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المجمة عممية ثقافية محكمة نصؼ سنكية تصدر عف جامعة المرقب /كمية    

اآلداب الخمس، كتنشر بيا البحكث كالدراسات األكاديمية المعنية بالمشكبلت 
 كالقضايا المجتمعية المعاصرة في مختمؼ تخصصات العمـك االنسانية. 

صحابيا فقط، كافة اآلراء كاألفكار كالكتابات التي كردت في ىذا العدد تعبر عف آراء أ -
 ية مسؤلية اتجاىيا. أة م ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمأكال تعكس بالضركرة ر 

 ُتوّجو جميع المراسبلت إلى العنوان اآلتي:

 ىيئة تحرير مجمة العموم االنسانية  

 آلداب الخمس جامعة المرقب مكتب المجمة بكمية ا
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 د. عمى( 00218924120663ىاتف )

 د. انور(  00218926308360أو ) -د .احمد( 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد االلكتروني:

 journal.alkhomes@gmail.com        : عمى الفيس بوك صفحة المجمة 
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 قواعد ومعايير النشر

ت كالبحكث األصيمة التي تتسـ بكضكح المنيجية كدقة تيتـ المجمة بنشر الدراسا-
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

التقارير عف المؤتمرات كالندكات العممية المقامة داخؿ ترحب المجمة بنشر -
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 لمعرفة العممية كاإلنسانية.ا

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
تكتب البيانات السالفة  -ذة مختصرة عف مضمكنونب -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

ػػػػ يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات 
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

رت أك ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نش -
قدمت لمنشر في مجمة أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ 
خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير 
 ر.دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشك 

ػػػػػػ لغة المجمة ىي العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل،  
 بعد مكافقة ىيئة التحرير.ػػػػ

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
قا الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو ح

 محفكظا لممجمة كال يجكز النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة.

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

العممي،  تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص-
بعرضيا عمى ميحكّْميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير 
عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 

 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
مى أف ال تتأخر نتائج التقييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، بالمبررات ع

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديبلت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديبلت وا 

 رفض البحث.*

كمقترحاتيـ إذ كاف  تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف-
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المقاؿ أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت 
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 
التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف 

يقدـ تقريران يبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية األخذ تاريخ استبلمو لمبحث، ك 
 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

ـ، عمى أف تككف تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحك -
 مستكفية الشركط السالفة الذكر.

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
درجتو العممية كنخصصو الدقيؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ الثبلثي لمباحث ك 

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 .اإللكتركني

اذا تـ ارساؿ البحث عف طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ - 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

عنكاف البحث: يكتب العنكاف بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف -
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

امعة يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالج -
 اك المؤسسة األكاديمية التي يعمؿ بيا. 

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية 

ـ يعرض طريقة البحث كأدكاتو، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ )مصطمحات البحث(، ث
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا  

العرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في 
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع.

( A4قية مف البحث، كعمى كجو كاحد مف الكرقة)يقدـ الباحث ثبلث نسخ كر -
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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بما في صفحة  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 ذلؾ صفحات الرسـك كاألشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5ـ مف جية التجميد بينما تككف اليكامش األخرل س 3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

تب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يك-
الشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في 
األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 

 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

كاألشكاؿ كالصكر يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ -
 كالمكحات كقائمة المراجع .

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
البحث،  (، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

كتككف أرقاـ التكثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا 
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

ؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ، اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤل
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

. كيشار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى 40،ص3ـ،ج1965لقاىرة، ا
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 

ثاؿ: شافع بف عمي الكناني، الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ الصفحة. م
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص 
لمجمد كالعدد كالسنة، كرقـ الصفحة، "، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ ا  "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

ف تكتب اآليات القرآنية بيف قكسي -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   مزىريف بالخط العثماني﴿ ﴾
 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  لمنشر.اعضاء ىيئة التدريس 
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Abstract 

The dictionary use is a helpful means for students of a 
second/foreign language and students of translation alike but they have to 
be used properly. This paper sheds light on the use of dictionaries by the 
fourth-year students at the Department of English in El-Mergib University 
when translating from English into Arabic. It starts with introducing the 
different types of dictionaries and showing their functions. Then, it presents 
a translation test to see how students use dictionaries while translating and 
to identify the problems they face in this respect. Finally, it summarizes the 
findings of the test which show that the fourth-year students at the 
Department of English encounter some difficulties in using dictionaries 
when translating from English into Arabic. These difficulties include opting 
for the first meaning in a dictionary, difficulties in checking up the meanings 
of the non-literal semantic features, and the over-dependence on bilingual 
dictionaries.    

Key words: dictionary use, translation, monolingual, bilingual, 
model translation.  

Introduction 

A dictionary is an important tool for students who learn a new 

language. It helps them check the meaning of general words and technical 

terms, as well as, increase their vocabularies. For this to happen, 

dictionaries should be used properly. ''A dictionary is normally a book 

that contains a list of words in alphabetical order with their meanings in 

the same or another language'', (Gaber, 2005: 21). Hartman (2001: 13) 

defines dictionary as a reference book containing an alphabetical list of 

words with information given for each word usually including meanings, 
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pronunciation and etymology. Actually, there are different types of 

dictionaries that help students to get the intended meaning. Each of which 

has its own function.  

Some dictionaries (monolingual and learner's dictionaries) contain 

definition and examples that make the meanings clearer than others 

(bilingual dictionaries). Monolingual and learner's dictionaries also 

contain the grammatical structures and the usages of the entries that assist 

the learners understand their meaning clearly. This means that 

dictionaries are indispensible and always needed in the field of 

translation. In the process of translation, translators always face technical 

and idiomatic terms that need dictionary skills to translate appropriately. 

According to Cambridge Advanced learner Dictionary (2009), skills are 

indicated as the following:  

- Finding words quickly. 

- Finding the right meaning of an English word. 

- Finding the right spelling.  

Generally speaking, dictionaries are a helpful tool for students 

especially, when they look for the intended meaning of technical terms in 

dictionaries. This study attempts to examine the use the dictionaries by 

the fourth-year students of English at El-Mergib  University in Al-

Khoms-Libya.  

The idea of writing this paper came from the fact that we noticed that 

fourth-year students at the English Department misuse dictionaries when 

translating from English into Arabic. These difficulties maybe attributed 

to some factors such as the unfamiliarity with the dictionary use 

techniques and unfamiliarity with English cultural expressions. Therefore, 

this study is an attempt to identify the obstacles that fourth-year students 

face when using dictionary when translating from English into Arabic. 

Accordingly, the researchers used two tools for the data collection, 

namely:  translation test and direct observation.  

The Types of Dictionaries and Their Uses 

 Scholars, specialized in translation and language teaching, have 

been always stressing on the right use of dictionaries and arguing over the 
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types of dictionaries that can be best for translators and language learners. 

Accordingly, dictionaries are of several kinds: monolingual, bilingual, 

and bilingualised dictionaries. Monolingual dictionaries have the 

headword, definitions, examples and other information in the target 

language. Bilingual dictionaries, on the other hand, provide the meaning 

of a word in another language (e.g. the learner‟s native language). While 

bilingualized dictionaries offer both of the above mentioned options, i.e. 

the meaning of the word in the same language (the target language) as 

well as the translation of that word in the learner‟s native language 

(Nation, 2001). It is worth mentioning here that “there are also differences 

within these categories. For instance, monolingual dictionaries may be 

directed to beginner, intermediate or advanced learners of the language, or 

to native speakers. In all the categories, there are also specialized 

dictionaries that include vocabulary from a specific field, such as 

medicine or information technology.”(Ibed)  

 Studies on dictionary use have criticized the emphasis on using 

one type of dictionaries concluding that each type of dictionaries has 

positive and negative impacts. They argue that “both mono- and bilingual 

dictionaries are needed in foreign language learning (and translation). 

While bilingual dictionaries may be the best for beginners, and perhaps 

for intermediate-level learners as well, the monolingual ones usually 

provide more detailed information needed at the advanced level. When 

translating from the mother tongue to the target language, bilingual 

dictionaries often continue to be the preferred option regardless of the 

learner‟s level.” (Pousi, 2010: 6).  

Data Collection and Analysis 

This section is dedicated to the approaches used in data collection 

and analysis focusing on the research methodology, the participants and 

their background and quantitative and qualitative analysis.  

Research Methodology 

This study is conducted in El-Mergib University, Alkhoms, Libya 

to examine the use of dictionaries by the fourth-year students of English 

at the English Department. To collect data for this study, a translation test 

was designed to test fifteen students in their use of dictionaries. The test 

consists of ten English sentences to be translated into Arabic. These 

sentences have been chosen from a book entitled „Translation as problems 

and solution‟ by Hasan Ghazalla (1995). The sentences are given to 

fifteen students to translate them from English into Arabic, and they were 
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recommended to use dictionaries from their own choice and according to 

their preference. The students were selected randomly from a total 

population of sixty students studying at the fourth-year. While conducting 

the translation test, students were observed to see which types of 

dictionaries they used when looking up the meanings of new/unfamiliar 

words.  

Both quantitative and qualitative approaches are used to analyze 

the data collected. The following is a presentation of the data analysis: 

Quantitative Data Analysis 

In the quantitative data analysis, students‟ translations were 

compared to a modal translation taken from Ghazalla (1995) to decide 

whether the translation is acceptable or not. Table one below shows the 

sentences used in the test, their modal translations, and the acceptable 

translation due to the appropriate use of dictionaries and their 

percentages, the unacceptable translations due to the inappropriate use of 

dictionaries and their percentages.  

Table one: The sentences used in the tests and their modal translations: 

No. ST TT Modal Translation 

Appr. 
Use of 

Dic. 
% 

Inappr. 
Use of 

Dic. 
% 

1 
Nobody spoke against the 

suggestions 
 47 7 53 8 ال أدذ ٠ؼبسع االلزشادبد

2 
Mary always likes to get in on 

preparing food 

 رذؼ١ش فٟ رشبسن أْ دائّبً  ِبسٞ رذت

 اٌطؼبَ
5 33 10 67 

3 
The bribed clerk was given the sack 

yesterday 
أِظ اٌؼًّ ِٓ اٌّشرشٟ اٌّٛظف ؽُشد  7 47 8 53 

4 I hear wheeling without milling ؽذٕبً  أسٜ ٚال جؼجؼخ أعّغ  9 59 6 41 

5 
As he had been caught red-handed, 

he was sentenced to death. 
 ػٍٝ دىُ, ِزٍجغبً  ػ١ٍٗ دىُ ألْ ٔظشاً 

ثبإلػذاَ اٌّجشَ  
6 41 9 59 

6 
My friend follows a backward diet, 

fatness diet he eats everything. 
 ٚ٘ٛ ِؼىٛط، غذائٟ ٔظبَ طذ٠مٟ ٠زجغ

.شئ ال٠ٛفش إٔٗ اٌغّٕخ، سج١ُ  
3 20 12 80 

7 
Children are particularly, vulnerable 

to radiation penetration. 

 ٌالخزشاق ُػشػخ ثبٌزذذ٠ذ األؽفبي

.اإلشؼبػٟ  
4 26 11 74 

8 
Mohamed prefers simple, homely, 

tasty food 
.اٌٍذ٠ذ اٌّأٌٛف اٌجغ١ؾ اٌطؼبَ ِذّذ ٠فؼً  3 20 12 80 
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9 
The soldiers stood to their guns in 

the battle. 
 80 13 20 2 طّذ اٌجٕٛد فٟ اٌّؼشوخ

10 
The crowd broke when the match 

had ended 
.جبسحاٌّ أزٙبء ػٕذ اٌجّٙٛس أفغ  5 33 10 67 

 

 In addition, students used different types of dictionaries while 

translating the sentences given to them. Table two below shows the types 

of dictionaries used and their percentages: 

 

Qualitative Data Analysis 

 In the qualitative data analysis, students‟ translations are explained 

and analyzed to identify the reasons of their mistranslations due to 

different factors. As we will see later, the main reason was the misuse of 

dictionaries. The following is a presentation of the main problems 

illustrated by examples from the students‟ translations: 

1. Misuse of Dictionaries: it is clear that some students misused the 

dictionaries in their translations. They opted for the first meaning 

provided in the dictionary without paying attention to the rest of the 

meanings though they might be the appropriate ones in conveying the 

meaning. For example, 

Sentence 2, Mary always likes to get in on preparing food, was 

Types of dictionary No. of Students % 

Bilingual dictionary 10 67 

Monolingual dictionary 3 20 

Specialized dictionary 1 6.5 

Electronic dictionary 1 6.5 
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mistranslated into 

 

اٌطؼبَ رذؼ١ش فٟ رذخً أْ دائّبً  رذت ِبسٞ  

Sentence 3, The bribed clerk was given the sack yesterday, was 

mistranslated into  

 اٌىبرت اٌّشرشٟ ؽُشد أِظ

Sentence 5, As he had been caught red-handed, he was sentenced to 

death, was mistranslated into  

 ث١ّٕب وبْ ٠ّغه ٘ٛ ِذىَٛ ثبٌّٛد

ثبإلػذاَ ػ١ٍٗ دىُ ػ١ٍٗ اٌّذىَٛ  

  ثبٌّٛد ػ١ٍٗ ِذىَٛ اٌّمجٛع

Sentence 6, My friend follows a backward diet, fatness diet he eats 

everything, was mistranslated into  

  شئ وً ٠أوً ٘ٛ اٌغّٕخ غذائٟ ٔظبَ ِزخٍف سج١ُ ارجغ طذ٠مٟ 

دعُ غذاء ٘ٛ ِب٠أوٍٗ وً ِخبٌفخ غزائ١خ د١ّخ طذ٠مٟ ٠زجغ   

 ٠أوً ٘ٛ اٌٛساء ٚإٌٟ األِبَ إٌٟ اٌٛصْ ٌزخف١ف غذائٟ ٔظبَ ٠زجغ ٚطذ٠مٟ

شئ وً   

Sentence 10, The crowd broke when the match had ended, was 

mistranslated into 

 اٌجّٙٛس إٔىغش ػٕذِب أزٙذ اٌّجبسح

 أٙبس اٌجّٙٛس ػٕذِب إوزٍّذ اٌّجبسح 

 رٛلف اإلصددبَ ػمت اٌّجبسح

2. Lack of Target Language Competence: some students‟ 

mistranslations are attributed to the incompetence in their target 

language. This makes them produce ungrammatical structures and 
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meaningless sentences due to their misunderstanding of the source 

sentences. For example 

Sentence 1, Nobody spoke against the suggestions, was ill-structured 

and mistranslated into 

الزشادبد اٌىالَ ػذ الشخض   

  ٌمشاسادا ػذ ٠زىٍُ أدذ ال

Sentence 7, Children are particularly, vulnerable to radiation 

penetration, was ill-structured and mistranslated into 

ٌٍشؼبع ػشػُٙ ػٕذ األؽفبي خبطخ ثظٛسح    

شؼبػٟ الخزشاق ِؼشػْٛ رذذ٠ذاً  األؽفبي   

االخزشال١خ اٌشؼبع ػشػخ خظٛطبً  ٠ىْٛ اٌطفً  

Sentence 8, Mohamed prefers simple, homely, tasty food, was ill-

structured and mistranslated into 

ثغ١ؾ األؽؼّخ ِىبْ ِزاق ِذّذ ٠فؼً   

ٚؽج١ؼٟ ِٕٚضٌٟ اٌّزاق ٌز٠ذ ؽؼبَ ِذّذ ٠فؼً   

اٌطؼبَ ٠غزطؼُ جزاة ،غ١ش ثغ١ؾ ِذّذ ٠فؼً   

3. The Overuse of Literal Translation: some students‟ 

mistranslations were attributed to the overuse of literal translation 

as in 

Sentence 4, I hear wheeling without milling, was mistranslated 

into  

 أْ رغّغ ٌؼجٍخ ِٓ غ١ش ؽبدٕخ

 أعّغ ػجٍخ ثذْٚ ؽبدٛٔخ 

From the above mentioned examples, it is clear that students under 

investigation suffer from some problems in the use of dictionaries in 

addition to some other problems including the incompetence in the target 
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language and adopting literal translation where it should be avoided. 

However, it should be noted that the misuse of dictionary represents the 

highest ratio among all other problems mentioned earlier.  

Conclusion and Recommendation 
Having considered and analyzed this study carefully, the 

researchers found out that the fourth-year students at the Department of 

English at El-Mergib University encounter some difficulties in using 

dictionaries when they translate from English into Arabic. These 

difficulties, as shown earlier, led to mistranslation problems. The 

difficulties faced by students in using dictionaries (and some other 

problems) are summarized as follows:  

1. Most students opt for the first equivalent in dictionary. 

2. Most students do not know what word and which dictionary to 

look up the collocations, idioms, and compound words. 

3. Most students rely on bilingual dictionaries while looking up new 

words ignoring monolingual ones. 

4. Most students are unfamiliar with dictionary use skills. 

5. Most students are not aware of the different grammatical structure 

between both languages so that they cannot, for example, look up 

a meaning of a verb from a noun entry. 

6. Most students follow a traditional way of translation (word for 

word) while translating non-literal semantic features such as 

idioms. 

7. They lack linguistic competence. 

8. Most students produce incoherent sentences and sometimes 

illogical ideas.  

Recommendations 

Having obtained findings from the study, the researchers suggest 
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the following recommendations: 

1. Because students opt for the first equivalent in dictionary, they 

should be encouraged to take their time to check through all the 

meanings of the word and then try to find the one which makes the 

most sense in the contextual meaning. 

2. Students should be familiarized with the different types of 

dictionaries so that can use the most appropriate ones when 

translating. Dictionaries are a helpful tool in the learning process, 

and help much in selecting the suitable equivalent. 

3. Since monolingual and bilingual dictionaries complement each 

other, students should not rely just on bilingual dictionary alone. 

Each type of dictionaries has its own features that are different 

from the others. So students should be encouraged to use different 

types of dictionaries which help them improve their dictionary use 

skills.  

4. Teachers should concentrate more on practicing dictionary use 

skills during their class activities, and they should help students 

improve their ability in finding the right meaning in dictionary. 

5. Most students are not aware of the different grammatical structure 

between both languages. Therefore, they should be aware of the 

difference between English and Arabic linguistic systems 

including grammar, style, syntactic structures, etc. 

6. Students should be aware of the different translation techniques 

and how to use them. This helps them translate the technical texts 

easily, and select the suitable technique in the suitable time.  
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