل الدراٌة والمعرفة وهً apprenticeship االمتهان او طرٌمة لدٌمة مستخدمة لعدة سنوات تسمى1- 

 .الحٌاة الحمٌمٌة غرار مهام وذلن أساسا عن طرٌك ممارسة تمارٌن على

 

2-it is basd on more scientific approach : cognitive process-oriented  

paradigm  

 االستراتٌجٌات؟ المناهج العلمٌة لتدرٌب المهارات مثل : ماهً من شرح الدكتور : بمعنى اخر انهم ٌطبمون كل تلن

component skills, strategies, processing capacity management and the development of 

expertise. 



 

3- a humanistic approach: ًالتفاعالت التعلٌماتٌة وعملٌة تنشئة الطالب  هو منهج ٌعنى بالجوانب الشخصٌة واالجتماعٌات ف

  اجتماعٌا لمجتمع الممارسة المهنٌة

 

  هً للطالب المتدربٌن كل تلن المناهج

 

 

  تدرٌب أ

ً  لحظة الذروة على وشن ان تحل بنا من المتولع ان ٌلمً دٌفٌد كامرون خطابه الخاص بالعاللة المستمبلٌة لبرٌطانٌا مع االتحاد االوروبً ف

  الجمعة هولندا ٌوم

  المادمة باتباستفتاء عام ٌخص عضوٌتنا فً النادي االوروبً والذي سٌحصل بعد االنتخا من المتولع ان ٌعد ررئٌس الوزراء البرٌطانً

 

الوعد سٌاتً بمجموعة من المحاذٌر وبٌن امور اخرى ٌجب على حزب  اشار السٌد كامٌرون فً ممابلة اذاعٌة فً الرادٌو الٌوم لال ان هذا -2
  5115االغلبٌة فً االنتخابات  المحافظٌن ان ٌربح

بالتصوٌت الشعبً العام  تحكم االتحاد االوروبً بمعنى ان هذا الوعدعلى استعداد لتعدٌل المعاهدات التً  ان شركائنا االوروبٌٌن ٌجب ان ٌكونو

  ربما ال ٌحدث ابدا

 

 

the frech presednt franswa called for quea action to prepare for after the oil period in the1- opining of the 
international sommet for the future of.. in abu dabi  

 

 

mr holand said in the summet we have common concern but we shuold share our ambitions2- and we have no 
time for talk but for action 
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 : معاٌٌر مختارة للتدرٌب على االنتربرت

 

 : حتى ٌتم اختٌارن للتدرٌب على الترجمة البد ان تمتلن ما ٌلً

1. Knowledge (of languages and the world), 

)memoryand  attention, analysis(relating to  Cognitive skills2.  

3. Personality traits (including stress tolerance and intellectual curiosity) (تحمل  سمات شخصٌة )بما فً ذلن

  ( االجهاد والفضول الفكري

written language skills 

 

 : المتحان المدرات للتدرٌب على االنتربرت

  : انواع االختبار

مهمة التواصلٌة الكلٌة  holistic communicative task : الطرق التملٌدٌة مثل النتربرت المؤتمر: ٌتسخدم conference interpreting فً

 : وٌستخدم فٌها

  ثنائٌة اللغة او متعددة اللغة ممابلة

  خطاب مرتجل

  طوق لنص الى لغة اخرىتلخٌص من -

 

 : اخرى من مهام الترجمة تستخدم لترشٌخ الطالب انماط

  مكتوبة ترجمة -

  بصرٌة ترجمة

  مكتوب الى لغة اخرى تلخٌص

 : السمات الشخصٌة لالنتربرتر

  واسلوب التعلم ادافع -

  المدر على التعامل مع الضغط النفسً والجسدي -

  معنى الخطاب المنطوقعلى الفهم السرٌع ونمل  المدرة

  على التذكر و اكتشاف االخطاء والطاللة اللفظٌة واالستٌعاب المدرة



 

 ان تاخذ خمسة امتحانات مكتوبة وسلسلة من االمتحانات المنطولة ال بد
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  أ

  فً ٌوم الثالثاء القوات االفرٌقٌةالجوٌة على المتمردٌن االسالمٌٌن فً مالً وبٌنما تضاعفت جهود نشر  استمرت فرنسا بشن الغارات -

 

ٌلة -  االثنٌن من القصف الجوي من اجل اخراج المتمردٌن الذٌن استولو على المدٌنة ٌوم سكان مدٌنة دلبً المحاصرة لجاو الى داخل بٌوتهم بعد ل

 

 


