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 مقدم الستيفاء شرط من الشروط للحصول على درجة سرجان
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 : عدادإ
 خري األنوار
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 احلكومية اإلسالمية جايت نور شيخال جامعة

 مدينة شربون
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 بحثموضوع ال

 قصيدة كل عام وأنت حبيبيت لنزار قباين 
 النص من العربية إىل اإلندونسية( ترمجة)

 

 حبث التخرج

 الستيفاء شرط من الشروط للحصول على درجة سرجان مقدم

 اصول الدين واألدب والدعوة بكلية هباادآو  العربية اللغة يف قسم

 احلكومية اإلسالمية جايت نور شيخال جامعة

 شربونمدينة 

 عداد:إ

 خري األنوار

 7405005072  التسجيل: رقم
 

 شيخ نور جايت اإلسالمية احلكومية شربونالجامعة 

ه 0007/7110  
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 ملخص البحث
قباين) قصيدة كل عام وأنت حبيبيت لنزار ( : 7405005072) خري األنوار

صول الدين أ بكليةهبا د. قسم اللغة العربية وآترمجة النص من العربية إىل اإلندونسية(
 .شربونمدينة  احلكومية اإلسالمية جايت نور شيخال جامعة دب والدعوةواآل

ادلستخدمة يف ترمجة  ةاحلر هتدف ىذه الدراسة إىل حتديد تطبيق طريقة الًتمجة 
عام وأنت حبيبيت لنزار قباين. الطريقة ادلستخدمة يف ىذه كل قصيدةادلختارات األدبية ل

ة على ترمجة النصو    حيث يتي  الدراسة ىي طريقة وصفية نوعية. تركز ىذه الًتمج
لمًتجم إمكانية حتديد عناصر الثقافة ادلصدر يف ثقافة ذلا خصائص وخصائص تتناسب ل

ن خالل تطبيق اسًتاتيجية م ةاحلر مع اذلدف. توض  ىذه الدراسة أن طريقة الًتمجة 
الًتمجة اجملازية يف خمتارات شعر كلو أمني وضد حبيبايت ىي طريقة فعالة الستخدامها يف 
حالة الًتمجة. ابستخدام أنواع االستعارات   يسهل على الباحثني مطابقة األشكال 

 ابلنص اذلدف بناًء على خصائص كل نوع من االستعارات. ادلصدر التصويرية يف النص
 .كل عام وأنت حبيبيت لنزار قباين, ترمجة نصو  أدبية:الكلمات الرئيسية
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 املراجع
 املراجع العربية

 مظفر علم الرتمجة النظرى، دمشق: دار طالسجى. .9191 . الدين ، أسعداحلكيم 

 فن الرتمجة للطالب واملبتدئني، دار الكالئع. .دون السنة.أكرم ,مؤمن 

 نظرية لغوية للرتمجة، العراق: جامعة البصرة، د.س. .9119سى. , كاتفورد،جى

املسائل النظرية يف الرتمجة، ترمجة : لطيف زيتوين، بريوت: دار  .9111.جورج,موانن 
 .املنتخب العريب

 .أسس الرتمجة.القاهرة:مكتبة الساعى للنشروالتوزيع.5002جنيب,عز الدين دمحم.

 .الرتمجة األدبية.القاهرة:دار نوابر للطباعة.5002عناىن, دمحم.

 نشورات نزار قباىن.. كل عام وأنت حبيبىت. الدمشقية:م9199قباىن,نزار.
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 ترمجة الباحث

 خري األنوار:         سماال
 7665 ابريل70 المبنج: ادلكان واتريخ ادليالد

 راشدين:        اسم األب
 كستناح:        اسم األم

  

  

 
 فكما يلي : وأّما اخللفية الًتبوية للباحث

 اتجنونج كاران 7: ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية   بتدائيةادلدرسة اال
 معهد دارالسالم كونتور فونوروكو:  الثانوية و ادلدرسة ادلتوسطة

أصول الدين  بكلية هبااو آد : قسم اللغة العربية اجلامعة
شيخ نورجاتى الجبامعة  واألدب و الدعوة

 اإلسالمية احلكومية شربون 
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 كلمة الشكر
 ﴿ بسم هللا الّرمحن الّرحيم ﴾

احلمد الذي أنعم علينا أبنواع النعم ولطائف االحسان وفضلنا على سائر 
لو آخلقو بتعليم العلم والبيان والصالة على سيدان دمحم ادلبعوث خبري ادللل واألداين وعلى 

 وأصحابو بدور معامل االميان ومشوس عوامل العرفان. )أّما بعد(
الستيفاء شرط من شىروط  ت بوقدمت شروعو قد متت كتابة ىذ ادل

للحصول على درجة سرجاان يف قسم اللغة العربية و آدهبا بكلية أصول الدين واألدب و 
 الدعوة جبامعة شيخ نورجاتى اإلسالمية احلكومية شربون. 

البد من ادلساعدة والدعم من اجلميع األطراف  ولذلك  بحثال ىذ زإلجتا
 دم الباحث كلمة الشكر فيما يلي :تق

الدكتور  االستاذشيخ نورجايت اإلسالمية احلكومية شربون  الفضيلة مدير جامعة  .7
 احلاج سومنتا ادلاجستري .

فضيلة عميد كلية أصول الدين واألدب و الدعوة جبامعة شيخ نورجايت اإلسالمية  .0
 ادلاجستري. حجمالدكتور احلاج  االستاذ احلكومية شربون  

فضيلة رئيس قسم اللغة العربية و آدهبا جبامعة شيخ نورجايت اإلسالمية احلكومية  .0
 ادلاجستري. نصرالدينحيدو  الدكتور االستاذشربون  

 ادلاجستري. مامان ذو اإلميان االستاذفضيلة ادلشرف األول   .1
 ادلاجستري. رجال مهدي احلاجاالستاذفضيلة ادلشرف الثاين   .2
فضيلة مجيع ادلدرسني وادلدرسات وادلوظفات بكلية أصول الدين واألدب و الدعوة  .3

 شيخ نورجايت اإلسالمية احلكومية شربون.الجبامعة 
 لدعاء والتشجيع. اب اليبخلون علىمجيع العائالت  األم والعم واالخ الذين فضيلة  .4



 ط
 

معة شيخ نورجايت فضيلة أصدقاء الباحث األحباء يف قسم اللغة العربية و آدهبا جبا .5
 اإلسالمية احلكومية شربون.

خاصة للباحث نفسو  اانفع بحثعل ىذ الجيرجو الباحث من هللا أن يوأخريا   
ادلوجودة ىف ىذه الرسالة كلها  خطاءوالنقد من القارئني ليتمم ىذه الرسالة والنقصان واأل

 حتت مسئولية الكاتب.

 0007شربون   

 

 الباحث
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 اإلهداء
  ذين ربياين من صغاري حىت اآلن.لأيب وأمي ابوبني ال 
   إىل مجيع مدرسي واساتذيت الذين مل يرالو رلتهدين يف تربية تالميذىم وإرسال الرسالة الًتبوية عن معامل

 الديبية الثقافة اللغوية.
  0074سنة هبا االلغة العربية و آديف قسم  رفقاء درىب إىل 
   الذين يتعاملون يف   –أحسن هللا حياهتم  – هباااللغة العربية و آدقسم ئلة كبرية عاوأصدقائ ابوبني يف

 كل وقت يف الدراسة. 
   الذين يتعاملون يف كل وقت يف  –أحسن هللا حياهتم  –دار السالم وأصدقائ ابوبني يف معهد

 الدراسة.
 أمني ,اجلزاء أحسن جيزيهم أن هللا أسأل
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 الفهرس         
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