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RAPORLAMA YAZISI 

 تقزيز مذكزة انتخزج

 " بقهم رحمن أكبنينمعبييز انتقبء اننظوص في درس انتزجمتتَْقزيز َمقَبل "

٣ٝظٔظغ طؼ٤ِْ . ٛٞ أٗٚ ٣غظٜذف ؿًٜٔٞسح ٓؼ٤ً٘خ أًخد٤ٔ٣ًخ" حُظؼ٤ِْ"أكذ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طلذد حُٔٞهق حُٔؼخ٢ُ ُٔلّٜٞ 

. ٖٓ أْٛ حُؼٞحَٓ رخُ٘غزش ُٜزح حُـٜٔٞس حًظغخد ٜٓخسحص حُظشؿٔش". حُٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ"حُظشؿٔش رـٜٔٞس ٖٓ 

زٙ حُؼٞحَٓ ٛٞ حُ٘قٞؿ حُٔوذٓش ا٠ُ حُٔشؽل٤ٖ أكذ ٛ . ٣ٝؼظٔذ حًظغخد ٜٓخسحص حُظشؿٔش ػ٠ِ ػذس ػٞحَٓ

ٛزٙ حُ٘قٞؿ ُٜخ أ٤ٔٛش ًز٤شس رخُ٘غزش ُِٔشؽل٤ٖ . حُطالد ُظشؿٔظٜخ ك٢ دسٝط حُظشؿٔش/ حُٔظشؿ٤ٖٔ 

ٝٛزٙ حُٔلخمشحص ٢ٛ طـشرش ُوطخع . ألٕ ٛزٙ حُ٘قٞؿ ٢ٛ حُ٘ـ حُٔقذس ُٔشؽل٢ حُظشؿٔش . حُٔظشؿ٤ٖٔ

  .َحُظشؿٔش حُظ٢ ع٤ؾخسًٕٞ ك٤ٜخ ك٢ حُٔغظوز

ُزُي، كبٕ . ٖٓ ٗخك٤ش أخشٟ، كبٕ حُظشؿٔش ٤ُغض ٗواًل ُـ٣ًٞخ ٣ؼظٔذ كوو ػ٠ِ ٗـ حُٔقذس

ٖٓ حُنشٝس١ حخظ٤خس ٛزٙ حُ٘قٞؿ . حُ٘قٞؿ حُٔذسٝعش ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش ُٜخ أ٤ٔٛش ًز٤شس

حُؼ٘خفش رخُظلق٤َ ك٢   طْ رًش ٛزٙ. ٝٛ٘خى ػذد ٖٓ حُؼ٘خفش حُظ٢ طلذد ٛزٙ حُٔؼخ٤٣ش. ٝكوًخ ُٔؼخ٤٣ش ٓؼ٤٘ش

 .حُٔوخُش حُظ٢ حخظشطٜخ

ٝٓغ رُي، ػ٘ذٓخ ٗ٘ظش ا٠ُ حُٔٔخسعش . ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى ٓؼخ٤٣ش ٓٞمٞػ٤ش ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش

ُغٞء حُلع، ػ٘ذ طو٤٤ْ حُذسٝط حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ ططز٤ن . ك٢ طش٤ًخ، ال ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ اٗ٘خ ٗٞحؿٚ ٛزٙ حُٔؼخ٤٣ش حُٔٞمٞػ٤ش

ألٕ حُ٘قٞؿ حُٔؼطخس ُ٘خ . شؿٔش ٖٓ ٓ٘ظٞس حُطخُزش، ال ٢ٌ٘٘ٔ٣ هٍٞ حٌُؼ٤ش ٖٓ حألؽ٤خء حإل٣ـخر٤شٓٔخسعخص حُظ

َٛ ٛزح حُ٘ـ ٣ٌغذ حُطخُذ ٌٓظغزش : "ُِظشؿٔش ك٢ ٛزٙ حُذسٝط ُْ ٣ظْ حُظل٤ٌش ك٤ٜخ ًؼ٤ًشح ُْٝ هُشف عئحٍ

ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش، ط٘ؾؤ . زح حُغئحٍٝاٜٗخ ٤ُغض ٗقًٞفخ ٣ظْ حخظ٤خسٛخ ٖٓ خالٍ حُزلغ ػٖ اؿخرخص ػ٠ِ ٛ". حُظشؿٔش؟

كظ٠ كو٤وش إٔ ٛزٙ ٓؾٌِش ُْ ٣ظْ . ُْ ٣ظْ حُظل٤ٌش ًؼ٤ًشح ك٢ ٛزٙ حُٔؾٌِش". طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش"ٓؾٌِش ك٢ اهخس 

ُوذ ًخٗض كشفش سحثؼش رخُ٘غزش ٢ُ ُٔقخدكش ٓؼَ ٛزٙ حُذسحعش ر٤٘ٔخ ً٘ض أرلغ ػٖ . الكع ٛزٙ ٖٓ ٓؼظْ حُٔؼ٤ِٖٔ

ٌُٖٝ ػ٘ذٓخ . أل٢٘ٗ ٝحؿٜض حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔؾخًَ أػ٘خء طؼ٢ٔ٤ِ ك٢ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش. حُخخفش ر٢ٓوخٍ ألهشٝكش 
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َئػّشح ك٢  ُٓ أٗظش ا٠ُ حُٞسحء، أدسى أ٥ٕ أٜٗخ ًطخُزش دسحعخص حُظشؿٔش، إٔ ٣ظْ طوذ٣ْ حُ٘قٞؿ حُظ٢ طِؼذ دٝسح 

ػ٠ِ حُشؿْ . ُظل٤ٌش ك٤ٜخ ٢ٛ ٓؾٌِش ًز٤شسدٕٝ ح( ٢ٛٝ حُون٤ش حألًؼش أ٤ٔٛش رخُ٘غزش ٢ُ" )ٌٓظغزش حُظشؿٔش"حًظغخد 

ألٕ . ٖٓ أٗٚ ٣لض٢٘ٗ أ٢٘ٗ ُْ أعظطغ ادسحى رُي أػ٘خء دسحعظ٢ حُـخٓؼ٤ش، اال أ٢٘ٗ عؼ٤ذ ربدسحى رُي، ٝإ ًخٕ ٓظؤخًشح

ًٔخ هخٍ . ٝارح الكع ؽخـ ٓخ، كبٗٚ ٣ـؼَ ح٥خش٣ٖ ٣الكظٕٞ رُي أ٣ًنخ. حُٔالكظش ٢ٛ حُخطٞس حأل٠ُٝ ُِ٘ـخف

حُـشك حُشث٤غ٢ ٖٓ ٛزٙ حُذسحعش ٛٞ حُٔغخػذس ك٢ ادسحى ". ٣َوَظَش ٝحكذس طٌل٢ إل٣وخظ ؿ٤ٔغ حُ٘خث٤ٖٔ"ٓخٌُُْٞ اًظ، 

ُوذ ًخٕ ٝحؿز٢ إٔ أطشؿْ ٛزٙ حُذسحعش حُو٤ٔش ٖٓ أؿَ مٔخٕ ٓالكظش أ٤ٔٛش حُ٘قٞؿ . إٔ ٛزٙ حُٔؾٌِش ٓؾٌِش ًز٤شس

ًٔظشؿٔش ٓشؽلش، آَٓ إٔ طغخْٛ ٛزٙ . ْ حُؼشر٢ك٢ حُذسٝط حُظ٢ طظْ ك٤ٜخ ٓٔخسعش حُظشؿٔش، ك٢ ًَ ٖٓ طش٤ًخ ٝحُؼخُ

 .حُذسحعش حُظ٢ عظ٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ حُظخشؽ ًٔظشؿٔش، رؾٌَ ًز٤ش ك٢ ٓـخٍ دسحعخص حُظشؿٔش

 :توطئت

ٛٞ ًخٕ ٖٓ حُٔلظشك إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ـ ٓلذدح ٣ٝـذ إٔ ٣ظشحٝف ر٤ٖ . رذأص أرلغ ػٖ ٓوخالص ُٔؾشٝع رلغ حُظخشؽ

٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ـ ٝػ٤ن حُقِش رذسحعخص . ٓظشؿْ أرذح ٖٓ هزَكشكخ ٝ أ٣نخ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش  25000ٝ  20000

. صسص ٓٞحهغ حُٔـالص حُٔخظِلش. أٝالً، كٌشص ك٢ حُظشؿٔش ٖٓ حُؼشر٤ش ا٠ُ حُظش٤ًش كزلغ حُٔوخالص حُؼشر٤ش. حُظشؿٔش

ٛ٘خى ػذد ٝٓغ رُي، . ٝفِض ا٠ُ هخػذس ر٤خٗخص ٓؼٜذ حُذٝكش ُِذسحعخص حُؼ٤ِخ ٝأهِؼض ػ٠ِ حُٔوخالص حُٔٞؿٞدس ٛ٘خى

إٔ حُ٘ـ . ًخٗض ٛزٙ حُؼ٤ِٔش فؼزش رخُ٘غزش ٢ُ . ه٤َِ ؿًذح ٖٓ حُٔوخالص حُؼشر٤ش حٌُٔظٞرش ك٢ ٓـخٍ دسحعخص حُظشؿٔش

ُزُي، ُْ أعظطغ حُظلون ٖٓ ٓالءٓش . DRODك٢ حُٔوخالص حُؼشر٤ش ال ٣ظْ ٗوِٚ ا٠ُ ط٘غ٤ن  FDPك٢ ِٓلخص رظ٘غ٤ن 

. ُزُي أسدص إٔ طٌٕٞ ُـش ٓوخُظ٢ ٢ٛ حُظش٤ًش. ٛزٙ حُؼ٤ِٔش ٝهظخ ه٣ٞالحعظـشهض . ػذد حٌُِٔخص حُٔطِٞرش ٓ٘خ ُِٔوخٍ

ُوذ رلؼض ك٢ ٓوخالص . رظؼز٤ش أدم، ٓشسص ر٘لظ حُؼ٤ِٔش ٓشس أخشٟ. رؼذ ٛزٙ حُٔشكِش، رذأص ػ٤ِٔش ؿذ٣ذس رخُ٘غزش ٢ُ

. خص، حخظشص ٓوخاًل رؼذ ٓشحؿؼش ه٣ِٞش ُألدر٤. ُوذ رلؼض ك٢ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔٞحهغ ٝحُٔـالص ٝحٌُظذ. رخُِـش حُظش٤ًش

ُوذ هذٓض ٛزح حُٔوخٍ حُظ٢ حخظشطٚ ا٠ُ ٓؾشك٢ . ٣ٝ٘ذسؽ حُٔوخٍ حُز١ حخظخسطٚ ُِظشؿٔش مٖٔ ٓـخٍ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش

ً٘ض عؼ٤ذطخً ؿذحً ألٕ ٝؿذ حُٔوخٍ حُز١ حخظشطٚ . أعظخر١ ٝؿذ ٓوخ٢ُ ٓ٘خعذ. حألعظخر حُذًظٞس اعٔخػ٤َ دٝسٓؼ

ًٗخ ػ٠ِ حُ٘لٞ  .رؼذ ٓٞحكوش ٓؾشك٢، رذأص ك٢ هشحءس حُٔوخٍ ٝطل٤ِِٚ. حًخٕ ٓغظؾخس١ ٓظغخًٓلخ ؿذً . ٓ٘خعزًخ َٞ ؼ٘ ُٓ ٝهذ ؿخء 

كشكًخ  ٣23.332ظٌٕٞ حُٔوخٍ ٖٓ . ُٝـش حُٔوخٍ ٢ٛ حُظش٤ًش". ٓؼخ٤٣ش حٗظوخء حُ٘قٞؿ ك٢ دسط حُظشؿٔش: "ح٥ط٢

 .ًخطذ حُٔوخٍ ٛٞ سكٖٔ أًخ٤ُٖ. ًِٔش 3321رذٕٝ ٓغخكخص ٝ 
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حُـضء حألٍٝ ًخٕ ػ٤ِٔش . هغٔض ٓؾشٝع رلغ حُظخشؽ ا٠ُ ػالػش أهغخّ. ٔؾشٝعرؼذ حخظ٤خس ٓوخ٢ُ، خططض ُِ

حُظشؿٔش، ٝحُـضء حُؼخ٢ٗ ًخٕ اػذحد حُظوخس٣ش، ٝحُـضء حألخ٤ش ًخٕ إلكنخس حألهشٝكش ا٠ُ حُلخُش حُٔطِٞرش ؽ٤ًٌِخ 

طخس٣خ حالٗظٜخء ٖٓ . ٕٕٔٓٓخسط،  ١ٔطخس٣خ رذء حُظشؿٔش ٛٞ . أٝالً، ُوذ كذدص طٞحس٣خ ٛزٙ حألؿضحء .ٝسع٤ًٔخ

ٓخ٣ٞ،  ٕٓطخس٣خ حالٗظٜخء ٖٓ حُظوش٣ش ٛٞ . ٕٕٔٓأرش٣َ،  ٕٓطخس٣خ رذء حُظوش٣ش ٛٞ . ٕٕٔٓأرش٣َ،  ١ٔحُظشؿٔش ٛٞ 

 ٠ٓطخس٣خ طوذ٣ْ حألهشٝكش ٛٞ . ٕٕٔٓٓخ٣ٞ،  ٕ٘طْ اكنخس حألهشٝكش ا٠ُ حُلخُش حُٔطِٞرش ؽ٤ًٌِخ ٝسع٤ًٔخ . ٕٕٔٓ

 .شحص هل٤لش ك٢ حُظٞحس٣خ، اال أ٢٘ٗ ط٤ٌلض رؾٌَ ػخّ ٓغ حُخطشػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ٝؿٞد طـ٤٤. ٤ٗٞ٣ٕٕٓٔٞ، 

ك٢ ٛزح حُوغْ ٖٓ طوش٣ش١ عؤطلذع ػٖ حُٔؾخًَ حُظ٢ ٝحؿٜظٜخ أػ٘خء طشؿٔش ٛزح حُٔوخٍ ٤ًٝل٤ش كَ ٛزٙ 

حُظ٢ طؾٌَ " ٓشكِش ٓخ رؼذ حُظشؿٔش"ٝ " خالٍ حُظشؿٔش"ٝ " ٓشكِش ٓخ هزَ حُظشؿٔش"عؤؽشف رخُظلق٤َ . حُٔؾخًَ

 .شؿٔش رؤًِٜٔخػ٤ِٔش حُظ

 :مزحهت مب قبم انتزجمت

رذأص . أػط٤ض ؽًٜشح ٝحكًذح ُخالٍ حُظشؿٔش حُٔؾشٝع. رذأص ٓشكِش ٓخ هزَ حُظشؿٔش رخُظخط٤و ُخالٍ حُظشؿٔش

حألعظخر  ١رؼذ إٔ ٝحكن ٓغظؾخس. ٕٕٔٓٓخسط،  ١ٔٛذكض ا٠ُ اٜٗخء حُظشؿٔش ك٢ . ٕٕٓٓخسط،  ١ٔحُظشؿٔش ك٢ 

رؼذ رُي، هشسص أدٝحص حُظشؿٔش . حُذًظٞس اعٔخػ٤َ دٝسٓٞط ػ٠ِ حُٔوخٍ، رذأص ك٢ هشحءطٚ ٝطل٤ِِٚ رخُظلق٤َ

، ٢ٛٝ TAMOSAMSُوذ حخظشص حعظخذحّ أدحس حُظشؿٔش رٔغخػذس حُلخعٞد . رٔغخػذس حُلخعٞد حُظ٢ عؤعظخذٜٓخ

ألٕ ٛزٙ حألدحس .  SOM201ٞحٝؿ٤خص حُظشؿٔش اكذٟ أدٝحص حُظشؿٔش رٔغخػذس حُلخعٞد حُظ٢ طؼِٔظٜخ ك٢ دسط طٌ٘

هشسص إٔ أًظذ طوش٣ش١ . أعَٜ ك٢ حالعظخذحّ ٖٓ أدٝحص حُظشؿٔش رٔغخػذس حُلخعٞد حألخشٟ ٝٝحؿٜظٜخ أرغو

أل٢٘ٗ ُْ أس٣ذ إٔ ٣خظل٢ حُظوش٣ش ك٢ كخُش ٝؿٞد أ١ عِز٤ش ، ٓؼَ طؼطَ ؿٜخص حٌُٔز٤ٞطش . ewwotGرخعظخذحّ ٓغظ٘ذحص 

 Gsqe  رؾٌَ ٗؾو رؼذ ٗق٤لش أعظخر١ ر٤ٌش د٣ش١ ewwotGُوذ رذأص ك٢ حعظخذحّ أدٝحص . ٢أٝ ػذّ طغـ٤َ ًظخرخط

Dqeq ٝسأ٣ض حٌُؼ٤ش ٖٓ حُلٞحثذ.  

حُٔوخٍ  DRODُوذ أملُض ِٓق ط٘غ٤ن . TAMOSAMSػ٠ِ " أهشٝكش"هٔض ربٗؾخء ٓؾشٝع رؼ٘ٞحٕ 

أػ٤ذ هشحءس حُ٘ـ حُٔقذس . شٝعٝحُز١ حُ٘ـ حُٔقذس ا٠ُ ٛزح حُٔؾ" ٓؼخ٤٣ش حٗظوخء حُ٘قٞؿ ك٢ دسط حُظشؿٔش"

ًخٕ ػ٢ِ اػذحد هخثٔش . رؼذ هشحءس حُ٘ـ حُٔقذس، رذأص ك٢ دسحعش حُٔقطِلخص. TAMOSAMSػ٠ِ 
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ُوذ أػذدص هخثٔش حُٔقطِلخص ًٔخ طؼِٔ٘خ ك٢ دسط ادحسس حُظشؿٔش ٝحُٔؾشٝع . حُٔقطِلخص ُذسحعش حُٔقطِلخص

SOM403 .٠ِ إلػذحد هخثٔش حُٔقطِلخص، حطزؼض ٛزٙ حُخطٞحص ػTAMOSAMS" :هخثٔخص > ٓٞحسد ُـظ٢

رٜزٙ حُخطٞحص، رذأص ك٢ َٓء هخثٔش حُٔقطِلخص حُظ٢ أػذدطٜخ .". اٗؾخء هخثٔش ٓقطِلخص> حُٔقطِلخص

 .ٌٝٛزح رذأص ٓشكِش دسحعش حُٔقطِلخص حُخخفش ر٢. رخُٔقطِلخص

 :مزحهت دراست انمظطهحبث

ألٗٚ ٖٓ . حُٔوخرَ حُؼشر٢ ُِٔقطِلخص حُظش٤ًشٝحؿٜض فؼٞرش ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ . ًخٗض ٛزٙ ٓشكِش فؼزش ُِـخ٣ش

خ ٖٓ حإلٗـ٤ِض٣ش ٝحألُٔخ٤ٗش ٝحُلشٗغ٤ش. حُقؼذ ؿًذح حُؼؼٞس ػ٠ِ ٓٞحسد رخُِـظ٤ٖ حُظش٤ًش ٝحُؼشر٤ش ًٔ ُوذ . ُزُي، طِو٤ض دػ

 َٕ وَخَس ُٓ ش رخإلمخكش ا٠ُ رُي، ًخٗض ٛ٘خى هٞح٤ٓظ ٝٓٞحهغ اٌُظش٤ٗٝ. حعظلذص ٖٓ ًَ حُِـخص روذس ٓخ أعظط٤غ رؾٌَ 

 SGkassT ٝetwolG ٝOGkGeow ٝMtuaavA: أعٔخثْٜ ٢ٛ. عخػذط٢٘ ًؼ٤ًشح ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ حُٔقطِق حُٔوخرَ

ٝDqsqxGkqa ٝewwotG SeavotaoG .ُوذ رلؼض ٝهشأص . كقِض أ٣ًنخ ػ٠ِ ٓغخػذس ٖٓ ٓوخالص أًخد٤ٔ٣ش ٓخظِلش

ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش، ٝؿذص . طِلخصُوذ أؿش٣ض حٌُؼ٤ش ٖٓ حُزلغ ُِؼؼٞس ػ٠ِ أهشد ٓوخرَ ػشر٤ش ُِٔق. حُٔوخالص

أل٢٘ٗ حػظوذص إٔ حُٔوخرَ حأل٠ُٝ . ك٢ ٝهض الكن هٔض رظـ٤٤ش رؼل حُٔقطِلخص. حُٔوخرَ حُؼشر٢ ُٔؼظْ حٌُِٔخص

ُوذ حطزؼض ٛزٙ حُخطٞحص ػ٠ِ . حػظوذص إٔ حُٔوخرَ حُـذ٣ذس حُظ٢ ٝؿذطٜخ ًخٗض أًؼش ٓالءٓش. حُظ٢ ٝؿذطٜخ ًخٗض خخهجش

TAMOSAMS هخثٔخص حُٔقطِلخص> ٓٞحسد ُـظ٢: "خصُظـ٤٤ش حُٔقطِل <eGkqeqlqtquiSGequeG <

 .".طؼذ٣َ

أُٜٝخ ٓؼخ٤٣ش . أػ٘خء اػذحد هخثٔش حُٔقطِلخص، حعظلذص ًؼ٤ًشح ٖٓ دسع٤ٖ دسعظٜٔخ أػ٘خء طؼ٢ٔ٤ِ ك٢ حُظشؿٔش

رلنَ أعظخر١ هخدس اُز٢ . ُوذ هٔ٘خ ربػذحد هٞحثْ ُِٔقطِلخص ٓلقِش ك٢ حُذسٝط. SOM302حُـٞدس ك٢ حُظشؿٔش 

. ، طؼِٔ٘خ ك٢ ٛزٙ حُذسٝط ٓخ ارح ًخٗض حٌُِٔخص ػزخسس ػٖ ٓقطِلخص أّ الuakqe ktlGA eas ewdtTؿخ٤ًشٝؿِٞ 

 Gsqe Dqeq ًخٕ ٣وّٞ أعظخرٗخ ر٤ٌش د٣ش١ . SOM403دسط أخشٟ حعظلذص ٜٓ٘خ ٢ٛ ادحسس حُظشؿٔش ٝحُٔؾشٝع 

٘خء كلـ هٞحثْ حُٔقطِلخص، ًخٕ ٣خزشٗخ رخُظلق٤َ ٓخ ارح ًخٗض أػ. رٔشحؿؼش هٞحثْ حُٔقطِلخص ُذ٣٘خ ك٢ حُذسٝط

كخُٝض اػذحد هخثٔش ٓقطِلخص حُخخفش ر٢ رٔخ ٣ظٔخؽ٠ ٓغ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طؼِٔظٜخ ك٢ . حٌُِٔش ػزخسس ػٖ ٓقطِق

ٝحُغزذ ك٢ ". ٓقطِلخص"أملض رؼل حٌُِٔخص ا٠ُ هخثٔش حُٔقطِلخص ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ أٜٗخ ٤ُغض . ٛزٙ حُذسٝط
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 Gsqe رلنَ أعظخر١ حُؼض٣ض ر٤ٌش د٣ش١ . أملض ٛزح ًٔالكظش رـخٗذ حٌُِٔخص. مٔخٕ حالطغخم ك٢ حُ٘ـرُي ٛٞ 

Dqeq طؼِٔض أٗٚ ٢ٌ٘٘ٔ٣ حُو٤خّ رزُي ك٢ دسط ادحسس حُظشؿٔش ٝحُٔؾشٝع ،SOM403.  

 :خالل انتزجمت

طشؿٔش أعِٞد حُ٘ـ ًخٕ ٖٓ حُقؼذ . ًِٔش ٣3310ظٌٕٞ حُ٘ـ حُٔقذس ٖٓ . ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش، رذأص ك٢ حُظشؿٔش

رؤٕ أعِٞد ًخطذ ٓؼوذ ُِـخ٣ش ٓٔخ ؽٌَ ٢ُ فؼٞرش .  ُوذ الكظض رؤٕ أعِٞد حٌُخطذ ُْ ٣ٌٖ ٝحملخ ًؼ٤شح. حُٔقذس

ُلْٜ حُ٘ـ حُٔقذس . ُْ أؿذ رؼل حٌُِٔخص كظ٠ ك٢ حُوٞح٤ٓظ حُظش٤ًش حُظش٤ًش. ك٢ طشؿٔش حُٔوخٍ ٖٓ ك٤ٖ ٥خش

ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش، كقِض ػ٠ِ ٓغخػذس ٖٓ . ٔقذس رخُٔشحدكخصرؾٌَ أكنَ، حعظزذُض رؼل حٌُِٔخص ك٢ حُ٘ـ حُ

   .هخٓٞط ؿٔؼ٤ش حُِـش حُظش٤ًش

ًخٕ ٖٓ حُقؼذ ؿًذح رخُ٘غزش . ٖٓ حُ٘ـ" حُِٔخـ"ػْ هٔض رظشؿٔش ؿضء . أٝالً هٔض رظشؿٔش ػ٘ٞحٕ حُٔوخٍ

ًخٕ ٖٓ حُقؼذ ُِـخ٣ش حُؼؼٞس ػ٠ِ ٓخ . كٌشص ك٢ حُـِٔش حأل٠ُٝ ٖٓ حُِٔخـ ُؼذس أ٣خّ. ٢ُ طشؿٔش هغْ حُِٔخـ

 :ك٢ ٛزٙ حُـِٔش "GAtGAGv"ًِٔش  ٣وخرَ

“Çeviri, birer eyleyen olarak çevirmenlerin yönlendirdiği bir eylemdir.” 

رخُ٘ظش ا٠ُ . ُْ طٌٖ ٛزٙ حٌُِٔش ٓظٞكشس ك٢ هخٓٞط ؿٔؼ٤ش حُِـش حُظش٤ًش. رخدة ر١ رذء، ُوذ رلؼض ػٖ حُٔؼ٠٘ حُظش٢ً

رخُطزغ، ٗوَ ُٜزٙ حٌُِٔش ". حُؾخـ حُز١ ُذ٣ٚ طؤػ٤ش ُظـ٤٤ش أٝ طلغ٤ٖ حُٞمغ"حُغ٤خم، حػظوذص إٔ ٛزٙ حٌُِٔش طؼ٢٘ 

حُظشؿٔش "  :ُزُي كوذ هٔض رظزغ٤و ٛزٙ حُـِٔش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ. ٓزخؽشس ا٠ُ حُ٘ـ حُٜذف ُٖ ٣ؼط٢ حُ٘ظ٤ـش حُٔشؿٞس

ذ رُي، كقِض ػ٠ِ ٓغخػذس ٖٓ حُِـش حإلٗـ٤ِض٣ش ُِؼؼٞس ػ٠ِ ٓوخرَ أعٔخء رؼ.”. ٢ٛ ػَٔ ٓٞؿٚ ٖٓ هزَ حُٔظشؿ٤ٖٔ

 :ك٢ حُـِٔش ”salt araştırma alanı, uygulamalı araştırma alanı“ ىحُٜٔ٘ـ٤ش 

“Bugün özerk bir araştırma alanı olarak çeviribilim, salt araştırma alanında (pure 

research) çeviri olgusuna dâhil bütün boyutları betimlemeye ve buradan üst ilkelere 

ulaşmaya çalışırken, uygulamalı araştırma alanında (applied research) ise çeviri edimi 

ile ilgili nesnel ölçütler üretmeyi denemektedir.” 
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   :ؼزخسحصكقِض ػ٠ِ ٓغخػذس ٖٓ حُِـش حإلٗـ٤ِض٣ش ُِؼؼٞس ػ٠ِ ٓوخرَ ُ

"qeq GtGaoqeqoql iGkqeq xwtqoqsao l iGkqeq aeaitae  atavtae Çev" 

 :ك٢ حُـِٔش

“Bu yönüyle çeviribilimciler, çeviri eleştirisi, çeviri politikası, çeviri araçları 

alanlarında olduğu gibi akademik çeviri eğitiminde de nesnel ölçütleri aramaktadır.” 

حٌُٔخكآص . ٔض٣ذ ٖٓ حُٔٞحسد ك٢ صٝؽ حُِـش حإلٗـ٤ِض٣ش ٝحُؼشر٤ش، كوذ طٞفِض ا٠ُ حالعظ٘ظخؽ رغُٜٞشٗظًشح ُٞؿٞد حُ

ُوذ حعظخذٓض ٓٞحهغ ٤ٌ٣ٝز٤ذ٣خ ٝ . ٗوذ حُظشؿٔش ٝع٤خعش حُظشؿٔش ٝأدٝحص حُظشؿٔش: حُظ٢ ٝؿذطٜخ ٢ٛ ًٔخ ٢ِ٣

aeakGuqowetk.weo.  

 :ك٢ حُـِٔش" iGeiGkG"كٌشص ه٤ِالً ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ حُٔوخرَ حُؼشر٢ ٌُِٔش ُوذ 

“Nesnellik arayışı ile metin seçiminde bir çerçeve sunmak mümkün olabilir 

mi?” 

الكوًخ، ٝؿذص أٗٚ ٖٓ حُٔ٘خعذ حعظخذحّ ًِٔش . الكظض إٔ حُؼشد ٣غظخذٕٓٞ ٛزٙ حٌُِٔش ًٔخ ٣غظخذٜٓخ حألطشحى

حٌُِٔش حُظ٢ ٝحؿٜض فؼٞرش ك٢ ػؼٞس حُٔوخرَ ح٥خش ُٜخ ًخٗض ًِٔش . ٝحُظ٢ طوخرَ ٛزٙ حٌُِٔش، "اهخس"

"atavAaa v ."ال أعظط٤غ طشؿٔش ًِٔش ال أػشف ٓخ طؼ٤٘ٚ رِـظ٢ . ُْ أؿذ ٛزٙ حٌُِٔش ك٢ هخٓٞط ؿٔؼ٤ش حُِـش حُظش٤ًش

ر٘خًء ػ٠ِ ًِٔش . ًٔشحدكٜخ" tqoGeaoie"ٔش ُوذ ٝؿذص ًِ. ُزُي كخُٝض إٔ أؿذ ٓؼ٠٘ ٛزٙ حٌُِٔش. حألّ ا٠ُ ُـش ٓخظِلش

"tqoGeaoie " كقِض ػ٠ِ ٓغخػذس ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ ٛزح حُٔوخرَ ٖٓ فذ٣وش ". حألدر٤خص"ٝؿذص حُٔوخرَ حُؼشر٢ ٌُِٔش

ًٔخ أ٢٘ٗ ٝحؿٜض فؼٞرش ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ ٓخ ٣وخرَ ًِٔش . ٢ُ كخفَ ػ٠ِ دسؿش حُٔخؿغظ٤ش ك٢ حُِـ٣ٞخص حُؼشر٤ش

"uaoGeAat ."ًُخٕ ٖٓ حُقؼذ حُؼؼٞس ػ٠ِ ٓوخرَ ُٜزٙ حٌُِٔش ٝحخظ٤خس . ٌِٔش ُٜخ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔوخرَ حُؼشر٤شٛزٙ ح

". vweuaoqn"ٝأ٣ًنخ، ٝحؿٜض فؼٞرش ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ ٓوخرَ حٌُِٔش . ٓ٘خعزش" حُٔخدس"ُوذ ٝؿذص ًِٔش . حٌُِٔش

 .ٓ٘خعزش" حُٔؼ٤خس١"ً٘ظ٤ـش ُزلؼ٢ ٝؿذص ًِٔش 
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، ٝحُظ٢ ًؼ٤ًشح ٓخ "GdqoqueqtGe"حٌُِٔش حألخشٟ حُظ٢ ٝحؿٜض فؼٞرش ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ ٓوخرَ ُٜخ ٢ٛ ًِٔش 

. ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ ٛزٙ حٌُِٔش طزذٝ رغ٤طش ُِـخ٣ش، اال أٗ٘خ ٗلْٜ أٜٗخ ٤ُغض رغ٤طش ػ٘ذٓخ ٗلٌش ك٤ٜخ. طغظخذّ ك٢ حُ٘ـ

ش، اال أ٢٘ٗ ٝؿذص أٗٚ ٖٓ حُٔ٘خعذ حعظخذحّ ًِٔش ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ أ٢٘ٗ ٓخ صُض ؿ٤ش ٓظؤًذ ٖٓ ٓوخرَ ٛزٙ حٌُِٔ

ٝحُز١ ٣غظخذّ رؾٌَ  "iGkqeq Gkquq"ًخٕ ٖٓ حُقؼذ ؿًذح حُؼؼٞس ػ٠ِ ٓوخرَ ُظؼز٤ش . ك٢ حُ٘ـ حُٜذف" ٓؼِٕٔٞ"

ٝٓغ . اٜٗخ حٌُِٔش حُؼخ٤ٗش ك٢ ٛزح حُظؼز٤ش. "Gkqu"رخدة ر١ رذء، طؼِٔض ٓخ طؼ٤٘ٚ ًِٔش . ٓظٌشس ك٢ حُ٘ـ حُٔقذس

 iGkqeq"ك٢ طؼز٤ش  "Gkqu"الكظض إٔ ًِٔش . "iGkqeq Gkquq"أؿذ ٛزح حُٔؼ٠٘ ٓ٘خعزًخ ٖٓ أؿَ ػزخسس  رُي، ُْ

Gkquq"  ٢ٛ ًِٔش طؼ٢٘"AGoq ." َ٢ٌُ٘٘ ٝؿذص أٗٚ ٖٓ "هذسس حُظشؿٔش"ك٢ ٛزح حالطـخٙ، ٝؿذص أٝالً ٓخ ٣وخر ،

فؼٞرش ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ حُٔوخرَ حُؼشر٢ ٛٞ حُظؼز٤ش ح٥خش حُز١ ٝحؿٜض ". ٜٓخسس حُظشؿٔش"حُٔ٘خعذ حعظخذحّ ٓخ ٣وخرَ 

ك٢ ٛزح حالطـخٙ . ٛزٙ ٢ٛ حٌُِٔش حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُؼزخسس "Gkqvi"ُوذ رلؼض ػٖ ٓؼ٠٘ ًِٔش  ".iGkqeq Gkqveq"طؼز٤ش 

حُظؼز٤ش ح٥خش حُز١ أؿذ فؼٞرش ك٢ . ٢ٛٝ أهشد ٓوخرَ ػشر٢ ُٜزٙ حٌُِٔش" ٌٓظغزش حُظشؿٔش"كنِض حعظخذحّ ػزخسس 

أُٜٝخ . أػ٘خء طشؿٔش ٛزح حُظؼز٤ش، ػِوض ر٤ٖ ًِٔظ٤ٖ. " iGkqeq TAoTtauatae"حُؼؼٞس ػ٠ِ حُٔوخرَ حُؼشر٢ ٛٞ 

رـ " lqtqaoGt"ٝؿذص ٓخ ٣وخرَ ًِٔش . حخظشص حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٛز٣ٖ". ٓٔخسعش حُظشؿٔش"، ٝحُؼخ٢ٗ "ططز٤ن حُظشؿٔش"

" iat aua oGsvqdq"ٝؿذص ٓخ ٣وخرَ ػزخسس ". ر٤ذحؿٞؿ٢"رـ  "xGkaowrqs"ًِٔش  ٝٝؿذص ٓخ ٣وخرَ. "حإلدسحى"

رـ  "swaTo uGoqv"ٝؿذص ٓخ ٣وخرَ ػزخسس ". ٓ٘ظش"رـ "  sTeaue"ٝٝؿذص ٓخ ٣وخرَ ًِٔش ". طو٤٘ش حُؼَٔ"رـ 

حٌُؼ٤ش ٖٓ حُذػْ كقِض ػ٠ِ . ٢ٌُ٘٘ أؿش٣ض حٌُؼ٤ش ٖٓ حُزلغ ُِؼؼٞس ػ٠ِ اؿخرش ُٜزح حُظؼز٤ش" حُ٘قٞؿ حُٔظٞحص٣ش"

".ػخَٓ"رـ " GouGv"ٝٝؿذص ٓخ ٣وخرَ ًِٔش . ٖٓ حُِـش حإلٗـ٤ِض٣ش
 

رـ " ooavkaeotaaua" ٝٝؿذص ٓخ ٣وخرَ ًِٔش

 iGkqeqlqtqu"حُظ٢ حعظخذٜٓخ حُٔئُق رـ " iGkqeqlqtqueq"رخدة ر١ رذء، فللض ًِٔش ". طٞك٤ذ"

Tauavtae "  ٜض فؼٞرش ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ ٓخ ٣وخرَ ًِٔش ُوذ ٝحؿ". ٓظخققٞ دسحعخص حُظشؿٔش"ٝطشؿٔظٜخ ا٠ُ

"oGisq "ك٢ حُـِٔش: 

“Birbirinden farklı öğrenme materyalleri farklı pedagojik nitelikler ve farklı 

teknik özellikler gösterse de esas olan doğru seçkiyi yapabilmektir.” 
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ٖٓ إٔ حُٔٞحد حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔخظِلش طُظٜش فلخص ر٤ذحؿٞؿ٤ش ػ٠ِ حُشؿْ " :ُوذ طشؿٔض ٛزٙ حُـِٔش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُٝ

ُوذ ٝحؿٜض فؼٞرش ك٢ طشؿٔش كؼَ  .."ٓخظِلش ٤ٓٝضحص طو٤٘ش ٓخظِلش، كبٕ حُؾ٢ء حُشث٤غ٢ ٛٞ حطخخر حُوشحس حُقل٤ق

"rv swaae" ك٢ حُـِٔش:  

“Genel olarak bir materyalin kullanımı onun pedagojik ve didaktik uygunluğunu 

ön koşar.” 

". رؾٌَ ػخّ، طخقـ ٓخدس ٓالءٓظٜخ حُز٤ذحؿٞؿ٤ش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش" :ُٝوذ طشؿٔض ٛزٙ حُـِٔش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ 

حػظوذص أٗٚ ٖٓ حُٔ٘خعذ طشؿٔظٜخ ا٠ُ . "paa elTtTvTatTs"ًٔخ ًخٕ ٖٓ حُقؼذ حُؼؼٞس ػ٠ِ ٓخ ٣وخرَ ًِٔش 

 "ٝؿذص ٓخ ٣وخرَ ًِٔش . حُٔوخرَ أًؼش ٓالءٓشألٗٚ حػظٔخًدح ػ٠ِ حُغ٤خم، ًخٗض ٛزٙ ". ٓغظ٣ٞخص ًلخءس"

oikitGvuG " أؿذ ٓؼ٠٘ ًِٔش . حػظوذص أٗٚ ٢ٌ٘٘ٔ٣ طـ٤٤ش ٗٞع حٌُِٔش رغزذ حُغ٤خم ٝطـ٤شص رُي". دحكغ"رـ ُْ

"kqAGoq" خالٍ حُظل٤ٌش ك٢ حُـِٔش. حُٞحسدس ك٢ أسرؼش ٓٞحمغ ك٢ حُ٘ـ، ك٢ أ١ هخٓٞط طش٢ً طش٢ً ٖٓ:  

“Bir çevirmen adayı / öğrenci çeviri sürecinde iki dünya temelinde ve bu iki 

dünya ile ilgili işlemleri izler; diyesi kaynak dünyayı çözümleyip anlarken, diğer 

kutupta; tarafta (çevirinin çift taraflılığı) erek dünyanın tasarımını yapar.” 

، ػ٘ذٓخ أصُض ٛزٙ حٌُِٔش، هٔض رلَ حُٔؾٌِش ربصحُش الكوًخ. ٝحُزذء ٖٓ حُغ٤خم، كٜٔض ٓخ طؼ٤٘ٚ ٛزٙ حٌُِٔش

  :ك٢ حُـِٔش. ٛزٙ حٌُِٔش، ك٤غ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى حٗظوخٍ حُذالُش أٝ ٗوـ ك٢ حُٔؼ٠٘

“Öğrencilerin/ çevirmen adaylarının, eğitici tarafından oluşturulan çeviri durumunda 

özgün metinlerle çalışmaları, daha önce bir çeviriye; diyesi bir dönüştürüme maruz 

kalmamış metinlerle çalışmaları, onları doğal çeviri gerçekliğine; başka bir deyişle 

yürüyen çeviri dünyasına yaklaştıracaktır.” 

  :ك٢ حُؼزخسس" AieiAGv" ٝطشؿُٔض ًِٔش". أ١"ٝٝؿذص حُٔوخرَ " رخألَْكَشٟ"أػط٤ض حُٔؼ٠٘ 

“yürüyen çeviri dünyasına”, 
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 ."asoqn"ٖٓ خالٍ اػطخء حُٔؼ٠٘ ًـ " حُ٘ؾو"٢ٛٝ حُؼزخسس حألخ٤ش حُز١ ٝحؿٜض فؼٞرش ك٢ طشؿٔظٚ، 

خطؤ ك٢ : ٛزٙ ٢ٛ. رقشف حُ٘ظش ػٖ ٛزح، ًخٕ ٛ٘خى حُؼذ٣ذ ٖٓ حألخطخء حُؾ٤ٌِش ك٢ حُ٘ـ حُٔقذس

ُوذ حٗظزٜض ُٜزٙ حألخطخء ٝفللظٜخ . كخفِشحُٔغخكش حُٔضدٝؿش ٝخطؤ ٝؿٞد حُلخفِش رؼذ كشف حُؼطق ٝػذّ ٝؿٞد 

 .ك٢ حُ٘ـ حُٜذف

 مزحهت مب بعذ انتزجمت

رؼذ حالٗظٜخء ٖٓ حُظشؿٔش، طِو٤ض طوش٣ش مٔخٕ حُـٞدس . ٕٕٔٓأرش٣َ،  ١ٔك٢ " خالٍ حُظشؿٔش"ُوذ حٗظٜض ٓشكِش 

ٓغخكش : "شرخطزخع حُخطٞحص حُظخ٤ُ SOM210، ًٔخ طؼِٔ٘خ ك٢ دسط ٓوذٓش إلدحسس حُٔؾخس٣غ TAMOSAMSػزش 

ػْ هٔض رظ٘ض٣َ ِٓق . ُوذ أفِلض رؼل حألخطخء حُظو٤٘ش.". طذه٤ن مٔخٕ حُـٞدس> حُِٔلخص> حُٔؾشٝع> حُؼَٔ

SAT ُوذ طِو٤ض طوش٣ًشح ٓلقالً ػٖ مٔخٕ حُـٞدس رخعظخذحّ رشٗخٓؾ . ُِ٘ـ حُٜذف"h Gvep" رشٗخٓؾ ٞٛٝ ،

رٜزٙ حُطش٣وش، ط٘ظ٢ٜ . ُْ أٝحؿٚ أ١ أخطخء طو٤٘ش. SOM210ُنٔخٕ حُـٞدس طؼِٔ٘خٙ ك٢ دسط ٓوذٓش إلدحسس حُٔؾخس٣غ 

 .ٓشكِش ٓخ رؼذ حُظشؿٔش

 :خبتمت

طٔخؽ٤ًخ ٓغ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طؼِٔظٜخ خالٍ ك٤خط٢ حُـخٓؼ٤ش ٝرذػْ ٝٓؼشكش ٓغظؾخس١ حألعظخر دًظٞس اعٔخػ٤َ 

حعظلذص رخُلؼَ رقشف حُ٘ظش ػٖ حُذٝسحص حُظ٢ رًشطٜخ ك٢ حُظوش٣ش، كوذ . دٝسٓٞػ، أًِٔض حألهشٝكش حُخخؿ ر٢

ُوذ ٢ٌٗٞ٘ٓ ٖٓ اٗظخؽ . ٖٓ ؿ٤ٔغ حُذٝسحص حُظ٢ طِو٤ظٜخ خالٍ ػخ٢ٓ حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ٝحُشحرغ أػ٘خء حُظشؿٔش

عخٛٔض ؿ٤ٔغ . طؾٌِض ٌٓظغزظ٢ حُظشؿٔش رلنَ ٛزٙ حُذسٝط ٝٓؼ٢ِٔ حُٔلظش٤ٖٓ. حُ٘ـ حُٜذف ػخ٢ُ حُـٞدس

لغ٤ٖ ٌٓظغزظ٢ حُظشؿٔش ٜٝٓخسس حُظشؿٔش، رؾٌَ ًز٤ش ك٢ ٛزٙ حُذسٝط حُظ٢ طِو٤ظٜخ ٝأعخطزط٢ حُز٣ٖ عخػذ٢ٗٝ ك٢ ط

خ ُـ . حُذسحعش ًٔ ك٢ حُظشؿٔش، ك٢ ف٤ْٔ ر٢٘ٛ " حُـٞدس"ًخٗض حهظشحكخص ٝطٞف٤خص أعخطزط٢ حُز٣ٖ ٣ؼطٕٞ حأل٣ُٞٝش دحث

خ ك٢ ف٤ْٔ ر٢٘ٛ، ٤ُظ كوو ك٢ ٛزٙ حُذسحعش، ٌُٖٝ أ٣ًنخ . شهٞحٍ ٓؾشٝع أهشٝك ًٔ عظظَ حهظشحكخص أعخطزط٢ دحث

آَٓ إٔ طغخْٛ ٛزٙ حُذسحعش حُظ٢ عظ٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ حُظخشؽ . ٞحٍ ك٤خط٢ حُؼ٤ِٔش ػ٘ذٓخ أؽخسى ك٢ هطخع حُظشؿٔشه

  .ًٔظشؿٔش، رؾٌَ ًز٤ش ك٢ ػخُْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش
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EKLER 

EK I - KAYNAK METĠN 

Çeviri Derslerinde Metin Seçimi Ölçütleri 

Rahman Akalın, Edirne 

Öz 

Çeviri, birer eyleyen olarak çevirmenlerin yönlendirdiği bir eylemdir. Bu gerçek, 

bilgi teknolojilerinin bu uygulama sahasında varlıklarını yoğun biçimde 

hissettirdikleri günümüz çeviri dünyası içinde de geçerliliğini korumaktadır. İnsanın 

merkezde bulunduğu her uygulama sahasında olduğu gibi çeviri alanında da nesnel 

ölçütlerin bulunup uygulanabilmesi, beklenen ve arayışında olunan bir konu 

olagelmiştir. 

Bugün özerk bir araştırma alanı olarak çeviribilim, salt araştırma alanında (pure 

research) çeviri olgusuna dâhil bütün boyutları betimlemeye ve buradan üst ilkelere 

ulaşmaya çalışırken, uygulamalı araştırma alanında (applied research) ise çeviri edimi 

ile ilgili nesnel ölçütler üretmeyi denemektedir. Bu yönüyle çeviribilimciler, çeviri 

eleştirisi, çeviri politikası, çeviri araçları alanlarında olduğu gibi akademik çeviri 

eğitiminde de nesnel ölçütleri aramaktadır. 

Konu somut olarak çeviri uygulamalarının yaptırıldığı derslere indirgenirse, 

çeviri derslerinde metin seçiminin, bugün öznel gerekçelere dayandığı söylenebilir. 

Bu durum, bu çalışmada seçilen konunun sorunsallaştırılmasını önemli hale 
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getirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, çeviri derslerinde metin seçiminin 

ölçütlerini saptamaya çalışmaktır. 

Anahtar Sözcükler: Çeviri eğitimi, çeviri dersleri, metin seçimi, metin seçimi 

ölçütleri, çeviribilim 

1. GiriĢ 

Bu çalışmanın oluşmasında sorulan temel araştırma soruları şunlardır: 1. Eğitimciler 

çeviri uygulamaları yaptırırken metin seçiminde nelere dikkat etmelidir? 2. Her bir 

uygulama dersi için metin seçimi, çeviri eğitimcisinin yargılarına mı bağlıdır? 3. 

Nesnellik arayışı ile metin seçiminde bir çerçeve sunmak mümkün olabilir mi? 

Alanyazın, bu konuları değerlendirmek için bu sorularla meşgul olmuş yeterince 

ayrıştırıcı çalışmanın olmadığını ortaya koymaktadır. 

Çeviribilim araştırmalarının diğer çalışma boyutlarında olduğu gibi genel olarak 

akademik çeviri eğitimi bağlamında, özelde ise çeviri eğitiminde materyal hazırlama 

ve metin seçiminin ölçütleri konusunda ortak bir çerçeveye ulaşma, makul bir 

arayıştır. Zira „eğitim‟ kavramının kendine özgü konumunu belirleyen etmenlerden 

biri, akademik açıdan belli bir kitleyi hedef almasıdır. Bu yönüyle eğitim kavramı, 

ortak bir çerçeveye dayalı standartlaşma kaygısını haklı çıkarmaktadır. Bu normatif 

alanlardan biri olarak „metin seçimi‟ konusu, akademik çeviri eğitimi ve başka 

alanlardaki çeviri uygulamaları şeklinde iki ayrı mecra özelinde tartışabilir 

görünmektedir. 
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Akademik çeviri eğitiminde, çeviri uygulamasının yaptırıldığı dersler, çeviri 

dünyasının canlandırılmasına hizmet etmektedir. Çeviri dünyası denen gerçekliği 

belirleyen faktör ise, yalnızca kaynak metin şeklinde tanımlanan çıkış noktası 

olmadığından akademik çeviri eğitiminde „alın ve çevirin!‟ şeklinde yaptırılan çeviri 

uygulamaları amaca yeterince hizmet etmemektedir. Modern çeviri kuramında, 

özellikle Skopos Kuramı, çeviride „aşırı öne çıkarılan kaynak metnin karşısına, 

çevirinin amacını çıkarmaktadır‟ (Vermeer 1986; Amman 2008: 61). O halde bir 

çevirmenin, profesyonel çeviri dünyasında hareket ettiği nokta, kaynak metin değil 

„çeviri durumu‟dur. Bu bağlamda öğrencileri bir metni hangi iletişim durumunda; 

kimlere yönelik çevirmesi gerektiği konusunda bilgilendirmek ve buna göre 

görevlendirmek gerekmektedir (krşl. İnci 1997: 84). Ancak seçilen metin, eğitici 

tarafından oluşturulacak çeviri durumu ile uyumlu olmalıdır. Bu noktada eğitimcilerin 

çeviri edincini geliştirmeye ya da ölçmeye yönelik biçimde doğru metinleri 

seçebilmeleri; daha doğrusu, amaçlarına uygun çeviri durumlarını oluşturarak 

öğrencilere / çevirmen adaylarına sunabilmeleri, çeviri gerçekliği ile örtüşen çeviri 

derslerinin tasarlanmasına ve planlanmasına zemin hazırlayacaktır. 

  

2.  Materyal Seçiminde Nesnellik Sorunu 

Akademik çeviri eğitiminde eğitimcilerin buluştuğu ortak kabullerden biri, çeviri 

derslerinde metinlerin nasıl hazırlandığı ve kullanıma alındığıdır. Gündoğdu‟nun 

işaret ettiği üzere uygulama sahası olarak çeviri edimi, kendiliğinden anlaşılır biçimde 

öznel olacak ve öyle yürüyecektir. Ancak „eğitim‟ gibi hedef kitle olarak daha genel 
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bir topluluğa hitap eden bir uygulama alanı söz konusu olduğunda nesnel ölçütleri 

aramanın gerekliliği, şöyle temellendirilmektedir: 

  

Öteden beri olduğu gibi tek tek kişiler benimsedikleri yöntemlerle çeviri 

uygulaması yapabilirler. Ama tek tek kişilerin özel olarak çeviriyle 

ilgilenmeleri değil de, „çeviri eğitimi‟ söz konusu olduğunda durum 

değişir. Eğitim kavramı konusu ne olursa olsun, kişiselliğin ötesinde yer 

alan nesnel ölçütler aracılığı ve yardımıyla öğrencinin konusunu 

kavraması, konusuna egemen olması amacını içerir (Gündoğdu 2004: 

100). 

 

Öncelikle bir çeviri dersi
1
 için çevrilmesi amacıyla öğrencilere sunulan her bir metnin 

o dersin temel müfredatı ile uyumlu ders materyalleri olduğu saptanabilir. 

Eğitimcinin kullandığı materyallerin güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi, en etkin 

materyallerin seçimi ve kullanılmasında ona katkı sunar. Materyal seçiminde esas 

olan, araçların öğrenme ortamı ve amacına, öğrencilerin bilişsel ve pedagojik 

özelliklerine uygun hazırlanması ve kullanılmasıdır. Birbirinden farklı öğrenme  

materyalleri farklı pedagojik  nitelikler ve farklı teknik özellikler gösterse de esas 

olan doğru seçkiyi yapabilmektir. 

  

                                                
1
 Bu çalışmada „çeviri dersi‟ kavramı ile kastedilen, çeviri edinci oluşturmak ve/veya pekiştirmek için 

çeviri uygulamalarının yaptırıldığı derslerdir. Zira akademik çeviri eğitimi çerçevesinde çeviri 

uygulamalarına birbirinden farklı derslerde başvurulmaktadır. Öyle ki bir çeviri uygulaması, kuramsal 

bilgilerin aktarılması, dil, metin ve kültür edinçlerinin geliştirilmesi ve/veya pekiştirilmesi amaçlarına 

dönük bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu işlevinden farklı olarak „çeviri dersi‟ kavramı, bu çalışma 

çerçevesinde, çeviri uygulamalarının bir amaç olarak görüldüğü dersleri imlemektedir 
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Bilindiği gibi çeviri bölümleri kurulmadan önce çeviri uygulaması, örneğin 

yabancı dil öğretimi ya da kültür bilgisinin aktarılması için bir araç olarak 

görülüyordu. Bugün ise birçok ayağı olan çeviri eğitiminde çeviri uygulamaları hem 

bir araç hem de amaçtır. Eski yaklaşımlara dönmek gerekirse: 

Çeviri alıştırması kitaplarında (Gallagher 1985, Schneider 1976, Haensch 1982) 

metinlerin zorluk dereceleri için “kolay, orta, zor” gibi sınıflandırmalar 

yapılmaktadır. Ancak bu yüzeysel sınıflandırma doğal olarak nesnellik sorununu 

ortaya çıkarmaktadır ve kime göre zor? Hangi durumda zor? Neye göre zor? gibi 

soruları sorulabilir hale getirmektedir. Eğiticinin bu soruların hepsine tek tek yanıt 

verdiği düşünülse dahi, kendini gerekçelendirmede sorun yaşayacağı açıktır. 

  

3.  Çeviri Eğitiminde Metin Seçimi Ġle Ġlgili Genel GörüĢler 

Bilindiği gibi çeviri uygulaması, yabancı dil öğretimi için bir araç olarak görülmüş; 

hatta yabancı dil öğretimi ile ilgili yöntemsel bir yaklaşıma adını da vermiştir. Bu 

yönü ile çeviri uygulamasının bir araç olarak işlev gördüğü yabancı dil öğretimi ile 

bir amaç olarak „çeviri edinci‟nin bir çıktı biçiminde hedeflendiği akademik çeviri 

eğitimi arasında bir ayrım yapılabilir. İlerleyen bölümlerde akademik çeviri eğitimi 

özelinde değerlendirmeler söz konusu olacaktır, ancak ilk değerlendirmeyi, genel bir 

düzlemde yapmak yerinde olacaktır. Zira hangi işlevle kullanırsa kullanılsın bir ders 

içeriği olarak çeviri uygulamasını şekillendiren dinamikler birbirine benzemektedir. 
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Reiß, ismine ağırlıkla çeviribilim literatüründe rastlanabilecek bir kuramcıdır, 

ancak yabancı dil öğretimindeki çeviri uygulamaları için bir değerlendirme yapmış ve 

metin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken noktaları “metin tipi ve metin 

türü, (güdüleme ve bilgi düzeyi bakımından) metnin konusu, çeviri yönü, metnin 

zorluğu” (Reiß 1977: 541 ve devamı) şeklinde sıralamıştır. 

Bu noktada „metin tipi‟ (Texttyp) kavramının „metin türü‟ (Textsorte) 

kavramının üstünde yer alan genel ve bütünleyici bir kapsamda bulunduğu ifade 

edilmelidir. „Metin tipi‟ kavramı, dilin işlevleri açısından bir metindeki baskın 

işlevler temelinde yapılan bir gruplandırmanın sonucu iken, „metin türü‟ kavramı ayrı  

ayrı çeşitli metin tiplerine giren tek tek türleri ifade etmektedir. Yukarıdaki 

noktalardan bir diğeri olarak görünen metnin konusu, çeviri derslerinde üzerinde 

çeviri uygulaması yaptırılan metinlerin seçiminde, belirlenmesinde eğiticileri 

yönlendiren başlıca faktör gibi görünmektedir. Eğitici, çeviri uygulamasını bir araç 

olarak değerlendiriyorsa, aktarmak istediği konunun anlaşılması için, anlatım 

becerilerinin geliştirilmesi için, ya da bir konunun anlaşılıp anlaşılmadığını veya 

anlatım becerilerinin gelişip gelişmediğini ölçmek gibi çeşitli niyetlerle çeviri 

uygulamasına başvurabilir. Bir diğer faktör olarak Reiß tarafından ifade edilmiş olan 

„çeviri yönü‟ ise, bir ders kapsamındaki hedefler ve öğrenme çıktıları ile yakından 

ilişkili bir konudur. Bir çevirmen adayı / öğrenci çeviri sürecinde iki dünya temelinde 

ve bu iki dünya ile ilgili işlemleri izler; diyesi kaynak dünyayı çözümleyip anlarken, 

diğer kutupta; tarafta (çevirinin çift taraflılığı) erek dünyanın tasarımını yapar. Bu 

analiz ve sentez süreçlerinde derste konulan amaca göre çeviri yönü 

değişebilmektedir. Metin seçimindeki ölçütlerinden biri olarak ifade edilebilecek 
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„metnin zorluğu‟ ise, tanımlanmamış ve içeriklendirilmemiş biçimiyle göreli ve bu 

yüzden muğlak bir ölçüt gibi görünmektedir. 

Nord (1995: 174-178), zorluk çeşitlerinden “metne bağlı zorluklar, çevirmene 

bağlı zorluklar, çeviriye bağlı zorluklar, çalışma tekniği açısından zorluklar” (çev.: 

RA) şeklinde söz ederken, metne bağlı bazı özelliklerin, çevirideki zorluklara temel 

teşkil edebildiğine dikkat çekmektedir. 

  

4. Çeviri Derslerinde Metin Seçimi Ölçütleri 

Çeviribilim alanyazını içerisinde çeviri derslerinde kullanılan metinlerle ilgili en 

kapsamlı yaklaşım Kautz‟da (2000: 145-155) bulunmaktadır. Kautz‟a göre bir metni 

bir çeviri dersi için uygun kılacak hususlar şöyle sıralanmaktadır: “didaktik uygunluk, 

güvenilirlik, konusal uygunluk, zorluk derecesi, metin tipi, uzunluk, ilgi uyandırma, 

güncellik” (çev.: RA). 

Elbette bu konuda birbirinden farklı sınıflamalar, bölümlemeler yapılabilir. 

Ancak alanın genel kaynakçası içerisinde öne çıkan noktaları bütüncül bir kavrayışla 

ele almak gerekirse: metin seçiminde göz önünde bulundurulacak hususlar, bu 

çalışma kapsamında Kautz‟un (2000: 145-155) bakış açısından kökenlenerek, ancak 

özgün bir yaklaşımla yorumlanarak ve pekiştirilerek sekiz ana başlık altında 

toplanmaktadır. Bir diğer husus olarak „metin seçimi‟nin eğitici tarafından 

tasarlanacak „çeviri durumu‟ ile yakından ilişkili olduğu belirtilmelidir. Zira her 

metin, kaynak dünyanın ve erek dünyanın karşılıklı etkileştiği belli bir çeviri 
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durumuna bağlıdır. Ancak „çeviri durumu‟nun tasarlanması, metin seçimi konusunu 

ne gereksizleştirmekte ne de önemsizleştirmekte, aksine merkeze yaklaştırmaktadır.  

a.  Didaktik Uygunluk 

Metin, öğrencilerin hem çeviri becerilerini hem de metinle kurdukları ilişkiyi 

geliştirebiliyorsa, öğrencilerin dil ve kültürdeki becerilerini geliştirmelerine olanak 

tanıyorsa, çeviri eğitiminde verilen alanlarla uyuşuyorsa didaktik açıdan uygundur 

(bkz. Kautz 2000: 147). Bu bağlamda materyaldeki dilin ve ifade biçiminin çevirmen 

adaylarının pedagojik seviyelerine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Genel 

olarak bir materyalin kullanımı onun pedagojik ve didaktik uygunluğunu ön koşar. 

Çeviri uygulamalarının 'metni okuyun, sonra çevirin!' biçiminde yaptırıldığı 

derslerde çeviri edincini geliştirme hedefinin tartışmalı hale geleceğini belirten 

Öztürk (1998: 384 vd.) ve Hönig'e göre (2001: 61) çeviri süreci, çevirmenin iletişim 

durumu, iletişim kanalı, ifadelerin işlevlerini göz önünde bulundurarak iletişim 

niyetini olabildiğince uygun şekilde gerçekleştirebileceği anlam birimleri ve  

sözdizimsel yapıları seçtiği bir süreçtir. 

Genel düzeyde sekiz yarıyıllık bir ders izlencesinde bir hedef olarak konan 

„çeviri edincinin kazandırılması‟na hizmet edecek materyaller, program çıktıları ile 

uyumlu olmalıdır. Çeviri edincinin tanımlarından biri, Eruz „a atıfla şöyle yapılabilir: 

  

Çeviri edinci, tüm çeviri sürecini saydamlaştıran ve erek metin oluşturma 

aşamalarını dizgeleştiren „araştırma yöntemlerini‟ bilmenin ötesinde, 
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metin oluşturma tekniklerini, metin türü geleneklerini, kuramsal altyapıyı 

ve uzmanlık alanı donanımını beraberinde getirir (Eruz 2003: 57)
2
. 

  

O halde sekiz yarıyıllık ders izlencelerinde her bir dersin içeriği ve amacı, temel 

hedef olarak „çeviri edinci kazandırma‟ ile örtüşmek durumundadır. Özel düzeyde 

ise, çeviri dersine çevrilmesi için sunulan metnin didaktik açıdan uygunluğu, bu 

metnin bir ders materyali olarak ilgili dersin öğrenme çıktıları ile uyumlu olmasından 

geçmektedir.  

b. Güvenilirlik 

Metin, bir ana dil kullanıcısı tarafından oluşturulduysa, belirli bir metin türüne örnek 

oluşturuyorsa, bir bütün teşkil ediyorsa (metinsellik ölçütleri), özgün biçimiyle 

kaynakçası ve atıflarıyla veriliyorsa güvenilirdir, inandırıcıdır (bkz. Kautz 2000: 

148). Öğrencilerin/ çevirmen adaylarının, eğitici tarafından oluşturulan çeviri 

durumunda özgün metinlerle çalışmaları, daha önce bir çeviriye; diyesi bir 

dönüştürüme maruz kalmamış metinlerle çalışmaları, onları doğal çeviri gerçekliğine; 

başka bir deyişle yürüyen çeviri dünyasına yaklaştıracaktır. Eruz‟un da (2008: 60) 

haklı biçimde dikkat çektiği gibi “çeviri eğitiminde güncel metinlerle çalışmak 

önemlidir, başka bir deyişle metinlerin „canlı ve gerçek‟ olmaları gerekmektedir”. 

Eruz, bu görüşüne ekle „canlı‟ metni “piyasada gerçekten uygulamaya giren metin, 

yani piyasada çevrisi yapılması olanaklı özgün ve gerçek metinler” olarak 

tanımlamaktadır. Her çeviri, çeşitli açılardan belli kayıpları, kaymaları beraberinde 

                                                
2
 „Çeviri edinci‟ kavramı ile ilgili başka tanımlamalar için bkz. Akalın 2016, Birkan-Baykan 2013, Eser 

2014. 
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getirdiğinden profesyonel çeviri dünyasında çevirmenler, özgün bir dil ve özgün 

metinlerden yola çıkmakta ve aracı / aktarıcı bir göstergeler sistemini devreye 

sokmaktan kaçınmaktadırlar. 

Bir başka konu olarak metin edinci gelişkin öğrenciler, her metnin belli bir 

metin tipi kategorisine dâhil olacağını bilir, o metin özelinde işlevlerden hareketle 

hiyerarşik saptamaları yapabilir ve metin türünün ne olduğunu söyleyebilir. Erek 

dünyada tasarımı yapılıp erek dizge içerisinde erek dilin araçları ile üretilecek metin 

de tıpkı kaynak metnin belli bir türe ait özellikleri göstermesi gibi belli bir türe ait 

özellikleri gösterecektir. Belli bir türe ait özellikler gösterecek olan kaynak metinler, 

yanı sıra yapı ve anlam; diyesi yüzey yapı ve derin yapı düzleminde parçaları 

birbirleri ile tutarlı bütünler oluşturmalıdır. Bunların dışında eğitici, derse getirdiği bir 

metnin güvenilirliğini, kaynağını açıkça vererek sağlayabilir. 

c. Konusal Uygunluk  

Metin, kültürel ve iletişimsel açıdan erek dildeki kitle için ifade gücü taşıyorsa, 

öğrencilerin/ çevirmen adaylarının gelecekteki meslek yaşantıları için anlam ifade 

ediyorsa, öğrencilerin kültür ve alan bilgilerini geliştirmelerine hizmet ediyorsa 

didaktik açıdan uygundur (bkz. Kautz 2000: 149). Akademik çeviri eğitimindeki 

dersler, çeviri edincinin birer bileşeni olan “dil edinci, metin edinci, kültür edinci, 

kuram bilgisi ve edim edinci” (Akalın 2016: 61) boyutlarını kazandırmaya yönelik 

verilmektedir. 
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Çeviri uygulamaları, akademik çeviri eğitiminde genel olarak temel bilgi ve 

beceri alanlarını geliştirmeyi hedeflese de çeviri uygulaması yaptırılan dersler, 

ağırlıkla ve genellikle edimsel edinci geliştirmeye yönelik dersler olagelmiştir. Bugün 

bu dersler, genel olarak edebi metinler çevirisi, uzmanlık alanları çevirisi ve teknik 

metinler  çevirisi şeklinde temel alanlara ayrılabilmektedir. Bu temel alanlar ve alt 

çalışma konuları, akademik çeviri eğitimimi içerisinde, Bologna Süreci‟nin de 

öngördüğü biçimde, Türkiye örneğinde seçmeli dersler biçiminde verilmekte ve 

öğrencilerden / çevirmen adaylarından bir uzmanlık yönelimi beklenmektedir. Bu 

yolla birbirinden farklı çevirmenlik alanlarında terim çalışmaları ve çeviri 

uygulamaları yaptırılmakta ve öğrencilerin kültürde ve çeşitli alanlarda bilgi ve 

becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Özel olarak çevrilmesi için öğrencilere / çevirmen adaylarına sunulan metnin, 

onları farklı çevirmenlik alanlarında zenginleştiriyor ve ufuk açıcı bir rol oynuyorsa 

konusal açıdan uygun olduğu savlanabilir. Konusal açıdan doğru seçilmiş bir metin, 

yanı sıra öğrencilerin / çevirmen adaylarının arkaplan metinlerine ve koşut metinlere 

başvurmasını sağlayacak, çevirmenlik edincinin alt donanımlarından biri olarak 

değerlendirilebilecek „araç bilgisi
3
‟nin geliştirilmesine de zemin hazırlayacaktır. 

d. Zorluk Derecesi  

Bu noktada, Nord‟un (1995: 174-178), zorluk tanımı çerçevesinde şunlar 

söylenebilir: Metin, konusal ve içeriksel açıdan eğer, öğrencilerin dil, kültür ve alan 

bilgilerine uyuyorsa, verilen çeviri görevinde ve çeviri eyleminde çalışma tekniği 

                                                
3
 Araç bilgisi, çevirmenin „yardımcı araçları bilip tanıması, bunları kullanabilmesi, hangi bilgiyi nerede 

ve nasıl bulacağını bilmesi‟ gibi bilgi ve becerileri kapsayan bütünlüklü bir donanım alanıdır. 
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açısından onların çevirmenlik becerilerine uyuyorsa, zorluk derecesi bakımından 

uygundur (bkz. Kautz 2000: 150).  

Königs (1986: 11), çeviri derslerinin başlangıç aşamasında öğrencilerin 

arkaplanını kavramakta zorluk çekmeyecekleri metinlerle çalışmayı önermektedir. Bu 

metinlerde sözcükler/ söz öbekleri, erek dile uygun (adäquat) biçimde aktarılabilecek 

türden sözcükler/ söz öbekleridir ve metin yapısı ile cümle yapıları görece kolay ve 

keşfedilebilir niteliktedir. Çalışma tekniği açısından Nord, şu ek  saptamayı 

yapmaktadır: 

  

Dokümantasyon materyallerinin, terminoloji listelerinin, erek dildeki 

koşut metinlerin ve metin şablonlarının hazırlanması, çeviri görevini 

kolaylaştırır. Yardımcı malzemeler olmaksızın ya da yetersiz yardımcı 

araçla çeviri, altından kalkılması oldukça zor bir iş halini alır (Nord 1995: 

178). 

 

Başka bir deyişle „araç bilgisi‟ biçiminde kavramsallaşabilecek ve çeviri edinci 

içerisindeki alt boyutlardan biri olan „çeviriye yardımcı materyallerin kullanımı‟ bir 

metnin zorluk derecesi açısından öne çıkmaktadır. Bir metnin zorluk derecesi 

konusuna Reiß (1974: 5) şöyle bir açılım getirmekte ve üçlü bir bölümleme 

yapmaktadır:  “1. dilsel (örneğin söz dizimsel-anlamsal yapıda), 2. konusal (örn. 

metin içeriğine bağlı) ve 

3. teknik (metnin sunuluş biçimine bağlı) zorluk faktörleri” (çev.: RA). 
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Dilsel zorluk konusunda dil öğrenenlerin seviyelerini ölçmeye, değerlendirmeye 

yarayan „Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı‟ bir genel geçer ölçüt olarak 

değerlendirilebilir niteliktedir. Konusal ve teknik zorluk faktörleri ise, çeviri 

uygulaması yaptırılan/ yaptırılacak dersin içeriği ve dersin işleniş yöntemlerine 

gönderme yapmaktadır ve burada belirtilen diğer ölçütlerle birlikte ve tümleyici 

biçimde eğitici tarafından dikkate alınmak durumundadır. 

Nord (2013: 48) “çeviri edincinin sistematik olarak yapılandırılması 

gerektiğini" ifade ederken metnin zorluğundan değil, haklı olarak çeviri görevinin 

zorluğundan söz etmektedir. Ona göre “bir çeviri görevinin zorluk derecesi [...] hedef 

kitleye göre belirlenmelidir. Zorluk derecesi ise yardımcı araçların hazırlanması, 

ekiplerin  eğitilmesi, belirli metin parçalarını çıkarmak vb. ile belirlenir". O halde bir 

çeviri eğitimcisi, öğrencileri için bir kaynak metinle birlikte bir çeviri durumu 

yaratırken; çeviriye eşlik eden/ edecek materyalleri iyi planlamalı, öğrencilerin 

hazırbulunuşluk seviyelerini saptamalı, eksikse pekiştirmeye çalışmalı ve metinde 

zorluk üretmesi olası bölüm ve parçaları gerekirse çıkararak metinde düzenlemeler 

(metinselliği bozmayacak biçimde) yapabilmelidir.  

e.  Metin Tipi 

Metin, erek dil alımlayıcılarının yabancısı olmadıkları bir metin tipi kategorisine 

dâhilse metin tipi açısından uygundur. Bu yönü ile çeviri eğitimcisinin, çalışacağı 

metinlerle ilgili olarak metin tipi ve metin türü ayrımlarını yapabilmesi önem 

kazanmaktadır. Kautz (2000: 151) metin seçiminde göz önünde bulundurulacak 

hususlardan söz ederken „metin türü‟ (Textsorte) kavramını kullanmaktadır ancak 

Reiβ‟ın (1976) metin sınıflandırmasına koşut olarak “bilgilendirici, dışavurumcu ve 



24 
 

işlemsel metinler” ayrımını öne sürmektedir, dolayısı ile „metin tipi‟ni öne 

çıkarmaktadır. Bu noktada çeviribilim araştırmalarının metindilbilim alanı ile 

kurduğu disiplinlerarası ilişkilerin sonucu olan çalışmalar, modeller, yaklaşımlar 

temel alınabilir. Reiß‟ın “Çeviri Odaklı Metin Sınıflandırması” 

(Überstzungsorientierte Texttypologie 1976) adlı yaklaşımı, ölçüt oluşturucu bir 

modellemedir. 

Eruz‟un (2008: 60) „Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi‟ dersi için  ortaya 

koyduğu şu görüş, çeviri uygulamalarının yaptırıldığı derslerde de geçerlidir: “Gerçek 

çeviri bağlamları bulunmasa da, bir doğum, ölüm ilanı ya da bir sünnet, nikâh 

davetiyesi kaynak ya da erek kültür normlarını göstermek açısından işlevsel 

metinlerdir”. Bu bağlamda akademik çeviri eğitimi çerçevesinde ilerlemeli bir 

biçimde dilsel ve teknik açıdan zorluk seviyesini artıracak biçimde farklı metin tipi 

kategorileri ve metin türlerinden örnekler sunulmalı ve çevirisi yapılan dil çiftleri 

temelinde birbirinden farklı metin gelenekleri ve özellikleri öğrencilere/ çevirmen 

adaylarına gösterilmelidir. 

Bugün çeviri eğitimcilerinde de kurumsal çeviri eğitimi alan öğrencilerde de 

„çeviriyi yönlendiren başlıca ilkenin metin tipi‟ olduğuna ilişkin bir algı söz konusu 

olabilmektedir. Bu anlamda bu algının kökenlendiği yaklaşımı ortaya atan Reiß
4
 

(1976) metinlerin özelliklerine dayanarak KM ile EM arasındaki eşdeğerlik 

ölçütlerinden hareket ederken, Nord, modeli olan Döngü Şeması'nda (1989; 1991) 

kaynak metin yerine önerdiği „durum içinde metin‟ (Text in Situation) tanımlamasına 

                                                
4
 Reiß (1993: 1), metin sınıflandırmasındaki çıkış noktasını „metin tipinin seçilecek çeviri yöntemini 

belirlediği savı‟ olduğunu belirtmekte, bunu da „birbirinden farklı metin tiplerinin, değişik eşdeğerlik 

ölçütleri ve birbirinden farklı çevirmen eylemlerini gerektirdiği‟ne dayandırmaktadır. 
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yer vermektedir. Bu, her metnin belli bir iletişim durumunda anlam ve bağlam 

kazandığına gönderme yapan bir yaklaşımdır. Bu bağlamda metnin iletişim 

durumunun saptanması, metin çözümlemesi ile mümkün olabilir. 

Konu çeviri derslerine indirgenirse, Nord (2013: 50), eğitimcinin bir taraftan 

kaynak çözümlemesine de olanak tanıyacak şekilde kaynak durumla ilgili bilgileri 

paylaşması, diğer taraftan erek durumu oluşturacak bilgileri öğrencilerle/ çevirmen 

adayları ile paylaşması gerektiğine işaret etmektedir.  

f. Uzunluk  

Bir metin, zaman açısından dersin planlamasına uyuyor ya da uygun hale 

getirilebiliyorsa, uygundur (bkz. Kautz 2000: 153). Öğrenciler/ çevirmen adayları,  

çeviri derslerinde başı ve sonu belli metinler ile, dersin zaman planına uyacak şekilde 

çalışabilmektedirler. Özellikle edebi metinler örneğinde çalışırken bir metin 3-4 

haftaya hatta bir ders dönemine yayılmaktadır. Burada dikkat edilecek husus, proje 

öncesi yapılan kaynak metin çözümlemesinin metnin çevirisi devam ettiği sürece 

metin dışı ve metin içi faktörler temelinde göz önünde tutulması olacaktır. 

g. Ġlgi Uyandırma 

Bir metin, öğrencilerde merak uyandırıyorsa, güdülenme yaratıyorsa uygundur. Bu 

koşul, konusal uygunluk ile birlikte değerlendirilebilecek niteliktedir. Bu bağlamda 

çevrilmesi için derste sunulan metin, kabul edilebilir olmalı; diyesi öğrencilerin/ 

çevirmen adaylarının beklentileri ile uyumlu olmalıdır. Çeviri uygulaması yaptırılan 

derslerde, ders ortamında yer yer bireysel çalışma, yer yer grup çalışmaları söz 

konusu olmaktadır. Yücel‟e (2007: 154) göre grup çalışmaları, “öğrencilerin 
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kendilerine olan güvenlerini, tartışma, kendini savunabilme becerilerini arttıracaktır”. 

Bu noktada teşvik için gerek fiziksel ders ortamında gerekse bağımsız öğrenmeyi de 

destekleyecek biçimde ders dışı grup çalışmaları, güdülenmeyi artıran etkiler 

yaratacaktır. 

h.  Güncellik 

Bir metin, öğrencileri, kendileri için önem taşıyacak bir harekete yöneltiyorsa, 

uygundur. Açımlamak gerekirse, eğitimci metnin öğrenciler için önemli ve anlamlı 

olduğunu açıklamalıdır. Güncellik, bu anlamda bir metnin yeni ya da eski olması ile 

ilgili bir durum değildir. Özgün yazılı bir eserin güncellenmesi diye bir şey söz 

konusu olamayacağından, metin seçimi ve kullanımında metnin öğrenme ortamına 

uygunluğu kontrol edilmelidir. 

5. Sonuç 

Dikkat edilirse, bu çalışma kapsamında burada açımlanan metin seçimi ölçütleri, 

birbirleri ile ilişkili olarak ele alınırsa, sonuçları izli davranış değişikliği olarak 

tanımlanabilecek eğitimde görülebilir ve ölçülebilir hale gelecektir. Çünkü anılan 

ölçütler, birbirlerini tümlemekte hatta gerektirmektedir. Bu genel ilkeler, bir çerçeve 

sunmaktadır, bu yönüyle bir çeviri eğitimcisinin hangi derste hangi metni seçeceğini  

çok özel olarak belirlememektedir. Bu anlamda bu çerçeve, eğitimcilerin kararlarını 

zorunlu olarak gerektirecek öncüller biçiminde değil, ilkesel öneriler biçiminde 

değerlendirilmelidir. 
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Kendi kendine öğrenmenin ötesinde kurumlardan alınan eğitim, genel-geçer 

ölçütlere, ilkelere dayanmaktadır. Eğitim-öğretim bu yönü ile bir plan ve program 

sahasıdır. Zira öğrenenlerin hazırbulunuşluk düzeyleri her daim yüksek bir 

homojenlik göstermemektedir. Akademik çeviri eğitimindeki ölçütlerden biri 

materyallerin ne şekilde seçilip hazırlanacağıdır. Bu yönüyle çeviri uygulaması 

yaptırılan derslerde öğrencilere sunulan her bir metin, birer ders materyalidir. 

Çeviri‟yi filoloji ve dil eğitimi alanlarından farklı biçimde „amaç‟ olarak gören 

akademik çeviri eğitimi, çeviri derslerinde metin seçimi konusunu ayrıştırıcı ve 

derinlikli değerlendirmektedir. Bu yönüyle filoloji ve dil eğitimi bölümlerinde verilen 

çeviri dersleri ile çeviri bölümlerinde verilen çeviri dersleri arasında oldukça temel ve 

merkezi bir ayrım, ayrışma söz konusudur. 

  

Akademik çeviri eğitiminin hedeflerinden biri, öğrencileri/ çevirmen adaylarını 

meslek yaşantısına hazırlamaktır. O halde eğitim, çeviri dünyasını yansıtmalı, 

canlandırmalıdır. Çeviri dünyasında ise çevirinin, „kaynak metnin alınıp bir hedef dile 

taşınması‟ndan öte bir içerimi vardır. Açmak gerekirse, profesyonel çevirmenler 

çeviri sürecinde „yalnızca kaynak metne odaklanmak, kaynak metni çıkış noktası 

yapmak‟ biçimindeki bir anlayışla mekanik bir süreci işletmezler, erek kitleyi, çeviri 

görevini, işvereni de sürece katarak çevirilerini belli bir amaca göre yaparlar. 

Dolayısı ile çeviri derslerinde öğrencilerin önüne bir kaynak metin koyarak „çevirin!‟ 

talebinde bulunmak çevirinin gerçekliği ile örtüşmemektedir. Yapılacak olan, çeviri 

durumunun öğrencilere/ çevirmen adaylarına anlatılması, tasvir edilmesidir. Bu 

doğrultuda öğrencilere bir metni öncelikle „hangi durumda ve kimlere yönelik 
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çevirdiği‟ başta olmak üzere çeviri sürecine etki edecek bütün bilgilerin verilmesi 

gerekir. KM çözümlemesi temelinde metin dışı bilgileri, EM tasarımı düzeyinde 

çeviri işinin müşterisini, işverenini, erek kitleyi, erek dizgedeki yayın mecrası gibi 

bilgileri içermeyen bir çeviri görevi, çevirinin oluşum mekanizmalarını 

göstermeyecek ve eksik kalacaktır. 
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EK II - EREK METĠN 

 اننظوص في درس انتزجمتمعبييز انتقبء 

 رحمن أكبنين، أدرنت

 انمهخض

حُظشؿٔش ٢ٛ ػَٔ ٓٞؿٚ ٖٓ هزَ حُٔظشؿ٤ٖٔ. طلخكع ٛزٙ حُلو٤وش ػ٠ِ فلظٜخ ك٢ ػخُْ حُظشؿٔش ح٤ُّٞ ك٤ٜخ طـؼَ 

طو٤٘خص حُٔؼِٞٓخص ٝؿٞدٛخ ٓلغًٞعخ رؾٌَ ٌٓؼق ك٢ ٓـخٍ حُظطز٤ن ٛزح. إ ا٣ـخد ٝططز٤ن ٓؼخ٤٣ش ٓٞمٞػ٤ش ك٢ 

ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ًَ ٓـخٍ ٖٓ ٓـخالص حُٔٔخسعش ك٤غ ٣ٌٕٞ حُ٘خط ك٢ حُٔشًض، ٛٞ ٓٞمٞع  ٓـخٍ حُظشؿٔش،

 ٓظٞهغ ٝٓطِٞد رؼذ.

ح٤ُّٞ ًٔـخٍ رلؼ٢ ٓغظوَ طلخٍٝ دسحعخص حُظشؿٔش ٝفق ؿ٤ٔغ حألرؼخد حُظ٢ طْ طن٤ٜٔ٘خ ك٢ ظخٛشس 

٤خ ٖٓ ٛ٘خى، ر٤٘ٔخ ( ٝٓلخُٝش حُٞفٍٞ ا٠ُ ٓزخدة حُؼpure researchِحُظشؿٔش ك٢ ٓـخٍ حُزلغ حُقشف )

(. ك٢ ٛزح applied researchطلخٍٝ اٗظخؽ ٓؼخ٤٣ش ٓٞمٞػ٤ش ُٜٔخسس حُظشؿٔش ك٢ ٓـخٍ حُزلغ حُظطز٤و٢ )

ػٖ ٓؼخ٤٣ش ٓٞمٞػ٤ش ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش ًٝزُي ك٢ ٗوذ حُقذد، ٣زلغ ٓظخققٞ دسحعخص حُظشؿٔش 

 حُظشؿٔش ٝع٤خعش حُظشؿٔش ٝأدٝحص حُظشؿٔش.

حُٔٞمٞع ا٠ُ حُذسٝط حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ ططز٤ن ٓٔخسعخص حُظشؿٔش، ك٤ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ حخظ٤خس  ارح طْ حخظضحٍ

حُ٘ـ ك٢ دسٝط حُظشؿٔش ٣ؼظٔذ ػ٠ِ أعزخد رحط٤ش ح٤ُّٞ. ٛزح حُٞمغ، ٣ـؼَ ٖٓ حُْٜٔ إٔ ٣قزق اؽٌخ٤ُش 

ظ٤خس حُ٘ـ ك٢ حُٔٞمٞع حُٔخظخس ك٢ ٛزٙ حُذسحعش. حُـشك حُشث٤غ٢ ٖٓ ٛزٙ حُذسحعش ٛٞ ٓلخُٝش طلذ٣ذ ٓؼخ٤٣ش حخ

 دسٝط حُظشؿٔش.

.حٌُِٔخص حُٔلظخك٤ش: طؼ٤ِْ حُظشؿٔش، دسٝط حُظشؿٔش، حخظ٤خس حُ٘ـ، ٓؼخ٤٣ش حخظ٤خس حُ٘ـ، دسحعخص حُظشؿٔش
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 مقذمت  .1

ٓؼ٤ِٖٔ . ٓخ حُز١ ٣ـذ ػ٠ِ 1طظٔؼَ حألعجِش حُزلؼ٤ش حُشث٤غ٤ش حُظ٢ هُشكض ك٢ ط٣ٌٖٞ ٛزٙ حُذسحعش ك٤ٔخ ٢ِ٣: 

. َٛ ٣ؼظٔذ حخظ٤خس حُ٘ـ ٌَُ دسط طذس٣ز٢ ػ٠ِ كٌْ 2حالٗظزخٙ ا٤ُٚ ػ٘ذ حخظ٤خس حُ٘ـ أػ٘خء ططز٤وخص حُظشؿٔش؟ 

. َٛ ٣ٌٖٔ طوذ٣ْ اهخس ر٤ٖ حُزلغ ػٖ حُٔٞمٞػ٤ش ٝحخظ٤خس حُ٘ـ؟ ًخٕ حألدر٤خص ٓؾـٞالً رٜزٙ 3ٓؼِْ حُظشؿٔش؟ 

 ٝؿٞد دسحعخص طلق٤ِ٤ش ًخك٤ش.حألعجِش ٖٓ أؿَ طو٤٤ْ ٛزٙ حُونخ٣خ، ٢ٛٝ طٌؾق ػٖ ػذّ 

ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ أرؼخد حُذسحعش حألخشٟ ُذسحعخص حُظشؿٔش، كبٕ حُٞفٍٞ ا٠ُ اهخس ػَٔ ٓؾظشى كٍٞ 

ٓؼخ٤٣ش اػذحد حُٔٞحد ٝحخظ٤خس حُ٘ـ ك٢ ع٤خم طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش رؾٌَ ػخّ، ٝك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش ػ٠ِ ٝؿٚ 

ظ٢ طلذد حُٔٞهق حُلش٣ذ ُٔلّٜٞ "حُظؼ٤ِْ" ٛٞ أٗٚ ٣غظٜذف حُخقٞؿ ٛٞ رلغ ٓؼوٍٞ. ألٕ أكذ حُؼٞحَٓ حُ

ؿًٜٔٞسح ٓؼ٤ً٘خ ٖٓ ٝؿٜش ٗظش أًخد٤ٔ٣ش. ك٢ ٛزح حُقذد، كبٕ ٓلّٜٞ حُظؼ٤ِْ ٣زشس هِن طٞك٤ذ حُز١ ػ٠ِ أعخط اهخس 

ٓؾظشى. ٣ؼظزش ٓٞمٞع "حخظ٤خس حُ٘ـ" ًؤكذ ٛزٙ حُٔـخالص حُٔؼ٤خس٣ش، هخرالً ُِ٘وخػ رخطـخ٤ٖٛ ٓخظِل٤ٖ ًظؼ٤ِْ 

 حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش ٝٓٔخسعخص حُظشؿٔش ك٢ ٓـخالص أخشٟ.

ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش، طخذّ حُذسٝط حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ ططز٤ن ٓٔخسعخص حُظشؿٔش ػ٠ِ ط٘ؾ٤و ػخُْ 

حُظشؿٔش.  ٓٔخسعخص حُظشؿٔش حُظ٢ طظْ ك٢ ؽٌَ "خز ٝطشؿْ!" ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش ال طخذّ حُـشك 

ُؼخَٓ حُز١ ٣لذد حُٞحهغ ٣غ٠ٔ ػخُْ حُظشؿٔش ٤ُظ كوو ٗوطش حُزذح٣ش حُٔلذدس ً٘ـ حُٔقذس. ك٢ رؾٌَ ًخٍف. ألٕ ح

ٗظش٣ش حُظشؿٔش حُلذ٣ؼش ٝخخفش ٗظش٣ش عٌٞرٞط "٣نغ حُـشك ٖٓ حُظشؿٔش ك٢ ٌٓخٕ حُ٘ـ حُٔقذس حُز١ طْ 

حُظ٢ ٣ظلشى ػ٘ذٛخ (. ُزح كبٕ حُ٘وطش ٔٙ: ٩ٕٓٓ؛ ػٔخٕ ٠٩ٙٔحُظؤ٤ًذ ػ٤ِٚ رؾٌَ ٓلشه" ك٢ حُظشؿٔش )ك٤ش٤ٓش 

حُٔظشؿْ ك٢ ػخُْ حُظشؿٔش حُٔلظشكش ٤ُغض حُ٘ـ حُٔقذس ٌُٖٝ "كخُش حُظشؿٔش". ك٢ ٛزح حُغ٤خم، ٖٓ حُنشٝس١ 

(. ٝٓغ رُي، ٣ـذ إٔ ٩ٗ: ٠٠١ٔارالؽ ٝطؼ٤٤ٖ حُطالد ك٢ أ١ كخُش حالطقخٍ ُٖٝٔ ٣ظشؿْ حُ٘ـ )هخسٕ حٗـ٢ 

٤وّٞ حُٔؼِْ ربٗؾخثٜخ. ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش، إ هذسس حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ حُ٘ـ حُٔلذد ٓظٞحكوًخ ٓغ كخُش حُظشؿٔش حُظ٢ ع

حخظ٤خس حُ٘قٞؿ حُقل٤لش ُظلغ٤ٖ أٝ ه٤خط ٌُٔظغزش حُظشؿٔش؛ رظؼز٤ش أدم، إ هذسطْٜ ػ٠ِ ر٤٘ٔخ اٗؾخء ٓٞحهق 
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طشؿٔش ٓ٘خعزش ألؿشحمْٜ ٝطوذ٣ٜٔخ ُِطالد أٝ حُٔظشؿ٤ٖٔ حُٔشؽل٤ٖ ع٤نغ حألعخط ُظق٤ْٔ ٝطخط٤و دسٝط 

 حُظ٢ طظٞحكن ٓغ ٝحهغ حُظشؿٔش.حُظشؿٔش 

 مشكهت انموضوعيت في اختيبر انمبدة .2

ٖٓ حُ٘وخه حُٔؾظشًش حُظ٢ ٣ِظو٢ رٜخ حُٔؼِٕٔٞ ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش ٤ًل٤ش اػذحد حُ٘قٞؿ ك٢ دسٝط 

 حُظشؿٔش ٤ًٝل٤ش حعظخذحٜٓخ. ًٔخ أؽخس ؿٞٗذٝؿذٝ كبٕ ٜٓخسس حُظشؿٔش ًٔـخٍ ُِظطز٤ن ٢ٛ ع٤ٌٕٞ رحط٤ًخ رؾٌَ

ٓلٜٞٓش رحط٤خ ٝع٤ظطٞس ػ٠ِ ٛزح حُ٘لٞ. ٝٓغ رُي ػ٘ذٓخ ٣ظؼِن حألٓش رٔـخٍ ططز٤ن ٓؼَ "حُظؼ٤ِْ" حُز١ ٣شٝم 

 ُٔـظٔغ أًؼش ػ٤ٓٞٔش ًـٜٔٞس ٓغظٜذف ٣ظْ طٞك٤ش مشٝسس حُزلغ ػٖ ٓؼخ٤٣ش ٓٞمٞػ٤ش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

  

رؾٌَ كشد١. ٌُٖٝ، ٣ظـ٤ش ًٔخ ك٢ حُغخرن، ٣ٌٖٔ ُِ٘خط ٓٔخسعش حُظشؿٔش رخُطشم حُظ٢ حػظٔذٝٛخ 

حُٞمغ ػ٘ذٓخ ٣ظؼِن حألٓش "رظؼ٤ِْ حُظشؿٔش" رذالً ٖٓ حالٛظٔخّ حُلشد١ ٝحُخخؿ رخُظشؿٔش. ٜٓٔخ 

ًخٕ ٓٞمٞع ٓلّٜٞ حُظؼlْ٤ِ رٞحعطش ٓؼخ٤٣ش ٓٞمٞػ٤ش حُظ٢ طظـخٝص رحط٤ش ٝرٔغخػذطٜخ كبٗٚ ٣ؾَٔ 

 (.ٓٓٔ: ٕٗٓٓٛذف حُطخُذ ُلْٜ ٓٞمٞػٚ ٝاطوخٗٚ )ؿٞٗذٝؿذٝ

 

١ رذء، ًَ ٗـ ٓخ ٣ُؼط٠ ُِطالد ٖٓ أؿَ طشؿٔظٚرخدة ر
5
ُذسط حُظشؿٔش ٣ٌٖٔ طلذ٣ذ إٔ طٌٕٞ حُٔٞحد  

حُذسط ٓ٘غـْ ٓغ حُٜٔ٘ؾ حألعخع٢ ُظِي حُذسط. إ ٓؼشكش ٗوخه حُوٞس ٝحُنؼق ك٢ حُٔٞحد حُظ٢ ٣غظخذٜٓخ حُٔؼِْ 

ُٔٞحد ٛٞ اػذحد ٝحعظخذحّ حألدٝحص ٣غخٛٔٚ ك٢ حخظ٤خس ٝحعظخذحّ حُٔٞحد حألًؼش كخػ٤ِش. حُؾ٢ء حُشث٤غ٢ ك٢ حخظ٤خس ح

ٝكوًخ ُز٤جش حُظؼِْ ٝحُـشك ٜٓ٘خ، ٝحُخقخثـ حإلدسحى ٝحُز٤ذحؿٞؿ٢ ُِطالد. ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ حُٔٞحد حُظؼ٤ٔ٤ِش 

 حُٔخظِلش طُظٜش فلخص ر٤ذحؿٞؿ٤ش ٓخظِلش ٤ٓٝضحص طو٤٘ش ٓخظِلش، كبٕ حُؾ٢ء حُشث٤غ٢ ٛٞ حطخخر حُوشحس حُقل٤ق.

  

                                                
5
زش حُظشؿٔش ٖٓ أؿَ اٗؾخء ٝ/أٝ طؼض٣ض ًلخءس حُظشؿٔش. ك٢ ٛزٙ حُذسحعش، حُٔوقٞد رٔلّٜٞ "دسط حُظشؿٔش" ٛٞ حُذسٝط حُظ٢ طظْ ك٤ٜخ ٌٓظغ 

س ألٕ ك٢ اهخس طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش، ٣ظْ حعظخذحّ ٓٔخسعخص حُظشؿٔش ك٢ دسٝط ٓخظِلش. ك٢ حُٞحهغ، ٣ٌٖٔ حعظخذحّ ٓٔخسعش حُظشؿٔش ًؤدح

٠ ػٌظ ٛزٙ حُٞظ٤لش، كبٕ ٓلّٜٞ "دسط حُظشؿٔش" ألؿشحك ٗوَ حُٔؼشكش حُ٘ظش٣ش ٝطط٣ٞش ٝ / أٝ طؼض٣ض ٌٓظغزش حُِـش ٝحُ٘ـ ٝحُؼوخك٤ش. ػِ

.٣ؼط٢ ٓؼ٠٘ ُِذسٝط حُظ٢ ٣ُ٘ظش ك٤ٜخ ا٠ُ ٓٔخسعخص حُظشؿٔش ًٜذف مٖٔ اهخس ٛزٙ حُذسحعش  
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خء أهغخّ حُظشؿٔش ًخٕ ٣ُؼظوذ إٔ ٓٔخسعش حُظشؿٔش ػ٠ِ أٜٗخ أدحس ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ ًٔخ ٛٞ ٓؼشٝف هزَ اٗؾ

ُظؼ٤ِْ حُِـخص حألؿ٘ز٤ش أٝ ُ٘وَ حُٔؼشكش حُؼوخك٤ش. ح٤ُّٞ طؼظزش ٓٔخسعخص حُظشؿٔش ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش ٝحُظ٢ طلظ١ٞ 

 ش حُوذ٣ٔش:ػ٠ِ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔـخالص أدحس ٝٛذكًخ ك٢ ٗلظ حُٞهض. ارح ُِؼٞدس ا٠ُ ٝؿٜخص حُ٘ظ

( طْ ٝمغ طق٤٘لخص ٓؼَ ٠٩ٕٔ، ٛخٗؼ ٠١ٙٔ، ؽ٘خ٣ذس ٠٩٘ٔك٢ ًظذ طٔخس٣ٖ حُظشؿٔش )ؿخالؿش 

ٝفؼذ" ٖٓ أؿَ ٓغظ٣ٞخص فؼٞرش حُ٘قٞؿ. ٌُٖٝ ٛزح حُظق٤٘ق حُغطل٢ ٣ؼ٤ش رطز٤ؼش حُلخٍ "عَٜ ٝٓظٞعو 

". كظ٠ ُٞ ٓؾٌِش حُٔٞمٞػ٤ش. ٣غزذ أعجِش ٓؼَ"فؼذ ػ٠ِ ٖٓ؟ ك٢ أ١ ٓٞهق ٛٞ فؼذ؟ فؼذ ػ٠ِ ٓخرح؟

 ًخٕ ٣ؼظوذ إٔ حُٔؼِْ ٣ـ٤ذ ػ٠ِ ًَ ٛزٙ حألعجِش ٝحكًذح طِٞ ح٥خش كٖٔ حُٞحمق أٗٚ ع٤ٞحؿٚ ٓؾخًَ ك٢ طزش٣ش ٗلغٚ.

 آراء عبمت حول اختيبر اننض في تعهيم انتزجمت .3

 ًٔخ ٛٞ ٓؼشٝف، كوذ طْ حػظزخس ٓٔخسعش حُظشؿٔش ًؤدحس ُظذس٣ظ حُِـش حألؿ٘ز٤ش; كظ٠ أٜٗخ أػطض حعٜٔخ ُٔوخسرش

ٜٓ٘ـ٤ش ُظذس٣ظ حُِـش حألؿ٘ز٤ش. ٓغ ٛزح حُـخٗذ، ٣ٌٖٔ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ طذس٣ظ حُِـخص حألؿ٘ز٤ش ك٤غ طؼَٔ ٌٓظغزش 

حُظشؿٔش ًؤدحس ٝحُظذس٣ذ ػ٠ِ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش حُظ٢ طْ حعظٜذحكٜخ ك٢ ؽٌَ كق٤ِش ُـ "ٌٓظغزش حُظشؿٔش" ًٜذف. 

ْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش. ٝٓغ رُي ع٤ٌٕٞ ٖٓ حُٔ٘خعذ اؿشحء ك٢ حألهغخّ حُظخ٤ُش، ع٤ظْ اؿشحء حُظو٤٤ٔخص ٖٓ ك٤غ طؼ٤ِ

حُظو٤٤ْ حألٍٝ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُؼخّ. ألٕ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طؾٌَ ٓٔخسعش حُظشؿٔش ًٔلظٟٞ دسط ٓظؾخرٜش ٓغ رؼنٜخ 

 حُزؼل، رـل حُ٘ظش ػٖ حُٞظ٤لش حُظ٢ ٣ظْ حعظخذحٓٚ ٓؼٜخ.

ر٤خص حُذسحعخص حُظشؿٔش. ٌُٖٝ كوذص أؿشٟ س٣ظ ٢ٛ ٓ٘ظّشس ٣ٌٖٔ حُؼؼٞس ػ٠ِ حعٜٔخ ك٢ حُـخُذ ك٢ حألد

خ ُٔٔخسعخص حُظشؿٔش ك٢ طؼ٤ِْ حُِـش حألؿ٘ز٤ش. ٝعشدص حُ٘وخه حُظ٢ ٣ـذ ٓشحػخطٜخ ك٢ حخظ٤خس حُ٘ـ ػ٠ِ أٜٗخ  ًٔ طو٤٤

"ٗٔو حُ٘ـ ٝٗٞع حُ٘ـ، ٝٓٞمٞع حُ٘ـ )ٖٓ ك٤غ حالطـخٙ ٝٓغظٟٞ حُٔؼشكش(، ٝحطـخٙ حُظشؿٔش، ٝفؼٞرش 

 ٤ِ٣ٜخ(. ٝٓخ ٔٗ٘: ٠١١ٔحُ٘ـ" )س٣ظ 

( ٛٞ كٞم ٓلّٜٞ "ٗٞع حُ٘ـ" Texttypك٢ ٛزٙ حُٔشكِش، ٣ـذ إٔ ٣وخٍ إ ٓلّٜٞ "ٗٔو حُ٘ـ" )

(Textsorte ٗطخم ػخّ ٝط٢ِ٤ٌٔ. ك٢ ك٤ٖ إٔ ٓلّٜٞ "ٗٔو حُ٘ـ" ٛٞ ٗظ٤ـش طـ٤ٔغ طْ اؿشحإٙ ػ٠ِ أعخط ُٚٝ )

ا٠ُ أٗٞحع ٓخظِلش طوغ ك٢  حُٞظخثق ح٤ُٜٔٔ٘ش ك٢ حُ٘ـ ٖٓ ك٤غ ٝظخثق حُِـش، كبٕ ٓلّٜٞ "ٗٞع حُ٘ـ" ٣ؾ٤ش

 أٗٞحع ٗق٤ش ٓخظِلش رؾٌَ ٓ٘لقَ. ٣زذٝ إٔ ٓٞمٞع حُ٘ـ حُز١ ٣ؼظزش ػٖ أخشٟ ٖٓ حُ٘وخه حُٔزًٞسس أػالٙ،
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ٛٞ حُؼخَٓ حُشث٤غ٢ حُز١ ٣ٞؿٚ حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ حخظ٤خس ٝطلذ٣ذ حُ٘قٞؿ حُظ٢ ٣ظْ ٓٔخسعش حُظشؿٔش ػ٤ِٜخ ك٢ دسٝط 

حُظشؿٔش ًؤدحس، ك٤ٌٔ٘ٚ حُظوذّ رطِذ ا٠ُ ٓٔخسعش حُظشؿٔش ر٘ٞح٣خ ٓخظِلش ٓؼَ حُظشؿٔش. ارح حػظزش حُٔؼِْ ٓٔخسعش 

ُلْٜ حُٔٞمٞع حُز١ ٣ش٣ذ ٗوِٚ أٝ ُظْ طلغ٤ٖ ُِٜٔخسحص حُظؼز٤ش ُذ٣ْٜ أٝ ُو٤خط ٓخ ارح ًخٕ ٓٞمٞع ٓخ ٓلٜٞٓخً أٝ 

ُز١ ػزشص ػ٘ٚ س٣ظ ُو٤خط ٓخ ارح ًخٗض ٜٓخسحص حُظؼز٤ش ُذ٣ْٜ هذ ططٞسص. ًؼخَٓ آخش، كبٕ "حطـخٙ حُظشؿٔش" ح

ٛٞ ٓٞمٞع ٣شطزو حسطزخهًخ ٝػ٤وًخ رخألٛذحف ٝكق٤ِش حُظؼِْ دحخَ حُذسط. ك٢ ػ٤ِٔش حُظشؿٔش، ٣ظزغ حُٔشؽق 

ُِٔظشؿْ / حُطخُذ حُؼ٤ِٔخص حُٔظؼِوش رٜز٣ٖ حُؼخ٤ُٖٔ ػ٠ِ أعخط ػخ٤ُٖٔ. ٖٓ ٗخك٤ش، أػ٘خء طل٤َِ ٝكْٜ ػخُْ 

خٙ ُِظشؿٔش( ٣قْٔ حُؼخُْ حُٔغظٜذف. ك٢ ػ٤ِٔخص حُظل٤َِ حُٔقذس؛ ٖٓ ٗخك٤ش أخشٟ، ٖٓ ؿٜش )اػ٘خث٤ش حالطـ

ٝحُظش٤ًذ ٛزٙ، هذ ٣ظـ٤ش حطـخٙ حُظشؿٔش ٝكوًخ ُِـشك حُٔلذد ك٢ حُذسط. إ "فؼٞرش حُ٘ـ" حُظ٢ ٣ٌٖٔ حُظؼز٤ش 

ػٜ٘خ ًؤكذ حُٔؼخ٤٣ش ك٢ حخظ٤خس حُ٘ـ، ٗغز٤ش ك٢ ؽٌِٜخ ؿ٤ش حُٔلذد ٝؿ٤ش حُٔلظٟٞ. ُٝزُي ٣ُؼظزش رٔؼَ ٓؼ٤خس 

 ٓؼوذ.

( ا٠ُ ٛزٙ حُقؼٞرخص ػ٠ِ أٜٗخ ١٩ٔ-١ٗٔ: ٠٠٘ٔأػ٘خء حُلذ٣غ ػٖ أٗٞحع حُقؼٞرخص، أؽخسص ٗٞسد )

"فؼٞرخص حُٔظؼِوش حُ٘ـ ٝحُقؼٞرخص حُٔظؼِوش رخُٔظشؿْ ٝحُقؼٞرخص حُٔظؼِوش رخُظشؿٔش ٝحُقؼٞرخص ٖٓ ك٤غ 

عخط ػٖ فؼٞرخص (، ٝأؽخسص ا٠ُ إٔ رؼل ح٤ُٔضحص حُٔظؼِوش رخُ٘ـ طؾٌَ حألRAطو٤٘ش حُؼَٔ" )طشؿٔش: 

 حُظشؿٔش.

 معبييز اختيبر اننض في دروس انتزجمت .4

( حُٜ٘ؾ حألًؼش ؽٔٞالً كٍٞ حُ٘قٞؿ حُٔغظخذٓش ك٢ دسٝط حُظشؿٔش ك٢ ٘٘ٔ-٘ٗٔ: ٣ٕٓٓٓٔظِي ًخٝطض )

أدر٤خص دسحعخص حُظشؿٔش. ٣غشد ًخٝطض حُـٞحٗذ حُظ٢ طـؼَ حُ٘ـ ٓ٘خعزًخ ُذٝسس حُظشؿٔش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: 

ؼ٤ٔ٤ِش ٝحُٔقذحه٤ش ٝحُظٞحكن ٓٞمٞػ٤خ ٝٓغظٟٞ فؼٞرش ٝٗٔو حُ٘ـ ٝهٍٞ حُ٘ـ ٝؿخرر٤ش حُ٘ـ "حُٔالءٓش حُظ

 (.RAٝػِٔش حُ٘ـ" )طشؿٔش: 

رخُطزغ، ٣ٌٖٔ اؿشحء طق٤٘لخص ٝطوغ٤ٔخص ٓخظِلش كٍٞ ٛزح حُٔٞمٞع. ٝٓغ رُي، ارح ًخٕ ٖٓ حُنشٝس١ 

ْ ؽخَٓ، كبٕ حُونخ٣خ حُظ٢ ٣ـذ ٓشحػخطٜخ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُ٘وخه حُزخسصس ك٢ حُوخثٔش حُٔشحؿغ حُؼخٓش ُِٔـخٍ رلٜ

حخظ٤خس حُ٘ـ ٣ظْ ؿٔؼٜخ طلض ػٔخ٤ٗش ػ٘خ٣ٖٝ سث٤غ٤ش ك٢ ٛزٙ حُذسحعش. ٗؾؤص ٛزٙ حُؼ٘خ٣ٖٝ حُشث٤غ٤ش ٖٓ ٝؿٜش 



37 
 

( ٖٝٓ خالٍ طلغ٤شٛخ ٝطؼض٣ضٛخ رٜٔ٘ؾ أف٢ِ.  ًون٤ش أخشٟ، طـذس حإلؽخسس ٘٘ٔ- ٘ٗٔ: ٕٓٓٓٗظش ًخٝطض )

حسطزخهخ ٝػ٤وخ رـ"كخُش حُظشؿٔش" حُظ٢ ع٤ظْ طق٤ٜٔٔخ ٖٓ هزَ حُٔذسد. ألٕ ًَ ٗـ  ا٠ُ إٔ "حخظ٤خس حُ٘ـ" ٣شطزو

٣ؼظٔذ ػ٠ِ كخُش طشؿٔش ٓؼ٤٘ش ٣ظلخػَ ك٤ٜخ حُؼخُْ حُٔقذس ٝحُؼخُْ حُٔغظٜذف. ٌُٖٝ كبٕ طق٤ْٔ "كخُش حُظشؿٔش" ال 

 ًض.٣ـؼَ ٓٞمٞع حخظ٤خس حُ٘ـ ؿ٤ش مشٝس١ ٝال طخكًٜخ. رذال ٖٓ رُي، ٣ـؼِٚ ٣وظشد ٖٓ حُٔش

 انمالءمت انتعهيميت . أ

٣ؼظزش حُ٘ـ ٓ٘خعزًخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظؼ٤ٔ٤ِش ارح ًخٕ ربٌٓخٗٚ طلغ٤ٖ ٜٓخسحص حُظشؿٔش ُذٟ حُطالد ٝػالهظْٜ حُظ٢ طْ 

ر٘خء رخُ٘ـ ٝارح ًخٕ ٣ـؼَ ُِطالد رظط٣ٞش ٜٓخسحطْٜ حُِـ٣ٞش ٝحُؼوخك٤ش ٝارح ًخٕ ٣ظ٘خعذ ٓغ حُٔـخالص ك٢ طؼ٤ِْ 

(. ك٢ ٛزح حُغ٤خم، ٣ـذ حُظلون ٓٔخ ارح ًخٗض حُِـش ٝهش٣وش حُظؼز٤ش ك٢ حُٔخدس ١ٗٔ: ٕٓٓٓحُظشؿٔش. )ًخٝطض 

ٓ٘خعزش ُِٔغظ٣ٞخص حُز٤ذحؿٞؿ٤ش ُِٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ. رؾٌَ ػخّ، ٣ظطِذ حعظخذحّ ٓخدس ٓخ ٓالءٓظٜخ حُز٤ذحؿٞؿ٤ش 

 ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش.

ٜخ ٓٔخسعخص حُظشؿٔش ٣زًش أٝصطٞسى ٤ٗٞٛٝؾ إٔ ٛذف طط٣ٞش ٌٓظغزش حُظشؿٔش ك٢ حُذسٝط حُظ٢ طظْ ك٤

: ٕٔٓٓٝحُخ( ٤ٗٞٛٝؾ ) ٩ٖٗ: ٠٠٩ٔرطش٣وش "طوشأ حُ٘ـ كظظشؿْ!" ع٤قزق ٓؼ٤ًشح ُِـذٍ. ٝكوًخ ألٝصطٞسى )

(، كبٕ ػ٤ِٔش حُظشؿٔش ٢ٛ ػ٤ِٔش ٣خظخس ك٤ٜخ حُٔظشؿْ حُٞكذحص حُذال٤ُش ٝحُظشح٤ًذ حُ٘ل٣ٞش حُظ٢ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ٔٙ

 ز ك٢ حالػظزخس كخُش حالطقخٍ ٝه٘خس حالطقخٍ ٝٝظخثق حُظؼز٤شحص.خالُٜخ ادسحى ٤ٗش حالطقخٍ هذس حإلٌٓخٕ ٓغ حألخ

ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُؼخّ، ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُٔٞحد حُظ٢ عظخذّ "الًظغخد ٌٓظغزش حُظشؿٔش" ًٜذف ك٢ رشٗخٓؾ 

حُذسط حٌُٔٞٗش ٖٓ ػٔخ٤ٗش كقٍٞ دسحع٤ش ٓظٞحكوش ٓغ كق٤ِش حُزشٗخٓؾ. ٣ٌٖٔ اؿشحء أكذ طؼش٣لخص ٌٓظغزش 

 لٞ حُظخ٢ُ رخإلؽخسس ا٠ُ حسٝص:حُظشؿٔش ػ٠ِ حُ٘
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إ ٌٓظغزش حُظشؿٔش، رخإلمخكش ا٠ُ ٓؼشكش "هشم حُزلغ" حُظ٢ طـؼَ ػ٤ِٔش حُظشؿٔش رؤًِٜٔخ 

ؽلخكش ٝطغِغَ ٓشحكَ اٗؾخء حُ٘ـ حُٜذف، طـِذ ٓؼٜخ طو٤٘خص اٗؾخء حُ٘ـ ٝطوخ٤ُذ ٗٞع حُ٘ـ 

(١٘: ٖٕٓٓٝحُخِل٤ش حُ٘ظش٣ش ٝحُخزشس )حسٝص 
6
. 

ٓلظٟٞ ٝٛذف ًَ دٝسس ك٢ ٜٓ٘ؾ حُذٝسس حٌُٔٞٗش ٖٓ ػٔخ٤ٗش كقٍٞ دسحع٤ش ٓغ حُٜذف  ُزُي ٣ـذ إٔ ٣ظطخرن

حألعخع٢ حُٔظٔؼَ ك٢ "حًظغخد ٌٓظغزش حُظشؿٔش". ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُخخؿ، طؼظٔذ حُٔالءٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش ُِ٘ـ حُٔوذّ 

 ش.ُِظشؿٔش ك٢ دسط حُظشؿٔش ػ٠ِ طٞحكن ٛزح حُ٘ـ ًٔٞحد دسط ٓغ كق٤ِش حُظؼِْ ُِذسط رحص حُقِ

 انمظذاقيت . ة

٣ٌٕٞ حُ٘ـ ٓٞػٞهًخ رٚ ٝرٝ ٓقذحه٤ش ارح طْ اٗؾخإٙ رٞحعطش ٓغظخذّ ُـظٚ حألف٤ِش ٝارح ًخٕ ٣ٔؼَ ًٗٞػخ ٓؼ٤ً٘خ ٖٓ 

حُ٘ـ ٝارح ًخٕ ٣ؾٌَ ًٔخٍ )ٓؼخ٤٣ش ٗق٢( ٝطْ طوذ٣ٔٚ ك٢ ؽٌِٚ حألف٢ِ ٓغ حُزز٤ِٞؿشحك٤خ ٝحالعظؾٜخدحص حُخخفش 

ُظ٢ أٗؾؤٛخ حُٔؼِْ، ػَٔ حُطالد/ حُٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ ػ٠ِ (. ك٢ كخُش حُظشؿٔش ح٩ٗٔ: ٕٓٓٓرٚ )ًخٝطض 

حُ٘قٞؿ حألف٤ِش أٝ حُ٘قٞؿ حُظ٢ ُْ طخنغ ُظشؿٔش ٖٓ هزَ أٝ حُ٘قٞؿ ُْ طخنغ ُِظلٍٞ، ع٤ـؼِْٜ أهشد 

( رلن، "ٖٓ حُْٜٔ حُؼَٔ ٓٙ: ٩ٕٓٓا٠ُ ٝحهغ حُظشؿٔش حُطز٤ؼ٢ أ١ ػخُْ حُظشؿٔش حُ٘ؾو. ًٔخ أؽخسص حسٝص )

٤ش ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش. رٔؼ٠٘ آخش، ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُ٘قٞؿ "كخ٤ُش ٝكو٤و٤ش". رخإلمخكش ا٠ُ ػ٠ِ حُ٘قٞؿ حُلخُ

ٝؿٜش حُ٘ظش ٛزٙ، طؼشف حسٝص حُ٘ـ "حُلخ٢ُ" رؤٗٚ "حُ٘ـ حُز١ ٣ظْ ططز٤وٚ كؼ٤ًِخ ك٢ حُغٞم، أ١ حُ٘قٞؿ 

ُٔظشؿٕٔٞ حُظشؿٔش ٖٓ حألف٤ِش ٝحُلو٤و٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ طشؿٔظٜخ ك٢ حُغٞم". ك٢ ػخُْ حُظشؿٔش حالكظشحك٤ش، ٣زذأ ح

ُـش أف٤ِش ٝٗقٞؿ أف٤ِش ٣ٝظـ٘زٕٞ ادخخٍ ٗظخّ حٗظوخ٢ُ / اسعخ٢ُ ٖٓ حُٔئؽشحص ألٕ ًَ طشؿٔش طـِذ خغخثش 

 ٓؼ٤٘ش ٖٓ صٝح٣خ ٓخظِلش.

ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخًظغخد حُ٘ـ ًٔٞمٞع آخش، ٣ؼشف حُطالد حُٔظوذٕٓٞ إٔ ًَ ٗـ ٣وغ مٖٔ كجش ٓؼ٤٘ش ٖٓ 

اؿشحء طلذ٣ذحص ٛش٤ٓش ر٘خًء ػ٠ِ حُٞظخثق ٝطلذ٣ذ ٗٞع حُ٘ـ. ع٤ُظٜش حُ٘ـ ٗٔو حُ٘ـ. ٝك٢ رُي حُ٘ـ، ٣ٌٔ٘ٚ 

خ  ًٓ حُز١ ٣ظْ طق٤ٔٔٚ ك٢ حُؼخُْ حُٔغظٜذف ٝاٗظخؿٚ رٞعخثَ حُِـش حُٜذف ك٢ حُ٘ظخّ حُٜذف خقخثـ ٗٞع ٓؼ٤ٖ، طٔخ

ًٔخ ٣ٞمق حُ٘ـ حُٔقذس خقخثـ ٗٞع ٓؼ٤ٖ. حُ٘قٞؿ حُٔقذس حُظ٢ عظظٜش خقخثـ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ح٤ٌَُٜ 

                                                

 6
 .ٕٗٔٓ، حعخس ٖٕٔٓرخ٣ٌخٕ -، ر٤شًخُِٕٕٙٔٓلقٍٞ ػ٠ِ طؼش٣لخص أخشٟ ُٔلّٜٞ "ٌٓظغزش حُظشؿٔش"، حٗظش. أًخ٤ُٖ  
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ؼ٠٘؛ أ١، ك٢ حُغطق ٓغظٞ ح٤ٌَُٜ حُؼ٤ٔن ٝح٤ٌَُٜ حُغطق، ٣ـذ إٔ طؾٌَ أؿضحًء ٓظغوش ٓغ رؼنٜخ حُزؼل. ٝحُٔ

 رقشف حُ٘ظش ػٖ رُي، ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ طٞك٤ش حُٔقذحه٤ش حُ٘ـ حُٔؼط٠ ُِطالد ٖٓ خالٍ اػطخثٚ ٓغ ٓقذسٙ.

 انتوافق موضوعيب . ث

ٝطٞحف٤ِش ُِـش حُٜذف ٣ٌٕٝٞ ٓ٘طو٤ًخ ُِل٤خس ح٤ُٜ٘ٔش  ٣ٌٕٞ حُ٘ـ ٓ٘خعزًخ طؼ٤ٔ٤ًِخ ارح ًخٕ ُذ٣ٚ هٞس طؼز٤ش ػوخك٤ش

: ٕٓٓٓحُٔغظوز٤ِش ُِٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ / حُطالد ٣ٝخذّ حُطالد ُظط٣ٞش ٓؼخسكْٜ حُؼوخك٤ش ٝح٤ُٔذح٤ٗش )ًخٝطض 

(. ٣ظْ طوذ٣ْ حُذسٝط ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش ٖٓ أؿَ حًظغخد "ٌٓظغزش حُِـ٣ٞش، ٌٝٓظغزش حُ٘ـ، ٠ٗٔ

 ( ٢ٛٝ ٌٓٞٗخص ٌٓظغزش حُظشؿٔش.ٔٙ: ٕٙٔٓؼوخك٤ش، ٝحُٔؼشكش حُ٘ظش٣ش، ٌٝٓظغزش حُٜٔخسس" )أًخ٤ُٖ ٌٝٓظغزش حُ

ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ ٓٔخسعخص حُظشؿٔش طٜذف ا٠ُ طط٣ٞش حُٔؼشكش ٝحُٜٔخسحص حألعخع٤ش ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش 

دٝسحص طٜذف رؾٌَ أعخع٢  حألًخد٤ٔ٣ش رؾٌَ ػخّ، اال ًخٗض حُذسٝط حُظ٢ طْ طوذ٣ْ هِزخص حُظشؿٔش ُٜخ ػزخسس ػٖ

ا٠ُ طط٣ٞش ٌٓظغزش كؼ٢ِ. ح٤ُّٞ، ٣ٌٖٔ طوغ٤ْ ٛزٙ حُذسٝط ػ٠ِ ٗطخم ٝحعغ ا٠ُ ٓـخالص أعخع٤ش ٓؼَ طشؿٔش 

حُ٘قٞؿ حألدر٤ش ٝحُظشؿٔش حُٔـخالص حُٔظخققش ٝحُظشؿٔش حُ٘قٞؿ حُل٤٘ش. ٣ظْ طوذ٣ْ ٛزٙ حُٔـخالص حألعخع٤ش 

حألًخد٤ٔ٣ش ك٢ ؽٌَ دسٝط حخظ٤خس٣ش ك٢ حُٔؼخٍ طش٤ًخ ًٔخ  ٝٓٞمٞػخص حُذسحعش حُلشػ٤ش ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش

طظقٞس ٓؾشٝع ر٤ُٗٞٞخ، ٖٝٓ حُٔظٞهغ حالطـخٙ حُظخقـ ٖٓ حُطالد / حُٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ. رٜزٙ حُطش٣وش، ٣ظْ 

اؿشحء دسحعخص حُٔقطِلخص ٝٓٔخسعخص حُظشؿٔش ك٢ ٓـخالص حُظشؿٔش حُٔخظِلش ٝطٜذف ا٠ُ طلغ٤ٖ ٓؼخسف 

 ٢ حُؼوخكش ٝك٢ ٓخظِق حُٔـخالص.ٜٝٓخسحص حُطالد ك

حُ٘ـ حُٔوذّ ُِطالد / ُِٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ ُِظشؿٔش حُخخفش، ارح ٣ٔ٘لْٜ خزشس ك٢ ٓـخالص ٓخظِلش ٖٓ 

حُظشؿٔش ٣ِٝؼذ دًٝسح ٣ؼضص ٝؿٜخص ٗظش حُطالد، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ أٗٚ ٓ٘خعذ ٖٓ ك٤غ ٓٞمٞػ٤خ. حُ٘ـ حُز١ ٣ظْ 

ُطالد / حُٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ ٖٓ اُوخء ٗظشس ػ٠ِ ٗقٞؿ حخظ٤خسٙ رؾٌَ فل٤ق ٖٓ ك٤غ حُٔٞمٞع ع٤ٌٖٔ ح

ٓظٞحص٣ش ٝٗقٞؿ حُخِل٤ش ًٔخ أٗٚ ع٤ؼذ حألسم٤ش ُظط٣ٞش "ٓؼشكش حألدحس"
7 

حُظ٢ ٣ٌٖٔ حػظزخسٛخ ٝحكذس ٖٓ ٓؼذحص 

 كشػ٤ش ٌٓظغزش ٜٓ٘ش حُٔظشؿ٤ٔش.

                                                

ؽخَٓ ُِٔؼذحص ٣ظنٖٔ حُٔؼشكش ٝحُٜٔخسحص ٓؼَ "ٓؼشكش حألدٝحص حُٔغخػذس ٝحُظؼشف ػ٤ِٜخ ٝحعظخذحٜٓخ حُٔؼشكش رخألدحس ٢ٛ ٓـخٍ  7 

 ٝٓؼشكش ٌٓخٕ ٤ًٝل٤ش حُؼؼٞس ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص".
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 مستوى طعوبت . ث

ُِقؼٞرش ٓخ ٢ِ٣: ارح ًخٕ حُ٘ـ ( ١٩ٔ-١ٗٔ: ٠٠٘ٔك٢ ٛزٙ حُٔشكِش، ٣ٌٖٔ هٍٞ ك٢ ع٤خم طؼش٣ق ٗٞسد )

٣٘خعذ حُِـش ٝحُؼوخكش ٝحُٔؼشكش ح٤ُٔذح٤ٗش ُِطالد ٖٓ ك٤غ حُٔٞمٞع ٝحُٔنٕٔٞ، ٝأ٣نخ ارح ًخٕ ٣٘خعذ ٜٓخسحص 

حُظشؿٔش ُذ٣ْٜ ٖٓ ك٤غ طو٤٘ش حُؼَٔ ك٢ ٜٓٔش حُظشؿٔش ٝػ٤ِٔش حُظشؿٔش؛ ك٢ٜ ٓ٘خعزش ٖٓ ك٤غ ٓغظٟٞ حُقؼٞرش. 

 (.ٓ٘ٔ: ٕٓٓٓ)حٗظش ًخٝطض 

( رخُؼَٔ ٓغ حُ٘قٞؿ حُظ٢ ُٖ ٣ـذ حُطالد فؼٞرش ك٢ حعظ٤ؼخد خِل٤ظْٜ ٔٔ: ٤ٗٞٔ٠٩ٙـظ )٣ٞف٢ ً

ك٢ حُؼ٤ِٔش حُزذح٣ش دسٝط حُظشؿٔش. ك٢ ٛزٙ حُ٘قٞؿ، حٌُِٔخص / حُؼزخسحص ٢ٛ ٗٞع حٌُِٔخص / حُؼزخسحص حُظ٢ 

ِش ٗغز٤ًخ ٝهخرِش ( ٝكوخ ُِـش حُٜذف. ٢ٛٝ ر٤٘ش حُ٘ـ ٝطش٤ًزخص حُـَٔ ع٣adäquatٌٜٖٔ ٗوِٜخ رؾٌَ ٓ٘خعذ )

 ُالًظؾخف. ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظو٤٘ش حُؼَٔ، ػزض ٗٞسد حُظؼز٤ض حإلمخك٢ حُظخ٢ُ:

إ اػذحد ٓٞحد حُظٞػ٤ن ٝهٞحثْ حُٔقطِلخص ٝحُ٘قٞؿ حُٔظٞحص٣ش ك٢ حُِـش حُٜذف ٝهٞحُذ حُ٘ـ 

٣زغو ٜٓٔش حُظشؿٔش. طقزق حُظشؿٔش رذٕٝ ٓٞحد ٓغخػذس أٝ ٓغ أدٝحص ٓغخػذس ؿ٤ش ًخك٤ش ٜٓٔش 

 (.١٩ٔ: ٠٠ُِ٘ٔـخ٣ش ُِظؼخَٓ ٓؼٜخ )ٗٞسد  فؼزش

رؼزخسس أخشٟ، كبٕ حعظخذحّ "ٓٞحد حُظ٢ طغخػذ ك٢ حُظشؿٔش" حُظ٢ ٣ٌٖٔ طقٞسٛخ ػ٠ِ أٜٗخ "ٓؼشكش حألدحس 

: ٠١ٗٔ" ٢ٛٝ أكذ حألرؼخد حُلشػ٤ش مٖٔ ٌٓظغزش حُظشؿٔش، طزشص ٖٓ ك٤غ ٓغظٟٞ فؼٞرش حُ٘ـ. طؾشف س٣ظ )

حُذال٢ُ(، ٝػخ٤ًٗخ ٓٞمٞػ٤ًخ  -ْ ػالػ٢: "أٝالً ُـ١ٞ )ٓؼَ حُظش٤ًذ حُ٘ل١ٞ( ٓغظٟٞ فؼٞرش حُ٘ـ ٝطوّٞ رظوغ٤٘

ٝحُؼخُغ ػٞحَٓ فؼٞرش ك٤٘ش )كغذ هش٣وش ػشك حُ٘ـ("  )ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ حػظٔخًدح ػ٠ِ ٓلظٟٞ حُ٘ـ(،

 (.RA)طشؿٔش: 

ٓظؼ٢ِٔ  ٣ٌٖٔ حػظزخس "حإلهخس حألٝسٝر٢ حُٔشؿؼ٢ حُؼخّ ُِـخص"، ٝحُز١ ٣غظخذّ ُو٤خط ٝطو٤٤ْ ٓغظ٣ٞخص

حُِـش ٖٓ ك٤غ حُقؼٞرخص حُِـ٣ٞش، ًٔؼ٤خس ػخّ فخُق. ٣ؾ٤ش حُٔٞمٞع ٝػٞحَٓ حُقؼٞرش حُل٤٘ش ا٠ُ ٓلظٟٞ 

حُذسط حُظ٢ ك٤ٚ طْ ٓٔخسعش حُظشؿٔش / عظظْ حُظشؿٔش ٖٓ أؿِٜخ ٝٓ٘خٛؾ ٓٔخسعش حُذسط. ٣ـذ إٔ ٣ؤخز حُٔؼِْ ٓخ 

 ٗذ ٓؼخ٤٣ش أخشٟ.ٛٞ ٓزًٞس ٛ٘خ ك٢ حالػظزخس رطش٣وش طٌخ٤ِٓش ٝٓظٌخِٓش ا٠ُ ؿخ
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( ػ٘ذٓخ هخٍ إ "ٌٓظغزش حُظشؿٔش ٣ـذ إٔ طُ٘ظْ رؾٌَ ٜٓ٘ـ٢"، كبٗٚ ٣ؾ٤ش رلن ا٠ُ ٩ٗ: ٖٕٔٓٗٞسد )

فؼٞرش ٜٓٔش حُظشؿٔش، ٤ُٝظ فؼٞرش حُ٘ـ. ٝكوًخ ُٜخ، "٣ـذ طلذ٣ذ ٓغظٟٞ فؼٞرش ٜٓٔش حُظشؿٔش ]...[ ٝكوًخ 

حد حألدٝحص حُٔغخػذس ٝطذس٣ذ حُلشم ٝحعظخشحؽ ُِـٜٔٞس حُٔغظٜذف. ٣ظْ طلذ٣ذ ٓغظٟٞ حُقؼٞرش ٖٓ خالٍ اػذ

أؿضحء ٗق٤ش ٓؼ٤٘ش اُخ.". ُزُي ػ٘ذٓخ ٣٘ؾت ٓؼِْ حُظشؿٔش ٓٞهق طشؿٔش ر٘ـ ٓقذس ُطالرٚ؛ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ 

حُٔٞحد حُٔقخكزش أٝ حُظ٢ عظشحكن حُظشؿٔش ٓخططش ؿ٤ًذح، ٣ٝـذ طلذ٣ذ ٓغظٟٞ حعظؼذحد حُطالد، ٝارح ًخٗض 

٣ضٛخ. ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٞٗٞح هخدس٣ٖ ػ٠ِ اؿشحء حُظشط٤زخص ك٢ حُ٘ـ )رطش٣وش ال طئد١ ٓلوٞدس ك٤ـذ إٔ ٣لخُٝٞح طؼض

 ا٠ُ طؼط٤َ حُ٘ـ( ػٖ هش٣ن اصحُش حألهغخّ ٝحألؿضحء حُظ٢ هذ طغزذ فؼٞرخص ك٢ حُ٘ـ ارح ُضّ حألٓش.

 نمط اننض . ج

ُـ٘ٔو حُ٘ـ. ٓغ ارح ًخٕ حُ٘ـ ٣وغ مٖٔ كجش ٗٔو حُ٘ـ حُٔؤُٞكش ُـٜٔٞس حُِـش حُٜذف، ٣ٌٕٞ ٛزح حُ٘ـ ٓ٘خعزخ 

ٛزح حُـخٗذ، ٣قزق ٖٓ حُْٜٔ ُٔؼِْ حُظشؿٔش إٔ ٣ٌٕٞ هخدسح ػ٠ِ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ ٗٔو حُ٘ـ ٝٗٞع حُ٘ـ ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

( ػ٘ذ حُلذ٣غ Textsorte( ٓلّٜٞ "ٗٞع حُ٘ـ" )ٔ٘ٔ: ٕٓٓٓرخُ٘قٞؿ حُظ٢ ع٤ؼَٔ ٓؼٜخ. ٣غظخذّ ًخٝطض )

٘ـ. ٓغ رُي، كبٗٚ ٣وظشف حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ "حُ٘قٞؿ ػٖ حُونخ٣خ حُظ٢ ٣ـذ أخزٛخ ك٢ حالػظزخس ػ٘ذ حخظ٤خس حُ

(. ُزُي، كبٗٚ ٣زشص "ٗٔو ٠١ٙٔحإلػال٤ٓش ٝحالٗؼٌخع٤ش ٝحُظؾـ٤ِ٤ش" رٔخ ٣ظٔخؽ٠ ٓغ طق٤٘ق حُ٘ـ ُش٣ظ )

حُ٘ـ". ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش، ٣ٌٖٔ حػظزخس حُذسحعخص ٝحُ٘ٔخرؽ ٝحُٔوخسرخص حُظ٢ ٗظ٤ـش حُؼالهخص ٓظؼذدس حُظخققخص 

حُظشؿٔش ٓغ ٓـخٍ ػِْ حُ٘قٞؿ ًؤعخط. ٜٗؾ س٣ظ حُٔغ٠ٔ "طق٤٘ق حُ٘ـ حُٔٞؿٚ ٗلٞ حُظ٢ أٗؾؤطٜخ دسحعخص 

 ( ٛٞ ٗٔزؿش ٓ٘ؾت حُٔؼخ٤٣ش.٠١ٙٔ Übersetzungsorientierte Texttypologieحُظشؿٔش" )

( ٖٓ أؿَ حُذسط "طل٤َِ حُ٘ـ ُٜذف حُظشؿٔش" ٛٞ فخُق ٓٙ: ٩ٕٓٓٛزح حُشأ١ حُز١ هشكٚ حسٝص )

ْ ك٤ٜخ ط٘ل٤ز ٓٔخسعخص حُظشؿٔش: "ر٤٘ٔخ ال طٞؿذ ع٤خهخص طشؿٔش كؼ٤ِش، كبٕ اػالٕ حُٞالدس أ٣ًنخ ك٢ حُذسٝط حُظ٢ ٣ظ

أٝ حُٞكخس أٝ دػٞس حُخظخٕ أٝ حُضٝحؽ ٢ٛ ٗقٞؿ طؼَٔ ػ٠ِ اظٜخس ٓؼخ٤٣ش حُؼوخكش حُٔقذس أٝ حُٜذف". ك٢ ٛزٙ 

٘قٞؿ حُٔخظِلش ٝأٗٞحع حُٔشكِش، ك٢ اهخس طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش، ٣ـذ طوذ٣ْ أٓؼِش ٖٓ كجخص أٗٔخه حُ
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حُ٘قٞؿ رطش٣وش طض٣ذ طذس٣ـ٤خً ٖٓ ٓغظٟٞ حُقؼٞرش حُِـ٣ٞش ٝحُظو٤٘ش. ٣ـذ ػشك طوخ٤ُذ ٝخقخثـ ٗق٤ش 

 ٓخظِلش ُِطالد / ُِٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ ػ٠ِ أعخط حألصٝحؽ حُِـ٣ٞش حُٔظشؿٔش.

ٖ حُؾشًخص إٔ ح٤ُّٞ، هذ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طقٞس ٓؼ٢ِٔ حُظشؿٔش ٝحُطالد حُز٣ٖ ٣ظِوٕٞ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش ٓ

"حُٔزذأ حُشث٤غ٢ حُز١ ٣ٞؿٚ حُظشؿٔش ٛٞ ٗٔو حُ٘ـ". رٜزح حُٔؼ٠٘ كبٕ س٣ظ
 8
( حُظ٢ هشكض حُٜ٘ؾ حُز١ ٠١ٙٔ) 

ٗؾؤ ٓ٘ٚ ٛزح حإلدسحى، ط٘ظوَ ٖٓ ٓؼخ٤٣ش حُظٌخكئ ر٤ٖ حُ٘ـ حُٔقذس ٝحُ٘ـ حُٜذف ر٘خًء ػ٠ِ خقخثـ حُ٘قٞؿ؛ 

ٖٓ حُ٘ـ حُٔقذس، ٣غظخذّ طؼش٣ق "ٗـ دحخَ  (، ٝٛٞ ٗٔٞرؽ ٗٞسد، رذالً ٠٠ٔٔ؛ ٠٩٠ٔك٢ ٓخطو حُذٝسس)

( حُز١ ٣وظشكٚ. ٛزح ٛٞ حُٜ٘ؾ حُز١ ٣ؾ٤ش ا٠ُ كو٤وش إٔ ًَ ٗـ ٣ٌظغذ ٓؼ٠٘ Text in Situationكخُش" )

 ٝع٤خم ك٢ كخُش حطقخٍ ٓؼ٤٘ش. ك٢ ٛزح حُغ٤خم، هذ ٣ٌٕٞ طلذ٣ذ كخُش حالطقخٍ ُِ٘ـ ًٌٓٔ٘خ ٖٓ خالٍ طل٤َِ حُ٘ـ.

( اٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔؼِْ ٓؾخسًش ٓ٘: ٠ُٕٖٓٔ دسٝط حُظشؿٔش، هخٍ ٗٞسد )ارح طْ حخظضحٍ حُٔٞمٞع ا

حُٔؼِٞٓخص كٍٞ كخُش حُٔقذس رطش٣وش طغٔق ُِطالد رظل٤َِ حُ٘ـ حُٔقذس؛ ٖٓ ٗخك٤ش أخشٟ طؾ٤ش أ٣نخ ا٠ُ 

 أٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔؼِْ ٓؾخسًش حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ عظخِن حُٞمغ حُٔغظٜذف ٓغ حُطالد / حُٔظشؿ٤ٖٔ حُٔشؽل٤ٖ.

 انطول  . ح

: ٣ٌٕٕٓٓٓٞ ٗـ ٓخ ٓ٘خعزًخ ارح ًخٕ ٣٘خعذ طخط٤و حُذسط ٖٓ ك٤غ حُٞهض أٝ ٣ٌٖٔ طخق٤قٚ )حٗظش ًخٝطض 

(. ٣ٌٖٔ ُِطالد / ُِٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ حُؼَٔ ر٘قٞؿ رحص رذح٣ش ٜٝٗخ٣ش ٓلذد٣ٖ ك٢ دسٝط حُظشؿٔش ٖ٘ٔ

أعخر٤غ أٝ  4ا٠ُ  3ُ٘ـ ٖٓ ٝكوًخ ُِـذٍٝ حُض٢٘ٓ ُِذسط. خخفش ػ٘ذ حُؼَٔ ػ٠ِ ٓؼخٍ حُ٘قٞؿ حألدر٤ش، ٣ٔظذ ح

كظ٠ كظشس دسط. حُ٘وطش حُظ٢ ٣ـذ ٓالكظظٜخ ٛ٘خ ٢ٛ إٔ طل٤َِ حُ٘ـ حُٔقذس حُز١ طْ اؿشحإٙ هزَ حُٔؾشٝع 

 ع٤ظْ حُ٘ظش ك٤ٚ ػ٠ِ أعخط ػٞحَٓ دحخَ حُ٘ـ ٝخخسؽ حُ٘ـ ػ٘ذ حعظٔش طشؿٔش حُ٘ـ.

 استيقظ انفبئذة  . خ

ْ. ٛزح حُؾشه ُذ٣ٚ فلش ٓخ ٣ٌٖٔ طو٤٤ْ ٓغ حُظٞحكن ٓٞمٞػ٤خ. ٣ؼظزش حُ٘ـ ٓ٘خعزًخ ارح أػخس كنٍٞ حُطالد أٝ دحكؼٜ

ك٢ ٛزح حُغ٤خم، ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ـ حُٔؼشٝك ك٢ حُٔلخمشس ٓوزٞالً ُِظشؿٔش؛ أ١، ٣ـذ إٔ ٣ظٔخؽ٠ ٓغ 

                                                
8
( ٢ٛ "حُلـش حُوخثِش رؤٕ ٗٔو حُ٘ـ ٣لذد هش٣وش حُظشؿٔش حُظ٢ ع٤ظْ حخظ٤خسٛخ" ٔ: ٣ٝٔ٠٠ٖزًش إٔ ٗوطش حُزذح٣ش ك٢ حُظق٤٘ق ٗـ س٣ظ ) 

 ٢ٛٝ طؼضٝ ا٠ُ كو٤وش إٔ "أٗٔخه حُ٘قٞؿ حُٔخظِلش طظطِذ ٓؼخ٤٣ش طٌخكئ ٓخظِلش ٝاؿشحءحص ٓظشؿْ ٓخظِلش".



43 
 

طٞهؼخص حُطالد / حُٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ. ك٢ حُذسٝط حُظ٢ طظْ ك٤ٜخ ٓٔخسعش حُظشؿٔش أ١ ر٤جش حُذسٝط، ٣ظْ أك٤خًٗخ 

(، كبٕ حُؼَٔ حُـٔخػ٢ "ع٤ض٣ذ ٖٓ ػوش حُطالد ٗ٘ٔ: ١ُٕٓٓلشد١ ٝأك٤خًٗخ حُؼَٔ حُـٔخػ٢. ٝكوًخ ُـ٤ٞؿَ )حُؼَٔ ح

رخُ٘لظ ٜٝٓخسحص حُٔ٘خهؾش ٝحُذكخع ػٖ حُ٘لظ". ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش، ًَ ٖٓ ك٢ ر٤جش حُذسط حُٔخد٣ش ٝحُؼَٔ حُـٔخػ٢ 

 ض.حُالٜٓ٘ـ٢ ُذػْ حُظؼِْ حُٔغظوَ ع٤خِوخٕ طؤػ٤شحص طض٣ذ ٖٓ حُلخك

 انعمهت . د

٣ؼظزش حُ٘ـ ٓ٘خعزًخ ارح ًخٕ ٣وٞد حُطالد ا٠ُ كشًش ٜٓٔش رخُ٘غزش ُْٜ. رقشحكش، ٣ـذ ػ٠ِ حُٔؼِْ إٔ ٣ٞمق إٔ 

خ. ٗظًشح  ًٔ حُ٘ـ ْٜٓ ٝرٝ ٓـضٟ ُِطالد. ٝرٜزح حُٔؼ٠٘، كبٕ حُؼِٔش ٤ُغض ٓغؤُش ٓخ ارح ًخٕ حُ٘ـ ؿذ٣ًذح أّ هذ٣

، ٣ـذ حُظلون ٖٓ ٓالءٓش حُ٘ـ ُز٤جش حُظؼِْ ػ٘ذ حخظ٤خس ُؼذّ ٝؿٞد ؽ٢ء ٓؼَ طلذ٣غ حُؼَٔ حٌُٔظٞد حألف٢ِ

 حُ٘ـ ٝحعظخذحٓٚ.

 خبتمت .5

ارح طْ ا٣الء حالٛظٔخّ، ارح طْ حُ٘ظش ك٢ ٓؼخ٤٣ش حخظ٤خس حُ٘ـ حُٔٞملش ٛ٘خ ك٢ ٗطخم ٛزٙ حُذسحعش ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

ػ٠ِ أٜٗخ طـ٤٤ش عِٞى رزؼنٜخ حُزؼل، كغظقزق ٗظخثـٜخ ٓشث٤ش ٝهخرِش ُِو٤خط ك٢ حُظؼ٤ِْ، ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ طؼش٣لٜخ 

ٓظظزغ. ألٕ حُٔؼخ٤٣ش حُٔزًٞسس طٌَٔ رؼنٜخ حُزؼل رَ ٝطظطِزٜخ. ٛزٙ حُٔزخدة حُؼخٓش طؾٌَ اهخس ػَٔ. ك٢ ٛزح 

حُقذد، ال طلذد ٛزٙ حُٔزخدة طلذ٣ًذح حُ٘ـ حُز١ ع٤خظخسٙ ٓؼِْ حُظشؿٔش ك٢ أ١ دسط. ك٢ ٛزح حُغ٤خم، ٣ـذ طو٤٤ْ 

 ٤ظ ك٢ ؽٌَ ؽشٝه أ٤ُٝش طظطِذ رخُنشٝسس هشحسحص حُٔؼ٤ِٖٔ.ٛزح حإلهخس ك٢ ؽٌَ طٞف٤خص ٓزذث٢، ُٝ

رخإلمخكش ا٠ُ حُظؼِْ حُزحط٢، ٣ؼظٔذ حُظؼ٤ِْ حُز١ ٣ظْ طِو٤ٚ ٖٓ حُٔئعغخص ػ٠ِ ٓؼخ٤٣ش ٝٓزخدة ػخٓش ٝٓئهظش. 

خ دسؿش  ًٔ حُظؼ٤ِْ ٝحُظذس٣ذ ٛٞ ٓـخٍ خطش ٝرشٗخٓؾ ٓغ ٛزح حُـخٗذ. ألٕ ٓغظ٣ٞخص ًلخءس حُٔظؼ٤ِٖٔ ال طظٜش دحث

٤ش ٖٓ حُظـخٗظ. أكذ حُٔؼخ٤٣ش ك٢ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش حألًخد٤ٔ٣ش ٛٞ ٤ًل٤ش حخظ٤خس حُٔٞحد ٝاػذحدٛخ. ك٢ ٛزح حُقذد، ػخُ

كبٕ ًَ ٗـ ٣وذّ ُِطالد ك٢ حُذسٝط حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ ٓٔخسعش حُظشؿٔش ٛٞ ٓخدس ٓوشس دسحع٢. ٣وّٞ طؼ٤ِْ حُظشؿٔش 

الص كوٚ حُِـش ٝطؼ٤ِْ حُِـش، رظو٤٤ْ ٓٞمٞع حخظ٤خس حألًخد٤ٔ٣ش حُز١ ٣وزَ حُظشؿٔش ى"ٛذف" رؾٌَ ٓخظِق ػٖ ٓـخ

حُ٘ـ ك٢ دسٝط حُظشؿٔش رطش٣وش ٤ٔٓضس ٝٓلقِش. ك٢ ٛزح حُقذد، ٛ٘خى ط٤٤ٔض أعخع٢ ٝٓشًض١ ُِـخ٣ش ر٤ٖ 

 دسٝط حُظشؿٔش حُٔوذٓش ك٢ أهغخّ طؼ٤ِْ حُِـش ٝكوٚ حُِـشٝدسٝط حُظشؿٔش حُٔوذٓش ك٢ أهغخّ حُظشؿٔش.
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حألًخد٤ٔ٣ش اػذحد حُطالد / حُٔظشؿ٤ٖٔ حُٔشؽل٤ٖ ُِل٤خس ح٤ُٜ٘ٔش. ُزُي، ٣ـذ إٔ ٖٓ أٛذحف طؼ٤ِْ حُظشؿٔش 

٣ؼٌظ حُظؼ٤ِْ ػخُْ حُظشؿٔش ٣ٝل٤٤ٚ. ٖٓ ٗخك٤ش أخشٟ، ك٢ ػخُْ حُظشؿٔش، طلظ١ٞ حُظشؿٔش ػ٠ِ ٓلظٟٞ أًؼش ٖٓ 

٤ِش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش "أخز حُ٘ـ حُٔقذس ٝٗوِٚ ا٠ُ ُـش حُٜذف". رقشحكش، ال ٣وّٞ حُٔظشؿٕٔٞ حُٔلظشكٕٞ ربؿشحء ػٔ

ك٢ ػ٤ِٔش حُظشؿٔش ٓغ كْٜ "حُظش٤ًض كوو ػ٠ِ حُ٘ـ حُٔقذس، ٝؿؼَ حُ٘ـ حُٔقذس ٗوطش حٗطالم"؛ ٣وٕٞٓٞ 

رظشؿٔخطْٜ ٝكوًخ ُـشك ٓؼ٤ٖ ٖٓ خالٍ حؽظشى حُـٜٔٞس حُٔغظٜذف ٜٝٓٔش حُظشؿٔش ٝفخكذ حُؼَٔ. ُزُي، كبٕ 

 ٣ظٞحكن ٓغ كو٤وش حُظشؿٔش. ٓخ ٣ـذ حُو٤خّ ٝمغ ٗـ حُٔقذس أٓخّ حُطالد ك٢ دسٝط حُظشؿٔش ٝهٍٞ "طشؿْ!" ال

رٚ ٛٞ ؽشف ٝٝفق كخُش حُظشؿٔش ُِطالد / حُٔشؽل٤ٖ حُٔظشؿ٤ٖٔ. ك٢ ٛزح حُقذد، ٣ـذ اػطخء حُطالد ؿ٤ٔغ 

حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ عظئػش ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُظشؿٔش، ٝخخفش "ك٢ أ١ كخُش ُٖٝٔ" ٣ظشؿْ حُ٘ـ. ٓؼِٞٓخص خخسؽ ٗـ 

٠ ٓغظٟٞ طق٤ْٔ حُ٘ـ حُٔغظٜذف، ُٖ طُظٜش ٜٓٔش حُظشؿٔش حُظ٢ ال طظنٖٔ طغظ٘ذ ا٠ُ طل٤َِ ٗـ حُٔقذس؛ ٝػِ

ٓؼِٞٓخص ٓؼَ حُؼ٤َٔ ٝفخكذ حُؼَٔ ألػٔخٍ حُظشؿٔش ٝحُـٜٔٞس حُٔغظٜذف ٝٝع٤ِش حُ٘ؾش ك٢ حُغِغِش حُٔغظٜذكش 

 آ٤ُخص طؾ٤ٌَ حُظشؿٔش ٝعظظَ ؿ٤ش ٌٓظِٔش.
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EK III – TERĠM LĠSTESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE ARAPÇA 

Çeviribilim دسحعخص حُظشؿٔش 

Bilgi teknolojileri طو٤٘خص حُٔؼِٞٓخص 

Salt araştırma حُزلغ حُقشف 

Uygulamalı araştırma رلغ ططز٤و٢ 

Çeviri eleştirisi ٗوذ حُظشؿٔش 

Alanyazın حألدر٤خص 

Çeviri edimi ٜٓخسس حُظشؿٔش 

Normatif حُٔؼ٤خس١ 

Çeviribilimciler ٓظخققٞ دسحعخص حُظشؿٔش 

Pedagojik   ر٤َِْذحُؿِٞؿ٢ 

Bilişsel حإلدسحى 

Çıktı كق٤ِش 

Didaktik حُظؼ٤ٔ٤ِش 

Koşut metin حُ٘قٞؿ حُٔظٞحص٣ش 

Materyal حُٔخدس 

Kuramcı ٓ٘ظش 

Metin tipi ٗٔو حُ٘ـ 

Metin türü ٗٞع حُ٘ـ 

Çeviri yönü حطـخٙ حُظشؿٔش 

Normlar ٓؼخ٤٣ش 

Çeviri edinci ٌٓظغزش حُظشؿٔش 

Bilgisayar destekli çeviri araçları أدٝحص حُظشؿٔش رٔغخػذس حُلخعٞد 

Metodoloji ٜٓ٘ـ٤ش 

Skopos Kuramı ٗظش٣ش عٌٞرٞط 
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EK IV- TEKNOLOJĠ KULLANIMI 

SMARTCAT KULLANIMI 
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TERĠM SÖZLÜĞÜ 

 

ApSIC Xbench QA ARACI KULLANIMI 
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