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    التجريد
 

Buku yang berjudul "An-nabaat Wa Al-Inbaat" karya Dr. Ir. Kholid Faiq 

al Ubaidi merupakan buku seri ke tujuh dari “Wamadzot I’jaziyah Min Al-Quran 

Wa As-Sunnah An-Nabawiyah” yang diterbitkan Dar Al-kotob Al-Ilmiah Beirut 

Libanon. Penulis tertarik untuk menerjemahkan buku ini selain alasan karena 

belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan observasi yang 

dilakukan baik melalui perpustakaan, internet, toko-toko buku, maupun bertanya 

kepada orang yang dianggap berpengalaman dalam dunia terjemah, tetapi juga 

karena penerjemahan buku-buku sains seperti ini masih sangat langka. 

Dalam proses penerjemahan, sering kali penulis menemukan kesulitan-

kesulitan. Dalam hal ini penulis memfokuskan problematika pada penerjemahan 

istilah-istilah Biologi yang ditemukan dalam naskah. Penulis akan 

mengelompokkan bentuk-bentuk istilah yang ditemukan berdasarkan tingkat 

kesulitan dalam menerjemahkan.  

Selanjutnya, penulis akan mengkaji masalah penerjemahan istilah ilmiah 

dalam buku "An-Nabaat Wa Al-Inbaat" karena ada beberapa yang sukar dicari 

maknanya, misalnya         ����	
	�    dan  ا
��آ	� ا�
 Bila diterjemahkan secara .ا
���	� ا

harfiyah, hasilnya kelihatan kaku dan kurang bisa dipahami. Untuk 

menyelesaikannya, penulis menggunakan metode analisis semantik. Penulis 

mencoba menganalisis makna asli dari setiap kata pembentuk istilah tersebut, 

kemudian mencari padanan istilah yang sesuai dengan bidang Biologi. Maka 

didapatkan hasil terjemahan yang mudah dipahami yakni fotosintesis dan 

protoplasma. Istilah tersebut lebih luwes, sesuai dengan istilah bidang Biologi. 

Demikian pembahasan singkat dari penulis. Dengan pembahasan tema ini 

diharapkan dapat memindahkan pesan atau maksud teks-teks dengan baik agar 

sesuai dengan bidang Biologi dan bisa dipahami pembaca dalam bahasa 

Indonesia. 
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  الشعار

 
  ألنت متلئ احلياة باألخطاء الكثرية أرفع قدرا بل أكثر جدوى من حياة دون عمل فيها

Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga namun juga lebih 
berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun. - George Bernard Shaw 

  

  

  

  

  

 اإلهداء
 

 : هذا البحث خصوصا إىل أهدى

  ة اللذين قد ربياين صغريأمي و أيب احملبوبني �

  مجيع أساتيذي الكرماء الذين علّموين العلوم النافعة �

  مجيع أصدقائي وصديقايت األحباء �
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  كلمة شكر وتقدير

  

أشكر اهللا ألنه برمحته ونعمته استطاعت الباحثة إلمتام . احلمد هللا رب العاملني

ترمجة كتاب النبات واإلنبات خلالد فائق العبيدي ومشكالت ترمجة "ضوع البحث مبو

 والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد املصطفى ."املصطالحات البيولوجية فيه

   .الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور

ن له فضل يف إمتام هذا البحث ،وأخص  ملشكرا جزيال  أشكر،بعدو  

  :بالذكرمنهم 

 الدكتور ألوان خريي املاجستر رئيس شعبة اللغة العربية ة املكرم األستاذفضيل .١

 .لكلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

 .شد أكادمييركم األستاذ احلاج إبن بردة املاجستري فضيلة املكرم .٢

 . البحث يف هذاةلباحثل رفكمشاألستاذ خريالنهضيني املاجستري فضيلة املكرم .٣

 .وشجعوين  وأعطوين النصائحالكرماء الذين علّموين العلوم النافعة مجيع األساتيذ .٤

ربياين من الصغري وعضداين  اللذين  تورين ساحودي وأمي جامسان سومارديأيب .٥

 .يت يولييار فطماوايت احملبوبة و أخيف طلب العلم

ا البحث خصوصا اللذين يساعدونين يف امتام هذ أصدقائي وصديقايت األحباء و .٦

 . إىل صاحب البيت األمحر الوردي

  .سالمة يف الدنيا واآلخرةالسعادة وال باحلسنة و  اهللاجراهم
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 ز  

وأخريا أرجو أن  . ألجل تصويبه وتصحيحهاتأنتظر كل اإلنتقاد والتنبيه

  ...آمني يارب العاملني .جلميع القرآء األعزاءمنافع  هذا البحث أيتي

  ٠٨٢٠جوكجاكرتا،    يوليو 

    

  الباحثة                                   

  

  )ايربي كورنيياوايت(
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 ح  

 حمتويات البحث

 

  أ.............................................................صفحة املوضوع

  ب.............................................................رسالة املشرف

  ج.............................................................صفحة املوافقة

  د....................................................................التجريد

  ه............................................................الشعار واإلهداء

  و.......................................................كلمة الشكر والتقدير

  ح...........................................................حمتويات البحث

  ١.......................................................مقدمة: الباب األول 

  ١................................................. خلفية البحث-أ

  ٣............................................... حتديد البحث- ب

  ٤...................................... أغراض البحث وفوائده- ج

  ٤............................................... التحقيق املكتيب-د

  ٥............................................... اإلطار النظري-ه

  ٧................................................ منهج البحث-و

  ٨................................................. نظام البحث-ز
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 ط  

  ١٠................خلالد فائق العبيدي "النبات واإلنبات"كتاب : الباب الثاين

  ١٠................."النبات واإلنبات"صفحة كتاب : الفصل األول

 إىل اللغة "النبات واإلنبات" كتاب ترمجة: الفصل الثاين

  ١٣.........................................................اإلندونيسية

ـ      حتليـل : الباب الثالـث   ـ  اتصطالح مـشكالت ترمجـة امل  ة               البيولوجي

  ٨٣..........................."     النبات واإلنبات "الكتاب يف 

  ١٠٢...................................................اختتام: الباب الرابع 

  ثبت املراجع

   خلالد فائق العبيدي" واإلنباتالنبات" نص أصلي

  ةترمجة الباحث
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 ائق العبيديلخالد ف" النبات واإلنبات " ترجمة كتاب 

   ومشكالت ترجمة المصطالحات البيولوجية فيه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب األول

  مقدمة
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  الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث  . أ

من املعروف أن اللغة هي من أدوات اإلنسان ىف عملية االتصال، فلها 

ال . بوصفها أداة لالتصال فيما بني أعضاء اتمع شأن يذكر حبيث ال يغىن عنه

وكان دورها . يكاد يوجد نشاط من أنشطة الناس إال وجيري من خالل اللغة

 ال ميكن نقل إرادة إنسان وفكرته ووجدانه إىل اآلخر إال من من علوها حىت

  ١.خالله

 وازدياد تطور العاملبوقد ازدادت أمهية اللغة بأسرها ىف عصرنا الراهن 

مل . ومل تفلت من هذا الشأن اللغة العربية. تصال الدويلحاجة العامل إىل اال

فهناك كتب . تعد هذه اللغة تعترب لغة دينية كما كانت حاهلا، بل هي لغة العلم

وقد ألفها العلماء العرب ىف خمتلف اال العلمية من . علمية مكتوبة ا اآلن

ذلك أا ميكن واألبعد من . أمثال الفلسفة والطب والتاريخ واألدب وغريها

 حجرا أساسيا لنشأة العلوم احلديثة الىت تتطور وتنمو حىت تصبح مثل أن نعدها

 الكتب  فال عجب أن توجد٢.ما نراه من املنجزات املعاصرة واملدهشة اآلن

  .العلمية العربية الىت أصبحت مراجع ملختلف ااالت العلمية

                                                
١ Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta : 

(Rineka Cipta), ٢٨ .ص ,٢٠٠٢ 
٢ Chatibul Umam, Aspek-aspek  Fundamental Dalam Mempelajari Bahasa Arab, 

Bandung : (al-Ma’arif), ١٣٦ .ص ,١٩٨٢ 
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 ٢ 

تفتح الترمجة ىف ابتداء هذا القرن، الواحد والعشرين، يزداد دورها ب

العامل الذى أصبح قرية صغرية ليست بني أحنائها فواصل ال يشقها أثر 

 اعتبارها فالترمجة إذا ميكن. التطورات الواقعة ىف الناحية األخرى من العامل

. جسرا تتجسر عليها األمم املختلفة جنسا وثقافة ىف سبيل التعارف بينها

وليس من املبالغة أن يقال إن الترمجة هي وعاء تلتقي فيه األمم، فمن خالهلا 

ومبجردها ميكن لألمم أن تتفاهم فيما هو عليه أمم أخرى وفيما طرأ عليها من 

  ٣.يه األمم األخرىتقدم العلوم والتكنولوجيا الذى وصل إل

مع سيول الكتب املترمجة، سواء كانت علمية أو أدبية، من العربية إىل 

هناك كتب أدبية عربية . ندونيسية فيمكن لألمة اإلندونيسية أن تنتفع اإلغتنا 

 إىل اللغة اإلندونسية ألا ملتفة األنظار للمشتغلني ىف اال صاحلة للترمجة

وقد وفق كثري من املترمجني بذلك . األديب، فهناك أعمال أدبية هلا قيمة عاملية

 سواء ىف شكل الرواية ةندونسيإحىت جند تلك الكتب األدبية منتشرة ىف 

 ترمجة الكتب ولكن، مع األسف جدا أننا ما وجدنا. والقصة القصرية والشعر

 .من العربية إال نادرا جدا جدا" science"العلمية مبعىن 

ليس من السهل القيام بترمجة النصوص العلمية املرتبطة بالعلوم 

والتكنولوجيا، وذلك ألن مثل هذه النصوص رغم إمكان ترمجتها ترمجة حرية 

 ما يترمجها إال أن هلا أمناطا أسلوبيا مسكوكة ىف اال العلمية، وهى من أعوز

 وإضافة إىل ذلك إن للغة العلمية خصائص حيث أا لغة ٤.املترجم املؤهل

هلا من ترتيب ىف العرض زمانيا ومكانيا ال بد . مباشرة مرتبة ترتيبا منطقيا

  ٥.ليسهل على القارئ فهم املوضوعات األساسية فيها

                                                
٣ Hartono, Belajar Menerjemahkan Teori Dan Praktek, Malang : (UMM Press), 

 ٩ .ص ,٢٠٠٣
٤ Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, Translation; Bahasan Teori dan 

Penuntun Praktis Menerjemahkan, Malang : (Kanisius), ١٣٠ .ص ,٢٠٠٠ 
 ١٣١.ص ٥
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الترمجة على الرغم من عوزها وصعوبتها يشترط ملن يتصدى هلا أمور 

ال بد من توافرها، منها، أوال، التمكن من اللغتني املصدر واهلدف، ثانيا، خربة 

  ٦ .ريد ترمجته ويوطول الباع ىف علم خيتص به

ىف هذه املناسبة حاولت الباحثة أن تقدم ترمجة ىف اال البيولوجي، 

يعرض هذا . الذى كتبه خالد فائق العبيدي" النبات واإلنبات"وهو كتاب 

وىف ترمجة هذا الكتاب وجدت الباحثة صعوبة . الكتاب  العامل النبايت ومنافعه

 هناك املصطلحات .علمية للعلم البيولوجيكثرية تتعلق خاصة باملصطلحات ال

الكثرية فيها الىت عز على الباحثة البحث عن تكافئها ىف اللغة اإلندونيسة كما 

:  نضرب على سبيل املثال ما جاء ىف الكتاب.هو معلوم ىف هذا اال ال حمالة

التركيب "وجدنا العبارة الوصفية وهى ". إنتاج الغذاء والتركيب الضوئي"

 ال ومثل هذه العبارة ال ميكن نقلها إىل اللغة اإلندونيسة نقال حرفيا". يالضوئ

يفهم معناه لدى القراء اإلندونسيني، فال بد لنا من البحث عما يقرب مفهوم 

بعد البحث ميكن . ما ىف هذه العبارة مبفهوم املصطلح العلم ىف علم البيولوجي

  .ا فسيأيت فيما بعد التحليل هلذ."fotosintesis"للباحثة نقلها  بـ

 حتديد البحث . ب

انطالقا مما سلف ذكره تريد الباحثة أن حتدد املشكلة الىت حتاول أن 

  :تبحث عن حلها ىف هذا البحث، وهى

النبات "ما هى أشكال املصطلحات العلمية البيولوجية الىت حيويها كتاب  .١

  خلالد فائق العبيدي؟" واإلنبات

سري عليها ىف حل تلك املشكلة املتعلقة وما هي أقرب طرق ميكن ال .٢

 باملصطلحات العليمة البيولوجية؟

                                                
 ١٢٦ ..ص ٦
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 ٤ 

 أغراض البحث وفوائده  . ج

:وأما الغرض الذى تريد الباحثة الوصول إليه فهو  

النبات "معرفة أشكال املصطلحات العلمية البيولوجية الىت حيويها كتاب  .١

  .خلالد فائق العبيدي" واإلنبات

ن السري عليها ىف حل تلك املشكلة املتعلقة  أقرب طرق ميكوضع .٢

 .باملصطلحات العليمة البيولوجية

  

: قراء هذا البحث هيعود إىلواملنافع الىت ميكن أن ت  

معرفة ما ىف الكتاب املترجم من العربية إىل اإلندونيسية من حبوث ىف  .١

 .العلم البيولوجي

 الصعب ىف النص معرفة الطرق املمكنة والكثرية ىف ترمجة اجلوانب .٢

 .املصدر وخاصة ما يتعلق باملصطلحات العلمية

التعرف على أحوال النقل من األجنبية إىل اللغة العربية قبل ترمجتها إىل  .٣

 .اإلندونيسية

 التحقيق املكتيب  .د

الباحثة، فيما تعلمه، مل جتد حبثا يعاجل ىف قضية خاصة باملصطلحات 

ك ترمجة ملا تترجم ىف هذا البحث من كتاب ومل جتد كذل. العلمية البيولوجية

  .خلالد فائق العبيدي إىل اللغة اإلندونيسية" النبات واإلنبات"

كتاب الترمجة من العربية الذى يعتمد على من النادر جدا أن يوجد 

نعم، هناك كثري من الكتب املترمجة . كتب علمية مربطة بالعلوم والتكنولوجي

يبدو أن ندرة مثل هذه الترمجة . د الترمجة من العربيةمن األجنبية، غري أننا مل جن

فهذه الترمجة تعد رائدة . تعود إىل أن العربية ليست قبلة ىف العلم فال ينظر إليها
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 من املعلوم أن أكثر الكتب املترمجة من العربية هي من النصوص .ىف هذا اال

  .األدبية، خاصة الرواية

  اإلطار النظري.هـ

لترمجة حال جاهزا ملا طرأ ىف عملية الترمجة من ليست نظرية ا

املشكالت، وإمنا هي دليل عام للمترجم ىف أخذ القرارات بعني االعتبار حني 

فلذا، اخلربة ومتكنه من تطبيق نظرية الترمجة سيعينانه ىف جناحه ىف . يقوم بدوره

وهلا دا له فاهيم العامة هلذه النظرية مهم جفسيطرته على امل. هذه العملية

  ٧.جدواها

يرى نيومارك أن الترمجة هي نقل معىن . الترمجة هلا صلة وثيقة باملعىن

  ٨ .من املعاين من سلسلة أو وحدة لغوية من لغة إىل لغة أخرى

وقال سورياويناتا أن هناك مخسة أنواع للمعىن، منها املنعى السياقي 

ومن عناصر . وهو املعىن الذى يربز من سياق حيث تستخدم العبارات واجلمل

كالم، والوضع، واهلدف السياق كما هو مقرر ىف علم التداولية املشترك ىف ال

  ٩ .واملوضوع وأداوات االتصال

كما سبق ذكره ىف خلفية البحث أن للغة العلمية خصائص حيث أا 

من النادر وجود األلفاظ الىت تؤدى إىل متعدد . لغة مباشرة مرتبة ترتيبا منطقيا

  .وهذا خالف اللغة األدبية. التفاسري

                                                
٧ M. Rodolf Nababan, Teori Menerjemahkan Bahasa Inggris Yogyakarta : (Pustaka 

Pelajar), ١٥. .ص,٢٠٠٣ 

 
٨ Translation : Bahasan Teori Dan Penuntun Praktis Menerjemahkan .١١٨ . .ص 

 

 
 ١١٩ . ص ٩
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كنولوجي هو أن له لغته الىت ومن خصائص اخلطاب العلمي والت

فهناك مصطلحات خاصة م فيما . تواضع عليها املختصون ا ىف استعماهلا

 وىف ضمن هذه احلقيقة من املؤسف أن اللغة العربية ١٠.يتعلق مبهنهم العلمية

واإلندونيسية ليس هلما على اجلملة املفاهيم اخلاصة بالعلم والتكنولوجيا عامة 

فليس من الغريب أن يكون هناك كثري من . يولوجيا خاصةو علم الب

  .املصطلحات مأخوذ من اللغات األجنبية

 هناك مصطلحات معربة من .خترج من هذا الوضع اللغة العربيةال

فالعربية تعرف ما يسمى بالتعريب والدخيلة والتوليد والترمجة . اللغات األجنبية

 هذه احلقيقة تواجه املترجم من العربية مشكلة ىف ١١.احلرفية للمصطلحات

طرح احللول املمكنة لترمجة هذه املصطلحات املعربة هل من الالزم إعادا إىل 

  .املصطلحات األصلية األجنبية أو النقل من العربية أو غري ذلك

. ف كثريا عما كانت عليه العربيةة ال خيتليوالوضع ىف اللغة اإلندونيس

وقد وضع مركز لتطور اللغة وإمنائها التابع للوزارة التربوية والثقافية خطة لنقل 

 . املصطلحات العلمية إىل اإلندونيسية

وقد قرر أن الثالثة من اللغة أو اللسان ميكن الرجوع إليها ىف عملية 

احدة أو اللغة اإلقليمية واللغة النقل وهو اللغة اإلندونيسية  واللغات ىف فصيلة و

 (١٩٧٥ ,Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud RI).األجنبية
 

١٢  

 وضوح ضوء الشمس حيث أن لكال ةفاملشكلة ىف هذه احلال واضح

  .اللغتني وضعا شبيها ىف معاجلة املصطلحات العلمية األجنبية

  

  

                                                
 ١٣١. ص ١٠
 ٢٠٠٥،عاجم واملصطلحات علم امليفة رة حملاضرذكم، نيضيخري النه ١١
 ١٣٢.  ص ١٢
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 ٧ 

  البحثمنهج. و

  : على خطوات تاليةىف هذا البحث الباحثة ريتس

 مجع البيانات .١

تلتمس الباحثة البيانات باستخدام طريقة التوثيق، وهي تسجيل 

تعلق ت ن املصادر الىت كتاب ونسخة وغريها ممنة قاتسالبيانات امل

  ١٣ .بالبحث

وهذه املصادر تنقسم إىل قسمني، مها املصدر الرئيسي واملصدر 

خالد فائق " النبات واإلنبات"فالرئيسي هلذا البحث هو الكتاب . الثانوي

العبيدي حيث وجدت فيه املعطيات الىت هي موضوع هذا البحث 

مركز الباحثة و  جملدينهذا الكتاب يف أساسية يتكون من. األساسي

والثانوي يدور  .تتوقف يف ترمجة هذا الكتاب على جملد واحد أو أول

حول املعاجم من خمتلف اللغات الىت ميكن اعتمادها ىف البحث عن 

  .املصطلحات العلمية البيولوجية

 عملية الترمجة .٢

وأما اخلطوات الىت تسري عليها الباحثة ىف البحث عن التكافؤ بني 

  :لحات البيولوجية العربية وبني البيولوجية اإلندونيسية فهي كما يلياملصط

 وىف هذه اخلطوة .القراءة وحماولة فهم معاين النص الذى تترمجه الباحثة  . أ

  .تسجل الباحثة املفردات املستعصية وترجع إىل القواميس

لغة س التكافؤ ىف املفهوم واملعىن بني ما ىف اللغة املصدر وبني الالتما . ب

 .، وخاصة املفردات الىت تعترب املصطلحات اخلاصة هلذا االاهلدف

                                                
١٣ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : 

(Rineka Cipta), ١٧ .ص١٩٩٣ 
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 ٨ 

البحث عن الكلمة واملصطلح الدقيق ىف اللغة اهلدف، وتعيد كتابة  . ج

فاملترجم تكتب الفكرة املنقولة إىل اإلندونيسية . املفهوم واملعىن فيها

 .كاملة

 إىل ترمجتها بإعادة تعود الباحثة ىف هذه اخلطوة. تنقيح ما سبق ترمجته. د

وإذا عثرت على اخلأ ىف الترمجة أو عدم الدقة فيها صوبتها، . قرائتها

 .وإن احتيج أتت إىل من ميكن أن يعلق على ترمجتها

 حتليل البيانات .٣

ويف حتليل البيانات تستخدم الباحثة طريقة التحليل الداليل مث 

لية تستخدم ألجل تفهم ما ىف فالطريقة الدال. املقارنة بني الداللة ىف اللغتني

اللغة املصدر واهلدف من املعىن، واملقارنة ينتفع ا ىف معرفة مدى مطابقة 

  .املعىن ىف اللغة املصدر واهلدف

 نظام البحث  . ز

. ينتظم هذه البحث من األبواب ولكل باب غري الباب األول فصوله 

  :األبواب مقسمة إىل أربعة مرتبة كما يلي

مقدمة، وهى حيتوى على خلفية البحث وحتديد البحث الباب األول 

وأغراضه وفوائده مث التحقيق املكتيب واإلطار النظري وطريقة البحث ونظام 

  .البحث

وترمجته إىل اللغة " النبات واإلنبات"وصف كتاب الباب الثاين يشتمل على 

  .اإلندونيسية

علمية البيولوجية ىف الباب الثالث يتنظم فيه حتليل لقضية ترمجة املصطلحات ال

  .الكتاب

  الباب الرابع اختتام
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  لخالد فائق العبيدي" النبات واإلنبات " ترجمة كتاب 

   ومشكالت ترجمة المصطالحات البيولوجية فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  الباب الثاني

 وترجمتهالخالد فائق العبيدي "  النبات واإلنبات" كتاب 
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  لخالد فائق العبيدي" النبات واإلنبات " ترجمة كتاب 

   ومشكالت ترجمة المصطالحات البيولوجية فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الباب الرابع

 االختتام
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 الباب الرابع

 االختتام

 

 اخلالصة  .أ 

 السابقة يف األبواب السابقة ذكرها أنه تستخلص الباحثة من البحوث

 ية املربطة بالعلوم والتكنولوجيبترمجة النصوص العلم ليس من السهل القيام

 فهناك كثري .املصطلحات العلمية البيولوجية اليت حبثت يف البحثوكذلك يف 

  .من املشكالت لترمجة مثل هذه املصطلحات

درجة  إىل  استنادالوجيةاملصطلحات العلمية البيوتقسم الباحثة صورة 

  : وهي الصعوبة يف الترمجة

 الدخيلة وهي من اللغة األجنبية الداخلة إىل اللغة العربية اتفصيلة املصطالح  .أ 

ع املصطلحات إىل اللفظ إرجابف ترمجةالفأما طريقة  .فهي على صورة أصلها

 .األجنبيةمكتوبة طبقا على ما يف املصطلحات  ألا ياألصل

 املصطلحات السهلة والساذجة يف صورة املفردات والتراكيب فصيلة .ب 

 .  تكفي بترمجة حرفيةترمجةالفأما طريقة  .الوصفية أو اإلضافية

 ترمجةالفأما طريقة  .اليت صعب فهمها إذا ترمجنا حرفية فصيلة املصطلحات .ج 

ال ابتحليل املعىن يف كل لفظ من املصطلحات فيطلب معىن مقابلة يف 

 فيأخذ حصيلة الترمجة الصحيحة )١(جية والطريقة ميكن أن تكون بيولو

 الترمجة حىت  إليهبزيادة لفظ حيتاجو) ٣( إليه حبذف لفظ الحيتاجو) ٢(

 .سهال  القارئصحيحة و يفهمها الترمجة تصري
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 ١٠٣ 

مفهومة يف اال بيولوجي للحصول على الترمجة اجليدة  فصيلة املصطلحات  .د 

 البديلةيطلب الترمجة ب ترمجةالفأما طريقة . ة البديلةفالباحثة تقدم الترمج

 .بالرغم من حصيلة الترمجة احلرفية مفهوم

 كلمة االختتام .ب 

من  وليس . يف انتهاء هذا البحثتستطيع الباحثةته محألن براحلمدهللا 

   .مساعدين يف عملية إىل حصول كاملة من البحثنسيان تشكر الباحثة إىل 

ترجو ولذلك .  هناك نقصان بسببيد من الكمالحث بعبوميكن أن ال

 ينفع لعل هذا البحثوأخريا .  من القراء احملترمات وإرشاداتالباحثة اقتراح

 . يأرب العاملنيآمني. للدين والوطن
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