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 ملخص امبحث

 

ىف مسائل ايب انليث  ليل مؼىن الإضافة ىف ترمجة كتاة كطر امغيثت :  ب محد ىداايث

 امسمركندي

من امبدل  من مسركندي, امؼامل امكبري املشيور من ب دة كتاة كطر امغيث

ميان امشخص من اإ ينطوي كمية  ىف ىذا امكتاة, ويؼىن ايب انليث امسمركندي ب وزبكس تان

ت ري يبحثو, ل هو كث ية فهياف سل ىد ام الك املؼ ىفاهدوهيس يا خطص ذكل امكتاة  ىف. وامؼباد

 .امجلاػةاىل امس نّة و ن واحلديث تت ظّل ب  ىف اساس املر  ت امنطيحةدر 

, فيم ابملكمية ملس امللب ةاملليئة ػاملتنوّ  ةضؼاوىف ىذا امكتاة كثري من املو 

. فيو الكمو اذلي يرشفنا اضل احلياتو  من اساس غين كمية احلمكةوىح املارئ و ب  ابميرس, 

 غريه. وبّر ننفسو و يؼبد ػىل هللا ان هؼمل ىذه احليات ابملؤّىل

مؼىن الإضافة ىف كتاة كطر امغيث  ب هواعملؼرفة  ىذا امبحث يه ىفال غراض ب ما و 

ملطود املؤمف ذكل امكتاة  ث مؼىن الإضافة, ابمفائدت يتوضلترمجتو نناء ػىل حبكّوم و 

 وفلا ملواػد ػمل امنحو. 

 امنوغيّ تحليل ىذا امبحث ام  ىفاملهنج املس تخدم ىذا امبحث فيو  وب ما املهنج ىف

امنطوص وامبحوج و  ادلراسة املكتبية. ب ما خطواثو من امرتمجةحوية و نمبدخل ادلراسة ام 

 اذلى يتؼلق هبذا امبحث.

ىف كتاة كطر امغيث ىف مسائل ب يب انليث  ىذا امبحث وىه ب نّ  وب ما امنتاجئ ىف

د فيو يؼىن ما جي ,امسمركندي من ارنؼة مؼىن اضافة ميس لك ما جيد فيو من مؼىن الإضافة

وميس ما جيد فيو يؼىن واحد مؼىن وىو مؼىن  .ظرفيةو  بياهّيةوام  امالميّةوىه جالجة مؼىن 

جين  كون ىفت امالميّة ثفيد الإختطاصب ما  امتش هبية. املكل تكون  امالميّة ثفيد ب ماو . مجةلاإ

ب ما و  .مجةل غرشين ىفػىل مؼىن "من" تكون  ثفيد بياهّيةام  ب ماو .  مجةلنيارنؼىف جالجة و 

ذنمجةل س تة ىفتكون   ظرفيةامب ما و   .س بع غرشت مجةلىف  بياهّية ثفيد امتبينيام  مجةل  . اإ

 .ثدل ػىل املؼاىن اخملتلفة اميت مجةل هنيامثهية و امغيث يه مثىف كتاة كطر ا مؼىن الإضافة


