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  مـــقـّدمـــــــة:
ّمة اليت انتهجتها اللغة العربية يف العصر احلديث مية اللغوية خطوة من اخلطوات ادلهتعّد ظاىرة التن

رأ على احلياة العربية ادلعاصرة بوصفها مرحلة من ادلراحل والّتقٍّت الذي ط ،والعلميّ  ،كب احلضاريّ دلسايرة الّر 
ذلك طارئ، ىذا ال سبيال الستيعاب اّّتذت فيها التجديد اللغويّ  اليت متّر هبا اللغة العربية يف أطوار حياهتا

، بل ىي الوسيلة مبختلف رلاالهتا التنمية البشريةة يأّن اللغة ىّي ادلظهر األساس الذي تنعكس فيو حرك
   .ىذه احلركّية اليت تكتسي مشروعّية وأمهّية كبَتة يف اجملتمع العريّب احلديث بثباتالوحيدة إل

 ،تغطّي سلتلف ادلستحدبثات العلمّيةة معاصرة ىذا ما جعل علماء اللغة العربية يضعون معاجم لغويّ 
ما حيتاجو وينشده أبناء العربية  بناء على تطلبات احلياة العصريةوالفنّية اليت من شأهنا استكمال م ،والتقنّية

ويف إطار ما حيفظ للغتهم كياهنا وقواعدىا، ، ادلنفتح على احلضارة والثقافة الغربية من ادلعجم العريّب احلديث
اليت تتمّتع هبا  ادلقومات واإلمكانات الذاتيةوسيلتُت سلتلفتُت؛ مشلت األوىل مجلة  يف ذلكاللغويون  قد اتّبعو 

لّي التعريب والًتمجة ، واضلصرت الثانية يف عامِ وقياس وإبدال وضلت ورلازمن اشتقاق وتركيب  العربية
تان اعتمدهتما إىل العربية ادلعاصرة، ومها الوسيلتان ذاهتما اللّ  لنقل ادلعرفة اجلديدة آليتُت ناجعتُت بوصفهما

 اليت اختلطت هبا آنذاك.  عجميةاألغات وعلوم اللّ اللغة العربّية قدديا يف نقل بثقافات 

استيعاب نها من قدرة اللغة العربية ومتك  مضمارا مهّما لتثمُت التنمية اللغوية العربية احلديثة فإذن 
وذلك من منطلق الّرجوع إىل ادلوروث  ،هاإبثرائو اللغوية بثروهتا توسيع أدواهتا لعكس صالحّية شلّا ي ،اجلديد

وتوليد  ،ادلعرفة احلديثة شلّا ىّي حباجتوالعريّب القدمي ادلخزون يف بطون معامجها وإعادة إحيائو لنقل وترمجة 
ي بالضرورة إىل تنمية ، وىو ما يؤد  إطار ما تسمح بو قواعدىا وسننها من األلفاظ والعبارات يفاجلديد 

والّنقل عن ادلعاجم الّسابقة إىل ّترجهم من دائرة التقليد الل وضع معاجم حديثة الثروة ادلعجمية من خ
اجملاالت يف إطار ما يف سلتلف  التطورات اليت يشهدىا العصر احلديثدائرة التجديد القائمة على مسايرة 
ادلنافسة مع الغَت فتح آفاق كذلك  ،مبطالب العلوم والفنون واآلدابحيفظ ذلا سالمتها وجيعلها وافّية 

 .بابتكار معارف وعلوم عربية حديثة، تكون فيها اللغة العربية رافدة ال رلرد متلقية دلا ينتجو اآلخرون



ب  
 

العربية منذ القدمي يف اللغة الًتمجة والتعريب من أكثر الوسائل اللغويّة اليت اعتمدهتا  تعد وسيلتـا 
اليت تتعامل معها، وذلك دلا فيهما من مرونة يتيّسر هبا استيعاب  معارف وعلوم اللغات األجنبية اقًتاض

، ىذه العريبّ  ّلساناجلديد شلا ال دراية للعرب بو بألفاظ عربّية فصيحة ومعرّبة خاضعة لقوانُت وسنن ال
، والتعريب صريفّ التعريب الو  ،صوتّ ختلفة فهناك التعريب الاألخَتة انعكست بوضوح يف أنواع التعريب ادل

األجنبية الكلمات  سّهلت على احملدبثُت نقل التعريب الداليّل، فهذه األشكال اللغوية التعريبيةو  ،نحويّ ال
العربية  ةفى على أحد حاجة ادلكتبخيُْ ما ال ، كمادة ومفهوماحبلة عربية تتناسب وطبيعة كل كلمة دلقًتضة ا

، وعالوة على ذلك وطالبة اليت ال غٌت عنها لكل باحث ادلعجميّ اللغوية و راسات ادلاسة إىل مثل ىذه الدّ 
  وادلعجمّية على وجو اخلصوص. عامة لغويةاحة العلمية يف السّ  القول بأّن ادلوضوع يكتسي قيمة ديكن

وجزىا يف النقاط مجلة من األسباب نرلاال للبحث والّدراسة ىذا ادلوضوع  ختيارال تنافعد وقد
   :اآلتية

من منظور إجرائّي  يف تنمّية الثروة ادلعجمّيةادلعجمية اليت تتناول دور الًتمجة والتعريب  راساتقّلة الدّ - 1
  يكون فيو ادلعجم عينة للتطبيق.

أبناء اللغة العربية إىل لغتهم من منطلق التشّبث باللغات األجنبية بوصفها لغات علمية  قصور نظرة– 2
   هنل منها الغرب لتكون أصوال لعلومو ومعارفو احلديثة.وعادلّية على حساب ادلعرفة العربية القددية اليت

وجود دراسات كثَتة تنظر إىل الًتمجة والتعريب من منظور سليّب تنفي دورمها يف االستحداث اللغوّي – 3
 بقدر ما تركز على األخطاء اللغوية النامجة عنهما.

 ، ويسهم يف إبثراء ادلكتبة العربية.  آخر يضاف إىل الّدراسات اللغويّةتقدمي جهد  - 4

، كونو ديثل مدّونة للبحثبوصفو )معجم اللغة العربية ادلعاصرة "ألمحد سلتار عمر"( على  ناوقع اختيار و 
ة راسات اللغويّ ادلعاصر، كما أّن مؤل فو يعد من أبرز أعالم الدّ العريّب ادلعجم تأليف آخر زلاولة عربية يف 

 .ميزة يف معاجلة القضايا اللغويةاحلقول ادلعرفية، فضال عن طريقتو ادلت العربية يف سلتلف





ت  
 

ة كبَت   ون ذلما دور وأمهّيةيكيفًتض أن  اليتعريب مجة والتّ تتعّلق بأدات الًتّ إىل فرضّية  ا البحثستنّد ىذي
ادلعرفة احلديثة جديد يف مواد معجمها العصرّي الذي يغطّي ها من خالل التّ يف تنمية اللغة العربية وإبثرائ

    .مبختلف فروعها، وذلك قصد حتقيق مطالب وأغراض مستعمليو من أبناء العربية

مدى صالحية أدات الًّتمجة والّتعريب يف وانطالقا من ىذه الفرضية يسعى البحث إىل معرفة 
اللغوية اليت ساليب استحداث مواد جديدة تكون أساسا لتأليف معاجم عربية معاصرة، والوقوف عند األ

  .ادلنشودة ة اللغوية العربيةالتنميّ حتقيق ستثمار ادلشروع الًتمجّي والتعرييّب يف سبيل انتهجها احملدبثون ال

ىّي  -فيما بعد-قد طرحت ىذه اإلشكالية مجلة من التساؤالت اليت سيجيب عنها البحثل
 كاآلت:

 يسبق للمعجم العريّب القدمي جمية ملالّتعريب يف استحداث مواد معإىل أّي مدى أسهمت الًّتمجة و  
 ذكرىا؟ 

دالالت مستحدبثة؟ بتعبَت آخر: ىل حققت ادلعاجم جم عربية معاصرة خالية من ىل نستطيع تصور معا 
 العربية ادلعاصرة الغايات اليت وضعت ذلا؟

 ؟العصريّ  التنفيذية اليت ارتكز عليها ادلعجمّي يف عرض مادة معجمو جراءاتما ىي أىّم اإل 
أو باألحرى: كيف  ؟ذاتية اليت تتمّتع هبا اللغة العربيةال قوماتادلادلعاصرة مع العربية كيف تعاملت ادلعاجم  

 ور الفاعل ذلذه العوامل الذاتية العربية يف إنتاج ادلعجم احلديث؟نقّيم الدّ 

 جاء البحث موسوما بـــــــــــ:وبناء عليو 

األلفاظمنخاللأثرالترجمةوالتعريبفياستحداثداللة

معجماللغةالعربيةالمعاصرةلـ"أحمدمختارعمر"







ث  
 

 :لخصها يف النقاط اآلتيةنإىل حتقيق مجلة من األىداف  ىذا البحثمن خالل دف هن

اللغة  عريب بوصفهما عاملُت مهّمُت لتنمّيةمجة والتّ زلاولة وضع معامل واضحة تتعلّق مبنهجّية العمل بالًتّ  
 العربية وتوسيعها، ألّن مفهوم ىاتُت األداتُت مازال حىت اآلن قائما على االضطراب والتذبذب واخللط.

استقراء إحدى التجارب احلديثة لوضع معجم عريّب معاصر استثمرت فيو ادلنهجّية احلديثة للصناعة  
   ّية كميدان من ميادينها اإلجرائّية. ادلعجمّية اليت َرمست معادلها األلسنّية احلديثة يف عالقتها بادلعجم

إعادة ، وذلك من منطلق لتكون لغة العلم واإلبداع ادلعرفة احلديثة نقلتثمُت قدرة اللغة العربية ومتكنها من  
 استيعاهبا لتلك ادلعرفة مبختلف رلاالهتا يف إطار ما تتمّتع بو من خصائص لغوية تؤّىلها لذلك.

بُت جيمع  مزدوجابوصفها نتاجا  ادلعاصرةالعربية ادلعاجم  إنتاجيف العريّب أمهية الًتاث ادلعجمّي  التأكيد على 
 اللغة العربية وعصرنتها.أصالة 

لو ىذا ادلوضوع إىل تقدمي حبث جديد عن  مبحاورىا ينااىتداليت ابقة راسات السّ لدّ بالنسبة لأما 
 فنذكر منها: تو اليت متّيزه عنها اإضافاتو وخصوصي

جامعة  ،كلية اآلداب،  أطروحة دكتوراه يف اللغة العربّية ":شلدوح خسارةـــــ "ل منهجّية التعريب لدى احملدبثُت 
دور اجملامع وادلؤسسات اللغوية التعريب من منظور حديث رّكز فيو على قضّية فيها صاحبها  طرح، دمشق

  .وتعريبو يف وضع ادلصطلح العريبّ 
وىو الكتاب الذي حاول صاحبو االستشهاد فيو ببعض  ":بوبكري فراجيلـــــــ "الًتمجة، التعريب وادلصطلح  

ادلصطلحات وحتديد طريقة وضعها تعريبا أو ترمجة، مفرّقا بينهما من منظوره اخلاّص الذي جعل فيو الًتمجة 
 وسيلة من وسائل تعريب ادلصطلح. 

ل للمعاصرة مركزا يف تناول ىذا الكتاب ظاىرة التعريب كمدخ ":شلدوح خسارةـــــ "لالتعريب والتنمية اللغويّة  
ذلك على آراء الباحثُت فيها، شلا يعكس النزعة ادلتذبذبة وادلضطربة يف استغالل عامل التعريب كسبيل 

 .احلديثة يةللتنمية اللغوية اليت تطبع األعمال التعريب
عاجل ىذا الكتاب  ":زلمد حسن عبد العزيزــــ "لالتعريب يف القدمي واحلديث )مع معاجم لأللفاظ ادلعربة(  

 .الفروق ادلنهجية بينهمابعض قضية التعريب لدى كل من القدماء واحملدبثُت موضحا 



ج  
 

أكد ىذا ادلقال على أمهية التعريب يف مسايرة حركية التطور  ":مازن ادلباركــــــــ "ل التعريب مدخل إىل ادلعاصرة 
 .بوصفو مشروعا تنمويّايث رغم اختالف وتضارب اآلراء اليت يشهدىا العصر احلد

 على ضرورة اعتماد الكتاب نّوه صاحب :"عبد الكرمي خليفةــــــ "لاللغة العربية والتعريب يف العصر احلديث  
دلواكبة النقلة احلضارية اليت يشهدىا العصر احلديث يف إطار تنظَتّي عام يفتقد إىل التمثيل الفعلّي التعريب 

  بفعل التعريب.ذلذا االستحداث احلاصل 
ندوات د م ىذا ادلقال يف قُ  :"عبد الّسالم السّيد حامدـــــ "ل تالزم الًتمجة والتعريب وعالقتهما بالتنمّية 

، أحال فيو صاحبو إىل ضرورة العمل الثنائّي وادلتكامل بُت اللغة العربية والتنمية البشريّةتتعّلق بومؤمترات 
 الًتمجة والتعريب يف سبيل تنمية اللغة بوصفها وسيلة مهّمة لتحقيق التنمية البشرية.  

منهج تكاملّي جيمع بُت االستقراء والتحليل إىل جانب ادلنهج اقتضت طبيعة البحث اعتماد لقد 
إلحصائي ادلناسب لرصد واستقصاء كمية ونوع ادلصطلحات ادلستحدبثة بفعل الًتمجة والتعريب يف )معجم ا

اللغة العربية ادلعاصرة( بوصفو مدونة للبحث، شلّا ساعدنا يف النهاية على حتديد دقيق لعناصر البحث اليت 
 .أو ادلبحث تنضوي حتتها رلموعة من ادلصطلحات اليت ذلا عالقة مباشرة بعنوان الفصل

شلنهجة تكّونت من مقّدمة ومتهيد وبثالبثة فصول خطة  علىىذا البحث  ت عناصرتوّزعوبناء عليو 
 وخامتة، نبُت زلتوى كل عنصر منها فيمايلي:

انطالقا من  ىوية البحث اليت يتحدد يف إطارىا احلقل ادلعريّف الذي ينتمي إليوبطاقة وىي:مقدمةال– 1
     ، أىدافو، منهجو، وخطّتو ادلتبعة اليت ضلن بصدد شرحها.أسباب اختياره، إشكاليتو، أمهّيتو، العنوان

ال-2 فيالمنهج")الذي جاء معنونا بــــ تمهيد: دراسة المعاصرة" العربية اللغة وقد قّسم ،(معجم
على مقومات الصناعة ادلعجمية عامة وعند "أمحد سلتار مجيعها تتمحور بدوره إىل توطئة وبثالبثة عناصر

آليات ، قواعد ترتيب مواد ادلعجم، يةادلعجم مجع ادلادةمصادر  :على وجو اخلصوص، تلّخصت يفعمر" 
  .تعريف ألفاظ ادلعجم



ح  
 

3- الحديث)ادلوسوم بــــالفصلاألّول: العصر في العربية اللغة تنمية عوامل  العواملقّدمنا فيو (،
 اللغويّة اليت أسهمت يف توسيع اللغة العربية وإبثرائها من منظورين متكاملُت أحدمها ذات، واآلخر خارجيّ 

 : انطالقا من ادلبحثُت اآلتّيُت

 .عوامل التنمية الذاتية :األّولادلبحث  
 .عوامل التنمية اخلارجية :ادلبحث الثاين 

4- الثاني: ال)ادلعنون بــــالفصل دور في المعاصرةترجمة العربية كزنا فيو على الدالالت ر  (،إثراء
ادلستحدبثة اليت دخلت العربية ادلعاصرة بفعل الًتمجة، موضحُت بذلك مفاىيمها وأساليبها، وجهود كل من 

 من خالل مخسة مباحث توّزعت على الشكل اآلت:القدماء واحملدبثُت فيها، 

 اهتا.الًّتمجة: مفاىيمها وأساسيّ ادلبحث األول:  
 القدمي. الًتاث العريبّ يف وإرىاصاهتا ادلبحث الثاين: الًتمجة  
 ادلبحث الثالث: جهود احملدبثُت يف الًّتمجة. 
 داللة ادلصطلحات ادلستحدبثة عن طريق الًتمجة.ابع:ادلبحث الرّ  
 الًّتمجة. ادلبحث اخلامس: ما تطور دالليا من ادلفردات العربية عن طريق 

، أبثبتنا فيو أمهية التعريب يف (تعريبفيإثراءالعربيةالمعاصرةدورال)ــادلوسوم بـــالفصلالثالث:- 5
نقل الدالالت ادلستحدبثة اليت طرأت على العربية ادلعاصرة، مركزين يف ذلك على مفاىيمو، وقواعده، 

وتقنياتو، ومنهجية تطبيقو عند احملدبثُت انطالقا من ادلباحث اآلتّية:
 وأحكامو.ادلبحث األول: ادلعّرب  
 ادلبحث الثاين: منزلة ادلعّرب عند القدماء. 
 ادلبحث الثالث: موقف احملدبثُت من قضية التعريب. 

 .لتعريبداللة ادلصطلحات ادلستحدبثة عن طريق اادلبحث الرابع:  
 عن طريق التعريب.لفظيا ما استحدث  ادلبحث اخلامس: 

 ل إليها يف ىذا البحث.   لنتائج ادلتوص  ا فيها أىمّ  عتْ مجُِ خاتمةال- 6



خ  
 

 الفهارسالفنّية:– 7

 اجلداول اإلحصائّية. تواتر ادلصطلحات ادلعرّبة وادلًتمجة يف احلقول ادلعرفّية. فهرس-

 فهرس ادلصادر وادلراجع.-

  فهرس احملتويات. -

البحث على ا ىذا ة اليت ارتبط هبيقول ادلعرفاحلبتنوع  أّما بالنسبة دلصادر البحث ومراجعو فتنّوعت
كتب الًتمجة )معجم اللغة العربية ادلعاصرة( بوصفو مدونة البحث، باإلضافة إىل  رىا تصدّ درجات متفاوتة ي

 وأمهات الكتب ادلتعّلقة بفقو اللغة وأصوذلا، العربية القددية منها واحلديثة،اللغوية ادلعاجم والتعريب، 
إىل جانب الدراسات ادلعجمّية احلديثة، و ادلصطلحّية ادلزدوجة وادلتعّددة اللغات، و  اللغويّة القواميس

إصدارات رلمع اللغة العربية بالقاىرة كمجموعة ادلصطلحات العلمية والفنّية، ادلعاجم ادلتخّصصة، رللة 
رللة احملّكمة )ادلوجود يف بثنايا اجملالت العلمّية )ادلقاالت(اجملمع، ضف إىل ذلك بعض الدراسات اللغوية

  .اللسان العريّب، رللة التعريب(

 ىذا وقد اعًتضت مسار حبثنا مجلة من الصعوبات والعراقيل تتلّخص أساسا يف:

بذل ا جعلنا نشلّ اليت حوهتا،  ادلعجمّيةبصورة طبعتها باخللط والتكرار يف موادىا ضخامة مدّونة البحث  
 جهدا كبَتا يف الفصل بينها.

كّل من أسهم يف إصلاز ىذا البحث كر واالمتنان إىل  تقّدم جبزيل الشّ أأن اخلتام ال يسعٍت إاّل يف و 
األستاذ ، ويف مقّدمتهم ءزمالالو  األساتذة احملًتمُتىل و األمن قريب أو بعيد، بشكل مادي أو معنوي من 

ائحو الثمينة ادلشرف الدكتور "زلمد مشري" الذي كان خَت مرشد وموّجو يل يف ىذا البحث بنص
ادة أعضاء اللجنة ادلناقشة على مشاركتهم لنا يف ىذه اجللسة كما ال يفوتنا شكر السّ وتوجيهاتو الدائمة،  

  .ونسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا يعلمناالعلمية ادلفيدة، 

العالمين.الحمدهللربّو                                                                   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد      

 " دراسة في المنهجالعربّية المعاصرة"معجم اللغة 

 توطئة.                    

 مصادر مجع املادة املعجمية. المبحث األّول:                  

 قواعد ترتيب مواد املعجم.المبحث الثاني:                   

 آليات تعريف ألفاظ املعجم.المبحث الثالث:                  
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 :ةـوطئـت

للدكتور  (معجم اللغة العربية ادلعاصرة)لػػػػػ  موجزة منهجيةتقدمي قراءة إىل  الٌتمهيديف ىذا  نسعى
 ادلعجمٌيوفخذىا اليت يتٌ كالقواعد األسس  أىمٌ عرض  من منطلقمدٌكنة البحث، كذلك  "أمحد سلتار عمر"

إىل استقراء بعض أكجو  عرضها هندؼ من كراءكاليت ، ادلعاجم اللغويٌة إنتاج لعملية امنهجيٌ  اأساسبوصفها 
اإلشارة إىل بعض ادلفاتيح بُت كل من القدماء ك احملدثُت، مع  ؼ ادلنهجٌي يف الٌتأليف ادلعجميٌ االختال
 من شأهنا مساعدةاليت  حب ادلعجم يف شرحها يف ادلقٌدمة(صاع اليت توس   إرشادات االستخداـأم ) األٌكلٌية

 كربصيل ادلنفعة كالفائدة ادلرجٌوة منو.1دلعجمذا االقارئ على االستعماؿ اجلٌيد ذل

توزعت حبسب األسس القائم عليها  عناصرمهيد إىل عدة يف ضوء ذلك بتقسيم ىذا التٌ قد قمنا ك 
العنصر  يف كقٌدمنا، ادلعجم يعاجلهااللغويٌة اليت األٌكؿ مصادر ادلادة  العنصريف  عرضنا إذادلشركع ادلعجمٌي؛ 

 العنصر، يف حُت كشف كاخلارجيٌ  داخليٌ العلى ادلستويُت دلستعمليو اين قواعد ترتيب مواد ادلعجم الثٌ 
بُت ادلقارنة  يػعملٌيت عن طريقكذلك داخل ادلعجم، كعرضها واد ىذه ادلشرح ناسبة لالث عن الطرائق ادلالثٌ 

 ناعة ادلعجمٌية احلديثة.القدمي كالصٌ التأليف ادلعجمٌي 

                                                   
العىجىمي: ًضدُّ »األصل االنتمائٌي للفرد أم نسبتو إىل األعاجم، جاء يف )العُت(: -1يفيد لفظ "ادلعجم" يف اللغة عٌدة معاف تنٌوعت بُت:  1

أبو عبد الرمحاف اخلليل بن أمحد بن عمرك بن سبيم البصرٌم، ربقيق:  الفراىيدٌم؛العُت: ينظر: « .(...)العىرىب. كرجله أعجمٌي: ليس بعربٌ 
الغموض كاإلهباـ -2. 1/237، مادة )ع ج ـ(، )د.ط(، )د.ت( لبناف، -بَتكتمهدم ادلخزكمٌي كإبراىيم الٌسامرائٌي، دار كمكتبة اذلالؿ، 

)اأٍلى »كعدـ اإلبانة بغض النظر عن االنتماء إىل أصل عرٌب أك غَت عرٌب  مىوي كىًإٍف كىافى ًمنى اٍلعىرىًب كى ي كىالى ٍعجىمي( أىٍيانا ال ًذم الى يػيٍفًصحي كىالى يػيبػىُت ُن
ف الشيخ ، ربقيق: يوسأبو عبد اهلل زلمد بن أب بكر بن عبد القادر احلنفيٌ  ،زين الدين ؛ينظر: سلتار الٌصحاح: الرٌازم« كىاٍلمىٍرأىةي )عىٍجمىاءي(.

نفي ادلعٌت -3. 1/201 ـ، مادة )ع ج ـ(،1999ىػ / 1420صيدا، الطبعة اخلامسة،  -الٌدار الٌنموذجٌية، بَتكت -زلمد، ادلكتبة العصرية
: أىٍعجىٍمتي الكتابى أيٍعًجموي إٍعجامان »اإلهباـ( للجذر كسلبو، احلقيقٌي ) لساف العرب: ابن منظور؛ زلمد بن مكـر بن علٌي، ينظر:  «)...(.تػىقيوؿي

 .12/388ػ، ػػػى1414لبناف، الطبعة الثالثة،  –ين األنصارٌم اإلفريقٌي، دار صادر، بَتكتأبو الفال مجاؿ الدٌ 

كتاب حيتوم على كلمات منتقاة، ترٌتب عادة ترتيبا ىجائٌيا، مع شرح دلعانيها كمعلومات أخرل ذات عالقة هبا، »أما يف االصطالح فهو: 
  ينظر:« بلغة أخرل.سواء أعطيت تلك الٌشركح كادلعلومات باللغة ذاهتا أـ 

C. L. Barnhart, The American College Dictionary (New York: Random House, 1966).  

/ ق1411عوديٌة، الطبعة الثانٌية، ادلملكة العربية السٌ  -علم اللغة كصناعة ادلعجم: علٌي القامسٌي، مطابع جامعة ادللك سعود، الرياضنقال عن: 
 . 03ـ، ص1991
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 مصادر جمع المادة المعجمياة.: أولا 

 ةداأال ك ىٌي مصادر مجع ادلعجم، بإنتاج ادل اخلاٌصةسألة مهٌمة من ادلسائل دبالعنصر ىذا  ييعنػػى
أك باألحرل ربديد ادلراجع اليت نقلت عنها ادلداخل ادلعجمٌية بأنواعها ادلختلفة اللغويٌة ادلقٌدمة يف ادلعجم، 

ما يسميو  أك(، فٌية، ضلويٌة، داللٌية، سياقٌية(، كمعلوماهتا ادلتنٌوعة )صر )امسٌية، فعلٌية، حركؼ، مشتقات
  جمدبادة ادلعكنعٍت  ،2( القاموسٌيةLa constitution du corpus)1البعض بتكوين ادلدٌكنة

بها كيشرح معناىا، يااؼ إىل ذلك طريقة الكلمات أك الوحدات ادلعجمٌية اليت جيمعها ادلعجمٌي مٌث يرتٌ »
 3«النطق كادلشتقات.

ادلعاجم ادلتوقٌفة  أنواعىٌي ادلعيار األٌكؿ الذم تتحٌدد يف ضوئو  (مادة ادلعجم) عٌد الباحثوفمن ىنا 
، اذلدؼ من ادلعجم أك كظيفتو، فهناؾ كمستواه العلميٌ  القارئادلقٌدمة، طبيعة نوع ادلعلومات ضبط على 

  كالتارخيٌي. كالوصفيٌ الصطالحٌي كااللغوٌم ادلعجم 

يف القدمي اختلفت عن أىداؼ العربٌية ٌف أىداؼ كاضعي ادلعاجم إكبناء عليو ديكن القوؿ 
من  خوفا عليهاغويٌة ثركهتم اللٌ إىل مجع كتدكين  هائإذا كاف القدماء يسعوف من كراُت حديثا، فادلعجميٌ 
تيح الولوج إىل ، فإٌف علماء ادلعاجم يف العصر احلديث ينظركف إليها على أهٌنا مفتاح من مفاكالفسادع الايٌا 

، كمن الطبيعٌي أف ينعكس ىذا نمٌي كيثرم لغتهمكالتعايش معها يف إطار ما ي ىمغَت ثقافات كحاارات 
 ى ػػػػيف طرائق اجلمع دلادة ادلعجم اليت توٌزعت عند القدماء عل4عجمٌيةدؼ من الصناعة ادلاالختالؼ حوؿ اذل

                                                   
سندا  ادلدكنة يف مفهـو اللسانيات الوصفٌية احلديثة ىي رلموعة معينة من الٌنصوص ادلكتوبة أك ادلقولة أك رلموعة من ادلراجع ادلختارة تؤخذ» 1

ينظر: من « لوضع أسس لغة ما أك معجم، أك مؤلف يف موضوع من ادلواضيع. كغايتها منهجٌية تابط حدكد ادلوضوع زمانا كمكانا كميدانا.
 )اذلامش(.139ـ، ص1986ايا ادلعجم العرٌب )قدديا كحديثا(: زلمد رشاد احلمزاكم، دار الغرب اإلسالمٌي، تونس، الطبعة األكىٌل، قا

 . 117ـ، ص2010ىػ / 1431من ادلعجم إىل القاموس: إبراىيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمٌي، تونس، الطبعة األكىل، 2
 .21ـ، ص1997لبناف، الطبعة األكىل،  -العربٌية للطباعة كالنشر، بَتكت العرٌب: حلمي خليل، دار النهاةمقدمة لدراسة الًتاث ادلعجمٌي 3
ػػ: ادلعجمٌية، تتفرٌع الصناعة ادلعجمٌية إىل قسمُت متكاملُت مها: القسم النظرٌم كالقسم العملٌي أك التطبيقٌي، أٌما القسم األٌكؿ فيصطلح عليو بػػ4

يف مقابل اللفظ األجنيٌب  كغَتىا، دراسة ادلفردات، علم األلفاظ، علم ادلعاجم النظرٌم، علم ادلعجم، علم دراسة األلفاظ...علم ادلفردات، 
(lexicology :ينظر ،)ـ، 1998ق / 1418مصر، الطبعة األكىل،  -سلتار عمر، عامل الكتب، القاىرة صناعة ادلعجم احلديث: أمحد

يف حُت اصطلح على القسم الثاين دلنهجٌية كالنظريٌة ادلختارة كاألىداؼ ادلنشودة من أجل كضع ادلعجم، . كيشمل ىذا القسم األسس ا21ص
اعة بػػػػػػػػ: ادلعامجٌية، صناعة ادلعجم، معجميات، قاموسٌية، الٌصناعة ادلعجمٌية، علم ادلعاجم التطبيقٌي، فن صناعة ادلعاجم، علم الصن

كىو القسم الذم  .21(. ينظر: صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، صlexicographyألجنيٌب )كغَتىا ترمجة للفظ ا.القاموسٌية..
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 :مايليك نوٌضحهاثالثة طرؽ 

، شلثٌلة يف معجم )العُت( الذم كالتباديل التوافيق مع القياـ بعمليات من العقليٌ  اإلحصاء الرياضيٌ  طريقة أ.
ُت مع بعض التغيَتات  بعض ادلعجميٌ ، الذم تبعو فيها ق(175)ت "الفراىيدم أمحد بن اخلليل" ألٌفو
 1.كغَت ذلك.ق(..356ت) "لقايلػػػػػ "ال (البارع يف اللغة)ق(، ك321ت)" ابن دريدػػػػػػ "ل (اجلمهرةػػػػ)ك

 اهب قاـ اليتعن طريق الراكم أك الدليل اللغوٌم اجلمع ادليدايٌن أك  ادلشافهة ةطريق ب.
الٌسماع ىو الوسيلة األكىل للمعرفة اليت  كيعٌد بذلك(، اللغة هتذيب) معجمو يفق( 370)ت"األزىرمٌ "

 .2تعتمد على األخذ ادلباشر من ادلصدر األصلٌي بناء على ملكة احلفظ كاالستظهار

بعيدا عن أيٌة 3«.التقليد يف تصنيف ادلعاجم العربٌية»أك باألحرل ، ابقةالسٌ  عاجمادل من معاجل ةطريق ج.
إىل صعوبة اجلمع  يف ذلك  لٌسببيرجع ا كردبازلاكلة جلمع ادلاٌدة من نصوص حٌية كاستعماالت آنٌية، 

بدليل ما جاء يف قوؿ  ،4احلديث العصر حىت سائدة كقد ظٌلت ىذه الطريقة، كضخامة حجم ادلادة ادليداينٌ 
يف أياا " يقوؿ "الفهرمٌ ك ، 5«الٌركاية ال الدراية.كاستمٌر ادلعجميوف ينقلوف معتمدين .(..)»أحد اللغويُت: 

ادلعاجم القددية من كإٌّنا تورد ما أكردتو : »)...(القدديةكصفو للمعاجم احلديثة اليت تلت األعماؿ ادلعجمٌية 

                                                                                                                                                     
ضع. جيٌسد فيو ادلعجمٌي عالقة ادلعجم بغَته من العلـو ادلسامهة يف إنتاجو من صوتيات، كصرؼ، كضلو، كداللة، إىل جانب عملٌييت اجلمع كالو 

. 320-319صـ، 1998 / ق1418مصر، الطبعة الثالثة، -اـ حٌساف، عامل الكتب، القاىرةاللغة العربية )معناىا كمبناىا(: سبٌ ينظر: 
كنفٌال من بُت ىذه الًٌتاجم ادلتعٌددة استعماؿ االصطالحُت: علم ادلعاجم النظرٌم كعلم ادلعاجم التطبيقٌي كمقابلُت عربٌيُت لًتمجة 

(lexicology(ك )lexicography) العلمٌية احلديثة القائلة بوجود شقُت يف كل علم أحدىا نظرٌم، كاآلخر ، كذلك سباشيا مع ادلنهجٌية
 تطبيقٌي.

مع دراسة لقاٌية التأثَت كالتأثٌر(: العرب )دلعرفة تفاصيل ىذه الطريقة ادلنطقٌية الرياضٌية اليت اكتشفها "اخلليل"، ينظر: البحث اللغوٌم عند  1
 كما بعدىا. 179ـ، ص1988لطبعة السادسة، مصر، ا –أمحد سلتار عمر، عامل الكتب، القاىرة 

. كللمزيد من التفاصيل حوؿ منهجٌية "األزىرٌم" يف معجمو، ينظر: البحث 93مقدمة لدراسة الًتاث ادلعجمٌي العرٌب: حلمي خليل، ص 2
 كما بعدىا.193اللغوٌم عند العرب: أمحد سلتار عمر، ص

ـ، 1966مصر، )د.ط(، –يث(: زلمد أمحد أبو الفرج، دار النهاة العربٌية، اإلسكندريةيف ضوء دراسات علم اللغة احلداللغويٌة )ادلعاجم 3
 .27ص

 .76-75صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، ص 4
)د.ط(، ادلغرب،  –أمحد بريسوؿ ككنزة بنعمر، منشورات معهد الدراسات كاألحباث للتعريب، الرباط  العرب العصرٌم كإشكاالتو:ادلعجم 5

 . 12ـ، ص2007
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مداخل، دكف االىتماـ باألرصدة اللغوية احلديثة، أك ادلادة ادلتداكلة، كدكف أبو دبا أمهلتو ىذه ادلعاجم من 
  1«.(ًتادفات مل تعد مستعملة)...مواد كانت موجودة، أك تفحص ما زخرت بو من حشو، أك م

 كقد خٌلص الدٌكتور "أمحد سلتار عمر" مصادر مجع مادة ادلعجم يف ثالثة مصادر ىٌي كاآليٌت:

 ٌية.من الواقع دبالبساتو احل ةصوص ادلنقول، كتشمل النٌ ادلصادر األٌكلٌية أك األساسٌية-

 ادلصادر الثانويٌة، كتشمل ادلعاجم ادلؤلٌفة سابقا.-

 2 صحيح اللغوٌم.كالتٌ  ادلصادر الرافدة، كتشمل مراجع التوثيق-

ادلعاصر  كتور "أمحد سلتار عمر" مادة معجموأٌما فيما خيٌص ادلصادر كادلراجع اليت انتقى منها الدٌ 
 :فتنٌوعت بُت

 الٌصحف كاجملالت العربية ذات مواقع األنًتنت، ) ةادلكتوبادة ادلسحٌية بنوعيها اعتماد مصادر ادل
االنتشار الواسع، قصص األطفاؿ كالناشئة، مؤلفات كبار األدباء كالكتاب كادلفكرين، ادلادة الًتاثٌية 
ادلألوفة ادلمثلة يف القرآف الكرمي كاألحاديث النبويٌة كاحلكم كاألمثاؿ كغَت ذلك، أعماؿ اجملمع اللغوٌم 

)نشرات األخبار، مواجز األنباء، التعليق  السياقٌية(، كادلسموعةة، كتب التصحيح، كالتعابَت بالقاىر 
. كتتلٌخص مدل أمهٌية ادلسح اآليٌل يف إعداد ىذا 3على األخبار، أقواؿ الٌصحف، األحاديث الدينٌية(

النتهاء من على الوصوؿ بادلادة ادلسحٌية إىل يـو ا-رمحو اهلل-ًحرص صاحب ادلعجم» ادلعجم يف 
 4«إعداد ادلعجم، كعدـ الوقوؼ عند سنوات سابقة حىت ال يكوف ادلعجم متخٌلفا قبل صدكره.

  على بعض معاجم الٌسابقُت )خاٌصة ادلتأٌخرة منها( اليت زبدـ أغراض كأىداؼ  اجلزئيٌ االعتماد
ق(، أساس 458ق(، ادلخٌصص "البن سٌيده" )ت393تللجوىرٌم" )"حاح معجمو، ضلو: الصٌ 

ق(، القاموس احمليط 711ق(، لساف العرب "البن منظور" )ت538البالغة "للزسلشرٌم" )ت

                                                   
ادلغرب،  –اء الػمىٍعجىمىة كالٌتوسيط )نظرات جديدة يف قاايا الٌلغة العربية(: عبد القادر الفاسي الفهرم، ادلركز الثقايٌف العرٌب، الٌدار البيا1

 .64ـ، ص1997الطبعة األكىل، 
 .77صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، ص2
 . 11-1/10ـ، 2008ىػ / 1429مصر، الطٌبعة األكىل، –، عامل الكتب، القاىرةسلتار عمرأمحد معجم اللغة العربٌية ادلعاصرة: 3
 .1/11نفسو،  ادلصدر4
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ق(، إضافة إىل بعض ادلعاجم 1205بيدٌم" )تق(، تاج العركس "للزٌ 817"للفَتكزآبادم" )ت
لكفوٌم" ب البقاء اات "ألالكليٌ  ق(، ك816جلرجايٌن" )تشريف اسٌيد للاالصطالحٌية كالتعريفات "

 .1ق(1094)ت

يؤٌكد لنا مكانة كأمهٌية ادلعاجم العربٌية القددية يف ادلعجمٌية العربٌية ادلعاصرة، بعبارة أخرل  كىو ما
مسامهتها يف تطوير اللغة العربٌية كتوسيعها علمٌيا كتقنٌيا، كذلك من خالؿ إعادة إحياء ادلصطلحات العلمٌية 

ذات -، كىي ادلنهجٌيةللتعبَت عن ادلفاىيم كادلعاين اجلديدةعن طريق اجملاز ادلعاجم القددية  ادلخزكنة يف
 .2مع دمشق كالقاىرة خاٌصة(اليت سارت عليها اجملامع العلمية العربية )رليى -األسبقٌية

  كما ىو مبٌُت يف مصادر   ، العربٌية منها كاألجنبٌيةكادلتخٌصصةبنوعيها العاٌمة األخذ عن ادلعاجم احلديثة
 .ادلعجم

ادلوجودة بُت ادلعجمٌُت القدمي فاؽ تٌ رصد نقاط االختالؼ كاال ديكنناكيف ضوء ىذا الٌتمايز  
كاالعتماد على ادلعاجم  يف اجلمع ادليداينٌ  فف يٌتفقاالٌنوعا على مستول مصادر اجلمع، فإذا كافكاحلديث 

، 3تقنٌية ادلسح اآليٌل ال الدليل اللغوم أك الراكم تطبيق) احلديثات يف ادلنه  ابقة مع دلس بعض التغَتٌ السٌ 
عجمٌي حديثا تكنولوجيا العصر كاالعتماد اجلزئٌي ال الكلٌي(، فإهٌنما خيتلفاف يف مسألة استخداـ ادل

جة فيو حجم ادلاٌدة، كذلك نتيم الذم تاخٌ  رعة كادلعلوماتٌيةالسٌ بإمكانياهتا ادلتعٌددة سباشيا بذلك مع عصر 
 كالتطٌور ادلستمٌر لأللفاظ العربٌية كدالالهتا. التوليد

 

                                                   
 .1/10معجم اللغة العربٌية ادلعاصرة: أمحد سلتار عمر، 1
 .115ص من قاايا ادلعجم العرٌب )قدديا كحديثا(: زلمد رشاد احلمزاكم،2
حيدث أحيانا بعد استخالص ماٌدة الٌنصوص اليت تبلغ آالؼ الصفحات أال جيد ادلعجمٌي شيئا معٌينا. إٌف أنٌو قد »يف  ة "الراكم"تتلٌخص أمهيٌ 3

وٌم عدـ كجوده يف ادلادة ال يعٍت عدـ كجوده يف الواقع، فبدال من االنشغاؿ بالبحث عن كجوده أك عدـ كجوده ديكن توجيو أسئلة للدليل اللغ
  :ينظر« تتعلق بادلشكلة موضوع البحث.

Lexicography Today, L. Zgusta, Tubingen, 1988.  
 . 77نقال عن: صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، ص
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إىل نوع ادلصادر اليت نقلت عنها ادلعاجم احلديثة مادهتا "صافٌية زفنكي" الدٌكتورة  شارتكقد أ 
 ذليت اعتمدهتا،كىكذا يالحظ أٌف احلركة اللغويٌة كادلعجمٌية قد تطٌورت يف مصادر ادلواد ا»يف قوذلا: اللغويٌة 

 .2«إىل ادلؤلف فاجملتمع فالباحث فادلتلقي.1فتنقلت من ادلتكلم

فادلالحظ أٌف ادلعجم ادلعاصر رغم كونو حاكؿ أف ينفرد خبصائص تفصلو عن معاجم القدماء، 
ة القددية ال إاٌل أٌف أثر ادلعجميٌ  ،تيب من جهة أخرلكذلك من خالؿ طبيعة ادلادة من جهة، كطريقة الًتٌ 

ل اليٌل؛ ألنٌو حول أصر الدأك أنٌو دليل التطوٌ  ،ةوصفو مصدرا من مصادر توثيق ادلادة اللغويٌ ا بيزاؿ ظاىرا إمٌ 
أمحد سلتار عمر" من الذين أرادكا ذبديد ادلعجم العرٌب كتغيَت طبيعة "ا كاف ػٌ ادلادة اللغوية، فهو ادلنطلٌق، كدل

ة لإلنساف العرٌب ادلعاصر، كىذا ما يف احلياة اليوميٌ  ارد استعماذلط  تفت إىل كٌل مادة لغوية اً لٍ بأًف اً مادتو 
ـٌ بُت مادة لغوية قددية كأخرل استي  ثت بفعل عوامل خارجية عن اللغة  حدً جعلو غَت قادر على الفصل التا

ربديد ق يف الوضع ادلعجمٌي، فهذه ادلالحظة سيكوف ذلا دكر مهٌم يف عريب، كمل يكن ذلا سبٍ مجة كالتٌ كالًتٌ 
أمحد سلتار عمر" كاستطعنا من خالذلا توجيو موضوع ىذا البحث دبا ال "أرادىا غة ادلعاصرة اليت مصطلح الل

كما ىو طارئ على اللغة  ،ما أشار إليو القدماء على أنو من أصل لغتهم جيعل أم تداخل يف االشًتاؾ بُت
 عريب على أهنما نافذتافة كالتٌ مجأك بوساطة الًتٌ  ،العربية بداية من مظهرىا اإلجياٌب بفعل التطور الداليلٌ 

ف تستحدث من خالذلما معجما يربط لغة التواصل يف اجملتمعات العربية استطاعت اللغة العربية ادلعاصرة أ
   ادلعاصرة. 

 

 

 

                                                   
( دلتكلم اللغة العربية اليت سبثل جزءا من ملكتو العامة ذلذه اللغة، كمعرفتو Lexical competenceادللكة ادلعجمٌية )»كنقصد بذلك  1

يتكلمها دبعجم ذىنػٌي زلدد كمابوط ديكنو من معرفة رلموع مفردات اللغة، كاإلحاطة بعدد ىائل من ادلعلومات ذلا. فكل متكلم للغة طبيعٌية 
وسيط )نظرات جديدة يف قاايا اللغة ينظر: الػمىٍعجىمىة كالتٌ « عن ىذه ادلفردات، كضمنها خصائصها الصوتية كالصرفية كالًتكيبية كالبالغٌية.

 .62فهرم، صالعربية(: عبد القادر فاسي 
 ،الطبعة األكىل سوريا، –التطورات ادلعجمٌية كادلعجمات اللغوية العامة العربية احلديثة: صافٌية زفنكي، منشورات كزارة الثقافة، دمشق 2

  .126ـ، ص2007
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 قواعد ترتيب مواد المعجم.: ثانيا

ىو ما إالٌ هبا، ك العمل ادلعجمٌي من القواعد ادلنهجٌية اليت ال يكتمل  ديٌثل ىذا العنصر قاعدة أساس 
، 1(Le traitement dictionnairiqueأم ادلعاجلة القاموسٌية) بالوضعأياا يصطلح عليو 

كترتيبها كفق  )ربديد ادلداخل( اليت سبق مجعها من حيث اختيارىاادلعجم اللغويٌة  كادلقصود بو ترتيب مواد
كقد ، 2(احملٌدد ادلدخلضمن ك تأليفها )توزيع ادلعلومات )أم تقدمي تعاريف ذلا(  كمعاجلتهانظاـ معٌُت، 

كإيٌن مل »يف قولو: اجلمع إجادة إىل جانب  البناء ادلعجميٌ يف  ة إتقاف الوضععلى أمهيأٌكد "ابن منظور" 
ها بُت ئنيفها كعلل تصاريفها، كرأيت علماأزؿ مشغوفا دبطالعات كتب الٌلغات، كاالٌطالع على تصا

فلم ييًفد حسن  ا من أجاد كضعو فإنٌو مل جيد مجعو،حسن مجعو فإنٌو مل حيسن كضعو، كأمٌ رجلُت: أٌما من أ
 3«اجلمع مع إساءة الوضع، كال نفعت إجادة الوضع مع رداءة اجلمع.

أما الًتتيب األٌكؿ اخلاص باختيار ادلداخل كربديدىا فيسمى بالًتتيب اخلارجٌي أك الًتكيب  
 ىٌي كاآليت: ،5امنه طرائقعٌدة  القدديةت ادلعاجم العربٌية ك قد عرف ،4األكرب

الذم تنتمي إليو ترٌتب مداخل ادلعجم حبسب ادلوضوع  كفيو(: )معاجم ادلعاين الموضوعيا الًتتيب  . أ
، كما يف )الغريب (باس، كتاب السالح، كتاب األلقاب...كغَتىاضمن كتب لغويٌة )كتاب الل

                                                   
 .117من ادلعجم إىل القاموس: إبراىيم بن مراد، ص1
 .102مقدمة لدراسة الًتاث ادلعجمٌي العرٌب: حلمي خليل، ص2
 . 1/07 ،لساف العرب: ابن منظور3
 .98ص صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر،4
قٌسم بعض اللغويُت طرائق الًٌتتيب عند القدماء على شكل مدارس معجمٌية؛ حيث حصرىا الدٌكتور "حسُت نٌصار" يف أربعة مدارس. ينظر: 5

كما  2/403كما بعدىا،  1/217ـ، 1968مصر، الطبعة الثانٌية،  –ىرة ادلعجم العرٌب )نشأتو كتطٌوره(: حسُت نٌصار، مكتبة مصر، القا
كذلك الدكتور "حلمي خليل" )مدرسة الًتتيب الصويٌت، مدرسة الًتتيب األلفبائٌي مع األبنية، مدرسة التقفية، مدرسة ادلعاجم ك بعدىا. 

. أٌما الدكتور "رجب عبد اجلواد إبراىيم" فحصرىا 121-120صادلوضوعٌية.( ينظر: مقدمة لدراسة الًٌتاث ادلعجمٌي العرٌب: حلمي خليل، 
( ينظر: يف مخسة مدارس )مدرسة التقليبات الصوتٌية، مدرسة ادلعاين أك ادلوضوعات، مدرسة األبنية، مدرسة القافٌية، مدرسة األجبديٌة ادلعركفة.

كما بعدىا. يف 151ـ، ص 2001مصر، )د.ط(، –، القاىرة يم، دار غريب للطباعةدراسات يف الٌداللة كادلعجم: رجب عبد اجلواد إبراى
نظاـ حُت جعلها الدٌكتور "إميل يعقوب" يف شكل مراحل توٌزعت على مخًس أنظمة )مرحلة النظاـ الصويٌت كنظاـ التقليبات اخلليلٌيُت، مرحلة ال

النظاـ األلفبائي النطقٌي.( ينظر: ادلعاجم اللغويٌة العربٌية )بداءهتا األلفبائٌي اخلاص، مرحلة نظاـ القافٌية، مرحلة النظاـ األلفبائٌي العادم، مرحلة 
 كما بعدىا.  37ـ، ص1981لبناف، الطبعة األكىل،  –كتطٌورىا(: إميل يعقوب، دار العلم للماليُت، بَتكت 
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، كىو ما يااىي فكرة احلقوؿ 1ق(، ك)ادلخٌصص( البن سٌيده224)ادلصٌنف( ألب عبيد بن سالـ 
 الداللٌية عند ادلعاصرين.

)معاجم األلفاظ(: كنقصد بو ترتيب األلفاظ داخل ادلعجم دبراعاة احلركة إىل  األبنياةالًتتيب حبسب  . ب
األبنٌية، كيعٌد كغَت ذلك من لى، كباب فػىٍعل، كباب فىًعلى...جانب الصوت ربت أبواب، ضلو: باب فػىعى 

ق( أٌكؿ معجم رتٌبت مداخلو على نظاـ األبنٌية، ضف إىل ذلك 350)ديواف األدب( للفاراب )ت
، كدكاء كالـ العرب من الكيليم( لنشواف احلً  َتٌم مٍ )مقدمة األدب( للٌزسلشرٌم، ك )مشس العلـو

  .2ق(538)

  مها:ينقسم بدكره إىل نوعُت: ك معاجم األلفاظ(اذلجائٌي )الًتتيب  ج.

كفق سلارج حركؼ أك اجلذكر  ترٌتب فيو الوحدات ادلعجمٌية: (3)أك ادلخرجيٌ  الصوتيا الًتتيب  .1 
اذلجاء بدءا باحللق، مث اللساف، مث الشفتُت، مث احلركؼ اجلوفٌية، كأٌكؿ معجم كضع هبذا الًتتيب ىو 

يف  "ابن سٌيده"يف معجمو )هتذيب اللغة(، ك  "األزىرمٌ "فراىيدٌم، كتبعو يف ذلك: معجم )العُت( لػل
 .4)احملكم كاحمليط األعظم(

حبسب األكائل كاألكاخر )الفصل كالباب(، كما يف: )الٌصحاح( للجوىرٌم،  األلفبائيا الًتتيب  .2
، كقد اصطلح 5( للفَتكز أبادم، ك)تاج العركس( للزبيدمٌ ب( البن منظور، ك)القاموس احمليطك)لساف العر 

 8 .7التقفياة، أك 6القافياةعلى ىذا الًتتيب دبدرسة 

 
                                                   

 . 59صـ، 2012األردف، الطٌبعة األكىل،  –يف ادلعجمٌية كادلصطلحٌية: سٌناين سٌناين، عامل الكتب احلديث، إربد 1
 .155دراسات يف الٌداللة كادلعجم: رجب عبد اجلواد إبراىيم، ص 2
 .178البحث اللغوٌم عند العرب: أمحد سلتار عمر، ص 3
 .152صدراسات يف الٌداللة كادلعجم: رجب عبد اجلواد إبراىيم، 4
 .37صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، ص 5
 .156جب عبد اجلواد إبراىيم، صدراسات يف الٌداللة كادلعجم: ر  6
يعٌد "البندنيجٌي" ادلؤٌسس كادلبتكر األٌكؿ ذلذه ادلدرسة خالفا دلا اشتهر . ك 121مٌي العرٌب: حلمي خليل، صمقدمة لدراسة الًٌتاث ادلعج 7

(: عزة حسُت غراب، مكتبة نانسي دمياط، كشاع من نسبتها إىل الفاراٌب أك اجلوىرٌم. ينظر: ادلعاجم العربية )رحلة يف اجلذكر، التطور، كاذلويٌة
 .184ـ، ص2005البلد، )د.ط(، 

 .36. كصناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، ص177البحث اللغوٌم عند العرب: أمحد سلتار عمر، ص 8
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أ )مع اعتبارىا رتبة »، 1«كضع الكلمة ربت أسبق حركفها.»كنعٍت بو  ،الًتتيب األلفبائيٌ أٌما  
كسرة(   -ضمة -فتحة -كاحدة بغض النظر عن طريقة كتابتها كالًتتيب بُت أفرادىا حسب احلركة: سكوف

 -غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ش -س -ز -ر -ذ -د -خ  -ح -ج - ث -ة -ت  -ب -ا -
ادلعتمد يف "معجم اللغة العربٌية  هذا النظاـ ىوف2«م. -ل -ك -ىػ -ف -ـ -ؿ  -ؾ -ؽ -ؼ

بغض النظر عن بعض التغيَتات -حىت يومنا ىذا3ادلعاصرةائع يف صناعة ادلعاجم العربٌية الشٌ  بل ادلعاصرة"،
 كذلك نظرا لسهولتو. ،-الطفيفة حسب كجهة كٌل معجميٌ 

 :أمٌههاتيب اخلارجٌي مجلة من ادلعايَت ىذا الًتٌ "أمحد سلتار عمر" يف  ىقد راعىذا ك 

 ادلداخل االمسٌية إىل اجلمع إيراد اليت ىٌي األصل يف  مدخال(22.272) ادلفردة داخلاخلركج عن ادل
، كقد بلغت ادلداخل الكلمةتغيَت بناء أك غياب مفرد ذلما، أك كادلثٌت حبٌجة شهرهتما كشيوعهما، 

 مدخال. 24مدخال، أٌما الواردة بصيغة ادلثٌت فعددىا 1.362الواردة بصيغة اجلمع يف ادلعجم 
  إتٌباع نظاـ اذلومونيمي )تعٌدد أبواب الفعل مع تعٌدد ادلعٌت= مداخل مستقلة(، كالبوليزديي )تعٌدد أبواب

 ب الفعل.الفعل مع ارباد ادلعٌت= مدخل كاحد( يف تصنيف أبوا
  تكرار ادلداخل بنوعيها )فعل أك اسم( عن طريق ترقيم ادلدخل ادلكٌرر برقم صغَتا يف الش ُنماؿ يف حالة

 تنوٌع ادلعلومات الصرفٌية.
  دكف )اؿ( التعريف، مع إعادة كتابتها معرٌفة )ادلدخل يف مثاؿ( يف حالة  نكرةترد ادلداخل االمسٌية

 زمتها ذلا.شهرهتا هبا أك مال
 االستعماالت كالكلمات اليت أجازىا.بقرارات اجملمع اللغوم بالقاىرة يف التصحيح اللغوٌم، ك  العمل 
 .4اتٌباع نظاـ اإلحالة من مدخل إىل آخر 

                                                   
 .203البحث اللغوٌم عند العرب: أمحد سلتار عمر، ص 1
 .1/23معجم اللغة العربية ادلعاصرة: أمحد سلتار عمر،  2
لألب نذكر من بُت ىذه ادلعاجم احلديثة على سبيل ادلثاؿ: زليط احمليط كقطر احمليط لبطرس البستاين، أقرب ادلوارد لسعيد الشرتوين، ادلنجد  3

-234اىرة. ينظر: ادلعاجم العربية: عزة حسُت غراب، صلويس معلوؼ، ادلعجم الكبَت كالوسيط كالوجيز الصادرة عن اجملمع اللغوٌم بالق
235. 

 .21، 17-1/15معجم اللغة العربية ادلعاصرة: أمحد سلتار عمر،  4
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معجم اللغة العربية ػػػػػػ "ل1اخلارجٌية أك البنية الكربلكيف ضوء ىذا الًتتيب ديكننا كصف البنية 
صفحة موٌزعة على ثالث رللدات كجزء رابع  3.367من حيث: عدد الصفحات ادلنحصرة يف  "ادلعاصرة

مدخل،  32.322)أمساء، أفعاؿ، كلمات كظيفٌية(  خاص بالفهارس، ك عدد ادلداخل بأنواعها ادلختلفة
حقال  34مصطلحا توٌزعت على  12.264عدد ادلصطلحات ، ك 2جذرا 5.778كعدد اجلذكر 

 4. 3معجمٌيا

تيب الداخلٌي أك الًتكيب كتأليفها فيدعى بالًت 5اين اخلاص دبعاجلة ادلداخلتيب الثٌ بالنسبة للًتٌ أٌما 
على كتب اللغة مجيعا  7"أمحد فارس الشدياؽ" ، كىو ما عابو6، كىو ما مل يلتـز بو ادلعجميوف قدديااألصغر

 الزلل يف كتب اللغة مجيعا قدديها إٌف من أعظم اخللل كأشهر» :مجيعا دبا فيها ادلعاجم العربٌية القددية يف قولو
كحديثها كمطوذلا كسلتصرىا كمتوهنا كشركحها كتعليقاهتا كحواشيها خلط األفعاؿ الثالثٌية باألفعاؿ الرباعٌية 
كاخلماسٌية كالٌسداسٌية كخلط مشتقاهتا فردبا رأيت فيها الفعل اخلماسٌي  كالسداسٌي قبل الثالثٌي كالرٌباعٌي أك 

مل هتمل ادلعاجم العربٌية احلديثة لكن ، 8«...الفعل يف أٌكؿ ادلاٌدة كباقي معانيو يف آخرىارأيت أحد معاين 

                                                   
 .21أمحد بريسوؿ ككنزة بنعمر، صالعصرٌم كإشكاالتو:  ادلعجم العربٌ 1
ػػػػػػ "العجمة"، أم الوحدة ادلعجمٌية يف صورهتا الٌتجريديٌة. ينظر: نعٍت بػػػػػػػ "اجلذر" كتابة الكلمة حبركؼ منفصلة، كىو ما يصطلح عليو البعض بػػ2

ـ، 2007لبناف، الطبعة الثانٌية، -)أنظمة الداللة يف العربٌية(: زلمد زلمد يونس علٌي، دار ادلدار اإلسالمٌي، بَتكت ادلعٌت كظالؿ ادلعٌت
 .365ص

بو رلموع الكلمات ادلداخل اليت توٌفرىا اللغة أك تنشئها للتعبَت عن  ( مصطلح كاسع النطاؽ يرادchamp lexicalاحلقل ادلعجمٌي )»3
 «إخل األلواف، كاآلداب، كاألسرة..مثل حقل السيارة ادلعجمٌي، حقل  ك موضوع من ادلواضيع،أوجية سلتلف عناصر علم معُت أك تقنٌية أك تكنول

 .187-186صمد رشاد احلمزاكم، ادلعجمٌية )مقدمة نظريٌة كمطبقة/ مصطلحاهتا كمفاىيمها(: زلينظر: 
 .29، 27 /1ادلعاصرة: أمحد سلتار عمر، معجم اللغة العربية  4
، كىو ما يصطلح عليو حديثا بػػػػػػػ "الوحدة ادلعجمٌية" يف مقابل ادلصطلح األجنبػٌي كبديل دلفهـو "الكلمة"  entryًاستيعملت لفظة "مدخل"  5
"lexeme" أك "lexical unit"أك "lexical itemكالتطورات ادلعجمٌية 24"، ينظر: صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، ص .

 . كىو ما أشار إليو "سباـ حساف" يف تعريفو للكلمة العربٌية بأهٌنا:102-101كادلعجمات الٌلغوية العامة العربية احلديثة: صافٌية زفنكي، ص
ينظر: مناى  البحث يف اللغة: سباـ حساف، « (...)بدكر كحدة من كحدات ادلعجم صيغة ذات كظيفة لغويٌة معينة يف تركيب اجلملة، تقـو»

ادلعجمٌية )مقدمة نظريٌة كىو ما يعرؼ عند القدماء بادلاٌدة. ينظر: .  232مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص –مكتبة األصللو ادلصريٌة، القاىرة 
          .203ص كمطبقة/ مصطلحاهتا كمفاىيمها(: زلمد رشاد احلمزاكم،

 .98صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، ص 6
كيعٌد أمحد فارس الٌشدياؽ من أبرز من تصٌدل لنقد ادلعجمات، كذلك يف القرف التاسع عشر يف "اجلاسوس على القاموس" حيث دعا إىل »7

 .65العامة العربية احلديثة: صافٌية زفنكي، صالتطورات ادلعجمٌية كادلعجمات الٌلغوية ينظر: « ضركرة الًتتيب كالتبويب يف الوضع..

 . 10ـ، ص1299ٌية، )د.ط(، اجلاسوس على القاموس: أمحد فارس الشدياؽ، مطبعة اجلوائب، قسطنطين8
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شلٌا  ،تيب، بل أكلتو عناية كبَتة حرصا من أصحاهبا على خركج معامجهم يف أحسن صورةىذا النوع من الًتٌ 
 مرامو كأىدافو بكل سهولة كيسر. ربقيقيساعد مستخدـ ادلعجم على 

تيب اتٌبع منهجٌية زلٌددة يف الًتٌ  "معجم اللغة العربٌية ادلعاصرة" صلد أف صاحبو كبالٌرجوع إىل 
 توٌزعت على اخلطوات اآلتية:وحدات ادلعجمٌية الداخلٌي لل

 ل األمساءمداختأيت ، مٌث مباشرة أٌكال ربت اجلذر مدخال(12.475) كتابة مداخل األفعاؿ 
 يكوفب مداخل األفعاؿ ، علما أٌف ترتيمدخال(368) ، مث الكلمات الوظيفٌيةمدخال(21.457)

 .: الثالثٌي اجملٌرد، الثالثي ادلزيد، الرباعي اجملٌرد، الرباعي ادلزيدحو التايلٌ على النٌ 
  مع كذلك الكلمات الوظيفٌيةك ألفبائيا بدءا باالسم ادلفرد، فادلثٌت، فاجلمع،  مسٌيةاالادلداخل ب رت  تي ،

 .الًتتيبمراعاة )اؿ( التعريف يف 
 بعد  تذكر ادلعلومات الصرفٌية مباشرة بعد ادلدخل )فعل أك اسم فقط(، مث تأيت ادلعلومات الٌداللٌية(

لألفعاؿ يف إثبات  معلومة(59.621) . تتلخص ادلعلومات الصرفٌية، كلمة كظيفٌية(الفعل، االسم
االسم الفعل)ماارع، أمر(، ادلصادر، الفاعل، اسم ادلفعوؿ، أٌما اخلاٌصة باألمساء فتنحصر يف إثبات 

من حيث العدد )مفرد، مثٌت، مجع، مجع اجلمع(، كاجلنس)مؤنث، مذكر( ، كتتلٌخص ادلعلومات 
، مث تقٌدـ معانيو مثاال(29.118) الداللٌية يف مجيع ادلداخل يف: يوضع ادلدخل يف مثاؿ

 مثاال(43.384) ، تااؼ أمثلة أخرلمعٌت( 63.219) ادلختلفة)اللغويٌة كالصرفٌية كاالصطالحٌية(
، كمع تعبَتا سياقيا(17.883) لنفس ادلدخل مع التعليق عليها، يذكر ادلدخل يف تعبَتات سياقٌية

بُت ادلداخل عن طريق اإلحالة، كتراكيب متنٌوعة مع التعليق عليها أياا، مع الربط  مصاحبات لفظٌية
كالتعاليق عليها خيتلف تواجدىا من مدخل إىل آخر كفق  ،1)الصرفٌية كالداللٌية(علما أٌف ىذه ادلعلومات

معلومة من ىذه ادلعلومات قواعد خاٌصة ، كلكٌل ما يتطٌلبو ادلدخل لتوضيح معناه كإيصالو للقارئ
 2 ـ ىنا للتفصيل فيها.حٌددىا صاحب ادلعجم مسبقا يايق ادلقا بوضعها

                                                   
حت ىذه تعٌد ىذه ادلعلومات مكٌونا )ادلكوف الٌصريف كادلكٌوف الٌداليٌل( من مكونات ادلفردة ادلعجمٌية إىل جانب ادلكٌوف الصويٌت، كقد أصب 1

(، phonologie lexicaleادلكٌونات مؤٌخرا يف اللسانيات احلديثة مباحث معجمٌية خالصة، حيث ظهر ما يسمى بالصوسبٌية ادلعجمٌية )
(. ينظر: من ادلعجم إىل sémantique lexicale(، كعلم الٌداللة ادلعجمٌية )morphologie lexicaleكعلم الٌصرؼ ادلعجمٌي )

 .   137-136ن مراد، صالقاموس: إبراىيم ب
 .23، 14-1/13معجم اللغة العربية ادلعاصرة: أمحد سلتار عمر، 2
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ادلكٌونة للبنية العناصر  بعض إىل لإلشارة الٌرموز من رلموعة ادلعجم صاحب استعمل كقد ىذا
 1غرل نذكر البعض منها فيما يلي:الصٌ 

 تسبق التعبَتات السياقية.( ♦) -

 تسبق كٌل مدخل يف مثاؿ.)•(  -

 كآخر.( بُت كل مثاؿ إضايف كآخر، كبُت كل تعبَت سياقي -) -

 )".."( لألمثلة اإلضافية. -

 )...( لإلحاالت، كالكلمات أك اجلمل الشارحة. -

 )..( نقطتاف، للداللة على االختصار أك احلذؼ. -

ىٌي  سبٌثل ىذه اخلطوات ادلٌتبعة يف تشكيل البنية الصغرل لػػػػػػ "معجم اللغة العربية ادلعاصرة"
، 2معجمو ذباكزه كإمهالو ذلا يف كضع اىد" صاحب "ادلنجد"الزٌ ها "مسٌية ادلالحظات نفسها اليت عابت في

لذم تطمح إليو الصناعة يف الٌتأليف ادلعجمٌي العرٌب ادلعاصر ا3ها كاقًتاحات زبٌص البنية الصغرلبل قٌدمت
كٌل   تراعى فيو على إصدار معجم معاصر بالفعل "لنا حرص "أمحد سلتار عمر ، شلٌا يؤٌكدالعربٌية4ادلعجمٌية

تفتقدىا ادلعاجم احلديثة اليت سبقت معجمو، الذم من شأنو ربقيق أغراض اليت كاألسس دلعايَت ا
 ادلستخدمُت ادلنشودة من ادلعجم العرٌب ادلعاصر.

بُت منه   ديٌثل أكرب كأىم فارؽ سبييزمٌ  )الًتتيب الداخلٌي( ٌف ىذا العنصرإالقوؿ  ديكن كعليو
 العرٌب.أليف ادلعجمٌي التٌ القدماء كاحملدثُت يف 

 
 

                                                   
 .1/30 ،ادلصدر نفسو 1
 .23صادلعجم العرب العصرٌم كإشكاالتو: أمحد بريسوؿ ككنزة بنعمر،  2
 .26-25ادلرجع نفسو، ص 3
ينظر: الٌتطورات « القرف الثٌامن عشر سواء يف العامل العرٌب أك الغرٌب.مل تأخذ ادلعجمٌية حٌظها من االىتماـ كالٌتنظيم إال مع مطلع (...)» 4

 .65ادلعجمٌية كادلعجمات اللغوية العامة العربية احلديثة: صافٌية زفنكي، ص
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، ك للمعجم العربٌ كاذليكلٌي اليت يستند عليها البناء الشكلٌي  )الًتتيب كالتبويب( أىٌم ادلراحل ىذه 

أك رجة الثانٌية على كظيفة ادلعجم ادلتوقف أياا بالدٌ  ىويٌة ادلعجم كنوعو وضوئيف الذم تتحٌدد 
بناء ، أم ادلعلومات اليت ديكنو أف يقٌدمها للمستخدـ كمنحى ثاف من مناحي الوضع  كمهامو1القاموس

  ادلعجم كمستعملو على حد نتً مي ػمطلب ل أىمٌ ادلعٌت  د ُن عى على حجم ادلعجم ك الفئة ادلوٌجو إليها، كذلك بً 
يف -، كىذا مرتبطكانة ادلعجم كأمهٌيتو يف تلقُت ادلتعٌلم أك تزكيد ادلثٌقفاحلقيقٌي دل قٌررادل ، بل ىوسواء

اليت خٌصصنا ذلا مبحث  يف شرح معاين ألفاظ ادلعجم كتعريفهاادلعتمدة بنوع الطرائق كاألساليب -احلقيقة
 بأكملو ألمهيتها.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
ٌية العربية )بُت ينظر: ادلعجم« تستخدـ لفظتا )معجم( ك)قاموس( يف اللغة العربية ادلعاصرة بوصفهما مًتادفتُت، أحبىٍبنا ذلك أـ كىرًٍىنا.»1

مجمع اللغة العربياة . كىو ما انتهى 11ـ، ص2003لبناف، الطبعة األكىل،  –النظريٌة كالتطبيق(: علي القامسٌي، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت 
لبناف، الطبعة الثانٌية، -إىل إقراره، ينظر: ادلعجم العرٌب )بُت ادلاضي كاحلاضر(: عدناف اخلطيب، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت بالقاهرة
. رغم أٌف معظم اللغوٌيُت دييلوف إىل التمييز بُت ادلصطلحُت كل حسب كجهتو، فػػػمنهم من يرل أٌف )القاموس( 51ـ، ص1994ق/ 1414
 تتوؽ إىل حصر الئحة ادلفردات كمعانيها، أٌما )ادلعجم( فهو ادلخزكف ادلفردايت الذم ديٌثل جزءا من قدرة ادلتكلم / ادلستمع الٌصناعة اليت»ىو: 

 ادلغرب، العدد –ينظر: يف ادلمارسة ادلعجمٌية للمنت اللغوٌم: عباس الٌصورم، رللة الٌلساف العرٌب، مكتب تنسيق التعريب، الرباط « اللغويٌة.
( للداللة Dictionnaireمصطلح )القاموس( يف مقابل اللفظ األجنيٌب ) "الودغيري". يف حُت استعمل 10-09ـ، ص1964، 45
كٌل كتاب أك تأليف لو ىدؼ تربوٌم كثقايٌف، كجيمع بُت دفٌتيو قائمة تطوؿ أك تقصر من الوحدات ادلعجمٌية )ادلداخل( اليت ربقق »على 

، أٌما مصطلح )ادلعجم( فاستعملو يف مقابل معٌت كلمة «ة، كخياعها لًتتيب كشرح معينُت.كجودىا بالفعل يف لساف من األلسن
(Lexique األجنبٌية الدالة على)« اجملموع ادلفًتض )أم ادلوجود بالقٌوة ال بالفعل( كالالزلدكد من الوحدات ادلعجمٌية اليت سبتلكها مجاعة

ينظر: دراسات معجمٌية )ضلو قاموس عرب تارخيي كقاايا أخرل(: عبد العلٌي « دية اذلائلة للغة.لغويٌة معينة بكامل أفرادىا، بفعل القدرة التولي
  )اذلامش(. 20-19ـ، ص2001ىػ / 1422ادلغرب، الطبعة األكىل،  -الودغَتٌم، مطبعة الٌنجاح اجلديدة، الدار البيااء 
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 المعجم.آليات تعريف ألفاظ : اثالث
شرح " ػػػػػػيسمى أياا بىو ما تيب، ك عد عملٌية الًتٌ ديثل ىذا العنصر مرحلة من مراحل الوضع تأيت ب 

دلفردة تتعٌلق باللقارئ من شأنو إيصاؿ فكرة معيٌنة للوحدة ادلعجمٌية  معٌتإعطاء  كادلقصود بو ،"ىػادلعن
من جهة أخرل،  صعوبتوك  من جهة، يٌ تأليف ادلعجمال، كمع أمهٌية ىذا العنصر يف يستهدفها صانع ادلعجم
فالتعريف ادلعجمٌي خيتلف عن  ،كتنٌوعت تبعا لتنوٌع مواد ادلعجم، كأغراضو، كنوعو1إاٌل أٌف طرائقو تعٌددت

 2ىي كاآليت:-كما حصرىا ادلعجميوف-التعريف ادلوسوعٌي، ىذه الطرائق
 :3الشرح بالتعريف . أ

كىو ما عبَت عن ادلعٌت ادلقصود من الكلمة ادلشركحة، استخداـ رلموعة من األلفاظ اللغوية للتٌ كنعٍت بو 
التمييزيٌة اليت تبٌُت خاصيتو تبعا  والذم حيٌدد ماىٌية الٌشيء كمالزل التعريف ادلنطقٌي"" ػػػػػػػػيصطلح عليو أياا ب

، كىذه الطريقة غَت صاحلة لتعريف الكلمات الٌسهلة أك ادلألوفة، التصٌورات التجريديٌة، كحىت 4دلنطق أرسطو
 احلسٌية. 
 :الشرح بتحديد المكوانات الداللياة . ب

ٌي الداللٌية اليت استفاد منها ػنظريٌة التحليل التكوين ىذه الطريقة تستنٌد كما ىو كاضح من امسها إىل
أصحاب ادلعاجم احلديثة يف كضع تعاريف للمداخل ادلعجمٌية تقـو على فكرة العناصر التكوينٌية )من 

ذبتمع يف ادلفردة، كتربز أمهٌية ىذه الطريقة يف رصد العالقات الٌداللٌية شكل، لوف، حجم، كظيفة...( اليت 
 داخل احلقل الٌداليٌل، إضافة إىل معانيها.  بُت الكلمات

 
 

                                                   
لنظريٌة السياقٌية، النظريٌة التحليلٌية، نظريٌة احلقوؿ الداللٌية..(، شلٌا يعكس لنا لقد تعٌددت ىذه الطرائق بتعٌدد النظريات الٌداللٌية احلديثة )ا1

 بوضوح استعانة ادلعجميُت حديثا بعلم الداللة خصوصا، كاللسانيات عموما بعٌد ادلعٌت أك الداللة مستول من مستوياهتا يف تأليف ادلعاجم
 مقاربة ادلعجم مقاربة لسانٌية. اللغويٌة العربٌية العاٌمة كادلتخٌصصة، أك باألحرل

 كما بعدىا.  121صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، ص 2
لة استخلص علماء ادلنطق كالداللة كادلعاجم حديثا مجلة من الٌشركط ينبغي مراعاهتا يف التعريف اجلٌيد أمٌهها: االختصار كاإلجياز، السهو  3

، كب بذكر أ، أك تعريف أ باستخداـ أ.(، ذبنب اإلحالة إىل رلهوؿ، مراعاة الٌنوع الكالمٌي كالوضوح، ذبٌنب الدكر )ىو تعريف أ بذكر ب
 .125-123للمفردة، أف يكوف التعريف جامعا كمانعا. ينظر: صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، 

 .270التطورات ادلعجمٌية كادلعجمات اللغوية العامة العربية احلديثة: صافٌية زفنكي، ص 4
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 :الشرح بذكر سياقات الكلمة . ج
ىو اآلخر طريقة من الطرائق احلديثة اليت استخلصها ادلعجميوف من ادلقاربة  "التعريف السياقيٌ "كيعٌد 

ادلعجم من صاحب ادلعجمٌية الداللٌية اليت صاغها احملدثوف بشأف مسألة التعريف ادلعجمٌي الذم يقتاي 
الوقوؼ عند سلتلف االستعماالت اللغويٌة اليت ترد فيها الكلمة، شلٌا يعينو على رصد مجيع ادلعاين اليت تعرٌب 

، أك "الطريقة اليت تستعمل هبا"، عنها، ألٌف معٌت الكلمة كفق ىذه النظريٌة الداللٌية ىو ""استعماذلا يف اللغة"
كن ادلعٌت يكتشف فقط عن طريق مالحظة استعمالو. الكلمة ربمل معٌت غاماا لدرجة ما، كل» إفٌ 

 1«االستعماؿ يأيت أٌكال، كحينئذ يتقطر ادلعٌت منو.
 2اقات اللغويٌة للكلمات على ثالثة أنواع ىي:كتتوزع السيٌ 

 .التصاحب احلرٌ -
 .االرتباط االعتيادم، أك التصاحب ادلنتظم أك التااـ-
 .أك السياقٌية التعبَتات االصطالحٌية-

 :و المضادبالمرادف أالشرح  . د
تعرٌب عن مدلوذلا، كىذه  )مرادؼ أك نقيض( كادلقصود منو شرح معٌت الكلمة بكلمة كاحدة فقط

ها إىل كإٌّنا يشًتط ضمٌ  ،الطريقة غَت صاحلة دبفردىا لالعتماد عليها يف شرح ادلعاين ادلعجمٌية للمداخل
كباألخص -كثر تداكؿ ىذا النوع من التعاريف، كقد  من الطرائق األخرل لتحقيق تعريف جٌيد طريقة
 يف القواميس العربية القددية، شلٌا عابو عليها النقاد حديثا.-قيضالن

 ثلة التوضيحياة:الشرح باستخدام األم . ه
تعٌد ىذه الطريقة كاحدة من الطرؽ ادلساعدة اليت يلجأ إليها ادلعجمٌي لتعريف ألفاظ معجمو إىل 

ًتط يف ىذه األمثلة بالدرجة األكىل أف تكوف مأخوذة من الواقع احلقيقٌي أم ابقة، كيشجانب الطرائق السٌ 
تعمل بو ادلعاجم العربية ، كىذا النوع من التعريف مل االستعماؿ احلٌي، كمعرٌبة عن ادلعاين الرئيسية للكلمات

 القددية.
 

                                                   
 .72ـ، ص1998مصر، الطبعة اخلامسة، -علم الداللة: أمحد سلتار عمر، عامل الكتب، القاىرة1
 .134صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، ص 2
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 :الشرح بالتعريف الشتماليا  . و
ادلصطلحٌية كالفنٌية، كيتم ىذا التعريف بتقدمي مجيع  يكثر استعماؿ ىذا النوع من التعاريف يف ادلعاجم

التصورات اليت تناوم ربتها الكلمة زلٌل الشرح بذكر األنواع اليت من جنسها على شكل رلموعات كما 
، كىذا يف: أياـ األسبوع، الرتب العسكرية، ألفاظ القياس، درجات احلرارة، أمساء الشهور...كغَتىا كثَت

 سائل اللغويٌة اليت أٌلفها علماء اللغة قدديا، كىو ما أصبح يعرؼ حديثا باحلقوؿ الداللٌية.النوع قريب من الرٌ 
 

 :الشرح بالتعريف الظاهريا  . س
ىو إعطاء مثاؿ أك أكثر من الواقع يشيع كيشتهر تعٌلق الشيء ، ك أك ما يعرؼ بالنموذج األصليٌ 

الشيء، ضلو: "تعريف األبيض بأنٌو ما كاف ادلشركح بو، شلٌا يعكس يف األخَت للقارئ طبيعة كجنس ذلك 
لعربٌية كغَتىا من األمثلة ادلشاهبة، كىو ما مل تلتـز بو ادلعاجم النقٌي، أك ملح ادلائدة ادلعركؼ"...بلوف الثل  ا

 القددية.
 الراسوم:الشرح باستخدام الصوار و  . ح

الكلمة عن طريق الرسم أك الصورة كيسمى أياا بػػ "التعريف اإلشارٌم" ذلك أٌف ادلعجمٌي يشَت إىل معٌت 
، كما يف "ادلعجم الوسيط"  اليت ياعها أمامها إىل جانب ادلفهـو اللغوم أك االصطالحٌي الذم صاغو ذلا

احملاكاة للواقع كيكثر استعماؿ ىذا الٌنوع من الٌشرح يف ادلعاجم ادلوٌجهة إىل فئة األطفاؿ على سبيل 
 . اخلارجيٌ 

القددية آثركا يف شرح كتعريف مواد العربٌية وؿ إٌف أصحاب ادلعاجم سبق ديكن القما بناء على 
علما أٌف صياغة تعاريفهم زبتلف اختالفا كبَتا عما ىو متعارؼ -بالتعريفرح معامجهم اتٌباع طريقة الشٌ 

، عكس ادلعجميُت حديثا الذين مجعوا أك ادلااد ؼرح بادلرادإىل جانب الشٌ  -عليو اليـو يف ادلعجم ادلعاصر
اإلحاطة ما ديكن أف نسميو ببُت عٌدة طرؽ يف العمل ادلعجمٌي الواحد شلٌا يعكس حرص ىؤالء على ربقيق 

اليت تغطي مفاىيمها الرئيسة إىل جانب بعض ادلفاىيم العرضٌية اليت  ادلعنويٌة أك الٌداللٌية للوحدة ادلعجمٌية
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ستناد الصناعة ادلعجمٌية إىل مجلة من تتجاكز احلقائق ادلوضوعة ذلا من جهة، كما تعكس من جهة أخرل ا
 كباألخص النظريات الٌداللٌية.   لقيامها كعلى رأسها علم الٌداللة1العلـو ادلهٌمة

لطرائق تستعمل ا أٌف ىذه المن عً -بعها "أمحد سلتار عمر" يف معجموفسَت اليت اتٌ أٌما طرؽ الٌشرح كالتٌ 
 :فاضلصرت يف -كطبيعتو ادلدخلنوع فقط كفق ما ينسجم مع تارة كٌلها كتارة البعض منها 

بعكس  "ميرٌ شرح كلمة ": ، ضلوالشرح بالمضادالر أس، ب "اذلامةشرح لفظ ": ضلو، الشرح بالمرادف-
يف لغة الٌشرح مجلة من األمور  صاحب ادلعجمقد راعى ك ، بالتعريف الظاهريا ، أك الشرح بالتعريف حيلو،
 ىٌي:
 األلفاظ كالتعابَت ادلألوفة لدل إىل ، حيف لغة الشرٌ استعماؿ ادلصطلحات الفنٌية ادلتخٌصصة  ذباكز

 ادلثقف العاـ.
  كضوح.بكل دٌقة ك اجلمع بُت ادلعاين ادلتقاربة الفصل بُت ادلعاين ادلتباينة ك 
 ادلدخل كأف يقاؿ: البياض لوف األبيض.رح يف الشٌ  كر""الدٌ  ذبٌنب 
 موضع ادلعلومة مباشرة، لتفادم تعٌدد اإلحاالت يف ادلدخل الواحد. احلرص على اإلحالة إىل 
  إخل..العامة، مثل: نوع من النبات، شجر، حيواف معركؼاالبتعاد عن التعاريف.. 
  يف بداية بُت قوسُت ىالليُت ربديد العلم الذم ينتمي إليو ادلصطلح عن طريق كضع اختصار العلم

(.)انظر: اختصارات العمعٌت ادلصطلح   2لـو
 

                                                   
باعتباره اجملاؿ ادلعريف األكثر اىتماما (lexicologie)علم ادلفرداتترتبط الصناعة ادلعجمٌية دبجموعة من الركافد العلمٌية توٌزعت بُت:  1

، كمسارىا بالكلمة كوحدة معجمٌية، فهو الذم حيٌدد رلموع الٌصفات الصوتٌية كالنحوية ك الصرفٌية ك الٌداللٌية ادلمٌيزة ذلا عن غَتىا من ناحٌية
يٌتخذ من مبدأ االختالؼ يف مة علم اللغة (كنظاـ من أنظmorphologie)كعلم الصرؼاالستعمايل التطورٌم عرب الٌزمن من ناحٌية أخرل، 

من الوحدات أبنٌية األلفاظ الٌصرفٌية، سبيال لابط كظائفها النحويٌة كالٌداللٌية ادلعرٌبة عنها هبذه الصٌيغ، فكل جذر لغوٌم تناوم ربتو رلموعة 
(بعٌده العلم ادلسؤكؿ عن إنتاج بنك la terminologie)كعلم ادلصطلحادلعجمٌية، تتباين أكزاهنا الصرفٌية تبعا للٌداللة اليت تعرٌب عنها، 

 أصوؿ الكلماتكعلم للمصطلحات على اختالؼ حقائقها كانتماءاهتا يستعَت منو ادلعجمٌي ادلصطلح ادلناسب للمعٌت األنسب، 
(Etymologie)  لبحث عن أصل الكلمة علم لسايٌن حديث لو صلة باللسانيات التارخيية كاللسانيات ادلقارنة كغايتو األساسية ا»كىو

ينظر: ادلعجمٌية )مقدمة نظريٌة كمطبقة/ مصطلحاهتا  «)...(ادلستول اللغوٌم على كجو اخلصوص األٌكؿ، شلٌا يوحي بتطٌورىا كتغٌَتىا يف
دبعانيها (الذم يوٌضح للمعجمٌي كيفٌية كضع الوحدات ادلعجمٌية syntaxe)كعلم الًتاكيب. 155كمفاىيمها(: زلمد رشاد احلمزاكم، ص

)يف  ادلعجمٌية العربٌية السياقٌية ادلناسبة انطالقا من قواعد النظم كالعالقات ادلختلفة اليت تربط بُت أجزاء اجلملة. ينظر: ادلختلفة داخل التعابَت
 .82-72ص ـ،2010، ضوء مناى  البحث اللسايٌن كالنظريات الًتبويٌة احلديثة(: ابن حيوىيلي األخار ًميدين، دار ىومة، اجلزائر، )د.ط(

 .1/20معجم اللغة العربٌية ادلعاصرة: أمحد سلتار عمر،  2
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قد اجتهد يف كضع مجلة من  "أمحد سلتار عمر"كإذا عدنا إىل مسألة كضع ادلعاين كجدنا أٌف 
 1كفق األسس اآلتية: توٌزعتكلويات األ
  .إعطاء األكلويٌة للمعاين العاٌمة على ادلعاين اخلاٌصة 
 ادلادة الػمىسحي ة اذلائلة اليت يف ذلك  د فريق العملكقد ساع ادلعاين األشهر يف االستخداـ، تقدمي

 -اليت كصلت إىل حوايل مائة مليوف كلمة كمثاؿك صوص كالكتابات ادلختلفة، آالؼ النٌ  مجعت من
حساب معدالت التكرار، بطرؽ آلية،  من خالؿ -َرق في العالم العربي بعدُ في سابقٍة لم ُتط  

 ذلذا األمر. ًخص يصىا ىادإعدامٌت ميفيدين بذلك من األنظمة كالربام  احلاسوبية اليت 
 ادلعاين ادلصطلحٌية. قبلغوية ادلعاين اللٌ البدء ب 
 
 

لقد عرؼ ادلعجم العرٌب ادلعاصر مجلة من التطٌورات ادلعجمٌية جعلتو ينحو منحى خالصة القوؿ، 
جديدة ، لتكوف ىذه األخَتة منطلقا إلنتاج معاجم القدمي ةادلعجميٌ  الصناعةمغايرا دلا ىو مألوؼ يف 

، كىو ما تعكس حاجات كمطالب مستعمليها، كربٌقق غايات مؤلفيها يف كضع "ادلعجم العرٌب ادلنشود"
 ة قبلوادلنتجى مقارنة بادلعاجم احلديثة  جمو ادلعاصر منهجا كشكال كماٌدة "أمحد سلتار عمر" يف مع حٌققو

ككيلد ىذا ادلعجم بعد (..).»: مء يف قوذلبدليل ما جا)ادلعجم الوسيط، ادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة(، 
ا من  أىٌم ادلعاجم اللغوية ادلعاصرة كفاة صاحبو، كما أراد لو كخط ط كمنه  كتابع تنفيذ أكثره؛ ليكوف كاحدن

، ملبػ ُنينا حاجة الناطقُت بالعربية إىل معجم يستقصي مجيع الكلمات اجلديدة، اليت تفتقدىا ادلكتبة العربية
ا على معطيات العصر احلديث كتكنولوجيا ادلعلومات كالدالالت  ادلستحدثة، كاالستعماالت احلي ة، معتمدن

تو فقط، كلكن سبتٌد يف مجع ادلادة كتصنيفها كزبرجيها كتدقيقها، كما ال تنحصر قيمة ىذا ادلعجم يف حداث
فات العادلية يف صناعة و كإجراءات العمل فيو كآليات تنفيذه كإخراجو، كاتباعو أحدث ادلواصلتشمل منهج

 2«ادلعاجم كإخراجها.

                                                   
 .1/24، ادلصدر السابق 1
 .1/07 أمحد سلتار عمر، معجم اللغة العربٌية ادلعاصرة: 2
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لكٌل معجما عصريٌا شامال نقاط خاٌصة كشلٌيزة جعلت منو "أمحد سلتار" إىل معجمو  أضاؼ كقد
 أٌكؿ تأليفالذم كٌونو، فكاف بذلك معجمو 1فريق العملساعدة صغَتة ككبَتة، كىذا طبعا مل يتحٌقق إال دب

تطبيقنا  -باإلضافة إىل معامجو األخرل -معجم اللغة العربية ادلعاصرةكقد جاء »، يف ميداف ادلعاجم مجاعيٌ 
ألحد اآلراء النظري ة اليت كاف ينادم هبا العامل الراحل، كىو إصدار ادلعاجم اجلماعي ة باالعتماد على فكرة 

 .2«(..).فريق العمل ذم الكوادر ادلدر بة، كتاليف الفردي ة كعيبو أساسٌي يف إنتاج ادلعاجم العربية
كأىٌم مالحظة نسٌجلها خبصوص معجم "أمحد سلتار عمر" ىو اجتهاده دبساعدة فريق العمل على 

كىو الشكل الوحيد الذم -إخراج ىذا ادلشركع ادلعجمٌي يف صورتو الٌنهائٌية بشكلُت سلتلفُت، أحدمها: كرقيٌ 
دات كجزء رابع للفهارس، كاآلخر إلكًتكيٌن موزٌع على ثالثة رلل -ألًٍفناه يف ادلعاجم العربية القددية كاحلديثة

 متعٌددة اخلدمات.  يتمٌتع بأنظمة كبرام  حاسوبية

 

                                                   
  كادلًتمجُت، كادلصٌورين.يف إعداد معجمو كاحلاسوبيُت، ادلقصود بفريق العمل ىم أكلئك التقنٌيوف الذين أقحمهم "أمحد سلتار عمر" 1
 .1/07معجم اللغة العربٌية ادلعاصرة: أمحد سلتار عمر، 2
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 :تـوطئة

يعٌد موضوع التنمية اللغوية من أكثر اؼبواضيع طرحا كجدال كمناقشة يف ميداف البحث العلمٌي كذلك        
كعلمٌية قويٌة نتيجة جديدة أٌدت إىل قياـ هنضة فكريٌة 1ؼبا يشهده العصر اغبديث من ابتكارات كتطورات

احتكاؾ األفكار كاختالطها بُت األمم تبلورت يف كثرة األحباث كالٌدراسات اليت طرحت طرحا علمٌيا 
نهجا ناتج عن تعٌدد اآل كاؼبفاىيم يستند إىل قرع اغبجة باغبٌجة، ك تقدًن األدلة ك الرباىُت القاطعة را  فبي

ها قٌدمعملٌية تسجيل اصطالحاهتا كمفاىيمها اغبديثة اليت ت2األمر الذم خٌوؿ للمجامع ك اؽبيئات العلمٌية
مهٌما التساع آفاؽ البحث العلمٌي كربديات العصر كالعوؼبة اليت مٌست ـبتلف  ايف كٌل مرٌة بوصفها انعكاس

(؛ حيث بات من الضركرٌم على مستعملٌي كل كغَتىا)ثقافيا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا.. اؼبستويات
اؼبتجٌددة لتصبح لغتهم بابتكاراهتم كأحباثهم اعبديدة ك  مالحقة اؼبستجدات العلميةاكبة ك لى مو لغة العمل ع

 جاىزة كمهٌيأة لتكوف لغة العصر كلغة اإلبداع العلمٌي.

ؿباكلة لتجسيد ىذا الغرض التنموٌم كاف من اؼبفيد أف يٌتبع أىل كٌل لغة طريقة كاضحة تعينهم على ك        
اضر يف إطار اغبضارية كالعلمية كالتقنية اليت يطرحها التطٌور الفكرٌم الذم يشهده العصر اغبمسايرة اغبركة 

قواعدىا. ىذا ما كقع للغة العربية لغة القرآف فقد كانت على درجة كبَتة من التطٌور ما تسمح بو سننها ك 
شهدت خاللو نقلة نوعية يف علومها ا حبضارتو الرٌاقٌية كالنمٌو خاصة دبجي  اإلسالـ الذم أثر فيها تأثَتا قويٌ 

الٌنقلية)الفقو كاغبديث كالتفسَت..(ك العقلٌية)اللغويٌة كاألدبية(انعكس فيها انفتاح العرب على معارؼ جديدة 
كاليوناف ك اؽبنود..، إاٌل أهنا عرفت فيما كالرـك مل تكن ؽبم دراية ّٔا من قبل من أمم أخرل ؾباكرة كالفرس 

اجعا كركودا يف علومها بل باألحرل يف ثقافتها ك حضارهتا جعل أىلها يعيشوف يف بعد)عصر االكبطاط(تر 
اضطراب كصراع بُت عراقة الًتاث الفصيح كاستحداث اعبديد الطارئ الذم مل هبدكا من بٌد يف اإلفادة منو 

                                                   
مؤشرا  -كىو من أىٌم نواميس اغبياة-يبكن القوؿ إٌف ىناؾ عالقة كطيدة كمتبادلة بُت كل من التطور كالتنمية اللغوية يبثل فيها الشق األكؿ 1

حبث كاكتشاؼ كٌل جديد مبتكر  رئيسا لعملية التنمية كدافع حقيقي ؽبا بل ىو السبيل الوحيد الذم تتحقق بو عملية التنمية ربققا يشًتط فيو
كمستحدث يف ميادين شىت )علمية، فنية، تقنية.. كغَتىا( من شأنو أف يفي حباجيات أفراد آّتمع كيعرٌب عن تقدمهم كازدىار كتغٌَت مبط 

قومها من قوة كضعف كعلو فكر اللغة آلة فقط، فهي ال فضل ؽبا يف ذاهتا، فعزلتها كاكبطاط مقامها إمبا يكوف نتيجة صفات »معيشتهم، فػػػ 
التنمية اللغوية: ؿبمود فهمي حجازم، دار الكتاب ينظر:  «كسقوط نبة كما ىم عليو من استقالؿ كحرية كاستبداد كعبودية كتقدـ كتأخر.

 .33ـ، ص2010ىػ/1432طبعة األكىل، المصر، -اغبديث، القاىرة
يت نادل ّٔا علما  اللغة العربية من أىٌم سبل تيسَت كإقباح عملية التنمية اللغوية يف ضو  تعد فكرة إنشا  آّامع اللغوية كاؽبيئات العلمية ال 2

 ث. عملية الٌتخطيط اللغوٌم لتحقيق اؽبدؼ الرئيس الذم كضعو أصحأّا أال كىو: النهوض باللغة العربية كجعلها كافية دبتطلبات العصر اغبدي
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افظ على كضع مصطلحاتو إاٌل الٌسَت يف طريقو سَتا يستهدفوف بو تنمية لغتهم كتوسيعها يف إطار ما وبك 
كالٌنحت كآّاز كالتعريب كالًتصبة كسائال كالقياس االشتقاؽ من موركثها كوبيوؿ دكف اندثارىا ازٌبذكا فيو كل 

ذه عن كيفٌية استفادة ادثُت يف استغالؿ ى لتساؤؿإلثرائها كتلبية حاجياهتم. ىذا ما يفضي حتما إىل ا
 ٌية حديثا.اللغة العرب توسيعك 3الوسائل اإلجرائٌية يف تنمٌية

يف قطاعُت متكاملُت من تتمحور لكل األلسن البشرية  الدراسة اللغويٌةكشفت األحباث العلمٌية أٌف        
 نبا:؛ البحث

 األٌكؿ: دراسة البنية اللغوية يف جوانبها الصوتية كالصرفية كالًتكيبية كاؼبعجمية.

 .4آّتمع الثاين: حبث ارتباط ىذه البنية اللغوية بوظيفتها اغبيوية يف

ليست ؾبرد رصد كمتابعة 5انطالقا من استقرا  ىذه اغبقيقة اؼبعرفية يبكن القوؿ إٌف التنمية اللغوية 
لألخطا  اللغوية ك الرٌد عليها بقدر ما ىٌي إدراؾ كاقعٌي لالستخداـ الٌلغوم من منظورين اثنُت متكاملُت؛ 

                                                   
مٌية اللغة العربٌية يف: الوضع كاالرذباؿ، القياس، االشتقاؽ، حركؼ الزيادة، النحت أك االشتقاؽ ػٌبص الدكتور "توفيق ؿبمد شاىُت" عوامل تن1

، مكتبة كىبة، الكبار، القلب كاإلبداؿ، اؼبعرب كالٌدخيل، تنوع الداللة بُت اغبقيقة كآّاز. ينظر: عوامل تنمٌية اللغة العربٌية: توفيق ؿبمد شاىُت
 كما بعدىا.65ـ، ص2001ىػ / 1422لثة، مصر، الطبعة الثا -القاىرة

لبناف، )د.ط(، )د.ت(،  -اؼبوٌلد يف العربية )دراسة يف مبو اللغة العربية كتطٌورىا بعد اإلسالـ(: حلمي خليل، دار النهضة العربٌية، بَتكت2
 .16ص

ا  أيضا. كأمٍباه ا: ر »من:  "لغةالتنمية "5 ى ينًمي مبى ٌوا، كمبى فعو، كزاد فيو إمبا ، كمباه أيضا)...(كمبيتي فالنا يف اغبسب، أم مبا الٌشي  يىنميو مبي
ٌيا، إذا ارتفع)...( كالٌنامي: الزائد، ألنٌو أخذ من الٌنما . ينظر: العُت: اػبليل بن أضبد، مادة « رفعتيو، فاتنمى يف حسبو)...(كتنٌمى الشي  تنمّْ

  مبا ن، كمبيوِّا: زاد ككثر. )مبى( الشي : رفعو كأعلى شأنو. يقاؿ: فالف ينميو مبا( الشي»). كجا  يف اؼبعجم الوسيط: 385-8/384)ف ـ ا(، 
ينظر: اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، مكتبة الشركؽ « حسبو. كمبٌى اؼباؿ ككبوه: زاده ككٌثره. )مبٌى(الشي  أك اغبديث تنمٌية: أمباه.

 .956ـ، مادة )ف ـ ا(، ك )ف ـ ل(، ص2004ق / 1425الدكلٌية، مصر، الطبعة الرابعة، 
عملية كاعية »فالتنمية اللغوية بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق التنمية البشرية دبختلف فركعها كمواردىا ىي عبارة عن " االصطالح"أٌما يف 

كضركرة دائمة للوفا  دبتطلبات اغبياة اؼبعاصرة، يستهدؼ فيها الباحث اللغوم جٌدة األلفاظ « ىادفة إىل إحداث تغَتات ؿبٌددة منشودة..
التنمية اللغوية: ؿبمود فهمي تع بو اللغة من ظبات ذاتية تتيح للقارئ استساغة تلك اؼبفردات اعبديدة كقبوؽبا. ينظر: كحداثتها يف ضو  ما تتم

( كاؼبقصود ّٔا عملية جعل اللغة modernizationتتضٌمن فكرة التنمية اللغويٌة عملٌية "التحديث" )»ك . 115-114حجازم، ص
 « الرٌاقية بوصفها أداة لالٌتصاؿ. اؼبعنية على قدـ اؼبساكاة مع الٌلغات

 . 117التنمية اللغوية: ؿبمود فهمي حجازم، صنقال عن:  .Ch.A. ferguson, language development, p32 ينظر:
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ث الٌلغوٌم دبعاعبة جوىر اللغة كحقيقتها اليت ترتبط منظور لغوٌم كصفٌي)من اللغة إىل اللغة(يهتم فيو الباح
بعناصرىا األساس اؼبكونة ؽبا)صوتا، كصرفا، كتركيبا، كمعجما(كالبحث فيها عن تلك اؼبسوغات اإلبداعٌية 

من شأهنا  (كغَتىا لعناصر اللغة الداخلٌية باعتبارىا أنساؽ لغوية)كاالشتقاؽ، الٌنحت، القياس، اإلبداؿ..
)من اللغة  ت لغويٌة جديدة قياسا على اؼبألوؼ منها، كمنظور كظيفٌي ذك طبيعة لغويٌة كظيفٌيةإنتاج مفردا
أم يعيد يف   كآّاؿ االستعمالٌ يقـو فيو الل الٌلغوم برصد الٌركابط الوظيفٌية بُت اغبٌد الٌلغوم  إىل الوظيفة(

يف إطار  )اغبياة االجتماعية( يط اػبارجيٌ كنفو صياغة البنٌية اللغويٌة للمفردات على أساس ارتباطها با
 آّتمع دبرافقو اؼبختلفة.غة ك الوظيفة التواصلٌية للغة باعتبارىا حلقة لتبادؿ التأثَت بُت كل من اللٌ 
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 المبحث األّول: عوامل التنمّية الذاتّية.

 على-يف البداية-العربٌية رٌكزت أٌف اللغةقبد ها ئائل تنمية اغبصيلة اللغوية كإثراعند اغبديث عن كس
كإمكانيات ربويلية بوصفها ميكانيزمات داخلٌية تسهم يف التوليد اللغوٌم  ما تتمٌتع بو من خصوصيات لغويٌة

 باعتماد صبلة األنساؽ اللغوية اليت يشتمل عليها نظامها؛ حيث ازٌبذت من الٌنسق الصريٌف)االشتقاؽ
)آّاز، النحتٌية(آليات فٌعالة يف إنتاجٌية الثركة اللفظٌية يف مقابل الٌنسق الٌداللٌ (، كالًتكيبػػٌي)اؼبركبات كالقياس

، االستعارة..(كمجاؿ لتوليد دالالت جديدة لأللفاظ إما عن طريق إحيا  القدًن، أك كضع النقل الٌداللٌ 
فكرية ك اغبضاريٌة، اعبديد اؼبستحدث كذلك حفاظا على ىويتها كذاهتا كمسايرة منها ؼبقتضيات اغبياة ال

بو ىذه الٌدراسة كفيما يلي سنقف أماـ كل عامل من تلك العوامل لنحاكؿ التعرؼ عليو بالقدر الذم تتطلٌ 
كمنهجها من خالؿ اإلشارة إىل حدكد كل عامل على حده إشارة كاضحة كموجزة ترتسم ّٔا صورتو العامة 

 .ثركهتاك إثرا  مع الًتكيز على دكره يف توسيع اللغة العربٌية كتنمية 

 وسائل التوليد الّلفظّي:أّوال: 

 القياس: . أ

ة فوضعوا أسسو كبينوا أكجهو شفافٌية اعتٌت بو القدما  عناية كبَت من أكثر الوسائل اللغوية كضوحا ك كىو     
كقد كاف ىذا التوجو منطلقا كاصل من  ئو  العرب ؿبددين بذلك توجههم إزاعلى ما كرثوه من فصحا بنا 

تعينهم على التعبَت عن أغراضهم خاللو ادثوف طريقهم يف البحث عن أساليب قياسٌية جديدة 
 مقاصدىم اليت أملتها عليهم ظركؼ اغبياة اعبديدة نتيجة احتكاؾ الفكر العريٌب بثقافات الٌلغات الغربٌية. ك 

 تعريفو لغة واصطالحا:  . 1

معٌت التقدير؛ أم إعطا  الٌشي  قدره برٌده إىل شي  آخر يساكيو يف  في اللغةالقياس يفيد لفظ 
.» :(العُت)كتاب يف  ذكره جا  كىو ما  القدر ذاتو، كالقٍيسي دبنزًلة القٍدر، كعود قٍيسي  القٍيسي مصدري ًقستي

.  6«إصبىعو أم قىٍدري إصبع، كًقيس ىذا بذاؾ قياسا كقٍيسنا كاؼبقياس: اؼبًٍقداري

                                                   
 .5/189العُت: اػبليل بن أضبد، مادة )ؽ م س(،  6
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: أصل القيٌ »: (آّمل)كجا  يف   7«يقاؿ: قاس فالف بٍت فالف، إذا سبقهم. اس: السبق.كقاؿ قـو
على  فردتفٌوؽ الالذم يدٌؿ على بق، لقياس ىو: السٌ لفظ امعٌت جديدا ل ق(395)ت أضاؼ "ابن فارس"
 .يف ؾباؿ معُتغَته كالفوز عليهم 
 8«اٍمريؤ اٍلقىٍيس: أىم رجل الشدَّة.كالقيس: الشدَّة، كىًمٍنو: »: (اكم)ككرد يف 

بوت جاعة كالثٌ لة على القٌوة كالشٌ اىو الشٌدة الدٌ  ابن سٌيده" معٌت آخر للفظ )القيس(" زادلقد 
، فبثّْال ىذا اؼبعٌت بشٌدة كقٌوة "إمرئ عف كاػبوؼعكس اعبنب كالضٌ كىو كالٌصمود أماـ اؼبصاعب كالٌشدائد، 

 القيس".

اعلم أٌف القياس يف كضع الٌلساف دبعٌت التقدير، كىو »ق( يف ذلك: 577األنبارم")تابن "كيقوؿ
مصدر قايست الشي  بالشي  مقايسة كقياسا: قدرتو، كمنو اؼبقياس أم اؼبقدار، كقيس رمح أم قدر 

.  9«رمحو

اغبكم يف اؼبقيس مثل اغبكم يف اؼبقيس عليو بعلة  إثبات»فهو:  في االصطالح أٌما القياس
 10«.كاحد

قست الٌنعل بالٌنعل، إذا قدرتو كسويتو كىو عبارة عن رٌد  التقدير، يقاؿ: عبارة عن» كقيل ىو:
 11«.الشي  إىل نظَته

 

                                                   
لبناف، الطبعة الثانٌية، –ؾبمل اللغة: ابن فارس؛ أبو اغبسُت أضبد بن زكريا اللغوٌم، ربقيق: زىَت عبد اسن سلطاف، مؤٌسسة الرسالة، بَتكت 7

 .1/739ـ، مادة )ؽ م س(، 1986ىػ / 1406
لبناف، الطبعة  –م، دار الكتب العلمٌية، بَتكتاكم كايط األعظم: ابن سٌيده؛ أبو اغبسن علٌي بن إظباعيل، ربقيق: عبد اغبميد ىنداك  8

 .6/487ـ، مادة )ؽ م س(، 2000ىػ / 1421األكىل، 
-شقؼبع األدلة )يف أصوؿ الٌنحو(: ابن األنبارٌم، أبو الربكات عبد الرضباف كماؿ الدين بن ؿبٌمد، ربقيق: سعيد األفغايٌن، دار الفكر، دم9

 . 93ـ، ص1957ق / 1377سوريا، الطبعة األكىل، 
ٌٍت، ربقيق: عدناف دركيش كؿبمد اؼبصرٌم، الكليات )معجم يف اؼبصطلحات كالفركؽ اللغويٌة(: الكفوٌم؛ أبو البقا  أيوب بن موسى اغبسي10

 .715ـ، ص1998ىػ / 1419لبناف، الطبعة الثانية،  -مؤسسة الرسالة، بَتكت
ـ، 2002ىػ / 1423لبناف، )د.ط(،  -التعريفات: اعبرجاين؛ علي بن ؿبمد بن علٌي، ربقيق: إبراىيم األبيارم، دار الكتاب العريٌب، بَتكت11
 .147ص
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ىو تقدير الفرع حبكم األصل، كقيل: "ىو ضبل الفرع على أصل بعٌلة، كإجرا  حكم »كقيل: 
كقيل: "ىو اعتبار الشي  بالشي  األصل على الفرع"، كقيل: "ىو إغباؽ الفرع باألصل جبامع"، 

 12«جبامع".

 : نبا داللتُت على الٌنحوعلما   عرؼقبد أٌف ىذا اؼبصطلح دٌؿ يف حُت يف  

 مشلت مفهـو التقعيد كنعٍت بو عملٌية ضبط -ق(180)تعلما  القرف الثاين كأبرزىم سيبويوعند -األكىل
، كىو ما ذبٌسده األعماؿ اللغويٌة اليت قاـ فيها 13القواعد كاألحكاـ العامة للغة اؼبستقرأة من كالـ العرب

و يف كالـ العرب أصحأّا بوضع نظاـ ؿبٌدد يستعمل يف إطاره الٌلساف العريٌب بنا  على ما صٌح شيوع
الفصحا ، مشلت صبيع مستوياتو اللغوية)صوتا، كتركيبا، كصرفا، كمعجما، كداللة(، بدليل ما قبده يف 

 .دراستهم للغة كاؼبوٌسعة يفاملة وية اليت تعرب عن نظرهتم الشٌ مؤلفاهتم اللغ
 ق(392)ت"جٍتٌ  ابن"كتلميذه ق( 377)تعند علما  القرف الرابع ك منهم أبو علي الفارسيٌ -كالثانية-

، أم كضع 14«.شي  جديد يف صورة صيغ أك دالالت أك تراكيب استنباط»بأنٌو: عرؼ فيها القياس 
اعبديد الذم مل يسمع عن العرب كضبلو على اؼبنقوؿ من كالمهم دبعٌت آخر االصطالح على االستعماالت 

طالحٌية من كضع البشر ال توفيقية من اغبديثة دبا يوافق سنن كقواعد اللغة العربٌية، كقد قيل أٌف الٌلغة اص
 إؽباـ اإللو.

فإذا اشتق  ،استنباط ؾبهوؿ من معلـوكليس القياس إاٌل »اللغوٌم "إبراىيم أنيس" يف قولو:  كقد عرٌفو
 15«الٌلغوٌم صيغة من مادة من مواد اللغة على نسق صيغة مألوفة يف مادة أخرل ظٌبى عملو ىذا قياسا.

 

 

                                                   
 .93وؿ الٌنحو(: ابن األنبارٌم، صؼبع األدلة )يف أص 12
. كطرؽ توليد الثركة اللفظٌية: نادية 18ـ، ص1994مصر، الطبعة السابعة،  -من أسرار اللغة: إبراىيم أنيس، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاىرة13

 .26ـ، ص2009مصر، الطبعة األكىل،  -رمضاف النٌجار، دار الوفا ، اإلسكندرية
 .19صم أنيس، من أسرار اللغة: إبراىي14
 . 8صاؼبرجع نفسو، 15
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ألنساؽ اللغويٌة اؼبذكورة يف اؼبنثور قد جعلوا من مبدأ ااكاة ل علما  اللغة حديثايبدك بوضوح أٌف      
كاؼبنظـو من كالـ العرب منهجا إجرائيا تضبط من خاللو صبلة من األقيسة اؼبوضوعة كضعا جديدا للتعبَت 

لغات  الباحثُت خاصة كأهٌنا نتاج ثقافات كحضارات عن اغبقائق كاؼبعارؼ اغبديثة بعد تبلورىا يف أذىاف
 أخرل. 

يف تعريفو للقياس باعتباره صناعة ـ( 1913)ت"دم سوسَت"كقد عرٌب عن ىذه ااكاة اللغوٌم 
لغويٌة يتوخى فيها الصانع التنظيم حسب قاعدة معينة تفضي بو إىل خلق نسق لغوٌم جديد غَت مألوؼ 

 . 16يفو من قبل يف اللغة ذاهتاؿباكاة لنمط نسقي آخر سبق توظ

 أقسامو:. 2

 :17الدكتور "سبٌاـ حٌساف" بُت نوعُت من القٌياس، نبافٌرؽ 

انتحا   »ىو ك  االستعمالٌ التطبيقٌي لقياس ، كيسمى أيضا بقياس األمباط أك االقّياس الّلغويالنوع األّول: 
اللغوٌم إىل تطبيق كاستخداـ تلك يعمد فيو الباحث دبعٌت آخر ىو تطبيق للٌنحو، ، 18«كالـ العرب

األمباط اللغوية الواردة يف أصل الوضع اؼبخزكنة يف ذىنو لصوغ كحدات لسانٌية جديدة مل يسبق لو ظباعها 
ىو مقارنة كلمات بكلمات أك صيغ بصيغ أك » بقولو: "إبراىيم أنيس" بدافع اغباجة كالضركرة، كقد عرٌفو
 19 «اللغوٌم، كحرصا على اطراد الظواىر اللغويٌة.ع استعماؿ باستعماؿ، رغبة يف التوسٌ 

ى اؼبنقوؿ غَت اؼبنقوؿ عل ضبل»بو كاؼبقصود كينعت أيضا بقياس األحكاـ، ، القياس الّنحوي النوع الثاني:
، بتعبَت آخر ىو 21«باؼبقاييس اؼبستنبطة من استقرا  كالـ العرب النحو علم»، كقيل: 20إذا كاف يف معناه.

عملٌية لغوية قائمة على رصد القواعد ك األحكاـ العاٌمة للغة اػباٌصة بالكلمات كالصٌيغ كالًتاكيب 

                                                   
 .184ـ، ص1985العراؽ، )د.ط(، -علم اللغة العاـ: فرديناف دم سوسور، ترصبة: يوئيل يوسف عزيز، دار أفاؽ عربية، بغداد1
د.ط(، مصر، )-البالغة(: سباـ حساف، عامل الكتب، القاىرة-فقو اللغة-األصوؿ )دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوم عند العرب النحو2

 .151، 63ـ، ص2000ق/1420
 .25طرؽ توليد الثركة اللفظية: نادية النٌجار، ص3
 .08من أسرار اللغة: إبراىيم أنيس، ص4

 .45اإلغراب يف جدؿ اإلعراب: ابن األنبارٌم، ص20
 .95ؼبع األدلة )يف أصوؿ الٌنحو(: ابن األنبارٌم، ص 21



 الفصل األّول                                 عـوامل تنمية الـّلغة العربّية في العصر الحديث
 

 
27 

كاألساليب، رصدا يتوخى منو قياس مسألة فرعية جهل حكمها على مسألة أصلٌية مطٌردة كرد اغبكم فيها 
ياس النحوٌم على أساسو إىل ثالثة لذم قيٌسم القمسبقا فبٌا يضمن تعدية اغبكم بينهما باعتبار عنصر العلة ا

 أنواع ىٌي:

رفع نائب الفاعل على  قتها غبمل األصل على الفرع، كحمل: كيقع دبراعاة العلة شرط موافقياس العٌلة-
 اإلسناد. الفاعل بعلة

كٌل : إذا مل تراعى فيو العلة، كقياس إعراب الفعل اؼبضارع على إعراب االسم لتخصص  قياس الٌشبو-
 منهما بعد شياعو.

  يف إصدار اغبكم، ، كإف ريًعيتاألصل كالفرع(القياس ): تكوف فيو العلة غَت مناسبة بُت طريف قياس الطٌرد-
ة األنسب ىي أف األصل يف األفعاؿ ؼ، كالعلٌ مبنية الطراد البنا  يف غَت اؼبتصرٌ  كقوؿ النحاة أف "ليس"

 22.البنا 

الفرؽ بُت النوعُت يكمن يف أٌف القياس اللٌغوم يبثل الشٌق التنفيذم الذم سبارس إٌف  ،يبكن القوؿإذف     
يف إطاره القواعد الٌلغوية اليت عمل من خالؽبا اللغويوف على ضبط الظواىر اللغويٌة دبا يتٌم إنتاجو ككضعو 

ذلك، يف  يف ظبع أك نقل عن العرب الفصحا كضعا جديدا من كلمات كتراكيب كدالالت قياسا على ما 
حُت يبثل القياس الٌنحوٌم الٌنحو يف حٌد ذاتو أم صبلة األحكاـ كاؼبقاييس اؼبستقرأة من كالـ العرب، اليت 

 23«إمٌبا الٌنحو قٌياس يٌتبع.» قيل: ازٌبذ منها علما  اللغة فيما بعد أصوال للقياس عليها، كقد

أٌف ىناؾ تباينا بُت اؼبنهج الذم ارتسمو اللغويوف)اؼبنهج الوصفي  عرضو فبا سبقلنا يتضح 
مقارنة دبنهج النحويُت)اؼبنهج االستقرائي(يف تطبيقها يبكن  "القياس" اإلجرائي(يف استثمار الظاىرة اللغويٌة

 القياس تفسَته باختالؼ الغاية األساسٌية كالغرض اغبقيقٌي لكٌل منهما، فإذا كاف علما  اللغة قد كجدكا يف
سبيال لصوغ أمباط جديدة من الكلمات كاألساليب عمال باؼبقاييس اليت استقرأىا النحويوف من كالـ 

                                                   
 .110، 107، 105اإلغراب يف جدؿ اإلعراب: ابن األنبارٌم، ص22
 ىذا صدر بيت من عٌدة أبيات للكسائٌي، يتحٌدث فيها عن مكانة علم الٌنحو، كالبيت بأكملو ىو:23

 يػيٍنتػىفىع    إمٌبا النحوي قياسه يػيتَّبىع   كبو يف كل علمو        
، ربقيق: عبد ا الركمٌي البغدادمٌ اغبموم؛ شهاب الدين أيب عبد ا ياقوت بن معجم األدبا  )إرشاد األريب إىل معرفة األديب(: ينظر: 

 .13/191ـ، 1980ق/1400لبناف، الطبعة الثالثة، -إحساف عباس، دار الفكر، بَتكت
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إثرا  اغبصيلة اللغوية ألبنا  اللغة العربية العرب ك األقيسة اعبديدة اليت كضعوىا، كذلك حرصا منهم على 
الذين برعوا -فإٌف علما  الٌنحو ثقايٌف كالعلمٌي،بكل اؼبكتسبات العصريٌة اؼبتطلعة آلفاؽ التوٌسع اغبضارٌم كال

يضعوف قياس األحكاـ كحل ؼبا يعًتضهم من مسائل كبويٌة مل يرد فيها نٌص -يف القياس إىل أقصى حد
 حبكمها قٌياسا على نٌص كرد فيو اغبكم كذلك ّٔدؼ ضبط الظواىر اللغويٌة بقواعدىا األصلٌية.

 أركانو:                     . 3

 .24العٌلةكم، ك اغبفرع، كىو اؼبقيس، ك ال، كىو اؼبقيس عليو، ك ىي: األصلعلى أربعة أركاف لقياس قـو  اي 

اؼبنقوؿ عن من كالـ العرب الفصيح  اؼبنظـو كاؼبنثوركىو األصل أك اؼبقيس عليو؛ الرّكن األّول: -
سوا  أ كاف قاعدة لغويٌة، أـ صٌيغا لبعض الكلمات، أـ دالالت لبعض  طريق الركاية أك اؼبشافهة،

 .25األلفاظ

كقد كضع علما  العربٌية ؽبذا األصل أساس الوضع شركطا ربد بينو كبُت صٌحة االستشهاد بو دكف 
 غَته، نذكر منها:

، قياسا على ال هبوز القياس على الشاٌذ اػبارج عن سنن القياس يف العربٌية سوا  بالٌنطق كقوؽب-  م: استقـو
 .26استحوذ، أك بالًٌتؾ فال يًتؾ ماضي يزف أك غَته قياسا على تركهم ؼباضي يدع كيذر

فقد يقاس على » يشًتط يف األصل اؼبقيس عليو اؼبوافقة للقياس بغض النظر عن قٌلة شواىده أك كثرهتا- 
 27«القليل ؼبوافقتو للقياس، كيبتنع على الكثَت ؼبخالفتو لو.

 

                                                   
 . 93ؼبع األدلة )يف أصوؿ الٌنحو(: ابن األنبارٌم، ص24
 .63البالغة(: سباـ حساف، ص-فقو اللغة-األصوؿ )دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوم عند العرب النحو25
قًتاح يف أصوؿ الٌنحو كجدلو كبذيلو اإلصباح يف شرح االقًتاح: الٌسيوطي؛ عبد الرضباف بن أيب بكر، شرح كربقيق: ؿبمود بن يوسف اال26

 . 277، 273ـ، ص2014ق / 1435مصر، الطبعة األكىل، -فٌجاؿ، مكتبة الثقافة الدينٌية، القاىرة
 .278اؼبصدر نفسو، ص 27
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ال بٌد من ربديدىا باعتبارىا العنصر اورٌم الذم 29كالٌشذكذ 28ك)للمقيس عليو(أحواؿ تقع بُت االطٌراد
ابن "تيضبط من خاللو مدل صالحٌية كل حالة من األحواؿ اليت يقع فيها األصل لعملية القياس، ػٌبصها 

 : 31ىٌي كاآليتأضرب أربعة يمها إىل تقس "ابن جٍتٌ "يف اؼبطٌرد كالٌشاذ بأضربو الثالثة، مثٌ أعاد 30"الٌسراج

اؼبطرد عند ابن الٌسراج(، كىو ما كثر ظباعو كقياسو يف كالـ ) جميعا.مّطرد في القياس واالستعمال  -
يعترب ىذا الضرب أكثر األحواؿ صالحٌية لقياس ـ زيد، ضربت عمرا، مررت بسعيد، ك العرب، كبو: قا

 قياسا، كال جداؿ حولو.يغة أك الٌداللة اؼبطردة األمثلة اعبديدة على القاعدة أك الصٌ 

يذر  )الضرب الثاين من الٌشاذ عند ابن الٌسراج(، كبو ماضي:مّطرد في القياس، شاّذ في االستعمال.-
كيدع)كذر/كدع(فلم يرًدا يف كالـ العرب الفصحا ، لكن ذلك مل يبنع من جا  بعدىم من كضع أفعاؿ 
أخرل قياسا عليها على سبيل الواجب كالضركرة خركجا بذلك عن القاعدة القائلة بإتٌباع اؼبسموع يف حالة 

ا كثَت، كىو الرأم الذم قاؿ ...كغَتىتعارضو مع القياس،كما يف: يرد/كرد، يزف/كزف، يعد/كعد، يسع/كسع
الذم يعترب ىذه األمثلة شاٌذة ربفظ كال يقاس  ابن الٌسراج"ـبالفا بذلك ما ذىب إليو" "ابن جٌٍت "بو 

 .32عليها

الضرب األٌكؿ من الشاٌذ عند ابن الٌسراج(، كبو قوؽبم: . )القياسمّطرد في االستعمال، شاّذ في -
استصوب الٌشي ، كاستحوذ، كاستنوؽ اعبمل، بالٌرغم من ثبوت استعماؿ العرب ؽبذه األلفاظ يف كالمهم، 

قد حكم بعدـ جواز القياس عليها، كإف كاف النطق ّٔا ال حرج فيو، إتٌباعا يف ذلك  "ابن جٌٍت "إاٌل أنٌنا قبد 

                                                   
ككٌل شي  اتَّبع بعضو بعضا فقد اطَّرد، كمنو اطَّرد ل الكالـ، إذا »التتابع كاالستمرار، جا  يف )اعبمهرة(:  أصل مادة )ط ر د( يف اللغة ىو 28

ينظر: صبهرة اللغة: ابن دريد؛ أبو « اٌتسق ل على ما أريده. كاؼبًٍطرىدي: الٌرمح الٌصغَت تيطرد بو الوحش. كالطَّرًيدة: ما طردتو الكالب من صيد.
-2/630ـ، مادة )ط ر د(، 1987لبناف، الطبعة األكىل، -غبسن، ربقيق: رمزم منَت بعلبكي، دار العلم للماليُت، بَتكتبكر ؿبمد بن ا

631. 
الشُت كالذاؿ يدؿ على االنفراد كاؼبفارقة. شىذَّ الٌشي  يىًشٌذ شيذكذا. »تفيد مادة )ش ذ ذ( يف اللغة معٌت اؼبفارقة كالتفٌرد، يقوؿ "ابن فارس":  29

ينظر: مقاييس اللغة: ابن فارس؛ أبو اغبسُت أضبد بن زكريا اللغوٌم، « اذي الٌناس: الذين يكونوف يف القـو كليسوا من قبائلهم كال منازؽبم.كشيذَّ 
 .3/180مصر، )د.ط(، )د.ت(، مادة )ش ذ ذ(، -ربقيق: عبد السالـ ؿبمد ىاركف، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة

لبناف،  -الٌنحو: ابن الٌسراج؛ أبو بكر ؿبمد بن سهل النحوم البغدادم، ربقيق: عبد اغبسُت الفتلٌي، مؤٌسسة الرّْسالة، بَتكتاألصوؿ يف  30
 .57-1/56ـ، 1996ق / 1417الطبعة الثالثة، 

 . 99-1/97مصر، )د.ط(، )د.ت(، -ابن جٌٍت؛ أبو الفتح عثماف، ربقيق: ؿبمد علٌي النٌجار، دار الكتب اؼبصريٌة، القاىرةاػبصائص: 31
 . 1/57األصوؿ يف الٌنحو: ابن الٌسراج، 32
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، 33«إذا تعارضا نطىٍقتى باؼبسموع على ما جا  عليو، كمل تقسو يف غَته. »ارض الٌسماع كالقٌياس لقاعدة تع
 . 34، استعاذ..فيقاؿ: ستحاذفالصواب عنده ىو اعتالؽبا  "ابن الٌسراج"أٌما 

الضرب الثالث من الشاٌذ عند ابن الٌسراج(، كىو ما قٌل ظباعو . )جميعااالستعمال الشاّذ في القياس و -
، كىذا الضرب ال ياسو يف أقواؽبم كبو: تتميم مفعوؿ فيما عينو كاك، كبو: ثوب مصوكف، فرس مقوكدكق

 ال يرٌد إليو غَته إال على كجو اغبكاية.                      وبسن استعمالو ك 

ا األصل اؼبالحظ يف ىذا الٌصدد، ىو أنٌو رغم اتفاؽ الٌنحويُت على ىذه األحواؿ األربع اليت يقع فيه     
علما أٌف -اؼبقيس عليو بُت االطّْراد كالٌشذكذ، إاٌل إهٌنم اختلفوا يف األخذ كالعمل ّٔا من حالة إىل أخرل

-يف نظرنا-اختالفا انعكس يف توجو اللغويُت حديثا، مرٌده-االختالؼ كاقع حوؿ الٌضرب الثاين كالثالث
ن كل جديد مستحدث، فهناؾ اافظوف اؼبتزمّْتوف آرائهم حوؿ مدل قدرة اللغة العربٌية على التعبَت عتباين 

الذين يغالوف يف اإلتباع كاألخذ باؼبسموع كالتزامو، كىناؾ آٌّوزكف كآّدّْدكف الذين يقولوف بظاىرة مبو اللغة 
 35«ى كالـ العرب فهو من كالـ العرب.ما قيس عل» ضمن اإلطار الٌداخلٌي ؽبا، مستدلُت يف ذلك حبجة:

الفرع أك اؼبقيس؛ كىو اؼبكوف الٌلفظي الذم يقع ؿبٌل إسقاط للقواعد اللغوية سوا  الرّكن الثاني: -
على تعديٌة األحكاـ من الرٌكن األصلٌي إىل  ًتاكيب أك اؼبسائل الٌنحوية بنا ما تعٌلق منها بالكلمات أك ال

فإذا كاف اغبمل القياسٌي)قياس األحكاـ(، (، أك بكالصٌيغ الرٌكن الفرعٌي إٌما بالصوغ القياسٌي)قياس األمباط
صريف  اؼبقيس كلمات رٌدت إىل نظَتىا من اؼبشتقات كالصٌيغ يف أصل الوضع كما يصاحبها من قواعد التٌ 

عيت القواعد النحوية كاألساليب البالغية)الوصل كاإلعالؿ كالزيادة كالقلب...، كإذا كاف اؼبقيس تركيبا ري 
كالتأخَت..(اؼبؤٌصلة يف بنا  اعبملة، أٌما اؼبقيس من اؼبسألة النحوية فيقـو الٌنحاة حبملو على كالفصل، التقدًن 

 .36أصل قاعدٌم، أدٌؿ على العلة األنسب اعبامعة بينهما

 كالًتاكيب( يعدٌ الكلمات األمباط )كفبٌا هبدر بنا لفت االنتباه إليو يف ىذا اؼبوضع، ىو أٌف قياس   
باؼبكتسبات  هائاس لتوسيع اللغة العربٌية كإثراأكثرىا إفادة يف استثمار ظاىرة القيٌ أقرب أنواع القياس ك 

                                                   
 .1/117اػبصائص: ابن جنٌػي، 33
 .1/57األصوؿ يف الٌنحو: ابن الٌسراج، 34
 .1/357اػبصائص: ابن جٌٍت، 35
 .159-158البالغة(: سباـ حساف، ص-فقو اللغة-إبستيمولوجية للفكر اللغوم عند العرب النحو األصوؿ )دراسة36
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العلمٌي، كىو ما تسعى اؽبيئات العلمية كآّامع العربية ر اغبضارٌم كالثقايٌف ك العصريٌة اؼبتطلعة آلفاؽ التطوٌ 
الكلمات العربٌية الواردة يف  إعادة صوغو قياسا على أمباطا إىل تطبيقو يف تعريب الٌدخيل ك اللغويٌة حديث
 أصل الوضع.

يف  "ابن جنٌػي"يتشرط يف اؼبقيس أف يكوف مقيسا على كالـ العرب اؼبطٌرد بالٌسماع ك القياس، يقوؿ     
من قوة القياس عندىم أف ما قيس على كالـ العرب فهو عندىم من كالـ العرب، كبو قولك  إفٌ »ذلك: 

فر: ضربب ىذا من كالـ العرب، كلو بنيت مثلو ضَتب، ضورب، يف قولو: كيف تبٍت من ضرب مثل جع
 37(.ضركب أك كبو ذلك، مل يعتقد من كالـ العرب، ألنٌو قياس على األقل استعماال ك األضعف قياسا

كن الذم يسمح بتعديٌة اغبكم من اؼبعلـو إىل آّهوؿ بطريقة العٌلة؛ كىي الٌر الرّكن الثالث: -
اإليضاح الذم وبتاجو التفريع لالستدالؿ على ضبلو ك إغباقو باألصل اؼبقيس عليو فسَت ك عقلٌية قوامها التٌ 

 . 38الذم ترتبط بو العٌلة

أقواىا أدلٌة ك 39تعترب علل العربٌية اليت استنبطها الٌنحويوف من كالـ العرب أصل الوضع ك اؼبقيس
البشريٌة إىل اػبٌفة باألذكاؽ الٌسليمة أشٌدىا ظهورا كذلك العتمادىا على عنصر اغبٌس دبراعاة ميل الٌنفس 

كالطبائع اؼبستقيمة كما يف علل اؼبتكلمُت بعيدا عن الظٌن كاغبدس الذم يقيم عليو علما  الفقو مسائلهم 
 ، كىي ثالثة أقساـ:40الفقهٌية فهي مبنية على غلبة الظنّْ 

هم كأقواؽبم النابعة من سجيتهم كىي اليت يرتسم من خالؽبا اللغوٌم طرائق العرب يف كالم علل تعليمٌية:-
كيتعٌرؼ عليها بغرض تعٌلمها كالتمٌرف عليها الكتسأّا كآلية كصناعة إلنتاج اعبديد على منواؽبا، كسليقتهم، 

فالثركة اللغويٌة العربية اليت يتداكؽبا الناس اليـو مل يسمعها ىؤال  صبيعها بل مباذج منها فقط ازٌبذت فيما 
ها، كبو قوؽبم: قاـ زيد فهو قائم، كقولنا ؼبع فهو المع، ككتم فهو كامت...كغَتىا  بعد أصوال للقياس علي

 كثَت.

                                                   
 .1/114اػبصائص: ابن جٌٍت، 37
 . 161البالغة(: سباـ حساف، ص-فقو اللغة-األصوؿ )دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوم عند العرب النحو38
ـ، 1979ق / 1399لبناف، الطبعة الثالثة، -ق: مازف اؼببارؾ، دار النفائس، بَتكتااليضاح يف علل الٌنحو: الزجاجٌي؛ أبو القاسم، ربقي39
 .64ص
 . 144، 1/48اػبصائص: ابن جٌٍت،  40
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كما يف إٌف الٌناصبة الظبها اؼبشٌبو باؼبفعوؿ لفظا، كالرافعة ػبربىا اؼبشٌبو بالفاعل لفظا قٌياسا   علل قياسٌية:-
يف ذلك على الفعل اؼبتعٌدم الذم قٌدـ مفعولو على فاعلو ألهٌنا كأخواهتا شأّت الفعل اؼبتعٌدم إىل مفعوؿ 

 فعملت عملو.

اؼبسؤكؿ يف اإلجابة عن التساؤالت اؼبتعٌلقة بتفسَت كىي صبلة العلل اليت يعتٌل ّٔا  علل جدلية نظريٌة:-
 كإيضاح اؼبسائل النظريٌة اليت كرا  العٌلة اؼبربٌرة غبمل الفرع اؼبقيس على األصل اؼبقيس عليو، كما يف علل

 األفعاؿ شبهتموىا؟ األفعاؿ؟ كبأمٌ اؼبضارعة للفعل اؼبتعدم؛ فمن أم جهة شأّت ىذه اغبركؼ  "إٌف"
   41...كغَتىا كثَت اؼبستقبلة، أـ اغبادثة يف اغباؿ، أـ اؼبًتاخية، أـ اؼبنقضية بال مهلة؟ أـأباؼباضٌية، 

 بنا  على ىذه األقساـ اليت يتوزع عليها عنصر العٌلة عند الٌنحاة يبكننا رصد صنفُت من العلل:  

ّٔا يف أقيستهم اؼبقيس من كالـ العرب كىٌي األكثر عمال كموف فيها إىل اؼبسموع اؼبطٌرد ك علة وبت-
 .اللغويٌة

كعلة تنشأ عن تصٌور كزبمُت يف أذىاهنم تسوقهم إليو فطنتهم كحكمتهم اليت ربٌلل نظرهتم كتشٌخص -
 .  42أىدافهم ك استنتاجاهتم إزا  مواضيعهم بعد أخذ كردٌ 

اغبكم؛ كىو ما يثبت للمقيس من صٌحة اغبكم إذا ربققت العلة، من خالؿ الرّكن الرابع: -
ألصل من األصوؿ اللغويٌة اليت ال يستطيع اؼبتكلم ـبالفتها، فمثال ال يبكن ألحد أف ينصب الفاعل سبثيلو 

 .43كيقدمو على فعلو؛ ألٌف رفع الفاعل كتأخره حكم كاجب ال هبوز ذباكزه

أم أف يكوف كاحدا من األقيسة الٌلغوية اليت صٌح كركدىا  العرب استعمالو عندمن شركطو ثبوت ك 
ذا العمل ال يتٌم إال من خالؿ مصادر االستشهاد اليت أشرنا إليها سابقا، كمعرفة أحواؿ عن العرب، كى

                                                   
 . 65-64صااليضاح يف علل الٌنحو: الزجاجٌي، 41
 . 311االقًتاح يف أصوؿ الٌنحو كجدلو كبذيلو اإلصباح يف شرح االقًتاح: جالؿ الٌدين الٌسيوطي، ص42
 .178صالبالغة(: سباـ حساف، -فقو اللغة-األصوؿ )دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوم عند العرب النحو43
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يف حُت جٌوز بعضهم القياس على أصل اختلف يف حكمو ك منعو  .44اؼبقيس عليو بُت االطٌراد كالشذكذ
 .45بعضهم اآلخر

 دور القياس في تنمّية اللغة العربّية حديثا:   . 4

كدكره يف إثرا  كتطوير اللغة العربية يف العصر براز أنبٌية عامل )القياس( كباكؿ يف ىذا العنصر إ
اغبديث، انطالقا من الوقوؼ عند اؼبفردات كالًتاكيب كالصٌيغ ك الٌدالالت اعبديدة اليت أضيفت عن طريق 

بَت عما استحدث ها علما  العربٌية إىل التعئكرا القياس إىل ثركهتا اللغويٌة إضافة داخلية أك خارجٌية يسعى من
من متطلبات اغبياة العصرية، كذلك من خالؿ التنويو دبا قاـ بو اللغويوف عموما كآّامع اللغوية كاؽبيئات 
العلمية على كجو اػبصوص اليت ضبلت على عاتقها مسؤكلية النهوض بالبحث يف قضايا اللغة العربٌية ك 

 جعلها كافية  دبطالب العصر اغبديث.

اختالؼ  القاعدة اللغوية، مرٌدها اضطرابا منهجٌيا حوؿ اغبكم على صحة عرؼ القياس قديب
شديد التجريد » "اغبضرميٌ إسحاؽ  ابن أيب"القدما  حوؿ فصاحة قبيلة دكف قبيلة أخرل، فقد كاف 

فما كافق عنده كالـ العرب الفصحا  كاف قياسا، كما خرج عن استعماؽبم ال يصح القياس ، 46«.للقٌياس
أف القياس يصح على الوجهُت، ما يدخل يف كالـ العرب  "أبو عمرك بن العال " يرل عليو، يف حُت

األخرل مع األخذ باألكثر  الفصحا  اؼبوثوؽ ّٔم، كما ىبرج عن استعماؽبم يف ؽبجات قبائل العرب
و بقول "ابن جٌٍت "، كىو ما أكده 48«كاف لغة لقبيلة، صح القياس عليو  كل ما» ، معتربا بذلك أفٌ 47اطٌراد

فإذا كاف األمر يف اللغة اؼبعٌوؿ عليها ىكذا، كعلى ىذا فيجب أف » يف باب اختالؼ اللغات ككلها حٌجة:
منو، إاٌل أف إنساننا لو استعملها مل يكن ـبطئنا لكالـ  "كأشيع" يقل استعماؽبا، كأف يتخَت ما ىو أقول

                                                   
 .301االقًتاح يف أصوؿ الٌنحو كجدلو كبذيلو اإلصباح يف شرح االقًتاح: جالؿ الدين الٌسيوطي، ص44
 . 125-124ؼبع األدلة )يف أصوؿ الٌنحو(: ابن األنبارٌم، 45
بقات األدبا : ابن األنبارم؛ أبو الربكات كماؿ الدين عبد الرضباف بن ؿبمد، ربقيق: ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، اؼبكتبة نزىة األلبا  يف ط46

 .27ـ، ص2003ق/1424بَتكت، الطبعة األكىل، -العصريٌة، صيدا
 .20من أسرار اللغة: إبراىيم أنيس، ص47
 .1/258القًتاح: جالؿ الدين الٌسيوطي، االقًتاح يف أصوؿ الٌنحو كجدلو كبذيلو اإلصباح يف شرح ا48



 الفصل األّول                                 عـوامل تنمية الـّلغة العربّية في العصر الحديث
 

 
34 

غةو من لغات العرب مصيب غَت ـبطئ العرب، لكنو يكوف ـبطئنا ألجود اللغتُت)...(، فالناطق على قياس ل
 49«إف كاف غَت ما جا  بو خَتنا منو.ك 

الوجهُت( يصح القياس على الثاين )أٌما يف العصر اغبديث، فقد اذٌبو اللغويوف إىل األخذ بالرٌأم  
ىبدـ أغراضهم كمقاصدىم اعبديدة؛ حيث عرفت اللغة العربٌية حديثا نوعا من التوٌسع يف كضع األقيسة  فبٌا

اللغوية، منها ما جا  مطابقا لقواعد القياس باؼبنهج الٌسليم الذم ارتسمو القدما  ؽبا، كمنها ما كاف خارجا 
ف حقيقتو من خالؿ موقف كل من اؼبقيسة(، كىذا ما سنعرفو كنستش)اؼبسموعة منها ك  عن تلك األقيسة

 ؾبوزات التوٌسع فيو. ة العربٌية بالقاىرة من القياس ك اللغويُت كؾبمع اللغ

 موقف المحدثين من دور القياس في تنمّية اللغة العربية:. 1.4

 لقد انقسمت آرا  اللغويُت حديثا حوؿ قضية توسيع اللغة بالقياس إىل اذباىُت اثنُت:

بعيدا عن اؼبمارسة التطبيقية ؽبا؛  فيو أصحابو كبو التخطيط الٌلغوٌم لقياـ ىذه العملٌية سار االّتجاه األّول،
(منهجا يتناسب كالغرض كغَتىم كثَت )كمنهم زكي قبيب ؿبمود، كعمرك فركخ.. حيث ارتسم ىؤال 

فحاضرنا ال بٌد »التجديدٌم الذٌم يستهدفونو من القٌياس يتوزٌع على ثنائٌية القدًن اؼبوركث كاغبديث الطارئ
متيو كاعبديد ىو سيداه ، فهذا التوسع ك التجديد ال 50«أف يكوف نسيجا من قدًن ك جديد، كالقدًن ىو غبٍي

ابقُت بالقدر الذم ىبدـ أغراضهم امولة إاٌل من خالؿ االستفادة من أقيسة السٌ -يف نظر البعض-يتم
دىا خركجا بذلك عن التقليد األعمى للقدًن على االستجابة لكٌل تطور ربتاجو لغتهم حىت كإف مٌس قواع

 .51ك اإلتٌباع الٌضاؿ لألجنيٌب الغريب إىل فتح باب االجتهاد

تطٌورىا كالقوؿ القياس عامل أساس يف مبو اللغة ك كبن نوافق سباما ما ذىب إليو أصحاب ىذا االذٌباه، ف    
لكن ىذا التطور كما نعلم  ستعمليها؛أمشل دبختلف حاجات م ن للغة تطٌورا أكرب ككفا بالتوٌسع فيو يضم

كاؼبعجمٌي أكثر عرضة للتطٌور،  يبٌس مستويات اللغة بدرجات متفاكتة فإذا كاف اؼبستول الٌصويت كالٌداللٌ 
كيكوف يف أغلب األحياف  ببط فإٌف اؼبستويُت الٌصريٌف كالٌنحوم أقل عرضة لو، حيث وبدث التطور فيهما 

                                                   
 .2/12ابن جنػٌي، اػبصائص: 49
 .51ـ، ص1980ق/1400مصر، الطبعة األكىل، -ىذا العصر كثقافتو: زكي قبيب ؿبمود، دار الشركؽ، القاىرة50
 .117-116ـ، ص1981ق / 1401لبناف، )د.ط(، -عبقرية اللغة العربية: عمر فركخ، دار الكتاب العريٌب، بَتكت51
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يب كصٌيغ جديدة مقًتضة من لغات أخرل، دكف اؼبساس بقواعد اللغة تطٌورا خارجيا يقع بدخوؿ تراك
 كأبنيتها األصيلة. 

كقف فيو أصحابو موقفا متشٌددا من اؼبتحفظُت على ، فأخذ منحى عمليا االّتجاه الثانيأٌما 
عبد ا العاليلي" ؾبموعة من األكزاف  الشيخ"كضع فقد تطوراتو، العصر ك القياس بتجاىلهم ؼبستجدات 

على ما تتمٌتع بو اللغة العربٌية من موازين كصيغ  كتسكينا قياسااعبديدة اؼبختلفة طوال كقصرا، ربريكا 
صرفٌية، مشًتطا فيها أف ال تتجاكز )بالزيادة( سبعة أحرؼ اليت تتشٌكل منها الكلمة العربٌية الواحدة، كأف ال 

كذبديد معاين األكزاف العربٌية القديبة ف أك أكثر، كما أنٌو قاـ بتوسيع احد الحقتاذبتمع يف الوزف الو 
 :نباللتوضيح  فقط نُتزٍ كى كنكتفي ىنا بذكر ، 52(ًفعىلل،ًفعً ًفٍعل،فػيعىل، ل،فػيعي ل،عٍ )فػىٍعل،فػىعىل،فػىعيل،فىًعل،فػي 

ج" للشي  فيو غلق، كقد اشتقت منو ؾبموعة من للداللة على االٌتصاؼ بوحدة اؼباٌدة "رتٍ  "فـَْعل"الوزف -
فػىٍعال " لتعٌدد الشي  يف "ك الوحدات من الوصف )زٍبدىد(،  :)"فػىٍعلىل" ؼبا تعٌددت فيومنها اعبديدةاألكزاف 

كغَتىا  ... كلبوت، حلبوت(شي  )"فػىٍعلوت" لالستحالة من شي  إىل ك ا ، صنعا (، حرجانفصاؿ )غَت 
 (كثَت.

للداللة على االتصاؼ باؼبادة مع توزع كعلى ما ىو كبو: )رىعىج( لذم اؼباؿ الكثَت اؼبوزع يف  "فـََعل"الوزف-
اؼبالـز غَت اؼبزايل كبو: عىوىره، كقد اشتقت منو اس بالًتايٌب، أما يف العضويات فيدؿ على اؼبرض أيدم النٌ 

التفعل كاالضطراب )ىرماف(، ك على "فػىعىالف" للحركة اؼبتصلة ك )منها:  اعبديدةاألكزاف ؾبموعة من 
بيوتىى(، ك "فػىعىلىيَّا" للنفاذ إىل الٌصميم )حىزىنػىيَّا(...كغَتىا   "فػىعىليوتىى" الستيال  الوصف على الشي  دببالغة )رىكى

 53 كثَت.(

                                                   
ـ، 1985ق / 1406سوريا، الطبعة الثالثة، –هتذيب اؼبقدمة الٌلغوية )للعاليلي(: أسعد أضبد علٌي، دار السؤاؿ للطباعة كالنشر، دمشق  52
 .206-204ص
 .210-208اؼبرجع نفسو، ص53
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على قدرة الٌلغة العربية على  كدليلٌي الذم قٌدمو "الشيخ العاليلٌي"  لكن ىذا االجتهاد اعبدٌم العمل    
مو كالتوٌسع يف إطار خصائصها كظباهتا اؼبمٌيزة ؽبا الؽ نقدا الذعا من طرؼ بعض الباحثُت صٌنفوا فيو النٌ 

 . 54ىذه األكزاف اعبديدة األشكاؿ كاؼبعاين يف باب العجمة كالٌدخيل

لتعبَت عن ل كسعتهاصرٌح بأنبٌية ىذه األكزاف العربٌية فقد  "الكرمليٌ أنستاس  األب"مارم أٌما 
فأٌما أكزاف العربية، فمن أبدع ما كرد فيها، »ذا العصر يف قولو: اعبديدة كاستيعأّا ؾباراة بذلك ؽباىيم اؼبف

كىي من الغٌت حبيث هبد فيها الباحث ما هبزأه عن النحت كالًتكيب كتكثَت األلفاظ كالشركح، حىت إٌنك 
داللة األفعاؿ الثالثٌية ع كسٌ ؛ حيث 55«ال ذبد ما يضارعها يف سائر األلسنة، كلو كانت سامٌية األصل.

 :أيتت هي، ف(فاعل) اليت تأيت على كزفاؼبزيدة حبرؼ كاحد 

 ، كبو: شاركتو، قاتلتو، كقاكمتو، كدارستو، كقاكلتو...كغَتىا كثَت.دبعٌت اؼبشاركة-

ا أم قتلهم ا، كعافاؾ ا أم أعفاؾ، كباعدتو دبعٌت  عىٍلت، كبو: قاتلهمفػٍ دبعٌت فػىعىٍلت كأى -
 أبعدتو...كغَتىا من األمثلة.

تأيت من كاحد بغَت معٌت اؼبشاركة كال دبعٌت فعلت كال أفعلت، كبو: سافرت، كظاىرت، كسابقتو، كحاربتو -
 أم طلب كل منا أف يسبق كوبارب صاحبو.

 شاعرة فشعرتو، أم غالبتو يف الٌشعر.تأيت للمباراة كاؼبغالبة، كبو: شاعرتو م-

 56 دبعٌت تفاعل، كبو: ضا ؿ شخصو كتضا ؿ أم صغَّره.-

" بُت دالالت الكلمة الواحدة موضحا الفرؽ بينها كالفرؽ بُت مٌيز األب "مارم أنستاسكما 
تستعمل يف عالقة اغببّْ كاػبصومة،  "فىعالة" )العىالقة( بالفتح ك)الًعالقة( بالكسر، فاألكىل

دعا إىل إحيا  بعض األكزاف العربٌية إضافة إىل ذلك فقد  ،كالثانية"ًفعالة"تستعمل يف عالقة السَّوط كالقوس

                                                   
 . 341ـ، ص2005لبناف، الطبعة الٌسابعة عشرة، -دراسات يف فقو اللغة: صبحي الصاٌف، دار العلم للماليُت، بَتكت54

 .113ـ، ص1938مصر، )د.ط(، –نشو  اللغة العربية كمبوىا كاكتهاؽبا: األب أنستاس مارم الكرملٌي، اؼبطبعة العصريٌة، القاىرة 55
 .114-113، صنفسواؼبرجع  56
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القديبة كوزف )فػىعىٍلعىلى(، الذم يراد بو اؼببالغة يف الوصف عظيما كاف أـ صغَتا، كبو قوؽبم: غطىٍمطىم، 
 .57ثالثيٌ  نعتتكرار كلمات منحوتة من ، بعٌدىا  عصىٍبصب، كغشىٍمشم، كظبىٍعمع...كغَتىا من األمثلة

كإف كاف قد عرؼ انتقادات من -ختاما يبكننا القوؿ، أٌف علما  اللغة العربية قد بذلوا جهدا مقٌدرا 
يف قضية توسيع اللغة بالقياس على -مواطن الضعف كاػبللللظاىرة بعض الباحثُت شخصوا يف دراساهتم 

، كاكبصر يف عٌدة ؿباكر راعى فيها أصحابو الوقوؼ ك اإلجرائيٌ  تفاكت بينهم مشل البحث دبجاليو التنظَتم
ما  من جديد؛ فقد عند كٌل مطلب جديد من شأنو ربقيق ثرا  للغة العربية يضمن ؽبا اغبيوية كالنٌ 

استحدثت معاين بعض األكزاف العربية القديبة كتغَتت مدلوالهتا عما كانت من قبل مع إحيا  البعض 
ؽبا للتعبَت عن معاف جديدة، ك كضع مفردات جديدة بنا  على أقيسة قديبة، إضافة إىل اآلخر منها كاستعما

 يف كالـ العرب. يدة غَت مألوفة بنا  على الوارد كضع أقيسة جد

 موقف المجمع اللغوي بالقاىرة من دور القياس في تنمّية اللغة العربية حديثا: . 2.4

ىل أٌف أعالمو قد اذٌبهوا منذ الدكرة األكىل النعقاد جلساتو إ كجدناإذا نظرنا يف أعماؿ آّمع كنشاطاتو 
لى كالـ العرب فهو ما قيس ع» اللغة العربية إتباعا يف ذلك للمقولة الشهَتة:األخذ دببدأ القياس يف توسيع 

كبَتا من   اللغوم حيزااهتم شغل فيها القياس ؛ حيث أكلوه عناية كبَتة يف حبوثهم كقرار 58«من كالـ العرب
غة ك مشتقاهتا كذلك إيبانا منهم دبا وبٌققو ىذا اؼببدأ من سعة كبَتة يف اللٌ  اىتمامهم مقارنة بالقياس الٌنحومٌ 

يات اغبديثة العلمية منها كاغبضاريٌة ك الفنٌية، من ىنا رأل فبٌا يعُت الباحثُت على كضع أظبا  عربية للمسمٌ 
دراسة » عاتقو فصال يستٌند إىل ىدؼ من أىدافو أال كىو:آّمع ضركرة الفصل يف ىذه اؼبهٌمة اؼبلقاة على 

اس فيها لتفي باألغراض العلمية من آرا  أئمتها ما يوٌسع القيٌ -إذا دعت الضركرة-ٌتخٌَت أف يقواعد اللغة ك 
 ، كىو ما سنوضحو يف ىذا العنصر دبحاكره  الفرعٌية اآلتية: 59«كغَت العلمية

 

                                                   
 . 116-115نشو  اللغة العربية كمبوىا كاكتهاؽبا: األب أنستاس مارم الكرملٌي، ص 57
 .1/114ابن جٌٍت، اػبصائص:  58
ق / 1404مصر، الطبعة األكىل، –ـ(: شوقي ضيف، اؼبطابع األمَتيٌة، القاىرة1984-1934ؾبمع اللغة العربٌية )يف طبسُت عاما  59

 .23ـ، ص1984
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 مّتبع في القياس: التخطيط المنهجّي للمجمع ال. 1.2.4

ترؾ الباب مفتوحا على مصراع بو يف حدكد ك  قوامو األخذاس الٌلغوم منهجا اتٌبع آّمع يف عملٌية القيٌ     
غوية اليت أقٌرىا القدما  ظباعا كقياسا من ، دبعٌت آخر االلتزاـ دبا جا  يف اللغة العربية من األقيسة اللٌ 60كاحد

بتجاكز اؼبألوؼ منها إىل اؼبتخٌَت فبٌا كرد يف كالـ العرب -عند الضركرة-اؼبوضوعةع يف اؼبقاييس جهة، كالتوسٌ 
 دبقتضى اغباجة من جهة أخرل.

فقد كاف آّمع يستدٌؿ باؼبسموع اؼبطٌرد من كالـ العرب يف كضع اعبديد من االستعماالت، كيقيس     
، قياسا قوامو غياب  إذا كرد شي  كمل يعلم   أنٌو»أم اؼبسموع آّهوؿ من الكلمات على نظَتىا من اؼبعلـو

، معتمدا يف ذلك 61«ال أٌنك تقيس مع كجود الٌسماع ،فإٌنك تقيسو على ىذا ،كيف تكٌلموا دبصدره
دكف أف يبُتّْ حٌده، فأحيانا قبده قد اعتمد اغبٌد األقصى)مائتا مثاؿ(يف قياس  القياس على الكثير المّطرد

ىل ثالثة عشر كمائة مثاؿ يف صيغ أخرل، مٌث إىل سبعُت مثاؿ، لتنزؿ إىل بعض الصيغ، لتتدرٌج نسبة اغبٌد إ
، ىذا باإلضافة إىل كضع أقيسة جديدة مل تسمع عن العرب 62اثٍت عشر مثاال بل لتصَت مثاال كاحدا

تتناسب ك أكضاع اللغة يف العصر اغبديث قياسا على ما كرد يف كالمهم، أم اعتمادا على ما قٌرره القدما  
بار علما  اللغة العربٌية، فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غَت ـبطئ، معٌلال ذلك من ك

، أم توٌىم أصالة اغبرؼ سوا  أكاف زائدا أـ متحٌوال فبٌا دعت إليو اغباجة 63دبسألة البنا  على التوٌىم

                                                   
 .203ـ، ص1995ق/1415مصر، الطبعة األكىل، -القياس يف اللغة العربٌية: ؿبمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العريٌب، القاىرة 60
مصر، -ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي، اؼبطبعة األمَتيٌة، القاىرةات آّمع، كاالحتجاج ؽبا: الشيخ أضبد االسكندرٌم، الغرض من قرار  61

 .1/206ـ، 1935
يف أصوؿ اللغة )القرارات اليت صدرت يف الدكرات من الثانٌية كاألربعُت إىل الٌسابعة كاألربعُت(: مصطفى حجازم كضاحي عبد الباقٌي،  62
 . 3/80ـ، 1983ق / 1403مصر، الطبعة األكىل، -يئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتيٌة، القاىرةاؽب
بية كىو عبارة عن ظاىرة لغوية فطن إليها القدما  يف قواعدىم اللغوية باعتبارىا سرا من أسرار العربية كدٌعمها ادثوف بغرض إثرا  العر 63

اللغوٌم يستنبط شيئا جديدا يف حالة غياب اؼبفردة اليت يستدعيها عند اغباجة إليها، بنا  على ما  كتطويعها ػبدمة اغبياة العصريٌة، ذلك أفٌ 
صيغة جديدة  ىبتزف يف ؿبصولو القاموسي على أساس عملية اؼبقارنة بُت الصيغة غَت اؼبعلومة بنظَتهتا اؼبعلومة لتتوٌلد عن ىذه اؼبقارنة يف النهاية

غة، بل توىم اللغوم بوجودىا، كقد أغبقها الدكتور "إبراىيم أنيس" بظاىرة لغويٌة ظباىا الغريٌب "ىرماف بوؿ" بػػػػػػ مل يتعارؼ عليها أىل ىذه الل
سعة "القياس اػباطئ" أك ما نسميو اليـو )باألخطا  اللغويٌة(. ينظر: يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التا

)د.ط(، مصر، -رة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضبد كؿبمد شوقي أمُت، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتيٌة، القاىرةكالعشرين إىل الدك 
(: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، 1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما . ك 46-1/44ـ، 1969ق / 1388

 .24-23ـ، ص1984ق / 1404مصر، )د.ط(، -ألمَتية، القاىرةاؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع ا



 الفصل األّول                                 عـوامل تنمية الـّلغة العربّية في العصر الحديث
 

 
39 

إاٌل أٌف اللغويُت  ل فيها )تفٌعل()سبفعل( اليت يأباىا الوزف )فعل( اؼبزيد، ألٌف األص صيغةكما يف ،  64كالضركرة
حديثا دعوا إىل إضافتها إىل أبنية الفعل الثالثي اؼبزيد متونبُت يف ذلك أصالة حرؼ اؼبيم الزائدة كما يف: 

 . 65سبنطق، سبندؿ، سبدرع..قياسا يف ذلك على ما كرد يف كالـ العرب قديبا كبو: سبسلم، سبذىب...كغَتىا

 دعائم المجمع في قبول وإجازة األقيسة الجديدة: . 2.2.4

كضع آّمع صبلة من اؼبعايَت يستنٌد إليها يف قبوؿ الكلمات اؼبستحدثة كإجازة أقيستها ىي  
 كاآليت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
د كؿبمد يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضب64

 . 25مد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، ص(: ؿب1984-1934. كؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما 1/44شوقي أمُت، 

د كؿبمد يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضب65
 .1/47شوقي أمُت، 
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 المعيار األّول: موقف النحاة القدماء من الظاىرة المدروسة.

ى رصد كمعرفة آرا  النحويُت قديبا يف اؼبسألة يتوٌقف عمل أعضا  آّمع الٌلغوم يف ىذا اؼبعيار، عل
اللغوية ؿبٌل الدراسة، كربليلها من خالؿ النظر يف زكاياىا اؼبختلفة فبٌا يسمح ؽبم باافظة على اؼبتفق عليو 
يف الظاىرة اللغويٌة من جهة، كالتوسيع يف اؼبضٌيق كاؼبختلف فيها من جهة أخرل، خدمة للعربية كمطالبها 

 .66التخفيف يف شركط صوغ أفعل التفضيلاعبديدة، ك

لبلص من خالؿ ىذا اؼبعيار إىل حقيقة يف غاية األنبية تتعٌلق دبدل استفادة اللغويُت من علم 
الٌنحويُت يف ظاىرة القياس اليت برعوا فيها إىل أقصى حٌد نظركا فيها إىل األكزاف كالًتاكيب كالكلمات اليت 

صبعها علما  العربٌية قواعد يصٌح االتياف دبثلها، كلعل أكثر ما يثبت كالمنا  استنبطوىا من اؼباٌدة اػبامة اليت
 الرباىُت النحوية يف الكتب اللغويٌة على تفسَت القياس اللغوٌم. ىو سيطرة

 شيوع الظاىرة المحتج بها في العربّية الفصحى. المعيار الثانّي:

طٌرادىا امبدأ الشيوع ككثرة الٌتداكؿ فبٌا يقضي بأقاـ آّمع صحة القٌياس على ظاىرة لغويٌة ما على 
كىذا ال يتم معرفتو إاٌل من خالؿ الوقوؼ عندىا كالتنقيب عليها يف الٌنصوص القديبة للغة العربية اؼبستشهد 

 .كالـ العرب  شعر( مننثر أك كمقيس )ّٔا من كتاب كسنة كمسموع 

 السماع من المحدثين(.       المعاصرة )المعيار الثالث: شيوع الظاىرة في الفصحى 

لقد ربط آّمع مشركعية استخداـ األلفاظ ادثة لتحقيق أغراض الفرد كحاجياتو اؼبعاصرة بقبوؽبا 
يف الصحف، الرسائل، اؼبختلفة )كاستساغتها من طرؼ أفراد آّتمع اؼبعرٌب عنو بتداكؽبا يف االستعماالت 

 67 ديد كضبط مدلوالهتا اؼبرىوف بسالمة االستعماؿ كقوة األدا .يؤدم إىل رب ( فبٌاكغَتىا...الكتب، اؼبسرح

 

                                                   
ة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضبد كؿبمد يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسع66

-62صؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، : (1984-1934)يف طبسُت عاما . كؾبموعة القرارات العلمية 122-1/121شوقي أمُت، 
63. 
 كما بعدىا. 210القياس يف اللغة العربٌية: ؿبمد حسن عبد العزيز، ص 67
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 بعض قرارات المجمع في القياس:. 3.2.4

اليت أصدرىا آّمع يف دكراتو كعٍرًضها 68كباكؿ يف ىذا العنصر الوقوؼ عند صبلة من القرارات العلمية    
القرارات ربتاج إىل دراسة مستفيضة عرضا موجزا انطالقا فبٌا تسمح بو ىذه الدراسة، ذلك أف ىذه 

كمستقلة تفي دبا جا  فيها من جهود كاقبازات هبدر بأٌم باحث عريٌب االحتفا  ّٔا، فهي ليست كليدة 
نقل بل ىٌي شبرة حبوث كاجتهادات كدراسات عميقة استند فيها أصحأّا إىل أقواؿ علما  اللغة العربية 

يف تيسَت اللغة كتنميتها يف العصر اغباضر فبٌا -مرة أخرل-القياس القدامى، استنادا أكدكا بو صالحية أداة
يعٌزز مكانة اللغة العربية كقدرهتا على التجديد يف ثركهتا دبسايرة الثورة العلمية يف إطار اافظة على الًتاث، 

قل بالدرجة األكىل اليت سبس اغب اللغويٌة( )األقيسة مركزين فيها)القرارات(على اؼبسائل اللغوية
اؼبعجمٌي)اؼبفردايت(كالٌدالل باعتبارنبا أكثر اغبقوؿ اؼبعرفية عرضة للتغٌَت ك التطٌور، كؼبا ؽبما من أنبية كبَتة يف 

ها آّمع إىل ئسائل الٌنحوية اليت يسعى من كرامشركعية تنمية كتوسيع اللغة العربية إىل جانب بعض اؼب
بالبنػى كاألساليب كالًتاكيب اعبملٌية اليت تعد دبثابة بؤرة  تيسَت النحو ك إعادة النظر يف كل ما لو عالقة

 البحث الٌلغوم بشىت ألوانو.

 

 

 

 

 
                                                   

منها ما ىو استكماؿ ؼبوضوعو كقرار اسم »القرارات العلمٌية اليت أصدرىا آّمع يف أقيسة اللغة كأكضاعها العامة على أكجو متعٌددة: جا ت 68
 اآللة)...(. كمنها ما ىو رفع لقيد التـز بو آّمع فيما سلف كرفع قيد الضركرة يف االشتقاؽ من أظبا  األعياف. كمنها ما ىو رسم ػبطة

ق لقرار ؾبمعي سابق، كقواعد االشتقاؽ من اعبامد كقواعد الٌنحت. كمنها ما ىو عدكؿ عن قرار ؾبمعي من قبل، كإجازة غبوؽ التا  التطبي
لفعوؿ صفة دبعٌت فاعل. كمنها ما ىو دراسة موضوعات جديدة يف أصوؿ اللغة كمواضعاهتا للتقريب كالتيسَت. كمنها ما كاف ذبويزا 

ينظر: يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة « ف عليها)...(الستعماالت شائعة ـبتل
ـ(: شوقي 1984-1934. كؾبمع اللغة العربٌية )يف طبسُت عاما 14-1/13الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضبد كؿبمد شوقي أمُت، 

 .88ضيف، ص



 الفصل األّول                                 عـوامل تنمية الـّلغة العربّية في العصر الحديث
 

 
42 

 القرارات المتعّلقة بالمسائل اللغوية:. 1.3.2.4

 األٌكؿ: ربقق» بشركط ثالثة:-كىو أكؿ مسألة حبثها كطرحها يف مؤسبراتو-69قٌرر آّمع قياسٌية التضمُت 
الثالث: كجود قرينة تدؿ على مالحظة الفعل اآلخر، كيؤمن معها الٌلبس.  اؼبناسبة بُت الفعلُت. الثاين:

، ك عليو فقد جٌوز آّمع استعماؿ صبلة من األساليب كاأللفاظ ادثة 70«الٌتضمُت للذكؽ العريٌب. مال مة
 71على سبيل الٌتضمُت، نذكر منها:

 فعل أجاب معٌت الرٌد كحرؼ اعبر على معٌت عن. ال السؤاؿ( بتضمُتأجاب على ) -

 الفعل جاب معٌت الفعل طاؼ كسار.  ببضاعتو( بتضمُتهبوب يف البالد ) -

 الفعل احتاج معٌت الطلب. كبتاجو( بتضمُت)ننتج كل ما  -

 الفعل قًبل معٌت الفعل رضى. باألمر( بتضمُتقبل ) -

                                                   
ضمنت الشي  ضمانا: كفلت بو، فأنا ضاًمنه كضىمُته. »إيداع الشي  يف داخل شي  آخر، جا  يف )الٌصحاح(:  "اللغة"التضمُت يف "69

ٍنتىوي إياه. ٍنتيوي الشي  تضمينا فتضمنو عٌت، مثل غرمتو. ككل شي  جعلتو يف كعا  فقد ضمَّ الٌصحاح )تاج اللغة كصحاح العربٌية(: ينظر: « كضىمَّ
ـ، 1987ىػ / 1407لبناف، الطبعة الرابعة، -اد، ربقيق: أضبد عبد الغفور عطٌار، دار العلم للماليُت، بَتكتاعبوىرٌم؛ إظباعيل بن ضبٌ 

إشراب معٌت فعل لفعل ليعامل ميعىامىلىتو. كىًبًعبىارىة أيٍخرىل: ىيوى أىف وبمل اللٍَّفظ معٌت غَت الًَّذم يٍستىحٌقوي » " فهو:االصطالحأٌما يف ". 6/2155
ؾبمع القاىرة بقولو:  كيعٌرفو. 266ينظر: الكليات )معجم يف اؼبصطلحات كالفركؽ اللغويٌة(: أبو البقا  الكفوٌم، ص« ة ظىاًىرىة.ًبغىٍَت آلى 

ينظر: ؾبلة ؾبمع «. التضمُت أف يؤٌدم الفعل أك ما يف معناه يف التعبَت مؤدل فعل آخر أك ما يف معناه، فيعطى حكمو يف التعدية كالٌلزـك»
. نالحظ يف ىذا التعريف أٌف 1/33ـ، 1935ق / 1353مصر، -عربٌية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؼبطبعة األمَتية، القاىرةاللغة ال

س كتربز أعضا  آّمع مل يشًتطوا يف الفعل النائب اؼبوافقة اؼبعنوية التامة للفعل اؼبنوب عليو بل يكفي مالحظة ظبة داللية كاحدة ترفع الٌلب
دل اشتماؿ الفعل النائب )اؼبتجوز يف قبولو(، كتوسعو للتعبَت عن معٌت الفعل اؼبنوب عليو )الوارد يف أصل الوضع(، تظهر يف الغالب يف م

اغبركؼ اعبارة باعتبارىا ىي األخرل قابلة لتعويض بعضها ببعض. كانطالقا من ىذا التجاكر التضمينٌػي بُت الفعل كحرؼ اعبر حصر آّمع 
تضمُت يف صورتاف نبا: "األكىل: صورة تضمُت فعل متعد حبرؼ جر معٌت فعل متعد حبرؼ جر آخر. كالثانية: صورة تضمُت فعل متعد صور ال

يف أصوؿ اللغة )القرارات اليت صدرت يف الٌدكرات من الثامنة ينظر: « بنفسو معٌت فعل يتعدل حبرؼ من حركؼ اعبر فيتعدل مثلو حبرفو.
ـ، 2003ق/1424مصر، الطبعة األكىل،  -نة كالستُت(: أضبد ـبتار عمر، مركز اغباسب اآلل دبجمع اللغة العربٌية، القاىرةكاألربعُت إىل الثام

4/205. 
ؿبمد  :(1984-1934)يف طبسُت عاما . كؾبموعة القرارات العلمية 1/33ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  70

 .6ص كإبراىيم الًٌتزم،شوقي أمُت 
ـ(: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًتزٌم، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتيٌة 1987إىل  1934القرارات آّمعٌية )يف األلفاظ كاألساليب من71

من  195، 182، 121. كينظر أيضا الصفحات: ص169، 129، 79، 76، 74ـ، ص1989ق/1410مصر، )د.ط(، -القاىرة
در. كينظر: كتاب األلفاظ كاألساليب )من الٌدكرة اػبامسة كالٌثالثُت إىل الٌدكرة اغباديٌة كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت، كمصطفى نفس اؼبص

، القاىرة  .129، 85، 2/33مصر، )د.ط(، )د.ت(، -حجازم، دار أخبار اليـو



 الفصل األّول                                 عـوامل تنمية الـّلغة العربّية في العصر الحديث
 

 
43 

 الفعل أناب أك كٌكل.)فوضت فالنا يف األمر(بتضمُت الفعل فوض معٌت -

 ّٓأريد صنع مصدر من كلمة، يزاد عليها يا   إذا»اسم ن كٌل مع قياسٌية صوغ اؼبصدر الصناعٌي مقٌرر ا
، األلوىٌية، كالفركسٌية، اعباىلٌية، العصبٌيةقياسا على ما جا  يف كالـ العرب  72«النسب كالتا 

صالية، إسكارية، افتتاحية، اقتصادكية، تركهبية، الربانٌية....كغَتىا كثَت، كفبا استخدـ حديثا قبد: استئ
 ذبديدية، جسدانية...كغَتىا كثَت.

  كٌل فعل ثالثٌي متعٌدم مل يسمع لو كزف منها قٌياسا على الصٌيغ   اآللة منقٌرر آّمع قياسٌية صوغ اسم
 .73اؼبشهورة يف فصيح كالـ العرب اآلتية: ًمفعل)ـًبرز(، ًمفعلة)ًمكسحة(، ًمفعاؿ)ًمفتاح(

 ك بالكسر من باب الثالثي،  "ًفعالة" قرر آّمع قياسية صوغ اؼبصادر الٌدالة على اغبرفة أك شبهها على كزف
كاؼبصادر ن كل فعل ثالثي الـز مفتوح العُت، الة على التقلب كاالضطراب على كزف فعالف ماؼبصادر الدٌ 

  74.الـز مفتوح العُتمن الفعل الثالثي ال "فيعاؿ" الٌدالة على اؼبرض كالسقم على كزف
  ،قرر آّمع قياسٌية صوغ"فػىعىل"من العضو للٌداللة على إصابتو قياسا على ما كرد عن العرب قديبا، كرأسو

 .75دمغو، كبده، أذنو، أنفو....كغَتىا كثَت
  قياسا على ما كرد قديبا، كبو قولك: 76قٌرر آّمع قياسٌية صيغة"استفعل"إلفادة الطٌلب أك الٌصَتكرة

استكتب قٌصة:طلب كتابتها أك صٌَتهتا كتابا، استنجد باؼبارٌة: طلب النجدة كاؼبساعدة منهم، كما أجاز 
آّمع أيضا دخوؿ السُت كالتا  على"فعل"للٌداللة على اعبعل ك االزباذ بغرض تيسَت االصطالح كالكتابة 

،  كمن األلفاظ ل فحالدا، استأجر أجَتا، استفحيف عصر كثرت فيو اؼبستحدثات، كبو: استعبد عب

                                                   
(: ؿبمد 1984-1934كؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما  .1/35ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي: 72

 .107شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، ص
ؿبمد : (1984-1934)يف طبسُت عاما . كؾبموعة القرارات العلمية 1/35ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي:73

 .46صشوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، 
(: ؿبمد 1984-1934)يف طبسُت عاما . كؾبموعة القرارات العلمية 1/34ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي:ؾبل74

 .118-117، 113صشوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، 
لرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضبد كؿبمد يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة ا75

 .95(: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، ص1984-1934. كؾبموعة القرارات العلمٌية )يف طبسُت عاما 1/39شوقي أمُت، 
(: ؿبمد 1984-1934 عاما . كؾبموعة القرارات العلمٌية )يف طبسُت1/37ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي:76

 .99شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، ص
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، كاستمتع بالٌشي : أم 77اعبديدة اؼبستخدمة حديثا قبد: استهدؼ الٌشي : أم جعلو كازبذه ىدفا لو
 جعلو كازٌبذه متعة لو. 

 قنع/أقنع، بكى/أبكى، ظبع/أظبع...كغَتىا  ، كبو:78أجاز آّمع قياسٌية تعدية الفعل الثالثٌي الاٌلـز باؽبمزة
 من األمثلة.

 ّٓمع قياسية اشتقاؽ أفعاؿ اؼبطاكعة بغرض ربقيق مطالب العلـو كالفنوف اعبديدة يف صبلة من األفعاؿ أقٌر ا
 ىي: 

/انقتل، كبو: قتلمطاكع"فعل"من الفعل الثالثٌي اؼبتعٌدم ىو"انفعل"إذا مل تكن فاؤه أحد حركؼ)كلنمر(، -
 .79اتصلضرب/انضرب..، أك"افتعل"إذا كانت فاؤه أحد ىذه اغبركؼ، كبو: كصلتو ف

 .80فاعل"الواصف ؼبفعولو بأصل مصدره ىو"تفاعل"، كبو: باعدتو فتباعد" مطاكع-

 .81مطاكع "فٌعل"بتشديد العُت ىو"تفٌعل"، كبو: لىػػػٌمػػػػعتو فتلٌمع-

 القرارات المتعّلقة بالمسائل الّنحويّة:. 2.3.2.4

يبس ىذا اعبانب القواعد كاألحكاـ اؼبتعٌلقة بالٌلغة اليت يستهدؼ منها تيسَت الٌنحو كالٌتخفيف يف      
 بعض قضاياه رفعا بذلك للحرج الذم يبكن أف يقع فيو الٌلغويوف كىي كثَتة نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ: 

  ،صبوع التأنيث الشائعة التالٌية: إطارات،  ترل اللجنة إجازة»جٌوز آّمع ؾبموعة من صبوع التأنيث الٌساؼبة
 82«(...)بالغات، جزا ات، جوازات، حسابات، خطابات، خياالت، سندات، صمامات، عطا ات

                                                   
د كؿبمد يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضب77

 .97(: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، ص1984-1934. كؾبموعة القرارات العلمٌية )يف طبسُت عاما 1/40شوقي أمُت، 
ؿبمد : (1984-1934)يف طبسُت عاما . كؾبموعة القرارات العلمية 1/37ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي:78

 .91صشوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، 
ؿبمد : (1984-1934)يف طبسُت عاما . كؾبموعة القرارات العلمٌية 1/36ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي:79

 .101صشوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، 
(: ؿبمد 1984-1934)يف طبسُت عاما . كؾبموعة القرارات العلمية 1/36ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي:80
 .103، صوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزمش

 .1/36ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي:81
يف أصوؿ اللغة )كيشمل أعماؿ عبنة األصوؿ كالقرارات اليت أصدرىا آّمع كذلك يف الدكرات السبع(: من اػبامسة كالثالثُت إىل اغبادية  82

، القاىرة كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت  .2/59ـ، 1975ق / 1395مصر، الطبعة األكىل، -كمصطفى حجازم، دار أخبار اليـو
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 كغَتىا كثَت كصبعو صبعٍي  كصفا الذم مؤنثو)فعالنة(كعطشانة، غضبانة.. "فعالف" أقر آّمع جواز تصريف
 .83تصحيح كما يف سكرانوف كسكرانات

  كصبعها صبع تصحيح للمذكر كاؼبؤنث، كبو:   "فعوؿ" غبوؽ تا  التأنيث بصيغةأجاز آّمع
/كتومة/كتوموف/ كتومات،   .84كأشباىها كثَتة كسوؿ/كسولة،كسولوف/كسوالت... كتـو

  ،كبو: أباح آّمع قياسٌية صبع"فٍعل"اسم صحيح العُت على"أفعاؿ"مطلقا سوا  أكاف صحيح الفا  كالالـ
مهموزىا كاؼبضعف، كبو: اؿ، عينق/أعناؽ، أك معتل الفا  ك عىضد/أعضاد، ضًبل/أضب /أسقاـ،سقم

 .85ككر/أككار، أمر/أمرا ، سٌد/ أسداد، سٌر/أسرار..كغَتىا كثَت
  يرل آّمع قياسٌية صبع مفعوؿ اظبا كمصدرا على مفاعيل مطلقا قياسا على األمثلة الكثَتة اليت صبعها

كغَتىا  نوف/ؾبانُت، فبلوؾ/فباليك، مشهور/مشاىَت، ملعوف/مالعُت..النحاة، كبو: مكسور/مكاسَت، ؾب
، أٌما يف العصر اغبديث فنجد: مشحوف/مشاحُت، مطلوب/مطاليب، مقصود/مقاصيد، 86من األمثلة

/ مراسيم...كغَتىا كثَت.    مقلوب/مقاليب، مرسـو
 م زائدة على صيغة اسم الفاعل أك تأيت يف ىيئة صفات اؼبصٌدرة دبيّٓمع قياسٌية صبع الكلمات اليت جٌوز ا

اسم اؼبفعوؿ على زنة مفاعل أك مفاعيل)صبع تكسَت(قياسا على اؼبسموع فيها من األمثلة يف فصيح 
الكالـ، كبو: مصاعب/ مصعب، مضاجر أك مضاجَت/ مضجر، معاجم/معجم، مناكر/ منكر...كغَتىا 

                                                   
د كؿبمد يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضب83

 .133، ص(: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم1984-1934)يف طبسُت عاما  . كؾبموعة القرارات العلمية1/80شوقي أمُت، 
د كؿبمد يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضب84

ؿ كالقرارات اليت أصدرىا آّمع كذلك يف الدكرات السبع: من اػبامسة . كيف أصوؿ اللغة )كيشمل أعماؿ عبنة األصو 1/74شوقي أمُت، 
-1934)يف طبسُت عاما . كؾبموعة القرارات العلمٌية 2/27كالثالثُت إىل اغبادية كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت كمصطفى حجازم، 

 .131، صشوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم: ؿبمد (1984
نة األصوؿ كالقرارات اليت أصدرىا آّمع كذلك يف الدكرات السبع: من اػبامسة كالثالثُت إىل اغبادية يف أصوؿ اللغة )كيشمل أعماؿ عب85

شوقي أمُت : ؿبمد (1984-1934)يف طبسُت عاما . كؾبموعة القرارات العلمٌية 2/27كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت كمصطفى حجازم، 
 .73، صكإبراىيم الًٌتزم

يف أصوؿ اللغة )كيشمل أعماؿ عبنة األصوؿ كالقرارات اليت أصدرىا آّمع كذلك يف الدكرات السبع: من اػبامسة كالثالثُت إىل اغبادية 86
-1934كؾبموعة القرارات العلمٌية )يف طبسُت عاما . )كينظر اؽبامش أيضا.( 2/32كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت كمصطفى حجازم، 

 . )كينظر اؽبامش أيضا.(76، صمُت كإبراىيم الًٌتزم(: ؿبمد شوقي أ1984
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أك  ر اغباضر قبد: ؾبامع/ؾبمع، مواضع،، كفبٌا استعمل يف العص87من الشواىد اؼبنقولة من كتب اللغة
 مواضيع/موضوع ، معامل/معلم، مصارؼ، مصاريف/مصرؼ...كغَتىا كثَت. 

 :قٌرر آّمع قياسٌية النعت باؼبصدر بشركط مضبوطة ىي 
 يشًتط يف اؼبصدر التذكَت كاإلفراد.-
 أف يأيت على أكزاف الٌثالثٌي.-
 .88دبيم زائدة)مصدرا ميميا( يكوف مبدك  أالٌ -
 التعريف(حاال ضبال على ما جا  من نظائره يف فصيح  "اؿ" جٌوز آّمع قياسٌية كقوع اؼبصدر)نكرة ؿبذكؼ

 .89الكالـ
  يرل آّمع جواز إعراب االسم الذم يأيت بعد أدكات الٌشرط)أٍف، إذا..(أخذا برأم البصرٌيُت)مرفوع بفعل

 . 90مقٌدر(لشهرتو ك شيوعو

 

 

 

 

                                                   
يف أصوؿ اللغة )كيشمل أعماؿ عبنة األصوؿ كالقرارات اليت أصدرىا آّمع كذلك يف الدكرات الٌسبع: من اػبامسة كالثالثُت إىل اغبادية 87

(: ؿبمد شوقي أمُت 1984-1934عاما  . كؾبموعة القرارات العلمٌية )يف طبسُت2/41كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت كمصطفى حجازم، 
 .77ص ،كإبراىيم الًٌتزم

يف أصوؿ اللغة )كيشمل أعماؿ عبنة األصوؿ كالقرارات اليت أصدرىا آّمع كذلك يف الدكرات السبع: من اػبامسة كالثالثُت إىل اغبادية 88
ؿبمد شوقي  :(1984-1934يف طبسُت عاما ). كؾبموعة القرارات العلمٌية 2/160كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت كمصطفى حجازم، 

 .108، صأمُت كإبراىيم الًٌتزم
يف أصوؿ اللغة )كيشمل أعماؿ عبنة األصوؿ كالقرارات اليت أصدرىا آّمع كذلك يف الدكرات السبع: من اػبامسة كالثالثُت إىل اغبادية 89

ؿبمد شوقي  :(1984-1934)يف طبسُت عاما  لعلمٌية. كؾبموعة القرارات ا2/166كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت كمصطفى حجازم، 
 .109، صأمُت كإبراىيم الًٌتزم

يف أصوؿ اللغة )كيشمل أعماؿ عبنة األصوؿ كالقرارات اليت أصدرىا آّمع كذلك يف الدكرات السبع: من اػبامسة كالثالثُت إىل اغبادية 90
شوقي : ؿبمد (1984-1934)يف طبسُت عاما  لقرارات العلمٌية. كؾبموعة ا2/159كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت كمصطفى حجازم، 

 .153، صأمُت كإبراىيم الًٌتزم
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 االشتقاق: . ب

علـو اللغة العربٌية كأخٌص خاصٌية تفرد ّٔا اللّْساف العريبُّ عن غَته من األلسنة البشريٌة كىو من أبرز     
-كسائل أخرلإىل جانب آليات ك -اليت سانبت ىي األخرل91تفٌردا ارتسمت بو طبيعتو الٌتحليلٌية اؼبتصرفة

ها انطالقا فبٌا يشتق من مواد لغويٌة جديدة يف إطار ؾبموعة من األكزاف كاسم الفاعل، ئيف ذبديد ثركتو كإثرا
كاسم اؼبفعوؿ، كاسم اؼبكاف كالزماف، كاسم اآللة... قياسا يف ذلك على أقيسة عربٌية مسموعة ك مقيسة أك 

ضعها علما  أم األقيسة اليت ك -خارجة عٌما ىو مألوؼ-ـبتارة من آرا  علما  العربية-أقيسة جديدة
 دعت إليها الضركرة كاغباجة اؼباسة. -العربية األكائل أثنا  ضبطهم للقواعد كاألحكاـ اليت زبضع ؽبا لغتهم

 تعريفو لغة واصطالحا: .1

 : ىيمعاف عٌدة  في اللغةيفيد لفظ "االشتقاؽ" 

القصد. كاالشتقاؽ: األخذ يف الكالـ. ك]االشتقاؽ يف[ اػبصومات مع ترؾ »: (العُت)جا  يف -
 92«اشتقَّ يف عدكّْه يبينا كمشاال. كفرس أشىقه، كقد

لالشتقاؽ ثالثة معاف تنٌوعت بُت: اؼبشاركة يف الكالـ، كالدخوؿ يف الٌنزاعات مع  "اػبليل"ذكر 
 اؼبيل مع أحد طريف اػبصاـ. ك غياب النٌية اؼبسبقة يف ذلك، 

اعو يف الشٍَّيً ، مثيَّ وبيٍمىلي الشُّْتي كىاٍلقىاؼي أىٍصله كىاًحده صى »: يقوؿ "ابن فارس"- ًحيحه يىديؿُّ عىلىى اٍنًصدى
 93«عىلىٍيًو كىييٍشتىقُّ ًمٍنوي عىلىى مىٍعٌتى ااًلٍسًتعىارىًة.

 
                                                   

تنقسم اللغات اإلنسانية )حسب نظرية شليجيل( من حيث أبنية كالمها كنظامها الصريٌف إىل ثالث فصائل لغٌوية ىي: اللغات العازلة أك 91
لتحليلية، كىي اليت تقبل موادىا السوابق كاللواحق اليت تضاؼ إىل البنية األصلية للداللة غَت اؼبتصرفة، اللغات اللصقية، اللغات اؼبتصرفة أك ا

اللغة العربٌية أكثر أخواهتا الساميات سبسكا بظاىرة االشتقاؽ منذ كتعترب أكركبٌية، كاللغات السامية، -على اؼبعاين اؼبختلفة، كمنها اللغات اؽبندك
كما بعدىا. 195ـ، ص2004مصر، الطبعة التاسعة، -للغة: علٌي عبد الواحد كايف، هنضة مصر، القاىرةالقدـ إىل يومنا ىذا. ينظر: علم ا

ٌية، كفصائل اللغات اإلنسانٌية )حبوث يف علم اللغة اؼبقارف كالتقابلٌي. قسم اللهجات العربٌية(: ثركت عبد السميع ؿبمد، ؾبمع اللغة العرب
 كما بعدىا. 17ـ، ص2012ق / 1437مصر، )د.ط(، -القاىرة

 .5/8العُت: اػبليل بن أضبد، مادة )ش ؽ ؽ(، 92
 .3/170مقاييس اللغة: ابن فارس، مادة )ش ؽ ؽ(،  93
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كاشتقاؽ اغبرؼ من اغبرؼ: أخذه منو. كيقاؿ: شٌقق الكالـ، إذا أخرجو : »(حاحالصّْ )يف  كرد-
 94«أحسن ـبرج.

يف عملٌية اقتطاع اغبركؼ من بعضها  منهما حصرهاألٌكؿ  ؛لالشتقاؽمعنيُت أضاؼ "اعبوىرٌم" 
على أكمل  حسن كبراعة أدا  الفعل الكالميٌ اين دبسألة البعض لتكوين كلمة جديدة، يف حُت خٌصص الثٌ 

 كجو ليفهم اؼبراد منو.

يىانو من اؼبرذبل.»: (اكم)يف  جا -  95«كاشتقاؽ الشٍَّي : بػينػٍ

 .قليد كاإلتٌباعالتٌ قة كالفطرة بعيدا عن بالسَّلي ي بنا  الشٌ دبعٌت آخر 

إىل اؼبدلوؿ  اهفقد تعددت صٌيغ تعاريفو بُت علما  اللغة تعٌددا شكليا ال يتعدٌ  االصطالح أما يف 
 نذكر منها:

 96«كمغايرهتما يف الصيغة. ،كتركيبا بشرط مناسبتهما معٌت ،نزع لفظ من آخرى »: االشتقاؽ ىو

إىل اآلخر فاؼبردكد  فًتٌد أحدنبا ، ك الًتكيبتناسبا يف أصل اؼبعٌتأف ذبد بُت اللفظُت » :ىو كقيل
 97«كاؼبردكد إليو مشتق منو.مشتق، 

االشتقاؽ أخذ صيغة من أخرل مع اتٌفاقهما معٌت كمادة أصلٌية، كىيئة تركيب ؽبا، » :كقيل أيضا
كحىًذره لييدٌؿ بالثانية على معٌت األصل، بزيادة مفيدة، ألجلها اختلفا حركفا أك ىيئة، كضارب من ضرب، 

.  98«من حىًذرى

                                                   
 .4/1503الٌصحاح: اعبوىرٌم، مادة )ش ؽ ؽ(،  94
 .6/97اكم كايط األعظم: ابن سٌيده، مادة )ش ؽ ؽ(، 95
 .30التعريفات: اعبرجاين، ص96

ؿبمد بن علي ابن القاضي ؿبمد حامد بن ؿبٌمد صابر الفاركقي اغبنفي، ربقيق: : الٌتهانوم؛ كالعلـو موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف97
 .1/206ـ، 1996لبناف، الطبعة األكىل،  -علي دحركج كآخراف، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت

د جاد اؼبوىل بك كآخراف، منشورات اؼبكتبة العصرية، اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: الٌسيوطي؛ عبد الرضباف جالؿ الٌدين، ربقيق: ؿبمد أضب98
 .1/346بَتكت، )د.ط(، )د.ت(، -صيدا
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ثالثة احد )ك ببنا  ؾبموعة من األلفاظ ذات صيغ ـبتلفة من أصل لغوم االشتقاؽ ييعٌت  إذف
حركؼ غالبا يف العربٌية(، يرتبط كل لفظ منها دبعناه األصلٌي، كتشًتؾ صبيعها يف ترتيب حركفو مع حركفها 

زبصص بو معناىا مضافا إىل اؼبعٌت العاـ ؼبادة تلك الكلمة اؼبأخوذ منها، كبو:  كسبتها بنا الزائدة اليت أ
فداللتها العامة تتحٌقق يف صبيع الكلمات -كتفيد سكوف الشي  كصبوده كتوقفو يف مكانو-ف( ر ؾ مادة )

 ىكذا دكاليك.رٌكن، ترٌكن، راكن، رٍكن، مركوف، أركاف، ركُت...ك اٌولة عنها: ركن، 

 أركانو:  .2

 ال تتحقٌق إال بوجودىا، ىي:لعملٌية االشتقاؽ أربع أركاف 

يوضع يف قالب صريٌف معُت وبمل  "( الذماللواصق"سوابق أك لواحق أصوؿ اؼبادة +اللفظ )اؼبشتق، كىو -
 داللة خاصة بو.  

 ثالثة حركؼ غالبا يف اللغة العربٌية(.مستقل )اؼبشتق منو أك اعبذر الٌلغوم، كيتشكل من لفظ -

ول اؼبشاركة بينهما يف اؼبعٌت كاغبركؼ، أم كجوب توفر رابطة لغوية بُت اؼبشتق كاؼبشتق منو على مست-
 اؼبعٌت العاـ( كالًتكيب)اغبركؼ األصلٌية(.  الٌداللة )

ؼبعنوٌم اؼبعجمٌي، سوا  أ كاف التغيَت ى اؼبستويُت الٌلفظي الٌصريٌف كا/مالحظة نوع من التغيَت بينهما عل4
  99لفظيا أـ تقديريا. 

 عالقة االشتقاق بالقياس والتصريف: .3

اؼبصطلحات اليت تتداخل معو فقد ربطوا  أشار علما  اللغة يف دراساهتم لالشتقاؽ إىل بعض
مفهـو االشتقاؽ بنظرية القياس اللغوية، معتربين االشتقاؽ ميدانا تطبيقيا ؼببادئها كقواعدىا النظرية بل ك 

األساس الذم تبٌت -صوص العربيةكىو أعم األحكاـ اللغويٌة اليت اىتدل إليها القدما  يف النٌ -يعدكف القياس
باإلضافة إىل ترابطو ، 101«فما قيس على كالـ العرب فهو من كالـ العرب»100ؽعليو عملٌية االشتقا

                                                   
 .117: أبو البقا  الكفوٌم، ص)معجم يف اؼبصطلحات كالفركؽ اللغويٌة(الكليات 99

 .62من أسرار اللغة: إبراىيم أنيس، ص 100
 .1/114اػبصائص: ابن جٌٍت، 101
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ربويل األصل الواحد إىل أمثلة ـبتلفة ؼبعاف مقصودة ال ربصل إال » كتالزمو مع الٌتصريف الذم ىو عملٌية
، فإذا  كاف االشتقاؽ يقـو 102«، كعلم بأصوؿ يعرؼ ّٔا أحواؿ أبنٌية الكلمة اليت ليست بإعراب.ّٔا
حديد أصوؿ الكلمة كمعناىا األصلٌي فإٌف الٌتصريف ىو معرفة أبنية الكلمة اؼبختلفة اليت تكسبها معاف بت

جديدة خاصة مستوحاة من معناىا العاـ لرابطة داللية بينهما، كمعٌت اؼبفعولٌية يف أكزاف اسم اؼبفعوؿ، كبو: 
ل من الثالثي، كبو: سامل، عامل، كاتب، زف فاعأك معٌت الفاعلٌية يف ما كاف على ك  ،منشور، مستور، معلـو

 .103كغَتىا من األمثلة أك معٌت الطلب يف استفعل، كبو: استغفر، اسًتحم، استعطف.. ، البس

كيبكن تعليل ىذا التداخل بُت االصطالحُت أيضا دبا يقٌدمو الٌصرؼ لالشتقاؽ من خدمات  
من خالؿ رصد صبلة التغيَتات)على مستول كتمييز األصيل من الزكائد داخل مواد الثركة اللفظية األـٌ 

الصوائت كالصوامت(اليت تطرأ على أصوؿ الكلمات فبٌا يسمح للباحث الٌلغوم بانتقا  الصيغة اؼبناسبة 
كاؼبفيدة للتعبَت عن الٌداللة اعبديدة من جهة كسبييز األصيل من الٌدخيل من الكلمات اؼبستعارة من لغات 

كىذا القبيل من العلم، أعٍت التصريف وبتاج إليو صبيع أىل » جٌٍت": ن"اب ـبتلفة من جهة أخرل، يقوؿ
وصل إىل اللغة العربٌية ألنو ميزاف العربية، كبو تعرؼ األصوؿ من كالـ العرب من الٌزكائد الداخلة عليو، كال ي

 104«معرفة االشتقاؽ إالٌ بو.

 أنواعو: .4

 نوٌضح كٌل نوع منها فيما يأيت:    105يتوزٌع االشتقاؽ على أربعة أنواع

 

 
                                                   

 .53التعريفات: اعبرجايٌن، ص102
 .96-95اللغة )دراسة ربليلٌية مقارنة للكلمة العربٌية(: ؿبمد اؼببارؾ، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، )د.ط(، )د.ت(، صفقو 103
ىيم اؼبنصف )شرح اإلماـ أيب الفتح عثماف بن جٌٍت الٌنحوٌم( لكتاب التصريف أليب عثماف اؼبازيٌن النحوٌم البصرٌم: ابن جٌٍت، ربقيق: إبرا104

 .1/2ـ، 1954ق/1373مصر، الطبعة األكىل، -ُت، شركة القدس للنشر كالتوزيع، القاىرةمصطفى كعبد ا أم
كاف االٌتفاؽ حاصل بُت ادثُت على أركاف االشتقاؽ فإنٌو يف األنواع خالؼ ذلك، فالدكتور "صبحي الٌصاٌف" هبعلها أربعة أنواع ىي:   إذا105

كاالشتقاؽ الكٌبار )النحت( ملحق ّٔا، يف حُت قبدىا ثالثة أنواع -كىي األكثر شيوعا-االشتقاؽ األصغر، االشتقاؽ الكبَت، االشتقاؽ األكرب
عند الدكتور "عبد الواحد كايف" ىي: االشتقاؽ العاـ، االشتقاؽ الكبَت، االشتقاؽ األكرب. ينظر: دراسات يف فقو اللغة: صبحي الصاٌف، 

 .143-136ـ، ص2004مصر، الطبعة الثالثة، -القاىرة. كفقو اللغة: علٌي عبد الواحد كايف، هنضة مصر، 274-173ص
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 الّنوع األّول: االشتقاق األصغر:

كينعت باالشتقاؽ الصغَت أك العاـ أيضا، كىو األكثر انتشارا كاستعماال يف أنظمة اللغة العربٌية يتم عن     
عاـ اؼبشًتؾ طريق تقليب أصوؿ الكلمة على أكجو ـبتلفة الصٌيغ تعرؼ منها مادة الكلمة األصلية كمعناىا ال

، كبو لفظة)صبع(فإهنا تدؿ على مطلق اعبمع فقط، أما 106بينها بشرط اؼبوافقة يف اغبركؼ األصٌلية كترتيبها
جامع، كؾبموع، كؾبمع، كصباعة فأكثر حركفا كداللة، ك يتميز ىذا النوع بقدرة ىائلة يف إنتاج ثركة لفظٌية 

ٌدد بو نوعٌية األلفاظ اعبديدة اؼبشتٌقة أصيلة ىٌي أـ جديدة من أصوؿ عربٌية كغَت عربٌية إنتاجا حٌيا تتح
 دخيلة فبٌا يوٌسع يف اللغة كيساعدىا على مسايرة ـبتلف مظاىر التطور كاالرتقا .

 الّنوع الثاني: االشتقاق الكبير:

تأخذ  أف»معرفتو األكرب"، كطريق  باالشتقاؽ»كظباه  "ابن جٌٍت "كىو النوع الذم ابتدعو كأكلع بو 
أصال من األصوؿ الثالثٌية، فتعقد عليو كعلى تقاليبو السٌتة معٌت كاحدا ذبتمع الًتاكيب السٌتة كما يتصٌرؼ 
من كٌل كاحد منها عليو كإف تباعد شي  من ذلك عنو رٌد بلطف الٌصنعة كالتأكيل إليو كما يفعل 

ية إىل ستة أكجو اؼبستعمل منها ك أم تقليب حركؼ اؼبادة اللغو 107«.االشتقاقيوف ذلك يف الًتكيب الواحد
مع سقوط شرط الًتتيب، كىو ما عرٌب عنو  اؼبهمل تتفق صبيعها يف عدد اغبركؼ كتشًتؾ يف معٌت عاـ

، كبو: مادة)ؿ ـ ع(، تصاريفها السٌتة 108«أٌما األكرب فيحفظ فيو اؼباٌدة دكف اؽبيئة» الٌسيوطي يف قولو:
 )ؼبع، ؿ ـ"، "ؿ ع ـ"، "ـ ع ؿ"، ثالثة منها مستعملة تنحصر يف:"ؿ ـ ع"، "ع ـ ؿ"، "ـ ؿ ع"، "ع

 معل(. لعم، )ملع، علم(، كاألخرل مهملة عمل،

قد ربط االشتقاؽ الكبَت)األكرب(بظاىرتُت لغويتُت نبا  جٌٍت" "ابن كذبدر اإلشارة بنا ىنا إىل أفٌ 
فمهمل على أهنم قد  س ـ""ؿ  فأما»القلب كاإلبداؿ كما يتبٌُت لنا ذلك يف تقليبو ؼبادة)س ؿ ـ(، يقوؿ:

، كىي الفكرة 109«.قالوا: نسمت الريح إذا مرت مرنا سهال ضعيفا، كالنوف أخت الالٌـ كسًتل كبو ذلك

                                                   
. كالكليات )معجم يف اؼبصطلحات كالفركؽ اللغويٌة(: أبو البقا  1/346اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين الٌسيوطي، 106

 . 118الكفوٌم، ص
 .2/134اػبصائص: ابن جٌٍت، 107
 .1/347الٌسيوطي، اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين 108
 .2/138، اػبصائص: ابن جٌٍت 109
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"االشتقاؽ  من خاللو نوعا ثالثا ىو اليت اقتبس منها اللغويوف حديثا تقسيما جديدا لالشتقاؽ أضافوا
 ىو القلب.     الكبَت""االشتقاؽ  جعلوا كربطوه بظاىرة اإلبداؿ يف حُت األكرب"

 "ابن كعليو يبكننا القوؿ، أٌف االشتقاؽ الكبَت)األكرب(ما ىو إال قاعدة لغويٌة حاكؿ من خالؽبا
، رٌدا يقتضي كجود رابط معنوٌم بُت 110«بياف قٌوة ساعده كرٌده اؼبختلفات إىل قدر مػشًتؾ» جٌٍت"

فكل حرؼ يوحي  «ؼ الٌسحريٌة، كقيمتو التعبَتية اؼبوحٌيةبداللة اغبر » اؼبقاليب السٌتة، كذلك إيبانا منو
دبدلولو الذايٌت اػباص سوا  أكاف موضعو داخل الكلمة مقدما أك مؤٌخرا، كسوا  أكاف يف ىيئتو البسيطة أـ 

 . 111اؼبركبة

 النوع الثالث: االشتقاق األكبر:

تبارىا كسيلة اشتقاقٌية لتوليد باع)اإلبداؿ(  يفيد ىذا النوع من االشتقاؽ مدلوؿ الظاىرة اللغويٌة
كمن سنن العرب إبداؿ اغبركؼ كإقامة » :"ابن فارس"ألفاظ جديدة تعرٌب عن معاف مستحدثة، يقوؿ 

كثَت مشهور قد ألف فيو   كىو رفن"مدىو" ك"فرس رفل ك "مدحو ك بعضها مقاـ بعض، كيقولوف
 ،113«.هقنَّ من ال، نعق كبو:اؼبخرج أف يكوف بُت اللفظُت تناسب يف » كاؼبقصود بو، 112«العلما .

فاؼبعٌت متقارب إذ ىو يف كل منهما الصوت اؼبكركه اؼبمقوت ك ليس بينهما تناسب يف الٌلفظ ألٌف يف كل »
العُت أعٍت -من الكلمتُت حرؼ ال يوجد نظَته يف الكلمة األخرل غَت أٌف اغبرفُت الٌلذين اختلفا فيهما

 114«غبلق.ف يف اؼبخرج فإٌف ـبرجهما امتناسبا-كاؽبا 

نستخلص من ىذا التعريف أٌف ىناؾ اختالفا كاضحا بُت نظرة كٌل من علما  الصرؼ كاللغوٌيُت 
لظاىرة اإلبداؿ فإذا كاف علما  اللغة قد ربطوا مفهـو اإلبداؿ بعملٌية تعويض حرؼ حبرؼ آخر مطلقا 

ادثوف -فإٌف علما  الٌصرؼ ،بغض النظر عن موافقتو لو يف اؼبخرج مع ربقق التناسب اؼبعنوٌم بُت اللفظُت

                                                   
 .1/347اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الٌدين الٌسيوطي، 110
 .204دراسات يف فقو اللغة: صبحي الٌصاٌف، ص111
لبناف، -ؼبعارؼ، بَتكت(: ابن فارس، ربقيق: عمر فاركؽ الطٌباع، مكتبة ا)يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمهاالصاحيٌب 112

 . 209ـ، ص1993ق / 1414الطبعة األكىل، 
 .30التعريفات: اعبرجايٌن، ص113
 .18ـ، ص1908االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر بن مصطفى اؼبغريٌب، مطبعة اؽبالؿ، مصر، )د.ط(، 114
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، بعبارة أخرل (بُت اللفظُتأك اؼبخرجيٌ  ضٌيقوا مفهومو بضركرة ربقق شرط)التناسب الصويت-منهم خاصة
أٌما عند الٌصرفيُت فيقـو على الٌتناسب  ،على التناسب اؼبعنوٌم بُت اللفظُتاإلبداؿ عند اللغويُت  يقـو

 .115اؼبخرجيٌ 

على  الكلمات من أصل لغوم ثالثي بنا  قاقي عن طريق تشكيلدبعٌت آخر يتم اإلبداؿ االشت
ركابط صوتٌية تشمل االتفاؽ يف اؼبخارج كالصفات بعيدا عن قيد اافظة على األصوات ذاهتا بل على 
ترتيبها األصلٌي من ذلك تناكب الالـ كالرا  كالقاؼ كالكاؼ، كالبا  كاؼبيم، كاؽبمزة مع اؽبا  كالعُت، كالصاد 

ام انطالقا من تقارب ـبارجها الصوتية، كتناكب السُت كالصاد التفاقهما يف الصفات، كركابط مع الز 
 .116معنويٌة تربز يف مدل إفادة الصورة البدلٌية للصورة األصلٌية يف معناىا كإوبائها

الذم يدخل أحيانا يف  بظاىرة التطٌور الصويتٌ  األكرب" "االشتقاؽ لقد فٌسر أغلب علما  اللغة
كلكنهما يبثالف 117«قابما على الفم من النٌ » كاحد "لثاـ ك لفاـ" هجات العربٌية، فمعٌتؼ اللٌ اختال

 ك كصمخ" "ظبخ يف قبيلتُت تباينت ؽبجتهما، كنفس الشي  يف "الثا " استعمالُت ـبتلفُت غبرؼ كاحد ىو
ؼبعٌت كاحد، حىت إمٌبا ىٌي لغات ـبتلفة ؼبعاف مٌتفقة، تتقارب اللفظتاف يف لغتُت »، 118"قشطت ككشطت"

 119«ال ىبتلفا إالٌ يف حرؼ كاحد. 

عريب يف العصر اغبديث فقد أفاد منو يعترب ىذا الٌنوع من االشتقاؽ أىٌم األنواع خدمة لظاىرة التٌ  
اللغويوف يف كضع مسميات عربٌية جديدة للمخًتعات كاألشيا  اغبديثة اليت استعارهتا العربٌية من لغات 

اإلبداؿ اللغوٌم لبعض اغبركؼ يف الكلمات سوا  أ كانت عربٌية األصل أـ أجنبٌية أخرل بنا  على عملٌية 
 األصل مع مراعاة التوافق الٌدالٌل بُت اؼببٌدؿ كاؼببٌدؿ عنو كىو ما سنوضحو من خالؿ األمثلة الالحقة. 

 
                                                   

 . 19اؼبرجع السابق، ص 115
 .211-210صبحي الٌصاٌف، صدراسات يف فقو اللغة: 116
 ؾبد الدين أبو طاىر ؿبمد بن يعقوب، ربقيق: مكتب ربقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالةيط: الفَتكزأبادم؛ القاموس ا117

ـ، مادة )ؿ ث 2005ىػ /  1426لبناف، الطبعة الثامنة، -بإشراؼ: ؿبمد نعيم العرقسيوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت
 .1/1157ـ(، 
 . 214-213حي الٌصاٌف، صصبدراسات يف فقو اللغة:  118
 .1/460اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين الٌسيوطي، 119
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 النوع الرابع: االشتقاق الكبَّار:

فقد عٌده الباحثوف عنصرا  "النحت" أك الكباٌر" قاؽ"االشت أٌما النوع الرابع اؼبلحق باألنواع الثالثة
ثركهتا الستيعاب كل جديد كافد  توسيعمستقال كعامال قائما بذاتو لو دكر كبَت يف خدمة اللغة العربٌية ك 

مصطلحات جديدة تعرٌب عن دالالتو، كعليو اكتفينا ىنا دبجرد اإلشارة إليو كونو ضربا كصناعة عليها بتوليد 
 .  مستقل عنصرتقاؽ اؼبعركفة ألنٌنا سنتناكلو بالتفصيل يف ب االشادثوف بأضري جديدا أغبقو 

 االشتقاق بين النظرة الصرفية والنظرة المعجمية: .5

ها األمر الذم ئامل تنمٌية اللغة العربٌية كإثراسبق أف قلنا بأٌف االشتقاؽ يبثل عامال مهٌما من عو  
اؼبعجم من جهة، كينفي حكره على ؽبذا اؼبوضوع كالٌنحو كالٌلغة ك  يوحي لنا بتجاذب حقوؿ معرفٌية أخرل

اؽ لكل علم انطالقا من علما  الٌصرؼ كحدىم من جهة أخرل نفيا تربٌره نوعٌية اػبدمة اليت يقٌدمها االشتق
 قد رٌكزكا يف (علما  البصرة، كالكوفة) الّصرفعلماء و إليو كطريقتهم يف استعمالو، فإذا كاف ئنظرة علما

 ىذه الكلمات اؼبشتٌقة على الصٌيغ كاألكزاف الٌصرفٌية اليت كضعت فيها كضعا وبٌدده ؿبورين متكاملُت نبا:

  الذم تشًتؾ فيو صبيع اؼبشتقات باعتبارىا أحداثا، كاؼبعٌت اػباص الذم  أك الوظيفي(العاـ )اؼبعٌت
فبتغَتُّ البنية تتغٌَت الٌداللة فهناؾ زمن تكسبو إيٌاىا الصيغة الصرفٌية اليت تقع فيها الكلمات اؼبشتقة 

اغبدث اؼبمٌثل يف الفعل، كفاعل اغبدث يف صفة الفاعل، كمفعوؿ اغبدث يف صفة اؼبفعوؿ، كاسم 
 .كىكذا اغبدث يف اؼبصدر..

  ،للفصل بُت ما ىو  كاعتمادنبا كوسيلةالتجٌرد كالزيادة دبعرفة أصوؿ الكلمات اؼبشتقة من زكائدىا
 .120ع، فآٌّرد ىو األصل"الفعل"كاؼبزيد ىو الفرع"مصدر"أصل كما ىو فر 

اعتمدكا يف ربديدىم لتلك الركابط بُت اؼبشتقات على أصوؿ اؼبادة)حركؼ اؼبادة(اليت  المعجميينفإٌف     
اشتقت منها الكلمات أكثر من صٌيغها، فاؼبعجم يذكر الكلمات اؼبعرٌبة ربت مداخلها اؼبناسبة ؽبا دكف 

الصرفٌية اليت ترد فيها عربٌية أـ غَت عربٌية، بل كازٌبذكا منها)حركؼ اؼبادة(جذرا لغويا لشرح  مراعاة الصٌيغ
معاين ىذه الكلمات اليت تشٌكل قوائمها مداخل اؼبعجم بدليل أهنم كانوا يفصلوف يف الكتابة بُت أصوؿ 

                                                   
 .167-166اللغة العربية )معناىا كمبناىا(: سبٌاـ حٌساف، ص120
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نظر عن الرابطة اؼبعنوية بينها اؼباٌدة حىت ال تفهم منها كلمة ما،  مركزين بذلك على ىيئة اؼبشتقات بغض ال
أك الداللة العامة اليت توحي ّٔا أصوؿ اؼبادة، فهي تكتسب معاين ـبتلفة رغم توافقها يف األصل اؼبشتق منو 

 .121يكشفها السٌياؽ بنوعيو اللغوٌم كغَت اللغومٌ 

ها بكل ئكإثراتهم لتوسيع اللغة العربٌية ُت ضالخالصة القوؿ، لقد كجد ادثوف يف منهج اؼبعجميٌ 
ما ربتاجو من متطلبات اغبياة اعبديدة اليت كفدت عليها نتيجة االحتكاؾ حبضارة الغرب كثقافتهم، انطالقا 
فبٌا يسمح بو اؼبعجم كوبٌققو من أغراض متنٌوعة ؼبستخدميو خاصة على مستول األلفاظ كدالالهتا، فهو 

نت أصوؽبا)عربٌية أـ أجنبٌية معرٌبة(مركزا على هبمع بُت دفتيو أكرب عدد من الكلمات اؼبستهدفة مهما كا
اعبديد منها الذم مل يسبق لو أف ذكر من قبل صبعا يتوخى فيو اإلحاطة دبعانيها اليت ىي ؿبل اىتماـ 

من ناحية -خاصة الكلمات األجنبٌية منها-القارئ يف اؼبعجم من ناحية، كنقطة االختالؼ بُت الباحثُت
 أخرل.   

 اس والّسماع:  االشتقاق بين القي .6

نتج عنو تعدد يف اآلرا   قياسٌي؟ اختالفاظباعٌي ىو أـ علما  اللغة حوؿ حكم االشتقاؽ أ اختلف   
 كاؼبواقف نذكر منها:

الذم يقوؿ فيو بقياسٌية االشتقاؽ، إاٌل أنٌو قٌيد ىذه القياسٌية دبا كرد كظبع من كالـ فارس"  "ابن رأم- 
أٌف -إاٌل من شٌذ عنهم-أصبع أىل اللغة» عض من جهة، حيث يقوؿ:العرب القدما  اؼبشتق بعضو من ب

، كبو ما قٌرره آّمع اللغوٌم بإجازة 122.«للغة العرب قياسا، كأٌف العرب تشتق بعض الكالـ من بعض
كذلك 123االشتقاؽ من االسم اعبامد قياسا على ما اشتقو العرب كثَتا من أظبا  األعياف للضركرة العلمٌية

إيبانا منو بثرا  اللغة العربٌية كسعتها ؼبا وبتاجو أىلها، كدبنع من جا  بعدىم من كضع ألفاظ مل يشتقها أىل 

                                                   
 .168اؼبرجع السابق، ص 121
 .62(: ابن فارس، ص)يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمهاالصاحيٌب 122
 .1/36لغة العربٌية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبلة ؾبمع ال123
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كليس لنا اليـو أف لبًتع كال أف نقوؿ غَت ما قالوه كال أف نقيس »غة من جهة أخرل، حيث صرٌح قائال: الل
 124.«قهاقياسا مل يقيسوه، ألٌف يف ذلك فساد اللغة كبطالف حقائ

ما قيس على كالـ العرب فهو من كالـ العرب، أال ترل أٌنك مل »الذم صرٌح فيو بأفٌ "ابن جّني"  رأم-
 "قاـ تسمع أنت كال غَتؾ اسم كٌل فاعل كال مفعوؿ، كإمٌبا ظبعت البعض فقست عليو غَته، فإذا ظبعت

اللغات اإلنسانية لقانوف التطور  إقرار منو حبقيقة خضوع صبيع125«خالده.أجزت ظىريؼ ًبٍشره، ككىريـى  زيد"
الطبيعٌي فبٌا ينفي كركد كل اؼبشتقات اليت ربتاجها األلسنة البشريٌة منذ نشأهتا الستيعاب ـبتلف ظركؼ 

 اغبياة اعبديدة يف علومها كفنوهنا كحضاراهتا. 

اص معينُت، ظباعٌي مقٌيد بأزماف خاصة كأشخ» الذم يرل فيو أف االشتقاؽ"عبد القادر المغربّي"  رأم-
فليس يف مقدكرنا أف نشتق من الٌسخط)سٌخطو(بتشديد اػبا  كػ)ىٌيجو( إذا أغضبو، كقد 

من قبل، إاٌل أنٌو استدرؾ ما ذىب إليو  "ابن فارس"، موافقا بذلك ما صرٌح بو 126«.قالوا"أسخطو"باؽبمزة
للغة كالكائن اغبٌي دبا يطرأ على  بتجاكزه ظباعٌية االشتقاؽ إىل قياسيتو ذباكزا يرٌبره قانوف التطٌور اؼبستمرٌ 

 . 127أىلها من تغَتات كابتكارات تكفل ؽبا التجديد يف ثركهتا دائما يف إطار ما تسمح بو سننها كقواعدىا

الٌذم برىن فيو على قياسٌية بعض اؼبشتقات الضركريٌة للتعبَت عن مستحدثات  أنيس"م "إبراىي رأم-
كثرة كركده يف كالـ العرب الفصحا  كاسم الفاعل كاؼبفعوؿ كصٌيغ العصر اغباضر استنادا إىل ما ثبتت  

 128كغَتىا من األقيسة العربية. اؼببالغة كالٌصفة اؼبشٌبهة...

يبدك من خالؿ ىذه اآلرا  اؼبستشهد ّٔا سالفا غلبة اؼبذىب القياسٌي على الٌلغويُت يف ؾباؿ االشتقاؽ      
اؽ مواد جديدة قٌياسا على مشتقات عربٌية ثبت كركدىا يف خاصة يف العصر اغبديث فبٌا يفتح باب اشتق

نظائر لغويٌة قديبة من شأهنا الوفا  دبتطلباتو اغبضاريٌة كالعلمية كالفنٌية اغبديثة اليت تعود باؼبنفعة على الٌلغة 
االشتقاقات  العربية كأىلها، كىو الرٌأم نفسو الٌذم قٌرره ؾبمع اللغة العربٌية يف ؾبالسو العلمية انطالقا من

                                                   
 . 62(: ابن فارس، ص)يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمهاالصاحيٌب 124
 .1/357اػبصائص: ابن جٌٍت، 125
 .11-10االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريٌب، ص126
 . 25-24اؼبرجع نفسو، ص 127
 .63إبراىيم أنيس، صمن أسرار اللغة: 128
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-الالحقة الذٌكر-اليت أجاز القياس فيها على اؼبسموع يف فصيح الكالـ العريٌب كما ىو كاضح يف قراراتو
إجازة تنفي معها اإلفادة منو)الٌسماع(يف التعبَت عن كٌل جديد، فما نواجهو يف يومياتنا من مستجدات 

تلك األلفاظ القديبة اؼبوركثة األكثر تناسبا مع  عصريٌة نستطيع أحيانا أف نعرٌب عنو ظباعٌيا عن طريق إحيا 
اؼبعٌت اعبديد، كأحيانا أخرل نعرٌب عنو قياسا من خالؿ كضع ألفاظ جديدة ذات معاف مغايرة مل ترد يف 

 اؼبعاجم اللغويٌة القديبة. 

إىل الشك يف كقوع االشتقاؽ يف اللغة ىل  ظباعيتو(ل ىذا اغبكم )قياسية االشتقاؽ ك كقد أدٌ 
 الفعل؟األصل الذم يشتق منو ىل ىو اؼبصدر أـ م كلو أصل أـ مشتق أـ بينهما؟ ك لالك

 129أٌما القضٌية األكىل فقد تشٌعبت اآلرا  حوؽبا بُت عٌدة طوائف:

طائفة ذىبت إىل أٌف بعض الكلم مشتقّّ، كبعضو غَت مشتٌق، كىو الرٌأم الذم ينتصر لو معظم الباحثُت، 
من أصوؿ لغوية كمنها ما يقع -أك مقيسة أك منحوتة أك مبٌدلة-ركعا مشتٌقةفألفاظ اللغة منها ما يبٌثل ف

غويُت: كٌل أصال يصح االشتقاؽ منو. كأخرل رأت أٌف الكلم كٌلو أصله. كقالت طائفة من اؼبتأخرين اللٌ 
 .130الكلم مشتقُّ، كنسب ذلك إىل سيبويو

يف حُت سبٌثل القضٌية الثانٌية مسألة من اؼبسائل الٌنحوية القديبة اليت اختلف حوؽبا كل من  
حيث -ككاف للمحدثُت طبعا رأم فيها بُت مؤيد لفريق البصرة كمؤيٌد لفريق الكوفة-البصريُت كالكوفيُت

 كفرع عليو، كبو:إىل أٌف اؼبصدر مشتق من الفعل ( 131ذىب الكوفيوف)كمن ادثُت إبراىيم السامرائي
وف)كمن ادثُت سعيد "ضرب ضربا، كقاـ قياما")أم أٌف الفعل أصل االشتقاؽ(، كذىب البصريٌ 

(إىل أٌف الفعل مشتق من اؼبصدر كفرع عليو)أم أٌف اؼبصدر أصل 133كالشيخ أضبد اغبمالكم132األفغاين

                                                   
. كارتشاؼ الضَّرب من لساف العرب: أبو حٌياف األندلسٌي، ربقيق: 1/348اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين الٌسيوطي، 129

 .1/23ـ، 1998ق/1418مصر، الطبعة األكىل، -رجب عثماف ؿبمد، مكتبة اػباقبٌي، القاىرة
مصر، الطبعة الثانٌية، -بن قنرب، ربقيق: عبد السالـ ؿبمد ىاركف، مكتبة اػباقبي، القاىرة سيبويو؛ أبو بشر عمر بن عثمافالكتاب: 130

 .2/102ـ، 1982ىػ/1402
 .18ـ، ص1983ىػ / 1403لبناف، الطبعة الثالثة، –الفعل زمانو كأبنيتو: إبراىيم السامرائٌي، مؤسسة الرسالة، بَتكت131
 .143-142ـ، ص1994ق/1414امعٌية، )د.ب(، )د.ط(، يف أصوؿ النحو: سعيد األفغاين، اؼبطبوعات اعب132
شذا العرؼ يف فٌن الٌصرؼ: اغبمالكم؛ أضبد بن ؿبمد بن أضبد، ربقيق: ؿبمد بن عبد اؼبعطى كأبو األشباؿ أضبد بن سامل اؼبصرٌم، دار 133

 .112اؼبملكة العربية السعوديٌة، )د.ط(، )د.ت(، ص-الكياف، الرياض
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(قد سلك اذباىا 135)كمن ادثُت صبحي الصاٌفق(672)ت"ابن مالك" ، يف حُت قبد أفٌ 134االشتقاؽ(
فصل(: انفرد الرباعٌي بفعلل : »)قولو يف ابقُت أٌصل فيو األظبا  على األفعاؿ اشتقاقامغايرا للمذىبُت السٌ 

 136«.(..)الزما كمتعديٌا ؼبعاف كثَتة، كقد يصاغ من اسم رباعي

 دور االشتقاق في تنمية اللغة العربّية حديثا:     .7

إٌف الٌناظر يف خصائص الٌلغة العربٌية كظباهتا هبد أهٌنا تشتمل يف ذاتيتها على عناصر مهٌمة من  
شأهنا أف ربقٌق ؽبا الٌنمو كالتطٌور العلمٌي اغبديث السٌيما خاصٌية االشتقاؽ فهٌي تلعب دكرا كبَتا يف توليد 

كاػبالصة أٌف باب » :"الٌشهايبٌ "اللغويٌة، يقوؿ  األلفاظ كالصٌيغ الٌدالة على اؼبعاين اعبديدة اليت تنمٌي ثركهتا
، من ىنا رأل آّمع 137.«االشتقاؽ كاسع، كأٌف فيو ؾباال لتنمٌية الٌلغة كالسٌيما باؼبصطلحات العلميٌ 

تفيد منها 138االشتقاؽ من األعجمٌي(أم ضركرة كضع اشتقاقات جديدة من أصوؿ عربٌية أك غَت عربٌية)
عن كٌل ما يشهده العصر اغبديث من مستجدات، كفيما يلي أىٌم قرارات آّمع  اللغة العربٌية يف التعبَت

 ّٔذا الٌصدد:

  أجاز آّمع االشتقاؽ الٌصناعٌي)صوغ اؼبصدر الٌصناعٌي(قصد التعبَت عن اؼبفاىيم العلمية كالفنية كالسياسٌية
كالفلسفٌية، السٌيما كأٌف  ىذا العصر قد عرؼ توٌسعا كبَتا كهنضة علمٌية قويٌة فبٌا دفع اللغويُت إىل البحث 

طقا كأكثرىا استساغة، ك ىي الٌسمات اليت لطاؼبا عن أيسر الطرؽ كأدٌقها داللة على اؼبعاين ٌكأسهلها ن

                                                   
لبصريُت كالكوفيُت اؼبستشهد ّٔا يف مسألة أصل اؼبشتقات. ينظر: اإلنصاؼ يف مسائل اػبالؼ بُت النحويُت: ؼبعرفة حجج كأدلة كل من ا134

لبناف، الطبعة -البصريُت كالكوفيُت: األنبارٌم؛ أبو الربكات عبد الرضبن كماؿ الٌدين بن ؿبمد، اؼبكتبة العصريٌة، بَتكت
 .196-1/190 ـ، اؼبسألة الثامنة كالعشرين،2003ق/1424األكىل،

 .180دراسات يف فقو اللغة: صبحي الٌصاٌف، ص135
ىػ / 1387مصر، )د. ط(، –تسهيل الفوائد كتكميل اؼبقاصد: ابن مالك، ربقيق: ؿبمد كامل بركات، دار الكاتب العريٌب، القاىرة 136

 . 198ـ، ص1967
مصر، -شهايب، معهد الدراسات العربية العالٌية، القاىرةاؼبصطلحات العلمية يف اللغة العربية )يف القدًن كاغبديث(: األمَت مصطفى ال137

 .12ـ، ص1955)د.ط(، 
كاغبٌق »من اللغويُت من رفض مسألة االشتقاؽ من األلفاظ األعجمٌية ذات األصوؿ غَت العربٌية، كمنهم صبحي الٌصاٌف الذم صرٌح قائال: 138

يف االشتقاؽ من األعجمٌي، إذ جعلوا مثل ىذا األخذ دبنزلة من اٌدعى أٌف أٌف ىذا غلٌو خرج بو القـو على ما أخذكا بو أنفسهم من التشٌدد 
)..( فبدال من أف يعًتفوا بأٌف الفردسة دبعٌت الٌسعة متفرعة عن "الفردكس" اؼبعٌربة، جعلوا الفردكس مشتٌقة من  !الٌطَت كلد اغبوت

 .180-179ينظر: دراسات يف فقو اللغة: صبحي الٌصاٌف، ص »«..(.).الفردسة
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ؼبسها ىؤال  يف اؼبصدر الٌصناعي الٌلفظ اؼبكٌوف بزيادة يا  الٌنسب كتا  النقل كالوحشية، العلمية، الشعبية، 
 . 139كغَتىا كثَت اؼبنسوبية، اؼبذىبية، األفضلٌية، األنانية، العلمانٌية...

 ًمفعاؿ(ىٌي:  -ًمفعلة -آللة إىل صٌيغها الثالثة القياسٌية)ًمفعلقٌرر آّمع إضافة أكزاف جديدة السم ا
 140.فٌعالة)ثالجة(، ًفعاؿ)إراث(، فاعلة)ساقٌية(، فاعوؿ)ساطور(.ليصبح بذلك ؾبموع صٌيغها سبع صٌيغ

 رفعا بذلك لقيد الٌضركرة الذم ألزمو ّٔذا القرار مسبقا، 141مطلقا أجاز آّمع االشتقاؽ من أظبا  األعياف
بذلك ؾبالو نظرا لشٌدة اغباجة إىل ىذا الٌنوع من االشتقاؽ يف لغة العلـو من ناحٌية، ككثرة اشتقاؽ موسعا 

اليت أطٌركىا سوا  أ كاف 142العرب منها كثرة تربٌر إطالقو من ناحٌية أخرل دكف اػبركج عن القواعد
ات أك مصادر، كعليو فقد االشتقاؽ من أصوؿ عربية أك معرٌبة، كسوا  أ كانت ىاتو األظبا  أفعاال أك صف

 أجاز آّمع حديثا صبلة من االشتقاقات العربٌية اعبامدة نذكر منها: 

صٌحرت األرض الٌزراعية تصحَتا كتصٌحرت تصحُّرا،  "صحرا ، فيقاؿ: لفظة من "صٌحر" اشتقاؽ الفعل-
 .  143كتصٌحر األرض الزراعية، دبعٌت استحالتها إىل أرض صحراكية جردا  ال تنبت شيئا

                                                   
 . 1/35ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 139
كؿبمد  يف أصوؿ اللغة)ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضبد140

 .1/33شوقي أمُت، 
اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضبد يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات 141

 .17ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًتزٌم، ص (:1984-1934)يف طبسُت عاما  . كؾبموعة القرارات العلمٌية1/69كؿبمد شوقي أمُت، 
 مد )العريٌب كاؼبعٌرب( فيما يلي:ػٌبص علما  اللغة قواعد االشتقاؽ من االسم اعبا142
إذا كاف االسم اعبامد عربيا كأريد اشتقاؽ فعل ثالثٌي الـز منو فالباب فيو)نصر(، أٌما اؼبتعدٌم منو فالباب فيو)ضرب(، كيشتق من غَت -

 الثالثٌي على كزف)فعلل(متعديٌا، كعلى كزف)تفعلل(الزما.
نيٌب الٌدخيل الذم صقلت أصواتو كمقاطعو بنا  على النسج العريٌب الٌسليم( اشتق منو الفعل كإذا كاف االسم اعبامد معٌربا )كىو اللفظ األج-

العرب يف الثالثٌي على كزف)فعَّل(بالٌتشديد متعديٌا، كالزمو)تفعَّل(، كمن غَت الثالثٌي على كزف)فعلل( متعديا كالزمو)تفعلل(، فكل ما أدخلتو 
 مانع من االشتقاؽ منو. ينظر: يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة لغتها هبرم ؾبرل أصوؿ كالمها، كعليو فال

 .1/62التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضبد كؿبمد شوقي أمُت، 
سة كالسٌتُت(: شوقي ضيف، اؽبيئة العامة لشؤكف كتاب األلفاظ كاألساليب )القرارات اليت صدرت يف الٌدكرات من اػبمسُت إىل اػبام143

ـ(: 1987إىل  1934. كالقرارات آّمعٌية )يف األلفاظ كاألساليب من91-3/90ـ، 2000ق/1420مصر، -اؼبطابع األمَتية، القاىرة
 . 274ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًتزٌم، ص 
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دبعٌت خجل من كسوؼ الٌشمس أم احتجاب نورىا أك نقصانو؛ ألٌف  "انكسف" اشتقاؽ الفعل-
كاسف، مهمـو قد تغٌَت لونو من اغبزف   يقاؿ: رجلالكسوؼ يف الوجو لغة يدٌؿ على الٌصفرة ك التغٌَت، 

 .144كىزؿ

 . 145للٌشي  ليزدىر كيرسخ من لفظ بيئة اعبامد، الٌداؿ على هتيئة البيئة اؼبناسبة "التٍبًيئة" اشتقاؽ لفظ-

ىذا بالنسبة للمشتقات من األظبا  العربٌية اعبامدة أٌما اؼبشتقات من أظبا  األعياف اؼبعرٌبة فتشمل كل أنواع 
 نكتفي بذكر اؼبقابالت العربٌية(باؼبرادؼ )اؼبعرٌبات القديبة منها كاغبديثة، اؼبعرٌبة بتغيَت أك دكف تغيَت أك 

 البعض منها:

دبعٌت تصميم  "أمبوذج" اؼبعٌرب القدًنأخذا من  "مبذجة"ك"مبذج" مع استعماؿ اؼبشتقُتأجاز آّ-
 .النموذج كاؼبثاؿ كصياغتو يف شرح قضٌية ما

 اغباسوباؼبعٌرب اغبديث من  "حوسب" جٌوز آّمع اشتقاؽ الفعل-
"Ordinateur"أك"Computer "تقـو بتخزين اؼبعلومات كربليلها، كعليو جاز  بوصفو آلة إلكًتكنية

كغَتىا من االشتقاقات فبا ربتاج إليو الكتابة كاالصطالح العلمٌي . القوؿ: وبيىٍوًسب كربىىٍوسىب كؿبيىٍوسىب..
 .حديثا

اغبامل  "برنامج" قديبا من االسم اعبامد اؼبعٌرب "برؾبة"ك"برمج" أقٌر آّمع جبواز اشتقاؽ الٌلفظُت-
 146. التخطيط لشي  ما بوضع الربامج اػباصة بو كىيكلتها لداللة

اؼبعرٌبة عن اللفظ -اذكفة اؽبمزة-"كهربا" الكلمة من "كهرب" قٌرر آّمع جواز اشتقاؽ الفعل-
 148" .، يقاؿ:" كهرب يكهرب، كهربة، فهو مكهًرب، كاؼبفعوؿ مكهرىبélectricité"147األجنيٌب"

                                                   
 .3/145ن اػبمسُت إىل اػبامسة كالسٌتُت(: شوقي ضيف، األلفاظ كاألساليب )القرارات اليت صدرت يف الٌدكرات مكتاب 144
 من نفس اؼبصدر. 305، 229، 226. كينظر أيضا الٌصفحات: ص255-3/254، اؼبصدر نفسو145

 .382 ،376، 3/191 نفسو،146
كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضبد يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة 147

 .1/252كؿبمد شوقي أمُت، 
 .3/4429معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، مادة )ؾ ق ر ب(، 148
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عن الٌلفظ -دكف تغَت-اؼبعٌرب من"أكركبا" اؼبشتق "تأكرب" اؼبعاصرة الفعلكرد يف معجم اللغة العربٌية -
"دبعنيُت نبا: التشٌبو بسكاف أكركبا يف اؼبظهر كاؼبعامالت، كاغبصوؿ على جنسٌية Europaاألجنيٌب"

دبعٌت التكٌلم بالتليفوف  "تلفن" كالفعل أيضا149يتأكرب، تأكربا، فهو متأكرب." أكركبٌية، يقاؿ:" تأكرب
كىو عبارة عن جهاز لنقل الكالـ من مكاف  "تليفوف" تقاقا من الٌلفظ الٌدخيل اؼبعٌرباش

اليت سنذكرىا يف اعبانب التطبيقي من الفصل كفق ما كرد  ...كغَتىا من اؼبشتقات اؼبعرٌبة اغبديثة150آلخر
 .يف مدٌكنة البحث

  الثالثٌي، كبو: موعظة، مغفرة، ؿببة، مكرمة، جٌوز آّمع قياسٌية اشتقاؽ اؼبصدر اؼبيمٌي اؼبختـو بتا  من
 كغَتىا من األمثلة. .ؿبكمة، مهزلة، مأكلة، مشتمة..، كفبا استخدـ حديثا قبد: 151كغَتىا كثَت.معصٌية..

  :هبيز آّمع صوغ اسم الفاعل على زنة فاعل من الثالثي الالـز إذا كانت عينو مضمومة أك مكسورة، كبو
 .152شي  دكن، كشي  داكن ربٌية عطرة، كربية عاطرة،

دكف أف ننسى ما قاـ بو بعض الٌلغويُت ادثُت يف ؾباؿ اإلفادة من االشتقاؽ يف ؾباؿ اؼبعرٌبات     
ستيعاب ما جٌد من االبتكارات سبيال ال االشتقاقي" "اإلبداؿ اغبديثة، فقد كجد ىؤال  يف ظاىرة

 من ذلك: ،كاالخًتاعات

 مقابال لكسارة  "مرضخة" مصطلح أعضا  ؾبمع اللغة العربية بدمشقأحد  "عز الٌدين تٌنوخي" كضع
 .casse-noisette))153باغبا  اؼبهملة مقابال لكسارة اللوز "مرضحة" (، ك(casse-noisاعبوز

 الشهايب"مصطفى " اقًتح (أحد أعضا  ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة ترصبة الكلمة األجنبٌيةabornage بػػػػ)
 .154عن طريق إبداؿ حرؼ الثا  فا  (بػػػػػ "التأريف"cadastreكالكلمة)"التأريث"، 

                                                   
 .1/138مادة )أ ك ر ب(،  ،معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر149
 .  1/298مادة )ت ؿ ؼ ف(،  ،اؼبصدر نفسو150
أعماؿ عبنة األصوؿ كالقرارات اليت أصدرىا آّمع بنا  عليها يف أصوؿ اللغة كأكضاعها العامة، معلقا عليها، يف أصوؿ اللغة )كيشمل 151

مقركنة دبا قٌدـ يف شأهنا من حبوث كمذكرات، كذلك يف الدكرات السبع: من اػبامسة كالثالثُت إىل اغبادية كاألربعُت(: ؿبمد شوقي أمُت 
 .2/23كمصطفى حجازم، 

 .2/10نفسو، اؼبصدر  152
سوريا، )د.ط(،  -كتاب اإلبداؿ: أبو الطٌيب؛ عبد الواحد بن علٌي اللغوٌم، ربقيق: عز الٌدين تنوخي، آّمع العلمٌي العريٌب، دمشق153

 .1/42ـ، 1960ق / 1379
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 كمقابل ترصبي  "كهرب" عضو من أعضا  ؾبمع دمشق اللغوم مصطلح "عبد الكرًن اليايف" كضع الدكتور
 "كهرج" كمصطلح (،negaton)توفغا"ني ترصبة لػػػػػػ "كهرس" كمصطلح(، electron)"إلكًتكف" لػػػػ

مستبدال يف كل مرٌة اغبرؼ ( positron،أك "بوزتركف")((positon"بوزيتوف" األجنيبٌ مقابال لٌلفظ 
 .155منها حبرؼ آخر معرٌب كموحي عن الٌداللة اليت وبملها اؼبصطلح يف ذاتو األخَت

ختاما هبب التنبيو إىل فكرة مهمة تتعلق ببعض قرارات آّمع اؼبستشهد ّٔا يف تيسَت اللغة العربٌية 
القرار معا )كتوسيعها انطالقا من عاملي القياس كاالشتقاؽ، كىي أف معظم ىذه القرارات زبدـ الظاىرتُت 

فنحن نقيس باالشتقاؽ، كنشتق أف كٌل كاحدة منهما مكٌملة لألخرل  كاشتقاؽ( باعتبارالواحد فيو قياس 
 بنا  على القياس، كعليو قمنا بذكر بعضها يف باب القياس كالبعض اآلخر يف باب االشتقاؽ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
ـ، 1948 ىػ /1367سوريا، )د.ط(،  -مالحظات على معجم: األمَت مصطفى الشهايٌب، ؾبلة آّمع العلمٌي العريٌب، دمشق 154
23/02/225. 
ـ، 1978ىػ / 1398ذبربيت يف تعريب اؼبصطلحات العلمٌية: عبد الكرًن اليايف، ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية بدمشق، سوريا، )د.ط(،  155
53/04/806. 
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 الّنحت:ج. 

اللغة العربية،  كتوسيع دعامة من دعائم التطور الٌلغوٌم ك كسيلة من كسائل تنمٌية156يبٌثل الٌنحت
لتوليد كلمات ـبتصرة سهلة االستعماؿ وبتاجها الفكر كتستدعيها اغباجة  عبأ إليها اللغويوف قديبا كحديثا

كالضركرة يتٌم كبتها من كلمتُت أك أكثر كبتا ال تراعى فيو ىيئة األلفاظ بقدر ما يراعى فيو استيعاب ىذه 
 الكلمات اؼبنحوتة للمعاين العلمٌية اعبديدة اليت يقتضيها اللّْساف العريٌب.

 حا: تعريفو لغة واصطال .1

 معاف عدة ىي: في اللغةيفيد لفظ النحت 

، كينحىت لغة. كالنُّحاتو: »)العُت(:  جا  يف- النٍَّحتي كبىٍتي النَّجار اػبشب، يقاؿ: كبىىتى يػىٍنًحتي
تىٍت من الشٍَّي  من اػبشب ككبوه  أم دبعٌت القشر كالربم.157«.ما انتىحى

النُّوفي كىاغبٍىا ي كىالتَّا ي كىًلمىةه تىديؿُّ عىلىى »ابن فارس" اؼبعٌت نفسو ؽبذه اؼباٌدة اللغويٌة يف قولو: "كأكرد -
ةو.  158«قبىًٍر شىٍي و كىتىٍسًويىًتًو حًبىًديدى

ككبىتى اعبٍىبىل »كأضاؼ "ابن سٌيده" معاف أخرل للفظ )الٌنحت( على سبيل اؼبشأّة يف قولو: -
ٍنسىاف: نىقصو كأرقو، على التٍَّشًبيو.يػىٍنًحتيو: قطعو،  تيو  كىىيوى من ذىًلك. ككبىتى السَّفري اٍلبىًعَت كىاإٍلً ككبتىوى بًًلسىانًًو يػىٍنحى

تيوي كٍبتان، ضربو ّٔىا. يقوؿ عٌز كجٌل  ؛، فالنحت يعٍت القطع159«كبىٍتا: المو كىشىتمو.ككبىتىوي بالعصا يػىٍنحى
﴿قىاؿى أىتػىٍعبيديكفى مىا ، [149]سورة الشعرا / اآليةاعٍبًبىاًؿ بػيييوتنا فىارًًىُتى﴾كىتػىٍنًحتيوفى ًمنى حكم تنزيلو:﴿فيمي 

 ٌلها دالالترب أيضا ككقصاف، كاللـو كالٌشتم، كالضٌ األرؽ كالنٌ ك ، [95]سورة الصافات/ اآليةتػىٍنًحتيوفى﴾

                                                   
كلمة إف العُت ال تأتلف مع اغبا  يف  »يعٌد "الفراىيدٌم" أٌكؿ من تكٌلم عن ظاىرة الٌنحت يف اللغة العربية يف قولو:  156

ينظر: العُت: اػبليل بن أضبد، «. كاحدة لقرب ـبرجيهما إاٌل أف ييشتىق فعل من صبع بُت كلمتُت مثل حٌي على)...(
1/60 . 

 .192-3/191اؼبصدر نفسو، مادة )ف ح ت(،  157
 .5/404مقاييس اللغة: ابن فارس، مادة )ف ح ت(،  158
 .3/274اكم كايط األعظم: ابن سٌيده، مادة )ف ح ت(،  159
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 اغبقيقٌي إىل معاف عناهالٌدالٌل ىبرج بو اللفظ من مكعامل من عوامل التوٌسع   تنضوم ربت النقل آّازمٌ 
 ؾبازيٌة.

كمعٌت الٌنحت: أف تؤخذ كلمتاف .(..)» :يف قولو "ابن فارسفقد عرٌفو " االصطالحفي أٌما 
مشَتا بذلك إىل مسألة مهٌمة تتعٌلق بضركرة ضبل 160«كتنحت منهما كلمة تكوف آخذة منهما صبيعا حبظ

 الكلمتُت األصل.ك استفا  الكلمة اؼبنحوتة الٌداللة اؼبعرٌب عنها يف 

كلمةن كاحدة، كىو جنس من )كثالث  العرب تػىٍنحىتي من كلمتُت » كيقوؿ يف موضع آخر:
-يف اغبقيقة-، فلفظ الٌنحت يفيد161«.اظبُت"رجل عىٍبشىمٌي" منسوب ًإىل كقوؽبم االختصار، كذلك:  

داللة كصورة  إحدل العمليات اللغوية اليت وبرص فيها الباحث اللغوٌم على إنتاج كلمة جديدة ذات
جديدة تشٌكلت من ؿبصوؿ كلمتُت متباينتُت يف الٌداؿ كاؼبدلوؿ بغرض االختزاؿ ك السهولة، كىو اؼبدلوؿ 

ك الٌنحت يف » :"اؼبغريبٌ "عبد القادر ذاتو الذم عرٌب عنو ادثُت يف ربديدىم ؼباىية الٌنحت، يقوؿ 
ما كانت االصطالح أف تعمد إىل كلمتُت أك صبلة فتنزع من ؾبموع حركؼ كلماهتا كلمة فٌذة تدٌؿ على 

 162«تدٌؿ عليو اعبملة نفسها.

صَتكرة الكلمتُت كلمة كاحدة. أك » "اؼبزج"، كىو:ػ بػ ف"اأكؼب "ستيفن كيصطلح عليو اللغوٌم الغريبٌ     
 معٌلال حدكثو 163«.زيج من أصوات كلمتُت أخريُت كجامعة ؼبعنييهماتكوين كلمة صناعية مشتملة على م

بقضٌية استدعا  الٌذىن لكلمتُت أك ثالث يف كقت كاحد يتعٌذر فيو عزؿ إحدل الكلمات عن  )اؼبزج(
تداخل الكلمتاف فيما بينهما تداخال تاما، عندىا تنتج ىذه الكلمات اؼبمزكجة عٌذرا يربٌره ت األخرل

اؼبنحوتة(اليت يكوف مصَتىا الزكاؿ بعد عمر قصَت، يف حُت يبقى البعض منها يف اللغة أم)الكلمات 
، ذلك أٌف الٌلغة كائن 164باعتباره ألفاظا جديدة تعرٌب عن مدلوالت أخرل ال كجود ؽبا يف ـبزكهنا الٌلغومٌ 

                                                   
 .329، 1/328مقاييس اللغة: ابن فارس، 160
. كينظر أيضا: فقو اللغة كأسرار العربية: الثعالبػٌي؛ 475: ابن فارس، ص()يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمهاالصاحيٌب 161

بَتكت، الطبعة الثانٌية، -صيدا أبو منصور عبد اؼبلك بن ؿبمد بن إظباعيل، شرح كربقيق: ياسُت األيويب، اؼبكتبة العصريٌة،
 .428ـ، ص2000ق/1420

 .144. كفقو اللغة: علي عبد الواحد كايف، ص21االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريٌب، ص162
 .141مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص-ستيفن أكؼباف، ترصبة: كماؿ ؿبمد بشر، مكتبة الشباب، القاىرةدكر الكلمة يف اللغة: 163
 .141-140صاؼبصدر نفسو، 164
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ضركرات كمتطٌلبات  حٌي ينمو كيتطٌور باستمرار، فهٌي ربتاج يف حياهتا إىل كٌل ما يعينها على البقا  من
فكرية كعلمٌية جديدة ربيا ّٔا كٌلما تدىورت ثركهتا كاضمحٌلت إٌما لقٌلة تداكؿ بعض ألفاظها ك عدـ 

 شيوعها يف االستعماؿ، كإٌما لغرابتها، كإٌما لوجود بديل ؽبا من لغة أخرل.

اـ يف تطور بنية اؼبيل الع فقد ربط ظاىرة الٌنحت كفٌسرىا بفكرة "جسربسن"اللغوٌم الغريٌب  أٌما
لغات ليس ىناؾ أدىن شك يف أف االذباه العاـ عبميع ال» لكلمات كبو االختصار كاالختزاؿ؛ حيث يقوؿ:ا

،  ذلك أٌف الفرد بطبيعتو البشريٌة أكثر اذٌباىا كميال إىل 165«ىو كبو تقصَت الصيغ للكلمات.
ضو كمقاصده بشىت ألواهنا اللغوية منها يف اعبهد، فهو يتخٌَت أيسر الطٌرؽ كأسهلها لتحقيق أغرا166االقتصاد

 كغَت اللغوية.

 الّنحت واالشتقاق: .2

مل يفصل علما  اللغة قديبا يف قضية الٌنحت كاالشتقاؽ كما ىو كاضح يف مؤلفاهتم كمعاصبهم 
م. يقوؿ اػبليل يف  اللغويٌة فما نلمحو ىو ؾبٌرد إشارات استنتجها الباحثوف من أقواؽب

 "اؼبربٌد"، كيقوؿ 167«كلمة كاحدة، كاشتقوا فعال)...(  فأخذكا من كلمتُت متعاقبتُت(..»).كتابو)العُت(:
 168«(...)كقد تشتق العرب من االظبُت اظبا كاحدا الجتناب الٌلبس»)اؼبقتضب(:يف

نستخلص من ىذين القولُت أٌف الٌنحت ىو االشتقاؽ عند القدما ، كىٌي رابطة يبكن تفسَتىا 
القدرة على ربقيق النمٌو ة اليت ؼبس فيها ىؤال  الكفاية ك ىب اللغة العربيبأٌف االشتقاؽ مذىب من مذا

                                                   
 . 92إبراىيم أنيس، صأسرار اللغة:  نقال عن: من .Language, P330ينظر: 165
"، دبعٌت:  "Economie des Changements Phonétiquesذكر ىذا اؼبصطلح الٌلغوم الغريٌب "أندرم مارتيٍت" يف مؤلٌفو166
ىذه القول حصرىا يف  » ىو تآلف بُت كٌل القول اؼبتواجدة....( فاالقتصاد الٌلغوم (تقليص كل سبييز غَت مفيد، كإظهار سبييزات جديدة »

 قوة التطٌور اؼبستمر اليت يفرضها العامل اػبارجي كقٌوة اػبموؿ كاعبمود اليت تتصف ّٔا الطبيعة اإلنسانية يف عامل الداخلي.
  ينظر: 

André Martinet, Économie des Changements Phonétiques, (Berne,Francke, 
édition),1955,p97. 

 .  155ص ـ،2008اللسانيات )النشأة كالتطٌور(: أضبد مومن، ديواف اؼبطبوعات اعبامعٌية، اعبزائر، الطبعة الرابعة، نقال عن: 
 .1/60مادة )ش ؽ ؽ(، العُت: اػبليل بن أضبد،  167
 .3/142مصر، )د.ط(، )د.ت(،  -الكتب، القاىرةاؼبقتضب: اؼبربٌد؛ أبو العباس ؿبمد بن يزيد، ربقيق: ؿبمد عبد اػبالق عضيمة، عامل 168
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ىو ىرة الٌنحت الاٌلصقة باالشتقاؽ ك للغتهم يف عصرىم آنذاؾ ربقيقا استغنوا بو عن التدقيق كالتفصيل لظا
 ما تربٌره دراستهم الشمولٌية للغة العربية.

يف بركز طائفتُت؛ األكىل رأت أٌف الٌنحت مبط من  أٌما ادثُت فاختلفوا يف اؼبسألة اختالفا انعكس
كىو يف » :"اؼبغريبٌ عبد القادر "، كىو ما يقٌرره قوؿ 169"االشتقاؽ الكٌبار" أمباط االشتقاؽ كاصطلحوا عليو

، أم أٌف الٌنحت يتٌم دبعايَت بعضها موافق 170«اغبقيقة من قبيل االشتقاؽ كليس اشتقاقا بالفعل
لالشتقاؽ)كالنبا يوٌلد اعبديد، كالنبا يقـو على أصل كفرع(كبعضها اآلخر خارج عنو كمعيار التصريف 
فهو أساس االشتقاؽ أك باألحرل ىو الذم يعطي للكلمة اؼبشتىقة القالب الٌصريف اؼبناسب اؼبعرٌب عن معٌت 

ردٌبا » يف قولو: "ابن دحية"تصريف(، كىو ما عرٌب عنو –ذف فػػػػػ)الٌنحت=اشتقاؽالكلمة اعبديدة اؼبوٌلدة، إ
يٌتفق اجتماع كلمتُت من كلمة كاحدة دالة على كلتا الكلمتُت، كإٌف كاف ال يبكن اشتقاؽ كلمة من كلمتُت 

خر ، كالثانٌية فصلت بينهما فصال تاٌما فالٌنحت شي  كاالشتقاؽ شي  آ171«(..).يف قياس التصريف
 دبالحظة صبلة من الفركؽ بينهما اكبصرت يف:

 االشتقاؽ ىو نزع كلمة من كلمة، أٌما الٌنحت فهو انتزاع كلمة من كلمتُت فأكثر.-

 االشتقاؽ عملٌية إطالة لبنية الكلمات، أٌما الٌنحت فهو اختزاؿ كاختصار للكلمات كالعبارات.  -

صلٌية اليت ترجع إليها الكلمة اؼبشتقة، ككذلك البنية أك ييراعى يف اشتقاؽ كلمة ما ثبات حركؼ اؼبادة األ -
 172الصيغة الصرفٌية اليت ربٌدد معناىا اػباص كىو ما يتجاكزه الٌنحت كال يعمل بو.

 

 

                                                   
 .243دراسات يف فقو اللغة: صبحي الٌصاٌف، ص169
 .21االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريٌب، ص170
 .1/483اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين الٌسيوطي،  171
. كالنحت يف اللغة العربٌية، ؿبمد حسن عبد 86إبراىيم أنيس، ص . كمن أسرار اللغة:21االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريٌب، ص 172

 .15مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص -العزيز، دار الفكر العريب، القاىرة
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كيبكن تعليل ىذا التوٌجو يف رصد عالقة الٌنحت باالشتقاؽ الذم قصده علما  اللغة حديثا 
شتقاؽ، النحت، آّاز، اإلبداؿ..(بغرض تقدًن خدمات أكثر )اال)بسعيهم إىل تفعيل ىذه الوسائل الذاتية

من جهة، كإهباد طرؽ أخرل جديدة كفيلة بالوصوؿ باللغة إىل درجة عالية من النمو كالتطٌور تضمن ؽبا 
 االقًتاض.ٌنقل ك االستمرار كمسايرة اؼبستحدثات من جهةٌ أخرل السٌيما يف زمن كثر فيو ال

 أساليبو:   .3

طريقة ؿبٌددة لنحت األلفاظ بل جا ت أمثلتهم من الكلمات اؼبنحوتة على أكجو مل يضع القدما  
 ـبتلفة قاـ ادثوف حبصرىا يف عٌدة طرؽ كأساليب ىي كاآليت:

صبع حركؼ الكلمتُت أف تلصق الكلمة بكلمة أخرل دكف حذؼ أم حرؼ من حركؼ الكلمتُت، كبو: -
 برمائٌي)بر + ما (.

 لمتُت مع اختزاؿ األخرل، كبو: مشلوز)مشمش + لوز(.اغبفاظ على صورة إحدل الك-
أخذ حرفُت)الفا  كالعُت(من كٌل كلمة كجعلها كلمة كاحدة منحوتة، كبو: عبشم كبتت من)عبد -

 يف التسهيل: "ابن مالك"مشس(بأخذ العُت كالبا  من)عبد(، كالشُت كاؼبيم من)مشس(، كىو ما قاؿ بو 
ٌل منهما كعينو، فإف اعتلت عُت الثاين كمل البنا  بالمو أك بالـ بفا  ك"فعلل" يبٌت من جز م اؼبركب»

، فيقاؿ)عبقسٌي(جبمع فا  كعُت)عبد(كفا  كالـ)قيس(معتل ""عبد قيس ، كبو:173«األٌكؿ كنسب إليو
 العُت. 

اغبرؼ األكؿ من الكلمة الثانٌية إليها، كبو: سبحل كبتت  أخذ الكلمة األكىل بأكملها مع ضمٌ -
من)سبحاف ا(، أك أخذ صبيع حركؼ الكلمة األكىل الثالثٌية مع إضافة الـ الكلمة الثانٌية، كبو: ضبطر 

 منحوتة من)ضبط(ك)ضرب(. 
لذلك تأثَت  اختزاؿ اعبملة اليت يراد كبتها يف كلمة كاحدة مع إسقاط بعض الكلمات منها دكف أف يكوف-

 يف الكلمة اؼبنحوتة، كبو: طلبق كبتت من)أطاؿ ا بقا ؾ( فاذكؼ ىو لفظ ا.

                                                   
 .262تسهيل الفوائد كتكميل اؼبقاصد: ابن مالك، ص 173
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ؿ"من اعبز  اؼبعٌرؼ الذم " بأخذ البا  منها كحذؼ نبزة "ا"بٍت اختزاؿ اؼبركبات اإلضافٌية اؼببدك ة بلفظة-
 174"بٍت اغبارث".  من اؼبنحوتة يليها، كبو:"بلحارث"

قياـ كٌل ظاىرة لغويٌة االستناد إىل قاعدة كاضحة كنظاـ ثابت األحكاـ  صحيح أنٌو من دكاعي 
كالقوانُت يضبط فبارستها كتنفيذىا على الوجو الٌصحيح كىو ما تفتقر إليو ظاىرة الٌنحت، فرغم تعٌدد 

 ابقة الذٌكر، األمر الذم أٌدلضوابط العمل ّٔا ضمن عٌدة مقاييس أشار إليها اللغويوف يف أمثلتهم السٌ 
ببعض الباحثُت إىل اغبكم على عدـ قياسيتو حكما هبٌنبهم الوقوع يف اؼبضطرب من القواعد، إاٌل إنٌو يبكننا 
النظر إىل ىذا اػبلل اؼبنهجٌي التنفيذم للٌنحت من الزاكية االهبابٌية نظرة نضع فيها نصب أعيننا ما يقدمو 

راكيبها كبتا تربٌره األنواع كاألشكاؿ اؼبتعٌددة ىذا االختالؼ من فائدة جليلة يف كبت الكلمات على تباين ت
لو اليت استخلصها الباحثوف، فهناؾ النحت الفعلي كالوصفي كاالظبي كالنسيب كاغبريف فبٌا سيقٌدـ دعما كبَتا 
لعملٌية التعريب عن طريق الٌنحت يف العصر اغبديث أثنا  عملية استعارة الكلمات األجنبية دبختلف 

يف عبارات طويلة يتعذر على الٌلغوم نقلها إىل القارئ بأسلوب -غالبا-ا ترد إليناالتخصصات خاصة كأهن
آخر غَت الٌنحت ؼبا يف ذلك من فساد كإخالؿ دبعناىا، عندىا يقـو النحت باختزاؽبا كاختصارىا يف أقل 

ت اليت انفردت العبارات اختصارا تتضح بو الداللة اؼبركزيٌة لتلك العبارة كىو ما يتماشى ك إحدل اػباصٌيا
أال كىي التعبَت عن اؼبعاف الطويلة بالًتاكيب القصَتة.   ّٔا اللغة العربية ٌ

 أشكالو: .4

استطاع علما  اللغة حصر )الٌنحت(  انطالقا من األمثلة اليت أكردىا القدما  يف الظاىرة اللغويٌة
اعلم أٌف للرباعٌي »؛ بالوضع أك الزيادة()طباسٌية ك حت حصرا مشل كٌل ماٌدة رباعٌية األنواع اليت يقع فيها النٌ 

سوا  ، 175«كذلك أف أكثر ما تراه منو منحوت. كاػبماسٌي مذىبا يف القياس، يستنبطو النظر الدقيق.
 كانت فعال أـ اظبا أـ صفة أـ نسبة، نوٌضح كل نوع منها فيما يأيت: أ

 

                                                   
، 109ـ، ص1989ق /1409األكىل،  األردف، الطبعة-علم الداللة كاؼبعجم العريٌب: عبد القادر أبو شريفة كآخراف، دار الفكر، عماف174

 .213ـ، ص1982لبناف، الطبعة األكىل،  -. كفقو اللغة العربية كخصائصها: إميل بديع يعقوب، دار العلم للماليُت، بَتكت110
 .1/328مقاييس اللغة: ابن فارس،175
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 الشكل األّول: الّنحت الفعلي: 

ك)بسمل( من كاؼبقصود بو اختزاؿ صبلة يف فعل يعرٌب عن مدلوؽبا، كبو:)بأبأ(إذا قاؿ بأيب أنت، 
حسب -ك يقع ىذا الٌنوع176بسم ا الرضبن الرحيم، ك)حوقل(إذا  قاؿ ال حوؿ كال قٌوة إاٌل بالٌلو...،

مل اعبانبُت الشكلٌي أيضا بالزيادة على كل أصل ثالثٌي من األفعاؿ زيادة تش-مذىب ابن فارس يف الٌنحت
، كزيادة البا  يف)البحظلة(كىي في أّولوكالٌدالٌل، كتوحي بوظيفة اغبرؼ اؼبزيد اؼبعرٌب، سوا  أكانت الزيادة 

 ، كزيادة الرٌا أم في وسطو، 177«اغباظل الذم يبشي يف شقّْو.": »اػبليل"قاؿ َتبوع، قفز الرجل قفزاف ال
جبم الرجل يبجم جبما ك جبوما، إذا سكت من عي أك » :"ابن دريد"قاؿ ك  دبعٌت غلظ الكالـ، يف)الربصبة(

يو ما دبعٌت الرجل إذا كرَّه كجهو، أم باف عل ، كزيادة اؼبيم يف)بلسم(أم في آخره، 178«ىيبة، فهو باجم
 179.وبزنو كيضايقو

 الشكل الثاني: الّنحت الوصفي:

للرجل  منها، كبو:"ضبطر"أف تنحت من كلمتُت كلمة كاحدة تدؿ على صفة دبعناىا أك بأشد »
 ، كتنحت الصفات أيضا بالزيادة180«كيف ضرب معٌت الشٌدة كالٌصالبة. كصرب" " ضبط منالشديد منحوت 

دبعٌت التدٌخل يف األمور كاقتحامها  كىو ما خبث من الٌرجاؿ، كاألصل فيو"الرٍّْدس" ، كبو:"الربًٍدس"تصديرا
دبعنػى  يف األصل"البٍعك"أم غبمها مسًتخي، كىو  "البػىٍلعك" ، كبو: الناقةأو حشواباؼبشاركة فيها، 

 182"الزٍَّرؽ". كأصلوكىو الشديد الزرؽ،  كبو:"الزرقم" 181،أو كسعا، التجٌمع

 

 

                                                   
 .144ص . فقو اللغة: علي عبد الواحد الوايف،22 -21االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريٌب، ص176
 . 3/197 مادة )ح ظ ؿ(، العُت: اػبليل بن أضبد،177
 .1/270 مادة )ب ج ـ(، صبهرة اللغة: ابن دريد،178
 . 334-1/332مقاييس اللغة: ابن فارس، 179
 .114. كعوامل تنمية اللغة العربٌية: توفيق ؿبمد شاىُت، ص22االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريب، ص180
 .3/52، 334، 1/333فارس، مقاييس اللغة: ابن 181
 . 3/52اؼبصدر نفسو،  182
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 الشكل الثالث: الّنحت االسمي: 

كيشمل أيضا كل  183"جلد كصبد"، ىو أف تنحت اظبا جديدا من كلمتُت، كبو: جلمود من
كىو اسم ظبا   "الربًٍقع" إضافة إىل مادة يف حقل األظبا  قد تقع يف بداية الكلمة، كإضافة صوت البا  يف

كىو إحدل  ، كبو:"الربشاع"أو وسطها ،ألٌف كل ظبا  رقيع، كالسماكات أرقعة؛ "الرٌقع" الدنيا، فاألصل
كىو  "الربزخ" ، كزيادة اػبا  يفأو آخرىابزيادة الرٌا ، يدٌؿ على من ال فؤاد لو،  "بشع" مشتقات مادة

 184اؼبٌتسع من األرض.أصل صحيح يدٌؿ على  اغبائل بُت الشيئُت، كاألصل فيو البا  كالرٌا  كالزٌام، كىو

 الشكل الرابع: الّنحت الّنسبّي:

 شخص أك شي ، كبو: عبشمٌي ىو أف تنحت من كلمتُت)مركب إضايف(كلمة كاحدة منسوبة إىل
 ،) من عبد مشس، ك عبدرٌم يف عبد الدار، كمرقسٌي يف امرئ القيس، كطربخزٌم نسبة إىل)طربستاف كخوارـز

 185كشفعنيت منسوبة إىل)الشافعي كأيب حنيفة(.

 الشكل الخامس: الّنحت الحرفي: 

 "الفراىيدم" ىب إليوكاؼبقصود بو اختزاؿ أصلُت مستقٌلُت من اغبركؼ يف حرؼ كاحد، كىو ما ذ
"ىل لك  أٌف)ىلٌم( مركبة من أصلُت نبا)ىل(دبعٌت من أٌف)لن(اختصار للحرفُت)ال(ك)أٍف(، ك رأل "الفرٌا "

"أقصد كتعاؿ"، بل ىناؾ من العلما  من كجد تفسَتا آخر ؽبذه الكلمة على  (دبعٌت"، ك)أـٍ .(..)يف كذا
 186من)ىا التنبيو(ك)مل(دبعٌت ضم...كغَتىا من األمثلة.سبيل التحايل كالظٌن كالتقدير ىو، أهٌنا مركبة 

 

 

 
                                                   

 .114. كعوامل تنمية اللغة العربٌية: توفيق ؿبمد شاىُت، ص22االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريٌب، ص183
 . 334-1/332، مقاييس اللغة: ابن فارس184
 .144الوايف، ص. كفقو اللغة: علي عبد الواحد 23االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريٌب، ص185
 .145اللغة: علي عبد الواحد كايف، صفقو 186
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 دور النحت في تنمية وتوسيع اللغة العربية حديثا: .5

الٌنحت يف التجديد الٌلغوٌم انطالقا من رصد موقف كل من  دكر إثباتكباكؿ يف ىذا العنصر 
 ُت كآّامع اللغوية من ىذه الظاىرة.  اللغويٌ 

 موقف اللغويين من األخذ بالّنحت: . 1.5

بدليل ما قبده يف مؤلفاهتم  )الٌنحت( مل هبد القدما  أم إشكاؿ يف تعاملهم مع الظاىرة اللغٌوية
فقد أجازكا العمل ّٔا رغم أهٌنم مل يوٌلوىا االىتماـ الكبَت الذم يؤكؿ ّٔم إىل ضبط قواعدىا كأحكامها 

ٌلغويوف يف العصر اغبديث ربقيقا ينبٍت على اإلجابة عن التساؤؿ ضبطا ؿبكما، كىو ما سعى إىل ربقيقو ال
ذلك انطالقا فبٌا قٌدموه ك  ؟ربٌية، يعٌد تيسَت ؽبا أـ تعسَتااآليت: ىل األخذ بالٌنحت كوسيلة لتنمٌية اللغة الع

 :يٌ ى ثالثة اذباىات هم كمواقفهم حولو، ػبّْصت يفئآرامن نظريات كأحباث متنٌوعة اختلفت فيها 

 االتجاه األّول:

أٌف ما كرد عن العرب من اؼبنحوتات ال ىبرج من  ذلكيف مبو الٌلغة  األخذ بالٌنحت أصحابويرفض 
باب الٌسماع فال هبوز القياس عليو، بل يركف يف حذؼ أصوؿ الكلمة فسادا للمعٌت كخركجا عن أكزاف 

للغات لكلمات يكثر تداكلو كشيوعو يف اىذا النوع من االنظاـ العريٌب كىو ما ترفضو الٌلغة كتأباه؛ ألٌف 
ذات الطبيعة اإللصاقية)اللواحق كالسوابق(ال العربٌية فهٌي يف غٌت عنو انطالقا فبٌا تزخر بو  األكركبية-اؽبنديٌة

 .187من ظواىر لغويٌة)كاالشتقاؽ، كاإلبداؿ كآّاز كالتعريب..(تكفل ؽبا اؼبركنة كالتوٌسع يف ثركهتا

 االتجاه الثاني:

يبكن اعتماده  188بعض الباحثُت إىل القوؿ جبواز الٌنحت كونو لونا من ألواف االشتقاؽ يبيل
ها بكل جديد ىي حباجتو انطالقا فبٌا يتٌم ئالثركة اللغويٌة العربٌية كإثرا كأسلوب علمٌي ككسيلة تنمويٌة لتوسيع

كاختزاؽبا يف كلمات مفردة  نقلو من العبارات كالًتاكيب العلمية األجنبٌية اغبديثة ذات البنيات الطويلة
فما كاف من األلفاظ »، كاضحة اؼبعٌت ميسورة االستعماؿ معًتفُت بو كوسيلة من كسائل الوضع القياسٌية

                                                   
 .145-144فقو اللغة: علٌي عبد الواحد كايف، ص187
 .21االشتقاؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريٌب، ص188
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كاؼبصطلحات قصَتا استعملناه كما ىو، كما كاف يبثل تركيبا طويال عدلنا عنو إىل كلمة كاحدة منحوتة 
، بل إٌف منهم من 189« ك أفركآسيوم، ك ىندكأكركيب.منو)...(كمن ذلك البًتككيماكم، ك أقبلوساكسوين

دعا إىل فتح باب الٌنحت على مصراعيو فتحا يقـو على مراعاة سنن العربية من حيث أبنيتها كتآلف 
، ذلك أهٌنم يركف يف االشتقاؽ القياسٌي 190أصواهتا بنا  على اؼبركٌم عن العرب من الكلمات اؼبنحوتة

 الٌلغات األخرل كنقل اصطالحاهتا. باللغة العربٌية ؼبسايرة حضارات كحده عدـ الكفاية على الٌنهوض

 من ذلك ما قبده يف معجم "كىبو" كاؼبهندس":

 .191اإلثناعشريٌة، اٌلالأدب، اٌلالركاية، الالشخصٌية، الالمعقوؿ، الالمسرح..كغَتىا من األمثلة اؼبنحوتة
 معجم"سعيد علوش":  كيف

لوجيا، -منطقٌية، النحو-الالركائٌية ، الفونومركزيٌة، اللوغومركزيٌة، اؼبيثاالالأدب، السوسيوثقافٌية ، 
 .192الالتوٌقع... كغَتىا كثَت

ـبتلف حوؽبا فمن  "ال" الكلمات اليت تتكٌوف من السابقةهبب التنبيو ىنا إىل نقطة مهٌمة تتعلق ب 
ر إٌف اغبفاظ على صبيع حركؼ الباحثُت من يعتربىا منحوتة ألٌف الٌنحت عندىم ىو الًتكيب، دبعٌت آخ

الكلمتُت اؼبنحوت منهما صورة من صور الٌنحت، كمنهم من يعتربىا غَت منحوتة ألٌف الٌنحت شي  
كالًتكيب)اؼبركب اؼبزجٌي(شي  آخر، كقد فصل آّمع يف ىذا اػبالؼ مفرٌقا بينهما فالٌنحت ىو األخذ من  

ضٌم كلمتُت إحدانبا إىل األخرل، كجعلهما اظبا : »فهو كلمتُت أك أكثر كلمة كاحدة، أٌما اؼبرٌكب اؼبزجيٌ 
واؿ كاحدا، إعرابا كبنا )..(ك يكوف ذلك يف أعالـ األشخاص كيف أعالـ األجناس كالظركؼ كاألح

 193«كاألصوات كاؼبركبات العدديٌة.

                                                   
 .60نادية النٌجار، صطرؽ توليد الثركة اللفظٌية:  189
ـ، 1997ىػ/1418األردف، الطبعة اػبامسة، -لفرقاف، عمافاللغة العربية كالتعريب يف العصر اغبديث: عبد الكرًن خليفة، دار ا190
 . 231ص

، 12ـ، ص1984لبناف، الطبعة الثانٌية، –معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: ؾبدم كىبو ككامل اؼبهندس، مكتبة لبناف، بَتكت 191
313- 314 . 

اؼبغرب، الطبعة األكىل، -سوشربيس، الدار البيضا  معجم اؼبصطلحات األدبٌية اؼبعاصرة )عرض كتقدًن كترصبة(: سعيد علوش،192
 .233، 209، 207، 200، 171، 106، 58، 35ـ، ص1985ق/1405

د يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضب193
 .23ص (: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم،1984-1934القرارات العلمية )يف طبسُت عاما  ؾبموعة. 1/52كؿبمد شوقي أمُت، 
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 لكن من كجهة نظر أخرل يبكن الفصل يف األمر كما يلي: 
كاسم أك فعل اعتربت كلمة منحوتة ال مرٌكبة سوا  أحافظت على إذا كانت الكلمتُت اؼبنحوتتُت حرؼ -

 صبيع حركفهما أـ ال.
 أٌما إذا كانت إحدل الكلمتُت اؼبنحوتتُت غَت اغبركؼ أم)اسم كاسم(، أك)اسم كفعل(أك)فعل كفعل( -

عٌدتا تركيبا مزجيا ما مل وبذؼ من حركفهما شي ، ككلمة منحوتة إذا حدث تغيَت على مستول ىيئة 
 إحدانبا أك كلتانبا.

 االتجاه الثالث:

يرل كثَت من علما  الٌلغة يف الٌنحت مطلبا ضركريٌا لسٌد اغباجة السٌيما يف ؾباؿ االصطالح 
العلمٌي معتربين إيٌاه كسيلة من الوسائل الكفيلة بالٌنمو اللغوٌم دكف تفريط أك إفراط بل بتحفظ يف إطار ما 

ستغنا  عنها ؼبواكبة التطٌورات اغبضارية اليت يشهدىا العصر، من يلبػي اؼبستلزمات اليت يستحيل اال
، ك"أنفمٌي" كمل »: "الٌشهايبمصطفى "، يقوؿ 194كبتا من األنف كالفم ذلك:"درعمٌي"نسبة إىل دار العلـو

فنحن يف حاجة إىل الٌنحت يف ترصبة »يف موضع آخر: يقوؿ ، ك 195.«أعبأ إىل الٌنحت يف معجمي إالٌ نادرا
أم يف البعض فقط من اؼبصطلحات اليت يتعٌذر نقلها بأسلوب آخر غَت  196«ا  العلمٌية.األظب بعض

الٌنحت كإاٌل فسد معناىا، مشًتطا فيو سالمة الٌذكؽ العريٌب باختيار أنسب الصٌيغ للكلمة اؼبنحوتة كأكثرىا 
طٌية كاملة لداللة الكلمة انسجاما كتوافقا مع أبنية الٌلغة العربٌية كأحسنها استساغة مع اغبرص على ربقيق تغ

 كفبا كبتو قبد: ، كمضموف الكلمة اؼبنحوتة معاشكل األعجمٌية اؼبستعارة، دبعٌت آخر مراعاة 

"كلمة )ليٍبأىرز( من لبناف كأرز، كىو اسم شجر من فصيلة الصنوبريات، ظبوا جنسو باللغة 
 197الشجر."لرائحة خشب ىذا  "CedrusكLiban" كبتا من "Libocedrusالعلمٌية"
أٌما اللغوٌم "أضبد فارس الشدياؽ" فَتل ىو اآلخر يف الٌنحت سبيال نافعا كؾبديٌا لتوسيع اللغة  

كىناؾ : »كالٌنحت شيئا كاحدا؛ حيث يقوؿالعربٌية كتنميتها بغض النظر عن كيفيتو جاعال بذلك الًتكيب 

                                                   
 .266دراسات يف فقو اللغة: صبحي الصاٌف، ص. ك 91رار اللغة: إبراىيم أنيس، صمن أس194
 .14اؼبصطلحات العلمية يف اللغة العربية: األمَت مصطفى الٌشهايب، ص195
 . 15، صنفسواؼبرجع  196
 . 15-14، ص نفسو197
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 .(..) اضطررنا إليها كىو باب الٌنحتكجو آخر يف العربٌية لصوغ ألفاظا تسٌد مسٌد األلفاظ العجمٌية اليت
ككيفما كاف األمر فإٌف الٌنحت طريقة حسنة تكثر ّٔا مواد اللغة كتتسع أساليبها كؽبا نظَت يف اللغة اليونانٌية 

كاعبولوجيا، كلها ألفاظ يونانٌية مركبة كلوال  ، فقولنا اعبغرافيا كالفلسفة كاعبومًتيا.(..)كسائر اللغات اإلفرقبٌية
 198«(...)ى غَتىا بشي الًتكيب ؼبا كاف للغة اليونانٌية فضل علىذا 

بنا  على ما تقٌدـ ذكره من آرا  الباحثُت حوؿ الٌنحت كأنبيتو يف تنمٌية الٌلغة العربٌية بُت مؤيٌد 
كمعارض لو يبكن القوؿ إٌف ىناؾ مسٌوغُت أك معيارين وبتكم إليهما الباحثوف لضبط العمل بظاىرة الٌنحت 

ـ اؼبستحدث دكف سواه ال يستوىف معناه يف اللغويٌة، أحدنبا يبٌثل قيد الضركرة كاغباجة اؼبلٌحة إىل ىذا اؼبفهو 
لغرض نفعٌي يعود -كإف مل توافق كزنا عربيا أك مل ربقّْق انسجاما صوتيا-النقل إاٌل بنحتو يف كلمة كاحدة

 .كيبظاـ العريٌب كأساليبو يف الًتٌ بقواعد النٌ  اللغومٌ على العربية كأىلها، كاآلخر ينحصر يف مدل التزاـ 

 الّنحت: موقف المجمع من. 2.5

كوسيلة من كسائل تنمية اللغة  "الٌنحت" أصدر ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة قرارا خبصوص اعتماد    
هبوز الٌنحت عندما تلجئ إليو »، كبت اؼبصطلحات للضركرة العلمٌية-يف البداية-كتوسيعها جٌوز فيو 

لفوا فيما قٌرره آّمع فمنهم)علي ، لكن يف اؼبقابل قبد أٌف أعضا  آّمع قد اخت199«الضركرة العلمٌية
، حسُت الوال، الشيخ االسكندرم.. من كقف من الٌنحت عند حٌد الٌسماع، كمنهم)عبد  (كغَتىم اعباـر

(من جٌوزه باجتهاد بعضهم يف كضع مصطلحات كغَتىم إبراىيم أنيس..، القادر اؼبغريٌب، الشيخ النجار
اليت استبدؽبا آّمع بعبارات  لكيميائٌية: نزجنة، لكلر، حلمأاؼبصطلحات اعلمية على سبيل الٌنحت كما يف 

كبو: صلوز  ،اؼبصطلحات الطبٌية نزع اؽبيدركجُت، نزع الكلور، حلل اؼبا ، كبعض كصفية ك إضافٌية ىي:
 .   200من)استئصاؿ اللوز(

فع القيد عنو؛ كمل يكن ىذا القرار الٌنهائٌي للمجمع جبواز الٌنحت عند الضركرة بل إنٌو عٌدؿ فيو بر  
ؾبيزا بذلك قٌياسيتو  «هبوز أف ينحت من كلمتُت أك أكثر اسم أك فعل عند اغباجة» حيث أجازه للحاجة

                                                   
 .204-1/203ىػ، 1288كنز الرغائب يف منتخبات اعبوائب: أضبد فارس الشدياؽ، مطبعة اعبوائب، اآلستانة العلية، الطبعة األكىل،   198
 .21ص (: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم،1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما 199
 .73-72عبد العزيز، صالنحت يف اللغة العربٌية، ؿبمد حسن 200
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كؿبٌددا قواعد صوغو كمشًتطا فيو مراعاة اغبركؼ األصوؿ يف الكلمات اؼبنحوتة، كما أجاز الٌنحت على 
 .201الضركرة إذا اقتضت ىذا "فعلل" غَت

 202:اغبديثة قبدمن اؼبنحوتات العربٌية يف اللغة كفبٌا استعمل 

 .الفم( مٌي: كبتا من )األنف+فى نػٍ أى -

 بػىٍلمىوى: كبتا من )بال+ ما (.-

 تربة(. )ربت+ ة: كبتا منبى رٍ تػي حٍ تَّ ال-

 .ىوا ( من)ربت+كبتا وائي:هى ربىٍ -

 اؼبا (. أ: كبتا من)حلل+مى لٍ حى -

 الصٍَّلوىزىة: كبتا من )استئصاؿ الٌلوزتُت(.-

 القىٍبتىٍأريخ: كبتا من )قبل+ التأريخ(.-

 ضو (. الكىٍهرىضىٍوئٌي: كبتا من)الكهربا +-

 

 

 

 

 

                                                   
د يف أصوؿ اللغة )ؾبموعة القرارات اليت أصدرىا آّمع من الدكرة التاسعة كالعشرين إىل الدكرة الرابعة كالثالثُت(: ؿبمد خلف ا أضب201

 .22ص (: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم،1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما . ك 1/49كؿبمد شوقي أمُت، 
، 108-106ـ، ص2002لبناف، الطبعة األكىل،  -الٌنحت يف اللغة العربٌية )دراسة كمعجم(: أضبد مطلوب، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت202

112 ،123 ،132 ،134. 
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 :ثانّيا: وسائل التوليد الّدالليّ 

 النقل الّداللّي: . أ

يبٌثل ىذا العامل مظهرا من مظاىر تغٌَت اؼبعٌت اليت أشار إليها علما  الٌلغة يف دراساهتم كإحدل 
يلجأ إليها الباحث الٌلغوٌم لتنشيط حركٌية الثركة اللغويٌة كتنمية ألفاظها، كيقصد األساليب التجديديٌة اليت 

، كيعٍت 203بو إعطا  الٌلفظ القدًن معنا جديدا غَت اؼبعٌت اٌلذم كضع لو يف أٌكؿ استعماؿ عبامع بينهما
ت أخرل ؾبازيٌة بغرض خبركج األلفاظ عن دالالهتا اغبقيقٌية اؼبألوفة إىل دالال« تغٌَت ؾباؿ االستعماؿ» أيضا

توضيح صورىا كإثرا  كإحيا  ألفاظها، كقولنا: يد اغبقيبة، ذراع الٌسرير، عُت اإلبرة، رأس القلم...كغَتىا  
 . 204كثَت

العدكؿ باللفظ عن اؼبعٌت اغبقيقٌي اؼبوضوع لو يف أصل اللغة إىل »يعٍت " "النقل الٌدالل بتعبَت آخر
أم ضبل الكلمة ؼبعٌت فرعٌي آخر إىل جانب ؛ 205.«عالقة بُت اؼبعنيُت اؼبعٌت آّازٌم اعبديد، بشرط كجود

 اؼبعٌت األصلٌي الذم عرفت كاستعملت بو للمرٌة األكىل ضبال تربٌره رابطة معينة بُت اؼبدلولُت.   

حدكث ىذا النوع من التغٌَت الٌدالٌل بالٌركابط أك العالقات الٌلفظٌية كالٌداللٌية  "فندريس" فٌسر
يربٌرىا عنصر « اؼبعٌت بأنٌو عالقة بُت الٌلفظ كاؼبدلوؿ» اغباصلة بُت اؼبعنيُت القدًن كاعبديد مفٌسرا بذلك

 207.بينهما تارة كاالرتباط أم غَت اؼبشأّة تارة أخرل206اؼبشأّة

                                                   
مصر،  -دريةيف علم الداللة )دراسة تطبيقية يف شرح األنبارم للمفضليات(: عبد الكرًن ؿبمد حسن جبل، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكن203

 .242ـ، ص1997)د.ط(، 
 .69علم الداللة كاؼبعجم العريب: أبو شريفة، ص204
 .77طرؽ توليد الثركة اللفظٌية: نادية النجار، ص205
على اهنا ىذه اؼبشأّة من شأهنا خلق ؾبازات لغويٌة معينة تلتصق بالٌلفظ كمدلولو ىذه األخَتة تنشأ يف البداية غريبة مثٌ يشيع استعماؽبا كجري206

ىت كثر استعمالو صار حقيقة األلسنة حىت تتخذ من اغبقيقة ؾباال ؽبا، كالعكس صحيح "فاغبقيقة مىت قٌل استعماؽبا صارت ؾبازا عرفا، كآّاز م
. كىذا ما نعتو "إبراىيم أنيس" )بآّازات اؼبنسٌية(. ينظر: يف 1/367ينظر: اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين الٌسيوطي،  .عرفا"

 .169مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص -الٌلهجات العربية: إبراىيم أنيس، مكتبة األقبلو اؼبصريٌة، القاىرة
 .164دكر الكلمة يف اللغة: ستيفن أكؼباف، ص207
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ؼبوجودة تتم النقلة الٌداللية بُت اللفظُت بوسائل بالغٌية شىت، يتحٌدد سبيل كل كسيلة منها بنوعية العالقة ا
"فإف كانت العالقة اؼبشأّة فآّاز استعارة تصروبٌية أك مكنٌية يف اؼبفرد، كسبثيلٌية يف اؼبركب، ك ؼبعنيُت؛ بُت ا

 208إف كانت العالقة غَت اؼبشأّة فآّاز ؾباز مرسل كعالقاتو متنوعة."

 المجاز المرسل: .1

 ؾبازٌم. يتوزع االستعماؿ الٌلغوٌم على قسمُت: أحدنبا حقيقٌي كالثاين

 209فاغبقيقٌي: ىو استعماؿ الكلمة بظاىر معناىا اؼبوضوع ؽبا يف األصل.

الكلمة اؼبستعملة يف غَت ما ىي موضوعة لو بالتحقيق، استعماال يف الغَت، بالنسبة إىل » أٌما آّازم: فهو
 210(«...)نوع حقيقتها، مع قرينة مانعة عن إرادة معناىا يف ذلك النوع

ؼبالحظة بُت  ،عت لو يف كضع كاضعهاقما ك  ا غَتي كأٌما آّاز، فكل كلمة أريد ّٔ» قولو:ب كيعرفو اعبرجاينٌ 
 211(«...)فهٌي ؾباز ،الثاين كاألكؿ

 كىو ينقسم إىل قسمُت: ؾباز لغوٌم)آّاز اؼبفرد( كؾباز عقلٌي)آّاز اؼبركب(.

الفٌن اعلم أٌف آّاز عند السلف من علما  ىذا »:ق(626ت)"السٌكاكي"يقوؿ 
 212«..(كيسمى ؾبازا يف اعبملة....(كيسمى ؾبازا يف اؼبفرد، كعقلٌي،).قسماف:لغوٌم)

كىو إسناد الفعل أك »، 213.«اإلسناد يدرؾ بالعقل ال بالوضع» : ظبٌي بذلك ألفٌ آّاز العقليٌ  
الفاعل فيما معناه إىل مالبس لو غَت ما ىو لو، أم غَت اؼبالبس الذم ذلك الفعل أك معناه لو، يعٍت غَت 

 214«بتأٌكؿ متعٌلق بإسناده. .لمفعوؿللفاعل، كغَت اؼبفعوؿ فيما بيًٍت لٍت بي 

                                                   
 .60ـ، ص1992ىػ / 1412مصر، الطبعة الثالثة،  -البالغة االصطالحية: عبده عبد العزيز قلقيلة، دار الفكر العريٌب، القاىرة208
: الٌسكاكي؛ أبو يعقوب يوسف بن ؿبٌمد بن علٌي، ربقيق: عبد اغبميد ىنداكم، دار الكتب العلمٌية، بَتكت209 لبناف، الطبعة  -مفتاح العلـو

 .467ـ، ص2000ػ / ى1420األكىل، 
 .468اؼبصدر نفسو، ص210
 -أسرار البالغة: اعبرجاين؛ أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرضباف بن ؿبٌمد النحوٌم، ربقيق: ؿبمود ؿبٌمد شاكر، دار اؼبدين، جدة 211

 .351ـ، ص1991ق / 1412الٌسعوديٌة، الطبعة األكىل، 
: الٌسكاكي، ص 212  . 471مفتاح العلـو
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 215«ىو أف تضيف الفعل إىل غَت الفاعل اغبقيقٌي.» دبعٌت آخر:

كاؼبسند إليو كىو اؼبثاؿ )بٌت الرئيس منشآت جديدة(، فكل من اؼبسند كىو الفعل يف 
إاٌل أٌف اإلسناد كإثبات اغبكم يف كٌل منها ليس حبقيقٌي بل ىو (استعمال استعماال حقيقٌيا، الرئيسالفاعل)

 بذلك.كإمبا عمالو كأتباعو ىم من قاموا بٌت اؼبنشآت اعبديدة ليس ىو من  الرئيسؾبازٌم فالعقل يدرؾ أٌف 

اؼبستعملة يف غَت ما كضعت لو بالتحقيق يف اصطالح بو الكلمة ىو : »أٌما آّاز اللغومٌ 
 216«قرينة مانعة عن إرادتو، أم إرادة معناىا يف ذلك االصطالح.التخاطب، مع 

 مرسل كاستعارة.ؾباز ره إىل: بدك آّاز اللغوٌم كيقسم  

ك ىو أكثر أنواع آّاز الٌلغوٌم كركدا يف ألنٌو غَت مقٌيد بعالقة اؼبشأّة،  اؼبرسل فسمٌي بذلكآّاز أٌما 
بو إعطا  كلمة ما معنا جديدا غَت اؼبعٌت اغبقيقٌي الذم عرفت تفسَت العالقة بُت ؾبال اؼبدلولُت، كيقصد 

، كعالقاتو متنٌوعة نذكر 217بو يف األصل لعالقة غَت التشبيو مع قرينة مانعة من إرادة اؼبعٌت اغبقيقيٌ 
 218منها:

 الوغى: اختالط األصوات يف اغبرب، مث كثر ذلك حىت صارت » :"ابن دريد" : جا  يف قوؿالعالقة اؼبسببٌية
 "اغبرب كما فيها" الٌتعميم إىل األصوات" "اختالط انتقاؿ كلمة الوغى من التخٌصيص ،219«اغبرب كغى.

 يفٌسره آّاز اؼبرسل بعالقتو اؼبسٌببٌية فاغبرب ىي اؼبتسٌبب يف اختالط األصوات.
 داللة موٌسعة مشل ّٔا اغبالُت إىل  "اؼبرأة يف اؽبودج" من الٌداللة اعبزئٌية "الظٌعينة" ؿ لفظا: انتقالعالقة اغبالٌية

 معا يف مكاف كاحد ىو البعَت فاؽبودج حاؿ يف البعَت كاؼبرأة حللت فيو مع البعَت، كأصبحت كلمة

                                                                                                                                                     
 .60صية: عبده عبد العزيز قلقيلة، البالغة االصطالح213
 .163التعريفات: اعبرجايٌن، ص214
 .90صالبالغة االصطالحية: عبده عبد العزيز قلقيلة،  215
 . 163التعريفات: اعبرجايٌن، ص216
 .79البالغة االصطالحية: عبده عبد العزيز قلقيلة، ص217
 كما بعدىا.80اؼبرجع نفسو، ص218
 .3/1255 مادة )ك غ م(، اعبمهرة: ابن دريد،219
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الظٌعينة أصلها اؼبرأة يف اؽبودج، مث صار »، جا  يف )اعبمهرة(: تدٌؿ على اؽبودج كاؼبرأة كالبعَت "الظعينة"
 220«البعَت ظعينة، كاؽبودج ظعينة.

 221«الراكيٌة: البعَت الذم يستقى عليو، مث صارت اؼبزادة راكية.» :"ابن دريد": كما يف قوؿ آّاكرة عالقة، 
على  "اؼبزادة" إىل معٌت آخر ؾبازم( البعَت الذم يستقى عليو) عن معناىا اغبقيقيٌ  "الراكية" خرجت كلمة

 االظبُت فاؼبزادة تكوف مع البعَت.سبيل التجاكر بُت 
  ٌأصابنا غيث كرعينا  الغيث: اؼبطر، مٌث صار ما نبت بالغيث غيثا، يقاؿ:» :"ابن دريد": قاؿ ةالعالقة السببي

الذم   "اؼبطر" ذباكز بو اؼبعٌت اغبقيقٌي لو "الٌنبات" استعمل لفظ الغيث ىنا استعماال ؾبازيا ىو، 222«غيثا.
 كاف سببا يف كجود الٌنبات.

 االستعارة:  .2

وٌلد ضمنو اؼبعاين اعبديدة باؼبشأّة عن طريق انتقاؿ الٌدالل الذم تي  اإلطار البالغيٌ  الستعارةا سبٌثل
الٌلفظ من ؾباؿ إىل آخر فالٌشنب كاف يدٌؿ يف األصل على بريق األسناف كأصبح اآلف يعٍت الٌشارب، كقيل 

لفظ استعمل يف غَت ما كضع لو غرض نقل العبارة عن موضع استعماؽبا يف أصل اللغة إىل غَته ل» ىٌي:
، كزبتلف االستعارة عن 223«عالقة اؼبشأّة مع قرينة مانعة من إرادة اؼبعٌت اغبقيقٌي الذم كضع الٌلفظ لو.ل

"مقبض  ، ففي التشبيو نقوؿ:224«أٌف االستعارة تعرٌب عن اؼبقصود بالتضمُت ال بالتصريح» التشبيو يف
 "يد اغبقيبة". ـبتصرة كموجزة فنقوؿ: اغبقيبة يشبو أك يباثل يٌد اإلنساف"، أٌما يف االستعارة فالعبارة تكوف

"ابن  من الٌسنن اللغويٌة اليت أكردىا الٌلغويوف العرب يف مؤلفاهتم، فقد جا  يف قوؿأيضا كىي 
 225«دفن سرٌه، إذا كتمو. دفن اؼبيت، مث قيل: الٌدفن:» دريد":

                                                   
 . 3/1256 مادة )ظ ع ف(، اعبمهرة: ابن دريد،220
 . 3/1256 اؼبصدر نفسو، مادة )ر أ م(،221
 .1255ص مادة )غ م ث(، نفسو،222
كتاب الٌصناعتُت )الكتابة كالشعر(: العسكرٌم؛ أبو ىالؿ اغبسن بن عبد ا بن سهل، ربقيق: علي ؿبمٌد البجاكم كؿبمد أبو الفضل   223

 . 240بَتكت، )د.ط(، )د.ت(، ص -إبراىيم، اؼبكتبة العصريٌة، صيدا
 .165دكر الكلمة يف اللغة: ستيفن أكؼباف، ص224
 . 3/1256 ،مادة )د ؼ ف( اعبمهرة: ابن دريد،225
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يف لفظ السٌر ؾبازا فاألصل أٌف الٌدفن يكوف للمٌيت ال لغَته إاٌل أٌف العرب استعملت ىذا اؼبعٌت 
على سبيل التشبيو ففي كالنبا الغرض الٌدالل من الٌدفن ىو الٌسًت، فدفن اؼبيت فيو سًت ككذلك دفن 

 السٌر.

امتال  بطن الدابة من العلف، مث قالوا: ؾبد فالف فهو ماجد، إذا امتأل   آّد:» ك يقوؿ يف موضع آخر:
 . 226«كرما.

غوٌم اغبقيقٌي إىل مدلوؿ ؾبازم على سبيل االستعارة اليت شٌبو انتقل من مدلولو الل "آّد" فلفظ
ن اؼبعٌت م "آّد" و بامتال  البطن، بتعبَت آخر انتقل لفظئرتفاع شرؼ اؼبر  بكرمو ككثرة عطامن خالؽبا ا

 اؼبادٌم اؼبلموس إىل اؼبدلوؿ اؼبعنوٌم آٌّرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .3/1256 مادة )ـ ج د(، ،السابقاؼبصدر 226
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 االنقراض:  . ب

ىو إحدل العوامل اللغويٌة الٌداللٌية اليت تقـو بإثرا  اللغة كتنميتها داخليا دكف إدخاؿ أٌم كلمات       
أخرل جديدة كإمٌبا عن طريق إحيا  ألفاظها اؼبهجورة اليت غابت عن االستعماؿ زمنا معينا إاٌل أٌف اغباجة 

لتدٌب فيها اغبياة من جديد كربريكها  اؼباٌسة يف العصر اغبديث اؼبتطٌور جعلت من بعث ىذه األلفاظ
ها مدلوالت حديثة اغبٌل األنسب لنبذ االستعانة بالٌدخيل بطريقة مباشرة، كاألسلوب األجدر للٌتعبَت ئكإعطا

 .عن اؼبستحدثات الطارئة على اغبياة اؼبعاصرة

 .كالقطع معٌت االختفا  كالزكاؿ اللغةيفيد لفظ "االنقراض" يف 

 227«انقرض نىٍسليو، أم ذىب.»: (العُت)جا  يف -

اختفى أم 228«كانٍػقىرىضى القوـي: دىرىجوا كمل يبقى منهم أحده.»ذكر "اعبوىرٌم" يف معجمو: -
 نسلهم.

 229«اٍلقىاؼي كىالرَّا ي كىالضَّادي أىٍصله صىًحيحه، كىىيوى يىديؿُّ عىلىى اٍلقىٍطًع.»أكرد "ابن فارس" يف مقاييسو: -

 يفها كاالستغنا  عنها بسقوطها ئالكلمات موهتا كاختفا بانقراضفيقصد  االصطالحأما يف 
  )صوتا230الٌتداكؿ كاالستعماؿ يف الٌلغة، كقد عرٌب القدما  عن ىذه الظاىرة اللغويٌة بعدـ فصاحة األلفاظ

                                                   
 .4/107العُت: اػبليل بن أضبد، مادة )ىػ م(،  227
 .3/1101الصحاح: اعبوىرٌم، مادة )ؽ ر ض(،  228
 .5/71مقاييس اللغة: ابن فارس، مادة )ؽ ر ض(،  229
(: المنكر(: ما اكبط عن درجة الفصيح، ك )الّضعيفّ قسم اللغويوف القدامى األلفاظ اؼبنقرضة على درجات متفاكتة من الفصاحة ىي: )230

الّرديء (: ما كاف قديبا من اللغات، مٌث ترؾ كاستعمل غَته، ك)المتروكأضعف منو كأقٌل استعماال، حبيث أنكره بعض أئمة اللغة كمل يٍعرًفو، ك)
فصاحة من مستبشع اللغات كاللهجات كمستقبح (: ىو أقبح الٌلغات كأنزؽبا درجة أم ما كاف خالؼ لغة قريش يف الوالمذموم والقبيح

دة األلفاظ، ككسكسة )نطق الكاؼ أك ما بعدىا يف اؼبذكر سينا(ربيعة، كعنعنة )نطق اؽبمزة اؼبصدرة عينا( سبيم، ك عجعجة )نطق اليا  اؼبشدٌ 
 بعضها البعض كىي الكالـ الغريب (: فاألكصاؼ الثالثة األكىل كردت دبعاينالحوشّي والغرائب والشوارد والنوادرجيما( قضاعة..، ك)

واعها(: اؼبوحش اؼبنفور منو عند الٌسمع، أٌما النوادر فهو ما ندر كقٌل كشٌذ كسقط من الكالـ يف االستعماؿ. ينظر: اؼبزىر )يف علـو اللغة كأن
ة منها: اؼبمات، . كما عرٌب القدامى عن ىذه الظاىرة باصطالحات كثَت 234-233، 222-221، 1/214جالؿ الدين السيوطي، 

مات كاؼبًتكؾ، كالعقمي، كاالستغنا ، أٌما اللغويوف اؼبعاصركف فقد أضافوا مصطلحات أخرل منها: )اؼبنقرض(، ك )البقايا األثريٌة(، ك )الكل
اؼبنورة، الطبعة التاسعة كالعشركف، ، اعبامعة اإلسالمية، اؼبدينة اؽ بن فراج الٌصاعدمٌ التارىبٌية(. ينظر: كتاب موت األلفاظ يف العربية: عبد الرزٌ 

 .356ق، ص1418/1419
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 .   231اليت يربٌرىا عنصر االستعماؿ على قٌلتو تارة أك انعدامو تارة أخرل كداللة(

انقراض األلفاظ دبوهتا ليس من باب الصٌحة كالٌصواب، ذلك أف أف كصف  أكؼباف"ستيفن " يرل
و فالوصف األٌكؿ يستوجب الغياب الٌنهائٌي لٌلفظ دكف رجوعو ئؾ فرؽ كاضح بُت موت اللفظ كاختفاىنا

، أٌما الثاين فيعٍت تركو كغيابو لفًتة معٌينة مٌث إعادة !مرٌة أخرل كإحالؿ البديل مكانو، كىل بعد اؼبوت حياة؟
 كىو ما يؤٌكده قوؿ "حلمي خليل": 232-كىو الغالب-تعمالو من جديد بنفس اؼبعٌت أك دبدلوؿ آخراس
كثَتا من األلفاظ يبقى يف حالة صبود كسكوف أك طبود حىت تأيت يد أديب أك فكرة جديدة فتحرؾ »

 233«اللفظة من ثباهتا كلو بعد عدة قركف.

ظاىرة التطٌور الٌلغوم من ألصق الظواىر اللغويٌة بالٌلساف البشرٌم على مٌر العصور فقد كشفت  تعدٌ 
غَت مستقرٌة على كتَتة كاحدة بل إهٌنا تنمو -أيٌة لغة-الٌدراسات كاألحباث التارىبٌية كاؼبقارنة أٌف حياة الٌلغة

ن اغبٌي، كفبٌا ال شٌك فيو أٌف الٌلغة العربٌية كتتجٌدد باستمرار يف ألفاظها كدالالهتا شأهنا يف ذلك شأف الكائ
قد عرفت ىي األخرل يف مراحل تكٌوهنا كنشأهتا أشيا  كمسٌميات جديدة دٌلت عليها ألفاظ معٌينة البعض 
منها كتبت لو اغبياة كبقٌي مستعمال يف ثركهتا إىل يومنا ىذا إٌما لفصاحتو كخٌفة لفظو كإٌما لقٌوة معناه فكاف 

حبفظها، كما صح من ألفاظ اغبديث -عز كجل-مانعا كألفاظ القرآف الكرًن اليت تكٌفل ابذلك جامعا 
الٌنبوٌم الشريف كبعض الكلمات الفصيحة الواردة يف كالـ العرب الذين يعتٌد بعربٌيتهم، أٌما البعض اآلخر 

 فانقرض كزاؿ كمل يعد متداكال إٌما:
تعرٌب عنها تلك األلفاظ من آّتمع، كمن شبة فقداف مشركعٌية اليت  بسبب غٌياب بعض القٌيم كالٌنظم      

يف الكلمة على كثرة استعماؿ  مدار الفصاحة» ، ذلك أفٌ 234االستعماؿ فبٌا يدٌؿ على غرابتها كغموضها
أم إذا كثر تداكؿ اللفظ صٌح القوؿ بفصاحتو كالعكس صحيح، ك إٌما الختفا  مدلوالهتا ؛ 235«العرب ؽبا

                                                   
 .144اؼبوٌلد يف العربية )دراسة يف مبو اللغة العربية كتطٌورىا بعد اإلسالـ(: حلمي خليل، ص 231
 .189دكر الكلمة يف اللغة: ستيفن أكؼباف، ص 232
 .150حلمي خليل، صاؼبوٌلد يف العربية )دراسة يف مبو اللغة العربية كتطٌورىا بعد اإلسالـ(:  233
دكر الكلمة يف اللغة: ستيفن أكؼباف، . ك 141اؼبوٌلد يف العربية )دراسة يف مبو اللغة العربية كتطٌورىا بعد اإلسالـ(: حلمي خليل، ص 234
 .190ص

 . 1/185اؼبزىر )يف علـو اللعة كأنواعها(: جالؿ الدين السيوطٌي،  235
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ظهور ابتكارات جديدة دبسمياهتا اغبديثة فبٌا ال يستطيع اللفظ القدًن التعبَت عن معانيها نتيجة ل236كزكاؽبا
على أكمل كجو، أك كانت تندرج ربت األلفاظ اظورة اليت ال تستسيغها األذكاؽ كاألظباع كىو ما 

قا  الٌلفظ أك ،كما يشٌكل كٌل من الًتادؼ كاالشًتاؾ الٌلفظٌي عاملُت أساسيُت يف ب237يعرؼ)بالالٌمساس(
ذلك أنٌو من غَت اؼبعقوؿ أف تظٌل كٌل اؼبًتادفات أك اؼبشًتكات اللفظٌية مستعملة بدرجة كاحدة بل 238زكالو

إنٌو يشيع تداكؿ البعض منها دكف اآلخر انطالقا من التمايزات الصوتٌية كالٌداللٌية اليت ربملها كٌل كلمة يف 
ت، كإعطا  األكلويٌة الستعماؽبا كالتخاطب ّٔا، ضف إىل نفسها من شأهنا سبييزىا عن غَتىا من الكلما

 يٌة سبيل إىل الٌسهولة كاليسر.؛ ألٌف الٌنفس البشر 239ذلك ثقل الكلمة على الٌلساف
أٌف مبدأ االستعماؿ كالٌتداكؿ ىو اؼبتحكم بالٌدرجة األكىل يف فصاحة الكلمة ك  إذف، نستنتج

ٌقف على مستويُت اثنُت نبا: اؼبستول الٌصويت كاؼبستول الٌدالٌل، غرابتها أك باألحرل يف حياهتا ك موهتا اؼبتو 
فأحيانا وبدث االنقراض دبوت األلفاظ دكف معانيها كذلك لغرابتها كغموضها كربٌل ؿبٌلها كلمات أخرل 
 تعرٌب عن معانيها كىذا ما يؤدم بنا إىل ما يعرؼ بالًتادؼ، كأظبا  األيٌاـ فقد سقطت ألفاظها القديبة)أكؿ،
أٍىوف، جيبار، ديبار، مؤنس، العركبة(كاستخدمت مكاهنا كلمات أخرل)السبت، األحد، االثنُت، الثالثا ، 

، كأحيانا أخرل سبوت اؼبعاين كتبقى ألفاظها مستعملة بدالالت أخرل 240األربعا ، اػبميس، اعبمعة(
-ثر يف ؾباؿ تنمٌية اللغة العربيةكىو الٌنوع الذم يقٌدـ خدمة أك-جديدة غَت اؼبعاين اليت عرفت ّٔا أٌكؿ مرٌة

 ، نتيجة التطٌور اللغوٌم كىذا ما أنتج لنا ما يسمى باالشًتاؾ الٌلفظٌي، كالصالة، كالزكاة، كالٌصـو
كالكفر...ك غَتىا كثَت، أصبحت ربمل دالالت أخرل يف العصر اإلسالمٌي غَت اليت ظهرت ّٔا يف العصر 

 . 241اعباىليٌ 
 
 

                                                   
 .189صالكلمة يف اللغة: ستيفن أكؼباف،  دكر. ك 326علم اللغة: علي عبد الواحد كايف، ص 236
 .190-189صدكر الكلمة يف اللغة: ستيفن أكؼباف، 237
 .190اؼبصدر نفسو، ص 238
 .327علم اللغة: علي عبد الواحد كايف، ص239
 .366كتاب موت األلفاظ يف العربية: عبد الرزاؽ بن فراج الٌصاعدم، ص240

 .351اؼبرجع نفسو، ص 241
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 .نمّية الخارجّيةالمبحث الثاني: عوامل الت

يكشف لنا االستقصا  اعباد لواقع الشبكة اؼبفرداتٌية للغة العربٌية ك ؾباالت استعماؽبا على حقيقة 
كغَته من األلسنة البشريٌة مل يسلم من الرضوخ لقانوف االقًتاض -قديبا كحديثا-مفادىا أٌف الٌلساف العريبٌ 

كفرص االحتكاؾ اؼبادٌم كالثقايٌف اؼبتبادلة بينها فقد عبأ كنتيجة حتمٌية لعملية التأثر كالتأثَت 242اللغومٌ 
قها التصٌرؼ إىل استعارة ما مل يكن ؽبم كال للغتهم عهد بو استعارة كاف منطلى -يف أغلب اغباالت-العرب

قد تناكلوا البعض للغتهم كما وبتاجو أىلها؛ حيث قبدىم يف تلك الكلمات اؼبقًتضة يف إطار ما يصلح 
 تارة كالٌتعريب تارة ثانٌية يف حُت تركوا البعض اآلخر على ىيئتو دكف أدىن تغيَت. منها بالًتصبة

نفٌصل علما أنٌنا س-أنبيتها يف مبو اللغة العربيةنبٌُت كل أداة من ىاتو األدكات اإلجرائٌية ك   سنوٌضح 
 من فصوؿ الٌلذاف استقال بفصلُت كاملُت دكف غَته من الًتصبة كالٌتعريبعنصر الٌدخيل  عناغبديث 
 فيما يلي:  -الٌدراسة

 الدخيل. . أ
 تعريفو لغة واصطالحا: .1

دخل يف الشي  إذا كًف فيو، كىذا يقتضي دخوؿ  قاؿ:معٌت الولوج، يي  في اللغةلفظ الٌدخيل يفيد 
 .شي  )مادم أك معنوٌم( غريب كاختالطو مع شي  آخر ـبتلف عنو على كجو معٌُت 

                                                   
كالقرض: نطق الشعر، كالقريضي االسم كالقصيد. كالبعَت يقًرض جرتو، كىو »عاف شىت ىٌي: جا  يف )العُت(: م في اللغةيفيد االقًتاض 242

: القٍطع بالناب. . كالقٍرضي كالقرض: ما تعطيو من اؼباؿ . »5/49ينظر: العُت: اػبليل بن أضبد، « مضغها، كاعبرة اؼبقريكضةي كىي القىريضي
حكاىا الكسائي. كاستقرىٍضتي من فالف، أم طلبت منو القىٍرضى فأقٍػرىضىٍت. كاقٍػتػىرىٍضتي منو: أم أخذت منو لتقضاه. كالقرض بالكسر: لغة فيو، 

. كالقىٍرضي أيضان: ما سىلٍَّفتي من إحساف كمن إسا ة، كىو على التشبيو. . ككرد يف اؼبعجم 3/1102ينظر: الصحاح: اعبوىرٌم، « القىٍرضى
اؿ: أقرضو اؼباؿ كغَته، كأقرضو من مالو. ك)اقًتض(من فالف: أخذ منو القرض. ك)تقارضا(الشي  أك أقرضو(: أعطاه قرضا. يق»)الوسيط: 

فهو: إدخاؿ أك استعارة ألفاظ أك غَتىا من لغة  اصطالحا. أٌما 727ينظر: اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص« األمر: تباداله.
-إىل أخرل، سوا  أكقع فيها تغيَت أـ ال. ينظر: تعريب األلفاظ كاؼبصطلحات كأثره يف اللغة كاألدب: ظبيح أبو مغلي، دار البداية، عماف

فردات كمصطلحات كتراكيب كمفاده أف تستعَت أك تقًتض لغة من لغة أخرل م. »41ـ، ص2011ىػ/1432األردف، الطبعة األكىل، 
ينظر: « كأساليب، كتدعى اللغة القارضة اللغة اؼبصدر )ؿ ـ( كىي غالبا لغة رائدة، كاللغة اؼبقًتضة اللغة اؽبدؼ )ؿ ق( كىي غالبا لغة نامية.

 .311اؼبعجمٌية )مقدمة نظريٌة كمطبقة/ مصطلحاهتا كمفاىيمها(: ؿبمد رشاد اغبمزاكٌم، ص
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دبعٌت الذم تشاركو يف 243«يف أمورؾ، كديٍخليل أيضا..كدخيلك: الذم تدخلو »)العُت(: جا  يف -
 لعو عليها.طٍ أمورؾ، كتي 

كدخيل الٌرجل كديٍخليلو: الذم يداخلو يف أموره كىبتٌص » "اعبوىرٌم" اؼبعٌت نفسو يف قولو: ذكرك -
 244«ّٔا.

ف ًإذا كىافى من غىَتىم.»: (اعبمهرة)يف  كرد- ف دخيل يف بٍت فالى أم ال ينتسب كال ينتمي  245«كىفيالى
 إليهم.

كالدَّخيلي: اغبرؼي الًَّذم بىُت حرؼ الرَّكٌل كىألف التأسيس، كالصاد من قػىٍولو: ًكليٍت »: ذكر "ابن سٌيده" -
تلفا بعد اغبٍىٍرؼ  ي  ـبي ة ناًصب ظبيّْي بذلك أًلىنَّوي كىأىنَّوي دىخيل يف القافية، أىال ترىاهي هبى الًَّذم الى هبوز ؽبمٍّ يىا أيمىٍيمى

ضيف.
ى
، لديخيولو على اؼب  246«اختالفيو، أعٍت: أًلف التأسيس. كالدَّخيل: الضَّيفي

اختالفا تؤٌكده ركاياهتم لو يف  فقد اختلف القدما  يف تعريفو )الٌدخيل( للفظ االصطالحيّ  أٌما اؼبدلوؿ
كليست  ،كالـ العربكالٌدخيل كٌل كلمة أدخلت يف  » :(القاموس)ثنايا مؤلفاهتم، يقوؿ صاحب 

ك كلمة دخيل: أدخلت يف كالـ العرب كليست منو، .(..)» "ابن منظور": كجا  يف قوؿ247«(...)منو
، كإشارة مبٌكرة منو إىل كجود ىذه الظاىرة اللغويٌة ككثرة 248«)...(استعملها ابن دريد كثَتا يف اعبمهرة

أبو منصور " ال، يف حُت عرٌب عنو كل منتداكؿ مصطلحها كشيوعو يف العربٌية رغم أنٌو ليس عربٌيا أصي
باؼبرادفُت ق( 1069)تاػبفاجٌي"شهاب الدين ك"ق( 540)تاعبواليقي"

ىو فبدكد: ك : "ابن األنبارمٌ "قاؿ  مقصور.اؼبصطكا: ك » االصطالحٌيُت)معٌرب(ك)أعجمٌي(، يقوؿ اعبواليقي:
ىذا كتاب نذكر فيو ما » ، كيف موضع آخر:249«علك ركمٌي، كىو دخيل. كقد تكٌلمت بو العرب.

                                                   
 .4/230د، مادة )د خ ؿ(، العُت: اػبليل بن أضب 243
 .4/1697الصحاح: اعبوىرٌم، )مادة د خ ؿ(، 244
 .1/580صبهرة اللغة: ابن دريد، مادة )د خ ؿ(،  245
 .5/141اكم كايط األعظم: ابن سٌيده، مادة )د خ ؿ(،  246
 .1/998 مادة )د خ ؿ(، القاموس ايط: الفَتكزأبادم،247
 .11/241(، لساف العرب: ابن منظور، مادة )د خ ؿ248
اؼبعٌرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: اعبواليقي؛ أبو منصور موىوب بن أضبد بن ؿبمد بن اػبىًضر، ربقيق: أضبد ؿبمد شاكر، 249

 .368ـ، ص1969ق/1389دار الكتب، )د.ب(، الطبعة الثانٌية، 
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كال ذبتمع الصاد » فقد صرٌح بقولو:" "اػبفاجي، أٌما250«(...)تكٌلمت بو العرب من الكالـ األعجميٌ 
كلذا قاؿ اعبوىرٌم اإلٌجاص  كاعبيم يف كالـ العرب فاعًبصُّ كالصنجة كالٌصوعباف كعربٌيتو اجن معربة.

 251«كتا  كبست لبلدة أعجمٌي. دخيل يف كالـ العرب)...(كال يركب لفظ من با  كسُت

دبفهـو كاحد ىو: ما استعملو العرب  "دخيل، معٌرب، أعجمٌي" إذف فقد استعمل كالنبا اؼبصطلحات
بتغيَت أك دكف تغيَت، على اعتبار أٌف ىذا الٌدخيل من الكلمات األعجمٌية اليت اقًتضوىا من لغات أخرل 

ثانيا أٌف ييسو على أكزاهنا من جهة أخرل، ك تقهة ك كالمها من جأٌكال ىو فبٌا عرٌبتو العرب باستعماؽبا لو يف  
اليت اقًتض منها ىذا الٌدخيل أعجمٌية الٌلساف ال تبُت كال تفصح عن كالمها كما يف  )دكف العربية( الٌلغات

 لساف العربٌية لساف القرآف الكرًن كالـ الٌلو اؼببُت. 

كيطلق على » عٌت كاحد بدليل ما جا  يف قولو:ككذلك الٌسيوطٌي استعمل اؼبعٌرب كالٌدخيل دب   
 252«اؼبعٌرب دخيل، ككثَتا ما يقع ذلك يف كتاب العُت كاعبمهرة كغَتنبا.

فبٌا  "الدخيل" أٌما يف العصر اغبديث فنجد الٌلغويوف بدكرىم غَت مٌتفقُت يف ربديد داللة مصطلح
 يده: تعكسو اؼبعايَت اؼبتنٌوعة اليت يراعيها كل باحث لغوٌم يف ربد

ىو لفظ أخذتو اللغة من لغة »: "ظاظا حسن" كما جا  يف قوؿ-اؼبعيار الٌزمٍت دبراعاة-خيلفالدٌ 
أخرل يف مرحلة من حياهتا متأخرة عن عصور العرب اػبٌلص الذين وبتٌج بلساهنم، كتأيت الكلمة الٌدخيلة  

 253.«كما ىي أك بتحريف طفيف يف الٌنطق

معتٌدا يف ذلك بسالمة كصٌحة كالـ الفصحا  من العرب كمتجاكزا يف الوقت نفسو آرائهم يف 
الٌدخيل الذم صبعوا بينو ك بُت مصطلح اؼبعٌرب ك األعجمٌي ربت مدلوؿ كاحد، كمشَتا إىل أشكالو اليت 

اؼبعٌرب، كأحيانا  يرد ّٔا فأحيانا وبافىظ على ىيئتو اليت دخل ّٔا كىو ما يعرؼ عند البعض بالٌدخيل غَت

                                                   
 .51ص، السابقاؼبصدر 250
فاجٌي؛ شهاب الدين أضبد بن ؿبمد بن عمر اؼبصرٌم، ربقيق: ؿبمد كشاش، دار الكتب شفا  الغليل فيما يف كالـ العرب من الٌدخيل: اػب251

 .38ص ـ،1998لبناف، الطبعة األكىل، -العلمٌية، بَتكت
 .1/268اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين السيوطٌي، 252
 .63صلبناف، الطبعة األكىل، )د. ت(، -كالـ العرب )من قضايا اللغة العربٌية(: حسن ظاظا، دار النهضة العربٌية، بَتكت253
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خاٌصة على مستول الصوت كىو ما يسمى بالٌدخيل اؼبعٌرب، ؿبيال ّٔذا  أخرل يبسو نوع من التغيَت اعبزئيٌ 
التعريف إىل أٌف نظرتو إىل ما اقًتضو العرب قديبا لأللفاظ األعجمٌية على أهٌنا معرٌبة، كما دخل لغتهم منها 

غض النظر عن شكلها تربٌرىا مسوغٌي اغباجة أك الضركرة بعد عصر االحتجاج على أهنا ألفاظ دخيلة ب
 كاالستخداـ الواعي ؽبا. 

لفظ دخل العربية من اللغات » تعريفا للٌدخيل ىو: خليل" "حلمي كىي اإلحالة اليت استقى منها
 باعتباره عملٌية اقًتاضٌية إرادية كاعية كاختيارية ىادفة254.«األجنبٌية بلفظو أك بتحريف طفيف يف نطقو

 خاضعة لضوابط معٌينة. 

ىو الكالـ األعجمٌي الذم دخل العربٌية كتركو العرب -دبراعاة اؼبعيار الٌلغوم)الٌتغيَت(-كالدخيل
 .255على صورتو كمل يتصرٌفوا بو كمل يشتقوا منو

كإف  -سابقا يف نقطة االعتداد بالبنا  ظاظا"حسن " يبدك أٌف ىذا التعريف ىبتلف عما ذىب إليو
م أغبقو بالٌدخيل يف حُت تركو ىؤال  على أساس اعتباره اور الفاصل بينو كبُت اؼبعٌرب، الذ-كاف طفيفا

 فما غٌَت من الكالـ األعجمٌي عٌد معرٌبا كما مل يغٌَت منو كبقٌي على ىيئتو عٌد دخيال كىو ما عرٌب عنو
فبٌا يوحي بداللة الٌدخيل ، 256«العربٌية.فاؼبعٌرب ىو الٌدخيل الذم جرل على األبنٌية » يف قولو: ""الٌسامرائيٌ 

 كىو كٌل لفظ دخل العربٌية دكف تغيَت، مقرٌا بذلك بامتداد اؼبعٌرب كاقتطاعو من ظاىرة الٌدخيل الٌلغويٌة. 

فهو كل كلمة أجنبٌية دخلت يف الٌلغة العربٌية  "علٌي عبد الواحد كايف" أٌما الٌدخيل عند الدكتور
من جزيرة العرب ")كىم عرب البدك استعملها الفصحا  يف اعباىلٌية كاإلسالـكليست يف األصل منها سوا  

"باؼبعٌرب"، أك استعملها من  كىو ما يسٌميو ىػ(2كعرب األمصار)إىل هناية القرف" ىػ4إىل أكاسط القرف 

                                                   
 .202يف العربية )دراسة يف مبو اللغة العربية كتطٌورىا بعد اإلسالـ(: حلمي خليل، ص اؼبوٌلد254
اؼبعجم الٌذىيٌب يف الٌدخيل . ك 149صـ، 1984مصر، الطبعة اػبامسة، -رةداللة األلفاظ: إبراىيم أنيس، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاى255

 ـ، ص )ـ( من اؼبقدمة.2009لبناف، الطبعة األكىل، -على العريٌب: ؿبمد ألتوقبي، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت
ـ، 1965، 03العدد ملكة اؼبغربية، اؼب-مكتب تنسيق التعريب، الرباط يف اعبديد اللغوٌم: إبراىيم الٌسامرائي، ؾبلة اللساف العريٌب،256
 )اؽبامش(.39ص
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 جا  بعدىم من اؼبوٌلدين)كىم من عدا ىؤال  من الفصحا  العرب كلو كانوا من أصوؿ عربية(كىو ما أطلق
 257"موٌلد. "أعجميٌ  عليو تسمٌية

يف ربديده ؼبفهـو الٌدخيل مصطلحا آخر إىل جانب اؼبعٌرب  الوايف"عبد الواحد "الدكتور  كٌظف
نعتا لكٌل لفظ غَت عريٌب دخيل استخدمو غَت الفصحا  من  مولد" "أعجميٌ  "اؼبوٌلد"، فقاؿ كاألعجمٌي ىو

لك إىل نوع جديد ينضوم ربت أنواع الٌدخيل فهناؾ أىل العربٌية يف عصور ما بعد االحتجاج مشَتا بذ
إاٌل أف  التسمٌية األكىل ىي األصح  اؼبوٌلد" "األعجميٌ  نوعاف نبا: الٌدخيل اؼبعٌرب ك الٌدخيل اؼبوٌلد أك

كاألقرب كاألكضح استعماال يف العصر اغبديث الذم استعارت فيو العربٌية ألفاظا من اللغات األجنبٌية 
اصطلح عليها يف القدًن بالٌلغات األعجمٌية ؼبا يف ذلك من توحيد للمصطلح كذبٌنب للخلط كااللتباس 

 فيها.   

يٌتضح لنا أٌف ىناؾ تباينا بُت  "الٌدخيل" تصٌورات الٌسابقة للفظانطالقا من ىذه اؼبفاىيم كال
م يف ميداف ىذا لكن رغم ذلك يبقى كلوجه ؛ادثُت حوؿ مدلولو مرٌده اختالؼ تعريفات األقدمُت لو

فتح بابو من جديد يف العصر اغبديث دليال قاطعا على أنبية الٌدخيل يف مبو اللغة العربية الٌلوف اللغوٌم ك 
العلمٌي على كجو ياة على الٌصعيد اللغوٌم عاٌمة ك اليت تعرفها اغب اؼبستحدثات كاالبتكاراتاجهة كمو 

 ىي حباجتو. فبٌااػبصوص 

 طرق معالجة الّلفظ الّدخيل:  .2

 258عمد الٌلغويوف قديبا يف معاعبة األلفاظ الٌدخيلة إىل طريقتُت ـبتلفتُت نبا:

جز  من ىذه األلفاظ الستعماؽبا بصورىا األصيلة اليت كردت ّٔا  الطريقة األكىل استثٌت فيها علما  العربية-
دكف أم ربريف مىت كافقت صٌيغها أقيسة اللغة العربٌية أك مل توافقها، فما كاف من الصنف األٌكؿ أتبعوه 

 بألفاظهم العربٌية األصيلة كما كاف من الٌصنف الثاين تركوه دكف إغباؽ. 

                                                   
 .153فقو اللغة: علي عبد الواحد كايف، ص257
 .304-4/303الكتاب: سيبويو،  258
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إخضاع اػبارج من األلفاظ الٌدخيلة عن أبنٌية العربٌية إىل التحليل كالبحث الطريقة الثانٌية قاموا فيها ب-
بغرض إهباد قوالب صرفٌية مناسبة ؽبا كلدالالهتا لرفع اغبرج عند استعماؽبا منها ما جعلوه جز ا من ثركهتا 

 كمنها ما مل هبعلوه.  

عو القدما  يف توظيف الكلمات كقد ازٌبذ ادثوف من ىذا اؼبنهج التطبيقٌي التحليلٌي الذم اتٌب 
الٌدخيلة نقطة االنطالؽ إلضافة طرائق جديدة من شأهنا تقدًن أساليب أقبع كأكثر مالئمة للتدبٌر فيها؛ 

 حيث مل هبدكا من ذلك بٌد إاٌل:  

ترؾ الٌلفظ اؼبستعار على ىيئتو الٌلفظية كاؼبعنويٌة دكف أدىن تغيَت، مستثنيا بذلك من اإلجرا  القاعدٌم -
ادؼ آخر، كبو: أكسجُت، مطلقا دكف مر  الٌدخيل"" العريٌب كىو ما ينعتو أغلب اللغويُت بلفظ

علما -كغَتىا كثَت يف اؼبعاجم العربٌية اغبديثة، يف حُت يسميو البعض اآلخر باؼبعٌرب دكف تغيَتاستديو...
يل اؼبعٌرب كما أشرنا إليو أٌما القدما  فقد اصطلحوا عليو بالٌدخ-أنٌنا سنفصل يف االصطالحُت فيما سيأيت

 سابقا. 

 التصٌرؼ يف الٌلفظ الٌدخيل باعتماد إحدل الوسيلتُت:-

  إحيا  اللفظ العريٌب القدًن ذك الٌداللة اؼبندثرة كاستبداؿ معناه بداللة جديدة تطلق على مستحدث معُت
عادة عن طريق اؽبيئات كآّامع )اللفظ القدًن كاؼبستحدث اعبديد(، كتتم ىذه العملٌية  ألدىن مشأّة بينهما

ما يصطلح عليو  صبة"، أككىو ما يعرؼ بػػػػػػ "الًت ، 259اللغوية أك اؼبتخصصُت يف الكالـ كفنوف الكتابة
، ذلك أٌف مفرداتو أصيلة يف اللغة العربٌية، إاٌل أف اعبديد فيها ىو 260«الٌدخيل اؼبنقوؿ من أصل عريبٌ »بػػػػػػ

 كقد عرٌب  ... كغَتىا،الٌل العريٌب من ؾباز كاستعارةعن طريق أساليب القياس الدٌ  نقلها إىل اؼبعاين اؼبستحدثة
الكٌف عن استعماؿ الٌلفظ اؼبعٌرب إذا كاف لو اسم يف (..).» عن ىذه الوسيلة يف قولو: الصاٌف" "ٌصبحي

 261«لغة العرب، إحيا  للفصيح كقتال للٌدخيل.

                                                   
 .147-146داللة األلفاظ: إبراىيم أنيس، ص259
 .160فقو اللغة: علي عبد الواحد الوايف، ص260
 .322دراسات يف فقو اللغة: صبحي الصاٌف، ص261
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يقة أخرل إلحيا  الفصيح ال تقتصر على نستخلص من ىذا قوؿ إشارة غَت مباشرة إىل طر  
االستبداؿ اؼبعنوٌم كإمٌبا تقـو على استعماؿ الٌلفظ القدًن بداللتو للٌتعبَت عن الٌلفظ اؼبعٌرب الٌدخيل إذا كاف 
 يف معناه، أم استخداـ الكلمة العربٌية الفصيحة اؼبرادفة كبديل للكلمة اؼبعرٌبة شرط اشًتاكهما يف الٌداللة. 

 أك262"باؼبعٌرب" ج بنية الٌلفظ الٌدخيل كتقعيدىا دبا يوافق النظاـ العريٌب كأساليبو كىو ما يسمىإعادة نس 
 ."اؼبعٌرب مع التغيَت" أك اؼبعٌرب" "الدخيل

 ىي اغبٌل األنسب الواجب إتٌباعو كإعطا  األكلويٌة لو يف مواجهة  )التصٌرؼ يف الٌدخيل( كتعٌد ىذه الوسيلة
اؼبستحدثات اعبديدة يف العصر اغباضر فبها يزكؿ االلتباس اللفظٌي كاؼبعنوٌم للقارئ ىذا الكٌم اؽبائل من 

العريٌب اؼبستعمل للمستحدث اعبديد إًلٍلًفو كمعرفتو للفظ العريٌب القدًن اؼبعرٌب بو فبٌا يسٌهل عليو توظيفو يف 
اؼبباشر الناتج عن عدـ آّاؿ اؼبناسب كباألسلوب الصحيح اعبيد، كما تعمل على سٌد طريق االقًتاض 

على حساب -يف رأم البعض-اإلجهاد العقلٌي كالفكرٌم كربح الوقت ؼبسايرة اغبضارة كالعلـو اعبديدة
اؼبصطلح، زد على ذلك القضا  على مشكلة التعٌدد اؼبصطلحٌي يف مقابلة الٌلفظ األجنيٌب الٌدخيل مع 

مراعاة نواميس اللغة العربٌية كسننها كطبائعها شريطة -للضركرة-الٌلجو   إىل الكلمات الدخيلة اؼبعرٌبة
 األصيلة بالٌدرجة األكىل إالٌ إذا تعٌذر ذلك يف بعض االصطالحات.

 دور الّدخيل في نمو اللغة العربّية:. 3

 اللغويين من الّدخيل:  . موقف1.3

 بظاىرةانطالقا فبٌا كقفنا عليو من حقائق لغويٌة يف دراسات علمٌية)عامة ك متخٌصصة(عنت 
ك ما نتج عنها من ألفاظ دخيلة يف اللغة العربٌية  (Emprunt linguistique)"االقًتاض اللغوٌم"

اعًتافا يؤٌكد إدراكهم ككعيهم دبسألة 263قد اعًتفوا ّٔذه الظاىرة علماء اللغة قديمايتبٌُت لنا أٌف معظم 
التطٌور اللغوٌم باعتباره قانونا اجتماعيا لنتيجة حتمٌية ىي تبادؿ التأثَت كالتأثٌر بُت اللغات اإلنسانٌية بدليل 
ما جا  يف أخبارىم كأشعارىم فهم ال هبدكف أم حرج يف استخداـ تلك الكلمات اؼبقًتضة بل كانوا 

عامل اغباجة ك الضركرة من -يف أغلب اغباالت-لفاظ العربٌية استعماال يربٌرهيستعملوهنا إىل جانب األ

                                                   
 .149إبراىيم أنيس، صداللة األلفاظ: 262
 .124.  كمن أسرار اللغة: إبراىيم أنيس، ص50تعريب األلفاظ كاؼبصطلحات كأثره يف اللغة كاألدب: ظبيح أبو مغلي، ص263
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جهة، كيطبعو االضطراب كالتنوٌع اؼبنهجٌي من جهة أخرل، فالٌلفظ اؼبقًتض يأيت على أكجو متعٌددة إٌما 
سوا  أكافق أكزاف بتغيَت حركفو كبنيتو حبركؼ كأبنية عربٌية مع إغباقو ّٔا أك دكف إغباقو، كإٌما بًتكو على حالو 

، إذف على الٌرغم من كجود اختالؼ منهجٌي يف استخداـ األلفاظ اؼبقًتضة لدل 264العربية أـ مل يوافقها
القدما  إاٌل أف موقفهم من الٌدخيل كاف موٌحدا ال غبار عليو. ىذا كقد لوحظ إىل جانب ذلك االتٌفاؽ 

اليت انعكست فيها  الٌدخيل يف القرآف الكرًن نوع من اػبالؼ يظهر جليا يف مسألة كجود الٌلفظ األعجميٌ 
مواقف القدما  يف ثالثة آرا  بُت رافض لوقوعو يف القرآف الكرًن، كمؤيٌد لوقوعو فيو، إىل قائل بأٌف القرآف 

ٌفهذه الكلمات أعجمية األصل إاٌل أٌف العرب عربتها عند استعماؽبا كنزؿ  احتول على صبيع لغات الدنيا
 القرآف ّٔا.

فبالرغم من إقرار الٌلغويُت حبقيقة احتكاؾ األلسن البشريٌة كتبادؽبا التأثَت  العصر الحديث،ا يف أمٌ  
كالتأثر فيما بينها دبا فيها الٌلساف العريٌب إاٌل إهٌنم اختلفوا يف نظرهتم لأللفاظ الدخيلة اليت تقتبسها الٌلغات 

كزىا كامتيازىا عند أىل اللغة اؼبقًتىضة اختالفا مرٌده من بعضها البعض إٌما ألنبيتها أك كثرة استخدامها أك بر 
تباين أفكارىم اإليديولوجية اؼبتضاربة األطراؼ حوؿ قضٌية الٌدخيل اليت حاكلوا سبثيلها سبثيال علمٌيا 

 كموضوعٌيا دقيقا يعكس لنا اجتهاداهتم فيها؛ حيث انقسموا يف ذلك إىل ثالثة طوائف، ىي كاآليت:  

 مؤيّدة لفكرة الّدخيل الطائفة األولى:

من اللغويوف األكثر قبوال كاستعماال للكلمات اؼبقًتضة اليت تعرٌب عن مستحدثات 265يبثٌلها لببة
كمتطلبات العصر اعبديدة؛ حيث يركف يف التعريب مدخال إىل العربية اؼبعاصرة كسبيال لتمكينها من 

يضمن ؽبا البقا  كاالستمرار، كعليو فالٌدخيل أك االٌتساع كالٌنمو يف إطار ما وبفظ ؽبا خصائصها كمزاياىا ك 
اؼبعٌرب عندىم ال يفسد كيشٌوه الٌلغة أك يضعف مكانتها كمنزلتها بُت الٌلغات األخرل فال يوجد تفاضل 

انطالقا من سبٌثل ىذه الكلمات الٌدخيلة كصقلها بقوالب عربٌية 266بُت الٌلغات بل إنٌو يثرم كيوٌسع ثركهتا

                                                   
 .304-4/303، الكتاب: سيبويو264
ؤيدين لفكرة الٌدخيل كمنهم: ؿبمد اػبضرم، عبد القادر اؼبغريٌب، طو حسُت، أضبد فتحي زغلوؿ،ر مضاف عبد التٌواب...كغَتىم من اؼب 265

لعزيز، كدكره يف تنمية اللغة العربٌية. ينظر: العربية الفصحى اغبديثة )حبوث يف تطور األلفاظ كاألساليب(: ستتكيفتش، ترصبة: ؿبمد حسن عبد ا
 .105ـ، ص2013ق / 1434مصر، الطبعة األكىل،  –دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتصبة، القاىرة 

 .41اؽ كالتعريب: عبد القادر اؼبغريٌب، صاالشتق266
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بل إهٌنم ينظركف إىل اقًتاض الٌدخيل على أنو نوع من التقليد ال  ،لى صورىا األصيلةسليمة، أك تركها ع
 . 267أكثر كال أقل تستعُت فيو اللغات بألفاظ بعضها البعض على كجو االنتفاع ّٔا دكف أدىن حرج يف ذلك

ن الٌتخصيص فيو إذف فهؤال  يركف يف الٌلجو  إىل اؼبعٌرب كالٌدخيل على كجو التغليب كالتعميم أجدل م    
باعتباره أقبع األساليب يف حل اؼبشاكل اللغويٌة، ذلك أف ألفاظو أكثر تالؤما كتناسبا مع الٌذكؽ العريٌب 

 الٌسليم.

 الطائفة الثانّية: رافضة لفكرة الّدخيل

الغيارل اؼبتكلفُت يف حفظ الٌلساف العريٌب عن الٌلغويُت استعماؽبم للكلمات 268ينكر بعض 
حاجياهتم حبٌجة أٌف العربٌية ؽبا من الوسائل البديلة)من اشتقاؽ، ككبت، كؾباز، كإبداؿ..(ما  الٌدخيلة لسدٌ 

ا العصر انطالقا من استغالؿ يكفل ؽبا التوٌسع كالٌنما  ؼبواكبة النهضة العلمٌية كاغبضاريٌة اغبديثة اليت يشهدى
ستعارة استغالال ينفي عنها العجز ها لأللفاظ العربٌية األصيلة كمقابالت للكلمات األجنبٌية اؼبئعلما

الشيخ أضبد "كالقصور كيزيد من ربديث ثركهتا كترقيتها فبٌا يضمن استمراريٌتها كحيويٌتها، كىو إنكار بٌرره 
كإمٌبا يقتصر على العرب  ،بأٌف ادثُت ليس ؽبم حق يف استعماؿ الٌلفظ األعجمٌي الٌدخيل "اإلسكندرمٌ 

بعربٌيتهم من عرب اعباىلية كصدر اإلسالـ إىل أكاخر القرف الثاين يف  كىم الذين يعتدٌ » كحدىم فقط
رغم اعًتافو حبقيقة ىذه الظاىرة اللغويٌة يف الٌلساف 269«األمصار، كإىل أكاسط القرف الرٌابع يف اعبزيرة العربٌية

 . 270العريٌب قديبا

ة حشوىم مؤلفاهتم باأللفاظ على األدبا  حديثي الكتاب "مصطفى صادؽ الرٌافعٌي" كما عاب األستاذ     
 .271األعجمية اؼبستكرىة فبٌا ىم يف غٌت عنها ؼبا ؽبا ما يرادفها من كلمات عربٌية أخرل

 
                                                   

 .117من أسرار اللغة: إبراىيم أنيس، ص267
كمنهم: ؿبمود شكرم األلوسي، أضبد اإلسكندرم، عز الدين تنوخي، مصطفى صادؽ الرافعي.. كغَتىم من اؼبعارضُت لقضٌية األخذ  268

 .105ساليب(: ستتكيفتش، صبالٌدخيل. ينظر: العربية الفصحى اغبديثة )حبوث يف تطور األلفاظ كاأل
 .1/202ؾبلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  269
 .118العربية الفصحى اغبديثة )حبوث يف تطور األلفاظ كاألساليب(: ستتكيفتش، ص270
 .134دراسات يف الٌداللة كاؼبعجم: رجب عبد اعبواد إبراىيم، ص271
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 عتدلة في األخذ بفكرة الّدخيلالطائفة الثالثة: م

من اللغويُت التوفيق بُت الطائفتُت اؼبؤيٌدة كاؼبعارضة يف مسألة األخذ بالٌدخيل 272حاكؿ نفر
لًتقٌية الٌلغة العربٌية كتوسيعها من خالؿ ربقيق توازف بُت الطٌرفُت يقـو على مراعاة شرط  كاعتماده كوسيلة

العوز كاالحتياج مع كضع األلفاظ الٌدخيلة يف قوالب صرفٌية عربٌية سليمة، بتعبَت آخر ال نلجأ إىل ىذا 
اليت ال توجد فيها للتعبَت عن اعبديد النوع من الكلمات إالٌ للضركرة اليت تقتضي إثرا  الٌلغة العربٌية باأللفاظ 

 .273اؼبستحدث الذم ىي بأمس اغباجة إليو

التعريب ضركرٌم ككذا ترصبة األلفاظ األعجمٌية)...(كحاجتنا إليو تشتد بسبب اؼبخًتعات » إذف فػػػػ
الٌدخيلة ، فمن غَت اؼبعقوؿ أف ال تضطٌر لغة ما إىل اقًتاض بعض الكلمات 274«العلمية اؼبتنوعة اغبديثة.

مستمر كعليو فالغاية تربٌر الوسيلة، مث إنٌو -كإف كاف بطي -مهما كانت درجة نضجها ألٌف الٌلغة يف تطٌور
من غَت الالئق كاؼبعقوؿ أف يفتح الباب على مصراعيو للٌدخيل كاستعمالو بصور ـبتلفة ألٌف ذلك من شأنو 

ه انقلب إىل ضٌده، كّٔذين اورين تستقيم أف يضعف كياف اللغة كيشوه صورهتا فالشي  إذا زاد عن حدٌ 
لباتو اؼبتنٌوعة. كىو ما ينسجم اغبياة اللغويٌة يف ظالؿ تطٌور سليم جامع للقدًن بًتاثو الغٌٍت كاعبديد دبتط

 القرار الذم أصدره آّمع الٌلغوم بالقاىرة حوؿ استعماؿ األلفاظ األعجمية. ك 

ـٌ اغباجة  إليو يف حالة غياب كىو الرأم الذم نوافق أصحابو فيما ذىبوا االبتكار كاالخًتاع فهو أ
بحت تقٌدر بل أص، سكاهنا اؼبتزايدة.. كغَتىا كثافةالواسعة ك  مٌث إٌف قٌوة األمم مل تعد تقاس بأراضيها

يف االستعانة بالكلمات الٌدخيلة منتجاهتا التقنٌية كالعلمٌية اؼبتنٌوعة...عندىا ال حرج بعلومها كاخًتاعاهتا ك 
لتعبَت عن اؼبستحدثات اعبديدة بعد ربوير بنيتها دبا يوافق األكزاف العربٌية الفصيحة إذا تعذر على الباحثُت ل

-كضع مرادفات عربٌية ؽبا عن طريق إحيا  القدًن من ثركهتا الفصيحة، أك كضع الٌدخيل بصورتو األصلٌية
نحى الٌتطبيقي األخَت يف العلـو الٌدقيقة احًتازا من تضليل معناه كيستحسن أف يٌتبع ىذا اؼب-كآخر اغبلوؿ

 فقط. 

                                                   
 ن ظاظا، أضبد عيسى، األب رفائيل لبلة اليسوعي...كغَتىم من الباحثُت.كمنهم: توفيق ؿبمد شاىُت، حس 272
. 122صـ، 2001ق/1421مصر، الطبعة األكىل، -التهذيب )يف أصوؿ التعريب(: أضبد بك عيسى، دار اآلفاؽ العربٌية، القاىرة273

 .321كدراسات يف فقو اللغة: صبحي الصاٌف، ص
 .165، 163شاىُت، صعوامل تنمية اللغة العربية: توفيق ؿبمد 274
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 موقف المجمع من الّدخيل: .2.3

على طريقة العرب يف -كرةعند الضر -هبيز آّمع أف يستعمل بعض األلفاظ األعجمٌية»
 275«تعريبهم.

)أكسجُت،  يقتضي ىذا القرار الذم أصدره آّمع استعماؿ صبلة من األلفاظ األعجمٌية الٌدخيلة
دكف البعض اآلخر يف حالة عدـ كجود مرادفات عربٌية ؽبا خاٌصة  (كغَتىا من األمثلة يفوف...إيدركجُت، تل

يف آّاؿ الفٌٍت كالعلمٌي استعماال يضبطو كوبٌدده شرط الٌضركرة كاغباجة اؼباٌسة، كىو ما يؤكده القرارين 
ريقة السليمة كاؼبثلى للتعامل مع الاٌلحقُت الٌلذين أضافهما آّمع إىل القرار الٌسابق كضح من خالؽبما الط

 ىذا النوع من الكلمات، كنبا: 

 276«يفٌضل الٌلفظ العريٌب على اؼبعٌرب القدًن، إالٌ إذا اشتهر اؼبعٌرب.» 

 277«ينطق باالسم اؼبعٌرب على الٌصورة اليت نطقت ّٔا العرب.» 

سفة، فيزيا ، كيميا ، األلفاظ: فلأم بعد صقلو بالوزف الٌصريٌف العريٌب اؼبناسب غبمل داللتو، كما يف 
 غَتىا كثَت فبٌا سنتناكلو يف اؼبناحي التطبيقٌية من البحث.موسيقى...ك 

 

 

 

 

 

                                                   
(: ؿبمد 1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما . ك 1/33ؾبلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  275

 .187صشوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، 
 .188ًٌتزم، ص(: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم ال1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما 276
 .189اؼبصدر نفسو، ص 277
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 الترجمة.  . ب

ؼبا كانت التنمٌية اللغويٌة ىي الٌسبيل الوحيد لتطوير اللغة ك ازدىارىا فبٌا يؤمن ؽبا البقا  حٌية 
-ضبلت الٌلغة العربيةديدة اليت يشهدىا العامل اؼبعاصر كالتواصل مع ـبتلف اإلنتاجيات كالتحٌوالت اعب

على عاتقها مسؤكلٌية النهوض دبشركعها التنموٌم اؼبعاصر القائم على ربقيق  -كغَتىا من اللغات األخرل
حلقة تفاعل بُت منتجها الٌلغوم ك اؼبنتوج العلمٌي كالثقايف كاغبضارم كاؼبعريٌف الذم تعرفو اإلنسانٌية يف 

تطورات اغبديثة اغباصلة يف أطوار اغبياة اؼبختلفة)السياسٌي، كاالجتماعٌي، العلمٌي، مسَتة ال
كاالقتصادٌم...(كذلك انطالقا من اكتسأّا لأللفاظ كاألساليب كالًتاكيب اعبديدة كاؼبستحدثة اليت تعينها 

دا من ركافد التنمٌية الذم يعرٌب على مواكبة اؼبسَتة العلمٌية كاؼبعرفٌية اغبديثة عن طريق الًٌتصبة باعتبارىا راف
مقابل  اؼبصدر" "الٌلغة عن الكفاية التعبَتيٌة كالفاعلٌية لٌلساف العريٌب، كيقصد ّٔا إعطا  لفظ ما يف لغة معينة

قل معٌت كأسلوب من لغة إىل ن» وبمل اؼبعٌت نفسو، كقيل ىٌي: اؽبدؼ" "اللغة آخر يف لغة ثانية
 279«نة عادة مكافئة ؽبا يف لغة أخرل.ستبداؿ مادة نصٌية يف لغة معيىي عملٌية ا»باألحرل  أك278«أخرل.

كقد أقٌر آّمع الٌلغوم العمل دببدأ الًتصبة يف اؼبشركع التنموٌم العريٌب رغم العقبات اليت تواجو الباحثُت     
فاديها. ت لتأثنا  تطبيقو كاألخطا  اليت تنجم عنو نظرا ألنبٌيتو متخذا يف ذلك كٌل التدابَت كاالحتياطا

 الٌدراسة. هىذقضايا أخرل يف الفصل اػباص بالًتصبة من فصوؿ سنعرض لكل ىذه اغبقائق ك 

 

 

 

 

 

                                                   
 .1/86ـ، 1989، 32اؼبصطلح العلمي بُت الًتصبة كالتعريب: عبد الوىاب الٌنجم كصباح صلييب الراكم، ؾبلة اللساف العريب، العدد 278
األردف، -الكتب اغبديث، إربدالتنظَت اؼبعجمٌي كالتنمية اؼبعجمٌية )يف اللسانيات اؼبعاصرة. مفاىيم كمباذج سبثيلٌية(: حسن ضبائز، عامل 279

 .122ـ، ص2012الطبعة األكىل، 
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 التعريب:ج. 

الستيعاب الوافد عليهم -قديبا كحديثا-التعريب إحدل الوسائل اللغويٌة اليت عكف عليها العربيبٌثل      
ّٓاراة التطٌور اغبضارٌم ك مسايرة العصر استيعابا من مستحدثات الغرب اعبديدة اليت ىم يف حاجتها 

تتٌضح بو دالالت الكلمات األجنبٌية اؼبعرٌبة ك تتحٌدد بو ؾباالت استعماؽبا اغبقيقٌية باعتباره آلية من 
اآلليات اػبارجٌية اليت ازٌبذىا علما  العربٌية كمنهاج لغوٌم إلغباؽ األلفاظ األعجمية اليت ربمل دالالت 

اؼبعٌرب ما » ، يقوؿ الٌسيوطي:280باللغة العربٌية اليت ليس ألىلها معرفة ّٔا-غالب األحياف يف-جديدة
 281.«استعملو العرب من األلفاظ اؼبوضوعة ؼبعاف يف غَت لغتها

ىذا كقد كجد من اللغويُت من اشًتط يف إغباؽ الكلمات األعجمٌية الدخيلة بالٌلغة العربٌية االلتزاـ     
، كذلك حرصا منهم على 282 إعادة صياغة الٌلفظ اؼبعٌرب، كطبعو بطابع أساليبو الفصيحةبالنظاـ العريٌب يف

أف ال يدخل لغتهم ما ليس منها حرصا دفع دبن جا  بعدىم )من ادثُت(إىل كضع حدكد بُت كل من 
 اؼبعٌرب ك الٌدخيل.

كد التطبيق ؽبذه نهجٌي ؿبدكنظرا لذلك قاـ صبهور العلما  بوضع  قرار ينٌص على ضركرة كضع إطار م     
ذبٌنب إطالؽ كسيلة التعريب بشكل عاـ ك ربديد نطاؽ كدائرة العمل ّٔا بعامل الضركرة اليت ، ؿبتواه عاملال

يتعذر عندىا اغبصوؿ على مرادؼ للفظ اؼبراد نقلو إىل العربية يف الًتاث اؼبصطلحي القدًن أك يصعب 
، كىو ما يستدؿ بو على أنبٌية عنصر التعريب كمسانبتو الفاعلة يف خدمة أبنا  283ربقيق ترصبة مالئمة لو

العربٌية على صبيع األصعدة العلمية كاالجتماعٌية كالثقافٌية...كغَتىا، لكن ىذا ال ينفي عن التعريب اؼبشاكل 
 . يف الٌلغة العربٌية اؼبنٌظرين لقضية التعريبكالصعوبات اليت كاجهت 

 أخرل يف موضع آخر من الٌدراسة خاص بفصل التعريب. ىذه األشيا  ك سنفٌصل القوؿ يف

                                                   
 . 34-33شفا  الغليل فيما يف كالـ العرب من الٌدخيل: شهاب الدين اػبفاجٌي، ص280
 .1/268اؼبزىر )يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين السيوطي، 281
 .1/179الٌصحاح: اعبوىرٌم،  282

ـ، 1990مصر، )د. ط(، -أللفاظ اؼبعربة(: ؿبمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العريٌب، القاىرةالتعريب يف القدًن كاغبديث )مع معاجم ل283
 .232ص
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خالصة القوؿ، أٌف علما  اللغة العربية كجدكا يف لغتهم من ميكانيزمات ككسائل ما مل تتوٌفر يف  
كعاؼبٌيتها يف إطار ما استحدث تها يَّ لغات أخرل ما يساعدىم على الٌنهوض ّٔا من جديد كإثبات علمً 

 ابعيد-يف الغالب-ستحداثاال اىذ ، كإف كافسياسيا.. كغَتىا من آّاالت اؼبعرفٌيةكفنٌيا ك  تقنيا كعلميا
كالسنن  القواعدعن أيٌة مشاركة فعلٌية أك اجتهاد عريٌب، لكن رغم ذلك تبقى اقتباساهتم عربٌية انطالقا من 

عريب تارة صبة تارة كالتٌ عن طريق الًتٌ يف نقل ىذا الٌدخيل  اليت راعوىا (كداللية )صوتٌية كربويٌة كصرفٌية العربٌية
 لتنمٌية كإثرا  اللغة العربٌية. عوامل خارجٌية أخرل بعدنبا 
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 نتائج الفصل:

ى اغبفاظ على حيويٌتها ها علئع اللغة العربٌية يوحي حبرص أبناادثُت دبسألة تنمٌية كتوسي اىتماـإٌف -
 قائمة على االقًتاض كاالستعارة-يف الغالب-جانب اللغات العاؼبٌية، كإف كانت ىذه التنمٌيةكاستمرارىا إىل 

 .من الغَت

إىل اعبديد من األلفاظ كالٌدالالت فيو حديثا حاجة مستعملي اؼبعاجم )اللغويٌة كاالصطالحٌية( العربٌية -
عكس فيها مظاىر التجديد اللغوٌم دبستوياتو األكىل اليت تن داةإثبات لظاىرة التطٌور اللغوٌم ًبعٌد اؼبعجم األ

 .اؼبختلفة )صوت، ككبو، كصرؼ، كداللة(

إحالة مباشرة إىل حتمٌية قانوف فيها ثنائٌية الذاتٌية كاػبارجٌية اليت تستنٌد إليها عملٌية التنمٌية اللغويٌة -
"االقًتاض اللغوٌم" الذم ينفي حياة لغة ما يف معزؿ عن اللغات األخرل آّاكرة ؽبا، أك باألحرل بعيدا عن 

 مبدأٍم الٌتأثَت كالتأثٌر. 

يف  العربٌية ىبرج عما أقرٌه علما  مل القياس كاالشتقاؽب يف األخذوسيع ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة تإٌف -
 القدًن من ناحٌية، كما ربتاجو العربٌية حديثا من أقيسة كاشتقاقات جديدة غَت مألوفة من ناحٌية أخرل.

وسيع اللغوٌم العريٌب يعود إىل اضطرأّم بُت اتٌباع أرا  غويُت يف اعتماد أداة الٌنحت يف التٌ اختالؼ اللٌ  إفٌ -
 من جهة أخرل. لغتهم بوضع مصطلحات جديدة ، كسٌد حاجةمن جهة القدما  اؼبتضائلة كاؼبتذبذبة فيو

ازدكاجٌية العمل بوسيلة النقل الٌدالٌل يف التنمٌية اللغوية العربٌية يف الٌنقل من دالالت اللغتُت، اللغة  تنعكس-
العربٌية ذاهتا )نقل داللة كلمة عربٌية إىل كلمة أخرل عربية( من ناحٌية، كاللغة األجنبٌية )نقل داللة كلمة 

 ٌية إىل كلمة عربٌية( من ناحية أخرل.أجنب

يف  ايفن ا ككخيل عن تعامل علما  اللغة قديبا سببو تباين اغباجة إليو كمن اختالؼ تعامل ادثُت مع الدٌ  إفٌ -
 كال العصرين )القدًن كاغبديث(.
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تهاد على ؾبمع القاىرة استعماؿ الٌدخيل )ترصبة أك تعريبا( كفق قيد الضركرة يفتح باب االج إجازةإٌف -
، ككضع اعبديد من األلفاظ قياسا على اؼبألوؼ اشتقاقا أك تارةالقدًن كإعادة توليد داللتو حيا  بإ مصراعيو

 أخرل. تارة كبتا أك تركيبا



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             :نيالفــصـــل الثّا

 في إثراء العربّية المعاصرة الّترجمةدور                         

 

 توطئة.                  

 الرتمجة: مفاهيمها وأساسياهتا. المبحث األّول:                

 الرتمجة وإرهاصاهتا يف الرّتاث اللغوّي القدمي.المبحث الثاني:                

 .جهود احملدثني يف الرتمجةالمبحث الثالث:               

 املصطلحات املستحدثة عن طريق الرتمجة.دالالت المبحث الّرابع:               

 .ما تطّور داللّيا من املفردات العربية عن طريق الرتمجة المبحث الخامس:             

 نتائج الفصل.              
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 توطئة:

فيو اظتعجم -كاف كمازاؿ-كانت الًترتة دتٌثل عامبل مهٌما من عوامل التنمٌية اللغويٌة يف كقت  لػٌما
نتٌثل الوعاء اضتاكم لثقافة كحضارة آّتمع، فإنٌو بات من الضركرٌم على كٌل معجمٌي أف يعتمد الًترتة 

طار ما ينقلو من مفردات كألفاظ بوصفها أداة مهٌمة يف تأليف معجمو اصتديد بنوعيو األحادٌم كالثنائٌي يف إ
أجنبٌية َف تكن لغتو على دراية ّٔا من قبل إُف جانب األلفاظ العربٌية اليت لتويها معجمو يف ضوء ما لتٌقق 

 ظتستخًدمو الغرض اظتنشود منو.

النواحي اإلكتابٌية اليت نسعى جاىدين إُف إبراز  كيف ضوء ىذه العبلقة الوطيدة بُت الًترتة كالتنمٌية
تنميتها على اظتستويُت اللغوٌم خاٌصة كالبشرٌم بوجو عاـ، ك  أسهمت ّٔا الًٌترتة يف توسيع اللغة العربية

شىت يف منها كصف داللة اظتستحدثات الغربية كاصطبلحاهتا اليت استفادت اللغة العربية  من منطلق كذلك
 حركة التقٌدـ كاالزدىار اليت يشهدىا العصرو ظتسايرة تؽتٌا ىي حباج ٌيا،بدأك  ٌياكفن علمٌيا كتقنٌيا آّاالت
 اضتديث.
مباحث؛ حيث قٌدمنا يف اظتبحث األٌكؿ  ستسةبتقسيم ىذا الفصل إُف يف ضوء ذلك قمنا  قدك  
"الًترتة: مفاىيمها كأساسياهتا" تعريفات لغويٌة كاصطبلحٌية للًترتة إُف جانب األسس اليت تقـو  اظتوسـو بػػػػ

القدًن  الًتاث العربٌ يف كإرىاصاهتا عليها من تقنيات كطرائق، يف حُت خٌصصنا اظتبحث الثاين لػواقع الًٌترتة 
ىي: بيت اضتكمة كمعهد  ألداة الفٌعالةايف ضوء ثبلثة ػتاكر تنٌوعت بُت التنظَت كاظتمارسة الفعلٌية عتذه 

للًترتة، طرائق العرب يف الًترتة، نظرية اصتاحظ يف الًترتة، أٌما اظتبحث الثالث فعاًف الًترتة من منظور 
فخٌصصا للجانب التطبيقٌي اظتبحثُت الرابع كاطتامس أٌما ود احملدثُت كأعماعتم فيها، جديد ارتكز على جه

يف ؼتتلف بفعل الًٌترتة حديثا دخلت اللغة العربية ف الٌدالالت اظتستحدثة اليت من الفصل القائم على كص
اظتًترتة من ىذه الدالالت  قد أعاد ذكر البعض، علما أٌف صاحب اظتدٌكنة (كاللغويٌةمنها ة )العلميٌ  آّاالت

كىو ما سنوٌضحو يف فصل الٌتعريب -اعتجائيٌ  وحتت مداخل معجم بصورة معرٌبة )بتصٌرؼ أك دكف تصٌرؼ(
  .-البٌلحق
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 أساسياتها. بحث األّول: الترجمة: مفاهيمها و الم

 اصطالحا.لغة و  أّوال: تعريفها

 تعريفها لغة: . أ

 عند الجوهرّي: .1

الًٌتاًجم، كيقاؿ: قٍد تػىٍرجم كبلمو، إذا فسَّره بلسافو آخر. كمنو التػيٍررتيىاف، كاصتمع »جاء يف الٌصحاح: 
 1«مثل زعفراف كزعافر، كصحصحاف، ك صحاصح.

"اصتوىرٌم" الداللة اللغويٌة للفظ )الًٌترتة( يف رتلة من االشتقاقات اظتأخوذة من اصتذر اللغوٌم )ر حصر
فسَت،  ج ـ( باعتبار الٌتاء فيو زائدة غَت أصلٌية، ىي: الفعل )ترجم( على كزف "فعلل" الذم يقصد منو التٌ 

على كزف "فعلبلف" كىو -كىو أكثر االشتقاقات كركدا سواء بالفتح أك بالضمٌ -ق )تررتاف(كذلك اظتشت
اسم الفاعل الذم يقـو بفعل الًٌترتة على أساس من اظتعرفة كالٌدراية ّٔا، إضافة إُف اظتشتق )تراجم( على 

 .     كغَتىا ألفاظ ككتب...رتة من نصوص ك زنة اصتمع كىو الذم يقع عليو فعل الًتٌ 

 عند ابن منظور: .2

انو؛ »كرد يف )لساف العرب(:  ًديًث ًىرىٍقلى: قىاؿى لتػيٍررتي اف: اظتفسّْر لًلّْسىاًف. كىيف حى افي كالتػٍَّررتى ترجم: التػٍُّررتي
ـى أىم يػىنػٍقيليوي ًمٍن ليغىةو ًإُف ليغىةو أيخرل،  اًجم، كىالتَّاءي التػٍُّررتيىافي، ًبالضَّمّْ كىاٍلفىٍتًح: ىيوى الًَّذم يػيتػىٍرًجم اٍلكىبلى كىاصتٍىٍمعي الًتَّ
يثيل الَّيًت َفٍى يىٍذكيٍرىىا ًسيبػىوىٍيًو..

اف ىيوى ًمنى اظت و كتػىٍرجىم عىٍنوي، كتػىٍررتي تىاًف، كىقىٍد تػىٍررتى  2«كىالنُّوفي زىاًئدى

ترجم، تررتاف، )الٌسابقة َف يذكر "ابن منظور" يف نٌصو ىذا مشتقا جديدا يضاؼ إُف اظتشتقات 
عكس الٌتاء  اليت أكردىا حتت اصتذر الرٌباعٌي "ت ر ج ـ" معتربا بذلك الٌتاء فيو أصلٌية ال زائدةتراجم( 

إاٌل أنٌو زاد على معٌت الٌتفسَت يف شرح مفهـو الًٌترتة لغويا معٌت  كالنوف يف "تررتاف" فهما زائدتاف يف نظره،
 ساف إُف لساف غَته.النقل؛ فالًترتة ىي نقل الكبلـ من لٌ 

                                                             
 .5/1928الٌصحاح )تاج اللغة كصحاح العربٌية(: اصتوىرٌم، مادة )ر ج ـ(، 1
 .12/66لساف العرب: ابن منظور، مادة )ت ر ج ـ(، 2
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 :ق(770)تالفيوميّ عند  .3

ـى غىٍَتًًه إذىا عىبػَّرى عىٍنوي بًليغىةو غىٍَتً ليغى » مىوي إذىا بػىيػَّنىوي كىأىٍكضىحىوي كىتػىٍرجىمى كىبلى فه كىبلى ًة اٍلميتىكىلًّْم كىاٍسمي كىتػىٍرجىمى فيبلى
لثَّانًيىةي ضىمُّهيمىا مىعنا ًِبىٍعًل التَّاًء تىاًبعىةن لًٍلًجيًم كىالثَّالًثىةي اٍلفىاًعًل تػيٍررتيىافه كىًفيًو ليغىاته أىٍجوىديىىا فػىٍتحي التَّاًء كىضىمُّ اصٍتًيًم كىا

 فػىٍعلىلى ًمٍثلي: دىٍحرىجى كىجىعىلى فػىٍتحيهيمىا ًِبىٍعًل اصٍتًيًم تىاًبعىةن لًلتَّاًء كىاصتٍىٍمعي تػىرىاًجمي كىالتَّاءي كىاٍلًميمي أىٍصًليَّتىاًف فػىوىٍزفي تػىٍرجىمى 
ةن كىأىٍكرىدىهي يف تػىرًٍكيًب رجم كى يػيوىاًفقيوي مىا يف نيٍسخىةو ًمٍن التػٍَّهًذيًب ًمٍن بىاًب رىجىمى أىٍيضنا اصتٍىٍوىىرًمُّ  قىاؿى  التَّاءى زىاًئدى

افه ًمٍرجىمه إذىا كىافى اللٍّْحيىاينُّ كىىيوى التػٍَّررتيىافي كىالتػٍُّررتيىافي لىًكنَّوي ذىكىرى اٍلًفٍعلى يف الرُّبىاًعيّْ كىلىوي كىٍجوه فىًإنَّ  وي يػيقىاؿي ًلسى
 1«فىًصيحنا قػىوَّاالن لىًكٍن اأٍلىٍكثػىري عىلىى أىصىالىًة التَّاًء.

ربط "الفيومٌي" معٌت )الًترتة( باإليضاح كالبياف كنقل الكبلـ من لغة إُف أخرل من خبلؿ رتلة 
ا بذلك إُف أشهر الٌلغات كأكثرىا اظتشتقات اليت تتعٌلق باصتذر "ت ر ج ـ")ترجم، تررتاف، تراجم(، مشَت 

تداكال يف نطق اظتشتق "تررتاف" بفتح التاء كضٌم اصتيم الذم يقابلو "ًمٍرجىمه" مبعٌت اللساف الفصيح اشتقاقا 
 من اصتذر "ر ج ـ" حبذؼ التاء الزائدة كما فعل اصتوىرٌم.

 
 قدنتا يف اصتدكؿ اآليت: استخبلص اظتعاين اللغويٌة للفظ "الًترتة" كاشتقاقاتو  كأخَتا نتكننا

 معانيها الترجمة
 فٌسر ك بٌُت الكبلـ بلغة أخرل. تػىٍرجىمى 

 اظتفٌسر القائم بعملٌية النقل كالتفسَت من لساف إُف لساف آخر. الًترتاف
 ينقل الكبلـ من لغة إُف أخرل. يًتجم
 .. إٍف.ككتبما يقع عليو فعل الًترتة كالنقل من ألفاظ كنصوص  تراجم
 فصيح ك ميبُت. ًمٍرجىمي 

 

 
                                                             

لبناف، )د.ط(، )د.ت(، مادة -اظتصباح اظتنَت يف غريب الٌشرح الكبَت: الفيومٌي؛ أبو العباس أزتد بن ػتمد بن علٌي، اظتكتبة العلمية، بَتكت1
 .74)ت ر ج(، ص
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نبلحظ من خبلؿ اصتدكؿ أنٌو رغم اختبلؼ علماء اللغة حوؿ األصل أك اصتذر اللغوٌم الٌذم يندرج 
حتتو لفظ )الًٌترتة( بُت"ر ج ـ" ك "ت ر ج ـ"، إاٌل أٌف االتٌفاؽ بينهم حاصل حوؿ اظتفهـو اللغوٌم الذم 

الٌنقل، كىي اظتعاين اللغويٌة اليت َف خترج عنها مشتقاتو البياف، ك ك فسَت تعٌلق بو كالذم دتحور حوؿ: التٌ 
 الٌصرفٌية.

أٌما يف العصر اضتديث، فغايتنا من ىذا الٌتأصيل اللغوٌم ىو الوقوؼ عند أبرز االستعماالت اللغويٌة 
 يٌت:اصتديدة للفظ )الًترتة( اليت رافقت اظتعاين القدنتة اليت حافظت عليها اظتعاجم اضتديثة على الٌنحو اآل

 :محيط المحيط .4

تػىٍرجىم اللّْساف كترجم عنو غَتهي تررتة فٌسر كبلموي بلساف آخر فهو مًتًجم كالكتاب نقلو من لغة إُف »
أخرل. كتػيٍرًجم الكبلـ على آّهوؿ التبس. كمنو قوؿ اضتريرٌم يف اظتقامة اضتادية كاألربعُت كاحيلَّ ميتػىٍررتىىوي أم 

 1«لًترتة.ملتبسو أك ما لتتاج منو إُف ا

اين فسَت كالثٌ فٌرؽ صاحب اظتعجم بُت تررتة الكبلـ كتررتة الكتاب، حيث ربط األٌكؿ مبعٌت التٌ  
اظتلتبس كالغامض من الكبلـ الذم ٌؿ عليو اظتشتق )ميتػىٍرجىم( ىو: مبعٌت النقل، مضيفا معنا لغويا جديدا د

 كتب تفسَته.

 الوسيط: المعجم .5

ف سَتتو كحياتو. )ج( تراجم )مو(.)التػٍَّررتىىة(: تػىٍررتىىة »  2«فبلى
تاريخ ، أك ىو: ذكر الٌسَتة الٌذاتية لشخص ما معنا جديدا لكلمة تررتةالوسيط أضاؼ اظتعجم 

 . اظتعٌت ذاتو4، ك)اظتنجد يف اللغة العربٌية اظتعاصرة(3(العرٌب األساسيٌ كقد أكرد )اظتعجم  حياتو.

                                                             
ـ، مادة )ت ر ج 1979 لبناف، )د.ط(،-ػتيط احمليط )قاموس عصرٌم مطٌوؿ للغة العربٌية(: بطرس البستايٌن، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت1

 . 1/69ـ(، 
 . 83اظتعجم الوسيط: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، مادة )ت ر ج ـ(، ص 2
، الركس، )د.ط(، )د.ت(، مادة )ت  3 ر ج اظتعجم العرب األساسٌي: رتاعة من كبار اللغويُت العرب، اظتنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

 .197-196ـ(، ص
مادة )ت ر ج ـ(، ـ، 2001لبناف، الطبعة الثانية، -للغة العربية اظتعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، دار اظتشرؽ، بَتكتاظتنجد يف ا4

 .145ص
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اللغويٌة للفظ "الًترتة" كاشتقاقاتو يف العصر اضتديث يف اصتدكؿ أخَتا نتكننا استخبلص اظتعاين ك  
 اآليت:

 معانيها الترجمة
 التفسَت ك البياف ك الوضوح. تررتة

 مفٌسر ك موٌضح. مًتًجم
 اًٍلتيبس. تػيٍرًجمى 

 اظتلتبس ك الغامض. ميتػىٍرجىم
 نقل الكتاب من لساف أٌمة إُف لساف أٌمة أخرل. تػىٍرجىم
 سَتة كحياة كتاريخ شخص ما.ذكر  تػىٍرجىم

 

 تعريفها اصطالحا: . ب

ـ( داللة )التػٍَّررتىىة( يف معٌت اإلبداؿ أك إحبلؿ  1683ىػ/1094حصر "أبو البقاء الكفوٌم")ت -
كلمة ػتل كلمة أخرل نافٌيا بذلك داللتها على مدلوؿ الٌتفسَت الذم ألصقو ّٔا بعض اللغويُت، يف قولو: 

ؼ التػٍَّفًسَت.التػٍَّررتىىة: ًبفىٍتح » اؿ لىٍفظىة بًلىٍفظىة تقـو مقىامهىا، ًِبًبلى كمشَتا يف الوقت  1«التَّاء كىاصٍتًيم: ىيوى ًإٍبدى
ة( اليت ترد ّٔا.  نفسو إُف الكتابة الصحيحة )بالفتح/ تررتى

بفتح التاء كاصتيم ملحق فػىٍعلىلىة كما ييستفاد من  translation –traduction الًترتة» -
كيف الفارسية بياف لغة ما بلغة أخرل، كاللسافه اظتًتجىم بو ىو لسافه آخر كفاعل ذلك  ز اللغاتككنالصراح. 

يسمَّى الًترتاف كما يف اظتنتخب. كيف اصطبلح البلغاء ىو عبارة عن نظم بيت عرٌب باللساف الفارسٌي أك 
 2«بالعكس، أم تررتة بيت شعر من الفارسٌية إُف العربية.

مفهـو )الًترتة( من زاكيتُت ؼتتلفتُت: األكُف ربط فيها  (ىػ1158بعد  ت"التهانوّي")حٌدد -
)الًترتة( بعملٌية بياف ككضوح لساف ما بلساف آخر كىو اظتدلوؿ الذم عرفت بو يف اصطبلح علماء اللغة 

                                                             
 .313الكليات )معجم يف اظتصطلحات كالفركؽ اللغوية(: أبو البقاء الكفوٌم، ص1
: التهانوٌم، 2  .1/414موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو
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ة كالعربٌية أم تررتة عموما، كالثانٌية حصر فيها )الًترتة( بعملٌية نظم كتأليف الشعر ما بُت اللغتُت الفارسيٌ 
البيت الشعرٌم من الفارسية إُف العربٌية أك من العربية إُف الفارسٌية، كىو اظتعٌت االصطبلحٌي الذم قصده 

 علماء الببلغة. 

ة( ضمن معانيها من معاين اصطبلحية للفظ )الًترت"بطرس البستانّي"ىذا باإلضافة إُف ما أدرجو 
ة »: اللغوية، إذ يقوؿ كالتػٍَّررًتىة الٌتفسَت أك ىي إبداؿ لفظة أك عبارة بلفظة أك عبارة تقـو مقامها ألٌف التػىٍررتى

الٌتفسَت ىو الكشف عن الشيء بلفظ أسهر كأيسر من لفظ األصل. ك الًترتة أيضا ذكر سَتة شخص 
و كأخبلقو كنسبو فإف اقتصر فيها على ذكر اسم الٌشخص كأشتاء آبائو على ترتيب الوالدة فذلك يقاؿ ل

 1«عند البديعٌيُت االطٌراد.

 قتا:-بفتح اصتيم أك كسرىا-انطبلقا من ىذا القوؿ نتكننا استخبلص تعريفُت اصطبلحيُت للًترتة 

الٌصعب من األلفاظ كالتعابَت يف اللغة األصل بالٌسهل فسَت أك اإلبداؿ القائم على تعويض رتة ىٌي التٌ الًتٌ -
 كاظتيسور منها يف اللغة اعتدؼ.

الًترتة ىٌي سرد أخبار كحقائق تتعٌلق حبياة كأخبلؽ شخص ما، كىو ما يعرؼ "بالسَتة أك الًترتة -
 2الذاتٌية" تارة، ك "االطٌراد" تارة أخرل يف اصطبلح علماء البديع.

بناء على ىذه التعاريف االصطبلحٌية اظتقٌدمة نتكننا التمييز بُت اٌّتاىُت اثنُت يف حتديد ماىٌية  
لتاكؿ كصف عملٌية الًترتة بعيدا عن التفسَت الذم يدٌؿ على الكشف "ال تفسيرّي" (: اٌّتاه )الًترتة

يقف يف مقاربتو ظتفهومي الًترتة كالتفسَت "تفسيرّي" كاٌّتاه  ،كاالستبانة عكس الًترتة الٌدالة على الٌنقل
 عند أداهتا ال يكاد يتعداىا.

                                                             
 .69ػتيط احمليط: بطرس البستايٌن، مادة )ت ر ج ـ(، ص  1
ا ىذا منو ىذا اظتعٌت الثاين للًترتة الذم يشَت إُف اضتديث عن سَت األعبلـ كحياهتم نتٌثل علما مستقبل لو كتبو اطتاصة بو، فبل يعنينا يف حبثن2

 شيء. 
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دثُت، فبل متفى على الباحثُت كاظتشتغلُت ّٔذا أٌما ِبصوص ماىٌية مصطلح )الًترتة( عند احمل
اظتضمار من البحث تعٌدد كتباين مفاىيمها من حقل معريٌف إُف آخر كمن مدرسة إُف أخرل كمن تيار إُف 

 التطٌور اليت مٌست اللساف العرٌب حديثا.د ك آخر، تعٌددا يعكس لنا بوضوح كبدٌقة حركة التجدي

رتة عملية اتصاؿ غايتها نقل رسالة من مىٍرًسل إُف متلىق أك الًتٌ »بقولو: ""جورج مونانفقد عرٌفها 
واصل باعتبارىا الوظيفة أال كىي الت2ػتاكال بذلك التأكيد على كظيفة الًترتة  recepteur».1مستقًبل
 اليت تسعى رتيع اللغات إُف حتقيقها بُت طريٌف اطتطاب اظتتكٌلم كالسامع.  األساس

: العاـ للًترتة الداٌؿ على مفهـو الٌنقل ما بُت اللغات ىذا التعريفكرد يف "أصوؿ الًترتة" ك 
 3«ىي نقل الكبلـ من لغة إُف لغة أخرل. translationالًترتة »

حتويل نص من لغة أساسا إُف نص مناظر يف لغة أخرل مع اضتفاظ، »الًترتة كقيل يف تعريف آخر: 
 4«الشكلٌية كأدكاره الوظيفٌية. قدر اإلمكاف، على ػتتول غرض النٌص األصلٌي كشتاتو

من اللغة اظتنقوؿ منها transformationحصر ىذا التعريف مفهـو الًترتة يف مفهـو التحويل 
حتويل لغة ألخرل »)اللغة اظتصدر( إُف اللغة اظتنقوؿ إليها )لغة اعتدؼ(، كىو ما قاؿ بو "جاؾ دريدا": 

 يف التحويل على مستول الشكل كاظتضموف. مع التأكيد على شرط التوافق اللغومٌ  ،5«كنص آلخر.

-باعتبارىا اللغة اعتدؼ-أٌما "ؽتدكح خسارة" فقد اقًتح تعريفا جديدا للًترتة ربطو باللغة العربٌية
إعطاء الكلمة األجنبٌية، كىي يف الغالب »يتماشى كاعتدؼ اظترجو من الًٌترتة يف العصر اضتديث، أال كىو: 

                                                             
ـ، 1994ىػ/1415لبناف، الطبعة األكُف، -، دار اظتنتخب العرٌب، بَتكتاظتسائل النظرية يف الًترتة: جورج موناف، تررتة: لطيف زيتوينٌ  1

 .22ص
-حصر الدكتور "طو عبد الرزتاف" أنواع الًترتة اظتخصوصة بالنٌص الفلسفٌي أك باألحرل من حيث الوظيفة أك اعتدؼ يف ثبلثة أقساـ ىي:  2

الًترتة التأصيلٌية: تقـو بتأصيل -الًترتة التوصيلٌية: توصل اظتعٌت اُف القارئ. -الًترتة التحصيلٌية: كيتم فيها حتصيل معاين اظتفردات كاصتمل.  
 -الفلسفة كالًترتة: طو عبد الرزتاف، اظتركز الثقايف العرٌب، الدار البيضاء -النٌص اظتنقوؿ للثقافة اظتستقبلة ليصبح جزءا منها. ينظر: فقو الفلسفة

 بعدىا.كما 299ـ، ص1995اظتغرب، الطبعة األكُف، 
 .14ـ، ص2011ىػ/1432األردف، الطبعة األكُف، -أصوؿ الًترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، دار اإلعصار العلمٌي، عماف 3
اظتملكة العربية السعودية، الطبعة األكُف،  -الًترتة كعملياهتا: ركجر.ت. بيل، تررتة: ػتي الٌدين زتيدم، مكتبة العبيكاف، الريٌاض 4

 .26-25ـ، ص2001ىػ/1422
 . نقبل عن:23ـ، ص2006اظتغرب، الطبعة األكُف،  -يف الًترتة: كماؿ التومٌي، دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء5

Jacques derrida, positions, minuit, paris ,1972, p.31 
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مشًتطا يف ىذه الكلمات اظتقابلة لؤللفاظ األجنبٌية 1« اظتوضوع من قبل.مصطلح علمٌي، مقابلها العربٌ 
 اظتًترتىىة أف تكوف مأخوذة من الكلمات اظتتداكلة أك اظتدٌكنة كاظتخزكنة يف بطوف أمهات الكتب العربٌية فقط. 

 2«تعٍت الًترتة بالضركرة إكتاد مًتادفات بعد اظتراجعة.»بتعبَت آخر: 

إليو "ؽتدكح خسارة" يف تعريف الًترتة كنرٌجح رأيو على باقي اآلراء باعتباره ؿتن نوافق ما ذىب 
-الرٌأم األكثر دتاشيا مع طبيعة حبثنا، لكن ـتالفو يف مسألة حصره للمقابل العرٌب يف اظتوركث اللغوٌم فقط

أللفاظ اظتوٌلدة مقًتحُت بذلك إضافة كسيلة أخرل تعُت على الًترتة يف حالة تعذرىا ىي ا-ئوم سعتو كثرارغ
 باالشتقاؽ أك النحت أك الًتكيب أك القياس. 

 ىذا باإلضافة إُف بعض التعاريف االصطبلحٌية للًترتة الواردة يف القواميس األجنبٌية نذكر منها:

 :قاموس تعليمٌية اللغات 
لغة  تررتة عبلمات اللغة بوساطة عبلمات لغة أخرل ك ىي أيضا تررتة عبلمات لغة طبيعية بوساطة» 

 3«طبيعٌية أخرل.

» Traduction: 

 -Interprétation des signes d’une langue au moyen des signes d’une 
autre langue. 

-Interprétation des signes d’une langue naturelle au moyen d’une 
autre langue naturelle.  « 4 

 
                                                             

 .104صـ، 1994سوريا، الطبعة األكُف، -التعريب كالتنمية اللغويٌة: ؽتدكح خسارة، األىاِف للطباعة كالنشر كالتوزيع، دمشق1
 .31ـ، ص2010لبناف، الطبعة األكُف، -الًترتة كاضترؼ: أنطواف برماف، تررتة: عز الدين اطتطاٌب، اظتنظمة العربية للًترتة، بَتكت2
 . 22ـ، ص2009ىػ/1430األردف، الطبعة األكُف، -دة كحيل، عاَف الكتب اضتديث، إربدتعليمية الًترتة: سعي3
 . نقبل عن:22اظترجع نفسو، ص4

R. galisson, D. coste. Dictionnaire de didactique des langues. Hachette-France, 1976, 
p566. 



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

108 

 :قاموس اللسانٌيات 
التعبَت بلغة أخرل )أك اللغة اعتدؼ(، عما تقصده لغة أخرل )اللغة اظتصدر( كرد تعريف للًترتة على أهنا »

 1«مع االحتفاظ بالتكافؤات الٌداللٌية كاألسلوبٌية.

»traduire, c’est énoncer dans une autre langue (ou langue cible) 
ce qui a été énoncer  dans une langue sourse, en conservant les 
équivalences sémantiques et stylistiques.  « 2 

 3ثانيا: الترجمة بين الفّن و العلم:

يتمحور االشكاؿ اظتطركح ىنا حوؿ حقيقة الًترتة بُت كوهنا علما أكيدا أـ فٌنا خالصا، كىٌي 
ابلة اضتقيقة ذاهتا اليت شغلت علماء األلسنٌية حوؿ مدل قابلٌية الًترتة ألف تصبح نظريٌة قائمة حبٌد ذاهتا ق

ألف تدرس دراسة علمٌية حبتة، فعلى الٌرغم من تطٌوراألحباث كالدراسات اللغويٌة إُف مصاؼ العلـو الطبيعٌية 
إاٌل أنٌنا مازلنا نبلحظ غياب نوع من التنسيق بينها كبُت العلـو اإلنسانٌية كاالجتماعٌية، كىو ما انعكس سلبا 

غتاؿ معريٌف دكف آخر، كىو ما ّتٌسده عملٌية الًترتة  على اظتناىج العلمٌية كمدل صبلحيتها للتطبيق يف
 باعتبارىا منهجا علمٌيا تارة ك فٌنا تطبيقيا تارة أخرل. 

كليست فنا خالصا، ألف الفناف اطتالص »، 4«الًترتة فٌن تطبيقيٌ »فاظتًترتوف نتيلوف إُف القوؿ بأٌف 
اظتًتًجم فهو ملتـز بالنٌص الذم أبدعو اظتؤلف ليس عليو سلطاف سول ما نتليو عليو خيالو كإبداعو أما 

 1«حبيث ينقل اُف القارئ فكر كركح كأسلوب الكاتب بأمانة كسبلسة.

                                                             
 .22تعليمية الًترتة: سعيدة كحيل، ص 1
 عن:. نقبل 22اظترجع نفسو، ص2

j. dubois et autres. Dictionnaire de linguistiques – larousse. 1973, p430. 
اصطبلحا على كٌل حبث  scienceيطلق العلم »حٌدد اللغوٌم "علي عبد الواحد الوايف" الفرؽ بُت مصطلحي العلم كالفٌن يف قولو:  3

كنشأهتا كتطورىا ككظائفها كالعبلقات اليت تربط بعضها ببعض كاليت تربطها موضوعو دراسة طائفة معينة من الظواىر لبياف حقيقتها كعناصرىا 
اصطبلحا على كل حبث موضوعو بياف الوسائل اليت ينبغي االلتجاء  artبغَتىا ككشف القوانُت اطتاضعة عتا يف ؼتتلف نواحيها. كيطلق الفٌن 

مصر، الطبعة التٌاسعة، -هنضة مصر، القاىرةاللغة: علي عبد الواحد كايف، ينظر: علم « إليها للوصوؿ إُف طائفة معينة من الغايات العلمٌية.
 .24صـ، 2004

. كأصوؿ الًترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، 2ـ، ص2004لبناف، الطبعة السابعة، –فٌن الًترتة: ػتٌمد عٌناين، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت 4
 .17ص
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أم أهٌنا حرفة من اضترؼ اليت نتتلكها الفرد بالفطرة اظتستنٌدة إُف كثرة التمٌرف كاظتمارسة الطويلة ؽتٌا يفتح لو 
متجاكزا بذلك حرفٌية النقل، لدرجة أنٌو يصبح قادرا على  باب اصتودة يف أدائها بكل خربة كإتقاف كإبداع

حتقيق تررتة جٌيدة للنٌص بناء على ما يراعيو يف ذلك من تطٌور أك تغٌَت نتس اضتياة كاللغة على حد سواء، 
 2«إٌف الًترتة ىي فطرة كليست اكتسابا.»كىو ما عرٌب عنو "أكجُت نيدا" يف قولو: 

تكوف من ػتاكلة استبداؿ رسالة ك)أك( تصريح مكتوب بلغة ما برسالة الًترتة: حرفة ت» كعليو قيل:
 3«ك)أك ( تصريح بلغة أخرل.

فٌن يكتسبها اظتًتًجم بًترتاتو اظتتعٌددة كلة( على أف الًترتة فعبل حرفة ك نستدٌؿ من خبلؿ كلمة )ػتا
عن سابقتها اختبلفا ينٌم عن  للٌنصوص اظتًترتة سابقا، اليت يظهر فيها النٌص يف كل مرٌة حبٌلة جديدة ختتلف

إبداع كحريٌة يف التصٌرؼ من جهة، كيؤٌكد مبدأ االختبلؼ يف بنية اللغات يف مستوياهتا اظتختلفة )صوت، 
 صرؼ، ؿتو، داللة(.

كّٔذا تبقى الًترتة يف نظر اظتًترتُت عملٌية فنٌية عتا أساسياهتا كأدكاهتا اليت تتنامى يف ظٌلها من قدرة على 
اللغويٌة، كاختيار اظتفردات اظتناسبة كالواضحة، إتقاف اللغتُت..، فالًترتة فٌن كتمع بُت أحواؿ اللغة الصٌياغة 

إاٌل بالتطبيق كاظتمارسة كالتدريب ظتٌدة طويلة -يف اضتقيقة-اظتًتجىم منها كاظتًتجىم إليها، كىذا ال يتحٌقق
 حيح اٌلذم كتعل منو مًترًتنا ػتًتفا.فنوف الًترتة كأدكاهتا على الوجو الصٌ 4يكتسب خبلعتا اظتًتًجم

فَتكف يف الًٌترتة كاقعة من كقائع ازدكاجية اللغة -بعضهم كمنهم)أرييل قاينرايخ(-أٌما علماء األلسنٌية
حسب -، ك من ىنا تصبح الًترتة5اٌلذم يقصد بو تناكب فرد كاحد لغتُت اثنتُت أم احتكاؾ بُت لغات

فالًترتة تقٌدـ  ألسنٌية يتبادؿ يف إطارىا كبل العلمُت اظتنفعة كالفائدة؛ قابلة لدراستها دراسة علمٌية-رأيهم
                                                                                                                                                                                   

 .17أصوؿ الًترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، ص 1
 . نقبل عن:27ـ، ص2011األردف، )د.ط(،  -اللغات كالًترتة: ػتمد أمطوش، دار الراية، عمافنصوص يف 2

Eugene .nida, translators are born not made. 
ملكة العربٌية اظت –اٌّتاىات يف الًترتة )جوانب من نظريٌة الًترتة(: بيًت نيومارؾ، تررتة: ػتمود اشتاعيل صينػٌي، دار اظتريخ للنشر، الرياض 3

 .20ـ، ص1986ق / 1406السعوديٌة، 
ل )اظتًتجم ىو القائم بعملية الًترتة، ككتمع على مًترتُت كقد جرل العرؼ على استعماؿ لفظ مًتًجم ظتن يقـو بالًترتة كتابة أم يقـو بنق 4

على الًترتة الشفوية.( ينظر: أصوؿ الًترتة: نص مكتوب من لغة اُف نص مكتوب بلغة أخرل، أما الًترتاف كّتمع على ترارتو فتطلق عادة 
 . 14علي قاسم اضتاج أزتد، ص

 .52-51اظتسائل الٌنظرية يف الًترتة: جورج موناف، ص 5
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للسانيات مناىج لدراسة بٌت اللغة الصوتية كاظتعجمية كالصرفية كالنحوية يف ضوء انعكاسات تلك 
ثنائٌية ، كما أٌف الًترتة تتيح عتا كضع معاجم لغويٌة 1التداخبلت كاالؿترافات على معايَت كل من اللغتُت

عامة أك متخٌصصة يف ضوء اللسانيات التطبيقٌية باعتبار اظتعجمٌية فرع منها، يف اظتقابل تقٌدـ اللسانيات 
للًترتة النظريات اللسانية اليت يستعُت اظتًتًجم بإحداىا يف حتليلو كفهمو ظتعٌت النص اظتًتجىم كحتصيلو، إضافة 

ة)أكجو اطتبلؼ كالشبو(بُت ؼتتلف األلسن البشريٌة ؽتٌا يسٌهل إُف أهٌنا تستفيد من نتائج اللسانيات اظتقارن
 على اظتًترتُت حتصيل اظتعاين باالصطبلحات اظتناسبة كاظتختصرة.

ك ىكذا عمل بعض علماء األلسنية على إدراج الًترتة ضمن الظواىر األلسنٌية، معارضُت بذلك كوهنا 
مبادئو كأسسو، رغم أهٌنم َف يولوىا اىتماما كبَتا كَف يفردكا  فٌنا بل معتربين إياىا علما مستقبل قائما بذاتو لو

عتا كتب كمؤلفات خاٌصة، بدليل خلو أمهات اظتؤلفات األلسنٌية منها كغيأّا يف أعماؿ أشهر أعبلمها 
 .  2)فرديناند دم سوسَت، كيسربسن، كسابَت، كبلومفيلد..كغَتىم(

صائبا يف البداية خاصة كأٌف معايَت الًترتة أصبحت أكثر قد يبدكا ىذا االٌّتاه الذم سلكو اللسانيوف 
يتعارض كمقصد العلمٌية القائم على توٌحد -يف اضتقيقة-علمٌية يف العصر اضتديث على ما كانت عليو، لكنو

 نتائج التجارب العلمٌية اظتتعٌددة اإلجراءات إلثبات اضتقائق العلمٌية، كىو ما َف توٌفره نتائج الًترتة بعيدا عن
، كىو عرٌب عنو بػػػػػػػ 3الٌصحة كاطتطأ، فهناؾ تررتة جيدة كأخرل متوسطة كثالثة ضعيفة تبعا لتغٌَت اظتًتًجم

 .4"كحدة ىويٌة النصّْ يف اللغتُت" كأصعب عائق لتحقق علمٌية الًٌترتة

 

                                                             
 .51اظترجع السابق، ص1
 .58اظتسائل الٌنظرية يف الًترتة: جورج موناف، ص 2
 . 17أصوؿ الًترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، ص 3
 . نقبل عن:8رتة: جورج موناف، صاظتسائل الٌنظرية يف الًت 4

Jean-renéladmiral,« traduction», dans la grande encyclopédie larousse, v.19,1976, p.1266. 
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ساسية اظتسألة األلسنية األ»يف قولو:1كىذا ما أٌكده "مارتينيو" بتأييد من اللسايٌن "ىانس فوغت"
، ال 2«(...)اظتطركحة بشأف ازدكاجٌية اللغة، ىٌي معرفة إُف أم حد نتكن لبنيتُت ػتتٌكتُت أف تبقيا سليمتُت

 أف ختتلفا كخترجا عن اظتعيار اللغوٌم اظتألوؼ. 

أف الًترتة فٌن لكٌنها فٌن »من اعترب-كمنهم فيدكركؼ كفينام ك داربلنػي-يف حُت كجد من األلسنيُت
 3«، كىذا العلم ال نتكن توضيحو إال يف إطار األلسنٌية.قائم على علم

عليو تبقى ػتاكالت علمنة الًٌترتة اليت ينادم ّٔا اظتتشبّْثوف بالعلمٌية يف العصر اضتديث ػتكـو عليها ك 
بالفشل؛ ألهٌنا تستنٌد على أسس غَت منطقية ال يستوعبها العقل الٌسليم، كبعيدا عن أىداؼ العلم، ضف 

ٌناتج عن سوء الفهم ألىداؼ نظرٌية إُف ذلك اختبلؿ التوازف كالتكافؤ بُت كل من اللغويُت كاظتًترتُت ال
الًٌترتة كأساليبها من جهة، كضعف استيعاب اظتبادئ كاظتناىج اظتعتمدة يف البحث اللغوٌم من جهة أخرل. 

  

خبلصة القوٌؿ، أٌف عملٌية الًترتة كاقعة بُت منظورين اثنُت، منظور علمٌي ينعكس يف األسس كاظتبادئ 
)طرائقها، تقنياهتا، مشكبلهتا(، كمنظور فٌٍت يتجٌسد  رىا حقل معريٌف قائم بذاتواظتنظٌرة لعملٌية الًترتة باعتبا

)من اختيار كتطبيق كؽتارسة(اظتتعٌلقة باظتًتًجم باعتباره اظتسؤكؿ األكؿ عن ؾتاح  يف اظتهارات الشخصٌية
 الًترتة.

 

 

 

 
                                                             

 .54اظتسائل الٌنظرية يف الًترتة: جورج موناف، ص 1
 .  نقبل عن:53اظترجع نفسو، ص2

Martinet, diffusion of language, p7. 
 .  نقبل عن: 8ص نفسو،3

 Georges Mounin, Les Problémes théoriques de la traduction, p16-17. 
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 التعريب: جمة و ثالثا: بين مصطلحي الّتر 

ة بُت مصطلحي التعريب كالًترتة يبدأ بالٌنظر إُف قضٌية اضتٌد إٌف حتليل طبيعة العبلقة الرٌابط
اظتفهومٌي لكل منهما، فإذا كانت )الًترتة( عملٌية استبدالٌية يعٌوض فيها لفظ ما يف لغة بلفظ آخر لو نفس 
اظتعٌت يف لغة ثانية كىو اظتفهـو الذم التصق بالًترتة قدنتا كحديثا كاظتتفق عليو على غرار مصطلح 

مفاىيم جديدة اختلط فيها مبصطلحات أخرل أقتها الًترتة باعتبارىا 1عريب( الذم اكتسب حديثا)التٌ 
معٌت لو تارة كأداة تارة ثانية كبانفصاعتما تارة ثالثة انطبلقا ؽتٌا رصدناه من آراء كمواقف لبعض اللغويُت يف 

 نعرضها كاآليت:      -يف حدكد ما عثرنا عليو-دراساهتم كأحباثهم للتعريب

أم -كوسيلة من كسائلو-لٌصاٌف" أٌف الًترتة نتكن أف حتٌل ػتٌل الٌتعريبيرل الدٌكتور "صبحي ا
نعٌرب عن طريق الًترتة يف حالة عدـ االضطرار إليو )سقوط ضركرة التعريب( باعتبارىا إحدل الوسائل 

إُف جانب كسائل الوضع اظتعركفة كاالشتقاؽ كالنحت كآّاز  -اللغوية لوضع اظتصطلحات العلمٌية
إالٌ  -يف نظره-اليت من شأهنا التعبَت عن اظتفاىيم االصطبلحٌية بكٌل دٌقة ككضوح، كىذا ال يتمٌ -.كالًتكيب.

إذا أحسن الواضع اختيار اظترادفات العربٌية اظتناسبة لًترتة األلفاظ األجنبٌية اظتقًتضة انطبلقا ؽتا يتمٌتع بو من 
 .2مهارات فكريٌة كتقنٌية كاسعة تؤٌىلو لذلك

ر "ؽتدكح خسارة" فقد ربط التعريب عن طريق الًترتة باظتصطلحات األجنبٌية اليت عتا أٌما الدٌكتو 
مقاببلت يف اللغة العربٌية أم اظتصطلحات اليت تندرج ضمن العلـو اليت كاف للعرب دراية ّٔا من قبل، إذ 

ق اظتصطلحات اظتعاصتة كالًترتة طريقة ىاٌمة من طرائق التعريب، فهٌي حتتٌل اظتقاـ األٌكؿ عندما تتعل»يقوؿ: 
 3«(...)بعلـو قدنتة كاف العرب قد عرفوىا يوما

 

 

                                                             
فا ظتا َف كتد الٌلغويوف قدنتا أدىن التباس أك غموض يف التعامل مع مصطلحي التعريب كالًترتة، إذ يعتربكف الًترتة تعريبا كالتعريب تررتة خبل1

على نقل علـو كمعارؼ غَتىم إُف اللغة العربية باعتبارىا اللغة اعتدؼ اظتنقوؿ إليها، ىو قائم بُت احملدثُت، كنتكن تفسَت ذلك حبرصهم الشديد 
 كذلك قصد اضتفاظ على ىويٌتهم كسيادهتم العربية كالقومٌية.

 . 321ص ـ،2005لبناف، الطبعة السابعة عشرة، -دراسات يف فقو اللغة: صبحي إبراىيم الصاٌف، دار العلم للمبليُت، بَتكت2
 .104ب كالتنمية اللغويٌة: ؽتدكح خسارة، صالتعري 3
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كإذا كاف الدكتور "صبحي الصاٌف"  قد عٌمم التعريب عن طريق الًترتة ليشمل كٌل لفظ أجنبػٌي 
بغض النظر عن نوعو فإٌف من الباحثُت من خٌص ىذا األسلوب االقًتاضٌي الٌنقلٌي باألعماؿ كالٌنصوص 

كذلك نظرا لصعوبة حتصيل معانيها بالتعريب من ناحٌية، كسهولة استيعاب القارئ العرٌب عتا  ،1األجنبٌية
 بالًترتة أم بالكلمات العربٌية من ناحٌية أخرل. 

كمن اللغويُت من نظر إُف عبلقة التعريب بالًٌترتة نظرة عكسٌية جوزكا من خبلعتا إحبلؿ التعريب 
أساليبها أم نًتجم عن طريق التعريب يف حالة غياب مرادؼ عرٌب مناسب ػتٌل الًترتة ِبعلها أسلوبا من 

عمبل بقيد الضركرة الذم كضعو 2ضتمل مدلوؿ الٌلفظ األجنبػٌي أك تعٌذر االشتقاؽ منو أك التجٌوز أك الٌنحت
قصور  آّمع للتعريب كطٌتصو يف اضتاالت االستثنائٌية اليت ختفق فيها عملٌية الًترتة، كذلك بغرض ّتٌنب

 معٌت الٌلفظ اظتًتجم كالتعبَت عنو بوضوح كدٌقة متناىٌية.
كىو اظتوقف نفسو الٌذم قاؿ بو الدٌكتور "ػتمد الٌديداكم" يف حتديده لعبلقة التعريب بالًترتة اليت 
أعاد قراءهتا ضمن تشكيلة جديدة ثبلثٌية األبعاد أضاؼ فيها عنصر "االقتباس" باعتباره اصتسر الرٌابط 

، فإذا كاف التعريب أشهر كسائل االقتباس اللغوٌم الذم يعترب بدكره طريقة من طرائق الًترتة اظتباشرة بينهما
اليت يعمد فيها اللغوٌم إُف نقل األلفاظ كالتعابَت من لغة إُف لغة أخرل كما ىٌي دكف تعديل أك تبديل فإٌف 

 .3التعريب إذف كسيلة من كسائل الًٌترتة

اظتصطلح معٌرب »أهٌنا: " يف تعريفو للًترتة بأٌكده "رشاد اضتمزاكمٌ كىو الرٌأم نفسو الذم 
 4)...(.«)باظتعٌت(

                                                             
 .150طرؽ توليد الثركة اللفظٌية: نادية النجار، ص1
. 88ـ، ص2010ق / 1431األردف، الطبعة األكُف، -اللغة العربية )كحتديات العوظتة(: ىادم هنر، عاَف الكتب اضتديث، إربد2

كتاب التهذيب )يف أصوؿ التعريب(: أزتد . ك 15: األمَت مصطفى الشهاٌب، صكاظتصطلحات العلمٌية يف اللغة العربٌية )يف القدًن كاضتديث(
 .125، صبك عيسى

ـ، 2002اظتغرب، الطبعة األكُف، -الًترتة كالتعريب )بُت اللغة البيانية كاللغة اضتاسوبية(: ػتمد الديداكم، اظتركز الثقايف العرٌب، الدار البيضاء3
 .84ص

 .169كمطبقة/ مصطلحاهتا كمفاىيمها(: ػتمد رشاد اضتمزاكٌم، صاظتعجمٌية )مقدمة نظريٌة 4
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نقل معٌت »يف حُت ىناؾ من اعترب الًترتة شيء كالٌتعريب شيء آخر ذلك أٌف الًترتة ىٌي 
باإلؾتليزيٌة كأسلوب من لغة إُف أخرل بينما التعريب ىو رسم لفظة أجنبٌية حبركؼ عربٌية كىو ما يعرؼ 

 .1«"أم الًترتة الٌصوتٌية.translitérationبػػػػػػػػػػػػػ"
يف حتديد طبيعة كل مصطلح اليت يتناىف يف ظٌلها -بًتجيحو على بقٌية اآلراء-كىذا الرأم صائب 
 أم االختبلؼ يف اللفظ كاالشًتاؾ يف اظتعٌت(.)بينهما الًتادؼ 

أٌما التعريب » الٌتعريب تررتة، بدليل ما جاء يف قولو: أٌما الدكتور "علي قاسم اضتاج أزتد" فيعترب
Arabicising.الدٌكتور ، ؼتالفا بذلك ما ذىب إليو 2«فهو الًترتة من اللغات األجنبية إُف اللغة العربية

" يف قولو:  إٌف الًترتة ال تعٌرب اللساف، كالتعريب ال يًتجم اللغة، كأم منهما ال .(..)»"عبد الغٍت أبو العـز
، مربٌرا ذلك الفصل ِبملة من األدٌلة 3«ٌد إبداال، كال لتل ػتل اآلخر، فلكٌل منهما غتالو كطبيعتو كآلياتو.يع

 4كاضتجج توٌزعت على ثبلث أكجو ىي:
إذا كاف التعريب يهتٌم بنقل اظتصطلح األجنبػٌي بقوالب كصيغ عربٌية سليمة؛ فإٌف الًترتة تنقلو من لغة إُف -

 أخرل يستهدفها اظتًتجم. 

إذا كاف التعريب يرٌكز على األساليب العربٌية لنٌقل األلفاظ األجنبٌية من جهة كتوحيد االصطبلح على -
الًترتة ترٌكز على الوعاء اللغوٌم اضتامل للشحنة الثقافٌية اليت نشأ فيها  اظتفاىيم العلمٌية من جهة أخرل؛ فإفٌ 

 اظتصطلح يف قطاعو اظتعريٌف.

، فإٌف التعريب يهدؼ إُف حفظ اللساف كمواكبتو - كإذا كانت الًترتة تسعى إُف نقل اظتعارؼ كالعلـو
 للحضارة كالثقافة اصتديدة.

ّٔا يف توضيح حدكد الٌتقارب كالٌتباعد بُت اظتصطلحُت، أىٌم ما نتٌيز ىذه اآلراء ىو اضطراب أصحا
 ىو:-يف نظرنا-كمرٌد ذلك

                                                             
-مكتب تنسيق التعريب، الرباط اظتصطلح العلمي بُت الًترتة كالتعريب: عبد الوىاب الٌنجم كصباح صلييب الراكم، غتلة اللساف العرٌب،1

 .1/86ـ، 1989، 32العدد  اظتملكة اظتغربية،
 .14د، صأصوؿ الًترتة: علي قاسم اضتاج أزت 2
، الًترتة كاالصطبلح كالتعريب )كقائع الندكة اليت نظمها معهد الدراسات كاألحباث للتعريب(، إ 3 عداد: الًترتة كالتعريب: عبد الغٍت أبو العـز

 .83ـ، ص1999اظتغرب، )د. ط(، –ػتمد الٌراضي، معهد الدراسات كاألحباث العربية للٌتعريب، الرباط 
 .94 -90اظترجع نفسو، ص4
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)من تعريب صويت، كصريف..( نتيجة الفشل اللجوء إُف األساليب العربٌية القدنتة اظتطٌبقة يف التعريب  -
مشكلة اطتلط كاإلخفاؽ يف إكتاد اظترادؼ العرٌب اظتناسب للفظ األجنيب اظتقًتض، األمر الذم أكقعهم يف 

 بُت الًترتة كالتعريب.

التنوٌع يف آلية نقل اللفظ األجنبػٌي الواحد إُف اللغة العربٌية بُت التعريب كالًترتة، فالكلمة اظتقًتضة ترد يف  -
يعرب عنها يف اللغة  (téléphoneفمثبل الكلمة الفرنسٌية ) العمل اللغوٌم الواحد مرٌة معرٌبة كمرٌة مًترتة،

يانابػػػ "ىاتف" تررتة، ك أحيانا أخرل بػػػػػػػػ "تلفوف أك تليفوف" تعريبا، كىذا يف اضتقيقة ناتج عن العربٌية أح
غياب ضوابط صارمة تتحٌدد يف إطارىا صبلحٌية الكلمة للتعريب تارة كللًترتة تارة أخرل، كأىٌم ىذه 

ٌية،كمىت حتٌقق ذلك فالًترتة أسبق من الضوابط ىو اكتاد اظتقابل العرٌب اظتناسب للفظ األجنبػٌي كمرحلة أٌكل
 الٌتعريب كمىت انعدـ ذلك فالٌتعريب أكُف من الًٌترتة.

بناء على ما سبق، نتكننا القوؿ أنٌو بإمكاف علماء اللغة حديثا ّتاكز ىذا اصتدؿ القائم حوؿ 
اريا كثقافيا عبلقة التعريب بالًترتة من منظور التعميم كالٌشموؿ الذم تتخذ فيو)الًترتة( مفهوما حض

يهدؼ إُف معرفة اآلخر كاإلفادة من معارفو كعلومو كاالنفتاح عليو كحتقيق التواصل كالتفاعل معو، ك ىو 
اظتفهـو الذم اقتدل بو العرب قدنتا  كسبيل للجمع بُت األصالة كاظتعاصرة، ػتاكلُت بذلك ّتديد لغتهم 

ركج عن قوانُت كسنن العربية الفصحى أم كتنميتها باستيعاب علـو كآداب كفنوف الغرب؛ لكن دكف اطت
ليس على حساب لغتهم، كىذا ما جعلهم يصطلحوف قدنتا على مفهـو )الًترتة( اظتستهدفة للساف العرٌب  
كلغة ثانٌية )بالتعريب( تأكيدا منهم على علمٌية لغتهم كعاظتٌيتها، رافعُت بذلك شعار "العربية لغتنا كاإلسبلـ 

 ".ديننا كالعركبة ىويتنا

كألٌف ظركؼ الًٌترتة ك التعريب اختلفت يف العصر اضتديث عٌما كانت عليو قدنتا، فمن الضركرٌم  
أف يتجاكز احملدثوف ىذه النظرة الشمولٌية عتما إُف الٌتخصيص بعدّْ كٌل منهما )الًترتة كالتعريب( عامبل مهٌما 

ة، دكف نػىٍفيّْ بعض اضتاالت اليت تستبدؿ يف لتنمٌية كتطوير اللغة العربٌية كٌل على منهاجو كطريقتو اطتاصٌ 
ضوئها اظتنافع بينهما، كاليت لتل فيها التعريب ػتل الًترتة أك العكس، فاظتهٌم ىو حتقيق الغرض اظتستهدؼ 
منهما أال كىو: نقل اصتديد من اظتفاىيم كاألفكار باالصطبلحات اظتبلئمة اليت تتماشى كسنن اللغة العربٌية 

 ا من شأنو مساعدهتا على مسايرة حركة التطور ك الٌتجديد اليت يشهدىا العصر اضتاٌِف. اظتنقوؿ إليها ؽتٌ 
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 رابعا: تقنيات الترجمة:

-Darbelnetداربلنػيك Vinayعند فينػام-نتناكؿ يف ىذا العنصر أىٌم األساليب كالٌتقنيات
تستويف اظتعٌت اظتستهدؼ من األلفاظ يف اليت يلجأ إليها اظتًتًجم يف تررتتو بغرض حتقيق تررتة جٌيدة كدقيقة 

 1ىٌي كاآليت:اظتنقوؿ عنها،  اللغة اظتصدر

 (l’emprunt) االقتراض . أ
تعٌد ىذه التقنٌية أيسر الطرؽ كأبسطها يف نقل الكلمات األجنبٌية إُف اللساف العرٌب نقبل مباشرا ّتعل 

األلفاظ غَت العربٌية حبركؼ عربٌية مع فيو )التعريب( كسيلة لتحقيق ذلك عن طريق إعادة كتابة تلك 
التٌصرؼ فيها، كيكثر استعماؿ ىذا األسلوب الًترتٌي يف نقل أشتاء األعبلـ، كاعتيئات، كالشوارع، 

، 2كاألجهزة، كاألماكن...كغَتىا كثَت، أك باألحرل الكلمات اليت ليس عتا ما يرادفها يف اللغة العربية
 كغَتىا من األمثلة.. ..platonism -أفبلطونٌية ، azot، أزكت Insulin  -أنسولُت ؿتو:

 داربلٍت:جاء يف قوؿ فينام ك 
 «l’emprunt est le plus simple de tous les procédés de traduction.»3 

 )االقًتاض ىو األكثر بساطة من بُت رتيع أساليب الًترتة.(
يف -دتٌثل ىذه التقنٌية دليبل قاطعا على صلة الٌتعريب بالًترتة باعتباره كسيلة لو، يلجأ إليها اظتًتًجم

قصد اضتفاظ على معاين األلفاظ اظتًترتة كمدلوالهتا، كإف كانت الًترتة ىنا بعيدة -حاالت صعبة كحرجة
لعربية حديثا كآّامع اللغويٌة كاعتيئات عن أيٌة ؽتارسة أك حرفٌية تتطلبها لقيامها، لكن رغم إجازة علماء ا

العلمٌية االستعانة ّٔذه األداة اليت كرثوىا عن القدماء يف تررتة اظتعارؼ كالعلـو األجنبٌية اليت ىم حباجتها يف 

                                                             
1Vinay, Jean‐Paul, Darbelnet, Jean, Stylistique comparée dufrançais et de l’anglais,  
: méthode de traduction, Paris, Didier, 1976, p47-52 

 .91تعليمٌية الًترتة: سعيدة كحيل، ص 2
3‐Vinay, Jean‐Paul, Darbelnet, Jean, Stylistique comparée dufrançais et de l’anglais, p47. 
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كتعذرىا إاٌل أهنم َف يضبطوا حدكد تلك الصعوبات، ؽتٌا فتح باب 1ىذا العصر شرط صعوبة الًترتة
 بقيد ك دكف قيد. االقًتاض على مصراعيو

 (le calque)المحاكاة  . ب

أك ما يصطلح عليو )بتعريب األساليب( كشكل من أشكاؿ االقًتاض يرٌكز فيو على مضموف األلفاظ 
اظتًترتة يف اللغة اظتصدر بغض النظر عن تركيبها القاعدٌم، ك على احملتول كالصياغة اللغويٌة معا يف اللغة 

عن اظتقاببلت اظتناسبة للتعبَت عن الدالالت اظتستهدفة، مبعٌت آخر اعتدؼ، كذلك من خبلؿ البحث فيها 
بآلة camera ، كما يف تررتة:2االصطبلح على ذلك اظتفهـو احملدث اظتنقوؿ بألفاظ عربٌية منتقاة

 الٌتصوير..كغَتىا كثَت.

ة َف تألفها من شأف ىذه التقنٌية توسيع كإثراء الثركة اللغويٌة العربية مبا يوضع من اصطبلحات جديد
اللغة العربٌية من قبل بغض النظر عن استنادىا إُف منهجيات متعٌددة يف الوضع تنٌوعت بُت تررتة 
اظتصطلح األجنيٌب الواحد بعدة كلمات عربٌية كأحيانا ِبملة، أك العكس كانعكاس كاضح الختبلؼ طبيعة 

 وابق كلواحق"(.)اشتقاقي حتليلٌي، أك الصاقي "س البناء اللغوٌم من لساف إُف آخر

 (traduction littéralela) الترجمة الحرفّية . ج

ك ىي الًترتة اليت يلتـز فيها اظتًتجم بالتشكيل اطتارجٌي للجملة اظتنقولة من اللغة اظتصدر مستبدال 
، ك ىذا 3بذلك الكلمة بكلمة أخرل تناسبها يف اللغة اعتدؼ بعيدا عن السٌياؽ الذم كردت فيو

غَت مقبوؿ ال لًترتة اظتصطلحات كال الٌنصوص على حد سواء ظتا يؤدّْم إليو من -رغم سهولتو-األسلوب
تررتات رديئة تبعد اللفظة عن معناىا األصلٌي اظتلتصق ّٔا يف قطاع معجمٌي خاص، كخترج بالنٌص عن 

 اظتغزل العاـ اظتستهدؼ منو. 

 

                                                             
خل صعوبة تررتة اظتصطلحات اصتديدة يف العلـو اإلنسانٌية، كخصوصا يف العلـو الوليدة أك الناشئة منها، ال ترجع إُف كثرهتا اظتفرطة كتدا»1

اضتديثة )مدخل ينظر: نظرية الًترتة « معانيها فحسب، بل ترجع أيضا إُف اختبلؼ معٌت اظتصطلح الواحد عند الباحثُت، كلو يف الفرع نفسو.
 .158ـ، ص2003لوؾتماف، مصر، الطبعة األكُف، -إُف مبحث دراسات الًترتة(: ػتمد عناين، الشركة اظتصريٌة العاظتٌية للنشر

 . 92تعليمٌية الًترتة: سعيدة كحيل، ص2
 .                     23أصوؿ الًٌترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، ص3
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 (la transposition) اإلبدال . د

تعويض جزء من اطتطاب أك النٌص ِبزء آخر كإحبللو ػتٌلو مع بقاء اظتدلوؿ نفسو دكف كيقصد بو 
تغيَت، أم التصٌرؼ يف الشكل دكف احملتول، كنتس ىذا النمط من الًترتة اظتستول الًتكيبػي)تعويض الفعل 

 .1بالصفة( كالتعبَتم )تعويض كلمة بكلمة( للنص، سواء أ كاف إبداال إجباريٌا أـ اختياريٌا

 (modulationla)التطويع . ه

يعطى للمًتجم يف ىذه التقنية حريٌة تفسَت كتوضيح اظتعٌت اظتنقوؿ من لغة االنطبلؽ مبا يناسبو من 
اظترادفات يف لغة الوصوؿ دكف مراعاة الًتكيب ك أسلوب التعبَت، مبعٌت آخر إعادة إنتاج نفس اظتعٌت بصياغة 

فكل لغة من اللغات عتا نظامها اطتاص استنادا إُف مبدأ لغويٌة جديدة منحرفة عن الصياغة األصلٌية 
 . 2االعتباطٌية الرابط بُت الداؿ)اظتكوف اللفظي( كاظتدلوؿ )اظتكوف اظتعنوم( يف العبلمة اللغويٌة

 (l’équivalence)التكافؤ . و
فة يف كىي تقنٌية عالية تتطٌلب معرفة موسوعٌية عميقة ككاسعة تساعد اظتًتجم على إكتاد كضعية مراد» 

 3«اللغة الثانية لوضعية اللغة األصل كتستعمل ىذه التقنية كثَتا يف تررتة األمثاؿ كالكبلـ اظتأثور.

 (l’adaptation)كييفالتّ  . س

تشمل ىذه التقنٌية تررتة الٌنصوص على مستويُت الٌشكل كاظتضموف يف ضوء التكٌيف اللغوٌم بُت اللغتُت 
اظتنقوؿ منها كاظتنقوؿ إليها الذم يستوجب من اظتًتًجم صياغة اظتقاببلت من الًتاكيب كاألفكار اظتنقولة من 

 اللغة اظتصدر مبا يوافق بنيات كأساليب اللغة اعتدؼ.  

قنيات الًترتٌية ـتتم حديثنا عن مفاىيم الًترتة كأساسياهتا اليت تقـو عليها، لننتقل إُف ّٔذه الت
 اضتديث عن جهود العرب قدنتا يف ىذا آّاؿ يف اظتبحث الثٌاين.

 

                                                             
 .93، صتعليمٌية الًترتة: سعيدة كحيل 1
 . 94اظترجع نفسو، ص 2
 .95نفسو، ص3
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 القديم.  التراث العربيّ في وإرهاصاتها المبحث الثاني: الترجمة 

 بيت الحكمة معهد للترجمة:أوال: 

بقضٌية الًترتةكدكرىا يف  يف اىتمامونتثل ىذا البيت أكرب معلم من معاَف اضتضارة العربية اإلسبلمٌية 
جاء يف )صبح األعشى(: بُت اللغة العربٌية ك اللغات البشريٌة األخرل،  تنشيط الٌتفاعل الثقايٌف كاضتضارمٌ 

انة اطتلفاء العباسيُت ببغداد، فكاف خز -كيقاؿ إف أعظم خزائن الكتب يف اإلسبلـ ثبلث خزائن: إحداىا »
 1«فيها من الكتب ما ال لتصى كثرة، كال يقـو عليو نفاسة)...(.

ككاف أكرب مكتبة نقل إلينا خربىا يف ذلك العصر » سبلـ(:قوؿ أيضا "أزتد أمُت" يف )ضحى اإليك  
)خزانة اضتكمة( أك )بيت اضتكمة(. كمن الغريب أف ىذه اطتزانة أك البيت ػتوط بغموض شديد َف يعثر 
الباحثوف عنو إال على نتف قليلة، فهل كانت مكتبة فقط أك مكتبة كمعهد كمرصدا؟ كأين كاف مكانو؟ 

كل ىذه األسئلة كأخرل 2.(«..)نظامو؟ كماذا يقـو بو من األعماؿ؟ اأكاظتأموف؟ كمكىل أنشأه الرشيد 
 فيما يأيت:-يف حدكد اظتعثور عليو-هاسنجيب عن

 
ك"اطتليفة الرشيد"، ك"اطتليفة  يف حتديد مؤسّْس ىذا البيت بُت "اطتليفة اظتنصور"، اختلف الباحثوف

تناقلت عنو، غَت  كشهادات( اليتمن أقواؿ ) األخباركلعل الٌسبب يف ذلك يرجع إُف قٌلة كضآلة  ،اظتػأموف"
ىػ( من طرؼ 194 تأٌف ىناؾ رأم آخر يرل أٌف ىذا البيت أنشأ يف عهد "اطتليفة ىاركف الرشيد")

اإليراين "أبو سهل ابن نوِبت" مبساعدة "يوحنا ابن ماسويو" ك "ما شاء اهلل اليهودٌم" حتت اسم "خزانة 
، الفرس، اليوناف.. ، حيث قاـ "الرشيد" ِبمع كلٌ 3بغداد" ( كغَتىا الكتب القدنتة من ؼتتلف البلداف)الرـك

كمنهم ابن ماسويو، كابن اظتًترتُت )"خزانة اضتكمة" كأمر  اليت خضعت للفتوح اإلسبلمٌية، ككضعها يف
  من العطاء زمن طويل(بنقلها إُف اللغة العربٌية، كبعد كغَتىم كابن صيدالين..كعيبلف الشعوٌب، نوِبت، 

                                                             
ق 1340مصر، )د. ط(، -صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء: القلقشندم؛ أبو العباس أزتد بن علي بن أزتد، دار الكتب اظتصرية، القاىرة1
 .1/466ـ، 1922/ 
 . 2/61لبناف، الطبعة العاشرة، )د.ت(،  -ضحى اإلسبلـ: أزتد أمُت، دار الكتاب العرٌب، بَتكت2
. نقبل 114، 113ـ، ص1995، 40بيت اضتكمة مهد العصر الذىبػٌي للًترتة: أزتد الٌشاكين بن عبد اهلل، غتلة الٌلساف العرٌب، العدد 3

 )بالفرنسٌية(.9/160وسوعة العاظتية، ، يف اظت«الفلسفة اإلسبلمية –اإلسبلـ »عن: مادة 

 



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

120 

عتذه اظتدرسة انتقلت اطتبلفة إُف  كاإلؾتازات اليت قٌدمها "الرشيد" حتت إشراؼ ـتبة من اظتًترتُت
بعلـو الفلسفة كاليوناف، ؽتٌا دفعو إُف  ىػ( الذم عرؼ بتعٌلقو الٌشديد كشغفو الكبَت218 -198"اظتأموف")

كتوسيع مهامو، كىو ما يستدؿ بو االىتماـ أكثر ّٔذا الٌصرح العلمٌي كالثقايٌف من خبلؿ إعادة ىيكلتو، 
على تطٌور كازدىار )بيت اضتكمة( يف عهده ظتا شهده من كفرة الكتب كتنوٌع اظتعرفة عما كاف عليو يف عهد 

 اظتؤسّْس اضتقيقٌي عتا. عدكنو، كرمبا ىذا ما جعل بعض الباحثُت ي1اطتليفة "ىاركف الرشيد"

 2«..().كضع نواهتا مٌث فتٌاىا اظتأموف كقٌواىا-أٌكال-شيدأٌما مؤسسها فيظهر أنٌو الر »يقوؿ "أزتد أمُت":

كعليو نتكن القوؿ أٌف خزانات "اطتليفة اظتنصور" اليت أنشأىا للًترتة سبقت )بيت اضتكمة( الذم كاف 
يف عهد "اطتليفة الرشيد" عبارة عن مكتبة يبلزمها كيفٌد إليها العلماء كاظتثقفوف لقراءة كمطالعة الكتب 

 يف ؼتتلف العلـو اليت نقلت إُف اللغة العربٌية من البلداف األخرل كالفرس كاليوناف كالركماف..كاظتؤلفات 
كإلقاء  مٌث حتٌولت يف عهد "اطتليفة اظتأموف" إُف معهد أك مدرسة غتٌهزة مبكتبة لتلقي العلم ك اظتعرفة، ،كغَتىا

اظتصنفات، بل كاف يعٌد مؤسسة لتكوين الٌدركس كعقد النقاشات كاصتلسات العلمٌية، كرتع كختزين الكتب ك 
 .3اظتًترتُت كختركتهم

كقد شهد )بيت اضتكمة( يف عهد "الرشيد" تررتات كافرة لثقافات أجنبٌية ؼتتلفة لدرجة أنٌو كاف يقبل 
، كمن الواضح أٌف ىذا الٌنجاح 4اصتزية كتبا، ألٌف اىتمامو ّٔذا البيت كشغفو بالعلم فاؽ اظتاديات عنده

كالتفٌوؽ الكبَت الذم شهده )بيت اضتكمة( على يد "الرشيد" َف يضٌيعو "اطتليفة اظتأموف" بل عمل على 
، فقد كاف لتساػتو كحلمو أثر بليغ يف ذلك باعتباره الباعث  توسيعو كإثرائو باظتزيد من اظتعارؼ كالعلـو

 ظٌلها متطلبات اضتياة تعزيزابذلك عتذا اإلؾتاز العظيم، فقد قاـ اضتقيقٌي لوضع أرضٌية مناسبة تتحٌقق يف
بتخصيص نفقات معتربة للمًترتُت عرفانا كتشجيعا عتم ألداء مهٌمتهم على أكمل كجو كيف أحسن صورة،  

                                                             
 .114اظترجع السابق، ص1
 .2/61ضحى اإلسبلـ: أزتد أمُت،  2
 .29-28مصر، الطبعة األكُف، )د. ت(، ص -دار الفكر العرٌب، القاىرةبيت اضتكمة يف عصر العباسٌيُت: خضر أزتد عطا اهلل، 3
 .30اظترجع نفسو، ص4
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كما كاف يكـر كل من يفد على )بيت اضتكمة( من العلماء  كاألطباء كالنقلة من ؼتتلف األمصار كالبلداف 
 .1البيت غٌت كثراء ؽتا زاد

كيبلزمهم يشاركهم  كَف يتوٌقف تسامح "اظتأموف" عند ىذا اضتٌد من االىتماـ باظتًترتُت، بل إنٌو كاف  
اليت يرشدىم إليها لتسديد تررتاهتم يف   إبداء رأيو فيها، إضافة إُف التوجيهات  يف أعماعتم من خبلؿ

 .2غتالسهم العلمٌية

يقـو ّٔا )بيت اضتكمة( فعلى رأسها الًترتة باعتبارىا الوسيلة الوحيدة أٌما بالنسبة لؤلعماؿ اليت  
ؽتٌا ال كغَتىم،  القادرة على تعريب كنقل علـو كمعارؼ األمم األخرل من فرس كىنود كيوناف كركماف...

ة علـو دراية للعرب ّٔا آنذاؾ، فقد ثبت عن "اطتليفة الرشيد" نقلو ظتؤلفات أجنبٌية يف ؼتتلف اظتيادين كخاصٌ 
حيث بلغت -الطٌب كالتنجيم كاعتندسة)كتاب إقليدس(، اليت أعيدت تررتتها يف عهد "اطتليفة اظتأموف"

، ىذا كقد نشطت 3بتقنيات كأساليب جديدة كضعها للًترتة اصتٌيدة كاظتفيدة بسند صحيح-الًترتة ذركهتا
رحلة ينتجوف كيبدعوف يف علـو اللغة خاٌصة كأف العرب ما زالوا يف تلك اظت4إُف جانب الًترتة حركة التأليف

كاألدب بنوعيو نثرا كشعرا، أم َف يكتمل البحث اللغوٌم عندىم يف تلك الفًتة بل بلغ أكٌجو، ؽتٌا يعكس لنا 
ها من جهة، كمقدرهتا ئقصد التأكيد على سعة لغتهم كثرا بوضوح ركح التنافس اليت دٌبت يف العلماء العرب

 أ عليها من جهة أخرل.   على التعبَت عن كل جديد يطر 

 يف)بيت اضتكمة(:5كمن أشهر اظتًترتُت 

كىافى نصرانيان سريانيان يف أياـ ىاركف »ق( يف تررتتو: 646"يوحنا ابن ماسويو"، فقد ذكر "القفطٌي")ت-
افتتحها الرشيد ككاله الرشيد تررتة الكتب الطبية القدنتة ظتا كجدىا بأنقرة كعمورية كسائر ببلد الرـك حُت 

 1«.اظتسلموف كسبوا سبيها ككضعو أمينان عىلىى الًترتة كرتب لىوي كتابان حذاقان يكتبوف بػىٍُتى يديو)...(
                                                             

 .118للًترتة: أزتد الٌشاكين بن عبد اهلل، صبيت اضتكمة مهد العصر الذىبػٌي 1
 .177صبيت اضتكمة يف عصر العباسٌيُت: خضر أزتد عطا اهلل، 2
 .115بيت اضتكمة مهد العصر الذىبػٌي للًترتة: أزتد الٌشاكين بن عبد اهلل، ص3
 كما بعدىا. 144صبيت اضتكمة يف عصر العباسٌيُت: خضر أزتد عطا اهلل، 4
ؤسسٌيُت العرب األكائل عصامٌيُت؛ ألهٌنم َف يتلقوا أم تدريب منهجٌي على الًترتة يف مؤسسة جامعية متخصصة، مثلما ىو )كاف اظتًترتوف اظت5

الكتابة يف الًترتة )الًترتة العربية الدكلية فتوذجا(: الشأف يف الوقت الٌراىن، كإفتا تررتوا بالٌسليقة مسلحُت باطتربة العملية غَت اظتقٌننة.( ينظر: 
 .11ـ، ص2012لبناف، الطبعة األكُف،  -اظتغرب، بَتكت -مد الديداكم، اظتركز الثقايف العرٌب، الدار البيضاءػت
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ككاف يف خزانة اضتكمة عتاركف : »)...(ىػ(438)ت"أب سهل الفضل بن نوِبت"، ذكر "ابن الندًن"-
 2«)...(.إُف العربٌ  الرشيد كعتذا الرجل نقل من الفارسيٌ 

، ككاف على علم كمعرفة باليونانية كالسريانية إُف جانب اللغة العربية، يقوؿ بن إسحاؽ العبادم""حنُت -
ككاف فاضبل يف صناعة الطب فصيحا باللغة اليونانية كالسريانية كالعربية دار الببلد يف رتع »"ابن الندًن": 

.)...(  3«الكتب القدنتة كدخل بلد الرـك

 4مات اليت طبعت حركة الًترتة عند العرب قدنتا فيما يأيت:أخَتا نتكننا استخبلص بعض السّْ 

 خاٌصة-تعٌدد اظتنابع اللغويٌة اليت هنل منها العرب العلـو كاظتعارؼ اصتديدة، فقد تررتوا عن اليوناف-
 كالٌسرياف كالركماف كاعتنود.

  من رياضيات كفلك )للهجرة تنوٌع حقوؿ العلم كاظتعرفة اظتنقوؿ عنها خبلؿ القرنُت الثاين كالثالث
 كىندسة كطب كحساب ككيمياء.. كغَتىا من آّاالت(.

 للتدرٌج ما بُت العصور اليت عاشها العرب -تلقائيا-االبتعاد عن العشوائٌية، فقد خضعت حركة الًترتة
 من العصر األموٌم إُف العصر العباسٌي الذم بلغت فيو الًترتة ذركهتا كما ككيفا.

كؿ حركة كاسعة كمنظمة للًترتة العلمية كالثقافية إفٌتا ىي اليت بادر ّٔا أ»كعليو نتكن القوؿ أٌف 
 5«العرب.

 

 

                                                                                                                                                                                   
-أخبار العلماء بأخيار اضتكماء: القفطٌي؛ رتاؿ الدين أبو اضتسن علي بن يوسف، حتقيق: إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت1

 .282ـ، ص2005/ ىػ  1426األكُف،  الطبعةلبناف، 
 الطبعةلبناف،  -الفهرست: ابن الندًن؛ أبو الفرج ػتمد بن إسحاؽ بن ػتمد الوراؽ البغدادم، حتقيق: إبراىيم رمضاف، دار اظتعرفة، بَتكت2

 .335ـ، ص1997ىػ /  1417الثانية، 
 .356اظتصدر نفسو، ص3
اللغة العربية كالتنمية البشريٌة )الواقع كالٌرىانات(، مركز  ندكات كمؤدتراتد حامد، تبلـز الًترتة كالتعريب كعبلقتهما بالتنمٌية: عبد الٌسبلـ السيٌ 4

 .1/596ـ، 2011اظتملكة اظتغربية، الطبعة األكُف،  -الدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالجتماعية، كجدة
 . 28تعليمٌية الًترتة: سعيدة كحيل، ص5
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 وعي الجاحظ بقضايا الترجمة:ثانيا: 

تٌتضح أقتٌية ىذا العنصر يف االٌّتاه اظتعاكس الذم سلكو فٌن الًترتة عند العرب، فإذا كاف اظتتعارؼ 
البحث اللغوٌم)صوتا كصرفا كؿتوا كمعجما كداللة( عند علماء عليو ىو غلبة اظتنهج التطبيقٌي اإلجرائٌي يف 

يف صناعة -على سبيل اظتثاؿ-بعيدا عن عملٌية التنظَت اليت جاءت متأٌخرة، فقد تفٌنن ىؤالء اللغة العربٌية
اظتعجم العرٌب بعيدا عن أم ختطيط أك تنظَت مسبق، فإنٌنا ؾتدالعرب قد عرضوا لفٌن الًترتة من جانبيو 

كمن أىٌم اظتنظٌرين ظتبادئ -الًترتة علما ال فٌنا ىذا ما جعل بعض الباحثُت يعدكف كرمبا-ٌم كالتطبيقيٌ النظر 
بو "اضتيواف" عن أقتٌية الًترتة كأسسها قدنتا ؾتد العاَف الفٌذ "أبو عثماف بن اصتاحظ" الذم تكٌلم يف كتا

رغم صعوبتها مشَتا بذلك إُف ضركريات  ثقايفٌ مهٌم لقياـ الكياف العرٌب اضتضارٌم كال عامبلالًترتة بوصفها 
 الًترتة اصتٌيدة، حيث يقوؿ: 

إٌف الًٌترتاف ال يؤٌدم أبدا ما قاؿ اضتكيم، على خصائص معانيو، كحقائق مذاىبو، كدقائق »
اختصاراتو، كخفٌيات حدكده، كال يقدر أف يوفيها حقوقها، كيؤٌدم األمانة فيها، كيقـو مبا يلـز الوكيل 

لى اصترٌم، ككيف يقدر على أدائها كتسليم معانيها، كاإلخبار عنها على حٌقها كصدقها، إاٌل أف ككتب ع
يكوف يف العلم مبعانيها، كاستعماؿ تصاريف ألفاظها، كتأكيبلت ؼتارجها، كمثل مؤٌلف الكتاب ككاضعو، 

ثيفيل، كابن كىيلي، كابن فمىت كاف رزتو اهلل تعاُف ابن البطريق، كابن ناعمة، كابن قرٌة، كابن ًفهريز، ك 
 1«اظتقٌفع، مثل أرًسطاطاليس؟! كمىت كاف خالد مثل أفبلطوف؟!

يسعى "اصتاحظ" من خبلؿ نٌصو ىذا إُف تبياف رتلة من اظتستلزمات كالضركريات اليت ينبغي على كٌل 
ثاف لنٌص مًتجم أف يضعها نصب عينيو قصد أداء مهٌمتو بكل ؾتاح كتفٌوؽ، ذلك أٌف اظتًتجم يصبح كاتبا 

لو كاتبو األصيل، مبعٌت آخر يًتجم أفكارا كمعاين ليست من إنشائو كىنا تكمن صعوبة الًترتة، ألٌف الًترتة 
ليست غتٌرد توليد اظتقاببلت اظتعجمٌية ظتفردات النٌص األصلٌي، كإفٌتا ىي نقلة ّترم يف إطار عملية التواصل 

اظتعاين اضتقيقٌية اليت يرمي إليها النص اظتًتجىم، كىذا ال يكوف اليت يكوف فيها الًترتاف مقٌيد بضركرة الوفاء ب
 يف نظر "اصتاحظ" إاٌل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:

                                                             
ق 1388لبناف، الطبعة الثالثة، –حتقيق: عبد السبلـ ػتمد ىاركف، دار الكتاب العرٌب، بَتكتاضتيواف: اصتاحظ أبو عثماف عمرك بن حبر، 1
 .76-1/75ـ، 1969/
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  فهم األغراض األساسٌية اليت يقصد إليها صاحب النٌص من خبلؿ رصد اظتدلوالت اضتقيقٌية اليت
عنها السٌياقات اليت يرد  استعملت ّٔا األلفاظ يف ذلك النٌص، فاللفظ لتمل دالالت متعٌددة تكشف

ضركرة من compréhensionفيها، أم معٌت قبل أف يكوف رمزا، ك عليو نتكن القوؿ إٌف الفهم 
ضركرات الًترتة اصتٌيدة كالوفٌية، كقد أصبحت ىذه الضركرة يف نظر احملدثُت مبدأ مهٌما من مبادئ 

قبل البدء يف »ظتًتجم الفورٌم": يف كتابو "ا Jean Harbertنظريٌة الًترتة، يقوؿ "جوف ىَتبَت" 
 1«الًترتة الفورية طتطاب كتب فهمو بأكرب قدر ؽتكن.

من شأف ىذا الفهم اصتٌيد أف يعُت اظتًتًجم على كضع اظتصطلحات اظتبلئمةللنٌص اظتًتجىم يف اللغة ك 
 2ن اظتعاين كاألفكار.و لكٌل لغة نظامها التشكيلٌي كالبنيوٌم كاألسلوٌب اطتاص ّٔا يف التعبَت عاعتدؼ، ذلكأنٌ 

كعليو نتكن القوؿ إٌف "اصتاحظ" قد قٌدـ لنا ثنائٌية الفهم ك الوضع كمقاربة لغويٌة لعملية الًترتة 
مرٌكزا بذلك على اظترحلتُت األكُف)مرحلة الفهم كالتفسَت( كالثانٌية)مرحلة االنتقاؿ التدركتٌي(،كىو 3كمراحلها

فالًترتة ّتعل النٌص ينتقل من مرحلة الفهم »يث مبرحلة اإلفهاـ، ما اصطلح عليها اللغويوف يف العصر اضتد
أم أٌف اظتًتجم يسلك مسارين ؼتتلفُت يف الًترتة يتعٌلق األٌكؿ منهما مبستول 4«...()إُف مستويات اإلفهاـ

فهاـ، الفهم للنٌص اظتًتجىم يف لغة االنطبلقلينتقل بعدىا إُف اظتسار الثاين يف لغة الوصوؿ اطتاص مبستول اإل
كالواقع أف »: vinayكيعٌد ىذا اظتسار أكثر أقتٌية بالنسبة للمًتًجم، بدليل ما جاء على حٌد لساف "فينام"

اظتًتجم)ال يًتجم للفهم بل لئلفهاـ، فاظتسألة بالنسبة إليو ليست اكتشاؼ معٌت كتهلو بل اكتشاؼ كسيلة 
                                                             

 .  نقبل عن:57نصوص يف اللغات كالًترتة: ػتمد أمطوش، ص1
Herbert, Jean(1952): Manuel de l’interpréte , librairie de l’université , Genéve , Georg. 
P10. 

 .58ع نفسو، صاظترج2
 تتوزٌع عملٌية الًترتة على ثبلثة مراحل ىي:   3
 ( اليت يقـو فيها اظتًتجم بالتوٌغل يف فهم اظتعٌت العاـ للنص اطتاضع للًترتة.exegesisمرحلة ما قبل الًترتة كىي مرحلة التفسَت )-
التدركتٌي ما بُت اللغتُت اظتنقوؿ عنها كاظتنقوؿ إليها، يهتٌم فيها اظتًتجم ( كىي مرحلة االنتقاؿ initial translationمرحلة الًترتة األٌكلٌية )-

 بتغطٌية كل عناصر اظتعٌت بغض الٌنظر عن اصتانب الصيغٌي أك الًتكييب الواردة فيو، فهي شبيهة باظتسودة.
 يعيد فيها اظتًتجم الصياغة األخَتة للنٌص اليت ( كىي مرحلة اظتراجعة كالتدقيق اللغوٌم اليتfinal translationمرحلة الًترتة النهائٌية )- 

رتة سيظهر ّٔا، مرٌكزا يف ذلك على التعبَت عن معاين النص اظتًتجىم كفق ما يتناسب مع أساليب كتراكيب اللغة اعتدؼ. ينظر: الفريد )يف الًت 
 .24 -22ـ، ص2010طبعة األكُف، األردف، ال -التحريريٌة(: ػتمد ىاشم اضتديدٌم، مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع، عماف 

لبناف، -التأكيل كالًترتة )مقاربات آلليات الفهم كالتفسَت(: إبراىيم أزتد، منشورات االختبلؼ، اصتزائر، الدار العربية للعلـو ناشركف، بَتكت4
 .11ـ، ص2009ق / 1430الطبعة األكُف، 
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اظتًتًجم ال يسعى يف تررتتو إُف حتصيل اظتعٌت األصلٌي للنٌص ، أم أٌف 1«التعبَت عن ىذا اظتعٌت يف لغتو األـٌ.
 يف اللغة اعتدؼ، بل يسعى إُف إكتاد االصطبلح اظتبلئم للتعبَت عن ذلك اظتعٌت.

 التأكيلHerméneutiqueمن منطلق أٌف ىذا الفهم ال  ، باعتباره اصتسر الرٌابط بُت الًترتة كالفهم
إُف  بسط الرٌموز كالٌشفرات اللغويٌة للنٌص األصلٌي للوصوؿتفسَت كتفكيك ك  يتأتَّى إال من خبلؿ

( يف   g.steinerدالالهتا األصلٌية، كقد طرح الفكرة نفسها كدافع عنها اللغوٌم الغرٌب"جورج شتاينر")
، مؤٌكدا بذلك على عبلقة 2«أف نفهم معناه أف نًتجم.»( بقولو: Après babel)ما بعد بابلكتابو

سبيل لتحقُّق الفهم اظتؤدٌم بالضركرة إُف االستيعاب اصتٌيد ظتضموف النٌص األصلٌي الًترتة بالتأكيل ك
 كخلفياتو القصديٌة.

كىكذا استطاع "اصتاحظ" كضع ترسيمة مفيدة لًترتة صحيحة كسليمة تنبٍت على ػتورين أساسيُت 
 .3قتا: التأكيل كالفهم

 التأويلالفهم                                      ةالترجم

 )يستلزم(                تستلزم()                                     

 

                                                             
 .  نقبل عن: 07صمسائل نظريٌة يف الًترتة: جورج موناف، 1

jean- paulvinay (la traduction humain)dans la langage.p729 . 
 .   نقبل عن:17الًترتة كاضترؼ: أنطواف برماف، ص2

George steiner, après babel :  une poétique du dire et de la traduction, trad. de l’anglais 
par Lucienne Lotringer et pierre-Emmanuel Dauzat (paris: 
a.michel ,1998) ,chap.1: «comprendre c’est traduire,» pp.29 et 90. 

عبورا »نتٌثل كٌل من التأكيل كالفهم حسب "غادمَت" بعد من األبعاد الثبلثة إُف جانب بعد الفكر اليت تقـو عليها عملٌية الًترتة باعتبارىا  3
إبراىيم «: ينظر: التأكيل كالًترتة )مقاربات آلليات الفهم كالتفسَت)…(«. يل فكريا من لغة إُف أخرل كحوارا ثقافيا بواسطة الفهم كالتأك 

 .   نقبل عن:19أزتد، ص
Hans Georg Gadamer : Vérité et méthode les grandes lignes d’une herméneutique 
philosophique, édition intégrale, revue complétée par pierre fruchan, jean Grandin et 
Gilbert merlio, paris, édition seuil, 1996, pp 406-410.  
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كال بٌد للًٌترتاف من أف يكوف بيانو يف نفس الًترتة، يف كزف »أٌما عن شركط كمؤىبلت اظتًتًجم فيقوؿ: 
حىٌت يكوف فيهما سواء علمو يف نفس اظتعرفة، كينبغي أف يكوف أعلم الناس باللغة اظتنقولة كاظتنقوؿ إليها، 

كغاية. كمىت كجدناه أيضا قد تكٌلم بلسانُت، علمنا أنٌو قد أدخل الضيم عليهما، ألٌف كل كاحدة من 
اللغتُت ّتذب األخرل كتأخذ منها، كتعًتض عليها. ككيف يكوف دتٌكن اللساف منهما غتتمعُت فيو،  

كٌلم بلغة كاحدة استفرغت تلك القٌوة عليهما، كتمٌكنو إذا انفرد بالواحدة، كإفٌتا لو قٌوة كاحدة، فإف ت
ككذلك إف تكٌلم بأكثر من لغتُت، كعلى حساب ذلك تكوف الًترتة صتميع اللغات. ككٌلما كاف الباب من 
العلم أعسر كأضيق، كالعلماء بو أقٌل، كاف أشٌد على اظتًتجم، كأجدر أف متطئ فيو. كلن ّتد البٌتة مًترتا 

 1«لماء.يفي بواحد من ىؤالء الع

كعليو نتكننا حصر أىٌم الشركط اليت حٌددىا "اصتاحظ" للمًتًجم الذم من شأنو أف لتٌقق تررتة جيدة 
 فيما يأيت:-طبعا إف توٌفرت فيو ىذه الشركط-كسليمة للنصٌ 

 لفنوف الكتابة، إضافة إُف القدرة على اإلفصاح  أف يتمٌتع بقدر كبَت من البياف من منطلق إجادتو
 كالتعبَت. 

  أف يكوف على معرفة جٌيدة باظتيداف الذم يًتجم فيو، أم ضركرة تناسب اظتًتجم كطبيعة النٌص، أك
باألحرل التخٌصص يف موضوع الًترتة ؽتٌا يعُت على فهم اظتدلوالت اظتستهدفة منو، كبالتاٌِف كضع 

األدٌب  فالنصٌ "، اظتصطلحات اظتناسبة عتا، كىنا لتمل اظتًتجم اشتا جديدا ىو "الًترتٌي اظتتخٌصص
لتسن تررتتو من طرؼ األديب، يف حُت يًتًجم النٌص العلمٌي عاَف متخٌصص حسب اظتوضوع اظتعٍت 

 بالًترتة سياسٌي، ديٌٍت، قانويٌن، اجتماعٌي، اقتصادٌم.. كغَتىا من التخٌصصات العلمٌية.

 

 

 

                                                             
 .77-1/76اضتيواف: اصتاحظ،  1
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 واء، كإف كاف ذلك يف نظره أف يكوف على علم كاسع باللغتُت اظتًتجىم عنها كاظتًتجىم إليها على حد س
صعب كمستحيل التحٌقق، ألٌف الفرد مطبوع على إجادة لغتو األـ اليت اكتسبها بالفطرة كالسليقة، على 
حساب لغتو الثانية اليت اكتسبها بالتعٌلم كالتمٌرف، إذف ال يوجد تكافؤ لغوٌم 

(linguistiqueequivalence ٌيف الًترتة بل تداخل لغوم )(interférence 
linguistique كىو اظتبدأ الذم لتي يف إطاره النٌص اظتًتجىم بغياب تررتة هنائٌية لو من خبلؿ ،)

تعدديٌة الوضع االصطبلحٌي اظتناسب الذم لتٌدده كل مًتًجم حسب مستول كنوع التداخل اللغوٌم 
 الذم يقف عنده.

 صلٌي.الوقوؼ عند اظتدلوالت كاظتعاين اضتقيقٌية اليت يرمي إليها النٌص األ 

كىي الشركط ذاهتا اليت أشار إليها احملدثوف يف دراساهتم، فقد حصر الدكتور "ػتمد الديداكم" شركط 
يف قولو:)كليست الًترتة عملٌية آلٌية، كما يتخٌيل البعض، بل إهٌنا تتطلب اظتعرفة -مبا فيها اظتًتجم-الًترتة

يب كحب االطبلع كاالجتهاد اظتتواصل كاألمانة اللغويٌة الواسعة كالقدرة على التعٌلم كعلى البحث كالتنق
 1كاالختيار اظتستنَت كالضمَت اظتهٌٍت اليقظ.(

كما أٌكد "القاشتٌي" على أقتٌية كدكر اظتًتجم يف الًترتة كشركطو يف قولو: )اظتًتجم كسيط بُت مؤٌلف 
بُت الثقافة اليت كتب فيها  أجنيٌب كقارئ كطٌٍت، كسيط بُت لغة األصل اظترسلة كلغة الًترتة اظتتلقية، كسيط

النصوالثقافة اليت نقئلليها النص. كيتوقف ؾتاح الًترتة على كيفية أداء ىذا الوسيط لدكره كإتقانو لو. 
كيعتمد تفوؽ اظتًتجم على دتٌكنو من اللغتُت، كإظتامو بالثقافتُت، كمعرفتو ظتوضوع النٌص، كإدراكو ألسلوب 

 2اظتؤٌلف كتقنياتو.(

األمانة يف الٌنقل، كذلك شرطا آخرا للمًتجم اصتٌيد ىو: علي قاسم اضتاج أزتد""اظتًتجم كقد أضاؼ 
، كىو ما 3باضترص على حتصيل اظتعٌت اظتستهدؼ كامبل دكف زيادة أك نقصاف يف النٌص أك الٌلفظ اظتًتجىم

 .4(éthique de la traductionعرب عنو " أنطواف برماف"بأخبلقٌية الًترتة)

                                                             
 .294الًترتة كالتعريب )بُت اللغة البيانية كاللغة اضتاسوبٌية(: ػتمد الٌديداكم، ص 1
 .155صـ، 2009لبناف، الطبعة األكُف، -كتالًترتة كأدكاهتا )دراسات يف النظريٌة كالتطبيق(: علي القاشتٌي، مكتبة لبناف ناشركف، بَت  2
 .16أصوؿ الًٌترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، ص3
 .187الًترتة كاضترؼ، أنطواف برماف، ص 4
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باختصار أىٌم احملاكر اليت استطعنا من خبلعتا الوقوؼ عند كاقع الًترتة يف الٌدرس الٌلغوم القدًن ىذه 
الذم انعكس يف اّتاىُت متكاملُت قتا: االٌّتاه الٌتنظَتم، كنتثلو الٌتأسيس النظرٌم البٌناء الذم كضعو 

إاٌل أنٌو طابق  رغم ضآلتو ك عموميتو "اصتاحظ" يف كتابو اظتعركؼ "اضتيواف" لعملية الًترتة، ك ىذا التنظَت
كأقرٌه كنظريٌة فعلٌية للًترتة اضتديثة، كاٌّتاه مراسٌي -ىذا األخَت-الواقع يف الٌدرس اللغوٌم اضتديث، بل انتهجو

يتجلى يف )بيت اضتكمة( باعتباره اطتزانة اليت حوت أعماؿ اظتًترتُت كالعلماء من العرب يف حقل  تطبيقيٌ 
ِبهودىم الكبَتة كالوفَتة يف ذلك، بل كاف مبثابة األرضٌية التأصيلية لتجارب العرب يف  الًترتة كاعًتفت

ميداف الًترتة الذم اخٌتذ منها احملدثوف بابا للولوج يف عاَف الًترتة كالنقل من جديد من منظور حتديثٌي 
ذا الفصل حتت عنواف: رتعوا فيو بُت األصالة كاظتعاصرة، كىو ما سنتطٌرؽ إليو يف اظتبحث الثالث من ى

 )جهود احملدثُت يف الًترتة.(
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 أشكال الترجمة عند العرب:ثالثا: 

 مٌرت الًترتة يف القدًن مبرحلتُت ؼتتلفتُت:

مشلت الًترتة من اللغات األجنبٌية إُف اللغة العربٌية، كىو ما اصطلح عليو علماء العربٌية  األكُف:
)بالتعريب( تأكيدا بذلك على قدرهتم يف التصٌرؼ يف ىذه العلـو كاظتعارؼ األجنبية مبا يتوفر يف لغتهم من 

ك"بطليموس" يف اعتندسة، ك  سعة كثراء كتنوٌع يف أساليب التعبَت، حيث نقلوا عن اليوناف كتب "اقليدس" 
كتب "أبقراط" يف الطب، ككتب "أرسطو" ك"أفبلطوف" يف الفلسفة، كعن اعتنود كتب "شاناؽ" يف السمـو 
ك "السندىند" يف الرياضيات كالفلك..، كعن الركماف كتب "جالينوس" يف الطب، ػتاكلُت بذلك 

 استكماؿ بناء صرح حضارٌم كثقايف كعلمٌي للغة العربٌية.  

: فكانت الًترتة من اللغة العربٌية إُف اللغات األجنبٌية، كتدعى أيضا "بالًترتة العكسٌية"  الثانٌيةٌما أ
كنتيجة حتمٌية الختبلط العرب بغَتىم من األمم)الركماف(أثناء اضتركب الصليبٌية يف اظتشرؽ العرٌب 

ىراكم كابن اعتيثم كابن الٌنفيس كالزٌ كاألندلس ككذا صقلٌية، حيث تررتت مصنفات كل من ابن سينا كابن 
ميبلدم( إُف غَتىم من علماء العربية األفذاذ يف القرف السابع للهجرة )اظتوافق للقرف الثالث عشر رشد...ك 

   1بعض اللغات القومٌية األكركبٌية.اللغات البلتينٌية ك 

هر األٌكؿ منها ىو األكثر ىذه أىٌم اظتظاىر اليت انعكست فيها الًترتة عند القدماء، كإف كاف اظتظ
ها ئإُف تطوير لغتهم كإثرا-ة الًترتةطبعا من خبلؿ أدا-لدل العرب، ألهٌنم كانوا يسعوف انتشار كأقتٌية

بالعلـو اصتديدة اليت َف يكن عتم عهد ّٔا من قبل، كذلك نقبل عن األمم األخرل اليت احتكوا كاختلطوا ّٔا 
 (.كغَتىا وناف، سرياف..)فرس، ىنود، ركماف، ي من أجناس ؼتتلفة

فتنحصر يف أٌما عن أساليب الًترتة اليت اعتمدىا القدماء يف نقل أعماؿ غَتىم إُف اللغة العربٌية 
طريقانإحداقتا طريق يوحنا ابن البطريق كابن الناعمة اضتمصي كغَتقتا كىو أف ينظر اُف كل كلمة مفردة »

ترادفها يف  بلفظة مفردة من الكلمات العربية فيأيت الناقلمن الكلمات اليونانية كما تدؿ عليو من اظتعٌت، 
يأيت على رتلة ما يراد تعريبو. كىذه كينتقل إُف األخرل كذلك حىت لداللة على ذلك اظتعٌت فيثبتها، ا

الطريق الثاين يف التعريب ىو طريق حنُت بن إسحاؽ كاصتوىرٌم كغَتقتا كىو أف يأيت الطريقة رديئة...ك 
                                                             

 .13 - 11أصوؿ الًٌترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، ص1



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

130 

عنها من اللغة األخرل ِبملة تطابقها سواء ساكت األلفاظ أـ  ل معناىا يف ذىنو كيعربملة فيحصٌ باصت
 1«خالفتها. كىذا الطريق أجود.

إذف، لقد سلك العرب قدنتا أسلوبُت ؼتتلفُت يف الًترتة، أحدقتا يقـو على مبدأ التقابل اللفظٌي بُت 
بػػػػػػػػػػ "الًترتة اضترفٌية"، ككتمع أغلب الباحثُت على  اللغتُت اظتنقوؿ إليها كاظتنقوؿ عنها، كىو ما يعرؼ حديثا

أحدقتا »قصور ىذه الطريقة يف حتقيق تررتة جٌيدة كدقيقة بعيدا عن الٌرداءة كالغموض، ك يعود ذلك لسببُت
أنٌو ال يوجد يف الكلمات العربية كلمات تقابل رتيع كلمات اليونانية كعتذا كقع يف خبلؿ ىذا التعريب كثَت 

كالثاين: إٌف خواص الًتكيب كالنسب اإلسنادية ال تطابق نظَتهتا من »، 2«األلفاظ اليونانية على حاعتا. من
 3«لغة أخرل دائما. كأيضا يقع اطتلل من جهة استعماؿ آّازات كىي كثَتة يف رتيع اللغات.

ًترتة تكوف فيو نقل كاضحة، ألٌف الضل كاألجود لتحقيق تررتة جٌيدة ك أٌما األسلوب الثايٌن فهو األف 
 باظتعٌت بغض النظر عن التعبَت الٌلفظٌي، فاظتهٌم ىو اضتفاظ على اظتغزل اضتقيقٌي للجملة أك النٌص اظتنقوؿ

قد اصطلح احملدثوف على ىذه الطريقة منالًترتة بػػػػػػػػػػ "الًترتة التحريريٌة" بأقل أك أكثر عدد من الكلمات، ك 
 أك "الًترتة بتصٌرؼ".

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .05ـ، ص1993الطبعة اطتامسة،  لبناف،–أكضح األساليب يف الًترتة كالتعريب: فليب صايغ كجاف عقل، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت  1
 .12. كأصوؿ الًٌترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، ص30تعليمٌية الًترتة: سعيدة كحيل، ص 2
 . 30تعليمٌية الًترتة: سعيدة كحيل، ص3
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 المبحث الثالث: جهود المحدثين في الّترجمة.

 موقف اللغويين من الّترجمة:  أّوال: 

بعٌدىا 1إذا كاف االتٌفاؽ قائما بُت معظم علماء اللغة حديثا حوؿ اعتدؼ اظترجو حتقيقو من الًٌترتة
متنٌوعة يشهدىا ها يف إطار ما تنقلو إليها من مستحدثات كابتكارات ئكسيلة مهٌمة لتنمٌية اللغة كإثرا

العصر، كغتاال إلثبات علمٌية اللغة العربٌية ك قوميَّتىها، بل كسبيبل لتشجيع التأليف العرٌب ضمن ما تفتحو 
للباحثُت من أبواب للولوج يف عاظتو، فإهٌنم متتلفوف يف الطرؽ كالوسائل الكفيلة بإؾتاح عملٌية الًترتةكفق ما 

 :مت عنو ثبلثة آراء نعرضها كاآليتاالختبلؼ ؾت لتفظ للعربية فصاحتها كسبلمتها، ىذا

ال  اييس كأكزاف اللغة العربية، كىذانتيل إُف تطويع األلفاظ األجنبٌية اظتنقولة كإخضاعها ظتق الّرأي األّول:أ. 
يتٌم إاٌل بأداة التعريب اليت من شأهنا تررتة كنقل اظتصطلحات الغربٌية على أكجو متعٌددة بالزيادة أك اضتذؼ، 
اإلفراد أك اصتمع أك التثنٌية، التذكَت أك التأنيث..، كغَتىا من التعديبلت حسب ما يتناسب مع ىيئة اللفظ 
األجنيٌب اظتعٌرب كمدلولو، ؽتٌا يسمح يف األخَت للغويُت كأصحاب اظتعاجم من إدراجها ضمن اظتعجم العرٌب 

يف اظتصطلحات  يكثر ىذا النوع من الٌنقل، ك 2إُف جانب األلفاظ العربٌية الفصيحة دكف أٌم ترٌدد أك شك
ح األٌكؿ الذم استعملت صطليت يلتبس معناىا بعيدا عن اظتالعلمٌية اليت تنضوم حتت حقل العلـو الدقيقة ال

 بو يف لغتها األصلٌية.

ر يستبعد إمكانٌية إحبلؿ التعريب ػتٌل الًترتة دكف استثناء اضتاالت الٌصعبة اليت تتعذٌ  الّرأي الثاني:ب. 
فيها، بل يرل يف الًترتة ضركرة حتمٌية ال مفٌر منها، ؽتٌا ييلـز عندىا اللغوٌم البحث يف اظتوركث اللغوٌم عن 

إُف -بالطبع يف حالة فشلها-اظترادؼ اظتناسب ظتقابلتو باللفظ األجنيٌب اظتًتجىم كمرحلة أكُف، لينتقل بعدىا

                                                             
الطور األٌكؿ طور ما قبل »يف أربعة أطوار ىي:  -باستثناء العصر اضتاِف-حٌدد بعض الباحثُت اظتراحل اليت مرت ّٔا الًترتة يف العصر اضتديث1

فى أثره تاضتملة الفرنسٌية ككاف لرجاؿ الكنيسة فيها الدكر اظتهم، كالطور الثاين طور دخوؿ نابليوف إُف القاىرة، كالثالث طور ػتمد علي كمن اق
ىو  من الساسة يف طلب أسباب التقدـ، كدتثل ىذه اضتقبة اظترحلة الذىبية للًترتة يف العصر اضتديث، كالطور الرابع طور االستعمار، كقد كاف

 .597صتبلـز الًترتة كالتعريب كعبلقتهما بالتنمٌية: عبد السبلـ السٌيد حامد، « اطتانق ضتركة الًترتة كالتعريب كالنهضة اضتديثة.
 .55ـ، ص2001ق / 1421مصر، الطبعة الثانية،  -الًترتة إُف العربية )قضايا كآراء(، بشَت العيسول، دار الفكر العرٌب، القاىرة2
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 تٌص ّٔا اللغة العربٌية من اشتقاؽ، كقياس، كؿتت، كتركيباطتصائص ك اظتيكانيزمات الٌتكوينٌية اليت خت تفعيل
 .1كوسائل توليديٌة طتلق ألفاظ ككلمات جديدة من أصوؿ عربٌية تعرٌب عن مفاىيم حديثة ؽتٌا ىي حباجتو

يتوسط الرٌأيُت الٌسابقُت؛ حيث يرل أٌف عملية الًترتة ال تتٌم دفعة كاحدة بل عرب  الّرأي الثّالث:ج. 
حسب  أك دخيلمراحل متدٌرجة تتخذ فيها من التعريب كسيلة مبدئٌية مؤقٌتة لنقل اللفظ األجنيٌب )معٌرب 
ال ييفصىل بُت ىذا اجتهادات اللغويُت(كمرحلة أكلٌية لتحصيل اظتفهـو العلمٌي اظتراد بو اظتصطلح شريطة أف 

الٌنقل)بالٌتعريب(ككقت االخًتاع مبدة زمنٌية طويلة بل يأيت مباشرة بعده من ناحٌية، كأف يقل استعمالو ّٔذه 
كىو ؽتٌا يصعب حتقيقو فاإلنساف شغوؼ دائما إُف -الًترتة التعريبٌية تفاديا بذلك لشيوعو من ناحية أخرل

كإاٌل فشلت الًترتة بالتقابل كمرحلة أخَتة  -كجو اطتصوصاكتشاؼ كمعرفة اصتديد ؽتا ىو حباجتو على 
لضبط البديل اللغوٌم اظتوضوع مكاف اللفظ األجنبػٌي اظتعٌرب، كاليت يتحٌمل أعباءىا اإلعبلـ بأنواعو 
اظتتعٌددة)اظتقركء كاظتسموع كاظترئٌي(كمبساعدة من آّامع اللغويٌة، كعليو فبل حرج من استعماؿ اللفظ العرٌب 

، الذم مبركر الٌزمن يلتصق  إُف جانب اللفظ األجنيٌب )أم اصتمع بُت الًترتة كالتعريب(قصد توضيح اظتفهـو
بو أبناء العربية كيشيع على ألسنتهم على حساب التعبَت األجنيٌب، ألٌف العربية لغتهم األـٌ اليت يستوعبوف ّٔا 

ليت استبدلت يف العربية بكلمة "سيارة" اليت أكثر ؽتٌا يستوعبونو بلغة أخرل، كما يف كلمة "أكتوموبيل" ا
 2 ظلت مستعملة إُف حٌد اآلف.

انب كؼتطئ من جانب آخر، بالنظر إُف ىذه اآلراء اظتختلفة ؾتد أف كٌل رأم صائب من ج 
بالًترتة عن طريق التعريب فيو منفعة علمية كلغويٌة إذا ما ركعيت قوانُت التعريب)الصوتية كالنحوية  فالقوؿ
-نٌو يفتح باب النقل على مصراعيو اظتعٌرب كالٌدخيلالضركرٌم، إاٌل أ ية( يف نقل االصطبلح األجنيبٌ كالصرف

كما أنو يقتل باب اإلحياء كاالجتهاد اللغوٌم كالعلمٌي، أٌما الرأم اظتنكر للًترتة -على حساب االختبلؼ
ئما عن اصتديد من جهة، كفيو عن طريق التعريب ففيو إفتاء للعقوؿ كتفعيل لؤلذىاف للبحث كالتنقيب دا

تعٌصب قبلٌي للموركث القدًن كختلف عن اظتستحدث الطارئ من جهة أخرل، أٌما الرأٌم اظتتوٌسط بينهما 
فصاٌف للبعض  بوصفو للتعريب كسيلة مؤقتة كمرحلية الستقرار الًترتة النهائية اظتشٌرعة باالستعماؿ كالتداكؿ

                                                             
 .56الًترتة إُف العربية )قضايا كآراء(، بشَت العيسول، ص1
رب للنشر كالتوزيع، عماف األردف، الطبعة األكُف، مكتبة آّتمع العدليل الًترتة العلمية كاظتصطلحات العلمٌية: ماجد سليماف دكدين، 2

 .166-164ص ـ، 2012 /ق 1433
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كأقتٌيتو العلمية كاللغوية بالنسبة للغة العربية كشيوعو يف اضتياة فقط دكف اآلخر، حسب طبيعة كٌل مصطلح 
 االجتماعية التواصلية.

كعليو نتكن القوؿ أنٌو رغم تعٌدد آليات ككسائل الًترتة إاٌل أهٌنا تبقى اظتعيار األكٌؿ كاألساس ظتواكبة 
كمسايرة اضتركة التنموية اليت يشهدىا العصر اظتعاصر على الصعيدين العلمٌي كالبشرٌم، يف حُت يبقى ضابط 

بذبو، كظتا كاف ىذا االستعماؿ متعٌدد كؼتتلف االستعماؿ كالتداكؿ ىو اظتقٌرر الٌرشتٌي لثبوت اظتصطلح أك تذ
فقد بات من الضركرٌم مراعاة رتيع كسائل النقل يف إطار ما تقٌرره اعتيئات بُت أفراد احمليط الواحد حىت فيو 

 كآّامع اللغوية كالعلمية اظتخٌصصة لبحث كدراسة قضايا اللغة.
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 في الّترجمة:  دور مجمع اللغة العربّية بالقاهرةثانيا: 

يف -من بُت آّامع األخرل-بداية كتب الوقوؼ عند نقطة مهٌمة تتعٌلق ِبهود ىذا آّمع اظتسبقة
اإلقرار مببدأ الًٌترتة ك أقتيتها يف حتقيق التنمٌية للغة العربٌية، فقد مثٌلت حركة النهضة اليت قاـ ّٔا "ػتٌمد 

النهوض باضتضارة العربٌية اإلسبلمٌية كّتديدىا يف إطار البعثات علٌي" يف مصر أٌكؿ دعوة عربٌية حديثة إُف 
علماء اليت حاكؿ من خبلعتا 1قلالعلمٌية إُف الببلد الغربٌية اليت نشطت يف ظٌلها حركة الًترتة كالنٌ 

اليت َف تكن عتم دراية ّٔا من قبل كخطوة أكُف لكسر -على ؼتتلف األصعدة-اإلظتاـ بالعلـو كاظتعارؼالعربية
حواجز االضمحبلؿ ك بعث اضتياة من جديد، فكانت بذلك مساقتتهم فاعلة يف تعزيز التدريس باللغة 
، ؽتٌا دفعهم كشٌجعهم على ؽتارسة التأليف إُف جانب الًترتة كسبيل لتأكيد كفاءة  العربٌية يف ؼتتلف العلـو

الًترتة عندم ضركريٌة يف ىذا العصر »اللغة العربٌية على األداء العلمٌي، يقوؿ األستاذ "أزتد لطفي السٌيد":
 2«إُف حد أدىن ال أظن أنو تصح اظتعارضة بينها كبُت التأليف.

كعليو نتكن القوؿ أٌف علماء اللغة حديثا عاصتوا الًترتة من خبلؿ صلتها بالتعريب ك كضع اظتصطلح  
 . 3بعٌدقتا أفضل الوسائل لتعريب األمة العربٌية

آّمع يف موضوع الًترتة فقد انعكست بالٌدرجة األكُف يف رتلة القواعد  أٌما فيما يتعٌلق ِبهود ىذا
اليت كضعها ضمن -اليت طبَّقتها كعملت ّٔا فيما بعد آّامع األخرل-اطتاٌصة بًترتة الٌسوابق كالٌلواحق

رىا أعمالو آّمعٌية، كىو ما سنركز عليو يف ىذا العنصر، إضافة إُف بعض القرارات العلمٌية اليت أصد
 فيما يأيت: ِبصوص الًترتة يف دكراتو كمؤدتراتو اظتنعقدة من فًتة إُف أخرل، نذكر البعض منها

تفٌضل الكلمة الواحدة على كلمتُت فأكثر، عند كضع اصطبلح جديد، إذا أمكن ذلك، كإذا َف نتكن » -
 «ذلك تفٌضل الًترتة اضترفٌية.

                                                             
 . 598تبلـز الًترتة كالتعريب كعبلقتهما بالتنمٌية: عبد السبلـ السٌيد حامد، ص1
؟(: أزتد لطفي السٌيد، غتلة العرٌب، 2 كزارة اإلعبلـ، الكويت، العدد أفكار ال دتوت: ىل نؤٌلف أك نًتجم؟ )ما ىي حاجة األقطار العربية اليـو

 .104ـ، ص1989، 372
. تبلـز الًترتة كالتعريب 34ـ، ص1992دراسات يف الًترتة كاظتصطلح كالتعريب: شحادة اطتورم، دار طبلس، البلد، الطبعة الثانٌية، 3

 .597كعبلقتهما بالتنمٌية: عبد السبلـ السٌيد حامد، ص
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 الواحد، فما يراد بو الكشف كضعنا لو صيغة )مٍفعاؿ(تلتـز صيغة كاحدة ّترم عليها كلمات اصتٌنس » -
Scope)كما يراد بو القياس كضعنا لو صيغة )مٍفعل ،meter كما يراد بو الرسم كضعنا لو صيغة ،
  «.graph)مٍفعلة(

 ablepharia تقرر كضع كلمة )ال( النافٌية مركبة مع الكلمة اظتطلوبة فيقاؿ مثبل: البلجفن مقاببل لػػػ» -
  «.anophthahnusمقلة مقاببل لػػػ كالبل

بكلمة)فرط(، فيقاؿ مثبل: )فرط اضتاسٌّْية( مقاببل  hyper تقرر أف يًتجم الصدر» -
  «".hypersensitivenessلػػػػػ"

كاظتبدكءة  تستعمل كلمة "فرط" مقابلة لو ،hype اظتبدكءة بالٌصدر  يف تررتة اظتصطلحات األجنبٌية» -
  .«تستعمل يف مقابل كلمة "ىبط" hypoبالصدر 

نا أف نشتق منو اسم آلة على ينظر يف معناىا، فإف استطع Scope الكلمات اظتنتهٌية بالكاسعة» -
، أك تقاؽ اسم آلة من اظتعٌتمفعاؿ( فعلنا، كتضاؼ ياء النسب اُف اظتشتقات منو، كإف َف نتكن اشكزف)

)مكشاؼ( مضافا إُف عمل اآللة، كتكوف  حالت دكف ذلك صعوبات أخرل، كضع السم اآللة لفظ
 «اظتشتقات بالنسب إُف اظتضاؼ إليو أٌكال، مث اظتضاؼ.

( بالفعل اظتضارع اظتبٍت للمجهوؿ، كيًتجم االسم منها باظتصدر Ableتًتجم الكلمات اظتنتهٌية بػػػػػ)» -
  «ة( ك )اظتأكولٌية(.الصناعٌي، فيقاؿ: )يذاب( ك )يؤكل( ك)ال يذاب( ك )ال يؤكل(، كيقاؿ: )اظتذكبيٌ 

)مولدة(، فيقاؿ: )مولدة اظترسب( ك )مولدة اظتضاد( مقاببل ّٔما  بكلمة Genتقرر تررتة الكاسعة» -
"precipitinogen" ك "antigen."» 

: )شبو غرائي( ك )شبو ؼتاطي( ك )شبو ظهارم( مقاببل ّٔا شبو فيقاؿ بكلمة Oidتًتجم الكاسعة» - 
"colloid" ك "mucoid ك ""epithelioid."» 

( اليت تدؿ على التشبيو كالتنظَت تًتجم يف االصطبلحات Oidكل كلمة أجنبية فيها الكاسعة )» -
  «فيما يشبو الغراءي كالسمسم.شتسماين، ، ك ب مع األلف كالٌنوف، مثل: غركاينالعلمٌية بالنس
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تستعمل صيغة النسب مع األلف كالنوف يف كل االصطبلحات العلمية اليت تنتهي الكلمة اإلفرؾتٌية » -
 1«، ما َف يتناؼ ىذا االستعماؿ مع الذكؽ العرٌب.Likeأك  Formأك  Oidمنها حبركؼ 

تنقلها أٌما بالٌنسبة ظتسألة الٌسوابق كاللواحق اليت يصادفها اظتًترتوف يف االصطبلحات العلمية اليت  
د فقد كضع عتا غتمع القاىرة غتموعة من القواع ،اللغة العربية من اللغات األجنبية )اإلنكليزيٌة كالفرنسٌية(

، كفيما يلي قائمة لكبل النوعُت مع الًترتات 2(خاٌصة بالٌلواحق09تسعة)ك  (منها تتعٌلق بالٌسوابق07سبعة)
 عت عتا:ضً العربٌية اليت كي 

 ..................ال، ببل، بدكف، غَت، عدًن، يف....(...............A)السابقة -

 بدكف، ال، غَت. ........................(.........An)السابقة  -

 .........فرط، فوؽ. ...(................Hyper)السابقة  -

 ىبط، نقص، حتت، دكف، أقل............(..................Hypo)السابقة  -

 كبَت، ضخم، ًكرٍب. ...............(.............Macro)السابقة  -

 كبَت، ضخم، مليوف. .................(.............Mega)السابقة  -

 ضخم، ضخامة. ...........(................Megalo)السابقة  -

 (..............................قابل لػػػ.Able)الالحقة -

 (.............................يوٌلد، موٌلد، يتوٌلد. Gen)الالحقة -

 (..........................صورة، ؼتطط، رسم. Graph)الالحقة -

 (...........................ىيئة، شكل، شبيو. Form)الالحقة -

                                                             
 .185-175(: ػتمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، ص1984-1934ما غتموعة القرارات العلمية )يف ستسُت عا1
 الصدكر كاللواحق كصلتها بتعريب العلـو كنقلها إُف العربية اضتديثة: ػتمد رشاد اضتمزاكم، غتلة مصطلحيات )غتلة علمية ػتكمة يف قضايا2

 .95-94ـ، ص2014ق/ 1436، 07اظتغرب، العدد -برانت، فاس-اظتصطلح(، كزارة الثقافة اظتغربية، آنفو
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 قطن، قطٌٍت.(............................Lum)الالحقة -

 شبيو، ؽتٌيز لػػػػ.(..............................Like)الالحقة -

 (...........................قياس، مقياس. Métre)الالحقة -

 (..........................أيٌن، شبو، شبيو. Oide)الالحقة -

 1(............................تنظَت، مكشاؼ، منظار.Scope)الالحقة -

ّتاكز يف أعمالو التطبيقٌية تلك القواعد النظريٌة، كاستعمل »بية بالقاىرة غَت أٌف غتمع اللغة العر  
، ىذا 2«سبعة كثبلثُت صدرا كثبلثُت الحقة جديدة زيادة على الصدكر كاللواحق اظتذكورة يف قراراتو الرشتٌية.

غتمع  كقد زاد الدكتور "أزتد شفيق اطتطيب" على ىذه آّموعة من الصدكر كاللواحق اليت استخدمها
اليت اجتهد يف حبثها كتررتتها  اللغة العربٌية يف تررتة اظتصطلحات العلمٌية قائمتُت من السوابق كاللواحق

كقد ارتأيت أف أفضل »خدمة للباحثُت كاظتًترتُت)لتصبح تقريبا ستمائة صدر ك الحقة(، يقوؿ يف ذلك: 
دت إحداقتا ظتعجم اظتصطلحات العلمية ما نتكنٍت االسهاـ بو يف ىذا الباب ىو إدراج قائمتُت كنت أعد

كالفنٌية كاعتندسٌية كاألخرل أعددهتا لتدرج يف معجم حيٌت الطيٌب الذم أسهم يف حتريره. كبدمج ىاتُت 
القائمتُت مع بعض اإلضافات األخرل ّتمع لدل قرابة ستمائة من السوابق كاللواحق قد يكوف من اظتفيد 

لحات العلمٌية أك الفنٌية أك للعاملُت يف الًترتة عن اللغات األجنبٌية أك نشرىا لفائدة اظتشتغلُت بوضع اظتصط
 3«حىٌت للدائبُت على مطالعة الكتب العلمية اضتديثة كآّبلت العلمية الدكريٌة.

 

 

                                                             
، 19العدد غتلة اللساف العرٌب،  منهجٌية كضع اظتصطلحات العلمٌية اصتديدة )مع تررتة للسوابق كاللواحق الشائعة(: أزتد شفيق اطتطيب،1

  .61، 57-55، 53-51، 44-1/43ـ، 1982
 .95اد اضتمزاكم، صالصدكر كاللواحق كصلتها بتعريب العلـو كنقلها إُف العربية اضتديثة: ػتمد رش2
 .42منهجٌية كضع اظتصطلحات العلمٌية اصتديدة )مع تررتة للسوابق كاللواحق الشائعة(: أزتد شفيق اطتطيب، ص3



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

138 

 و طرائقها:1وسائل الترجمةثالثا: 

يعرض ىذا العنصر أىم الطٌرائق اليت يسلكها اللغويٌوف حديثا يف تررتة اظتصطلحات العلمٌية  
اظتقًتضة بالًتتيب حسب أكلويٌة كل كسيلة كأقتيتها كنتائجها أك انعكاساهتا اليت تًتكها على اللغة العربٌية 

 اظتنقوؿ إليها. 

 :العربّي المناسب رادفإيجاد الم . أ

يت عتا األسبقٌية يف تنفيذ عملٌية الًترتة ظتا حتٌققو من توازف كضبط يف الوضع كىٌي الوسيلة اظتثلى ال
االصطبلحٌي، كيصطلح عليها أيضا بػػػػ "التعريب باظترادؼ" إذا كاف اظتستهدؼ من العملٌية ىو التعريب ال 

 الًترتة، كيعتمد ؾتاح ىذه الطريقة على أمرين قتا: 

 جنيٌب.اظتصطلح األ فهـواالستيعاب اصتٌيد ظت -
اظتصطلح  مفهـوللتعبَت عن  من حيث األصوات كالبناء()األنسب اختيار اظتصطلح العرٌب  -

  2األجنيٌب، كىذا ال يتٌم إالٌ من طرؼ مًتًجم لغوٌم متخٌصص.

 تتخذ ىذه الوسيلة أشكاال متعٌددة يف الًٌترتة عند احملدثُت ىي كاآليت:

 

 

                                                             
 حصر اللغويوف أنواع الًٌترتة من حيث الوسيلة أك األداة يف: 1
(، كمن أنواعها: traductionكيصطلح عليها بػػػػ) الًترتة الكتابٌية أك التحريرية:-، (interprétationالًترتة الٌشفوية أك الشفهٌية)-

 . 26الًترتة العلمية كاألدبية، يشًتط فيها توخي اظتًتجىم الدٌقة كالوضوح يف الٌنقل.  ينظر: تعليمية الًترتة: سعيدة كحيل، ص
، كقد أدل إُف ظهورىا عٌدة عوامل منها: تزايد أك اضتاسوبٌية: كىي اليت لتٌل فيها اضتاسوب ػتل الًترتاف الكتاٌب أك الٌشفهيٌ  الًترتة اآللية-

لًترتة، غياب أقتٌية الًترتة يف القطاعات الدكلٌية اظتختلفة )اقتصاديٌة، ّتاريٌة، سياسٌية...كغَتىا(، تفاقم كمٌية اظتعلومات كالوثائق اطتاضعة ل
ككاضحة كيف ظرؼ كجيز. ينظر: اللغة العربية كالًترتة اآللية )اظتشاكل اظتًترتُت اظتؤىّْلُت الذين باستطاعتهم تررتة ىذا الكمّْ اعتائل تررتة دقيقة 

، دمشقكاضتلوؿ(، ػتمد زكي خضر، غتلة التعريب، اظتركز العرٌب للتعريب كالًترتة كالتأليف كالنشر، اظتنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعل -ـو
 . 230ـ، ص2012، 43سوريا، العدد 

 .129: نادية النجار، صطرؽ توليد الثركة اللفظية2
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أم جزء من ، 1مبعٌت آخر اصتمع بُت الًترتة كالتعريبتكوف فيو الًترتة جزئٌية،  الٌشكل األٌكؿ: .1
اظتصطلح يًتجم كاآلخر يعٌرب أك يقًتض)بتغيَت أك دكف تغيَت(، بغض النظر عن  أسبقية أحدقتا 
على اآلخر يف اظتصطلح )مًتجم +معرب أك معٌرب + مًتجم(، كما يف )مضاد الكلور( يف مقابل 

"antichlore" كيلو سعر( يف مقابل(ك ،"kilo-calorie"2 يف )اصتملة الفونولوجٌية( ،
"، ك)كحدات فونيماتية( يف مقابل phonological sentenceمقابل"

"phonomaticunits"3" كتررتة ،suntagmatic relations بػػػػػػ)العبلقات السنتاغتية أك"
 . 4ية(" بػػػػ)العبلقات الربادكتماتية أك اصتدكلparadigmatic relationsالسٌياقية(، ك"

: تررتة اصتذر اللغوٌم للكلمة مع االحتفاظ بالصيغة اليت كردت فيها، كىو ما يسمى الٌشكل الثاين .2
" phoneme" ك"صوتيم" يف مقابل"morpheme، ؿتو:  "صرفيم" يف مقابل"5بالتهجُت

 ".semantemeك"دالليم" يف مقابل "
يف لغتها األصلٌية، مبعٌت آخر اقًتاض  : تررتة الكلمة مبحاكاة البنية اليت كردت ّٔاالٌشكل الثالث .3

 البنية الداخلٌية، كتأيت ىذه الًترتة على فتطُت:

فتط كلٌي تكوف فيو الًترتة باحملاكاة الكلٌية للبنٌية كما يف: )كهرحرارٌم "كهرباء +حرارة"( اظتًتجىم -
يات "فحم "، ك)فحمائélectrothermiqueباالقًتاض البنائٌي أك الصيغٌي عن اللفظ الفرنسٌي"
"، كيساريٌة اقًتاضا من الكلمة hydrecarbures+مائيات"( اظتًترتىة اقًتاضا من بنية الكلمة الفرنسٌية "

 ".gauchismeالفرنسية "

 

                                                             
 .130اظترجع السابق، ص1
 الصدكر كاللواحق كصلتها بتعريب العلـو كنقلها إُف العربية اضتديثة: ػتمد رشاد اضتمزاكم، غتلة مصطلحيات )غتلة علمية ػتكمة يف قضايا2

 .97ـ، ص2014ق/ 1436، 07اظتغرب، العدد  –برانت، فاس -اظتصطلح(، كزارة الثقافة اظتغربية، آنفو
 .238، 163ـ، ص1981مصر،  –دراسة الصوت اللغوم: أزتد ؼتتار عمر، عاَف الكتب، القاىرة  3
 . 195مناىج البحث يف اللغة: دتاـ حٌساف، ص4
 .130طرؽ توليد الثركة اللفظية: نادية النجار، ص 5
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"، géophysiqueفتط جزئٌي تتٌم فيو الًترتة باحملاكاة اصتزئٌية للبنية ؿتو: )جيوفيزيائٌي( تررتة لػػ"-
"، psychodynamique"، )دينامينفسٌي( تررتة لػػػ"pétrochimique)بًتككيماكٌم( تررتة لػػػ"

 antidemocratique".1دنتقراطٌي( تررتة لػػػ")ال

 التوليد: . ب

كىو ثاين األساليب اليت يلجأ إليها اظتًتجىم يف حالة غياب اظترادؼ اظتناسب، سواء أ كاف على  
، كذلك بناء على ما تتمتع بو اللغة )التوليد الدالٌِف( أـ مستول الٌدالالت )التوليد اللفظٌي( مستول األلفاظ

العربية من عوامل لغويٌة من اشتقاؽ كقياس كؿتت كتركيب، كختتلف أقتٌية كٌل منها كفق ما نتنحو كل عامل 
آللٌية الٌتوليد من تيسَت كسهولة يف تكوين اظتصطلح الذم ىو ػتٌل البحث كالتنقيب شكبل كمضمونا، فعلى 

من مادة)ص ب غ( اللغوية اظتشتق "صبغيات" يف -على سبيل اظتثاؿ-فاظ اشتق احملدثوفمستول األل
 monitor."2"، ك من مادة)ر ؽ ب( العربية "مرقاب" تررتة لػػػ"chromosomeمقابل "

ىذه بعض األمثلة اطتاٌصة باظتشتقات اظتأخوذة من أصوؿ عربٌية، أٌما األلفاظ اظتشتقة من أصوؿ 
اظتعٌرب أك الٌدخيل فهي كثَتة االستعماؿ يف العصر اضتديث مقارنة بالعصر القدًن غَت عربٌية أم من 

، تقريبو من العربٌيةمل مع اللفظ األجنبػٌي اظتقًتض ك اعتمدىا اللغويوف يف إطار ما جٌوزه آّمع بشأف التعا
 كرد يف مدكنة البحث: نذكر منها على سبيل اظتثاؿ ما 

ركبا(، "تلفز، تتلفز، تلفاز، تلفزة" اشتقاقا من )تلفزيوف(،...كغَتىا  الفعل "تأكرب" اشتقاقا من )أك 
 3كثَت.

 

 

 
                                                             

نيقوال دكبريشاف، غتلة غتمع اللغة العربٌية، (: CALQUEػتاكلة لتصنيف أنواع اقًتاض معاين األلفاظ كالًتاكيب األجنبية بالًترتة)1
 .177-175ـ، ص1999ىػ / 1419، 84مصر، العدد -القاىرة

 .132-131طرؽ توليد الثركة اللفظية: نادية النجار، ص 2
 .1/298، 1/138معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
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فالشائع فيها ىو كضع مصطلحات علمٌية على زنة اظتصدر  (القياسػػػػػ )أٌما األلفاظ اظتوٌلدة ب 
" بالنسبة لؤللفاظ ité"أك"été " أك"e/ism"الٌصناعٌي )يٌة( يف مقابل الكلمات اليت تنتهي بػاللواحق

(، كالبلحقة superficailité، سطحٌيةopportunismeاظتقًتضة من اللغة الفرنسٌية ؿتو: )انتهازيٌة 
"ty بالنسبة للكلمات اظتقًت "( :اظتنفذيٌةضة من اللغة اإلنكليزيٌة، ؿتوpermeability.)1 

 نذكر منها على سبيل اظتثاؿ:  ا جديدة بالتوليد عن طريق الٌنحتكما صاغ احملدثوف ألفاظ 

، قبتارمتي )قبل +تارمتي( تررتة "ultravioletفوبنفسجي )فوؽ +بنفسجي( تررتة لػػػ"
 préhistorique."2لػػ"

 ، ؿتو: 3أنواعو اظتختلفةب  طريق الًتكيب ضف إُف ذلك بعض اظتصطلحات اليت صيغت عن

" Radiology ")تركيب كصفي(، علم األشٌعة " artificiality Intelligenceذكاء اصطناعٌي "
(، البلمعقوؿ )تركيب إضايف كصفيٌ "Sociobiology" األحياء االجتماعيٌ )تركيب إضايف(، علم 

"irraisonableأك الٌنحط )النحت 4")تركيب منفي ب"ال"(، ك)الًتكيب األكائلٌي(، أك اظتختصرات ،
أكائل كلمتُت أك أكثر، لتفيد معنا جديدا مركبا يف  كىو تركيب كلمة كاحدة من»: acronym)5الطٌريٌف/

 ، كما يف:6«صورة ما من معاين ىاتُت الكلمتُت أك تلك الكلمات

 .اصتات: االتٌفاقية العامة للتعريفة اصتمركية كالتجارة 

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade. 

 .األكبك: منظمة البلداف اظتصدرة للبًتكؿ 

OPEC: Organisation of Petroleum Expoeting Countries 
                                                             

 .133طرؽ توليد الثركة اللفظية: نادية النجار، ص1
 .134رجع نفسو، صاظت2
 .142-138نفسو، ص3
 . 53كىو ما يصطلح عليو عند البعض باظتختصرات أك االختصار. ينظر: أصوؿ الًترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، ص4
ـ، 2011ىػ / 1432سوريا، الطبعة األكُف،  –معجم الٌدخيل )يف اللغة العربية اضتديثة كعتجاهتا(: ؼ. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق 5

 .15ص
 .141طرؽ توليد الثركة اللفظية: نادية النجار، ص6
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 .اليونيسيف: صندكؽ األمم اظتتحدة للطفولة 

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency 
Fund. 

 .ناتو: منظمة حلف مشاؿ األطلنطٌي 

NATO: North Atlantic Treaty Organization.  1  

إاٌل أنٌو اقًتاض غَت ، باعتباره نوعا من االقًتاض 2الٌلفظٌي حٌل ػتٌلو الٌتوليد الٌدالِفٌ أٌما إذا تعٌذر الٌتوليد 
كاظتقصود بو إعطاء لفظ معنا جديدا مقًتىض من الٌلفظ األجنيٌب اظتقابل لو يف لغة مادٌم بل ّتريدٌم،  

 أمثلة ذلك: ،  كمن3اللغتُتكبل بُت اللفظُت يف  -على األقل كاحد-شرط كجود معٌت مشًتؾ أخرل

 ".coucheاقًتاض كلمة "الطبقة" معٌت "الفئة" )االجتماعية( من اللفظ الفرنسٌي"-

اقًتاض لفظ "اإلطار" معٌت "الكادر" كخاصة بصيغة اصتمع )إطارات أك أطر( من الكلمة الفرنسٌية - 
"cader ." 

 ".administrationاقًتاض كلمة "اإلدارة" معٌت "اضتكومة" من اظترادؼ االؾتليزٌم "-

  project."4" معٌت اعتدؼ الصناعٌي أك الوحدة الصناعٌية من اللفظ االؾتليزٌم"  اقًتاض لفظ "اظتشركع-

كَف تقتصر ظاىرة "اقًتاض اظتعاين" على األشتاء كالصفات فقط بل مشلت أكزانا أخرل كالفعل، 
 يف:  اظتفعوؿ، كماالنسبة، اسم 

 ".paralyserبط" من الفعل الفرنسٌي" اقًتاض الفعل "أشل" معٌت "أح-

 ".gauchisantاقًتاض النسبة "يسارٌم" معٌت السياسٌي من الٌلفظ الفرنسٌي"-
                                                             

 .610. كدليل الًترتة العلمية كاظتصطلحات العلمٌية: ماجد سليماف دكدين، ص56أصوؿ الًترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، ص1
ينظر: ػتاكلة لتصنيف أنواع اقًتاض معاين  (، أك "القولبة"، أك "االقًتاض بالًترتة". calque)كيصطلح عليو بعض اللغويُت بػ "اقًتاض اظتعٌت"2

 .171(: نيقوال دكبريشاف، صCALQUEاأللفاظ كالًتاكيب األجنبية بالًترتة)
 .173-172اظترجع نفسو، ص3
 . 173نفسو، ص4



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

143 

 responsable."1اقًتاض اسم اظتفعوؿ "مسؤكؿ" معٌت اظتسؤكؿ السياسٌي من الٌلفظ الفرنسٌي "-

 :االقتراضالتعريب و  . ج

بعض اظتصطلحات األجنبٌية اليت يتعٌذر حتصيل كىو آخر الطرؽ اليت يستعُت ّٔا اظتًتًجم يف نقل 
معانيها بالوسائل األخرل الٌسابقة الذكر، كفيو يأيت اظتصطلح إٌما معرٌبا أم بالتعديل كالتصرؼ فيو، كإٌما 

  2دخيبل دكف تعديل أك تغيَت أم بصورتو األصلٌية اليت دخل ّٔا إُف اللغة العربٌية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .174(: نيقوال دكبريشاف، صCALQUEػتاكلة لتصنيف أنواع اقًتاض معاين األلفاظ كالًتاكيب األجنبية بالًترتة)1
 .143توليد الثركة اللفظية: نادية النجار، صطرؽ 2
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 الترجمة:المعجم و رابعا: 

نسعى من خبلؿ ىذا العنصر إُف رصد العبلقة القائمة بُت كٌل من اظتعجم كالًٌترتة انطبلقا ؽتٌا تقٌدمو 
الًترتة للمعجمٌي من جهة، كؽتٌا يقٌدمو اظتعجم للًترتٌي من جهة أخرل، فإذا كاف اظتعجم يعٌد أداة مهٌمة 

، كىو ما 1أكاف أحاديٌا أـ ثنائٌيا، عاميا أـ متخصّْصامن األدكات اليت يستعُت ّٔا اظتًتًجم يف تررتاتو سواء 
دتٌثل اظتعجمات العربية العاٌمة أغٌت ينابيع اظتفردات اليت حتتاج إليها »أٌكده الدٌكتور "ؽتدكح خسارة" يف قولو: 

ه على مستهدفا بذلك الًترتة من اللغات األجنبٌية إُف اللغة العربٌية القائمة يف نظر 2(.«...)عملٌية الًترتة
االستعانة باظتعاجم العربٌية العامة، ك بإقرار ىذه العبلقة اظتباشرة بُت اظتعجم كالًترتة أك باألحرل بُت 

بُت الًترتة كاأللسنٌية يربط بينهما اصتسر اظتعجمٌي يف  اظتعجمٌي كاظتًتًجم نرصد عبلقة أخرل غَت مباشرة
يقٌية، ىاتو العبلقة تنعكس يف اظتبادئ كاألسس النظريٌة بعٌده فرعا من فركع اللسانيات التطب3إطاره التعليميٌ 

اليت تقٌدمها األلسنٌية بفركعها اظتختلفة كمنهجٌية لتأليف اظتعاجم الثنائٌية الٌلغة اليت دتٌثل سبلح اظتًتًجم ك 
بل أداة إرشادية كتوجيهية تعينو على حتقيق تررتة ناجحة يهدؼ إليها، كقد اؿتصرت ىذه الفركع  عتاده،

 يف:  لٌلسانيةا

آّتمع من خبلؿ  اللغة يف اليت تيعٌت بدراسةSociolinguistique االجتماعية اللسانيات-
اظتتبادؿ بينهما ضمن الدائرة التواصلية اليت يسعى  كالتأثَت كالبنية االجتماعيةاظتوجود بُت البنية اللغوية  الٌتعالق

الٌداللٌية اليت تكتسبها الكلمة الواحدة يف سياقات ؼتتلفة، إُف حتديد اظتبلمح كالظبلؿ  من خبلعتا اظتعجميٌ 
اظتتداكؿ يف عٌدة مرافق حياتية متتلف من طبقة اجتماعية إُف -على سبيل اظتثاؿ-فمدلوؿ لفظة "العملٌية"

 ة اصتراحٌية كالعملية العسكرية.فهناؾ العملي أخرل

جلى يف عنايتها مبفردات لغة معينة إذف فمساقتة اللسانيات االجتماعية يف التأليف اظتعجمٌي تت
ىذا باإلضافة إُف نظرية اظتتبلزمات اللفظية اليت تيعٌت بدراسة العبلقات  كمعانيها يف إطار النظرية السٌياقية،

  .4اظتفردات يف السياؽ أك يف اللغة عمومااليت حتتكم إليها الكلمات يف عبلقتها بغَتىا من  اطتطية األفقٌية

                                                             
 كما بعدىا. 18أصوؿ الًترتة: علي قاسم اضتاج أزتد، ص 1
 .105التعريب كالتنمية اللغويٌة: ؽتدكح خسارة، ص 2
 ة.الًترتة آلية ناجعة لتعليم كتلقُت اللغة الثانيٌ أم دكر اظتعاجم الثنائٌية اللغة كوسيلة لتعليمٌية اللغات، مبعٌت أٌف  3
 .68ـ، ص1998مصر، الطبعة اطتامسة، -علم الداللة: أزتد ؼتتار عمر، عاَف الكتب، القاىرة4
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)السياؽ، اظتتبلزمات أك اظتصاحبات اللفظٌية..(من األمور  ك عليو تعٌد ىذه اظتفاىيم اللسانية االجتماعية    
اليت تعُت اظتًتًجم على انتقاء اللفظة اظتناسبة للتعبَت عن اظتدلوؿ اضتقيقٌي الذم ترمي إليها لفظة ما يف لغة 

 أخرل داخل تركيب بعينو.
اليت هتتم بدراسة التأثَت  Psycholinguistiqueيات النفسٌية أٌما فيما يتعٌلق باللسان-

اظتتبادؿ بُت السلوؾ اللغوم كعمليات الفكر النفسٌية، فقد أثبتت الٌتطبيقات اللسانية يف اضتقل اظتعجمٌي أثر 
وية اليت تصاحب عملية اظتعاصتة اللغكغَتىا  العوامل النفسية كالعقلية من ذاكرة، ك عمر، كذكاء، كإدراؾ...

)من استقباؿ كإنتاج(يف إنشاء معاجم للغة الثانية من خبلؿ دراسة تأثَت ىذه العناصر السيكولوجٌية على 
كاف االرتباط ككيفية تأثَت حدكد الذاكرة يف إنتاج الكبلـ كفهمو، فكٌلما  استعماؿ  كتعٌلم اللغة من ناحٌية،
حىت يتمٌكن يف األخَت اظتعجمٌي من  ر كاالسًتجاعزادت القدرة على التذك قوٌم بُت اظتفردة كصورهتا العقلٌية

كضع اظترادؼ اظتناسب للكلمة اظتًتجم عنها يف اللغة الثانية، كالعكس صحيح، كدراسة تأثَت اللغة كدكرىا يف 
 .1العمليات السيكولوجٌية من ناحٌية أخرل

بدراسة مفردات اظتعجم  linguistique textuelيف حُت يتجلى اىتماـ اللسانيات النصية -
اللغوٌم داخل كينونة النسق الدالٌِف ال من حيث كوهنا عناصر أك كحدات معجمية حتمل معاف مستقلة 
كمنعزلة عن السياؽ، أم من اظتفردة إُف بنية النص كاطتطاب؛ ذلك أٌف كظيفة اظتفردة يف النٌص ال تقتصر 

ا تتجاكز ذلك إُف اطتطاب كاإلسهاـ إسهاما مباشرا يف على تكملة اظتعاين  أك سٌد الفراغات الداللية، كإفتٌ 
، كىو األمر الذم يستدعي من اظتعجمٌي ضركرة البحث يف اظتعاين النصٌية 2دتاسك النص شكبل كمضمونا

للمفردة الواحدة حىت يتمٌكن يف األخَت من اختيار الكلمة اظتناسبة كاظتبلئمة للمعنػى الذم حتملو اظتفردة يف 
 نٌية اليت يًتًجم إليها. اللغة الثا

 
 

                                                             
للعلـو  أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات: حافظ إشتاعيلي علوم ككليد أزتد العنايت، دار األماف/كآخركف منشورات االختبلؼ اصتزائر، الدار العربية1

 .230ـ، ص2009ق/1430األكُف، اظتغرب، الطبعة -ناشركف بَتكت، الرباط
ـ، 2006لسانيات النٌص )مدخل إُف حتليل النٌص كانسجاـ اطتطاب(: ػتمد خطاب، اظتركز الثقايٌف العرٌب، اظتغرب، الطبعة الثانٌية، 2

 كمابعدىا.12ص
 



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

146 

جزء من عمل اظتًتًجم القائم أساسا على حتصيل اظتعٌت اظتراد  خبلصة القوؿ، تعترب مهٌمة اظتعجميٌ  
من منطلق انتقاء الوحدة اظتعجمٌية اظتناسبة لذلك، اليت كاف قد حبثها  يف معجمع الثنائيٌ  بكل دٌقة ككضوح

ظتا يقابلها يف الًترتة  ٌية حىت استقر على كضعو النهائيٌ ة، نفسٌية، نصاظتعجمٌي مبناىج لسانٌية متعٌددة سياقيٌ 
إُف لغة ثانٌية، ؼتتصرا بذلك الطريق الٌصعب كالوعر الذم يسلكو اظتًتًجم يف سبيل حتقيقو تررتة كفٌية 

 كناجحة.

استعانة اظتعجمٌي أٌما ِبصوص اظتنحى الثايٌن الذم ّتٌسدت يف إطاره عبلقة اظتعجم بالًترتة فيتجلى يف 
باعتبارىا أداة فعالة لتجسيد جهود العرب يف كضع كوسيلة ىاٌمة إلنتاج اظتعاجم الثنائٌية اللغة 1بالًترتة

اللحاؽ بركب التقٌدـ كالتطٌور الذم تعايشو  مصطلحات عربية مكافئة للمقابل األجنبػٌي، كذلك قصد
اليت كجد أصحاب اظتعاجم صعوبة ظتستحدثات اصتديدة نقل كاستيعاب اظتفاىيم كااللغات الغربٌية انطبلقا من

يف التعامل معها )أم صعوبة يف تررتتها( خاٌصة يف غتاؿ تأصيل تسمياهتا؛ حيث ؾتد أٌف اللفظ األجنبػٌي 
ؽتٌا تعٌدد تررتاتو بتعدد السياقات اليت يرد فيها، الواحد يصطلح عليو مبًتادفات عربٌية متعٌددة، مبعٌت آخر 

 .3كتعدد اظتعٌت2غياب التمييز اصتٌيد بُت اظتشًتؾ اللفظيٌ التمايز الٌدالٌِف بينها، أم يؤٌكد غياب 

 

 

 

                                                             
مرادفة، أم تعويض عناصر إحدل اللغات  إكتاد مفردات»صاحب اظتعجم الثنائٌي اللغة ىو أٌف الًترتة تعنػي مفهـو الًٌترتة الذم ييعٌت بو  1

مبعٌت آخر تررتة مداخل اظتعجم اليت تتوزع يف اظتعجم الثنائٌي اللغة على نوعُت من اظترادفات ىي: مرادفات « بعناصر مرادفة من لغة أخرل.
 . 93-91تررتية، كمرادفات تفسَتية. ينظر: علم اللغة كصناعة اظتعجم: علي القاشتٌي، ص

داللة »كنعٍت بو  polysémieمعاف متعددة( أك )تعدد اظتعٌت نتيجة تطور يف جانب اظتعٌت(، كيصطلح عليو بػػػػ: بوليزنتي-)كلمة كاحدة2
 .165ينظر: علم الداللة: أزتد ؼتتار عمر، ص« الكلمة الواحدة على أكثر من معٌت نتيجة اكتسأّا معٌت جديد أك معاف جديدة.

يشَت  ، كىوhomonymieىومونيميمعاف متعددة( أك )تعدد اظتعٌت نتيجة تطور يف جانب الٌلفظ(، كيصطلح عليو بػػػػ: -)كلمات متعددة3
كجود أكثر من كلمة يدؿ كل منها على معٌت، كقد تصادؼ عن طريق التطور الصويٌت أف احٌتدت أصوات الكلمتُت فأصبحت يف النطق  »إُف 

ادقتا يف الٌنطق. كلمة كاحدة، كال يهمٌ  ينظر: علم الداللة: أزتد ؼتتار عمر،  «أف تكوف أصوات الكلمتُت متحدتُت أك ال إفٌتا اظتهم احتّْ
 .167، 166ص
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إاٌل أف "جورج موناف" طرح عبلقة اظتعجم بالًترتة من منظور اظتاىٌية، فقد أصبح اظتعجم يف نظر 
، ك ىو ما عرٌب عنو 1«كبنية أك كمجموعة بػينىػى يف مكاف اظتفهـو القدًن للمعجم كمدٌكنة»األلسنٌية اضتديثة 

بػػػػػػػػ: "اضتقل الٌدالِف"،كأحيانا بػػػػػػػ "اضتقل اظتفهومٌي"، كأحيانا أخرل بػػػػػػػ "اضتقوؿ 
، كرمٌبا ىذا ما أدل إُف ظهور أنواع من الًترتة حديثا حسب اضتقل اظتعريٌف lexicologiques2اللّْفاظٌية"

ناؾ الًترتة السياسٌية، كالًترتة التجارية، كالًترتة الصحفٌية، الذم تنتمي إليو اظتصطلحات اظتراد تررتتها، فه
تررتٌية معٌينة ال  كالًترتة االقتصادية...كغَتىا من ميادين البحث، ككل تررتة منها ختتٌص بأساليب كتقنيات

 تصلح لغَتىا.

ما حاكؿ كىذا اظتفهـو اصتديد للمعجم الذم أشار إليو "جورج موناف" بوصفو غتموعة من البٌت ىو 
علو معجما لغويٌا كاصطبلحٌيا يف الوقت "أزتد ؼتتار عمر" ّتسيده يف "معجم اللغة العربية اظتعاصرة" ِب

 نفسو، يضٌم غتموعة من االصطبلحات العلمية يف ؼتتلف االختصاصات كاضتقوؿ اظتعرفٌية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .113مسائل نظريٌة يف الًترتة: جورج موناف، ص 1
 .113اظترجع نفسو، ص 2
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 الترجمة وصلتها بعلم المصطلح:خامسا: 

 علمي الًٌترتة كاظتصطلح ػتاكلة من الباحثُت إلكتاد سبيل ناجحة لتحقيق نتٌثل ىذا الرٌبط اظتعريٌف بُت
تررتة معرفٌية جٌيدة لتًسن فيها اظتًتًجم كضع كاختيار اظتصطلح اظتناسب كالبلئق يف اللغة اعتدؼ، فػػػػػػػ 

، كذلك عن طريق ما يعرؼ باسم 1«مفاتيح العلـو مصطلحاهتا. كمصطلحات العلـو ذتارىا القصول.»
ذلك اظتمارس لطرائق الًترتة كالعارؼ مبسالك كضع اظتصطلحات »"اظتًتًجم اظتصطلحٌي"من جهة، كىو

)تنميطا كتقييسا(، جاعبل من الًترتة كسيلتو للتواصل كتوصيل اظتصطلح، كمن ىذا األخَت)اظتصطلح( 
يف كل ذلك موضوعا للنقل كاالنتقاؿ من نظاـ لسايٌن )متخصص( إُف نظاـ لسايٌن متخصص آخر أداتو 

، ك"الًترتة اظتصطلحٌية" أك "الًترتة التخصيصٌية" كوسيلة لو من جهة أخرل، كىي 2«الًٌترتة اظتصطلحٌية.
طريقة متخصصة يف نقل اظتصطلحات من نظاـ لسايٌن متخصص إُف نظاـ لسايٌن متخصص آخر، »

ختضع إُف قواعد الًترتة معتمدة يف ذلك على كفاءات اظتًتجم اظتصطلحٌي يف نقل كحتويل اظتصطلح، كما 
 3«كضوابط كضع اظتصطلح، مراعٌية يف كٌل ذلك استهداؼ اظتعٌت االصطبلحٌي.

من 5فيها عبلقة الًترتة بعلم اظتصطلحىو البؤرة اليت تتمحور 4كإذا كاف ىذا "اظتًتًجم اظتصطلحٌي"
اظتتخٌصص الواضع للمصطلح  منطلق تبادؿ كلٍّ من اظتًتًجم اللغوٌم الناقل للفظ اظتراد تررتتو، كاظتصطلحيٌ 

اليت تيستمٌد منها عناصر تكوينو، كذلك يف إطار التداخل اظتوجود 6اظتفاىيم الًترتٌية كاظتصطلحٌية اظتقيس
اظتًتًجم ىو منًتج اظتصطلح، ألنٌو أكؿ من يصطدـ بو يف لغتو، كال يصل إليو اظتصطلح من »بينهما، فػػػػ 

                                                             
ح(: عبد الٌسبلـ اظتسٌدم، الدار العربٌية للكتاب، تونس، عرب مع مقٌدمة يف علم اظتصطل –فرنسي / فرنسي  –قاموس اللسانيات )عرب  1

 .11)د.ط(، )د.ت(، ص
، اظتًتجم اظتصطلحٌي )ؿتو تكوين تررتي متخصص(: عبد اضتق بلعابد، ندكات كمؤدترات اللغة العربية كالتنمية البشرية )الواقع كالرىانات(2
1/567. 
 .571اظترجع نفسو، ص3
ة، يشًتط يف "اظتًتجم اظتصطلحٌي" توافر رتلة من الكفاءات تعينو على أداء مهمتو على أكمل كجو ىي: الكفاءة اللسانٌية، الكفاءة اظتوسوعيٌ  4

 .570اظتًتجم اظتصطلحٌي )ؿتو تكوين تررتي متخصص(: عبد اضتق بلعابد، صالكفاءة التداكلٌية. ينظر: 
كترتيبا يف مستول كل العلـو اإلنسانية كالتجريبية كالرياضٌية...إٍف اليت ال يستقيم حاعتا إاٌل إذا كانت علم يعٌت باظتصطلح كضعا، كتصنيفا »5

اظتعجمٌية )مقدمة ينظر: « مركزة على رؤل كمفاىيم تؤديها مصطلحات عتا قضاياىا كإشكاالهتا كؽتيزاهتا، مع ماعتا من ارتباطات كتداخبلت.
 .256يمها(: ػتمد رشاد اضتمزاكم، صنظريٌة كمطبقة/ مصطلحاهتا كمفاى

يعٌت باظتصطلحٌية اختصاصاف: جامعها كؽتنهجها كموثٌقها كمصٌنفها، كىو االصطبلحٌي. كمتصٌورىا كمنٌظرىا ككاضعها كمقٌننها كىو »6
 .256اظتعجمٌية )مقدمة نظريٌة كمطبقة/ مصطلحاهتا كمفاىيمها(: ػتمد رشاد اضتمزاكم، صينظر: « اظتصطلحٌي.
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كىذا ؽتا كتعل اظتصطلح من بُت مقتضيات اظتًتجم اليت يتناكعتا يف اظتصطلحٌي عادة إاٌل بعد أف يًترتو، 
تررتتو، كما ؾتد أف اظتصطلحٌي من جهتو، ىو من يبحث يف سبل تأصيل اظتصطلح يف لغتو، إكتاد مقاييس 
لوضعو، متخذا من الًٌترتة عونا أصيبل لنقل اظتفاىيم )اظتداليل( قصد كضع اظتصطلحات 

"الًترتة اظتصطلحٌية" دتٌثل كسيلة ألداء مهمتو أال كىي الًترتة اظتعرفٌية االقطاعٌية ، فإٌف 1(.«...))الدكاؿ(
 اطتاٌصة بنقل اظتصطلحات يف غتاؿ معريٌف معٌُت من اللغة اظتصدر إُف اللغة اعتدؼ.

ىذا من منظور البحث التخصيصٌي لعبلقة الًترتة بعلم اظتصطلح اظتنعكس يف مفهومي "اظتًتجم  
"الًترتة اظتصطلحٌية"، الذم ىويف اضتقيقة نابع من البحث العاـ ظتقاربة الًترتة كاظتصطلح  اظتصطلحٌي" ك

العلمٌي )كوحدة معجمٌية داٌلة( يف كقت أصبح فيو اظتعجم غتموعة من البٌت أك اضتقوؿ الداللٌية اظتتضمنة 
الذم يقيم للعلم  أٌف الٌسجٌل االصطبلحٌي ىو الكشف اظتفهوميٌ (...)»ّٓموعة من اظتصطلحات، ذلك 

سوره اصتامع كحصنو اظتانع، فهو لو كالٌسياج العقلٌي الذم ييرسي حرماتو رادعا إيٌاه أف يبلبس غَته، كحاظرا 
؛ حيث بات من الضركرٌم حتديد نوع الًترتة العلمٌية اظتتداكلة يف ضوء اظتصطلحات 2«غَته أف يلتبس بو.

ة االقتصادية، كالفنٌية، كالطبٌية، كالسياحٌية، كالتجاريٌة... كغَتىا  اليت ىٌي ػتل الًٌترتة كالنقل فهناؾ الًترت
 كثَت، كاليت يهدؼ من خبلعتا )الًترتة العلمٌية اظتتخصٌصة( اظتًتًجم إُف حتقيق كحدة اظتصطلح يف الًترتة. 

كقد أٌكد على عبلقة الًترتة باالصطبلح الدكتور "خالد األشهب" يف حصره للمناحي الفكريٌة  
صطبلح يف أربعة مناح اخٌتذ فيها "اظتنحى اظتبٍت على الًترتة" اظترتبة الثانٌية يف الًتتيب بعد اظتنحى لبل

( تكٌونت يف ... كغَتىاففي أكساط اظتًترتُت )جامعات، شركات»قولو: ، معٌززا تلك األقتٌية ب3اللساينٌ 
ن نوعو من خبلؿ األقتية اليت الستينات، نواة اظتصطلحيُت الذين كانوا أساس نشاط اصطبلحٌي فريد م

 4«أعطيت لو.

 

                                                             
، اظتًتجم اظتصطلحٌي )ؿتو تكوين تررتي متخصص(: عبد اضتق بلعابد، ندكات كمؤدترات اللغة العربية كالتنمية البشرية )الواقع كالرىانات(1

 .567-566ص
 .11قاموس اللسانيات: عبد السبلـ اظتسٌدم، ص 2
 .22ـ، ص2011ألردف، ا –اظتصطلح العرب )البنية كالتمثيل(: خالد األشهب، عاَف الكتب اضتديث، إربد  3
 .24اظترجع نفسو، ص 4
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 المستحدثة عن طريق الترجمة. داللة المصطلحات المبحث الرابع:

الدالالت كصف عرض ك  من منطلقيتناكؿ ىذا اظتبحث الناحٌية الٌتطبيقٌية لفصل الًٌترتة، كذلك 
ةلااليت دخلت اللغة العربية بفعل 1اظتستحدثة من قبل يف اظتعاجم اللغوية العربٌية اليت َف يرد ذكرىا ، أم ًترتى

يف مدٌكنة البحث "معجم اللغة العربية اظتعاصرة ألزتد ؼتتار عمر"، علما أٌف ىذا  كرد بناء على ما نتةالقد
اٌلذم اعتمده يف  عتجائيٌ األخَت َف ييًشر إُف نوع اظتصطلح )أم كونو مًتجىم(، بل يذكره ضمن الًٌتتيب ا

ة كاظتقًتضة اظتنتقٌية من ؼتتلف العلـو كالقطاعات اظتعرفٌية )اقتصاديٌة، طبٌية، ترتيب مواد معجمو العربيٌ 
ما يتماشى مع الغرض اظتنشود من كضع اظتعجم  كذلك كفق(، كغَتىا عسكريٌة، فيزيائية، سياسٌية، أدبٌية..

حباجتها اظتثقف اظتتنٌوعة اليت للمستحدثات كاظتفاىيم اصتديدة ك  العرٌب اظتعاصر، أال كىو نقل اظتعجميٌ 
 حركة التطٌور اليت يشهدىا العصر اضتديث.   كبةم العرٌب، ؽتٌا يعينو على موا كاظتتعلٌ 

ة أم االصطبلحٌية  عباراتكالقد مٌت دتييز اظتصطلحات ك  ة من غَت اظتًترتى يف  اليت ثبت كركدىااظتًترتى
اليت تضٌمنتها اظتدٌكنة لتكوف غتاال لتطبيق ىذا الفصل بناء على عٌدة  العربٌية القدنتةاللغوية اظتعاجم 

  اعتبارات، ىي كاآليت: 

 أيٌا كاف نوعوقًتض م االٌتعريب، مبعٌت آخر يأيت جزء منهبُت الًٌترتة ك  ةزَّئغت ةاالصطبلحيٌ  العبارةكركد  -
 يف الٌنقل. ًترتوفاعتمدىا اظتل األساليب اليت إحد كىياصتزء اآلخر مًتجىم، ك ، )معربا أـ دخيبل(

 العربٌية القدنتة، مع مراعاة ترتيبها. اظتعاجم االصطبلحٌيةك  العودة إُف اظتعاجم اللغويٌة -
من باب تنمٌية  أك الٌتوليدمراعاة األقيسة اصتديدة اليت جٌوزىا آّمع باالشتقاؽ أك القياس أك الٌنحت  -

  كتوسيع الثركة اللغويٌة العربٌية اظتعاصرة.
أٌما فيما متص نوع الٌلغة األجنبٌية اليت سننقل منها اظتصطلح األجنيٌب اظتًتجىم فقد كقع اختيارنا على 

مٌث إٌف صاحب اظتعجم يف رتع مادة معجمو،  ابوصفها مصدر من اظتصادر الذم اعتمدى اللغة اإلنجليزيّة
ٌب، يقوؿ النهاية كفق سنن الوضع العر الًترتة من أيٌة لغة أجنبٌية )الفرنسٌية أك اإلؾتليزيٌة( سيكوف يف 

                                                             
لعربية كتب اإلشارة ىنا إُف أٌف ىذه الدالالت اظتستحدثة اليت عٌربت أك اقًتضت عن طريق الًترتة يف العربية اظتعاصرة منها ما ىو موجود يف ا1

العربية اظتعاصرة )مدكنة البحث(، ذلك أٌف  القدنتة، سواء أكاف باللفظ نفسو أك بًتكيب متتلف عن الًتكيب الذم كردت بو يف معجم اللغة
يف هنضتو اضتديثة اليت يشهدىا العصر -ببل منازع-الغرب كاف قد هنل من اضتضارة العربية اإلسبلمية يف أكٌج ازدىارىا اليت كانت األساس

اظتستعمل كالشائع من الٌدالالت يف العصر اضتديث إُف يومنا ىذا، كعليو فإدراجنا عتا يف باب اظتقًتض بوساطة الًترتة حديثا مرتبط مبسألة 
 اضتديث بوصفها ىدفا أساسا سعى صاحب اظتعجم إُف حتقيقو يف معجمو اظتعاصر الذم ينشده القارئ العرٌب. 
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كأىٌم ما ننتفع بو من اآلداب األكربية ىو أفتاط الكتابة كطرائق ترتيب الفكر. »: "األستاذ لطفي السٌيد"
 1«فًترتوا من أم لغة شئتم، فما تررتتموه سيأخذ الطٌابع العرٌب بعد ذلك أيٌا كاف مصدره.

ة كفق اطتطوات اآلتٌية:كبناء عليو سنقـو بدراسة ىذه االصطبلحا  ت العلمٌية اظتًترتى

ة يف ؼتتلف اضتقوؿ الواردة يف معجم اللغة  عباراترتع كإحصاء اظتصطلحات كال- االصطبلحٌية اظتًترتى
 العربٌية اظتعاصرة. 

العلمٌية ترتيبا  اظتصطلحاتحقبل( اليت تنتمي إليها ىذه "24كعشركف " أربعة)ترتيب اضتقوؿ اظتعرفٌية -
  ىجائيا.

 .ىجائياالعلمٌية داخل اصتداكؿ ترتيبا  اظتصطلحاتترتيب ىذه -
كما كردت يف معجم "أزتد ؼتتار عمر" مدٌكنة البحث مع بعض   اظتصطلحاتكتابة دالالت ىذه -

 .األمثلة التوضيحٌية )إف كجدت(
اظتعاجم اظتتخٌصصة  العلمٌية العربٌية، كذلك بالعودة إُف اظتصطلحاتالبحث عن اظتقاببلت األجنبٌية عتذه -

، مثٌ اظتعاجم اظتتخٌصصة كغتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنٌية اليت اللغاتأك اظتصطلحٌية اظتزدكجة أك اظتتعٌددة 
، مٌث اظتعاجم اللغوية العامة اليت أصدرىا آّمع اللغوٌم بالقاىرة، مع االستعانة مبجلة آّمع من حُت آلخر

 ابقة.يف حالة غيأّا من اظتصادر السٌ -طبعا-ةحتتوم على مصطلحات علمي
، "بسيطة أـ مرٌكبة" )نوع الوحدة ةاالصطبلحيٌ  عبارةتسجيل بعض اظتبلحظات اظتتعٌلقة باظتصطلح أك ال-

 فتطها الصيغٌي، اشًتاكها االصطبلحٌي( يف إطار ما متدـ الٌدراسة.  

 ولاالمستعملة في الجدرات ختصلما: 

  اظتصدر الصناعٌي. :صنع[ .ـ]
   اسم منسوب.: ]ا. منس[  

 رتع اظتؤنث الساَف. :]ج.مؤ. س[
 

                                                             
؟(: أزتد لطفي السٌيد، غتلة العرٌب، كزارة اإلعبلـ،1 الكويت، العدد  أفكار ال دتوت: ىل نؤٌلف أك نًتجم؟ )ما ىٌي حاجة األقطار العربٌية اليـو

 . 105ـ، ص1989، نوفمرب372
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 مختصرات الحقول المعرفّية: -

: )شر(: التجارة، )جر(: البيئة كاصتيولوجيا، )جو(: االقتصاد، )قص(: األحياء، )حي(اآلداب، : )دب(
: الرياضة كالًتبٌية )رض(: اضتاسبات كاظتعلومات، )حس(: اصتغرافيا، )جغ(: الثقافة كالفنوف، )فن(التشريح، 
: الطبيعة كالفيزياء، )فز(األمراض(، -: الطب )الصحة)طب(: السياسة، )سة((: الزراعة، )رعالبدنٌية، 

: )فك(: العلـو اللغويٌة، )لغ(: العلـو العسكريٌة، )سك(: علـو الٌنفس، )نف(: علـو االجتماع، )مع(
 : اعتندسة.)هس(: النبات، )نت(: اظتوسيقى، ()سق: الكيمياء كالصيدلة: )كم(: القانوف، )قن(الفلك، 
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 اآلداب:   مصطلحات حقل  .1

 لعبارةا/  المصطلح
 ةالعربيّ  ةاالصطالحيّ 

 المقابل األجنبيّ  مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

حركة شعريٌة فرنسٌية قامت » إرتاعٌية
يف القرف العشرين مؤٌداىا أٌف 
كاجب الٌشاعر ىو أف يعرٌب 
عن اضتياة اصتماعٌية اليت يعيش 

 1«يف كسطها.

Unanimism2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة
ػتدثة على ىيئة اظتصدر 
 الٌصناعٌي من االسم "إرتاع". 

قٌصة قصَتة، قطعة نثريٌة » أقصوصة
ركائٌية شخصيٌاهتا قليلة العدد 

 3«هتدؼ إُف كحدة التأثَت.

Novella4  ٌبسيطة ة كحدة اشتقاقٌية داللي
ة كلماستحدثت قياسا على ال

 القدنتة "أحدكثة".
شتو بالٌذىن كالركح يسبق » اإلعتاـ الٌشعرمٌ 

التٌأليف اطتبٌلؽ، لتٌس الشاعر 
أثناءه أنٌو يتلقى عونا من 

 5«مصدر علوٌم.

Divine afflatus6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبةثنائٌية 

 االسم(.
 صطالحّي:االشتراك اال-

 حقل الفنوف.حقل اآلداب+
أسلوب أدٌب أك درامٌي يتٌم » االرّتاع الفٌٍتٌ 

من خبلؿ إدخاؿ حدث كقع 
يف زمن سابق إُف التسلسل 

 7«التٌارمتي لعمل أدٌب.

Flash-back8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

 حقل الفنوف.اآلداب+حقل 
 

                                                             
 .1/393معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .13صمعجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، 2
 .1/453معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .57ب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، صمعجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألد4
 .3/2042معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
اصتمهورية  -معجم اظتصطلحات األدبٌية: إبراىيم فتحي، اظتؤسسة العربية للناشرين اظتٌتحدين، التعاضدية العمالية للطباعة كالٌنشر، صفاقس6

 .46ـ، ص1986التونسٌية، )د.ط(، 
 .2/861ة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغ7
 .161معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص8
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كسيلة تستخدـ عادة يف » االستهبلِفٌ  التجانس
الٌشعر كعرضا أك اتٌفاقا يف 
النٌثر، كىي تكرار حرؼ أك 
أكثر يف مستهٌل رتلة أك بيت 

 1«شعرٌم.

Alliteration2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

التناسق البنائٌي ألجزاء العمل » اضتىبكة الدرامٌية
الدرامٌي حبيث تبدك أحداثو 

 3«مًتابطة كػتبوكة.

Dramatic plot4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)اضتبكة( + لفظ 
 ـ. صنع[)الدرامٌية(.معٌرب]

سينمائٌي تكوف نوع أدٌب أك » اطتياؿ العلميٌ 
فيو القٌصة اطتيالٌية مبنٌية على 
االكتشافات العلمٌية التأٌملٌية 
كالتغٌَتات البيئٌية كارتياد 
الفضاء، كاضتياة على 

 5«الكواكب األخرل.

Science-fiction6 
 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

 حقل الفنوف.اب+دحقل اآل

 الشخصٌية الرئيسٌية
 

الشخصٌية اليت تقود الفعل »
كتدفعو إُف األماـ يف األعماؿ 
األدبٌية كيطلق عليها 

 7«الشخصٌية احملوريٌة.

Protagonist8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 

                                                             
 .1/405معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .77معجم اظتصطلحات األدبٌية: إبراىيم فتحي، ص 2
 .1/438عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 3
 .158، 135معجم اظتصطلحات األدبٌية: إبراىيم فتحي، ص 4
 .1/715معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, Beirut – Lebanon, 1st Edition 
2004 A.D/ 1425 H, p648. 

 .2/837معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .208معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص8
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لتمثيل شخصٌية تظهر دائما » الشخصٌية النمطٌية
دكر معٌُت ناسبها كعرفت بو  
كاطتادـ اظتخلص. القٌصة أك 
اظتسرحٌية اليت تظهر فيها 
صفات غتموعة من النٌاس 

 1«متماثلُت يف الٌسمات.

Type2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

شعر يستخدـ الٌشكل » الٌشعر الدراميٌ 
اظتونولوج الرامٌي، كمن أمثلتو 

الٌدرامٌي، كنتكن أف ينطبق 
على دتثيليٌات كتب جزء منها 
شعرا كالباقي نثرا مثل عركض 

 3«شكسبَت.

Dramatic poetry 
4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

لفظ مًتجم)الشعر( + لفظ 
 ]ا. منس[ )الدرامٌي(.  معٌرب

 االشتراك االصطالحّي:-
 حقل الفنوف.حقل اآلداب+

شخصٌية أك فكرة مركزيٌة » الصورة اصتوىريٌة
 5«ينتظم حوعتا العمل األدٌب.

Fundamental 
image6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 2/1174معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .208العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص معجم اظتصطلحات2
 .1/732معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .217معجم اظتصطلحات األدبٌية: إبراىيم فتحي، ص 4
 .1/425معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .224معجم اظتصطلحات األدبٌية: إبراىيم فتحي، ص 6
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نوع من اظتسرح الطليعٌي ال » البلمعقوؿ
فيو الكاتب باظتواصفات يتقٌيد 

كالعرؼ يف البناء اظتسرحٌي 
حيث تظهر أحداث اظتسرحيٌة  
كأهٌنا سلسلة من العشوائيٌات 
اليت ال تربط بينها صلة ما، 
كيراد ّٔذا األسلوب اظتسرحٌي 
إظهار ما يف اضتياة 
كالشخصيات البشريٌة من 

 1«تناقضات.

Absurd2 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 ا)ال + اسم(. تركيبا منفيٌ 

مبدأ يقوؿ بوجوب اتٌباع » البلحداثة
التقاليد اظتوركثة يف اإلبداع 
الٌشعرٌم كعدـ إحداث أم 

 3«ّتديد.

Non-
modernism 

4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا منفيٌا)ال + اسم(.

الركاية اليت تضع القارئ يف » البلركاية
حالة حوار فكرٌم أك خياٌِف 

لٌفها، من غَت مستمر مع مؤ 
أف حتاكؿ إيهامو بواقعيٌتها أك 
تدفعو إُف تقٌمص إحدل 
شخصياهتا، كالغرض من ذلك 
إقدار القارئ على أف يعيش 
حياتو النفسٌية اظتستقٌلة يف أثناء 
تأٌملو لعاَف ركائٌي خارج 

 5«نفسو.

Anti-novel6 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا منفيٌا )ال + اسم(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2/1533معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،1
 .314معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص2
 .1/453معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
لبناف، )د.ط(، )د.ت(، -دار العلم للمبليُت، بَتكتعرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي،  –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 4

 .773، 735ص
 .2/964معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .313معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص6



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

157 

أف يسرد اظتؤٌلف اضتوادث  » البلشخصيٌة
كما ىٌي من غَت أف يقحم 

 1«فيها آراءه كتعليقاتو.

Impersonality2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا منفيٌا)ال + اسم(.

اسم ضتركة جديدة يف اظتسرح » البلمسرح
الفرنسٌي ازدىرت يف منتصف 
القرف العشرين، تعتمد على 

اظتسرحٌي حتليل اظتوقف 
كمناقشة طبيعتو ككيانو بدال 
من تقدًن قٌصة مسرحيٌة 

 3«تقليديٌة.

Antitheatre4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا منفيٌا)ال + اسم(.

عمل أدٌب أك مسرحٌي عنيف » اظتأساة
اه  التَّأثَت تتطٌور أحداثو ىف اّتّْ
تصارع االنفعاالت 
كالوجدانيات كينتهي ِبادتة 

 5«عكسها ملهاة.ػتزنة، 

Tragedy/drama 

6 
كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة 
ػتدثة صيغت من االسم 

 "األسى".
 االشتراك االصطالحّي: -

 حقل اآلداب+ حقل الفنوف.
النزعة الكبلسيكٌية 

 اصتديدة
اٌّتاه يف األدب األكركٌب »

ظهر يف عهود ؼتتلفة منذ 
عصر النهضة حىت أكاخر 

الغرض منو القرف الثامن عشر، 
بعث االىتماـ من جديد 
باألساليب األدبٌية لقدماء 
الركماف كاإلغريق كالتمٌسك 

بساطة مبعايَتىم التقليديٌة، كال
كاالعتداؿ كتناسب 

 7.«األجزاء

Neo-classicism8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثبلثٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

 + لفظ مًتجم)النزعة(
 لفظ معٌرب]ـ. صنع[ 

)الكبلسيكٌية( + لفظ مًتجم 
 )اصتديدة(.

                                                             
 .2/1174معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .314ربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، صمعجم اظتصطلحات الع2
 .2/1054معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .314معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص4
 .1/97معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .158، 80: إبراىيم فتحي، صمعجم اظتصطلحات األدبٌية 6
 .3/1948معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .409معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص8
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نقد ينصٌب على اظتسرحيٌات » النقد اظتسرحيٌ 
إثر دتثيلها مباشرة، كيظهر 
على شكل مقاالت يف 

 1«الٌصحف كآّبٌلت.

Dramatic 
criticism2 

 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

حركة أدبٌية انطلقت يف أكائل » تصويريٌة
القرف العشرين، كذلك لتعزيز 
الٌشعر اضتر كالتخٌلص من 
الغموض كالرمزيٌة يف الٌشعر، 
مع عرض صور شعريٌة تتمٌيز 
بالوضوح كبقدرهتا على اإللتاء 

 3«بصٌور مرئٌية تفيض باضتياة.

Imagism4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة
ة ػتدثة كردت على ىيئ

اظتصدر الٌصناعٌي من االسم 
 "تصوير".

مذىب يف األدب كالفٌن » رمزيٌة
ظهر يف الٌشعر أٌكال، يقوؿ 
بالتعبَت عن اظتعاين بالٌرموز 
كاإللتاء، ليدع للمتذٌكؽ نصيبا 
يف تكميل الصورة أك تقويٌة 
العاطفة مبا يضيف إليو من 
توليد خيالو يف دتثيل األشياء 
 باستخداـ الرموز أك إضفاء
معاف رمزيٌة لؤلشياء أك 

 5«األحداث أك العبلقات.

Symbolism6  كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة
ػتدثة صيغت من االسم 
"رمز" على ىيئة اظتصدر 

 الٌصناعٌي.
 االشتراك االصطالحّي:-

 حقل اآلداب +حقل الفنوف.

مذىب أدٌب لتاكؿ أتباعو يف » شعبٌية
قصصهم أف يصٌوركا بواقعيٌة 

 7«عاٌمة الٌشعب.حياة 

Popularity8  كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة
ػتدثة صيغت من االسم 
"الشعب" على ىيئة اظتصدر 

 الٌصناعٌي.
                                                             

 .3/2265معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .418ككامل اظتهندس، ص معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو2
 .2/1333معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .107معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص4
 .1/268معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .181ل اظتهندس، صمعجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككام6
 .2/1204معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .210معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص8
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مذىب يف اللغة كاألدب » شكبلنٌية/شكلية
يرمي إُف التمٌسك بالصورة 
اطتارجٌية أك االىتماـ بالظاىر 

 1«دكف اصتوىر.

Formalism2  بسيطة كحدة اشتقاقٌية داللٌية
ػتدثة صيغت من االسم 
"الشكل" على ىيئة اظتصدر 

 الٌصناعٌي.
العلم الذم يدرس البيئة اليت » علم اجتماع األدب

يظهر فيها اإلنتاج األدٌب 
كصفات القرٌاء كماذا يقرءكف 
كمقدار ما يقرءكف، كآثار 
القراءة، كما يدرس العبلقة بُت 
آّتمع كالبناء الطبقٌي، ككيف 

 3« عاَف.ينظر إُف ال

Literature 
sociology4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافٌيا 
كصفيٌا)مصاحبة ثبلثٌية 

 االسم(.
 
 
 

قٌصة حتكي شٌدة أك ضيقا » قصة عاطفٌية
شخصيٌا أك سوء حظٍّ، هتدؼ 
إُف إثارة الٌشفقة ك التعاطف، 
أك تتناكؿ ارتباطا عاطفيٌا بُت 

 5«رجل كامرأة.

Sentimentalism 
story6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

 

 التعليق على الجدول:

من حيث الصياغة الشكلٌية على ىيئة "اظتصدر الٌصناعٌي" بزيادة  االصطبلحات األدبيةكردت أغلب 
البلحقة )ية( يف آخر االسم اظتشتق منو ؽتٌا َف تذكره اظتعاجم اللغوية العربٌية القدنتة )إرتاعٌية، تصويرية، 

نمية رمزية، شكبلنية، شعبية(، كذلك يف إطار ما جٌوزه غتمع اللغة العربية بالقاىرة بغرض الٌتوسيع كالتٌ 
فتنٌوعت بُت  ةدات اظتعجمٌية اظترٌكب، أٌما الوحلنسبة للوحدات اظتعجمٌية البسيطةىذا با ،اللغوية العربٌية

إضافة إُف -الذم يدرجو البعض ضمن اظتنحوت-الًتكيب الوصفٌي بالدرجة األكُف مٌث الًتكيب اظتنفٌي بػػػػ)ال(

                                                             
 .2/1229معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .220هندس، صمعجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظت2
 .1/393معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1106، 672عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 4
 .2/1516معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .1156، 1055البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، صعرٌب(: منَت  –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 6
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كالًٌترتة، أما فيما متص االشًتاؾ االصطبلحٌي فينحصر يف بعض الًٌترتات اصتزئٌية اظتزدكجة بُت الٌتعريب 
دة للٌرصيد الثٌقايٌف كاضتضارٌم الذم تزخر بو ا من الفنوف آّسٌ بوصف األدب فنٌ  ،حقل الثقافة كالفنوف فقط

 ألٌمة.ا
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 األحياء:مصطلحات  حقل .2

                                                             
 .3/2154معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
ـ، 2002ليبيا، الطبعة األكُف، -عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، دار الكتب الوطنية، بنغازم -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم 2

 .535ص
 .1/648رة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاص3
 .270عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 4
دكف )تركيب( للتأكيد على االرتباط الوثيق بُت الكلمتُت أك الكلمات داخل العبارة االصطبلحٌية ألداء معٌت  )مصاحبة(استعملنا ىنا كلمة 5

 عبَت عنو من بقٌية الكلمات العربٌية.معٌُت ايختَتت خٌصيصا للت

 عبارة ال /المصطلح 
 ةالعربيّ  ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

جراثيم غتهريٌة حتدث أمراضا » أنبوبيٌات
فتٌاكة مثل السٌل 

 1«كالتٌيفوئيد.

Tubules2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "أنبوب" على زنة 
رتع اظتؤٌنث الٌساَف يف إطار 

 .غتمع القاىرةجٌوزه ما 
إخصاب بأكثر من مشيج » الٌتهجينػيٌ اإلخصاب 

من أفراد ؼتتلفُت، كأحيانا من 
أنواع ؼتتلفة، إخصاب يقـو 
على توحيد أمشاج أفراد من 

 3«أنواع أك أجناس ؼتتلفة.

Hybridization 
Fertilization4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 5)مصاحبة تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(
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 .1/648معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .475عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم 2
 . 1/469معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
لبناف، الطبعة السادسة،  -عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، مكتبة لبناف، بَتكت –كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية 4

 .618ـ، ص1986
 .3/1981معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .129عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .3/2181عاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظت7
 .360عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8
 .1/801معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .80عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 10

تلقيح مباشر لبويضات » اإلخصاب الذايتٌ 
 1«الزىرة بلقاح الزىرة ذاهتا.

Self  fertilization2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
حتٌرؾ الكائن اضتٌي استجابة » االنتحاء اضترارمٌ 

 3«للتغَتات يف درجة اضترارة.
Thermotropism4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.

اؿتراؼ بعض أجزاء النبات » االنتحاء الكيميائيٌ 
بتأثَت بعض اظتواد 

 5«الكيميائٌية.

Chemotropism6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
نظريَّة داركين القائلة بأٌف » االنتخاب الطبيعيٌ 

لؤلنواع اضتيوانيَّة كالنَّباتيَّة البقاء 
مكتوب ألفضلها تكيػُّفنا مع 
البيئة كمنها نظريَّة تنازع 

 7«البقاء.

Natural selection8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

اؿتبلؿ األنسجة كاطتبليا » االؿتبلؿ الذايتٌ 
بفعل بعض اظتواد كاإلنزنتات 
اظتنتجة داخل الكائن 

 9«العضوٌم نفسو.

Autolysis10 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
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 .3/2310اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة العربية1
 .371عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .1/214معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .253، 222عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/2067عجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، م5
 .407عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6

اظتادة اظتوجودة يف نول كل » الربكتُت النوكمٌ 
اطتبليا اضتٌية كالفَتكسات 
كتتألف من بركتُت زتض 

 1«نوكٌم.

Nucleaprotein2  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 :  ترجمة جزئّية-

لفظ معٌرب)بركتُت( + لفظ 
 مًتجم)نوكٌم(.

 
(لعيٌنات DNAحتليل من)» البصمة اصتينٌية

أنسجة أك سوائل اصتسم، 
 3«للتعٌرؼ على األفراد.

Genetic finger-
print4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
ثنائٌية تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 االسم(.
 :  ترجمة جزئّية-

لفظ مًتجم)البصمة(+ 
 لفظ معٌرب)اصتينٌية(.

 
عملية يقـو ّٔا النبات » التمثيل الضوئيٌ 

األخضر مكٌونا مواد  
كربوىيدراتٌية )نشوية 
كسكريٌة( شريطة كجود 
الببلستيدات اطتضراء 
)الكلوركفيل( كالضوء كثاين 

 5«أكسيد الكربوف كاظتاء.

Photosynthesis6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
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 .3/2067معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .339عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .3/2492معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3

 .21عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم  4
 .3/2235معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .236سي، صعرب(: ػتمد فرج اضتا –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .3/2310معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .370عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8

حتوؿ اظتواد الغذائٌية اليت » التمثيل الغذائيٌ 
يتناكعتا الكائن اضتٌي إُف مواد 
يتأٌلف منها جسمو، كتعرؼ 
ىذه العملٌية باأليض 

 1«النبايٌت.

Metabolism2  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

النمو اظتفًتض لكائن حي » التوٌلد الذايتٌ 
عضوم يف مادة ليس فيها 

 3«خصائص اضتياة.

Abiogenetic4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
جُت يوقف نشاط جُت » اصتُت اظتنٌظم

 آخر يف مشغل كراثٌي أك
كحدة نشاط جيٍت تتألف من 
سلسلة من اظتواد اصتينٌية اليت 

 5«تعمل بتوافق كاٌتساؽ.

Gene regulatory6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-
لفظ معٌرب)اصتُت( + لفظ  

 مًتجم )اظتنظم(.
مركبات معٌقدة توجد يف » اضتمض النوكمٌ 

اطتبليا اضتٌية كالفَتكسات 
تتألف من البورين ك 
البَتميدين كالكربوىيدرات 

 7«كزتض الفسفوريك.

Nucleic acid8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
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 .1/599معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .489اضتاسي، ص عرب(: ػتمد فرج –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .1/694معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .240عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 4
 .1/693معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .487فرج اضتاسي، ص عرب(: ػتمد –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .1/694معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .102عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8

اطتلية التناسلٌية الذكرية اليت » اضتيواف اظتنومٌ 
تتحد بالبويضة أم باطتلية 

األنثويٌة لتكٌوف التناسلٌية 
 1«الٌزكتوت.

Sperm2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل  + حقل األحياء
 التشريح.

اطتلية اليت تنتج اصتراثيم بعد » اطتلية اصترثومٌية
 3«انقسامات متتالٌية.

Germ cell4  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
اطتلية يف النبات أك اضتيواف » اطتلٌية اصتسديٌة

 5«عدا اطتلية التناسلٌية.
Somatic cell6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.

 
 اطتلٌية الٌدمويٌة

 
اظتادة اضتمراء يف جسيمات »

 7«الدـ اضتمر.
Blood cell8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.
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 .1/694معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .328ػتمد فرج اضتاسي، صعرب(:  –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .1/694معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .418عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 4
 .1/694معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .497(: ػتمد فرج اضتاسي، صعرب –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .1/784معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .102عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8
 .2/1266معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .134عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 10

خلية تناسلٌية دتثل اظتشيج » اطتلية الذكرية
 1«الذكرٌم.

Male cell2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
خلية تتكٌوف من البويضة » اطتلية القطبية

النضج حتتوم على نواة قبل 
كاحدة متكٌونة من االنقساـ 

 3«اظتنٌصف األٌكؿ أك الثٌاين.

Polocyte4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

خلٌية على شكل ؾتمة، » اطتلية النجمية
 5«كخاصة اطتلية العصبٌية.

Stelate cell6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيب

 االسم(.
دكراف الٌدـ يف البدف من » الدكرة الدمويٌة

األكردة إُف الشرايُت كمن 
 7«الشرايُت إُف األكردة.

Blood circulation8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 الصبغيٌات

 
الكركموسومات، األجزاء »

اليت حتمل الصفات الصغَتة 
الوراثٌية، كعددىا ثابت يف 

 9«النوع من كٌل كائن حٌي.

Chromosomes10  كحدة اشتقاقٌية داللية
بسيطة ػتدثة صيغت على 
زنة رتع اظتؤٌنث الٌساَف من 

 االسم "ًصٍبغ".
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 .3/1722معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .345عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .1/693معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .124عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –ليزم معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾت4
 .2/1621معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .366عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .2/1621معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .370عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –البيولوجٌية )إؾتليزم معجم قاريونس للمصطلحات 8

فطريات تتكٌوف سطحيٌا » العفن الفطرمٌ 
على النباتات كاظتواد 

 1«العضويٌة.

Mildew2 داللٌية مرٌكبة  كحدة معجمٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
غشاء شبو منٌفذ يغٌلف » الغشاء اطتلومٌ 

 3«سيتوببلـز خلٌية ما.
Cellular  

membrane4 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
اصتفن الثالث لعُت الزكاحف » الغشاء الرامش

 5«الثدييٌات.كالطيور كبعض 
Nictitating 
membrane6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل األحياء + حقل 
 التشريح.

 
غشاء حي مزدكج، يتكٌوف » الغشاء النوكمٌ 

من بركتينات كمواد دىنٌية، 
 7«لتيط بنواة اطتلٌية اضتٌية.

Nuclear  
membrane8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل األحياء + حقل 
 التشريح.
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 .2/1116معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .247عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .3/2422معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .238عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم معجم قاريونس 4
 .2/1374معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .407عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .3/1812معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .123عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –ريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم معجم قا8

 
اظتادة العصبٌية للحبل » اظتادة السنجابٌية

الشوكٌي كالٌدماغ كاظتؤٌلفة يف 
معظمها من أجساـ 

 1«اطتبليا.

Grey matter2  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

علم يبحث يف حتسُت » اعتندسة الوراثية
السبللة أك النوع كتعديل 
خصائصها عن طريق التحكم 
يف جينات اضتاملة للصفات 

 3«الوراثٌية، كيستفاد منو طبيٌا.

Genetic 
engineering4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
صاحبة ثنائٌية تركيبا كصفيٌا)م

 االسم(.
 
 

فتو أك حركة كائن عضوم » انتحاء ضوئيٌ 
ال عنقٌي باٌّتاه مصدر الضوء 

 5«أك بعيدا عنو.

Phototropism6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
عملٌية تتكاثر ّٔا النباتات  » انقساـ اطتلية

كاضتيوانات كحيدة اطتلٌية، أك 
تتكوَّف ّٔا خبليا جديدة يف 

 7.«الكائنات متعدّْدة اطتبليا.

Cell  division8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
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 .1/272معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .386عرب(: ػتمد فرج اضتاسي،  –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .1/311معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
ـ، 2009لبناف، الطبعة الرابعة،  -عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت –فرنسٌي  –جم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم اظتع4

 .211ص
 .2/1006معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 . 295عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .2/1142معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .295عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8

إخراج البويضة إُف أحد » تبويض
بوقي فالوب، كتتٌم ىذه 

يوما تقريبا من 14العملٌية بعد
 1«انتهاء دكرة اضتيض.

Ovulation2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة مبنٌية على زنة 
اظتصدر "تفعيل" اشتقاقا 

 من بويضة.
كبح فتو كتكاثر اصتراثيم » تثبيت اصتراثيم

 3«بدكف قتلها.
bacteriopescy4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 
 
 
 

طريقة تبلقح يف النباتات » تزاكج األمشاج
الدنيا يكوف فيها اظتشيج 
الذكرٌم كاألنثوٌم ؼتتلفُت يف 

 5«شكلهما أك عملهما.

Gametes 
conjugation6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

منتشرة يف طريقة لقح » تساكم األمشاج
النباتات الدنيا، كىٌي أف 
يكوف اظتشيجاف اللذاف حتصل 
ّٔما البلقحة من اندماجهما 

 7«متساكيُت.

isogametes8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
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 .1/406معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .76، صعرب(: ػتمد فرج اضتاسي –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .1/296معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .99عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 4
 .1/350معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 . 124عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .1/375معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .62عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8

تكاثر ال يتٌم عن طريق » جنسيٌ تكاثر ال
االتصاؿ اصتنسٌي كإفٌتا يتٌم 

حيواف منوم عن طريق دمج 
كبويضة، كزرعهما معا يف 

 1«رحم اظترأة.

Asexual 
mutiplication2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

استخداـ كائنات دقيقة » تكنولوجيا حيوية
كمواد بيولوجٌية إلؾتاز 

 3«عمليات صناعٌية.

Biotechnology4  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب)تكنولوجيا(+ 
 لفظ مًتجم )حيويٌة(.

طبقة خارجٌية للخلٌية، توجد » جدار اطتلٌية
يف النباتات كبعض الطحالب 
كالفطريات كالبكتَتيا، كال 

 5«توجد يف اطتبليا اصتيوانٌية.

Cell wall6  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

مادة بركتينٌية طبيعٌية تتكوف » جسم مضاد
داخل اصتسم يف الدـٌ أك 
األنسجة ظتقاكمة البكًتيا، 

 7«كقد تكتسب بالتحصُت.

Antibody8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
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 .1/521معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .228عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .1/694معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .491عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 4
 .1/694معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .489عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .2/1600معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .475عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8

للكائنات اضتٌية بقايا عضويٌة » حفريات
نباتية كحيوانٌية، حتٌولت إُف 
مادة معدنٌية بسبب دفنها 
أزمنة طويلة مع مياه جوفيٌة 
ػتٌملة باظتواد اظتعدنٌية الٌذائبة 
اليت حتٌل ػتٌل مادهتا 

 1«العضويٌة.

fossils2  كحدة معجمٌية داللٌية
بسيطة استحدثت 
ٍفرًيٌة"  باالشتقاؽ من "حى
على ىيئة رتع اظتؤٌنث 

 ٌساَف.ال
 
 

خلية بكتَتيٌة عدنتة اصتدار، » خلٌية كركيٌة
أك ضعيفتو ؽتٌا يعطيها شكبل 

 3«كركيٌا.

Spherocyte4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
خلٌية ثنائٌية الصبغيٌات، دتٌر » خلٌية منويٌة

باالنقساـ اظتنٌصف، لتكٌوف 
 5«أربع نطيفات.

Sperm cell6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
قادر على حتضَت مواده » ذايت التغذيٌة

العضويٌة اطتاصة من عناصر 
معدنٌية، أك الذم نتكنو أف 
يعيش يف بيئة معدنٌية دتاما 
بدكف أف يأخذ شيئا من 

 7«الكائنات األخرل.

Self - feeding8  معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
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 .2/1395عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 1
 .239عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .2/1352معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .102عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 4
 .1/408ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد 5
 .198عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .1/600معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .98عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8

غتموعة من الكائنات اضتٌية » طراز جينػيٌ 
حتمل الصفات الوراثٌية 

 1«نفسها.

Genotype2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-
( + لفظ لفظ مًتجم)طراز 

 معٌرب]ا. منس[ )جينػٌي(.
مادة بركتينٌية يف ببلـز الدـ »  عامل مضاد للنزؼ

تشارؾ يف عملية ختثٌر الٌدـ 
كتعترب أساسٌية يف تلك 

 3«العملٌية.

Anti-bleeding  
agent4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحي: -

 حقل الطبٌ حقل األحياء+
علم يهتم بدراسة أطوار » علم األجٌنة

تكوين اصتنُت يف النبات 
 5«كاضتيواف ك اإلنساف.

Embryology6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
علم  اضتياة أك البيولوجيا، » علم األحياء

كىو علم يتناكؿ غتموع ما 
يشاىد يف اإلنساف 
كاضتيوانات كالنباتات من 
ؽتٌيزات تفٌرؽ بينها كبُت 
اصتمادات، كالتغذيٌة كالنمو 

 7«كالتناسل كؿتو ذلك.

Biology8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
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 .1/394د ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزت1
 .475عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم  2
 .1/358معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .87عرٌب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 4
 .1/500ة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصر 5
 .203عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6

علم األحياء 
 االجتماعيٌ 

دراسة العوامل البيولوجيٌة »
احملٌددة للسلوؾ االجتماعي 

على نظريٌة تقوؿ: إٌف  اظتبٍت
مثل ىذا السلوؾ عادة ما 
ينتقل كراثيا، كيكوف عرضة 

 1«لعمليات التطٌور.

Sociobiology2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل األحياء + حقل 
 االجتماع.

 
اصتراثيم أك علم يدرس » علم اصتراثيم

البكًتيا كفرع من فركع 
الطٌب، كلو أقتٌية يف الزراعة 

 3«كصناعة األغذيٌة كؿتوىا.

Bacteriology4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

األحياء + حقل حقل 
 .الطب

 
علم يدرس بنية اضتشرات » علم اضتشرات

كأنواعها كحتوالهتا كطباعها 
كأضرارىا، كمنافعها كطرؽ 
مكافحتها، كيسمى: 

 5«اضتشريات.

Entomology6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
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 .1/693معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .165عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم  2
 .2/1228اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية 3
 .350عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 4
 .1520، 2/1519معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .384عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .3/1759لغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم ال7
 .551عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8

فرع من فركع علم األحياء، » علم اطتلٌية
يبحث يف شكل اطتلٌية اضتٌية، 
كبنياهنا، ككظيفتها، ك  

 1«كيميائها كدكرة حياهتا.

Cytology2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

علم يتناكؿ دراسة الشكل » علم الشكل
اطتارجٌي للنبات أك 

 3«اضتيواف.

Morphology4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 االصطالحّي:االشتراك -

حقل األحياء + حقل 
 اصتيولوجيا. 

علم يعٌت بدراسة عظاـ » علم العظاـ
اإلنساف كالفقاريات 

 5«األخرل.

Osteology6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

العلم الذم يتناكؿ دراسة » علم الفَتكسات
الفَتكسات ك األمراض 

 7«الفَتكسٌية.

Virology8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)علم( + لفظ 
معٌرب]ج.مؤ.س[ 
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 .3/2422معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .238عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 2
 .1/693معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .238، 124عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم  4
 . 3/3282معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .294ي، صعرب(: ػتمد فرج اضتاس -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم6
 .3/2131معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .489عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 8

 )فَتكسات(.
علم يبحث يف انتقاؿ » علم الوراثة

صفات الكائن اضتي من جيل 
إُف آخر، كتفسَت الظواىر 
اظتتعٌلقة بطريقة ىذا 

 1«االنتقاؿ.

Genetics2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 

فرع من علم األحياء، يعٌت » علم الوراثة اطتلومٌ 
بالوراثة كاظتكٌونات اطتلويٌة 

 3«اظترتبطة بالوراثة.

Cellular  
Genetics4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافٌيا  

ثبلثٌية كصفيٌا)مصاحبة 
 االسم(.

خاٌصة أٌكلٌية من خصائص  قابلية التهٌيج
اضتياة من شأهنا أف ّتعل 
الكائن اضتٌي يستجيب 

 5«للمنٌبو.

Irritability6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

غترل اطتصٌية لتمل اظتٍت إُف » قناة منوية
اطتارج كخاصة اصتزء الذم 

رم من الرببخ إُف القناة إُف كت
 7«القناة الدافقة.

Spermatic duct8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

176 

                                                             
 .3/2379معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .50ضتاسي، صعرب(: ػتمد فرج ا -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم2
 .2/1098معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .2235عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .3/2049معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .530، 16عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  6

كصف لكائن حي ال يعتمد » ىوائيٌ ال
يف تنٌفسو على 

 1«األكسجُت.

Anaerobic2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا منفيٌا)ال + اسم(.

 
 

سائل معٌقم لتتوم على » لقاح السلٌ 
الربكتينات اظتأخوذة من 
العصيٌبات الٌسلٌية الكاملة 
الٌنمو، يستخدـ يف 
االختبارات على مرض 

 3«الٌسل، كالوقاية منو.

Tuberculosis 
vaccine4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 

الربكتينات متميزة  تركيبة من لولب ألفا
بسلسلة لولبٌية من األزتاض 

 5«األمينٌية.

Alpha-screw6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)لولب(+ لفظ 
 معٌرب)ألفا(.
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 .3/2379معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .10عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .2/936زتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أ3
 .363عرٌب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص  -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم4
 .2/1352معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .62عرٌب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .3/1942رة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاص7
 .98عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم8

تكوين مليء باعتواء يف » مثانة ىوائٌية
العديد من أنواع السمك 

على بقاء السمك  يعمل
طافيا أك مساعدتو على 

 1«التنٌفس.

Air-bladder2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

غتموعة من اطتبليا العصبيٌة » مركز عصبػيٌ 
اظتتصلة اليت تؤدم كظيفة 

 3«معيٌنة.

Nerve centre4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.
مواد دتٌوهنا الكائنات اضتٌية » مضادات حيوية

الدقيقة كالبكًتيا كالفطريات، 
توقف فتٌو أنواع معيٌنة من 

 5«البكًتيا الضارة أك تقتلها.

Antibiotics6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

خفض كثافة عشائر أٌم » مكافحة بيولوجٌية
نوع ضاٌر باستخداـ أعدائو 
الطبيعٌية من مفًتسات أك 

 7«طفيليات أك ميكركبات.

Biologic control 
8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)مكافحة( + 
لفظ معٌرب ]ـ. صنع[ 

 )بيولوجٌية(.
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 .406، 1/405معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .478عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم2
 .3/2345ظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية ا3
 .345عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم4
 .3/2345معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .393عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم6
 .3/2371ة اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربي 7
 .238عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص -معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجية )إؾتليزم8

ىرموف يؤثٌر يف األعضاء » اصتنسىرموف 
التناسلٌية كالسلوؾ كتطٌور 
اطتصائص اصتنسٌية 

 1«الثانويٌة.

Sex  hormone2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

لفظ معٌرب)ىرموف( + 
 لفظ مًتجم)اصتنس(.

النخاميٌة ىرموف تفرزه الغٌدة » ىرموف اضتليب
 3«يستثَت إفراز اضتليب.

Milk  hormone4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب)ىرموف( + 
 لفظ مًتجم)اضتليب(.

 
ىرموف تفرزه الغٌدة الصٌماء » ىرموف غتاكرات الٌدرقية

آّاكرة للغدة الٌدرقٌية، كيضبط 
الفوسفور  نسبة

.  5«كالكالسيـو

Parathyroid 
hormone6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب )ىرموف( + 
لفظ مًتجم )غتاكرات( + 

 لفظ مًتجم )الدرقٌية(.
علم يبحث يف التغيَت » ىندسة اصتينات

الكائنات اظتتعٌمد للجينات يف 
 7«اضتٌية.

Genes 
engineering8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-
لفظ مًتجم )ىندسة( +  
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 التعليق على الجدول:

 عبارة"65كستوف" )ستسة بةالوحدات اظتعجمٌية اظتركٌ  االصطبلحات البيولوجيةيغلب على 
اكيب إُف جانب بعض الًتٌ الًتكيب اإلضايٌف بُت الًتكيب الوصفٌي بالٌدرجة األكُف مٌث ( تنٌوعت ةاصطبلحي
، كل داللة اصطبلحيةحسب ما يبلئم كصف  كثبلثٌية -يف الغالب–مبصاحبات ثنائٌية  ةالوصفيٌ اإلضافية 

خوفا منهم على اختبلؿ  تررتة دالالهتا نقل اظتًترتُتاصتزئٌية اليت تعٌذر على  الًترتاتإضافة إُف بعض 
)أنبوبيات، تبويض،  اصتديدة الوحدات البسيطةمعانيها اصتوىرية، كما يتضٌمن ىذا اضتقل غتموعة من 

 آّمع اللغوٌم القاىرمٌ  ة عمبل مبا أقرٌهمأخوذة من أصوؿ عربيٌ اليت َف تعرفها العربٌية قدنتا  صبغيات(
علم التشريح كالطب بالدرجة األكُف إُف جانب شمل ِبصوصها، أما من حيث االشًتاؾ االصطبلحٌي ف

 علم االجتماع كاصتيولوجيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفظ معٌرب ]ج. مؤ. س[ 
 )جينات(.
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 االقتصاد:مصطلحات حقل  .3

 عبارة ال /المصطلح 
 ةالعربيّ  ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

ضرائب يسمح من خبللو  قانوف » إعفاء ضريبػػيٌ 
لدافع الضرائب أف يستبعد أنواعا 
معيٌنة من دخلو كيعفيها من 

 1«الٌضرائب.

Tax exemption2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

زيادة اإلنتاج على » إفراط اإلنتاج
 3«االستهبلؾ.

Over-
production 

Overproduction4 
 

معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

أمر إُف بنك بعدـ دفع شيك » أمر إيقاؼ
 5«ػتٌرر.

Stop order6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
عملٌية مصرفٌية، كىي عبارة عن  » أكراؽ االعتماد

كتب تسٌلمها اظتصارؼ لزبائنها 
كتكوف موجهة ألحد أك بعض 
عمبلء أك ككبلء ىذه اظتصارؼ، 
كتدعوىم فيها لكي يضعوا حتت 
تصٌرؼ حامليها اظتبالغ اليت 

 
 
 
 
 
 

داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل االقتصاد+حقل 
 السياسة.

                                                             
 .2/1356معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

 
2Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, librairie du liban publishers, Beirut- Lebanon, first impression, 2000, p154. 

 معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،3
4Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni, librairie du liban publishers, Beirut- Lebanon, Troisièmeédition, 2001, p830. 

 
 .1/117معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni, p818. 
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لتتاجوف إليها لغاية مبلغ معٌُت، 
 1«كضمن مهٌمة معيٌنة.

Credentials2 
 
 

رتعٌية تعاكنٌية تؤٌسس بغرض » احٌتاد الٌتسليف
إمداد أعضائها بالٌسلف 

 3«كالقركض بفائدة معقولة.

Credit union4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا إضافيٌا)مصاحبة

 ثنائٌية االسم(.
معاىدة ترـب بُت بلدف أك أكثر » اتفاقية ّتارية

لتنظيم العبلقات التجاريٌة بينها أك 
 5«بُت مواطنيها.

Trade 
agreement6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:

حقل االقتصاد+ حقل 
 التجارة.

كمٌية من رأس اظتاؿ تيستبقى » مٌ احتياطي نقد
من االستثمار؛ لتغطّْي مطالبى 
ػتتملة أك ؽتكنة "يصل 
االحتياطٌي النقدٌم يف بعض 

 7«البلداف إُف مئات اظتليارات".

Cash reserve8 
 
 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

بلدين  دفعها يف مكانُت أك» ازدكاج الضرائب
 9«ؼتتلفُت.

Double/dual  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .3/2426معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
لبناف، )د.ط(،  -عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، مكتبة لبناف، بَتكت –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 2

 .146ـ، ص2000
 .3/2410معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .148مٌي نبيو غطٌاس، صعرٌب(: احملا –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 4
 .1/285معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français– Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni, p07. 

 .1/584معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .1/78ـ، 2008األردف، الطبعة األكُف،  -مسعود، دار الشركؽ، عمافاظتوسوعة االقتصادية: شتيح 8
 .2/1006معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

10Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): 
Joreige, p60. 
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اسًتاتيجٌية استثماريٌة يتٌم من » استثمار طويل األجل

خبلعتا شراء أسهم كاالحتفاظ 
ّٔا كاستثمار بعيد اظتدل لتحقيق 
أعلى كم من العوائد، إضافة إُف 

نتيجة فرؽ حتقيق أرباح 
 1«الٌسعر.

Longterm 
investment2 

 
 
 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيٌا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

استثمار ال يزيد أجلو عن ثبلث » استثمار قصَتاألجل
سنوات، يشمل أدكات مالٌية 
كسندات قصَتة األجل، كتتيح 
األدكات اظتالٌية قصَتة األجل 

فوائد، كما أٌف تقٌلب حتقيق 
أسعارىا يظٌل ػتدكدا كرغم ذلك 
فإهٌنا توٌفر أقٌل قدر من العائدات 

 3«على اظتدل الطويل.

Shortterm 
investment4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيٌا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 
 
 
 
 

غتموع اظتعارؼ اطتاٌصة بالوضع » اقتصاد اجتماعيٌ 
 5«العٌماٌِف كحتسينو.

Social economy6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
حركة اإلنتاج كالتوزيع كالتبادؿ » اقتصاد السوؽ

كفق قواعد االقتصاد اضتٌر، 
اظتعتًمد على حرٌيٌة التجارة كرأس 

ا عن قبضة الدَّكلة.  7«اظتاؿ بعيدن

Market 
economy1 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .1/327ر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عم1
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد2

 .157لبناف، )د.ط(، )د.ت(، ص -دار الراتب اصتامعٌية، بَتكت
 .1/327معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -كاظتاؿ )اقتصادمعجم التجارة 4

 .242ص
 .3/1819معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni, p790. 

 .3/1819معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
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األرقاـ اليت تيقاس ّٔا درجة » األرقاـ القياسٌية
ات اليت تطرأ على بعض  التَّغَتُّ
الظواىر االقتصاديٌة كاألسعار 

 2«كاألجور.

Records3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

اضطراب فجائٌي يطرأ على » األزمة االقتصادية
التوازف االقتصادم، كينشأ عن 
اختبلؿ التوازف بُت اإلنتاج ك 
االستهبلؾ ؽتٌا يسٌبب الغبلء 

 4«كاإلفبلس.

Economic crisis5  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

من األسهم دتٌكن غتموعة » األسهم العاديٌة
حاملها من اضتصوؿ على حٌصة 
من األرباح كموجودات الشركة 
بعد سداد كافة اظتطالبات اظتسبقة 
اظتستحٌقة عليها، كتتذبذب أسعار 
ىذه األسهم طبقا ألداء 

 6«الٌشركة.

Ordinary Shares7  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 
 

تدٌفق الٌسلع نتيجة لفتح أبواب » اإلغراؽ االقتصادمٌ 
االستَتاد ؽتا يؤدم إُف عجز 
اإلنتاج احمللٌي عن اظتنافسة إٌما 

Economic 
dumping2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

                                                                                                                                                                                   
1Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p105. 

 .2/930معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،2
3Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni, p715. 

 .1/88معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 4
5Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p63. 

 .2/1572، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر6
7Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni, p567. 
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لعدـ جودة اإلنتاج كإٌما الرتفاع 
 1«الٌتكلفة.

غتموعة من األدكات االستثماريٌة   األكراؽ اظتالية
كاألسهم كالسندات كالٌصناديق 

 3االستثماريٌة كؿتوىا.

Securities4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
أكراؽ يصدرىا بنك اإلصدار » األكراؽ اظتصرفٌية

مشتملة على التزاـ بدفع مبلغ 
اظتعدنٌية ضتاملها معُتَّ من النُّقود 

 5«عند الطَّلب.

Bank paper6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

مبدأ يتٌم من خبللو اٌدخار » االستثمار الًتاكميٌ 
مبالغ معيَّنة كبشكل دكرٌم منتظم 
الستثمارىا يف األسهم، كتلك 
الطَّريقة مرحبة لبلستثمار على 

 7«البعيد.اظتدل 

Cumulative 
investment8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

العمليات االستهبلكٌية اليت ال » االستهبلؾ اصتماعيٌ 
نتكن تنظيمها كإدارهتا إال بصورة 
رتاعيَّة؛ نظرنا لطبيعة اظتشكلة 

 9«كحجمها.

Collective 
consumption10 

معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

نتج » االستهبلؾ الذايت
ي
جزء من اإلنتاج يستهلكو اظت

كعائلتو عوضنا عن تصريفو كطرحو 
 1«يف السُّوؽ.

Self-
consumption2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

                                                                                                                                                                                   
 .190، 186عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 2
 .3/1820معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .3/2426معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1/71اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 4
 .3/2426معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .45عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 6
 .2/938عربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة ال7
 .301، 149عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 8
 .3/2359معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،9

10Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): 
Mustapha Henni, p130. 
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علم يهتٌم بدراسة القوانُت اليت » السياسيٌ االقتصاد 

تتحكم يف عملية اإلنتاج كتوزيع 
الوسائل اليت يشبع ّٔا اإلنساف 

 3«حاجاتو.

Political 
economy4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

مذىب كارؿ ماركس القائل بأٌف » االقتصادكيٌة اظتاركسٌية
كالقول االقتصاديٌة ىٌي  األحداث

أساس رتيع الظواىر التارمتٌية 
كاالجتماعٌية، كػترٌكها 

 5«الرٌئيسٌي.

Marxism 
economic6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب 
)االقتصادكيٌة(+ لفظ 
 مًتجم]ـ.صنع[)اظتاركسٌية(.

استغناء الٌدكلة بإنتاجها عن » الذايتٌ االكتفاء 
 7«االستَتاد من غَتىا.

Self- sufficiency8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غتموعة الٌسفن غَت اظتسٌلحة » البحرية التجارية
 9«الناقلة للبضائع ك اظتسافرين.

Merchant navy10 مرٌكبة  كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
                                                                                                                                                                                   

 .3/2359معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،1
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد2

 .238ص
 .3/1819ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد 3

4Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p124. 

 .3/1819معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
6Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni,p265, 481. 

 .3/1947، 1/801معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
8Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p143. 

 .1/164معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9
10Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): 
Mustapha Henni, p478. 
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 الٌتسعَت اإلجبارم
 / الٌتسعَت اصتربمٌ 

السعر الرشتٌي الذم حتٌدده »
الٌدكلة للسلع حبيث ال كتوز 

 1«للبائع أف يتعداه.

Tariffing2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
الزيادة اظتفرطة يف النَّقد اظتتداكؿ » التضخم النقدمٌ 

اليت تؤدّْم إُف ارتفاع األسعار 
كاـتفاض القيمة الشّْرائيَّة للعملة 

 3«الورقيَّة.

Monetary 
inflation4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

بياف سنوٌم للوضع اظتاِف لشركة » التقرير السنومٌ 
عملياهتا كيعرض ما يصف 

ميزانيتها كاضتساب اطتتامٌي ك 
بياف الٌدخل كمعلومات أخرل 

 5«هتٌم اظتساقتُت.

Annual report6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 

عملٌية الصعود كاعتبوط يف سعر » التقلٌبات الٌسعرية
ـٌ، ككٌلما   االستثمار بشكل عا

ىذا االرتفاع  كاف حجم
كاالـتفاض كبَتا كاف االستثمار 

 7«عرضة للتقٌلب.

Price 
fluctuations8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

                                                             
 .1/341معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni, p841. 

 .2/1351اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية 3
4Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni, p513. 

 .3/1795معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
6Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p16. 

 .3/1848، 2/1068معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد8

 .202ص
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رفع مستول الٌدخل القومٌي » التنمية االقتصادية
بزيادة اإلنتاج ك حتسُت 

 1«اإلنتاجٌية.

Economic 
development2 

معجمٌية داللٌية مرٌكبة  كحدة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
نظريٌة اقتصاديٌة حديثة مفادىا » التوازف االقتصادمٌ 

أٌف ىناؾ أسبابا متعٌددة تؤثٌر يف 
حتديد قٌيم الٌسلع بسبب الًٌتابط 

 3«بُت رتيع الظواىر االقتصاديٌة.

Economic  
equilibrium4 

بة كحدة معجمٌية داللٌية مركٌ 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

غتموعة القول اظتنتجة يف  الثركة القومٌية
 5الٌدكلة.

National wealth6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
الفائدة اليت حتسب على قرض » اطتصم اظتصريفٌ 

مقٌدما، كتقتطع عند تسديد 
 7«القرض.

Bank Discount8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
رتلةي األيجور كاألرباح كالفوائد  الٌدخل القوميٌ 

ة  كالقيم صتميع السّْلع اظتنتجى
كاطتدمات اظتقٌدمة يف سنة معيٌنة 
لدكلة ما، أك ىو غتموع دخوؿ 
األفراد كاعتيئات يف خبلؿ مدَّة 

 9تقٌدر عادة بسنةو.معيٌنة 

National 
Income1 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

                                                             
 .3/2290ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد 1

2Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p63. 

 .3/2432معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  - فرنسيٌ  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد4

 .89ص
 .1/315معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .1/256اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 6
 .2/1292معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
-عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، الدار اصتماىريٌة، بنغازم -صارؼ( إنكليزم اظتعجم الشامل ظتصطلحات )العلـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظت8

 .60ق، ص1425ليبيا، الطبعة األكُف، 
 .3/1877معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9
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كثيقة تتضٌمن التزاما بدفع مبلغ » الٌسند اإلذينٌ 
معٌُت إلذف شخص معٌُت أك 

 2«ضتاملو يف تاريخ معٌُت.

Promissory 
Note3 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.
سوؽ هتتٌم بتحقيق اظتنفعة » السوؽ االستهبلكٌية

الشخصٌية من الٌسلع أكثر من 
 4«اىتمامها بإنتاج ىذه الٌسلع.

Market, 
consumer5 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
با كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركي

 االسم(.
 سوؽ يٌتم التعامل فيها خارج» السوؽ اضترة

 6«البورصة أك اصتمرؾ.
Free market7  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.

سوؽ استغبلؿ األمواؿ ألجل » السوؽ اظتالية
 8«طويل.

Financial 
Market9 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

اقتصاديٌة تتأٌلف من كحدة » السوؽ اظتشًتكة
دكؿ؛ كذلك إلزالة أك تقليل 
اضتواجز اليت تعيق التجارة بُت 

 10«الدكؿ األعضاء.

Common 
market11 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

                                                                                                                                                                                   
1Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p111. 

 .1/79جم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، مع2
3Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p129. 

 .3/2359معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 4
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -ؾبنو  -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد5

 .163، 59ص
 .1/469معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 6
 .1/381اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 7
 .3/2140معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 8
 .1/369مسعود، اظتوسوعة االقتصادية: شتيح 9

 .2/1138معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 10
 .1/372اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 11
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بضائع كطنٌية ترسل إُف ببلد » الصادرات
أخرل لبيعها، عكسها 

 1«الواردات.

Exports2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "صىاًدر" على زنة 

 رتع اظتؤنث الٌساَف.
العجز يف اظتيزاف 

 التجارمٌ 
زيادة قيمة الواردات عن قيمة »

 3«الصادرات.
Balance of trade 

deficit4 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيا 
كصفيٌا)مصاحبة ثبلثٌية 

اصتر االسم + حرؼ 
 "يف"(.

العجز يف ميزاف 
 اظتدفوعات

زيادة اظتصركفات عن »
 5«اإليرادات.

 

Balance of 
payment deficit6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 
ثبلثٌية االسم + حرؼ اصتر 

 "يف"(.
 

نظاـ اقتصادٌم يعمل على إزالة » العدالة االجتماعية
الكبَتة بُت الفركؽ االقتصاديَّة 

 7«طبقات آّتمع.

Social justice8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غتموعة األنظمة كالقوانُت اليت » القانوف التجارمٌ 
تنظّْم كحتكم ؼتتلف األعماؿ 

 9«كالنَّشاطات التّْجاريٌة.

Commercial 
law10 

مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

                                                             
 .2/1278معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1/454اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 2
 .2/1459معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1/507اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 4
 . 2/1459معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .1/508اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 6
 .2/1468معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .1/514اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 8
 .1/284بية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العر 9

عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد10
 .52ص



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

190 

حقل االقتصاد+حقل 
 القانوف.

القيمة اظتبيَّنة يف السّْجبلت  القيمة الدفًتية
اضتسابٌية ألصلو من األصوؿ دتييزنا 
عتا عن قيمتو اضتقيقٌية أك قيمتو 
السُّوقٌية، كلذا فالقيمة الدَّفًتيٌة 

األصلٌي ناقص ىي الثَّمن 
 1االستهبلؾ آّتمعٌي.

Book value2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

درجة استجابة الكمٌية اظتطلوبة » اظتركنة الٌسعرية
أك اظتعركضة منها للتغٌَت يف 

 3«الٌسعر.

Price elasicity4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.
 

مؤسسة رشتٌية تتوٌُف إصدار » اظتصرؼ اظتركزمٌ 
الٌنقد كالٌرقابة على النشاط اظتاٌِف 
للدكلة كاإلشراؼ على اظتصارؼ 

 5«األخرل.

Central bank6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

للدكلة كما عليها من بياف ما » اظتيزاف اضتسابٌ 
 7«الٌديوف قبل الدٌكؿ األخرل.

Balance of 
payments8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .1/752معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2/549اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 2
 .2/1068معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد4

 .203ص
 .2/1292معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -كاظتاؿ )اقتصادمعجم التجارة 6

 .46ص
 .1/491معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .43عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 8
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غتموع السّْلع كاطتدمات النّْهائٌية » الناتج القوميٌ 
اظتتولّْدة عن نشاط غتتمع معُتَّ 
يف زمن ما، ىو عادة سنة "تػيقىوَّـ 

 1«البلداف بناّتها القومٌي اطتاـ".

National output2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

بياف يعطي لصاحبو اضتٌق يف » بوليصة التأمُت
طلب التعويض أك صرفو من 

 3«شركة التأمُت.

Insurance 
Policy4 

 

ٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية دالل
فيٌا)مصاحبة تركيبا إضا
 ثنائٌية االسم(.

 ترجمة جزئية:-
لفظ معٌرب)بوليصة( +لفظ 

 مًتجم )التأمُت(.
 

الٌسند أك االيصاؿ الذم » بوليصة الشحن
يتسٌلمو صاحب البضائع اصتاىزة 
للشحن من الشركة اليت تنقل 

 5«ىذه البضائع.

Bill of lading6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 فيٌا)مصاحبةركيبا إضات

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئية:-

لفظ معٌرب)بوليصة( +لفظ 
 مًتجم )الشحن(.

تقرير حساٌب يلخّْص بنود » بياف الٌدخل
اإليرادات كبنود اظتصركفات كيبُتّْ 
الفركؽ بينهما؛ أم الدخل 
الصايف خبلؿ مٌدة معطاة، كىو 
يوضح األسباب اليت أٌدت إُف 
الربح أك اطتسارة كيعرؼ أيضنا 

 7«األرباح كاطتسائر.ببياف 

Income 
statement1 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .3/2164معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .344عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، ص -اظتعجم الشامل ظتصطلحات )العلـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظتصارؼ( إنكليزم  2
 .1/265معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -أعماؿ إدارة -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد4

 .137ص
 .1/265معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .1/170اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 6
 .1/275معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
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تقرير ماِف مفٌصل يعرض كضع » بياف اظتيزانية
األصوؿ كاطتصـو كحقوؽ اظتلكٌية 
يف شركة ما حىت تاريخ معٌُت، ىو 
عادة هناية كٌل شهر، كيغطي 

اظتعلومات عن تلك التقرير اظتاٌِف 
 2«الفًتة فقط.

Budget 
statement3 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 

إجراء تلجأ إليو الدٌكؿ أك » ّتميد األمواؿ
اظتصارؼ ال تفرج مبقتضاه عن 
األرصدة اظتالٌية لفرد أك ىيئة أك 
مؤسسة ما كتوٌقف سيولتها 

كتقٌيد حريٌة الٌسحب كانتقاعتا، 
 4«منها.

Freezing 
ofFunds5 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 

اإلقبلؿ من فًتة اطتدمة أك » ختفيض اظتيزانية
االعتمادات اظتالٌية بناء على قٌلة 
الطٌلب أك اإلنتاج أك عدـ إمكاف 

 6«تدبَت اظتوظّْفُت كالعٌماؿ.

Reduction of  
budget7 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -كاظتاؿ )اقتصادمعجم التجارة 1

 .133ص
 .1/275معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد 3

 .251، 36ص
 .1/390معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 4
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد5

 .116، 115ص
 .1/670عاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظت6

7Interpreter’s Thematic Dictionary (English – Arabic): Hussein Abdul-Raof, p140. 
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قركض مالٌية تقٌدمها الدكؿي أك » تسهيبلت ائتمانية
البنوؾ أك اظتؤٌسسات أك 
الشَّركات، تقـو على عنصرم 
الثقة كاظتٌدة احملٌددة، كذلك 
الستثمارىا يف اإلنتاج 

أك يف النشاط كاالستهبلؾ، 
االقتصادٌم "قٌدـ لو اظتصرؼ 
تسهيبلت ائتمانٌية إلقامة 

 1«اظتشركع."

Financing 
facilities2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

ر بأمواؿ » تعزيز االستثمار زيادة رأس اظتاؿ اظتستثمى
مقًتىضة ّٔدؼ زيادة األرباح، 

ىذا األسلوب أنٌو كمن سلبيات 
 3«قد يزيد اطتسائر.

Investment 
promotion4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

مبدأ اقتصادم يقضي بتحرير » تعوًن العملة الوطنيٌة
سعر الٌصرؼ للعمبلت األجنبٌية 
مقابل العملة الوطنٌية، كإطبلؽ 
قول العرض كالطلب كحدىا 

 5«لتحٌدد قيمة العملة الوطنٌية.

Floating of 
national 

currency6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

ختفيض أك تقليل قيمة الضريبة » هتٌرب ضريبػػيٌ 
 7«بطرؽ غَت قانونٌية.

Tax evasion8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.
 

                                                             
 .1/124معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1/252اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 2
 .1/327معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد4

 .141ص
 .2/1579معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -ل. إؾتليزم نق -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد6

 .110ص
 .3/2341معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7

8Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe): Mustapha 
Henni, p312. 
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حساب بنكٌي مسٌجل باسم » حساب مشًتؾ
شخصُت أك أكثر ؽتٌا يسمح 
بالٌسحب ألٌم منهم أك غتتمعُت 

 1«إذا نٌص شرط على ذلك.

Joint Account2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

يف أحد أمواؿ يتٌم إيداعها » حساب مصريفٌ 
اظتصارؼ تكوف قابلة للٌسحب 

ودع.
ي
 3«من قبل اظت

Bank account4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
حٌق امتبلؾ أصل، كىذا اضتٌق » حقوؽ اظتلكية

نتنح مالكو امتيازات كصبلحيٌات 
 5«معيَّنة.

Titles6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
نوع من صكوؾ التحويل » حوالة مصرفيٌة

يشًتل من أحد اظتصارؼ 
 7«كيسمى كذلك شيك مصريٌف.

Bank Draft8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
فتط من الٌدراسات اظتنظٌمة » دراسة اصتدكل

اظتتاحة يهدؼ إُف تقييم اظتوارد 
لتحقيق غرض معٌُت مع التقييم 
اظتتبلـز لقدرات ك إمكانيات 

 9«تدبَت ىذه اظتوارد.

Feasibility 
Study10 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 
 

                                                             
 .1/490ر عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتا1

2Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p10. 

 .2/1292معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
4Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p24. 

 .1/532معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .541عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 6
 .2/1292معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .46عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –يزم معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكل8
 .1/352معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .1/319اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 10
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دفًت يسٌجل بو البنك مقدار » دفًت اضتساب اظتصريفٌ 
 1«اإليداع أك الٌسحب للمودع.

Book of bank 
account2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيا 
كصفيٌا)مصاحبة ثبلثٌية 

 االسم(.
نظاـ اقتصادم تكوف فيو رؤكس » رأشتالية

األمواؿ ؽتلوكة ألصحاب األمواؿ 
اظتوظٌفة، كغَت ؽتلوكة للعٌماؿ، 
كمن أىٌم خصائصو التٌنافس اضتٌر 

 3«لتحقيق أكرب ربح ؽتكن.

Capitalism4  كحدة اشتقاقٌية داللية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
اظتركب اإلضايٌف "رأس 
اظتاؿ" على ىيئة اظتصدر 

 الصناعٌي.
رصيد اضتساب الذم يزيد » رصيد دائن

فيهمجموع اظتبالغ الدائنة على 
 5«غتموع اظتبالغ اظتدينة.

Credit balance6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة تركيبا إضافيٌا

 ثنائٌية االسم(
رصيد اضتساب الذم تزيد فيو » رصيد مدين

اظتبالغ اظتدينة على غتموع اظتبالغ 
 7«الدائنة.

Debit balance8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
تدٌخل اضتكومة أك اظتصرؼ » رقابة الٌصرؼ

اظتركزٌم يف سعر الٌصرؼ 
 9«للعمبلت.

Exchange 
Control10 

 
 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .2/1292معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .68، 45عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم  2
 .2/837معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3

4Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français - Anglais - Arabe): 
Mustapha Henni, p105. 

 .899، 1/898اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم 5
 .146عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 6
 .2/899معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -ُتتأم -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد8

 .73ص
 .2/923معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

10Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English – French- Arabic): 
Mona Joreige, p68. 
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 /سعر اإلقفاؿ
 سعر االغبلؽ

السعر الذم ييباع بو الٌسهم »
اظتاِف أك العملة يف آخر صفقة 
عيقدت قػيبػىٍيل إقفاؿ البورصة، 

 1«كيقابلو سعر االفتتاح.

Closing price2  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

 /سعر التبادؿ
 سعر الصرؼ

السعر الفعلٌي لصرؼ عملة ما »
 3«يف مقابل عملة أخرل.

Exchange rate4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
الرَّسم الذم يتقاضاه مصرؼ » سعر اطتصم

اظتركزٌم مقابل خصم الدكلة 
 5«الكمبياالت.

Discount Price6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
السعر السائد أك اظتنتشر الذم » سعر السوؽ

 7«تيباع بو البضائع.
Market 

price/rate8 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 االسم(.ثنائٌية 
أقٌل ًسٍعر بيع مطلوب لورقةو » سعر الطلب

مالٌيةو ما يف سوؽ األكراؽ اظتالٌية، 
أك ىو السّْعر الذم نتكن 
للمستثمر أف يشًتم بو كرقة 
ماليَّة من السوؽ كما ىي 
معركضة، كيسٌمى أيضنا السّْعر 

 9«اظتعركض أك سعر العرض.

Asked price10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 
 

                                                             
 .2/1068تار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼت1

2Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English – French- Arabic): 
Mona Joreige, p40. 

 .2/1068معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1/399اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود،  4
 .1/654عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 5
 .1/402اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 6
 .2/1068معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7

8Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English – French- Arabic): 
Mona Joreige, p105. 

 .2/1407معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9
 .30عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 10
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النسبة اظتئوية لفائدة اظتاؿ يف » سعر الفائدة
 1«السنة.

Interest rate2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
صٌك يثبت قرضا أعطي للدكلة » سند اطتزينة

إُف أجل معٌُت، كتتم اظتعاملة 
 3«اظتصرؼ اظتركزٌم.بواسطة 

Treasury bill/ 
note4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
سند تصرؼ ركاتب العٌماؿ » سند الٌصرؼ

على أساسو من البنك كيكوف 
 5«موثٌقا من جهة عملهم.

Exchange bond6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 سوؽ األكراؽ اظتالية

 
البورصة، ىيئة ال تستهدؼ »

الرٌبح تتوُف اإلشراؼ كإدارة 
 7«تداكالت األكراؽ اظتالٌية.

Stock Exchange8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا إضافيا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
سياسة هتدؼ إُف ختفيض » سياسة الٌتقشف

 9«كتقييد طريقة اظتعيشة.الٌنفقات 
Policy of 
restrain10 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .2/1068معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English – French- Arabic): 
Mona Joreige, p90. 

 .2/1118لغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم ال3
4Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English – French- Arabic): 
Mona Joreige, p159. 

 .2/1118معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد6

 .97ص
 .2/1138معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .1/370اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود،  8
 .3/1818معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،9

عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -أعماؿ إدارة -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد10
 .197ص
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منهج تتٌبعو البنوؾ اظتركزيٌة يف » سياسة السوؽ اضترة
بيع األكراؽ اظتالٌية كشرائها لزيادة 

 1«اظتتداكؿ من النُّقود أك نقصو.

free market 
Policy2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيٌا كصفيا

 )مصاحبة ثبلثية االسم(.
نظاـ ّتبػػى الضرائب » اسة الضرائبسيٌ 

 3«مبقتضاه.
Taxs policy4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا
 ثنائٌية االسم(.

شركات تابعة للدكلة » شركات كطنية
 5«برأشتاعتا.

National 
company6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
سندات تصدرىا اظتصارؼ أك » شهادات االٌدخار

اضتكومات بفائدة معينة تشجيعا 
 7«على االٌدخار.

Saving 
certificates8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
سند كتابة يعطيو البنك إشعارا » إيداعشهادة 

بأٌف اظتذكور فيو قد أكدع عنده 
مقدارا ػتٌددا عادة لفًتة معيٌنة 

 9«كبنسبة فائدة ثابتة.

Deposit 
Certificate 10 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

سند تصدره حكومة أك شركة » شهادة استثمار
قيمة اظتبلغ اظتستىٍثمر  تضمن دفع

 11«باإلضافة إُف عائده.

Investment 
certificate12 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
                                                             

 .1/469معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
2Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français - Anglais - Arabe): 
Mustapha Henni, p624. 

 .2/1134اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم 3
 .532، 421عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم  4
 .3/2463معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .366، 121عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم  6
 .1/726معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .1/427اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 8
 .2/1241معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

10Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): 
Joreige, p56. 

 .1/327معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 11
12Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): 
Joreige, p91. 
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ا » صندكؽ استثمارم ػتفظة استثماريٌة تتٌم إدارهتي
بواسطة جهة مالٌية متخصّْصة، 
كتشتمل على أسهم كسندات 

مة إُف كاستثمارات أخرل مقسَّ 
حصص ؽتلوكة للمستثمرين، 
كيتغَتَّ سعر اضًتصَّة يف الصُّندكؽ 
يوميِّا بناءن على التغَتُّ يف أسعار 

 1«األكراؽ اظتاليَّة اظتكوّْنة لو.

Investment fund2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

تأٌسست مؤسسة دكلٌية » صندكؽ النقد الٌدكِفٌ 
ـ، كمقٌرىا كاشنطن، 1945سنة

كىدفها تعزيز التعاكف الٌنقدم 
الدٌكٌِف كتوسيع نطاؽ التجارة 

 3«اطتارجٌية.

International 
monetary 

fund)IMF 4(  

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌيةاالسم(.

علم االقتصاد 
 السياسيٌ 

الظواىر علم موضوعو معرفة »
اظتتعٌلقة بإنتاج الثركات، كاطتَتات 
اظتاديٌة كتوزيعها كاستهبلكها يف 

 5«غتتمع بشرٌم.

Political 
economy6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

علم لتٌدد لبلقتصاد أىدافو، » علم التخطيط
كيعٌُت الربامج كطرؽ التمويل 

 7«فيذ.كالتن

Science of 
Planning 8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 

                                                             
 .2/1322معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1/446شتيح مسعود،  اظتوسوعة االقتصادية:2
 .3/2265معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3

4Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p91. 

 .2/1134معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
6Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p124. 

  è.ل 1/663معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
8Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français - Anglais - Arabe): 
Mustapha Henni, p615. 
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فرع من فركع االقتصاد أك إدارة » علم احملاسبة
األعماؿ يعٌت بالشؤكف 

 1«اضتسابٌية.

Accountancy2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
نقد لتتفظ بقيمتو كيصعب » عملة صعبةٌ 

 3«لذلك حتويلو.
Hard currency4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.

غسل األمواؿ/ 
 غسيل األمواؿ

حتويل أمواؿ غَت مشركعة )ناّتة »
مثبلن عن ّتارة اظتخدّْرات أك 
السّْبلح أك اصتنس( إُف أمواؿ 

بتحويلها إُف البنوؾ مشركعة 
كدخوعتا يف أرقاـ دفًتيٌة نتكن 
سحبها أك حتويلها عرب القنوات 
اظتشركعة الستثمارىا يف أعماؿ 

 5«اقتصاديٌة مسموح ّٔا.

Money 
laundering6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

سب على مبلغ أصلٌي » فائدة مركبة فائدة حتي
ميضافنا إليو الفوائد اظتًتاكمة حىت 

 7«تاريخ االستحقاؽ.

Compound 
interest8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
الرّْبح اظتضاؼ إُف كلفة اإلنتاج » فائض القيمة

لسلعة ما، أك ىو بوجو عاـ زيادة 
قيمة السلعة أك الدخل لسبب 

أك الدخل خارج عن السلعة 
 9«ذاتو.

Surplus value10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 

                                                             
 .1/491عاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظت1

2Interpreter’s Thematic Dictionary (English – Arabic): Hussein Abdul-Raof, p104. 
 .2/1294معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1/490اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود،  4
 .2/1617معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،5
 .1/516اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 6
 .3/1758معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .2/536اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 8
 .3/1878معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .2/530اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، 10



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

201 

مستند أك سند ماٌِف نتكن نقليو » قابل للتداكؿ
من شخص آلخر بالتظهَت أك 

 1«التحويل.

negotiable2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة  إضافيٌا تركيبا

 االسم+حرؼ اصترثنائٌية 
 "لػػػ"(.

 
رسالة يبعث ّٔا أحد أصحاب » كتاب االعتماد

اظتصارؼ إُف ككبلئو ليحفظوا 
مبلغا من اظتاؿ رىن تصٌرؼ 

 3«شخص مسٌمى.

Letter of Credit4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

أمَّة من مرحلة اقتصاديٌة دتٌر ّٔا » كساد تضٌخميٌ 
األمم، كتتميَّز بالتَّضخُّم دكف أف 
يصاحب ذلك فتٌو اقتصادٌم، 
كىذا يدٌؿ على مقدّْمات أزمة 

 5«اقتصاديٌة.

stagflation6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

األخطار اظترتبطة باحتماؿ أف » ؼتاطر التضٌخم
االرتفاع يف  يؤدّْم التضخُّم أك 

كيٍلفة اظتعيشة إُف تآكل جزء من 
 7«القيمة اضتقيقيَّة لبلستثمار.

Inflation risks8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .1/787اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية 1
 .2/571اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود،  2
 .3/1902معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3

4Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p98. 

 .3/1931أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة العربية اظتعاصرة:5
6Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p147. 

 .1/662معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .701اظتوسوعة االقتصادية: شتيح مسعود، ص8
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شخص مهٌٍت مستقٌل يقـو » مراجع اضتسابات
بالتحقُّق من إعداد القوائم اظتالٌية 

احملاسبٌية اظتتعارؼ طبقنا للمبادئ 
عليها، كيعٌد تقريرنا بنتائج فحص 

 1«القوائم اظتالٌية كعدالتها.

  Controller2 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
مصاحبة إضافيٌا )تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 

نسبة الفائدة اليت يتٌم فرضها » معٌدؿ اطتصم
من ًقبل البنك اظتركزٌم على 

 3«قركض البنوؾ التجاريٌة.

Rate of 
discount4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

اظتنظمة اظتخٌولة ضتٌل اطتبلفات » منظمة التجارة العاظتٌية
التجاريٌة الناشئة بُت ؼتتلف 

 5«الٌدكؿ األعضاء.

World Trade 
Organisation 

(WTO)6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

ميزاف التبادؿ 
 التجارمٌ 

بياف يتٌم بو اظتقارنة بُت قيمة »
الصادرات كقيمة الواردات 
إلحدل الدٌكؿ كفيو يظهر الٌرصيد 

 7«الدائن أك اظتدين.

Balance of trade8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا إضافيٌا كصفيٌا

 ثبلثٌية االسم(.)مصاحبة 
 االشتراك االصطالحّي:

حقل االقتصاد+ حقل 
 التجارة.

تكاليف تشغيل اظتؤسَّسة عدا » نفقات التشغيل
تكاليف اظتواٌد كاأليدم العاملة، 

Cost operating1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

                                                             
 .2/863ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد 1

2Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p47. 

 .2/1469معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
4Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p133. 

 .3/2236معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
6Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p166. 

 .1/284معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
8Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p23. 
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كتعرؼ ىذه التكاليف بأهٌنا تلك 
اليت تستمٌر الشركة يف تكٌبدىا 
بصرؼ النَّظر عن حجم اإلنتاج 

ال  أك مستواه، أك التَّكاليف اليت
نتكن قيدىا مباشرة على حساب 
أيَّة مرحلة أك قسم أك كحدة 
إنتاجٌية معيٌنة يف الشركة، كمثاؿ 
ذلك: ركاتب اظتوظٌفُت كاإلكتار 
كالتأمُت كالصيانة كاالستهبلؾ كما 

 1«إليها.

 ثنائٌية االسم(.

كمبيالة على شكل عملة كرقيٌة » مصرفيةكرقة 
يصدرىا مىٍصًرؼ مصرَّح لو 
بذلك، كتيدفع قيمتيها ضتاملها 

 3«عند الطَّلب.

Bank note4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

لو » ككيل بالعمولة ككيل يبيع بضائع ضتساب موكّْ
مبوجب ترتيب خاٌص، أك لقاء 

 5«عمولة ػتددة.

Commission 
agent6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيٌا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌيةاالسم(.
 التعليق على الجدول:

 الوحدات اظتعجمٌية البسيطةضآلة ىو  ةاالقتصاديٌ  االصطبلحاتأكؿ مبلحظة نسجلها على 
(، األمر الذم ةاصطبلحي عبارة" 103)مصطلحُت فقط( مقارنة بالوحدات اظتعجمٌية اظترٌكبة )مائة كستسة"

سلوب أؼتتلفتُت أك أكثر يف تررتة اظتفهـو األجنيٌب اظتقًتض كسبيل لتفادم  كلمتُتيؤٌكد اعتماد اظتًترتُت  

                                                                                                                                                                                   
2Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p48. 

 .3/2261معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2/1292مر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار ع 3

4Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige,p24. 

 .3/2490معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
6Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p41 
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اإلضايٌف بالدرجة األكُف مٌث  الًتكيب الوصفيٌ  بُتاالصطبلحٌية  عباراتىذه الكقد تنٌوعت "الًترتة اصتزئٌية"، 
 جارة كالقانوف.اسة كالتٌ حقل السيٌ كبٌل من أٌما بالنسبة الشًتاكها االصطبلحٌي فشمل  ، كاإلضايٌف الوصفيٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

205 

 الجيولوجيا:البيئة و مصطلحات حقل  .4

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

علم يبحث يف األقاليم متناكال » اإلقليميٌات
 1«أحواعتا اصتويٌة ك اصتغرافٌية.

Regions2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "إقليم" على زنة 

 ث الٌساَف.رتع اظتؤنٌ 
 التأريخ بالكربوف
 /تأريخ التكربن

طريقة لتقدير عمر األشياء »
األثريٌة، كمعرفة اضتقبة اصتيولوجٌية 
عتا، كذلك عن طريق حساب 
معٌدؿ تفتٌتها النوكٌم، على أساس 
مقدار ما حتتويو من الكربوف 

 3«اظتشٌع.

Carbon dating4  كحدة معجمٌية داللٌية
 إضافيٌامرٌكبة تركيبا 

مصاحبة ثنائٌية االسم )
 +حرؼ اصتر "بػػػ"(.

 ترجمة جزئّية:-
مًتجم)التأريخ( لفظ 

 +لفظ معٌرب)كربوف(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل اصتيولوجيا+ حقل 
 الفيزياء+ حقل الكيمياء. 

تأثَت عوامل طبيعٌية كاظتاء » التأٌكل الطبيعيٌ 
كاصتليد كغَتقتا يف اؿتتات القشرة 

 5«األرضٌية.

Natural 
corrosion6 

كحدة معجمٌية داللٌية 
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
تأثَت عوامل كيميائٌية يف اؿتتات » التأٌكل الكيميائيٌ 

 7«القشرة األرضٌية.
Chemical 
corrosion8 

كحدة معجمٌية داللٌية 
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .3/1854معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .501عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/82معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1/67ـ، 1983ق / 1403مصر،  -العامة لشؤكف اظتطابع األمَتية، القاىرةمعجم الكيمياء كالصيدلة: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، اعتيئة 4
 .1/108معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .395، 126عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  6
 .1/108معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .91عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
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انبثاؽ مصهورات اظتعادف » الثوراف الربكاينٌ 
من  الٌصلبة أك السائلة أك الغازيٌة

جوؼ األرض إُف سطحها 
 1«خبلؿ أعناؽ الرباكُت.

Volcanic 
eruption2 

كحدة معجمٌية داللٌية 
مرٌكبة تركيبا 
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
صخر مشكَّل من الصَّلصاؿ أك » اضتجر الطيٍتٌ 

الطُّْت ذك لوف رمادٌم غامق، 
يتحٌلل إُف طُت عند تعريضو 

 3«للهواء.

Mudstone4  معجمٌية داللٌية كحدة
مرٌكبة تركيبا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

حركة اظتاء ارتفاعنا كاـتفاضنا » اطتاصٌية الشَّعريٌة
بة  خبلؿ الفجوات الدَّقيقة يف الًتُّ
اليت تعمل عمل األنابيب 

 5«الضَّيّْقة.
 

Capillarity6  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا كصفٌيا 

 االسم(. )مصاحبة ثنائٌية

الزيت اظتستخرج من باطن » الزٌيت اظتعدينٌ 
 7«األرض، كىو زيت البًتكؿ.

Mineral oil8  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
الصخور اظتتكٌونة من ّتٌمع » الٌصخور الرسوبية

 9«البقايا العضويٌة.
Sedimentaryrocks

10 
كحدة معجمٌية داللٌية 

كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 
 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 
 

                                                             
 .1/336معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .667عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/446أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة العربية اظتعاصرة:3
 .390عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/652معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .79عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .2/1013العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة 7
 .379عرٌب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزٌم  8
 .2/886معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

تداكلة كتعريفاهتا(: مركاف حسن عبد اعتادم، معجم مصطلحات علم اصتيولوجيا )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات علم اصتيولوجيا اظت 10
 .313ـ، ص2013األردف، الطبعة األكُف،  -دار أسامة للنشر كالتوزيع، عماف
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طبقة تنشأ يف جٌو األرض بفعل » الطبقة اظتتأيٌنة
األشٌعة الشمسٌية السينٌية كفوؽ 
البنفسجٌية كتعكس اظتوجات 
البلسلكٌية كبذلك حتٌقق االٌتصاؿ 

 1«البلسلكي يف العاَف.

Ionized layer2  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 االشتراك االصطالحّي:

حقل اصتيولوجيا + حقل 
 الفيزياء.

 
الفًتة الزمنٌية اليت تشمل » العصر اصتيولوجيٌ 

التشكيل الفيزيائي أك اظتادٌم 
لؤلرض كتطٌورىا خاٌصة يف الفًتة 

 3«اليت سبقت تاريخ البشر.

Geologic age4  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 ترجمة جزئية:-

لفظ مًتجم)العصر(+ 
لفظ معٌرب ]ا. منس[ 

 )اصتيولوجي(.
العصر الذم تكٌوف خبللو » العصر الفحميٌ 

 5«الفىٍحم.
Carboniferous 

period6 
كحدة معجمٌية داللٌية 
مرٌكبة تركيبا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
توٌىجات ضوئٌية حتدث يف جٌو » الوىج القطبػيٌ 

 7«األرض عند القطبُت.
Polar glare8  كحدة معجمٌية داللٌية

كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 
 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)

علم كصناعة ييعنياف باستخراج » تعدين
اظتعادف كالٌذىب كالنحاس من 

 9«.جوؼ األرض

Mining1  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "معدف" على كزف 

                                                             
 .1/145معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .315عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/429لغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم ال3
 .254عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/1678معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
تداكلة كتعريفاهتا(: مركاف حسن عبد اعتادم، معجم مصطلحات علم اصتيولوجيا )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات علم اصتيولوجيا اظت6

 .386ص
 .3/1832معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .454، 256عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  8
 .2/1470معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9
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 )تفعيل(.
تصدٌع يف كسط طبقة » تفٌسخ صخرمٌ 

 2«رسوبٌية.
Rock breakage3  كحدة معجمٌية داللٌية

كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 
 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)

ظهور ألواف تشبو ألواف قوس » تلٌوف قزحيٌ 
الٌضوء يف قزح نتيجة تداخل 

غشاء رقيق مثل فقاعة 
 4«الصابوف.

Irisation5  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

تعادلٌية، حالة التوازف بُت الكتل » توازف القشرة األرضٌية
العليا كالسفلى من قشرة األرض، 
كمتوٌسط كثافة الكتل العليا قليل 

مستول األجزاء نسبيا، فتربز فوؽ 
األخرل من القشرة اليت ىٌي 

 6«أكثر ثقبل.

Isostacy7  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافيٌا كصفٌيا

 االسم(.)مصاحبة ثبلثٌية 

كتلة كبَتة من اصتليد تطفو » جبل جليدمٌ 
على سطح احمليط، كتكوف 

 8«مينفصلة عن جليد القطبُت.

Iceberg9  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
صخر ريسوٌب تكوَّف أغلبيو من » حجر جَتمٌ 

 10«معدف الكلسيت.
limestone11  كحدة معجمٌية داللٌية

مرٌكبة تركيبا كصفٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 

                                                                                                                                                                                   
 .380عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم 1
 .3/1706معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .515عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 3
 .3/2051عمر،  معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار4
 .316عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 5
 .3/2432معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 6
 .318عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 7
 .1/342اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية 8
 .290عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  9

 .1/664معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 10
يفاهتا(: مركاف حسن عبد اعتادم، معجم مصطلحات علم اصتيولوجيا )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات علم اصتيولوجيا اظتتداكلة كتعر 11
 .195ص
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صخر رسوٌب مكوَّف من » حجر رمليٌ 
حيبيبات الرَّمل اظتلتحمة بعضها 

بواسطة مواٌد الصقة ببعض بشٌدة 
طبيعٌية مثل: السيليكا، أك  
، أك أكسيد  كربونات الكالسيـو

 1«اضتديد.

Sandstone2  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مساحة ضعيفة من قشرة » حزاـ الٌزالزؿ
األرض يكوف احتماؿ كقوع 
الٌزالزؿ فيها أكثر، كاظتساحة بُت 
منطقتُتٌ إحداقتا يف احمليط 
اعتادٌم، كالثانٌية يف البحر 

 3«اظتتوٌسط.

Seismic belt4  كحدة معجمٌية داللٌية
إضافيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

سلسلة من الصخور البحريٌة » حيد مرجاينٌ 
اظتقاكمة لبلؿتراؼ تتكٌوف بشكل 

 5«رئيسٌي من مرجاف متضاـ.

Coral reef6  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

حجر بركاين مكٌوف من شظايا » رصيص بركاينٌ 
 7«دائريٌة، أك حاٌدة مندغتة معا.

Volcanic 
conglomerate8 

كحدة معجمٌية داللٌية 
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 
 
 

                                                             
 .1/664معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
معجم مصطلحات علم اصتيولوجيا )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات علم اصتيولوجيا اظتتداكلة كتعريفاهتا(: مركاف حسن عبد اعتادم، 2

 .197ص
 .1/487، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر3
 .535عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/593معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .125عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .2/900رة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاص7
ـ، 1982ق / 1302مصر، الطبعة الثانية،  -معجم اصتيولوجيا: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، اعتيئة العامة لشؤكف اظتطابع األمَتية، القاىرة8

 .447ص
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الصخور تنتج عن كتل من » صخر بركاينٌ 
 1«بركدة صهارة بركانٌية.

2Volcanic rock  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
كتل من الصخور الربكانٌية، » صخر جويفٌ 

تتكٌوف حتت سطح األرض 
 3«بواسطة الٌصهارة اظتتصلٌبة.

Plutonic rock4  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
صخر يتكٌوف عندما تربد، مثٌ » صخر نارمٌ 

تتجٌمد مادة الصخر اظتنصهرة 
اظتسماة الصهارة يف باطن 

 5«األرض، أك على سطحها.

Fiery rock6  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

دراسة تكوُّف الصُّخور كتركيبها » صخريٌات
 7«اظتعديٌن كالكيماكٌم.

Petrogenesis8  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "صخر" على ىيئة 

 رتع اظتؤنث الساَف.
 االشتراك االصطالحي:-

حقل اصتيولوجيا + حقل 
 النبات. 

كتلة ثلجٌية عظيمة، تظهر بعد » طوؼ جليدمٌ 
تكٌسر الثٌلج صيفا يف اظتنطقة 
القطبٌية الشمالٌية، أك القطبٌية 

 9«اصتنوبٌية.

Glacier raft10  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 

                                                             
 .2/1274معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .667عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندس2
 .1275، 2/1274معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .453عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  4
 .2/1274معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
ت علم اصتيولوجيا )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات علم اصتيولوجيا اظتتداكلة كتعريفاهتا(: مركاف حسن عبد اعتادم، معجم مصطلحا6

 .305ص
 .2/1275معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .439عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
 .2/1424اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم 9

 .484، 255عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 10
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دراسة الغبلؼ اصتوٌم كظواىره، » علم األرصاد اصتويٌة
كالطقس كاظتناخ كدرجات اضترارة 

كالسحب كالكثافة كالريٌاح 
كالًتسيب، كمن تطبيقاتو الرئيسيٌة 

 1«التنٌبؤ باألحواؿ اصتويٌة.

Meteorology2  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافيٌا كصفٌيا
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

 

 علم األرض
 

علم يبحث يف طبقات األرض »
كتكوينها كتطٌورىا، كيسمى علم 

 3«اصتيولوجيا.

geology4  كحدة معجمٌية داللٌية
إضافيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

فرع من علم البيئة يتعٌلق بدراسة » علم االجتماع النبايتٌ 
خصائص آّتمعات النٌباتٌية 
كتصنيفها كعبلقاهتا بالبيئة 

 5«كتوزيعها.

Vegetable 
sociology6 

كحدة معجمٌية داللٌية 
 كصفٌيامرٌكبة تركيبا إضافيا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

علم االستيطاف 
 البشرم

كيشمل علم العمراف البشرٌم، »
ختطيط ك تصميم مدينة أك 

 7«غتتمع.

Human 
settlement 
science8 

كحدة معجمٌية داللٌية 
 مرٌكبة تركيبا إضافيا كصفٌيا
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

 
علم يدرس عبلقة البيئة » علم البيئة

باألحياء، فيبحث يف عبلئق 
الكائنات اضتٌية ببيئتها الطبيعٌية، 
ك خصوصنا تأثَت العوامل الطبيعيٌة 

 9«كاإلقليمٌية فيها.

Ecology10  كحدة معجمٌية داللٌية
إضافيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 
 

                                                             
 .1/426معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .375شفيق اطتطيب، صعرب(: أزتد  –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/85معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .254عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/2155معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .661، 557عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنك 6
 .3/2462معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .540، 285عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
 .1/258معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .185عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –لعلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات ا10
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العلم الذم يعٌت بدراسة الًتبة » علم الًتبة
كاالستعماؿ ك من حيث اظتنشأ 

 1«اطتصائص.

Pedology2  كحدة معجمٌية داللٌية
إضافيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
علم يعٌت بدراسة األزمنة » علم  اضتفريات

اصتيولوجٌية على أساس اضتفريات 
 3«النباتٌية ك اضتيوانٌية.

Palaeontology4 
 

كحدة معجمٌية داللٌية 
مرٌكبة تركيبا 

مصاحبة ثنائٌية يٌا)إضاف
 االسم(.

علم يهتٌم بدراسة ظواىر اعتزات » علم الزالزؿ
األرضٌية، كانتقاؿ موجات 
االنفعاؿ كالتشويو يف الكرة 

 5«األرضٌية.

Seismology6  كحدة معجمٌية داللٌية
إضافيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

علم يعٌت بدراسة شكل سطح » علم الشكل
 7«األرض.

Morphology8  كحدة معجمٌية داللٌية
إضافيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 

علم يبحث يف الصخور من » علم الصخر
جهة أصلها كتركيبها كخصائصها 

 9«كتصنيفها كأحواؿ كجودىا.

Petrology10  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافيٌا

 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 
العلم الذم يدرس أحواؿ اصتٌو » الظواىر اصتويةعلم 

احمليط باألرض، كالعوامل اظتؤثٌرة 
Atmospheric 

phenomenology1 
كحدة معجمٌية داللٌية 

كصفٌيا مرٌكبة تركيبا إضافيا 

                                                             
 .1/288معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .434عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  2
 .1/521معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .427عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .2/991معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .535عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  6
 .2/1228د ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزت7
 .386عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
 .2/1274معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

كاف حسن عبد اعتادم، معجم مصطلحات علم اصتيولوجيا )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات علم اصتيولوجيا اظتتداكلة كتعريفاهتا(: مر 10
 .399ص



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

213 

عليو كيسمى أيضا علم 
 1«الطٌقس.

 مصاحبة ثبلثٌية االسم(.)
 

جزء من علم اصتيولوجيا يبحث » علم تشٌكل الٌصخور
يف التغٌَتات اليت حصلت يف 
شكل الصخور كالتجٌعدات ك 

 3«التكٌسرات كنشوء اصتباؿ.

Tectonics4  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا إضافيٌا 

كصفيٌا)مصاحبة ثبلثٌية  
 االسم(.

فرع من علم اصتيولوجيا، يبحث  علم طبقات األرض
يف تكوُّف الصخور كقشرة األرض 

 5كتطوُّرىا.

Stratigraphy6  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا إضافيٌا 

كصفيٌا)مصاحبة ثبلثٌية  
 االسم(.

منطقة من األرض كاعتواء احمليط » غبلؼ حيومٌ 
 7«ّٔا.

Biosphere8  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 
 

طبقة ِبار اظتاء اصتوٌم الذم » غبلؼ مائيٌ 
 9«بالكرة األرضٌية.لتيط 

Hydrosphere10  كحدة معجمٌية داللٌية
 كصفٌيامرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
آلة لتحديد نسب رٌجات » القطة االىتزازات

 11«األرض.
pickup Vibrations 

1 
كحدة معجمٌية داللٌية 

إضافيٌا مرٌكبة تركيبا 

                                                                                                                                                                                   
 .736، 440ـ، ص1995لبناف، الطبعة السابعة،  -إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، دار العلم للمبليُت، بَتكت -اظتورد )قاموس عرب 2
 .1/426معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2/1228معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .609عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم 4
 .2/1388معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
معجم مصطلحات علم اصتيولوجيا )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات علم اصتيولوجيا اظتتداكلة كتعريفاهتا(: مركاف حسن عبد اعتادم، 6

 .410ص
 .2/1635عجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، م7
 .54عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
 .2/1635معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .287شفيق اطتطيب، صعرب(: أزتد  –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 10
 .3/2027معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 11
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 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
من حديد كؿتوه تقاـ يف عيمد » مانعة الصواعق

أعلى اظتنازؿ، لتقيها الصواعق 
الكهربائٌية، كذلك بسحبها 

 2«كإيصاعتا إُف جوؼ األرض.

Lightning 
conductor / rod3 

كحدة معجمٌية داللٌية 
إضافيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

جهاز يسٌجل االىتزازات الناّتة » مرساـ الزالزؿ
عن التفجَتات  عن الزالزؿ أك

 4«اليت كتريها اإلنساف.

seismograph5  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافيٌا

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
جهاز يقيس الضغط اصتوٌم، » مرساـ الضغط اصتومٌ 

كيستخدـ للتنٌبؤ حباالت 
 6«الطقس.

barometer7  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافيٌا كصفٌيا
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

صخور مذابة تصل إُف سطح » مقذكفات الرباكُت
األرض عن طريق الرباكُت 

 8«كالتصٌدعات.

Ejectamenta9  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافيٌا

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 

فًتة زمنٌية قصَتة كتب أف تطلق » نافذة اإلطبلؽ
قذيفة فيها سفينة فضائٌية أك 
 10«لتحقيق ىدفها أك مهٌمتها.

Launch 
window11 

كحدة معجمٌية داللٌية 
 مرٌكبة تركيبا إضافيٌا

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 

زلزاؿ، شرخ أك انفجار داخلٌي » ىزة أرضية
لتدث حتت سطح األرض، 

Earthquake2  كحدة معجمٌية داللٌية
 ٌيامرٌكبة تركيبا كصف

                                                                                                                                                                                   
 .443عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  1
 .2/1297معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .344عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –نكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إ3
 .2/991معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 4
معجم مصطلحات علم اصتيولوجيا )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات علم اصتيولوجيا اظتتداكلة كتعريفاهتا(: مركاف حسن عبد اعتادم، 5

 .399ص
 .2/891عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 6
 .44عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 7
 .3/1788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 8
 .188عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 9

 .3/2250عاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظت10
 .337عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 11
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كيتبعو موجات صدمٌية تنتشر 
بعيدا عن النقطة اليت حدث عنها 
 الٌشرخ، كتسمى ىذه النقطة
بالبؤرة أك اظتركز التحيٌت أك حركة 
مفاجئة للقشرة األرضٌية، سببها 
حتٌرر الٌضغط اظتًتاكم عرب الشقوؽ 
اصتيولوجٌية نتيجة لنشاط 

 1«بركايٌن.

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

فرع اعتندسة الذم متتٌص » ىندسة البًتكؿ
كالتنقيب عن النفط  بالبحث

كالغاز كاعتيدرككربونات القابلة 
 3«لئلسالة كاستخراجها.

Petroleum 
engineering4 

كحدة معجمٌية داللٌية 
 مرٌكبة تركيبا إضافيٌا

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 

 

 التعليق على الجدول:

ائٌية إُف جانب الًتكيب الًتكيب الوصفٌي ذم اظتصاحبة الثن البيئة كاصتيولوجيا اصطبلحاتيغلب على 
ىذا على مستول الوحدات مع تررتتُت جزئيتُت فقط، اإلضايٌف، كالوصفٌي اإلضايف مبصاحباتو الثبلثٌية، 

اظتعجمٌية اظترٌكبة، أٌما الوحدات اظتعجمٌية البسيطة فتنحصر يف اظتصدر اطتماسٌي )تعدين( كاشتُت على زنة 
ٌما بالنسبة لبلشًتاؾ االصطبلحٌي فتنوع بُت حقل الفيزياء رتع اظتؤنث الساَف )إقليميات، صخريات(، أ

 كالكيمياء كالنبات.

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 .184عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/2348معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .3/2370جم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، مع3
 .439عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
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 التجارة:مصطلحات حقل  .5

 عبارة ال/ المصطلح 
 ةالعربيّ ة االصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

سلعة منقولة من مكاف » إرسالٌية
 1«آلخر.

Dispatch2  كحدة معجمية داللة
طة ػتدثة صيغت على يبس

زنة اظتصدر الصناعٌي من 
 االسم "إرساؿ".

 
توقف الدكلة عن دفع سندات » إفبلس الٌدكلة

 3«سليف.التٌ 
Bankruptcy of 

state4 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 .االسم(ثنائٌية 
 
 

منظمة دكلٌية هتدؼ إُف إلغاء » احتاد رتركيٌ 
اصتمركٌية على البضائع القيود 

اظتتبادلة بُت الدكؿ األعضاء، 
كتشريع سياسة تعريفة رتركٌية 
موحدة من أجل الدكؿ غَت 

 5«األعضاء.

Customs union6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2/777معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
لبناف، )د.ط(،  -آدـ، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 2

 .124ـ، ص1997
 .3/1739معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد4

 .250، 27ص
 .1/392غة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم الل5
 .108عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 6
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اتفاقٌية إنشاء منظمة التجارة » اتفاقية اصتات
كتقضي بإلغاء اضتواجز  العاظتٌية،

اصتمركٌية بُت الدكؿ األعضاء ّٔا، 
سواء فيما متٌص اظتواد التجاريٌة أك 
ما يٌتصل ّٔا مثل حقوؽ اظتلكٌية 
الفكريٌة، كالتطبيق العاظتٌي عتا يتٌم 

 -ـ1995خبلؿ الفًتة من 
 1«ـ.2005

G.a.t.t. 
agreement2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 ترجمة جزئّية:-
لفظ مًتجم)اتفاقٌية( + 
لفظ معٌرب باالختصار 

 )اصتات(.

معاىدة ترـب بُت بلدين أك أكثر » اتفاقية ّتارية
لتنظيم العبلقات التجاريٌة بينها أك 

 3«بُت مواطنيها.

Trade  
agreement4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
ثنائٌية تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل االقتصاد + حقل 
 التجارة.

احتياطٌي استهبلؾ 
 القرض

صندكؽ يوظَّف لتسديد دين »
 5«عاـ أك مشًتؾ.

Sinking fund6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 ضافيٌاإ تركيبا كصفيٌا

 االسم(. بلثٌية)مصاحبة ث
اإلذيٌن الكمبيالة كالسند » األكراؽ الٌتجارية

 7«كالشيك.
Commercial 

Papers8 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .3/2474معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .171عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 2
 .1/285معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .373عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 4
 .1/584معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 . 505عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم  6
 .3/2426معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
نصرم كآخراف، عرٌب(: رتيل جورج أبو  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد8

 .52ص
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 الٌتسعَت اصتربمٌ 
 

سعر رشتٌي حتٌدده الٌدكلة للسلع »
 1«ال كتوز للبائع أف يتعٌداه.

Tariffing2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل االقتصاد + حقل 
 التجارة.

شهرا متتاليا  12أيٌة فًتة من » السنة اظتالٌية
ختتارىا شركة أك غَتىا كأساس 
إلعداد التقارير اظتالٌية أك أجراء 

 3«التخطيط أك كضع اظتيزانٌية.

Fiscal Year4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ثنائٌية  تركيبا كصفيٌا)مصاحبة

 االسم(.
 

شركة دتلك جزءا أك رتيع أسهم » الٌشركة اظتهيمنة
 5«شركات أخرل.

Dominant firm6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
دفًت ّتارم تدٌكف عليو » اظتسوٌدة اليومية

 7«العمليٌات بالتسلسل الٌزمٌٍت.
Daily draft8 داللٌية مرٌكبة  كحدة معجمٌية

ا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيب
 االسم(.

تقرير أك مستند يوقعو القبطاف، » بياف الشحن
يتضٌمن قائمة حبمولة السفينة 

 9«كاصتهة اليت تقصدىا.

Shipping 
statement10 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .1/341معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2Dictionnaire des Terms Economiques et Financiers (Français- Anglais- Arabe) : 
Mustapha Henni, p841. 

 .2/1122معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .159عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجىاؾ آدـ، ص –)إنكليزٌم معجم مصطلحات العلـو التجارية 4
 .3/2387معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد6

 .85ص
 .2/1132اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية 7
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد 8

 .86، 71ص
 .2/1172معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .514، 500عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –ة األعماؿ )إنكليزم معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدار 10
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تأميٌٍت يصبح فيو نظاـ » تأمُت تعاكينٌ 
األشخاص اظتؤٌمن عليهم أعضاء 
يف الشركة حبيث يدفع كٌل منهم 
قدرا معٌُت من األمواؿ لصندكؽ 
مشًتؾ كيكوف فيو األعضاء 
ؼتٌولُت بالتأمُت يف حالة 

 1«اطتسارة.

Cooperative 
insurance2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

عملٌية التسويق اليت هتتٌم » تركيج اظتبيعات
بتشجيع أعماؿ البيع كفعالٌية 

 3«التوزيع.

Sales promotion4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

غتموع العمليات اليت توزٌع ّٔا » توزيع ضرائب
اإلدارة بُت الدكائر الدنيا قسم 

إرتاليٌا للدائرة  الضريبة احملٌددة
العليا اليت تنتمي إليها تلك 

 5«الٌدكائر.

Tax distribution6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 

غتموعة من األفراد تنشئ شركة » رتعية تأسيسٌية
 7«أك احٌتادا.

Constituent 
society8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .2/1580معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد2

 .137، 62ص
 .2/954لغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم ال3
 .328عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 4
 .3/2431معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .532، 177غطٌاس، ص عرٌب(: احملامٌي نبيو –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 6
 .1/93معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد8

 .246، 59ص
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حساب األرباح 
 كاطتسائر

كثيقة ػتاسبيَّة تسجّْل العمليَّات »
اصتارية يف الشركة تتعلق باألعباء 
من جهة كباظتنتجات من جهة 

 1«أخرل.
 

Profit and loss 
account2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

حرؼ  ثبلثٌية االسم +
 العطف "ك"(.

 
ترتيب ديٍنػٌي حبيث يأخذ الزٌبوف » حساب بالٌتقسيط

البضائع أك اطتدمات قبل 
 3«الٌدفع.

Installment 
account4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 
ثنائٌية االسم +حرؼ اصتر 

 "بػػ"(.
إجراءات تعرقل نقل البضائع » حواجز رتركٌية

 5«كآخر.بُت بلد 
Tariff barriers6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.

 
سجل تنقل إليو العمليات من » دفًت األستاذ

 7«دفًت اليومٌية.
Ledger8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 
 ثنائٌية االسم(.

 
للتسلسل سجٌل مرتب كفقا » دفًت اليومٌية

الٌزمنػٌي مبيٌنا اضتساب الدائن 
كاظتدين للعمليات اليت تتٌم 

 9«يوميٌا.

Journal1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .2/844معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد2

 .207ص
 .3/1811معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .290، 6نبيو غطٌاس، ص عرٌب(: احملاميٌ  –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 4
 .1/448معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد6

 .259ص
 .1/752معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد8

 .151ص
 .1/752معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9
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كٌل اظتكاسب اليت لتصل عليها » ربح إرتاِفٌ 
 2«رٌب العمل.

Gross profit3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحي: -

حقل االقتصاد + حقل 
 التجارة.

إذف أك تصريح تصدره سلطة » رخصة تصدير
إداريٌة ؼتتٌصة ّتيز فيو ظتقٌدـ 
الطٌلب شحن بضاعة معٌية إُف 

 4«أحد البلداف األجنبٌية.

Export licence5  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 

ضريبة على الٌسلع اظتستوردة » رسـو رتركٌية
يتحٌملها يف الٌنهاية مستهلك 

 6«البضائع األجنبٌية.

Customs Duties7  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

إلغاء اإلذف السابق منحيو » سحب االعتماد
 8«للشركة.

Withdrawal of 
credit9 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -ليزم نقل. إؾت -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد 1

 .145ص
 .2/843معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .178عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 3
 .2/1278معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 4
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -التجارة كاظتاؿ )اقتصادمعجم 5

 .100ص
 .1/392معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد 7

 .69ص
 .2/1039معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 8

9Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- French- Arabic): Mona 
Joreige, p57. 
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سوؽ يتعامل فيها خيفية ىربا » سوؽ سوداء
من التسعَت اصتربم، أك الستغبلؿ 
ظركؼ خاصة كاضترب كحاجة 

 1«الناس.

Black market2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ثنائٌية تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 االسم(.
 

احٌتاد من التٌجار كرجاؿ » غرفة ّتارية
األعماؿ، لًتكيج اظتصاٌف 

 3«التجاريٌة.

Chamber of 
Commerce4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

الئحة مؤسسات ّتاريٌة ػتظورة، » الئحة سوداء
 5«ؽتنوع التعامل معها.

Black list6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غتلس اظتصرفٌيُت كرجاؿ األعماؿ » غتلس التجارة
لتعزيز اظتصاٌف التجاريٌة 

 7«اظتشًتكة.

Board of trade8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

البضائع يف اصتمرؾ ؼتزف ضتجز » ؼتزف إيداع
إُف أف يتٌم دفع الٌضرائب 

 9«اظتفركضة عليها.

Deposit store10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .2/1131معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .45عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 2
 .1/285معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .72عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 4
 .2/1131 معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،5
 .45ص عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 6
 .1/284معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .46عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 8
 .3/2419ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد 9

 .393عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 10



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

223 

 مراجع اضتسابات/
 مراقب اضتسابات

شخص مهٌٍت مستقٌل يقـو »
بالتحٌقق من إعداد القوائم اظتالٌية 

احملاسبٌية اظتتعارؼ طبقا للمبادئ 
عليها، كيعٌد تقريرا بنتائج فحصو 

 1«كرأيو عن عدالة القوائم اظتالٌية.

Controller2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

ميزاف التبادؿ 
 التجارمٌ 

بياف يتٌم بو اظتقارنة بُت قيمة »
الصادرات كقيمة الواردات 

الدٌكؿ كفيو يظهر الٌرصيد إلحدل 
 3«الدائن أك اظتدين.

Balance of trade4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا تركيبا إضافيٌا 

 مصاحبة ثبلثٌية االسم(.)
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل االقتصاد + حقل 
 التجارة.

كثيقة تبٌُت اظتبادالت اصتاريٌة من » ميزاف اظتدفوعات
مستلمة مدفوعات كموصوالت 

بُت اظتقيمُت يف البلد كالدكؿ 
األجنبٌية خبلؿ فًتة زمنٌية 

 5«ػتٌددة.

Balance of 
payments6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

الذم يوكَّل من ًقبل عمبلء » كسيط استَتاد
للقياـ بالتفاكض يف شأف شراء 

من بلد  البضائع كالسّْلع األجنبٌية
اظتنشأ ليعمل فيما بعد على 
ليو لقاء عمولة  تصديرىا إُف موكّْ

 7«معيَّنة، كيقابلو: كسيط تصدير.

Import broker8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .1/490معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .96عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 2
 .1/284صرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعا3
 .33عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 4
 .755، 1/754معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .33عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 6
 .3/2438العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة 7
 .191عرٌب(: كجدم رزؽ غاِف كجاؾ آدـ، ص –معجم مصطلحات العلـو التجارية )إنكليزٌم 8
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شخص يقيم عبلقة ّتاريٌة بُت » كسيط ّتارمٌ 
اظتشًتم كالبائع بدكف أف يقـو 
ىذاف الشخصاف بالتعاكف اظتباشر 

 1«فيما بينهما.

Commercial 
broker2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 
 

 التعليق على الجدول:

 ،بالدرجة األكُفا على ىيئة كحدات معجمٌية مرٌكبة تركيبا كصفيٌ  االصطبلحات التجاريةجاءت رتيع 
يغت ص بوصفو كحدة معجمٌية بسيطة مصطلح )اإلرسالٌية(باستثناء كإضافيا تارة كإضافٌيا كصفيا تارة أخرل 

 مع حقل االقتصاد تداخلويغلب ف على ىيئة اظتصدر الٌصناعٌي، أٌما فيما متٌص االشًتاؾ االصطبلحيٌ 
  خر.بوصفهما أىٌم آّاالت التنموية اىتماما مبصدر اظتاؿ، فكبلقتا مكٌمل لآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .3/2438معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p41.  
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 التشريح:مصطلحات حقل  .6

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  قابلالم مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

ّتويف البطن، كىو مبطٌن » التجويف الربيتوينٌ 
بغشاء مصلٌي يغطي األحشاء 

 1«كيبطّْن جدار البطن.

Peritoneal cavity2  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)التجويف(+ 
لفظ معٌرب]ا. منس[ 

 )الربيتوين(.
 

غتموعة من األعضاء يف » اصتهاز التناسليٌ 
اإلنساف كغَته من الفقاريٌات 
كيف النبات كبعض البلفقاريات 

 3«مهٌمتها القياـ بعملية التَّوالد.

Reproductive 
system4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

غتموعة من األعضاء يف جسم » اصتهاز التنفسيٌ 
الكائن اضتٌي تقـو بوظيفة 
التٌنفُّس، كتتألَّف عند اإلنساف 
 ، من: الٌتجويف األنفي، كالبلعـو
كاضتنجرة، كالقصبة اعتوائيَّة، 

 5«كالرٌئتُت.كالشُّعبتُت، 

Respiratory 
system6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .1/200معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .418ـ، ص2005لبناف، الطبعة األكُف،  -عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 2
 .3/2205معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .484عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –جم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم مع4
 .3/2254معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .485عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 6
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غتموعة اطتبليا كالعيقىد كاظتراكز » اصتهاز العصيبٌ 
كاألنسجة العصبٌية اليت تؤمّْن 
إدارة الوظائف اضتياتٌية كتنسيقها 
كاستقباؿ معطيات اضتواس 

 1«كتأمُت اضتركة.

Nervous system2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غتموع عضبلت جسم » اصتهاز العضليٌ 
اضتيواف، ككذلك غتموع أعضاء 
اصتسم اضتاكية للخيوط اطتلويٌة 
اليت تستطيع االنقباض لتحدث 

 3«اضتركة.

Muscular system4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غتموعة من األعضاء مسئولة » اصتهاز اعتضميٌ 
عن تناكؿ الطَّعاـ كىضمو 
كامتصاص اظتواٌد اظتهضومة، 
كيضٌم األسناف كالبلعـو كاظترّْمء 
كالغدد اعتضمٌية كاظتعدة 

 5«كاألمعاء.

Digestive system6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.
 

اطتلية التناسلٌية الذكرية اليت » اضتيواف اظتنومٌ 
تتحد بالبويضة أم باطتلية 
التناسلٌية األنثويٌة لتكٌوف 

 7«الٌزكتوت.

sperm8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

+حقل  حقل األحياء
 التشريح.

 
 
 

                                                             
 .1/412معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .363عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –التشريح اظتوٌحد )إنكليزم معجم 2
 .2/1513معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .335عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 4
 .3/2353معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .140عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –ح اظتوٌحد )إنكليزم معجم التشري6
 .1/599معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .511عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 8
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القناة الصغَتة اظتسدكدة يف » الزائدة الدكدية
ذيل اظتصراف األعور بداية 
األمعاء الغليظة يف القسم 
السُّفلٌي من اصتانب األنتن من 
بطن بعض الثَّدييَّات، يبلغ 
طوعتا ما بُت سبعة إُف عشرة 
سنتيمًتات "التهاب/ استئصاؿ 

 1«الزائدة".

Vermicular 
appendage2 

معجمٌية داللٌية مرٌكبة  كحدة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غدد تفرز الدَّمع، تقع عند » الغدد الدمعٌية
اصتزء العلوٌم اطتارجٌي من اظتقلة، 
عتا قنوات ًعدَّة تنفتح يف باطن 
اصتفن األعلى عند اظتاؽ 

 3«اطتارجٌي للعُت.

Lacrimal glands4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 

غتموعة من الغدد ذات األقنية » الغدد اللعابية
اليت تصٌب الٌلعاب يف الفم 
حيث يساعد اللُّعاب يف تطرية 

 5«الطٌعاـ كيف ابتبلعو.

Salivary glands6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

 
غدد يف اصتهاز اعتضمٌي تفرز » اعتضميةالغدد 

مواٌد تساعد على ىضم األغذية 
اظتختلفة، كالبنكرياس كالغدد 

 7«اللُّعابٌية.

Digestive 
glandulae8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

 
                                                             

 .2/1015معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .613ص عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، –وٌحد )إنكليزم معجم التشريح اظت 2
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .253عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 4
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .495عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –إنكليزم معجم التشريح اظتوٌحد )6
 .3/2353معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .203، 140عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم  8
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غدَّة تينتج خبليا التَّناسل » الغدة التناسلية
األمشاج يف اصتنسيَّة أك 

 1«اضتيواف.

Genital gland2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غدَّة تفرز اللَّنب الذم يرضع » الغدة الثديية
 3«منو الطفل.

Glandula 
mammaria4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
غٌدة صىمَّاء تقع يف مقٌدـ  » الٌدرقٌيةالغدة 

العنق على جانيب القصبة اعتوائيَّة 
مكٌونة من فٌصُت متَّصل أحدقتا 
باآلخر، تفرز ىرموف 
الثَتككسُت، كىي هتيمن على 
الكثَت من أيض اصتسم 

 5«كتنظّْمو.

Thyroid gland6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل الطب+حقل 
 التشريح.

غدَّة شحميَّة ميتضخّْمة نتيجة » الغدة الدىنية
 7«ّتمُّع إفرازاهتا.

Glandulae 
sebaceae8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غدَّة ليس إلفرازىا منفذ إُف » الغٌدة الصماء
اصتسم، فهي تصٌب خارج 

إفرازىىا مباشرةن يف غترل الدَّـ 
 9«مثل الغيدَّة الدَّرقٌية.

Glandula clausa10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

 
                                                             

 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .201عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –)إنكليزم معجم التشريح اظتوٌحد 2
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .203عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 4
 .1/740معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .558عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –)إنكليزم معجم التشريح اظتوٌحد 6
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .204عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 8
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .202عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –زم معجم التشريح اظتوٌحد )إنكلي10
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غدَّة صغَتة ؼتركطيَّة الشَّكل » الغدة الٌصنوبرية
يف دماغ أكثر الفقاريَّات، كىي 

تفرز ىرموف غيدَّة صمَّاء، 
اظتيبلتونُت، كىو ىرموف ػتفّْز 
يغَتّْ لوف البشرة يف الربمائيَّات 

 1«كالزَّكاحف.

Pineal gland2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

غيدَّة صٌماء بيضويٌة الشَّكل » الغٌدة النخامٌية
ماغ، تتأٌلف من  مركزىا حتت الدّْ

أماميَّة كخلفٌية، تيفرز فٍلقات 
عددنا من اعتيرمونات، كال سٌيما 
ىيرموننا خاصِّا بالنّْمو كمواٌد 
مينبّْهة ذات تأثَت فٌعاؿ على 
الغيدد الصٌَّماء األخرل كىيرموننا 
لتٌد من اإلفراز البوٌِف، 

 3«كغَتقتا.

Pituitary gland4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ثنائٌية تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل الطب+حقل 
 التشريح.

اصتفن الثالث لعُت الزكاحف » الغشاء الرامش
 5«كالطيور كبعض الثدييٌات.

Nictitating 
membrane6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل األحياء +حقل 
 التشريح.

الًقسمه الضٌيقه ًمن اظتًعىى بُت » اظتعي الدقيق
 7«اظتًعىى االثٍتى عىشرٌم كاألعور.

Smallintestine8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

                                                             
 .2/1326معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .424عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 2
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .837عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .2/1621معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .366عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 6
 .1/758معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .508عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص – معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم8
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اصتزء السُّفلٌي من األمعاء، » اظتعي الغليظ
كىو أغلظ من اصتزء العلوٌم، 

اعتضمٌية يتبع قسم من القناة 
اظتعدة كيتأٌلف من األعور، 

 1«القولوف، اظتستقيم.

Large intestine2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

نقطة التقاء األشٌعة اظتتوازية » بؤرة العدسة
الساقطة على العُت السَّويَّة 

 3«كتكوف على الشبكيَّة.

Focus of  lens4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
تشريح يدرس العبلقات بُت » تشريح اظتقابلة

 5«أجناس ؼتتلفة.
Anatomy of 
opposition6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
معاصتة بآّهر تقـو على » تشريح غتهرمٌ 

أقساـ غتهريَّة أك خبليا  تشريح
 7«حيَّة.

Microscopic 
anatomy8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
شبكة من األلياؼ العصبٌية ال » شبكة عصبية

 9«تيوجد فيها كصبلت.
Nerve net10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.

علم يهتٌم بالٌدراسة العلمٌية » علم العضبلت
 11«للعضبلت.

Science of  
muscle12 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .2/1634معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .257عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 2
 .2/1466معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .231عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعت4
 .2/1182معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1085، 321إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .2/1182معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 . 80عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –ٌي فرنس –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8
 .2/1160معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .1366عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10
 .2/1512معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 11
 .324عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 12
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غدَّة صغَتة من أربع غدد » غدة غتاكرة الدرقٌية
صمَّاء، كاقعة يف جوار الغدَّة 

 1«الدرقيَّة، تفرز ىرموننا.

Parathyroid2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثبلثية االسم(.
 

ًغشاء يغٌلف سيتوببلـز » غشاء اطتلية
 3«اطتلٌية.

Cell membrane4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

جزء من الدماغ األكسط، » غشاء دماغيٌ 
يتأٌلف من ألياؼ بيضاء ّترم 

 5«بالطوؿ عرب اظتاٌدة السنجابٌية.

Cerebral 
membrane6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

ًغشاء داخل اظتفاصل » غشاء مفصليٌ 
 7«اظتتحرّْكة.

Articular 
membrane8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.
 

غشاء حٌي مزدكج، يتكٌوف من » غشاء نوكمٌ 
بركتينات كمواٌد دىنٌية، لتيط 

 9«بنواة اطتلٌية اضتٌية.

Nuclear  
membrane10 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحي: -

حقل األحياء+ حقل 
 شريح.التٌ 

                                                             
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1510عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 2
 .2/1621معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1233عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .2/1621معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .313، 104عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .2/1621معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .313، 46عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –م معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليز 8
 .2/1621معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .370عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 10
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إحدل قناتُت يف اصتهاز » قناة فالوب
التناسلٌي للمرأة، تنتقل 
البويضات عربقتا من اظتبيضُت 

 1«إُف الرحم.

Fallopain tube2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)قناة(+ لفظ 
 معٌرب)فالوب(.

خبليا عصبيَّة غتموعة » نواة عصبية
متخصّْصة أك كتلة ماٌدة رماديٌة 

ماغ أك اضتبل الشوكٌي.  3«يف الدّْ
 

Nucleus nerve4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

أحد األكعيىة الدمويٌة الدقيقة، » كعاء شعرمٌ 
اظتنتشرة يف اصتسم على شكل 
شبكة، كىي الصّْلة بُت 

 5«الشُّريٌنيٌات كالويرىيٌدات.
 

Capillary vessel6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

 

 التعليق على الجدول:

مقارنة باضتقوؿ اليت سبقتو، ؽتٌا يؤٌكد لنا براعة  االصطبلحات التشرلتيةيعكس لنا ىذا اصتدكؿ قٌلة 
ـ(: 1889ق/1307ها فيو، يقوؿ "القنُّوجي")تئالٌتشريح" ككثرة تصانيف علماعلم العرب قدنتا يف "

ككتب التشريح أكثر من أف حتصى كال أنفع من تصنيف ابن سينا ك اإلماـ الرٌازم كرسالة البن (..).»
 7«(...)اعتماـ كؼتتصر نافع يف ىذا الباب

                                                             
 .3/1662معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .326ـ، ص2004األردف، الطبعة األكُف، -شتاعيل اضتسيٌٍت، دار أسامة للنشر كالتوزيع، عمافموسوعة الطب اصتراحٌي: إ2
 .3/2310معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .378عرٌب(: منظمة الصٌحة العاظتٌية، ص –معجم التشريح اظتوٌحد )إنكليزم 4
 .2/1207معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
ـ، 1937ق / 1356مصر، )د.ط(، -غتلة غتمع فؤاد األٌكؿ للغة العربية: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، اظتطبعة األمَتية ببوالؽ، القاىرة6
4/116. 
(: صٌديق بن حسن القٌنوجٌي، حتقيق: عبد اصتٌبار زكار،7 منشورات كزارة  أبػجد العلـو )الٌسحاب اظتركـو يف بياف أنواع الفنوف كأقساـ العلـو

 .2/149ـ، 1978سوريا، )د.ط(، -الثقافة كاإلرشاد القومٌي، دمشق
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 الفنون:الثقافة و مصطلحات حقل  .7

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

آلة تنقل صورة األشياء آٌّسمة » آلة الٌتصوير
بانبعاث أشٌعة ضوئٌية من األشياء 
تسقط على عدسة يف جزئها 
األمامٌي كمن مٌث إُف شريطو أك 
زجاج حٌساس يف جزئها اطتلفٌي، 
فتطبع عليو الٌصورة بتأثَت الٌضوء 

 1«تأثَتنا كيماكيِّا.فيو 

camera2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

نزعة أدبية كفنية تربز اطتياؿ  » ابتداعٌية
اإلبداعٌي كالتَّعبَت الذايٌت كالتَّغٍتّْ 
بالطَّبيعة كرتاعتا كتتمٌيز باطتركج 
عن أساليب القدماء باستحداث 
أساليب جديدة، كالعودة إُف 
الطبيعة كإيثار اضتٌس كالعاطفة 
على العقل كاظتنطق )خبلؼ 
االتباعٌية الكبلسيكٌية( كتعرؼ  

سٌية أك كذلك بالركمان
 3«الركمانتيكٌية أك الركمانطيقٌية.

creativeness4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة
ػتدثة صيغت من االسم 
"ابتداع" على زنة اظتصدر 

 الصناعٌي.
 
 
 
 
 
 

شهرة متألّْقة أك تأثَت حسن » إشعاع ثقايفٌ 
يبعث على اإلعجاب ك 

 5«التَّقدير.

Cultural 
Radiation6 

داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

                                                             
 .2/1333معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
مصر، -رةىغتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، اعتيئة العامة لشؤكف اظتطابع األمَتيٌة، القا2

 . 5/54ـ، 1963ىػ / 1383
 .172، 1/171معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

4The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p212. 

 .2/1209ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد 5
 .400، 113إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
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أغنية عاطفٌية شعريٌة الطابع » أغنٌية شعبٌية
تًتدَّد على ألسنة العاٌمة يف 
اظتناسبات اظتختلفة، حتكي 
مواجعهم كمآسيهم كيف أحياف 

 1«مباىجهم.

cantilena2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

فبلـ مبنٌية على أحداث أ» أفبلـ كثائقيٌة
 مقدَّمة بشكل درامٌي.حقيقٌية ك 

»3 

Documentation 
films4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
أسلوب أدٌب أك درامٌي يتمُّ من » االرّتاع الفنػيٌ 

خبلؿ إدخاؿ حدث كقع يف زمن 
التَّسلسل التَّارمتٌي لعمل سابق إُف 

 5«أدٌب.

Flash-back6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل اآلداب+ حقل 
 الفنوف.

 
اصتسم الدّْرامٌي اظتتكامل يف حدّْ » البناء الدراميٌ 

ذاتو، الذم يتكوف من أعماؿ 
خاصِّا، لييحدث تأثَتنا مرتَّبة ترتيبنا 
 7«يف اصتمهور.

Dramatic 
creation8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)البناء( + لفظ 
 معٌرب]ا. منس[)الدرامٌي(.

 
 
 

                                                             
 .2/1647معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p145. 

 .3/2399معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1222، 839إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 4
 .2/861معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .161معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص6
 .1/251العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة7
 .539، 248إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
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اه يقـو على التَّعبَت عن » التأثٌريٌة اّتّْ
التَّعبَت تأثٌرات الفنَّاف أكثر من 

 1«عن ظاىر األشياء.

Impressionism2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة
ػتدثة صيغت من االسم 
"التأثٌر" على زنة اظتصدر 

 الٌصناعٌي.
 

ميزة يكتسبها اإلنسافي باظتراف ك » التذكُّؽ اظتوسيقيٌ 
التَّجربة حىت يصل إُف اإلحساس 
باصتماؿ، أم النَّفاذ إُف أعماؽ 

الفٌٍتٌ، كحدكث اتّْصاؿ العمل 
كجدايٌن بُت العمل الفٍتّْ 

 3«كاظتتلٌقي.

Musical 
appreciation4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)التذكؽ( +لفظ 
 معرب]ا. منس[ )اظتوسيقي(.

مذىب فٍتّْ ّتريدٌم حديث يف » التكعيبٌية
التَّصوير كالرَّسم كالنَّحت، يقـو 
على حتليل كاختزاؿ كّتزئة 
األشكاؿ الطَّبيعٌية كاألشياء 
كاظتناظر إُف أشكاؿ ّتريديٌة 
كالتَّعبَت عنها بريسيـو ىندسٌية 
ميكعَّبة، كأبرز ؽتيىثّْليها 

 5«)بيكاسُّو(.

Cubism6  كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة
ػتدثة صيغت من االسم 

على زنة اظتصدر "مكعب" 
 الٌصناعٌي.

 

التَّناسق البنائٌي ألجزاء العمل » اضتبكة الدرامٌية
الدّْرامٌي حبيث تبدك أحداثو 

 7«مًتابطة كػتبوكة.

Dramatic plot8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

                                                             
 .1/62معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p393. 

 .1/830معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
4The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p501. 

 .3/1940معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
6 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p217. 

 .1/732معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .539، 451إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب  8
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 ترجمة جزئّية: -
لفظ مًتجم)اضتبكة( + لفظ 
 معٌرب]ـ. صنع[ )الدرامٌية(. 

 االشتراك االصطالحّي:-
حقل اآلداب+ حقل 

 الفنوف.
نوع أدٌب أك سينمائٌي تكوف فيو » اطتياؿ العلميٌ 

القصَّة اطتيالٌية مبنيَّة على 
االكتشافات العلميَّة التأمليَّة 
كالتغٌَتات البيئٌية كارتياد الفضاء، 

الكواكب كاضتياة على 
 1«األخرل.

Science-fiction2 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل اآلداب+ حقل 
 الفنوف.

غتموع ما سبق أف مثلتو الفرقة » الٌرصيد الدرامػػيٌ 
اظتسرحٌية من مسرحيٌات تعيد 
عرض بعضها إذا اقتضى األمر 

غَت أف تلجأ إُف دتثيل  ذلك من
 3«مسرحيٌات جديدة.

Dramatic 
balance4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

لفظ مًتجم)الرصيد( + لفظ 
 معٌرب]ا. منس[ )الدرامٌي(. 

شعر يستخدـ الٌشكل الرامٌي، » الٌشعر الدراميٌ 
الٌدرامٌي،  كمن أمثلتو اظتونولوج

كنتكن أف ينطبق على دتثيليٌات  
كتب جزء منها شعرا كالباقي نثرا 

 5«مثل عركض شكسبَت.

Dramaticpoetry
6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

لفظ مًتجم)الشعر( + لفظ 
 معٌرب]ا. منس[ )الدرامٌي(.

  

                                                             
 .1/715ة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغ 1

2 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p648. 

 .1/732معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .587، 451ركحي البعلبكٌي، صإنكليزم(:  -اظتورد )قاموس عرب 4
 .1/732معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .217معجم اظتصطلحات األدبٌية: إبراىيم فتحي، ص 6
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 االصطالحّي:االشتراك -
حقل اآلداب+ حقل 

 الفنوف.
صورة يرشتها الفنَّاف لشخص أك » الصورة الكاريكاتورية

موقف يستخدـ فيها التَّشويو 
 1«بقصد السُّخريىة أك اإلضحاؾ.

Caricature2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

 لفظ مًتجم)الصورة( + 
لفظ معٌرب]ـ. صنع[ 

 )الكاريكاتوريٌة(.
رسم أك لوحة استخدمت فيها » الصورة اظتائٌية

 3«األلواف اظتائيَّة.
Water picture4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.

 
شكل من الفٌن تيقدَّـ فيو أعماؿ » الفٌن األدائيٌ 

مغزل كاحد بأساليب فنػّْيَّة ذات 
ؼتتلفة يف كقت كاحد أك بالتَّتابع 
أماـ اصتمهور، مثل فٌن الرَّقص أك 

 5«الدّْراما أك اظتوسيقى.

Performance 
art6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

نوع من الفٌن يصٌور اضتياةى » الفٌن الشعبػػيٌ 
كيوظّْف أسلوب كتقنيات اليومٌية 

فٌن التٌبادؿ الٌتجارٌم مع 
اإلضافات أك الشُّركح العاٌمة 

 7«اظتتبادلة.

Folk art8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

                                                             
 .2/1334معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

2 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p150. 

 .2/1334معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .932، 703إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب  4
 .1/77معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .835، 62ركحي البعلبكٌي، صإنكليزم(:  -اظتورد )قاموس عرب 6
 .2/1204معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .835إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
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عمل أدٌب أك مسرحٌي عنيف » اظتأساة
اه  التَّأثَت تتطٌور أحداثو يف اّتّْ

لوجدانات تصارع االنفعاالت ك ا
كينتهي ِبادتة ػتزنة، عكسها 

 1«ملهاة.

Tragedy/drama2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة
ػتدثة صيغت من االسم 

 "األسى".
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل اآلداب+ حقل 
 الفنوف.

برنامج يقدّْـ موضوعو بشكل » برنامج كثائقػػيٌ 
حقيقٌي، مزٌكد عادة بأخبار 
كمقاببلت، كمصحوب 

 3«بالرّْكاية.

Documentary 
Program4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

براعة يف اإلخراج تقـو على » حتريك الكامَتا
 5«التَّصوير.

camera moving6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيباإضافٌيا

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

 لفظ مًتجم)حتريك( + 
 لفظ معٌرب)الكامَتا(.

ما يوىم بو اظتشاىد بظٌنو حقيقة » خدعة سينمائٌية
كىو غتٌرد تقنية سينمائٌية، طريقة 
مستخدمة يف السينما؛ طتلق 
صورة كقتٌية عن كاقع 

 7«مستحيل.

Cinematic ploy8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

 لفظ مًتجم)خدعة( + 
لفظ معٌرب]ـ. صنع[ 

 )سينمائٌية(.
 
 

                                                             
 .1/97معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .158، 80معجم اظتصطلحات األدبٌية: إبراىيم فتحي، ص 2
 .3/2399عربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة ال 3
 .1222، 234إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 4
 .1/479معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .884، 286إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب  6
 .1/619ار عمر، معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتت 7
 .655، 505إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
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مذىب يف األدب كالفن ظهر » رمزيٌة
يف الشّْعر أٌكالن، يقوؿ بالتعبَت عن 
اظتعاين بالرموز كاإللتاء، ليدع 
للمتذكّْؽ نصيبنا يف تكميل الصورة 
أك تقوية العاطفة مبا يضيف إليو 

يف دتثيل األشياء من توليد خيالو 
باستخداـ الرموز أك إضفاء معافو 
رمزية لؤلشياء أك األحداث أك 

 1«العبلقات.

Symbolism2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية بسيطة
ػتدثة صيغت من االسم 
"رمز" على ىيئة اظتصدر 

 الٌصناعٌي.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل اآلداب+ حقل 
 الفنوف.

زكايا الٌتصوير 
 السينمائيٌ 

قفزات بالكامَتا تكسب »
ىشىاًىد اظتلتقطة تنويعنا كدقٌة.

 3«اظت
Cinematic 

photography 
corners4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافياٌ كصفيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

لفظ مًتجم)زكايا(+ لفظ 
 مًتجم)التصوير(+لفظ معٌرب

 ]ا. منس[)السينمائٌي(.
األفبلـ أك الصُّور اليت تتَّسم » متحرٌكة صور

باضتركة، يضفي عليها التَّصوير 
 5«السينمائٌي طابع اضتركة.

Cartoons6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

 Carbonic 7«مرسومة بقلم فحمٌي.» صورة فحميٌة
picture8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

                                                             
 .2/942معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .181معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: غتدم كىبو ككامل اظتهندس، ص2
 .2/1012معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 . 602، 505، 328إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 4
 .1/480معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

6 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p152. 

 .3/1678معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .817، 703إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
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علم يدرس تأثَت السّْينما يف » علم السينما
اضتقل االجتماعٌي أك األخبلقٌي 
إٍف، كقيل ىو علم يبحث يف 
السّْينما باعتبارىا ظاىرة فنػّْيَّة أك 

 1«اجتماعيَّة.

Cinema 
science2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
ثنائٌية تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

 لفظ مًتجم)علم( + 
 لفظ معٌرب)السينما(.

أحد فركع فٌن التمثيل، كيقـو » فٌن التمثيل الصامت
على حركات اصتسم اظتختلفة 
كمبلمح الوجو، كقد تستخدـ فيو 
اظتوسيقى التصويريٌة كغَتىا من 
كسائل التعبَت ما عدا استخداـ 

 3«الكلمات اظتنطوقة.

Art of silent 
acting4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا تركيبا إضافيٌا 

 مصاحبة ثبلثٌية االسم(.)
 

فنوف مرئٌية كالرسم كالتصوير » فنوف تشكيلية
كالنحت كاعتندسة اظتعماريٌة، 
هتدؼ إُف ختطيط كتشكيل 
كتصوير معركضات فنػّْيَّة تثَت يف 

 5«األفراد اإلحساس باصتماؿ.

Plastic arts6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
مصاحبة ثنائٌية كصفيٌا )تركيبا 

 االسم(.
 

موٌظف يف مؤسَّسة صحفٌية أك » مراسل صحفيٌ 
إذاعٌية أك تلفزيونٌية، مهمَّتيو رتع 

 7«األخبار ك اظتقاالت.

Reporter8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
مصاحبة ثنائٌية كصفيٌا )تركيبا 

 االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .2/1152معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .775، 655إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .2/1318: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة 3
 .686، 329، 62إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 4
 .2/1747معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .878عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 6
 .2/1272: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة 7

8The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p623. 
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مسرحٌية تتضمن مواقف التهريج » ملهاةىزلية/ مسرحية
كاظترح اظتفرط بصورة قد تصل إُف 
حد االبتذاؿ، كذلك بقصد 

 1«اإلضحاؾ كالتَّسلية.

comedy2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

شخص مسؤكؿ أك ىيئة » منتج سينمائيٌ 
اظتاديٌة كلة عن إدارة اصتوانب مسؤ 

 3«كاإلداريٌة يف الفيلم.

Film maker4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

لفظ مًتجم)منتج( + لفظ 
 معٌرب]ا.منس[ )سينمائٌي(.

نسخة من نٌص سينمائٌي أك » نٌص الٌتصوير
تلفزيويٌن مع اظتشاىد مرتَّبة على 

 5«للتَّصوير أك التَّسجيل.التَّواِف 

Text 
photography6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

كرؽ قوٌم مصمَّغ يستخدـ » كرؽ الٌتصميغ
لًتكيب الصُّور على خلفيٌاهتا 

 7«الكرتونيَّة.

Pasting paper8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.
 

 

 التعليق على الجدول:

اعتماد أسلوب "الًترتة اصتزئٌية" يف نقلها ىو  االصطبلحات الفنية كالثقافيةأٌكؿ مبلحظة نسٌجلها على 
طرأت على العربية اظتعاصرة بكل ما حتملو من شحنات كفركؽ دتييزيٌة تعرٌب عن  بوصفها دالالت مستحدثة 

                                                             
 .2/2349معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p186. 

 .3/2164معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .440عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 4
 .2/1333ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد 5
 .1173، 328إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .2/1319معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .1229، 327إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
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تعٌذر عن اظتًترتُت نقلها مبفردات أخرل يف اللغة العربية، كذلك حىت ال متتل  الغربيةٌمة األثقافة كحضارة 
ؾتد إُف جانب ذلك الًتكيب بأنواعو اظتختلفة الوصفٌي كاإلضايٌف كاإلضايٌف الوصفٌي القائم  كمامعناىا،  

فقط حقل اآلداب  فينعكس يف االصطبلحيٌ على اظتصاحبات الثنائية كالثبلثية، أما من حيث االشًتاؾ 
باعتباره فٌنا من الفنوف اليت تعكس فيها األمم ثقافاهتا كحضاراهتا، علما أف ىذا االشًتاؾ مشل اصتانبُت معا 

 .اللفظٌي كاظتعنومٌ 
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 الجغرافيا:مصطلحات حقل  .8

 عبارةال /المصطلح
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

خطوط متقاطعة، كىي خطوط » إحداثيات جغرافية
الطُّوؿ كخطوط العرض اليت دتكّْن 
من حتديد موقع نقطة من سطح 

 1«األرض.
 

Geographic 
co-ordinates2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

عتا خصائص منطقة من األرض » إقليم مناخيٌ 
 3«ميناخٌية دتيّْزىا عمَّا عداىا.

Climatic region4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

عمليَّة اعتجرة من اظتدف إُف » ارتداد سكاينٌ 
الريف، كقد دتيَّز ّٔا سكَّاف كثَت 
مة،  من آّتمعات الرأشتالٌية اظتتقدّْ

لنموذج اعتجرة  كىي اّتاه معاكس
الذم شاع يف القركف القدنتة يف  

 5«كثَت من اضتاالت.

Population 
fall-back6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 

تساكم اللٌيل كالنَّهار يف اطتريف » االعتداؿ اطتريفيٌ 
كيكوف يف أكَّؿ يـو يف فصل 

 7«اطتريف.

Autumnal 
equinox8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

                                                             
 .1/453معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .254عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –طلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتص2
 .1/105معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 يع،اظتعجم اصتغرايف )أٌكؿ معجم شامل بكل اظتصطلحات اصتغرافية اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: آمنة أبو حجر، دار أسامة للنشر كالتوز 4

 .56ـ، ص2009األردف، الطبعة األكُف،  -عماف
 .2/878معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 . 457، 215عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  6
 .2/1468معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .50)أٌكؿ معجم شامل بكل اظتصطلحات اصتغرافية اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: آمنة أبو حجر، ص اظتعجم اصتغرايف8
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الوقت الذم يتساكل فيو الليل » االعتداؿ الرٌبيعيٌ 
كالنهار يف رتيع مناطق سطح 

من  21األرض، كيكوف ذلك يف 
 1«مارس )آذار( أم يف الرَّبيع.

Spring equinox2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية  تركيبا

 االسم(.
 

الوقت الذم ترتٌد فيو الٌشمسي » االنقبلب الٌشتومٌ 
من أقصى اؿترافها بالنّْسبة إُف 
األرض، كيكوف يف أٌكؿ يـو من 

 3«أيٌاـ فصل الشّْتاء.
 

Winter solstice4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

الوقت الذم ترتٌد فيو الشَّمسي » الٌصيفيٌ االنقبلب 
من أقصى اؿترافها بالنّْسبة إُف 
األرض، كيكوف يف أٌكؿ يـو من 

 5«أيٌاـ فصل الصَّيف.
 

Summer solstice6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

الٌتصوير اظتساحٌي 
 الٌضوئيٌ 

اطترائط عمليَّة القياـ بعمل »
كمقاييس الٌرسم من الصُّور، 

 7«كخاصَّة الصُّور اصتٌويَّة.

photogrammetry
8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 

العلم الذم يدرس العبلقات » اصتغرافيا البشريٌة
اظتتبادلة بُت اإلنساف كبيئتو، كما 

 9«يدرس توزُّع اصتنس البشرٌم.

Human 
geography10 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

                                                             
 .2/1468معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .571عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 3/1848صرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعا3
 .682عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 3/1848معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .87منة أبو حجر، صاظتعجم اصتغرايف )أٌكؿ معجم شامل بكل اظتصطلحات اصتغرافية اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: آ6
 .2/1374معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .442عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
 .1/208معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .227ت اصتغرافية اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: آمنة أبو حجر، صاظتعجم اصتغرايف )أٌكؿ معجم شامل بكل اظتصطلحا10
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دراسة التَّوزيع اصتيغرايٌف للكائنات » اصتغرافيا اضتيوية
 1«اضتٌية.

Bio-geography2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

األربع: الشَّماؿ اصتهات » اصتهات األصلٌية
 3«كاصتنوب كالشَّرؽ كالغرب.

Cardinal points4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

ظاىرة دنتوغرافية تتجلَّى نتيجة » دتركز سكاينٌ 
لتزايد عدد السكَّاف، أك ارتفاع 
متوسّْط الكثافة السٌكانٌية يف 

 5«منطقة معينة.

Population 
center6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

علم يدرس الٌظواىر الطبيعٌية » جغرافيا طبيعيٌة
لسطح األرض مبظاىرىا اضتالٌية، 
مبا يف ذلك بنية السطح كاظتناخ 

 7«كتوزيع اضتياة النباتية كاضتيوانية.

Physicalgeograp
hy8 

معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

تقنية جغرافيَّة؛ اعتماد الوسائل » جيوتقنية
العلمٌية كالتكنولوجيَّة يف دراسة 
الظواىر الطبيعيَّة كالبشريَّة اظتتعلقة 

 9«بالكرة األرضية.

Geotechnical10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ثنائٌية  تركيبا كصفيٌا)مصاحبة

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

( + لوجيا)جيو لفظ معٌرب
 لفظ مًتجم)تقنٌية(.

 

                                                             
 .1/600معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .228اظتعجم اصتغرايف )أٌكؿ معجم شامل بكل اظتصطلحات اصتغرافية اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: آمنة أبو حجر، ص2
 .1/100اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية 3
 .82عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/2089معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .457، 87عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .2/1386معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .279اظتعجم اصتغرايف )أٌكؿ معجم شامل بكل اظتصطلحات اصتغرافية اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: آمنة أبو حجر، ص8
 .1/428معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .254عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعت10
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خٌط كقتٌي مبوافقة دكليَّة يقطع » خٌط التٌػأريخ الدكِفٌ 
احمليط اعتادم كيقع على خٌط 

درجة كيشَت إُف أف  180طوؿ 
شرؽ ىذا اطتط يسبق غربو بيـو 

 1«كاحد.

International 
history line2 

معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة 
 تركيبا إضافيٌا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

علم الٌسبلالت 
 البشرية

الدراسة العلمٌية لتصنيف »
الشعوب إُف رتاعات متجانسة 
من حيث الثقافة كالتاريخ ك 

 3«اظتَتاث.

Human 
racesscience4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيٌا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

ًعلم دراسة ككصف الظواىر » علم اظتناخ
اصتويَّة اطتاصَّة مبناطق األرض 
اظتختلفة، كحبث التفاعبلت 

 5«اظتتبادلة فيما بينها.

Climatology6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

على اطتريطة النسبة بُت اظتسافة » مقياس الٌرسم
أك الصُّورة أك أٌم ؼتطَّط آخر 
كاظتسافة الواقعٌية اظتقابلة عتا على 

 7«األرض أك على ؼتطَّط آخر.

Drawing scale8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

جهاز لتحديد الرُّطوبة النّْسبيَّة » مقياس الٌرطوبة
 9«يف اصتٌو.

Hygrometer10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 

                                                             
 .1/82معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .312عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/208معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .479، 285عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات 4
 .3/2301معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .97عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .3/1884، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر 7
 .174عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
 .3/1884معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .288عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 10
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منطقة يكوف الضغط اصتٌوٌم » منخفض جومٌ 
فيها أقل من ضغط اظتناطق 
احمليطة ّٔا، كيكوف عادةن أقل من 

 1«الضغط العادٌم.

Trough2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

منطقة حبريٌة تابعة لدكلة من » مياه إقليمٌية
 3«الدكؿ.

Territorial 
water4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

 التعليق على الجدول:
تركيبا كصفٌيا بالدرجة  كحدات معجمٌية مرٌكبةعلى ىيئة  االصطبلحات اصتغرافيةرتيع  جاءت 

وٌزعة على مصاحبة ثنائية تارة كثبلثية تارة اظتاألكُف، إُف جانب الًتكيب اإلضايٌف، كاإلضايٌف الوصفٌي، 
جيولوجيا الكلمتُت ))جيوتقنٌية( اظتنقوؿ بالًترتة اصتزئٌية ؿتتا من  اصتغرايفٌ  صطلحاظتأخرل، ضف إُف ذلك 

 .كتقنية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .1/670عاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظت 1
 .638عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2

 .3/2141معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .672، 501عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
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 المعلومات:الحاسبات و مصطلحات حقل  .9

 عبارةال/ المصطلح
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  مقابلال مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

نظاـ مزٌكد حباسوب لئلجابة عن » الربيد الصويتٌ 
اظتكاظتات اعتاتفيَّة كتسجيلها 

 1«كاالحتفاظ ّٔا، كإعادة بثّْها.

Voice mail2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

جهاز الكمبيوتر أك ما ييسمَّى » اضتاسب اآلِفٌ 
بالعقل اإللكًتكيٌن كييسمَّى كذلك: 
حاسبة كحٌسابة كحاسوب، كىو 
جهاز يعمل إلكًتكنيِّا إلجراء 
عمليات حسابٌية دقيقة كسريعة، 
كذلك باختزاف معلومات ييغذَّل ّٔا 

مها عند اضتاجة.  3«كيقدّْ

computer4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

الدكائر اظتصمَّمة يف صناعة » الدكائر اإللكًتكنية
الكومبيوتر لتأدية مهٌمة معيَّنة  
كتخزين اظتعلومات كتنسيقها، كىي 
تتألَّف من أجزاء دقيقة مصنوعة من 

 5«مادَّة السّْيلكوف.

Electronic 
circuits6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)الدكائر(+ لفظ 
 معٌرب)اإللكًتكنٌية(.

الزَّمن الفعلٌي الذم لتتاجو  الزمن اضتقيقيٌ 
 7حاسوب إلدتاـ عمليَّة.

Real time1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

                                                             
 .1/185معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين  2

 .52ـ، ص2009األردف، )د.ط(،  -التميمٌي، دار أسامة للنشر كالتوزيع، كدار اظتشرؽ الثقايٌف، عماف
 .1/489، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر 3
 .199معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب: أسد الدين التميمٌي، ص4
 .1/783معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p280. 

 .1/533اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم 7
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 االسم(.
 

قرص لتخزين البيانات الرقميَّة  » القرص البصرمٌ 
كنػيقىر كهربائيَّة صغَتة ػتفورة على 
السَّطح تتٌم قراءهتا بالليزر الذم 

 2«يقـو مبسح السَّطح.

Optical disc3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.
 

القرص اظتمغنط الدائم اظتثبَّت » القرص الٌصلب
 4«داخل كحدة التَّشغيل.

Hard disk5  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
مصاحبة كصفيٌا )تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 

عملٌية منهجٌية لوضع اإلجراءات » برغتة
كاطتطوات الواجب اختاذىا لتحقيق 

 6«ػتدَّدة بصورة فعَّالة.أىداؼ 

programming7  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
الفعل "برمج" على كزف 

 )فعللة(.
عدة برامج تتحٌكم يف كظيفة » برغتيٌات

مكوّْنات اضتاسب ككحداتو كتدير 
العمليَّات اليت تقـو ّٔا، كمن ىذه 
الربامج: أنظمة التَّشغيل كالتَّطبيق 
كالًتَّرتة كقوانُت استخداماضتاسب 

 8«اآلٌِف ك غَتىا.

Software9  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "برغتة" على زنة 

 رتع اظتؤٌنث الٌساَف.

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة  Memoryبرنامج يستخدـ لتخزين اظتعطيات » برنامج إدارة الذاكرة

                                                                                                                                                                                   
اظتملكة العربية السعودية، -اظتعجم الشامل ظتصطلحات اضتاسب اآلِف كاإلنًتنت: السٌيد ػتمود الربيعٌي كآخركف، مكتبة العبيكاف، الرياض1

 .357ـ، ص2001ىػ / 1422الطبعة األكُف، 
 .1/212 معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،2
 .47ـ، ص1995مصر، الطبعة الثانٌية،  -معجم اضتاسبات: غتمع اللغة العربٌية بالقاىرة، اعتيئة العامة لشؤكف اظتطابع األمَتيٌة، القاىرة3
 .2/1311معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 4
ت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتن5

 .79التميمٌي، ص
 .1/196معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
 .343اظتعجم الشامل ظتصطلحات اضتاسب اآلِف كاإلنًتنت: السٌيد ػتمود الربيعٌي كآخركف، ص7
 .1/196معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 8
معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الٌدين 9

 .100التميمٌي، ص
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كالربامج يف ذاكرة النظاـ كيراقب 
الفراغ احملرر استخدامها كيعيد توزيع 

 1«بعد تنفيذىا.

management 
Software2 

تركيبا إضافيٌا كصفيٌا 
 االسم(. )مصاحبة ثبلثٌية

 
برنامج اضتاسوب الذم يًتجم كل » برنامج مًتًجم

عبارة إُف لغة اآللة كينفّْذىا قبل 
 3«تررتة العبارة التالية كتنفيذىا.

Translator 
program4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

مركز للمعلومات يقـو ِبمعها » بنك اظتعلومات
كختزينها كاسًتجاعها طتدمة الذين 

 5«يلجئوف إليو.

Information 
bank6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
تسجيل إشارة كالصوت أك » تسجيل مغنطيسيٌ 

تعليمات اضتاسوب على سطح 
قابل للمغنطة؛ لتخزينها 

 7«كاسًتجاعها كقت اضتاجة.

Magnetic 
registry8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

يل( لفظ مًتجم)تسج
 +لفظ معٌرب]ا.منس[

 )مغنطيسٌي(
كسيلة مثل شريط ؽتغنط تيسٌجل » حاملة بيانات

 9«أك تنقل البيانات.
Data carrier10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 
 ثنائٌية االسم(.

 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة  Extra memory1كحدة ختزين خارجٌية تيستخدـ » ذاكرة إضافٌية

                                                             
 .1/782معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .560، 234، 63إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .1/289معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3

4 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p754. 

 .2/1544معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1073، 250إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .2/1036معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1079، 315إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
 .1/564معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .108السٌيد ػتمود الربيعٌي كآخركف، ص اظتعجم الشامل ظتصطلحات اضتاسب اآلِف كاإلنًتنت:10
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امتدادنا للٌذاكرة الداخلٌية الستكماؿ 
 ختزين برنامج أك بيانات ال تسعها

 1«الذاكرة الداخلٌية.

تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 
 ثنائٌية االسم(.

 
ذاكرة نتكن الرجوع إليها لقراءة  » ذاكرة مرحلٌية

اظتعلومات اظتسجَّلة على صفحاهتا 
أك إلضافة معلومات جديدة، أك 
لبلستغناء عن معلومات َف نػىعيٍد يف 
حاجة إليها كىذه اظتعلومات تزكؿ 
ضتظة إيقاؼ الكومبيوتر عن 

 3«العمل.

Temporary 
memory4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
بة تركيبا كصفيٌا )مصاح

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 
 
 
 

كسط ختزين نتكنو االحتفاظ » ذاكرة مستدنتة
بالبيانات اظتخزكنة عليو كما ىي يف 
حالة انقطاع التيٌار الكهربائٌي 
اظتغذّْم لو مبعٌت إمكانيَّة اضتصوؿ 
على البيانات اظتخزكنة يف حالة 

 5«انقطاع التيٌار كعودتو مرَّة أخرل.

Non-volatile 
memory6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

قدرة آلة أك جهاز ما على أداء » ذكاء اصطناعيٌ 
بعض األنشطة اليت حتتاج إُف ذكاء 
مثل االستدالؿ الفعلٌي كاإلصبلح 

 7«الذَّايٌت.

Artificial  
Intelligence8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحي:-

حقل علم االجتماع + 
                                                                                                                                                                                   

 .560، 120إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .1/815معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2/872معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .1018، 560إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب  4
 .1/815معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .25معجم اضتاسبات: غتمع اللغة العربٌية بالقاىرة، ص6
 .1/818معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين  معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف8

 .66التميمٌي، ص
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 حقل اضتاسبات.
كقت فاصل بُت طلب اظتعلومة  زمن الوصوؿ

 1كعرضها.
Access time2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 
 ثنائٌية االسم(.

 
شبكة معلومات عاظتٌية هتدؼ إُف » شبكة اإلنًتنت

العاَف كجعلو كقرية صغَتة، ربط 
كنتكن الٌدخوؿ إليها من خبلؿ 

 3«جهاز اضتاسوب.

internet 
network4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)شبكة( +لفظ 
 معٌرب)اإلنًتنت(.

 
شبكة حاسب 

 داخلية
نظاـ يعمل على ربط ّتهيزات »

اظتكتب اإللكًتكنية كأجهزة 
اضتاسب مشكبلن بذلك شبكة 
داخلية تعمل داخل مكتب أك مبٌت 

 5«ما.

Internal 
computer 
network6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا كصفيا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

غتموعة بيانات منظَّمة حبيث توفّْر » قاعدة بيانات
 7«سهولة االستعادة.

Database8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

مستخدمو اضتاسب الذين » قراصنة اضتاسب
لتاكلوف التدخُّل باستخداـ حاسب 

Computer 
pirates1 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

                                                             
 3/2451معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين 2

 .261التميمٌي، ص
 .2/1160اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة العربية 3
 .766، 602عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 4
 .490، 1/489معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .660، 531، 444إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .3/1842العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة7
معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين 8

 .360التميمٌي، ص
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منزٌِف يف شبكات االتّْصاالت 
التَّابعة ظتؤسَّسات كبَتة للحصوؿ 
على معلومات سرّْيَّة أك أمواؿ 

 1«بطريقة القرصنة.

 ثنائٌية االسم(.
 

قرص مصنوع من الببلستيك عادة » قرص اللٌيزر
مع طبقة عاكسة، لو القدرة على 
اختزاف معلومات مرئٌية أك بيانات 
اضتاسب اآلِف ذات الكثافة 

 3«العالية.

Laser disk4  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)قرص(+ لفظ 
 معٌرب)اللٌيزر(.

 
 
 

قرص صلب أك مرف زيدت سعتو » قرص مضغوط
 5«لتخزين اظتعطيات.

Compact disc 
(CD)6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا )مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
جهاز كهركضوئٌي على درجة » قلم ضوئيٌ 

عالية من اضتساسية كيستخدـ 
إلدخاؿ البيانات لوحدات العرض 
اظترئٌية، كما يستخدـ يف حتديد 
الصُّور أك تعديلها أك تغيَت أشكاؿ 
قاـ اضتاسب برشتها على الشاشة 
حتت رقابة برنامج داخل اضتاسب 
يستخدـ يف بعض األحياف بغَت 

Light pen1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                                                                                                                                                   
 .856، 444كليزم(: ركحي البعلبكٌي، صإن -اظتورد )قاموس عرب 2
 .1/489معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2054، 3/2053معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .648عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 4
 .3/1798معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
اضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين معجم مصطلحات اإلنًتنت ك 6

 .364التميمٌي، ص
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ًدقٌة ليعٍت: ماسح شفرة 
 1«دة.األعم

جهاز متتزف كلمات أك أجزاء  » كمبيوتر ناطق
كلمات مسجَّلة يف كحدة الذاكرة، 
كىو مربمج بطريقة خاٌصة دتٌكنو من 
التعرؼ على اللفظ الصحيح فينطق 
باألجوبة الواضحة، كال يستطيع 

 3«عبارات غَت مربغتة.استنباط 

Speaking 
computer4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب)كمبيوتر(+ 
 لفظ مًتجم)ناطق(.

رتل كقواعد كرموز أك كلمات » لغة الربغتة
تستخدـ إلعطاء التعليمات 

 5«للحاسب اآلِف.

Programming 
language6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
لغة خاٌصة تستعمل مفردات قريبة » لغة الكمبيوتر

من اللغة اإلؾتليزيٌة ختتلف باختبلؼ 
نوع الربغتة، منها الفورتراف، 

 7«البيسك.

Computer 
language8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
إضافيٌا )مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)لغة(+ لفظ 
 معٌرب)الكمبيوتر(.

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة  Basic 9لغة برغتية مبسَّطة للمبتدئُت. لغة بيسك
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

                                                                                                                                                                                   
العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف 2

 .369التميمٌي، ص
 .3/1854معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .3/1957معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1152، 444إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 4
 .3/2020معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين  معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم6

 .400التميمٌي، ص
 .3/1957معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .922، 444إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
 .1/269معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

مصر،  -ة، القاىرةغتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، اعتيئة العامة لشؤكف اظتطابع األمَتي10
 .17/121ـ، 1975ق / 1395
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لغة تيعدُّ خصّْيصنا طبقنا لقواعد » لغة رقمٌية

معيَّنة لتستخدـ يف اضتاسبات 
 1«اإللكًتكنية كوسيلة للعمل ّٔا.

Digital 
language2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
لىٍوحة مدغتة يف آلة معاصتة بيانات » لوحة الٌتوصيل

نتكن إعادة كصلها عند اضتاجة 
لفرز البيانات بطريقة ػتٌددة 

 3«سابقنا.

Connecting  
board4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

رموز عدديٌة كغَتىا من اظتعلومات » غتموعة بيانات
اظتمثَّلة بشكل مبلئم ظتعاصتتها 

 5«باضتاسوب.

Data group6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 االسم(.ثنائٌية 
 
 

اظتفتاح اظتستخدـ يف هناية سطر، » مفتاح اإلدخاؿ
أك تعليمة ألمر اضتاسوب مبعاصتة 

 7«األمر أك النٌص.

Entry key8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ا )مصاحبة تركيبا إضافيٌ 
 ثنائٌية االسم(.

مفتاح مفصلي يسمح ضتاسب » مفتاح ساخن
صغَت أف يعمل دكف ذاكرة قابلة 

أك كحاسب مستقل عندما  للربغتة
يوصل اضتاسب الصغَت بإطار 

 9«رئيسي.

Hot key10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غتموعة بيانات مرتبطة منطقيِّا » ملف بيانات
كمرتَّبة حسب طريقة ػتٌددة 

Data file1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

                                                             
 .2/930معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .922، 593إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .3/2046معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1235، 928إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 4
 .1/275أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة العربية اظتعاصرة: 5
 .982، 254إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .1/728معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1080، 64إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
 .3/1666معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1080، 616إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -رد )قاموس عرب اظتو 10
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كموصوفة مبعلومات يستطيع نظاـ 
 1«الربغتة الوصوؿ إليها.

 ثنائٌية االسم(.
 

قائمة باظتًلىٌفات اظتوجودة يف أداة » ملف ختزين مرجعيٌ 
 3«ختزين مثل القرص اظتغنطيسٌي.

Reference 
storage file4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 كصفيا تركيبا إضافٌيا

 االسم(.)مصاحبة ثبلثٌية 
 

ملٌف ال نتكن أف ينفَّذ عليو كاحد » ملف مقفل
أك أكثر من األنواع اظتألوفة من 
عمليٌات اظتعاصتة كال نتكن تغيَته 

 5«باإلضافة أك اضتذؼ.

Closed file6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 

الربيد برنامج ييستخدـ لنقل » ناطر الربيد
اإللكًتكيٌن بُت اضتواسب اظتضيفة 

 7«على الشبكة.

Mail server8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
فظ » نسخة احتياطٌية نسخة ظتلٌف أك برنامج لتي

بشكل مستقل عن النسخة 
األصلٌية؛ لًتكوف بديبلن عن األصل 

 9«يف حاؿ ضياعو.

Reserve copy10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غتموعة الربامج اليت تتحٌكم » نظاـ التشغيل
بعمليَّات اضتاسوب كاظتعدَّات 
اظتتّْصلة بو حيث تسمح 

Operating 
system1 

 

ة مرٌكبة كحدة معجمٌية دالليٌ 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

                                                                                                                                                                                   
معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين 2

 .482التميمٌي، ص
 .3/2024معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .3/2024غة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم الل 3
 . 1105، 1017، 510إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب  4
 .3/1846معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1105، 1092إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .3/2228معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .253اظتعجم الشامل ظتصطلحات اضتاسب اآلِف كاإلنًتنت: السٌيد ػتمود الربيعٌي كآخركف، ص8
 .1/584معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1169، 48إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 10
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للمستخدمُت كللربامج التطبيقيٌة 
 1«باستخدامها بسهولة.

 
 

 

كحدة يف جهاز اضتاسوب ختتص » كحدة ختزين
بتسجيل البيانات كحفظها على 
أقراص ؽتغنطة، كنتكن إعادة 
تسجيل كػتو البيانات عليها مرارنا، 

 3«كتسمَّى: القرص الصُّلب.

Storage unit4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 

اصتزء الرئيسٌي من اضتاسب الذم » كحدة معاصتة مركزيٌة
لتتوم على الدكائر اليت تتحٌكم يف 

 5«التعليمات كتًترتها كتنفذىا.

Central 
Processing Unit 

(CPU)6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا كصفيا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   

معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين 2
 .521التميمٌي،

 .3/2236م اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معج 1
 .1/639معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1226، 510إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص - اظتورد )قاموس عرب4
 .3/2412معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
معجم مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات اإلنًتنت كاضتاسوب اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: أسد الدين 6

 551التميمٌي، ص
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 التعليق على الجدول:

الًتكيب اظتختلفة الوصفٌي كاإلضايٌف كاإلضايٌف أنواع  االصطبلحات اضتاسوبية كاظتعلوماتية مشلت
بالتعريب اليت نقلها أىل االختصاص  الوحدات اظتعجمٌية اظتركبةالوصفٌي، إُف جانب الًترتة اصتزئٌية يف بعض 

تُت اؿتصرتا يف اظتصدر )برغتة( اشتقاقا من االسم كالًترتة معا، إضافة إُف كحدتُت معجمٌيتُت بسيط
 ،(، علما أف ىذا االسم كانت العرب قد عرٌبتو قدنتا من اللغة الفارسٌيةprogram)برنامج( اظتًتجم عن )

 (.Software) لمصطلح الغربٌ تررتة لػػ اَف )برغتيات(كرتع اظتؤنث السٌ 
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 الرياضة والتربية البدنّية:مصطلحات  حقل.10

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

مىٍسكىة ييطٌوؽ ّٔا اظتصارع رأس » إطباقة اظتقصٌ 
 1«خىٍصمو كجسمو برجلىيو.

Scissorshold2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

اتّْزاف جسم إذا زيح قليبلن عن » مستقراتزاف ال
موضعو َف يعد إُف كضعو األصلٌي 

 3«كاختٌل التوازف.

Unstable  
equilibrium4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيا منفيا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 

اتٌزاف جسم إذا زيح عن موضعو » اتزاف مستقر
 5«قليبلن عاد إُف كضعو األصلٌي.

Stable 
equilibrium6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
فيٌا )مصاحبة كص تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
 

ألعاب رياضٌية دكلٌية تينظم كلَّ » األلعاب األكظتبية
أربع سنوات، كتنتقل من مدينةو 
إُف أخرل يف كلّْ مرٌة، كاحتفظت 
باشتها الَّذم كاف ييطلقو عليها 

ؽ. 776قدماءي اليوناف منذ سنة 
إذ كانوا يقيموهنا يف سهل ـ؛ 

 7«أكظتبيا.

Olympian/ 
Olympic8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .3/1824رة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاص1
 .1034عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 2
 .3/2432معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1290، 403عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 4
 .3/2432معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
مصر، -ةغتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، اعتيئة العامة لشؤكف اظتطابع األمَتية، القاىر 6

 .9/09ـ، 1967ىػ / 1387
 .1/141معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7

8 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, P523. 
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حزاـ يرمز لرتبة خبَت بالفٌن » اضتزاـ األسود
 1«القتاٌِف كاصتودك كالكاراتيو.

Black belt2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 ا كصفيا )مصاحبةتركيب

 ثنائٌية االسم(.
جهاز رياضٌي ييقفز فوقو يف » اضتصاف اطتشيبٌ 

 3«اظتسابقات.
Wooden horse4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيا )مصاحبة 
 ثنائٌية االسم(.

 
الرَّقم الذم يتفوَّؽ بو اظتتبارم » الرقم القياسيٌ 

على من سبقو، كىو ييسجَّل 
متبارو باشتو إُف أف يتفوَّؽ عليو 

 5«آخر.

Record6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ا )مصاحبة تركيبا كصفيٌ 
 ثنائٌية االسم(.

 
رياضة يقـو فيها سبٌاح أك » السباحة اظتتزامنة

غتموعة سبٌاحُت بأداء حركات 
 7«راقصة ميصاحبة للموسيقى.

Simultaneouss
wimming8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا )مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
 

حركة رياضٌية يتٌم فيها قلب » الشقلبة اليدكية
اصتسم كيلّْيَّتو إُف األماـ أك اطتلف 
بعد أف كاف منتصبنا كيكوف 
اعتبوط أكَّالن على اليدين كمن مثٌ 

 9«على القدمُت.

Handspring10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا )مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .1/487معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .135عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –نكليزم اظتورد اضتديث )قاموس إ2
 .1/644معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .1363عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 4
 .3/1884معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p612. 

 .2/998معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .956، 621إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
 .3/2510معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .524عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 10
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رياضة تقـو على القىٍفز من » القفز الطويل
نقطة معيٌنة كػتاكلة بلوغ أقصى 

 1«بيعد ؽتكن.

long jump2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

رياضة تقـو على القىٍفز فوؽ » القفز العاِفٌ 
إُف خشبتُت خىشىبىة مشدكدة 
 3«مغركزتػىٍُت يف األرض.

High jump4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

نوع من القىٍفز العاٌِف يتسٌند فيو  » القفز بالعصا
القافز إُف عصا يغرز أحد طرفيها 
يف األرض فتحملو فوؽ اطتشبة 

 5«األفقٌية.

Pole jump6  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

إحدل ألعاب كرة القدـ يتكوَّف » الكرة اطتماسية
فيها الفريقي من ستسة العبُت، 

 7«كتتٌم يف صاالت مغطَّاة.

five-ball8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

رياضٌية تلعب على ملعب لعبة » الكرة الطائرة
مستطيل مقسَّم بشبكة عالية، 
يتبارل فيها فريقاف كلّّ منهما 
ميؤلَّف من ستَّة العبُت، يقذؼ 
الفريق منهما الكرة إُف منطقة 
الفريق اآلخر عرب الشَّبكة دكف أف 

 9«تقع على األرض.

volleyball1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ة االسم(.ثنائيٌ 
 

                                                             
 .3/1844معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .678 البعلبكٌي، صعرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 2
 .3/1844معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .542عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 4
 .3/1844معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .888البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، صعرٌب(: منَت  –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 6
 .1/697معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7

8 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p797. 

 .2/1431تار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼت9
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رطبلن من  175من يزف » الوزف الثقيل
 2«الرٌياضيُت.

Heavy weight3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا )مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
كقت يتوٌقف فيو الٌلعب كال » الوقت اظتستقطع

حدَّد، 
ي
تسب ضمن الوقت اظت لتي

 4«كذلك للتَّشاكر.

Time-out5  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

دترينات رياضٌية الغرض منها رفع  » دترينات تنفسية
كفاءة أعضاء اصتهاز التنفسٌي  
كالٌشهيق كالزفَت من األنف ظتدَّة 

.  6«معيَّنة كيف كضع معُتَّ

Breathing 
exercises7 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
 

العب مهمتو زتاية مرمى فريقو » حارس اظترمى
 8«من دخوؿ الكرة فيو.

Goal keeper9  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 

ا لبلعب » حامل اظتضارب شخص يعمل مساعدن
 10«اصتولف.

Racket holder11  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا )مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                                                                                                                                                   
 .1318عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 1
 .1/322معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2

3 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p368. 

 .3/1838معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 4
 .1231عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 5
 .3/2254معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
 .380، 370إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 7
 .1/472معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  8
مصر، -ةغتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، اعتيئة العامة لشوف اظتطابع األمَتيٌة، القاىر  9

 .19/14ـ، 1977ىػ / 1397
 .1/563لغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم ال10
 .1057، 448إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 11
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كتد صغَت بسطح مقعَّر ضتمل  » حامل كرة اصتولف
 1«كرة اصتولف للضربة األٌكلٌية.

Golf ball 
holder2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
إضافيٌا )مصاحبة تركيبا 

 ثبلثٌية االسم(.
الرّْياضة اصتيٍمبىازيٌة تتَّخذ حىركة يف » حركة اظتقص

فيها الرّْجبلف كىٍضعنا أشبو 
 3«باظتًقىٌص.

Scissors4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا )مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
خٌط حتديد ال كتب ّتاكزه أك » خط اإلرساؿ

ختطّْيو أثناء استهبلؿ ضرب 
الكرة، كما يف التنس أك كرة 

 5«اليد.

Transmission 
line6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

العبلمة الدالة على نقطة » خط النهاية
 7«النهاية.

Endline8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا )مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
رىٍفسة ًسباحٌية حتٌرؾ فيها » رفسة اظتقص

الرٍّْجبلف بطريقة تشبو انفتاح 
 9«اظتًقىٌص كانغبلقو.

Scissor kick10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

رياضة قوامها أف يرفع الرياضٌي » رفع األثقاؿ
ثٌقاالت لتمرين عضبلتو، كيصنَّف 
اظتتباركف منها إُف أكزاف كلتدد 
لكل كزف الثقل اظتتنافس على 

Weight lifting1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 1/563معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .547، 501عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 2
 .3/1824ة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغ3
 .1034عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 4
 .1/663معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p754. 

 .1/663معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1192، 514إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
 .3/1824معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1034عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 10
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 -كزف الرّْيشة -زتلو )كزف الدّْيك
 1«الوزف الثقيل(. -الوزف اطتفيف

دتارين ختص جسم اإلنساف، » رياضة بدنٌية
 3«كتكسبو قٌوة كمركنة.

Gymnastics4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا )مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
قطعة دائريَّة صغَتة من الًفلُّْت أك » ريشة التنس

اظتطٌاط عتا تاج ؼتركطٌي من الرّْيش 
تيستعمل يف تنس أك الببلستيك 

 5«الرّْيشة.

Tennis Feather6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

مٌدة يف زمن الٌلعب تيضاؼ بعد » زمن إضايفٌ 
 7«انتهاء الزمن اظتقٌرر.

Extra time8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا )مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
أف تيطٍلق الكرية باليدين ضٌد » ماسضربة التٌ 

الفريق الذم يكوف قد رمى 
بالكرة إُف ما كراء خٌطي عرض 

 9«اظتلعب.

Touchkick10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا )مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 

ضربة عقابٌية موٌجهة إُف اعتدؼ » ضربة جزاء
من نقطة اصتزاء ال يتعٌرض لصٌدىا 
إاٌل حارس اظترمى، كىي أف تطلق 

Penalty kick1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

                                                                                                                                                                                   
 .1340عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 2
 .1/321معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1/175معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .320إنكليزم(: جرجس ميشاؿ جرجس، ص –فرنسٌي  –الًتبية كالتعليم )عرب  معجم مصطلحات4
 .1/302معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .600، 378إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .2/1377معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .609، 120إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
 .3/2097معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .711، 368إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 10
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الكرة مباشرة على اعتدؼ على 
 1«بيعد أمتار معيٌنة.

 

 

 ضربة حرٌة/
 ضربة مباشرة

جزائيَّة ضٌد الفريق ضربة »
 3«اظتخطئ.

Free kick 
Direct kick4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا )مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
ضرب الكرة بالقدـ من إحدل » ضربة ركنٌية

الزاكيتُت احملاذيتُت ظتنطقة ىدؼ 
الفريق الذم رمى بالكرة خطأ إُف 

 5«ما كراء خٌط أىدافو.

Corner kick6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

علم يتناكؿ دراسة اصتهود » علم الًتبية البدنية
الًتبويٌة اليت تعمل على استغبلؿ 
ميوؿ الفرد للنشاط اضتركٌي البدينٌ 

 7«كتنظيم ىذا النشاط.

Physical 
education 
science8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 

إحدل مهارات كرة القدـ ككرة » فن اظتراكغة
السلة، إذ كتيد البلعب ػتاكرة 

 9«خصمو مع االحتفاظ بالكرة.

Evasion art10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 

لعبة يشًتؾ فيها فريقاف، يتأٌلف  » كرة السٌلة
كٌل منهما من ستسة العبُت، 
لتاكؿ كلُّ فريق إدخاؿ الكرة يف 

Basket ball1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

                                                                                                                                                                                   
 .19/15غتمع اللغة العربية بالقاىرة،  غتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع:2
 .1/372معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2/1355معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .19/13غتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، 4
 .2/940معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .19/13مية كالفنية اليت أقرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، غتموعة اظتصطلحات العل 6
 .2/852معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .863عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 8
 .2/961معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .1015، 835إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 10



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

266 

سٌلة خصمو، كتيلعب يف ملعب 
 1«مستطيل.

 

لعبة تًًنس الطاكلة يتقاذؼ فيها » كرة الطاكلة
اظتتبارياف كرة صغَتة بواسطة 
مضرب، كعلى طاكلة ػتدكدة 

 3«اظتساحة.

Ping-Pong4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

لعبة رياضٌية تيلعب بُت فريقُت » كرة القدـ
على ملعب مستطيل الشَّكل ذم 
مرمى يف هناية كيلّْ جهة منو، 

منهما من أحد  كيتكٌوف كٌل فريق
 5«عشر العبنا.

Foot-ball6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

لعبة رياضية يتبارل ّٔا يف اظتاء » كرة اظتاء
فريقاف، كٌل منهما مؤٌلف من 
سبعة العبُت، كلتاكؿ أف يدخل 
الكرة يف ىدؼ عائم للفريق 

 7«اآلخر.

Water polo8 معجمٌية داللٌية مرٌكبة  كحدة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 
 
 
 

كرة التًّْنس، لعبة تكوف بُت » كرة اظتضرب
فريقُت تفصل بينهما شبكة، 
يتقاذفاف الكرة مبضربُت، كيتأٌلف 

Tennis ball1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا )مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
                                                                                                                                                                                   

 .20/115غتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .3/1925معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2/1426معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

4 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p562. 

 .3/1925معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .19/14لمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، غتموعة اظتصطلحات الع6
 .3/1925معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .1334عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 8
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الفريق الواحد من العب كاحد أك 
 1«العبُت.

 

لعبة تضٌم العبػىٍُت أك أكثر » كرة اليد
يقوموف بضرب الكرة على اضتائط 

 3«كيرتدكف قٌفازات.

Hand ball4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
صاحبة تركيبا إضافيٌا )م

 ثنائٌية االسم(.
ارس يف اطتىبلء  » لعبة القولف لعبة رياضٌية دتي

على ملعب ميتًَّسع كفسيح جدِّا 
فيو ذتاين عشرة حفرة ؼتتلفة 
األبعاد، تيقذىؼ فيها كيرات 

 5«بواسطة ًعًصٌي ؼتصوصة.

Golf6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

يف لىٍوحة يوضع عليها األىداؼ » لوحة التسجيل
 7«لعبة أك مباراة.

Registration 
panel8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة تركيبا إضافيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
مباراة كدّْيَّة تتٌم قبل اظتباراة » مباراة استعداديٌة

الرئيسٌية بفًتة كجيزة هتدؼ إُف 
تدريب كبل الفريقُت كإكسأّم 

 9«مهارات معيَّنة.

Preparedness 
match10 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة فيٌا كص تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
 
 

إعادة اللعب إلعطاء اطتاسر » مباراة الثأر
حظِّا بالفوز، دىٍكر أك شىٍوط ثافو 

Return match1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

                                                                                                                                                                                   
2 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p733. 

 .3/1926معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .3/2509معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .116، ص20العربية بالقاىرة، مجغتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: غتمع اللغة 4
 .1/425معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p347. 

 .3/2046معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .929، 315إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
 .2/1464معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .943، 94إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 10
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ييلعب بعد خسراف الدكر أك 
 1«الشوط األكؿ.

 ثنائٌية االسم(.
 

تيب » مباراة كديٌة مباراة ال تيعتمد يف الًتَّ
 3«الوطٌٍت أك القومٌي أك الدَّكٌِف.

friendly match4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
مىٍصعىد كهربائٌي أيًعٌد خصّْيصنا » مصعد التزحلق

لنقل اظتتزحلقُت إُف أعاِف 
 5«اظتنحدرات.

Skating 
elevator6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة تركيبا إضافيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
رياضة بدنيَّة تقـو على اللٍَّكم » مبلكمة

 7«باليىدىين حسب قواعد معيَّنة
Boxing8  كحدة اشتقاقية داللٌية

بسيطة صيغت على زنة 
مصدر اعتيئة من الفعل 

 "الكم".
احتكاكات عن بيعد يف » تسخينيةمناكشات 

األلعاب النّْزاليَّة أك ألعاب الٌدفاع 
عن الٌنفس، الغرض منها اإلزتاء 

 9«كاختبار قٌوة اطتىصم.

Heating 
skirmishes10 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 
 

لوح مرف ذك طرؼ ميثٌبت  » ة الوثبمنصٌ 
ييستخدـ يف األلعاب الرّْياضيَّة 

Springboard1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

                                                                                                                                                                                   
 .397إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .1/309معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .3/2418معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1227، 943إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 4
 .2/1296معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .1053، 312إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .3/2033معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7

8 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p123. 

 .2/1064معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9
 .1114، 315إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -رب اظتورد )قاموس ع10
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 ثنائٌية االسم(. 1«للوىٍثب، لوح الغطس.
تيب » ميدالية بركنزية نح لصاحب الًتَّ قبلدة دتي

 3«الثَّالث يف اظتسابقات الرّْياضٌية.
Bronze medal4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 
 ثنائٌية االسم(.

لعبة ىجوميَّة ينفّْذ فيها البلعب » ىجـو عكسيٌ 
اطتلفٌي يف أحد االّتاىات دتريرة 
كرة إُف العب خلفي يف اظتوقع 

 5«اظتعاكس.

Reverse 
forward6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائٌية االسم(.

مصطلح يف اظتبلكمة ظتن ال يزيد » كزف الديك
 7«رطبلن. 118كزنو على 

Cockweight8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة تركيبا إضافيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
إحدل فئات اظتبلكمُت أك  » كزف الذبابة

اظتصارعُت الذين تًتاكح أكزاهنم ما 
بُت ستسُت كستُت كيلو 

 9«جرامنا.

Flyweight10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

إحدل فئات اظتبلكمة أك  » كزف الريشة
اظتصارعة كىي األخٌف كزننا بينها، 

 11«كجم.  57، 53كزهنم بُت 

Featherweight12  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

 

                                                                                                                                                                                   
 .1122إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .3/2397معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1/199معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1005، 235صإنكليزم(: ركحي البعلبكٌي،  -اظتورد )قاموس عرب 4
 .3/2328معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .1203، 773إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .3/2434معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .1231، 558إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
 .3/2434العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة 9

 .1231إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 10
 .3/2434معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 11
 .1231إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 12
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 التعليق على الجدول:

الًتكيب ة على شكل كحدات معجمية مرٌكبة توٌزعت بُت يالرياض االصطبلحاتكردت رتيع 
اإلضايٌف بالدرجة األكُف بوصفو الًتكيب األنسب لنسبة األشياء إُف طبيعتها اضتقيقٌية على تعٌدد أنواعها 
كانتمائها، كالوصفٌي اظتناسب لتحديد ميزات كخصائص األدكات كاألشياء، باستثناء الوحدة اظتعجمية 

 كىمى".البسيطة )مبلكمة( اشتقاقا من الفعل "الى 
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 الزراعة:مصطلحات حقل . 11

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  قابلالم مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

حركة ييراد ّٔا تقييد اظتلكيَّات » اإلصبلح الٌزراعيٌ 
الزّْراعٌية، كتوزيع ما اقتطع منها على 
الفبلَّحُت الذين ال نتلكوف أرضنا 

 1«عادالن.زراعٌية توزيعنا 

Agrarian reform2  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

بناء من زيجاج تيزرع فيو النَّباتات » البيت الزجاجيٌ 
أك تينثر فيو البذكر سريعة 

 3«العطب.

Glass-house4  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 

 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 
حصَّادة تقطع السَّنابلى كرءكسى » اضتاصدة الرٌافعة

 5«اضتبوب كترفعها إُف العربة.
Harvester crane6  كحدة معجمٌية داللٌية

مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

أسلوب من أساليب الزّْراعة ببل » الٌزراعة اصتٌافة
رٌم كذلك عن طريق حفظ الرُّطوبة 
بة من التَّبخُّر حبرث  الطَّبيعٌية يف الًتُّ

 7«األرض أك فرش ًمهاد من التّْنٍب.

Agriculture arid8  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

زراعة نباتات معيَّنة بغرض الزّْينة » الٌزراعة اظتائٌية
يف ػتاليل أمبلح غَت عضويٌة 

 9«بالزّْراعة البلتػيٍربيَّة.كتعرؼ 

Hydroponics 
culture10 

كحدة معجمٌية داللٌية 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .2/1312معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 . 08ـ، ص2010مصر، الطبعة األكُف، -عرٌب(: ػتمد ػتمود، الدار اظتصرية للكتاب، القاىرة –قاموس الزراعة )إؾتليزم 2
 .2/973معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
ق / 1404مصر،  -ؤكف اظتطابع األمَتية، القاىرةمعجم البيولوجيا )يف علـو األحياء كالزراعة(: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، اعتيئة العامة لش4

 .1/102ـ، 1984
 .1/505معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .571، 473إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .2/980معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1/763ـ، 2014عماف، الطبعة األكُف، -رية: زينب منصور حبيب، دار أسامة للنشر كالتوزيع، األردفمعجم اظتصطلحات الزراعية كالبيط8
 .2/981معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1/718معجم اظتصطلحات الزراعية كالبيطرية: زينب منصور حبيب، 10
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فرع من الزراعة يعٍت بًتبية  » زراعة حيوانٌية
 1«الدكاجن.

Animality 
agriculture2 

كحدة معجمٌية داللٌية 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 

 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 
 

فرع من فركع علم النبات الذم » علم اضتشائش
 3« يعٌت بدراسة الكؤل كالنجيليٌات.

Agrostology4  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 

 )مصاحبة ثنائية االسم(.
 

فرع من فبلحة البساتُت متتٌص  » فبلحة األزىار
بزراعة نباتات األزىار كأشجار 

 5«الزّْينة ك شجَتاهتا.

Flower 
cultivation6 

كحدة معجمٌية داللٌية 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 

 )مصاحبة ثنائية االسم(.
 

فرع من علم الزراعة يتناكؿ زراعة  » فبلحة البساتُت
 7«األزىار كالفاكهة كاطتضركات.

Gardens  
cultivation8 

كحدة معجمٌية داللٌية 
ا إضافٌيا مرٌكبة تركيب

 .)مصاحبة ثنائية االسم(
 

مكافحة الدكدة 
 البيضاء

إبادة الٌدكدة البيضاء اليت ال  »
 9«تعٌف عن قٍرض أم نبات.

White worm 
contending10 

كحدة معجمٌية داللٌية 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثبلثية االسم(.

 
 
 
 

                                                             
 .1/599معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .605، 497إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .1/502معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 . 18/59غتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: غتمع اللغة العربٌية بالقاىرة، 4
 .3/1738معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .833، 610إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .3/1738معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .833، 236إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 8
 .1943/ 3/1942معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .896، 554، 26إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -عرب اظتورد )قاموس 10
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 منظمة األغذية
 ك الزراعة

منظمة تابعة لؤلمم اظتتحدة  »
تتوُفَّ مسئولية  1945أنشئت سنة 

برامج الزراعة كالغذاء على مستول 
ـ كتسعى  دكؿ العاَف النامي كاظتتقدّْ
لتحسُت اإلنتاج الزراعي كمصايد 
األشتاؾ كالغابات كإكتاد البذكر 
احملسَّنة كاظتخٌصبات كمكافحة 

 1«اآلفات الزراعٌية.

Food And 
Agriculture 

Organisation 
(FAO)2 

كحدة معجمٌية داللٌية 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
)مصاحبة ثبلثية االسم 

 +حرؼ العطف "ك"(.

 

 التعليق على الجدول:

تنٌوعت الوحدات اظتعجمٌية اظترٌكبة ضتقل الٌزراعة بُت نوعُت من الًتكيب قتا: الًتكيب الوصفٌي 
اظتعجم كالًتكيب اإلضايٌف، بعيدا عن الًترتة اصتزئٌية، ذلك أف ىذه االصطبلحات كجدت ما يقابلها يف 

 .دكف لبس أك غموض من اظتفردات اظتناسبة للتعبَت عن مدلوالهتا اللغوم العربٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .2/980معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .600عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، ص -اظتعجم الشامل ظتصطلحات )العلـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظتصارؼ( إنكليزم  2
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 السياسة:مصطلحات حقل  .12

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

أعماؿ ككسائل كؽتارسات غَت » إرىاب دكِفٌ 
ميربَّرة، دتارسها منظمات أك 
دكؿ، تستثَت رعب اصتمهور أك 
غتموعة من الناس ألسباب 

ظر عن سياسٌية بصرؼ النٌ 
 1«بواعثو اظتختلفة.

International 
Terrorism2 

 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

أكراؽ رشتٌية يقٌدمها إلحدل  » أكراؽ االعتماد
الدكؿ إُف رئيس الدكلة اليت 

 »«3«ييعُتَّ فيها إثباتنا ظتهمتو.

Credentials4  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

مصطلح يطلقو الصهاينة غالبنا » أككار اإلرىاب
لتربير احتبلؿ األراضي 
الفلسطينٌية اطتاضعة لسيادة 
فلسطينٌية أمنٌية كمدنٌية  

 5«كاملة.

Terrorism dens6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2/949عمر،  معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 1

2Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, librairie du 
liban publishers, Beirut- Lebanon, first edition, 2005, p22, 33. 

 .3/2426معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، مراجعة: حسن مرضي حسن، مؤسسة دار الكتاب  معجم اظتصطلحات القانونية كالسٌياسية4

 .46ـ، ص1998خرب، الطبعة األكُف،  -لبناف، الدار الوطنية اصتديدة، اظتملكة العربية السعودية-اضتديث، بَتكت
 .2/949معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .1246، 77إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -عرب اظتورد )قاموس 6
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احتاد يضٌم كيبلِّ من اظتغرب » احٌتاد اظتغرب العربٌ 
كاصتزائر كتونس كليبيا كموريتانيا 
كمٌت ىذا االحتاد مبوجب اتفاقية 

ـ 1989كازابلنكا يف عاـ 
كأراد أف يكوف لو قوة 
اقتصادية، كعتذا االحتاد غتلس 
رئاسة كأمانة سر دائمة كغتلس 

 1«لوزراء اطتارجٌية.

Union of Arabian 
Maghreb (UAM)2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
ا تركيبا إضافيٌا كصفيٌ 
 )مصاحبة ثبلثية االسم(.

 
 
 

اتفاؽ ينشأ بُت دكلتُت أك » احٌتاد كونفدراِفٌ 
أكثر، على أف حتتفظ كيلُّ دكلة 

 3«بشخصيتها الدكليَّة.

Confederation4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئية:-

+ لفظ  لفظ مًتجم )احٌتاد(
]ا. منس[  معٌرب

 )كونفدراٌِف(.
اتّْفاؽ حاصل بُت شخصُت  » اتٌفاؽ ضمنػيٌ 

أك أكثر بطريقة غَت معلنة أك 
غَت مباشرة، أم بوسيلة ال 
تتَّفق كاظتألوؼ بُت الناس يف 
الكشف عن اإلرادة، كلكن 
نتكن أف تستنبط منها داللة 
التعبَت يف ضوء ظركؼ اضتاؿ، 
كليس ىناؾ فارؽ بُت االتّْفاؽ 
الصريح كاالتّْفاؽ الضمٌٍت من 

 5«حيث النتيجة.

Tacit accord6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

                                                             
 .3/2410معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
لبناف، الطبعة -فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 2

 .09ـ، ص2004األكُف، 
 .3/2410اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم3
 .09إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 4
 .3/2474معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
اظتؤسسة اصتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، إؾتليزم(: حسُت ظاىر، غتد  –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 6

 .12ـ، ص2011ىػ / 1432لبناف، الطبعة األكُف،  -بَتكت
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صتوء السلطات العاٌمة إُف » استفتاء شعبػيٌ 
الشَّعب لييبدم رأيو يف موضوع 
ما عن طريق الٌتصويت عليو، 
فإٌما أف يقرَّه أك يرفضو، 

 1«تصويت مباشر.

Plebiscite2 كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

توتُّر العبلقات بُت دكلة  » األزمة الدبلوماسية
كأخرل أك بُت دكلة كعدَّة 

 3«دكؿ.

Diplomatic crisis4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)األزمة(+ لفظ 
 ]ـ. صنع[ معٌرب

 )الدبلوماسية(.
مرحلة انتقاليَّة بُت استقالة » األزمة الوزارية

الوزارة كتأليف حكومة 
 5«جديدة.

Ministerial crisis6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

أصوات نصف اضتاضرين -1» األغلبية اظتطلقة
 بزيادة كاحد.

أصوات نصف من عتم حٌق -2
 7«التَّصويت بزيادة كاحد.

Absolute 
majority8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 
 
 
 
 

                                                             
 .3/1671معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
سسة اصتامعية إؾتليزم(: غي ىرميو كآخركف، تررتة: ىيثم اللمع، غتد اظتؤ  -فرنسي  –قاموس علم السياسة كاظتؤسسات السياسية )عرب 2

 .48ـ، ص2005ىػ / 1425لبناف، الطبعة األكُف،  -للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت
 .1/88معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3

4Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p11, 13. 
 .1/88زتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أ5
 .30فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 6
 .2/1632معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .38إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 8
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زيادة أحد اظترشَّحُت يف » األغلبية النسبية
 1«األصوات بالنّْسبة لغَته.

Relative majority2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

رتاعة أك حزب ال نتلك  » األقلٌية الربظتانٌية
 3«أكثريٌة األصوات يف الربظتاف.

Parliamentarianim 
minority4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئية:-

لفظ مًتجم )األقلية(+ 
لفظ معرب ]ـ. صنع[ 

 )الربظتانية(.
 

اد أكرٌب إقليمٌي أنشئ » االحٌتاد األكربٌ  احتّْ
مبقتضى معاىدة ماسًتمتت يف 

ـ، يهدؼ إُف 1993عاـ 
اد على  تأكيد ىويَّة االحتّْ
اظتستول الدَّكٌِف، كعن طريق 
سياسة خارجٌية مشًتكة، كإقامة 
اد فيدراٌِف، كالتَّحرير الكامل  احتّْ
ضتركة السّْلع كاطتدمات، كحتقيق 

يَّة )اليورك( كإقامة الوحدة النقد
 5«ٌب.ك بنك مركزٌم أكر 

European 
union(EU)6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئية:-

لفظ مًتجم )االحتاد(+ 
لفظ معرب ]ا. منس[ 

 )األكركٌب(.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2/1632اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم 1
 .38إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 2
 .3/1853معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .67، 42(: أزتد سعىيفاف، صفرنسيٌ  –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب  4
 .3/2410معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .210إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، ص –عرٌب/ عرٌب  –معجم اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم  6
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نظاـ ييستدعى مبوجبو » التجنيد اإللزاميٌ 
ميعيَّنة مواطنوف يف سٌن 

لبللتحاؽ باصتيش، كالتَّدرُّب 
على السّْبلح لفًتة ػتدَّدة، 

 1«ختتلف من دكلة ألخرل.

Conscription2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

نزعة سياسٌية غَت مشركعة، » التفرقة العنصريٌة
تفرّْؽ بُت األجناس على أساس 

 3« اصتنس.اللَّوف أك 

Racial 
segregation4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
ا كصفيٌا )مصاحبة تركيب

 ثنائية االسم(.
غتموعة من النَّاس ذكم  » التنظيم السياسيٌ 

اه الواحد فيما يتعلَّق  االّتّْ
بالربامج كاظتبادئ السياسٌية، 
كيرتبطوف ببعضهم كفقنا لقواعد 
تنظيمٌية مقبولة من جانبهم 
دّْد عبلقاهتم كأسلؤّم  حتي
ككسائلهم يف العمل 

 5«كالنشاط.

Political 
regulation6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائية االسم(.
 

تآليف ًعٌدة قول أك عناصر » التوازف السياسيٌ 
ـٌ.  7«بتنسيق تا

Political balance8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
حرب سبلحها الدّْعاية » اضترب الباردة

كالكبلـ كاختبلؽ اإلشاعات 
يف ظٌل كالتَّصرلتات االستفزازيَّة 
 9«كضع متوتّْر بُت دكلتُت.

Cold war10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

                                                             
 .2008، 3/2007معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2 Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p193. 
 .3/1699معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،3
 .98إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 4
 .3/2235معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6 Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p28, 30. 
 .3/2432معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .386إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب  8
 .1/184معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .130إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –صطلحات السياسية كالدكلية )عرب معجم اظت10
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نزعة سٌكاف منطقة ما إُف » اضتركات االنفصالية
االستقبلؿ عن الدَّكلة اليت 

 1« تنتسب إليها ىذه اظتنطقة.

Separatist 
movements2 

مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

حالة دتنع مقاضاةى النَّائب إاٌل » اضتصانة النيابٌية
بعد رفع اضتصانة عنو بقرار من 

 3«آّلس النّْياٌب.

Parliamentary 
immunity4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

تصدره دكلة بوقف حتٌرؾ  أمر» اضتظر البحرمٌ 
السُّفن الٌتجارية ذات العبلقة 
بدكلةو أخرل نتيجة توتٌر أكتوقٌع 

 5« نشوب حرب بُت الدَّكلتُت.

narval embargo6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

حلف يتمٌتع بطابع عسكرٌم » اضتلف األطلسيٌ 
الرَّابع من كسياسٌي، أنشئ يف 

مبوجب  1949إبريل عاـ 
معاىدة كاشنطن لصٌد ىجمات 
االحتاد السوفييٌت، كىو على 
الصَّعيد العسكرٌم يعمل على 
كجود قوَّة عسكريٌة ظتنع أم 
اعتداء على البلداف األعضاء، 

 كعلى الصَّعيد السياسيٌ 
يسعى إلحبلؿ عبلقات 

 7«مستقرٌة بُت الشَّرؽ كالغرب.

Atlantic Pact8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئية:-

لفظ مًتجم )اضتلف(+ 
لفظ معرب ]اا. منس[ 

 )األطلسٌي(.
 
 
 
 
 

                                                             
 .3/1713معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .464، 197إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .3/2300معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .135إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –السياسية كالدكلية )عرب معجم اظتصطلحات 4
 .519، 1/518معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

6 Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p15, 54. 
 .102 ،1/101معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
مصر، الطبعة األكُف، -إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، اظتركز القومي للًترتة، القاىرة –عرٌب/ عرٌب  –معجم اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم 8

 .58ـ، ص2011
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مذىب سياسٌي يقـو على » اضتياد السياسيٌ 
عدـ االؿتياز إُف كتلة سياسٌية 
من الكتل اظتتصارعة يف اظتيداف 

 1«السّْياسٌي.

Political 
neutrality2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

رتاعة اظتوظَّفُت الذين نتثٌلوف » السلك الدبلوماسيٌ 
 3«دكلة لدل دكلة أخرل.

Diplomatic corps4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئية:-

مًتجم )السلك(+ لفظ 
لفظ معرب ]ا. منس[ 

 )الدبلوماسٌي(.
 

سياسة ترمي إُف إقامة » السياسة االستيطانٌية
منشآت سكنٌية كّتاريٌة على 
أراضو ػتتٌلة، ّٔدؼ االستيبلء 
اذىا كطننا  على ىذه األرض كاختّْ

 5«للمحتٌل.

Settlement policy6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائية االسم(.
 

تكفُّل الدُّكؿ الكربل أك ىيئة » الضمانة الدكلٌية
األمم اظتتَّحدة باستقبلؿ دكلة 
صغَتة أك تنفيذ معاىدة أك 

 7«اتٌفاؽ.

International 
guaranty8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

وف + حقل نالقاحقل 
 .السياسة

 
 

                                                             
 .1/592معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p26, 28. 
 .2/1097معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .208فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 4
 .3/2462معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .99إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، ص –عرٌب/ عرٌب  –ياسية )إؾتليزم معجم اظتصطلحات الس6
 .1/788معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .240إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 8
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أف تضع دكلة ما يدىا على » الضٌم السياسيٌ 
إقليم ال كالية ألحد عليو، أك 
تأخذه غصبنا كتفرض سياستىها 
عليو، كبذلك يصبح مواطنو 
اإلقليم اظتنضٌم من رعايا الدَّكلة 

 1«الٌضامَّة.

Political 
annexation2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائية االسم(.

 

إجراء قسرٌم تتبنَّاه عٌدة دكؿ » العقوبة الدكليٌة
تعمل مع بعضها البعض ضٌد 

 بلد آخر قاـ ِبرؽ 
 3«الدَّكٌِف. 

International 
sanction4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 قن+سة

سياسٌية تدعو إُف اضترّْيٌة حركة » الليربالية السياسية
السّْياسٌية كاظتدنٌية غَت اطتاضعة 

 5«لسلطة استبداديٌة.

Political 
liberalism6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

لفظ معٌرب ]ـ. صنع[ 
)الليربالية(+ لفظ 

 مًتجم)السياسية(.
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة  Parliament8 7«غتلس األمَّة أك الربظتاف.» النيٌابػيٌ آّلس 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .2/1370معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .118، 101إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، ص –عرٌب/ عرٌب  –اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم معجم 2
 .1/788معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 487، 297عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 4
 .2/1134اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربٌية 5
 .177، 101إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، ص –عرٌب/ عرٌب  –معجم اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم 6
 .3/2300معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .33صإؾتليزم(: عبد الوىاب علوب،  –عرٌب/ عرٌب  –معجم اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم 8
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كاحدة من أىم مؤسسات » اظتفوضٌية األكربٌية
االحٌتاد األكرٌب األربع، تسهر 
على مصاٌف اصتماعة األكربٌية 
كعلى تطبيق اظتعاىدات 

 1«فيها.

European 
Commissariat2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 سم(.ثنائية اال
 ترجمة جزئية:-

لفظ مًتجم )اظتفوضية(+ 
لفظ معرب ]ـ. صنع[ 

 )األكربية(.
جهاز مكافحة 

 التجٌسس
فرع من أفرع أمن الٌدكلة يقـو »

مبراقبة نشاط اصتواسيس 
األجانب كمصاٌف 

 3«استخباراهتم.

Espionage control 
system4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثبلثية االسم(.
 

حىصانة خاٌصة يتمٌتع ّٔا » حصانة دبلوماسٌية
الدُّبلوماسٌيوف حتميهم من 

 5«تطبيق القوانُت احمللٌية عليهم.

Diplomatic 
immunity6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا )مصاحبة تركيبا 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئية:-

لفظ مًتجم )حصانة(+ 
لفظ معرب ]ـ. صنع[ 

 )دبلوماسية(.
الفيتو؛ حٌق خيٌصت بو الٌدكؿ  حق الٌنقض

اطتمس ذات اظتقعد الدَّائم يف 
غتلس األمن التَّابع عتيئة األمم 
اظتتحدة يف نقض قرارات آّلس 

 7كإبطاعتا.

Right of veto8  معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .3/1753معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1085، 208إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .3/1942معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .896، 436، 278إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 4
 .1/510ة اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربي 5
 .136إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 6
 .3/2271معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .140إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 8
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حكومة أك غتلس كزراء  » حكومة ائتبلفٌية
مؤلَّف من ؽتثّْلي أكثر من 
حزب كاحد، كذلك بقصد 
تأمُت عدد كاؼ من اظتوالُت 
كاظتؤيّْدين عتا يف غتلس 

 1«النُّواب.

Coalition 
government2 

مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

ـى األمور فًتةن » حكومة انتقالية حكومة تتوُفَّ زما
ـه ثابت  إُف أف ييعتمد نظا

 3«للحكم.

Caretaker 
government4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
كإرغاـ سياسة إكراه كتشريد » سياسة هتجَتيٌة

على مغادرة مسكن أك بلد من 
جرَّاء حربو أك نزاعو ميسلَّح أك 

 5«فتنة سياسيَّة.

Displacement  
politics6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

عدـ االنضماـ إُف فريق دكف » عدـ االؿتيٌاز
 7«فريق.

Non-alignment8  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

علم االجتماع 
 السياسيٌ 

العلم الذم يدرس الظواىر »
السياسٌية من حيث تأثٌرىا 
بالبناء االجتماعٌي كالثقافة 
كتأثَتىا عليو، كما يدرس 

 9«اظتؤسَّسات السياسٌية.

Political 
sociology10 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثنائية االسم(.
  االشتراك االصطالحّي:-

سياسة+ حقل علـو حقل ال
 ااالجتماع.

                                                             
 .1/540لعربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة ا1
 .143إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 2
 .3/2274معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .55إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، ص –عرٌب/ عرٌب  –معجم اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم 4
 .3/2325معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .653، 383إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .1/580معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .250إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 8
 .1/393العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة 9

 .243فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 10
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جاسوس يعمل يف كقت » عميل مزدكج
كاحد ضتساب دكلتُت 

 1«عدٌكتُت.

doublecustomer2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
كسيلة عنيفة للتأثَت النفسٌي » غسل اظتخٌ 

تلجأ إليها بعضي اضتكومات 
ضتمل األسرل على إفشاء 
أسرار معيٌنة أك التحوُّؿ عن 

 3«الوالء لدكعتم.

Brain washing4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
  االشتراك االصطالحّي:-

ـو حقل عل ة+ياسسحقل ال
 .سنفال

ؽتثل للدكلة متتلف عن » قائم باألعماؿ
السفَت كالوزير اظتفوَّض يف أنٌو ال 
نتثل شخصى رئيس الدكلة، 
كلتمل أكراؽ اعتماده من كزير 
خارجٌية دكلتو إُف كزير خارجيٌة 

 5«الدكلة اظتبعوث عتا.

Chargé d’affaires6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

االسم +حرؼ ثنائية 
 اصتر"بػػػ"(.

 

نظاـ نتنح الوحدات اصتغرافٌية » مركزيٌةال
اظتختلفة نوعنا من االستقبلؿ 
احمللٌّْي كبعضنا من صبلحيٌات 

 7«اضتيٍكم اظتركزٌم.

decentralization8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا منفيٌا )ال + اسم(.

اجتماع ألعضاء ًحٍزب » مؤدتر حزبػيٌ 
الختيار اظتبعوثُت إُف  سياسيٌ 

 9«مؤدتر، أك الختيار اظترشَّحُت.

Party conference10  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

                                                             
 .2/1007معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p116, 119. 
 .3/1618معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .289إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 4
 .3/1876معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .257فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –كالٌدكلية )عرٌب قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية 6
 .2/936معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .283فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 8
 .1/485، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر9

 .12إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، ص –عرٌب/ عرٌب  –معجم اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم 10
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ىيئة دكلٌية تابعة لؤلمم » غتلس األمن
اظتٌتحدة، مكٌونة من ؽتثّْلُت عن 
ستس عشرة دكلة، ستسة منهم 

ينتخبوف أعضاء دائمُت، كالبقٌية 
ظتٌدة سنتُت، كأبرز أىدافو 
اضتفاظ على السَّبلـ كاألمن 

 1«الدَّكليَُّت.

Security council2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

ىيئة قضائيَّة عليا عتا حٌق » غتلس الدكلة
الرَّقابة على تشريعات 

 3«اضتكومة.

Council of the 
state4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
نظاـ يقتضي تبعيةى الببلد ظتقرٍّ  » مركزيٌة

رئيسيٍّ كاحد، عكسو البلَّمركزية 
كىي عدـي ّتميع السلطة يف 

 5«مقرٍّ كاحد.

centralization6 داللية  كحدة اشتقاقية
بسيطة صيغت من االسم 

صدر "مركز" على ىيئة اظت
 الصناعٌي.

 معاىدة دكلية
 

ميثاؽ بُت دكلتُت فأكثر، يتعٌلق 
ببعض الشئوف كالضَّرائب 
كالنَّقد كالربيد كالصّْحة كالعمل 

 7كغَتىا.
 

International 
treaty8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

تتمتَّع بسلطات منظمة دكلٌية » منظمة األمم اظتٌتحدة
اذ القرارات  نها من اختّْ فعلٌية دتكّْ
كالتَّدابَت الكفيلة لتحقيق 

 9«السَّبلـ كاألمن العاـ.

United Nations 
Organisation 

10(UNO) 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

                                                             
 .1/123معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .353إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب  2
 .1/788زتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أ 3
 .311فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 4
 .2/936معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .329د سعىيفاف، صفرنسٌي(: أزت –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 6
 .1/788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .338فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 8
 .3/2236معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .351فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية 10
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منظمة التحرير 
 الفلسطينٌية

للشعب  اظتمثّْل الرشتيٌ  »
ذه اظتلوؾ  الفلسطيٌٍت بقرار اختَّ
كالرؤساء العرب آّتمعوف يف 

، 1964اإلسكندرية سنة 
كتضٌم ىيئات ًعٌدة ىي: آّلس 
الوطٌٍت الفلسطيٌٍت كاعتيئة 
التشريعٌية، اللجنة التَّنفيذيٌة، 

 1«جيش التَّحرير الفلسطيٌٍت.

Palestinian 
liberation 

organization 
(P L O)2 

معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة 
تركيبا إضافيا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

منظمة اظتؤدتر 
 اإلسبلميٌ 

منظٌمة تسعى من خبلؿ  »
اجتماعاهتا لتحقيق مزيد من 
اضتوار كالتَّنسيق بُت البلداف 

 3«اإلسبلمٌية.

Organization Of 
the Islamic 
Conference 

(OIC)4 

مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية 
تركيبا إضافيا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

منظمة الوحدة 
 اإلفريقٌية

منظمة تضٌم رتيع الدكؿ  »
األفريقية كتسعى لتدعيم 

 5«التعاكف فيما بينها.

Organization Of 
African Unity 

(OAU)6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيا كصفٌيا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
منظمة حلف مشاؿ 

 األطلسػيٌ 
 16منظمة تأسست من »

دكلة لتدعم اضتلف، كىي 
تسعى لتأمُت أعضائها يف أكربا 
كأمريكا الشمالٌية، ككانت تعترب 
دنا  ا مهدّْ االحٌتاد السوفييت بلدن

 7«عتا.

North 
Atlantic 
Treaty 

Organization 
)NATO (8  

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفٌيا تركيبا إضافيا 

 )مصاحبة رباعٌية االسم(.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .3/2236معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .192إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، ص –عرٌب/ عرٌب  –معجم اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم 2
 . 3/2236معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .370فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 4
 .3/2412معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .374فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 6
 .1/101معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .371فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 8
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إجراء تتخذه ىيئة دكلية  » نزع الٌسبلح
بقصد اضتٌد من إنتاج السبلح 
أك امتبلكو أك ختزينو بنسبة 
معينة بتخفيض االعتمادات 
اظتالية اظتخصصة لصناعتو أك 
إنتاجو، أك عن طريق ختفيض 
القوات العاملة يف اصتيوش، أك 
ّتريد مناطق معينة من العاَف 
من السبلح، أك كقف التجارب 

واع معينة اليت ّترل لتطوير أن
من األسلحة كذلك للحٌد من 
اللجوء للقوة العسكرية يف فض 

 1«النزاعات الدكلية.

Disarmament2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة  State minister4 3«كزير ببل حقيبة كزاريٌة. » كزير دكلة
فيٌا )مصاحبة تركيبا إضا

 ثنائٌية االسم(.
موٌظف سياسٌي نتثل دكلة  » كزير ميفىوَّض

يف بلد أجنيٌب )رتبتو دكف 
السفَت كفوؽ القائم 

 5«باألعماؿ(.

Minister 
plenipotentiary6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

 

 

 

 

                                                             
 .3/2194معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .386فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –كلية )عرٌب قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالدٌ 2
 .1/788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .402، 179فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 4
 .3/1753عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 5
 .403فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 6
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 التعليق على الجدول:

الوحدات اظتعجمٌية اظترٌكبة اظتنقولة يف آّاؿ السياسٌي الًتكيب الوصفٌي اظتناسب لوصف يغلب على  
، إُف جانب ؽتٌا ىي حباجتو اللغة العربية األنظمة كاظتفاىيم السٌياسية اظتعاصرة اليت طرأت على اضتياة اصتديدة

ت اليت تعٌذر على أىل االختصاص كالًترتة اصتزئٌية يف بعض الوحداكاإلضايٌف الوصفٌي، الًتكيب اإلضايٌف 
  نقلها باظترادفات العربية اظتناسبة كربٌػما لشيوع استعماعتا باالصطبلح األجنيٌب.
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 :األمراض(-)الصحة الطبمصطلحات حقل . 13

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  قابلالم مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

حالة مرضٌية يف البصر يتبدَّل » مزدكجإبصار 
معها الشَّيء الواحد مزدكىجنا، 

 (1)«كييعرؼ أيضنا بازدكاج البىصىر.

Double vision2  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
توقُّف فجائٌي لتدث يف عمليَّة » أزمة تنفسٌية

 3«التنفُّس.
Respiratory 

crisis4 
كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
أطفاؿ يتم إخصابي أجنًتهم يف » أطفاؿ األنابيب

أنابيب اختبار خارج رحم 
 5«اظترأة.

Pipe child6  كحدة معجمٌية دالليٌة
فٌيا إضامرٌكبة تركيبا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 

تصيب اإلنساف عند أمراض » أمراض الشيخوخة
بلوغو ًسٌن الشيخوخة، مثل 

 7«تصلُّب الٌشرايُت كغَته.

Geriatric 
diseases8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
أمراض تصيب اظتثانة ك » أمراض بولٌية

 9«الكليتُت.
Urinary  كحدة معجمٌية دالليٌة

كصفيٌا  مرٌكبة تركيبا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .1/211معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

 .591عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتٌياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .3/2254عربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة ال3

 .1822، 459عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  4
 .1/126معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

 .1595، 364ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .2/1254معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7

 .827، 551عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  8
 .1/265معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .2227، 551ياط، صعرٌب(: ػتمد ىيثم اطت –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  10
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تسمُّم الدَّـ؛ مرض يصيب » إنتاف الٌدـ
اصتسم ككل يسبّْبو كائن عضوٌم 
ؽترض أك تسبّْبو شتومو يف غترل 

 1«الدـ.

Infection blood2  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

اظتنتجة سرطاف يصيب األنسجة » ابيضاض الٌدـ
للدـ مبا فيها ـتاع العظاـ أك 
اصتهاز الليمفاكم كالكبد 
كالطحاؿ ؽتا ينتج عنو زيادة يف 
إنتاج اطتبليا البيضاء كضمور يف 
إنتاج اطتبليا اضتمراء كعناصر الدـ 

 3«األخرل.

Leukemia4  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

عملية حتديد مبلءمة دـ اظتتربّْع  » التوافقاختبار 
 5«مع دـ اظتتربَّع لو قبل نقل الدـ.

Compatibility 
test6 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

اختبار لبياف مدل التَّأثُّر بدكاء » اختبار اضتساسٌية
ميعٌُت أك مبرض ميٍعدو بوضع لزقات 

اصتلد أك بإحداث خدكش على 
جلديٌة كتعريًضها صترعاتو تيسىبّْبي 

 7«اظترض أك العدكل.

Sensitivity test8  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

عدـ تناسق اضتركات اإلرادية » اختبلج باطٍتٌ 
اظتتسببة بو آفة يف اظتراكز العصبية 

حركةاختبلجيَّة:  -"اختبلج ؼتيّْي
 9«تتميَّز باالختبلج كالتشنُّج".

Internal 
convulsion10 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .1/771معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

 .1008، 244عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .1/271معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .387ـ، ص2004األردف، الطبعة األكُف،  -للنشر كالتوزيع، عمافموسوعة الطب الباطٌٍت: إشتاعيل اضتسيٌٍت، دار أسامة 4
 .3/2474معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

 .2092، 416عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .1/496معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .1893عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –لطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم اظتعجم ا8
 .676-1/675معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .1029، 435عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  10
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تشنُّج لتدث يف الرَّحم » اختناؽ الٌرحم
 1«الحتباس الطمث.

Uterus 
suffocation2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

انقباض فتحة كيس فػىٍتقٌي  » اختناؽ فتقيٌ 
 3«ييسبّْب تقلُّص العضو اظتفتوؽ.

hernial 
suffocation4 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

أذل يصيب الٌدماغ من ضربة » اظتخٌ ارّتاج 
 5«أك سقطة.

Commotio 
cerebri6 

معجمٌية دالليٌة  كحدة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

زرع البكًتيا، أك األنسجة اضتٌية » استنبات بكتَتمٌ 
للدراسة العلميَّة أك لؤلغراض 

 7«الطبٌية.

Bacterial 
cultivation8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 ترجمة جزئّية: -
لفظ مًتجم)استنبات( 
+لفظ معٌرب]ا. منس[ 

 )بكتَتٌم(.
خلل يف غتموعة من الوظائف » وماضطراب النٌ 

العقليَّة كاصتسميَّة يظهر قبل أف 
 9«يصل الٌشخصي ظترحلة النضج.

Growth 
disorder10 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

غتموعة من األمراض يصاحبها » اضطرابات رئويٌة
عدـ القدرة على تنفُّس 
األكسجُت إُف الرئة، كطرد ثاين 
أكسيد الكربوف، كىذه 

Pulmonary 
disorders1 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .1/703معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .2231، 2011عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .3/1669معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3

 .2011، 916ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  4
 .3/2074أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: 5
 .415عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .3/2155معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7

 .471، 211عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  8
 .2/1354اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية 9

  .867، 580عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10
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االضطرابات تشمل أيضنا الربو 
كااللتهاب الرئوٌم كغَتىا، كعتا 
أسباب كثَتة كالتدخُت كمرض 
اصتهاز التنفُّسٌي كتعطُّل القول 

 1«التنفُّسٌية.
أشٌعة تنعكس على جسم » األشٌعة فوؽ الصوتٌية

اظتريض، كترتٌد ؿتو آلة ألكًتكنيَّة 
فتحوؿ ىذه اإلشعاعات إُف 
صورة دتكّْن الطبيبى من تشخيص 

 3«الًعلَّة.

Ultrasound rays4  دالليٌة كحدة معجمٌية
مرٌكبة تركيبا إضافيا كصفٌيا 
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

االشتراك االصطالحّي: 
حقل الطب+ حقل 

 الفيزياء.
أمراض ميعديَّة تنتقل عن طريق » األمراض السّْرّْيَّة

االتّْصاؿ اصتنسٌي كالسَّيبلف، 
 5«كالزَّىرٌم، كاإليدز.

Venereal 
diseases6 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
تركيبا كصفيٌا  مرٌكبة

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
رسوب مادَّة شبو نشويَّة يف » االرتشاح النشواينٌ 

 7«األنسجة اظتريضة.
Amyloid 

infiltration8 
كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
ّتمُّع غَت طبيعٌي لسائل مصلٌي » االستسقاء البطٍتٌ 

 9«يف البطن.
Abdominal 

ascites10 
كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 

                                                                                                                                                                                   
 .1719، 580عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .2/839معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2/1331اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم 3

 .2219، 1778عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  4
 .3/2088معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .575صعرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط،  –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .2/893معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
ـ، 1957ىػ / 1377مصر، -غتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، مطبعة التحرير، القاىرة8
1/281. 
 .2/1081معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .183، 01ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –م الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم اظتعج 10
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 االستسقاء الٌدماغيٌ 
 

مرض ًخٍلقٌي يف الغالب، لتدث »
فيو ّتمُّع غَت طبيعي للسَّائل 
ماغ  اظتٌخٌي الٌشوكٌي يف بيطينات الدّْ
ؽتٌا يؤدّْم إُف تضخُّم اصتمجمة 

ماغ  مسبّْبنا ىدمنا يف كانضغاط الدّْ
 1«أنسجة األعصاب.

Brain ascites2  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 
 

عبلج األمراض بنقل اظترضى إُف » االستشفاء اظتناخيٌ 
ناخ اظتبلئم.

ي
 3«اظت

Climatotherapy4  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائٌية االسم(.)مصاحبة 
 االلتهاب الٌسحائٌي/

 التهاب السحايا
مرض خطَت التهاب السحايا، »

ماغ كالعمود  يصيب غبلؼ الدّْ
 5«الفقرٌم.

Meningitis6  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

العمليَّة اليت يصنَّع ّٔا »} االنتساخ اصتيٍتٌ 
(  من RNAاظترساؿ{  

صفائح الشَّفرة الوراثيَّة ) 
DNA».)7 

Genetic 
transcription8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 ترجمة جزئّية: -
خ( لفظ مًتجم)االنتسا 

+لفظ معٌرب]ا. منس[ 
 )اصتيٍت(.

نقطة على شبكٌية العُت ال » البقعة العمياء
كتصل الشَّبكيَّة حتٌس بالصُّورة، 
 9«بالعصب البصرٌم.

Blind spot10  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 

                                                             
 .2/1081معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .261، 183عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .2/1220معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .393عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  4
 .2/1044معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

 .1239عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .3/2202عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 7
  .2162، 825عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8

 .1/231معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9
 .1962عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  10
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 البواؿ السٌكرٌم/
 البوؿ السٌكرمٌ 

مرض يظهر فيو سكَّر العنب يف »
البوؿ نتيجة ألسباب متعٌددة 
أقتها نقص ىرموف األنسولُت 

السُّكر الذم ينظّْم احًتاؽ ىذا 
 1«يف الدَّـ.

Diabetic urine2  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

حساسية البشرة للضوء » التحٌسس الضوئيٌ 
كلئلشعاع فوؽ البنفسجٌي الناتج 
عن اختبلالت أك مواٌد كيميائيَّة 

 3«معيَّنة.

Light sensitivity4  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مرضي الدَّرف، السٌُّل، كىو مرض » التدٌرف الرٌئومٌ 
ميٍعدو ييصيب الرّْئتُت عادة، كينتج 
عن اإلصابة مبيكركب عضوٌم 
يصل إُف اصتسم عن طريق 

 5«معايشة شخص مريض.

Pulmonary 
tuberculosis6 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

تسٌمم حاٌد أك مزمن من » التسٌمم الٌرصاصيٌ 
الٌرصاص أك أمبلحو، يسبّْب فقر 
الدَّـ كتدمَت القناة اظتعويَّة كاصتهاز 
العصيٌب كيصاحبو أَفه يف 

 7«البطن.

Lead 
intoxication8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 

 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 

اضطراب يتَّسم بالتَّقيُّؤ » التسٌمم الغذائيٌ 
كاإلسهاؿ بسبب تناكؿ طعاـ 
لتتوم على بكتَتيا أك السُّمـو 

 9«النَّاّتة عنها.

Food  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .1/264أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: 1
 .2228عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .495، 1/494معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1151عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .1/742اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية 5
 .194موسوعة الطٌب الباطٌٍت: إشتاعيل اضتسيٌٍت، ص6
 .2/1112معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .1099عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8
 .2/1112، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر 9

 .774عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10
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 تصوير األعضاء الباطنة بواسطة» التصوير اإلشعاعيٌ 
 1«األشعة السّْينيَّة.

Radiography2 
 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

طريقة يف التَّشخيص حبيث » التصوير اضترارمٌ 
تكوّْف الكامَتا ذات األشعّْة حتت 
اضتمراء صورنا تبُتّْ مواقع لنمو 
نسيج غَت طبيعٌي عن طريق قياس 

ات درجة اضت رارة يف تغَتُّ
 3«اصتسم.

Thermography4 
 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

استنشاؽ الغاز أك البخار أك » التنٌفس االصطناعيٌ 
اعتواء بواسطة أداة ؼتٌصصة 
لذلك، أك طريقة يدكيَّة للحفاظ 
على التَّنفُّس يف جٍسم اإلنساف 

التَّنفُّس الذم توٌقف عن 
 5«الطبيعٌي.

Artificial 
respiration6 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

التهاب يصيب اللوزتُت أك » التهاب اضتلق
ا عند 

ن
اضتنجرة أك البلعـو مسبّْبنا أظت

 7«البلع.

Sore throat8 
 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مرض حاٌد أك مزمن ينتج من  » التهاب الرٌئة
 9«اإلصابة باصتراثيم كاظتيكركبات.

Pneumonia10  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 

                                                             
 .2/1333معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

 .1743عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .2/1333ر عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتا 3

 .2125عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  4
 .3/2253معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .182عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .1/546معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1935عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8
 .3/2039معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1719عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10
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مرض ًخٍلقٌي نادر، يصيب » التهاب العظاـ
 1«اعتيكلى العظًمٌي.

Bones 
inflammation2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مرض الغٌدة الٌنكفٌية، كىو مرض » التهاب الغٌدة النكفيٌة
معدو يسبّْبو فَتكس ينتج عنو تورُّـ 
مؤَف يف الغٌدة اللُّعابٌية أسفل عظاـ 

 3«الفٌك.

Parotiditis4  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافيٌا كصفيا مرٌكبة تركيبا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

التهاب ييصيب قػيزىحيَّة العُت » التهاب القزحيٌة
أعراضو الصُّداع كالدُّماع كريىاب 
الضَّوء، يؤدّْم إُف اـتفاض درجة 

 5«اإلبصار.

Iritis6  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مرض ينتج عن اإلصابة بفَتكس » الوبائيٌ التهاب الكبد 
يؤٌدم إُف التهاب الكبد كتورُّمو، 

 كالضٍَّعف كفقدافكأعراضو اضتٌمى 
الشَّهيَّة كالقيء كاصفرار اصتلد 
كالصفراء، كتنتقل عدكاه عن 
طريق الغذاء اظتلوَّث أك نقل الدَّـ 

 7« اظتلوث أك اضتقن اظتلوَّثة.

Epidemic  
hepatitis8 

معجمٌية دالليٌة كحدة 
مرٌكبة تركيبا إضافيٌا كصفيا 
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

مرض عضوٌم يصيب أجزاء يف » التهاب اظتفاصل
جسم اإلنساف أقتها اظتفاصل 
كالعضبلت، كعادة ما يصيب  
كبار السٌّْن كينتج عن خلل 

 9«بالغدد الصٌَّماء كتقدُّـ السٌن.

Polyarthritis10  كحدة معجمٌية دالليٌة
رٌكبة تركيبا إضافٌيا م

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .2/1520معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .1010، 252عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .3/2039معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .1513م اطتياط، صعرٌب(: ػتمد ىيث –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  4
 .3/1808معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .1043ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .2040، 3/2039معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7

 .910ص ٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط،عر  –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  8
 .3/2039معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1642عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10
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مرض حادّّ كمعدو يسبّْب التهابى » التهاب اظتلتحمة
 1«جفوف العُت كمقلتها.

Conjunctivitis2  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مرض معدو تعفٌٍُّت ييصيب اضتيواف » اصتمرة اطتبيثة
كتسبّْبو جيٍرثومة  كاإلنساف
 3«الفحم.

Malignant 
anthrax4 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
غتموعة اطتبليا كالعيقىد كاظتراكز » اصتهاز العصبػيٌ 

كاألنسجة العصبيَّة اليت تؤمّْن 
إدارة الوظائف اضتياتيَّة كتنسيقها 

كتأمُت كاستقباؿ معطيات اضتواٌس 
 5«اضتركة.

Nervous 
system6 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 Central nervous 7«اظتٌخ كالعمود الفقرٌم. » اصتهاز العصيٌب اظتركزمٌ 
system8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

 
مرض بسيط طفحٌي ميٍعدو ناتج  األظتانٌيةاضتصبة 

عن فَتكس، قد ييسبّْب عيوبنا 
خلقٌية يف األطفاؿ الذين كيًلدكا 
من أٌمهاتو أيصنب باظترض يف 
األشهر الثَّبلثة األكُف من 

 9اضتمل.

German  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 
 
 

                                                             
 .3/2039معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .427عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص – فرنسيٌ  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 2
 .1/391معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .109عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .2/1506معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
  .1361عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 6
 .2/1506معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .397عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8
 .1/504معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،9

 .240عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –جٌية )إؾتليزم معجم قاريونس للمصطلحات البيولو 10
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 الركماتيزميٌةاضتمى 
 

مرض ميٍعدو من أعراضو التهاب  »
اظتفاصل كاضتٌمى كالنزيف يف 
األنف كالطَّفح اصتلدٌم، كيف 
مة تتضخَّم  اضتاالت اظتتقدّْ
صمامات القلب كينتج عن ذلك 
تشوُّىات يف ىذه الصّْمامات، 
يعاًف بالبنسلُت مع الرَّاحة التَّاٌمة 
ظتنع الٌنكسة كاإلصابة مبرض 

 1«لقلب.ركماتيـز ا

Rheumatic 
fever2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 ترجمة جزئّية: -
لفظ مًتجم)اضتمى( + 
لفظ معٌرب ]ـ. صنع[ 

 )الركماتيزمية(.
 

ٍعًدية اظتصحوبة  » اضتمى القرمزيٌة
ي
اضتٌمى اظت

 3«بعبلمات قرمزيٌة على اصتلد.
Scarlet fever4 معجمٌية دالليٌة  كحدة

 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مرض فَتكسٌي سريع االنتشار  » اضتمى القبلعٌية
بُت اضتيوانات ذات الظٌلف 
اظتشقوؽ، من أعراضو تكٌوف 
فقاعات أك حويصبلت مائٌية 
مليئة بالفَتكس على اللساف 
كالشفتُت كالفم كاضتلق كاظتناطق 

كقد تنتقل ىذه  الرقيقة من اصتلد،
الفَتكسات عرب اعتواء لتصيب 

 5.«اإلنساف كاضتيواف

Aphthous fever6  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 اضتٌمى الٌنفاسٌية
 
 

زتيَّى النّْفاس؛ مرض ناتج عن  »
عدكل بطانة الرَّحم بعد الوالدة 
أك اإلجهاض، كمن أعراضها 
اضتمَّى كتعفُّن الدَّـ، كسببها عادة 

 7«عدـ التَّعقيم.

Puerperal fever1  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .1/567معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1836عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 2
 .3/1804معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1873عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –يزٌم اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكل4
 .1/567معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

 .129عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .3/2254معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
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الثَّبلثة من اطتبليا  كاحدة األنواع» اطتلٌية الليمفاكيٌة
البيض اليت تتكوف باالنقساـ 

 2«اطتىلىوٌم يف العقد الليمفاكيَّة.

Lymphocyte3  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

خركج الدـ من رحم األنثى يف » الدكرة اضتيضٌية
دكرات منتظمة كٌل شهر 

 4«تقريبنا.

Menstrual cycle5  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

دكراف الدَّـ يف اصتسم من » الدكرة الدمويٌة
األكردة إُف الٌشرايُت، كمن 

 6«الٌشرايُت إُف األكردة.

Blood 
circulation7 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 االصطالحّي:االشتراك 
اء+ حقل حيحقل األ

 طب.ال
من أمراض اصتهاز التٌنفُّسٌي ناتج » الٌسحار القطٍتٌ 

عن استنشاؽ القيطن لفًتات 
طويلة، كمن أعراًضو: ًقصر 

 8«النَّفس، كالسُّعاؿ.

byssinosis9  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
مرض ميعدو يصيب األطفاٌؿ، » الٌسعاؿ الٌديكيٌ 

عبارة عن رشح كسعاؿ جاٌؼ 
حاٌد، يأخذ شكل نوبات يعقب 
كبلِّ منها شهقة تشبو شهقة 

 10«الدّْيك.

Whooping-
cough11 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 
 

                                                                                                                                                                                   
 .1718عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –إنكليزٌم اظتعجم الطيٌب اظتوحد )1
 .1/693معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .1186عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 3
 .1/595معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4

 .481عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –وحد )إنكليزٌم اظتعجم الطيٌب اظت 5
 .1/773معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 6
 .220موسوعة الطٌب الباطٌٍت: إشتاعيل اضتسيٌٍت، ص7
 .3/1840معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  8
 285عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 9

 .1/794معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 10
 .2299عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 11
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نوبة خطَتة تنشأ من نزؼ يف  » الٌسكتة اظتخيَّة
اظتخ، حتدث ظتن يعانوف ارتفاعنا 
يف ضغط الدـ أك تصلٌبنا يف 
الشرايُت، يصحب النوبة غيبوبة 
قد تطوؿ أك تقصر، يكوف 
التنفس فيها شخَتيِّا كتنتهي غالبنا 

 1«بالوفاة.

Cerebral stroke2  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا

 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 

تشوُّه ًخلقٌي يكوف على شكل  » الٌشفة األرنبٌية
شٌق أك شقَُّت عموديُت يف الشَّفة 

 3«العليا.

Harelip4  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

ماغٌي/  الشَّلل الدّْ
 الشلل اظتخيٌ 

خلل ناتج عادة من تلف »
دماغٌي لتدث قبل الوالدة أك 

ها، يٌتسم بإعاقة عضليَّة، ئأثنا
كعدـ القدرة على الضَّبط 

 5«كالتَّحكُّم يف كظائف اظتٌخ.

Cerebral Palsy6  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مرض كراثٌي يصيب العضبلت، » الضمور العضليٌ 
كيكوف يف أطراؼ عضبلت 

كاإلناث، األقداـ، يصيب الذٌكور 
كلتدث يف العقد الرابع من عمر 

 7«اإلنساف.

Muscular 
dystrophy8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 الطب النفسايٌن/
 الطب النفسيٌ 

فرع من الطب يتناكؿ دراسة  »
كمعاصتة األمراض النفسٌية 

 9«كالعصبية كالعقلية.

Mental medicine 
(psychiatry)10 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .2/1083معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

 .1997عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .1/86معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .882عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  4
 .1/769معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

 .354عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –ٌي فرنس –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .2/1369معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7

 .1303عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  8
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .1222اظتعجم الطيب اظتوحد/ ص10
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فرع من الطّْب يستخدـ  » الطٌب النوكمٌ 
اإلشعاعى النَّوكٌم يف تشخيص 

 1«كعبلج األمراض.

Nuclear 
medicine2 

 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

سائل يفرزه جدار اظتعدة لتوم » اظتعديٌة العصارة
ستائر كزتض اعتيدرككلوريك 

 3«للهضم.

Gastric juice4  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

عدـ القدرة على جعل اضتركات » العمى اضتركيٌ 
متوافقة أك التَّحٌكم باألشياء 

لدل نتيجة غياب القدرة اضتسيَّة 
 5«الشَّخص.

Motor blindness6  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

عدـ التمييز بُت األلواف » العمى الٌلوينٌ 
 7«.كالسٌيما األزتر كاألخضر

Color blindness8  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

ضعف البصر الشَّديد يف اللَّيل » اللٌيليٌ العمى 
كمن أسبابو نقص فيتامُت )أ( أك 

 9«عوامل كراثٌية.

Night blindness10  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

غٌدة صىمَّاء تقع يف مقٌدـ العنق  » الغدة الٌدرقٌية
على جانيب القصبة اعتوائيَّة مكٌونة 
من فٌصُت متَّصل أحدقتا باآلخر، 
تفرز ىرموف الثَتككسُت، كىي 
هتيمن على الكثَت من أيض 

 11«اصتسم كتنظّْمو.

Thyroid gland1  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .3/2310اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم1

 .1403عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .2/1507معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1/535قاىرة، غتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بال4
 .2/1560معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .1285، 242عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .3/2051معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .242ػتمد ىيثم اطتياط، ص عرٌب(: –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8
 .2/1560معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .1383عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10
 .1/740معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  11
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غدَّة صغَتة أنبوبيَّة الشَّكل » العرقيٌةالغدة 
موجودة يف رتيع أجزاء جلد 
اإلنساف تقريبنا، كىي اليت تفرز 
العىرىؽ طتارج اصتسم من خبلؿ 
ـٌ للمساعدة يف تنظيم درجة  اظتسا

 2«حرارة اصتسم.

Sweat gland3  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

غيدَّة صٌماء بيضويٌة الشَّكل » النخامٌية الغٌدة
ماغ، تتأٌلف من  مركزىا حتت الدّْ
فٍلقات أماميَّة كخلفٌية، تيفرز عددنا 
من اعتيرمونات، كال سٌيما ىيرموننا 
خاصِّا بالنّْمو كمواٌد مينبّْهة ذات 
تأثَت فٌعاؿ على الغيدد الصٌَّماء 
األخرل كىيرموننا لتٌد من اإلفراز 

 4«َتقتا.البوٌِف، كغ

Pituitary gland5  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

سقوط اصتدار األمامٌي للمهبل » الفتق اظتثاينٌ 
 6«ك فيو اظتثانة.

Cystic hernia7  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

جزء من القولوف يقع عىرٍب اصتيزء » القولوف اظتستعرض
 8«العلوٌم من الفجوة البطنيَّة.

Colon 
transversum9 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 ترجمة جزئّية: -
لفظ معٌرب)القولوف( 
+لفظ مًتجم 

 )اظتستعرض(.
                                                                                                                                                                                   

 .838عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 1
 .2/1488معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .837عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 3
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .837عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص – فرنسيٌ  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 5
 .3/1669معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 6
 .914عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 7
 .2/1484معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 8
 .408عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 9
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اضتيواف ما يػيٍعطىى لئلنساف أك » اللقاحات التحصينٌية
من األمصاؿ كالتطعيمات للوقاية 

 1«من األمراض.

Immunization 
vaccine2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

غتموعة من األعراض تصحبها » اظترض الٌنفسيٌ 
أحياننا مظاىر جسمٌية شاٌذة 
ناشئة عن عوامل نفسٌية  

كالصَّدمات كاالنفعاالت اظتكبوتة 
 3«كالصّْراع بُت الدَّكافع اظتتناقضة.

Mental disease4  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

عبلج خلل خاٌصة يف اصتلد  » اظتعاصتة الضوئٌية
بتعريضو للضَّوء مبا يف ذلك 
األشٌعة فوؽ البنفسجيَّة كحتت 

 5«اضتمراء.

phototherapy6  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 

عامل مثَت اللتهاب موضعٌي » اظتهٌيج اظتضاد
لتخفيف االلتهاب يف األنسجة 

 7«احمليطة أك الٌتحتٌية.

Counterirritant8  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
غشاكة تتكوَّف يف كسط حدقة » الزرقاءاظتياه 

 9«العُت فيكٌف بصريىا.
 

Blue water10  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 

                                                             
 .1/510معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .2234، 986عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .3/2256معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1243عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –كليزٌم اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إن4
 .2/1374معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .1585عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 6
 .3/2382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7

 .452عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –حد )إنكليزٌم اظتعجم الطيٌب اظتو  8
 .3/2141معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9
 .246عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

304 

الوـر احملقوف أك اظتليء بالدَّـ » الوـر الدمومٌ 
 1«الناتج عن قطع كعاء دموٌم.

Blood tumor2  كحدة معجمٌية دالليٌة
 تركيبا كصفيٌامرٌكبة 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 

فتٌو يف النُّسيج كانتفاخ ينشأ من » الوـر السرطاينٌ 
نة جنينيَّة األصل كامنة يف  ىى

 3«الكيلية.

Cancer tumore4  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
كىرىـ قاسو غَت مؤَف، يعًتم » الوـر اللٌيفيٌ 

 5«األنسجة اللٌيفٌية يف اصتسم.
Fibrous tumor6  كحدة معجمٌية دالليٌة

 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
حالة مرضية تنفصل فيها » انفصاؿ الشبكٌية

الطبقات الداخلية للشبكية عن 
 7«الطبقة اظتصبوغة يف قاع العُت.

retinodialysis8  كحدة معجمٌية دالليٌة
 تركيبا إضافٌيامرٌكبة 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 

مرض يصيب اإلنسافى إثر » اهنيار عصبػيٌ 
صدمة نفسٌية يتسبَّب يف اؿتطاط 
قول اظتقاكمة اصتسديٌة الظَّاىرة 

 9«كالنَّفسٌية.

nervous 
breakdown10 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 
 
 

                                                             
 .1/772معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .2201، 224عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتوحد )إنكليزٌم اظتعجم الطيٌب  2
 .3/2428معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .2201، 300ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .3/2428معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 . 2202عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 6

 .3/1713معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1830عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8
 .3/2374معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .1361عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10
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حالة نفسيَّة ّتعل اإلنساف قلقنا » عقليٌ اهنيار 
 1«حزيننا.

Mental 
breakdown2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مؤسَّسة عامَّة أك خاٌصة ّتمع » بنك الٌدـ
الدَّـ كحتفظو كدتدُّ بو اظترضى عند 

 3«اضتاجة.

Blood bank4  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مكاف ضتفظ القرنيات اظتأخوذة » بنك العيوف
من األجساـ البشريَّة بعد كفاهتا 
مباشرة كذلك لزرعها ظتن يعانوف 

 5«من خلل يف القرنيَّة.

Eye Bank6  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 الٌدـ ّتٌلط

 /ختثر الٌدـ
ّتمَّد داخل األكعية الدَّمويٌة »

 7«كخارجها.
Blood 

coagulation8 
كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

ر » ختدير جراحيٌ  تعطيل اإلحساس بدكاء ؼتدّْ
 9«منعنا لؤلَف عند إجراء جراحة.

Surgical 
anesthesia10 

دالليٌة كحدة معجمٌية 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

ختدير يشمل اصتسمى بكاملو، » عاـختدير 
تعطيل اإلحساس لكامل 

 11«اصتسد.

General 
anesthesia12 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 

                                                             
 .3/2374معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .1243، 262عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .1/249تار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼت 3
 .244عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .1/249معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .219عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  6
 .1/385معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .397عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8
 .1/618معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .88عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10
 .1/618معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  11
 .87عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 12
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تعطيل اإلحساس يف أحد » ختدير موضعيٌ 
أك يف موضع  أعضاء اصتسم،

 1«ػتٌدد منو.

Local anesthesia2  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
عملٌية يقـو ّٔا طبيب األسناف » ترصيص األسناف

لسٌد ثغرة حفرىا يف الٌسنّْ الذم 
 3«أصيب بالتسٌوس.

Toothpaste4  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
استخداـ اصتًٍلد يف اصتراحة » ترقيع اصتلد

التجميلٌية لتصحيح العيوب 
 5«اصتلديٌة أك استبدالو.

Skin grafting6  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

طريقة يف حتديد أمراض » تشخيص كهربائيٌ 
كاألعضاء عن طريق األعصاب 

 7«هتييجها بتيَّار كهرٌب ػتٌدد.

Electrodiagnosis 
 8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
مقدار الببلزما اليت دٌتت » تصفٌية كلويٌة

تصفيتها من مرٌكب ميعٌُت يف 
كحدة زمنٌية، كىي تعترب مقياسنا 

 9«لنشاط الكلية كعملها.

Renal 
clearance10 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)

عبلج بتحليل األدكية السائلة » تطبيب أيوينٌ 
بواسطة التيٌار الكهرٌب كبذلك 
يتوزَّع الدكاء داخل جسم 

 11«اظتريض.

Ionic 
medication12 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا 
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

                                                             
 .1/618معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .87عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 2
 .2/899معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .2149عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .1/383معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .857عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 6
 .2/1174معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .628عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8
 .2/1306معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1815صعرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط،  –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 10
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  11
 .1222عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 12



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

307 

يب( لفظ مًتجم)تطب
+لفظ معٌرب]ا. منس[ 

 )أيوين(.
ؽتارسة الطٌب اظتبنٌية على » تطبيب ّتريبػيٌ 

التجربة العملٌية أكثر من النظريٌة 
 1«العلمٌية.

Experimental 
medication2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.مصاحبة )
 

عملٌية نقل السائل اظتنوٌم إُف  » تلقيح اصطناعيٌ 
البويضة لغرض التلقيح عن طريق 
االتّْصاؿ البلَّجنسٌي، حيث ينتقل 
السائلي اظتنوٌم من الزكج إُف 
الرَّحم كيتٌم اإلخصاب 

 3«كاضتمل.

Artificial 
insemination4 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

 جراحة ترقيعيٌة
 

جراحة ترميمٌية، عمليَّة جراحيَّة »
يتٌم فيها تقوًن عضو مشوَّه من 
أعضاء اصتسم، أك تغطية آثار 
اصتركح بقطعةو من ًجلد 

 5«صاحبها.

Prosthesis6  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

رل لتعديل أك  » تقونتٌيةجراحة  عملية جراحيَّة ّتي
استبداؿ أحد أجزاء اصتسم 
اظتعطوبة أك اظتشٌوىة ِبزء آخر من 
نفس اظتريض أك من مريض 

 7«آخر.

Cineplastic  
surgery8 

 
 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 
 
 

                                                             
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1222ياط، صعرٌب(: ػتمد ىيثم اطت –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 2
 .3/2026معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .182عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 4
 .2/927معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .1695اطتياط، ص عرٌب(: ػتمد ىيثم –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .3/1876معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .2029عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 8
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رل عمليٌات جراحيَّة » جراحة تنظَتيٌة ّتي
 1«باظتنظار.

Laparoscopic 
surgery2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

معاصتة جراحيَّة لبعض األمراض » جراحة نفسانٌية
العقليَّة، مداكاة االضطرابات 

 3«النَّفسٌية باصتراحة.

Psychiatric 
surgery4 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

كتلة ىبلمٌية شبو صلبة من الدـ » جلطة دمويٌة
اظتتخثّْر حتتوم على كريٌات الدـ 
اضتمراء كالبيضاء كصفائح الٌدـ 

 5«الواقعة يف شىرىؾ شبكة اللّْيفُت.

blood clot6  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

عىٍزؿ األشخاص أك اضتيوانات » حجر صحيٌ 
أك النباتات الوافدة من منطقة 
ٍعدية للتأكُّد 

ي
موبوءة باألمراض اظت

 7«من خلّْوىم من تلك األمراض.

Quarantine8  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

حجرة ؼتصَّصة ظتراقبة اظتريض » اظترٌكزةحجرة العناية 
الذم يف حالة خطرة مراقبة 

 9«مستمرة.

Intensive care 
room10 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافيا كصفٌيا 
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

 
 
 
 

                                                             
 .3/2232معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1089ىيثم اطتياط، صعرٌب(: ػتمد  –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 2
 .3/2225معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3

 .2028، 1712ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  4
 .1/772معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .396عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .2/1270معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1735عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  8
 .2/1567معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1025ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –نسٌي فر  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  10
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حرؽ بسيط يسبّْب ازترارى  » حرؽ من الٌدرجة األكُف
 1«البشرة أك اصتلد بدكف تقٌرحو.

First degree 
burn2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
)مصاحبة ثبلثٌية االسم 

 +حرؼ اصتر "من"(.
حرؽ من الٌدرجة 

 الثٌالثة
مّْر اصتلدى » حرؽ شديد ييدى

 3«كاألنسجةى الٌتحتٌية.
Third degree 

burn4 
كحدة معجمٌية دالليٌة 

إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 
االسم مصاحبة ثبلثٌية )

 +حرؼ اصتر "من"(.
 

ٍرؽ يػيقىرّْح اصتلد كيكوف أخطر » حرؽ من الٌدرجة الثٌانٌية حى
 5«من حرؽ الدَّرجة األكُف.

Second degree 
burn6 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

ثبلثٌية االسم  مصاحبة)
 +حرؼ اصتر "من"(.

أداة مساعدة مؤلَّفة من قطعة » حزاـ الفتق
كحزاـ، ييرتدل ظتنع ازدياد الفىٍتق 

 -كلو بشكل بسيط -أك عودتو
 7«إُف مىوضعو.

Hernia belt8  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

حالة التهاب شديد يف اضتلق » خناؽ الٌصدر
متَّسمة بنوبات تشنجية من 

 9«اآلالـ اطتانقة.

Thoracostenosis
10 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 
 

                                                             
 .1/735معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .276عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  2
 .1/478معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .276عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  – اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 4
 .1/478معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .276عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .3/1669معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7

 .914، 223عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –كليزم اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إن 8
 .1/703معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .2129عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  10
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مرض يصيب القلب، أعراضو » خناؽ القلب 
نوبات أَف شديد يصحبها شعور 

 1«بالضيق ك االنقباض.

Heart 
congestion2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
تكٌوف العديد من األكراـ اطتبيثة » الٌلحمٌيةداء األكراـ 

 3«يف مناطق ؼتتلفة من اصتسم.
Sarcoma disease4  كحدة معجمٌية دالليٌة

إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 
 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)

حالة تضخُّم أك تورُـّ » داء الدكاِف
 5«األكردة.

Varicose veins6  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
أحد األمراض اليت تنشأ من » داء الٌصفريٌات

كجود دكدة اإلسكارس اظتستديرة 
يف األمعاء الدقيقة أساسنا كيف 

 7«بعض األعضاء األخرل.

Syphilis8  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

؛ أَف لتدث يف مفاصل » داء اظتفاصل الرُّكماتيـز
 9«اصتسم.

Rheumatism10  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
أَف نوٌب كضٌيق بالصدر مع » ذحبة صدريٌة

إحساس باالختناؽ كباإلشراؼ 
على اظتوت يسبٌبو سوء إمداد الٌدـ 

 11«إُف عضلة القلب.

Angina pectoris1  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 

                                                             
 .1/703معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .888، 426عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –ظتوٌحد )إنكليزم اظتعجم الطيٌب ا 2
 .3/2428معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .1867، 551ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  4
 .1/780معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .339موسوعة الطب الباطٌٍت: إشتاعيل اضتسيٌٍت، ص6
 .2/1302معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7

 .2067عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  8
 .1/780معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1836عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –)إنكليزم اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد  10
 .1/804معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 11

 .341موسوعة الطٌب الباطٌٍت: إشتاعيل اضتسيٌٍت، ص1
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قطعة صغَتة منها متعٌلقة ّٔا إُف » زائدة الكبد
 1«جنبها.

Appendix 
hepatis2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
مرض يسٌبب التهاب الرٌئة » زحار حديدمٌ 

استنشاؽ الغبار احملتوم بسبب 
 3«على اضتديد.

Iron dysentery4 
 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
كـر ييصيب األنسجة اظتنتجة » سرطاف الٌدـ

للدَّـ مبا فيها ـتاع العظاـ كاصتهاز 
الليمفاكٌم كالكبد كالطّْحاؿ ؽتٌا 

اطتبليا ينتج عنو زيادة يف إنتاج 
البيضاء كضمور يف إنتاج اطتبليا 
اضتمراء كعناصر الٌدـ األخرل، 
كقد يبدأ ىذا اظترض يف أيٌة مرحلة 

 5«ًسنٌػٌية.

blood cancer6  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

حالة مرضيَّة سببها نٍقص يف » سوء التغذيٌة
األساسيَّة يف الطعاـ إحدل اظتواد 

أك بعضها، مثل: األمبلح 
اظتعدنيَّة، كالفيتامينات 
كالربكتينات، كينتج عن ذلك 
العديد من األمراض، مثل: فقر 
الٌدـ )األنيميا(، كلُت العظاـ 
)الكساح(، كالضعف العاـ 
كنقص الوزف، كعدـ النمو يف 

 7«األطفاؿ.

Malnutrition1  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2/1015معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

 .134(: ػتمد ىيثم اطتياط، صعربٌ  –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  2
 .1/458معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .1043، 604عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  4
 .1/771معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

 .300، 244عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –ٌي فرنس –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .2/1128معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7

 .1198عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  1
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مرض ميعدو ينتج عن اإلصابة » شلل األطفاؿ
بفَتكس خاٌص يؤدّْم إُف شلل 
دائم للعضبلت كتدمَت ألعصأّا 
كباألخٌص النخاع الشوكٌي، كقد 
أمكن الوقاية من ىذا اظترض عن 
 طريق األمصاؿ أك لقاح كقائيٌ 
ييعطى لؤلطفاؿ على جيرعات 

 1«سنويٌة.

Polio2  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

شلل متعٌلق بالنُّخاع » شلل بصليٌ 
 3«اظتستطيل.

Bulbar paralysis4  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
يٌة  » شهادة صحٌية شهادة تبُتّْ اضتالة الصّْحّْ

ضتاملها من حيث خليوُّه من أم 
 5«مرض ميٍعدو من عدمو.

Health 
certificate6 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

إحدل طرؽ اظتعاصتة النَّفسيَّة » صدمة كهربائٌية
عن طريق إمرار التػَّيَّار الكهربائٌي 

ماغ ظتٌدة قصَتة جدِّا. يف  7«الدّْ

electric shock8  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

غتمل االضطرابات النَّاّتة من » صدمة نفسٌية
 9«انفعاؿ أك تأثُّر شديدين.

psychic shock10  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 االسم(. مصاحبة ثنائٌية)
 

                                                             
 .2/1231معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .1639عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –)إنكليزم اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد  2
 .1/213معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .1501ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  4
 .2/1270معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .887، 355عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –ظتوٌحد )إنكليزم اظتعجم الطيٌب ا 6
 .2/1284معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7

 .627عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  8
 .2/1284معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 9

 .1909ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –م الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم اظتعج 10
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صياح اظتولود قبل نزكلو من » صرخة مهبلٌية
 1«الٌرحم أك اظتهبل عند الوالدة.

Vaginal cry2  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
جسيم غَت منتظم الشكل ال » صفيحة دمويٌة

لوف لو، كىو أصغر اصتسيمات 
يف  الٌصلبة يف الٌدـ، لو دكر مهمٌ 

عملٌية ّتلُّط الٌدـ، كييسٌمى أيضنا 
 3«خلٌية ثركمبيَّة.

Blood platelet4  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

ـي من دفع على » ضغط الٌدـ ما لتدثو الٌد
جدار األكعية الدمويَّة كخاصَّة 
الشرايُت، كمتتلف مقداره تبعنا 

كبنية اصتسم،  لعوامل السٌّْن،
 5«كدرجة االنفعاؿ.

Blood pressure6  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

طب الٌنفس 
 االجتماعيٌ 

فرع من طب النَّفس يبحث يف »
العبلقة بُت البيئة االجتماعٌية 

 7«كاظترض العقلٌي.

Social 
psychiatry8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفٌيا  مرٌكبة تركيبا إضافيا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
فرع من الطٌب ييعٌت بدراسة  » طب اجتماعيٌ 

العوامل االجتماعية كالعادات 
كالتقاليد كاظتعتقدات اظتؤٌدية 
لؤلمراض، كما ييعٌت باألمراض 
االجتماعٌية اليت تنشأ عن أسباب 
ذات طبيعة اجتماعية، كإدماف 

 1«اظتخدّْرات كاطتمر.

Social Medicine2  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

                                                             
 .2/1287معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

 .2238، 466عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  2
 .2/1300معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .244ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  4
 .2/1364معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .245عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 6
 .3/2254معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1928عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 8
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .1928صعرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط،  –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 2
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فرع من الطٌب متتصُّ بعبلج » طب األسناف
 1«األسناف كالعناية ّٔا.

Dentistry2  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
ييعٌتى بنمو فرع من الطٌب » طب األطفاؿ

األطفاؿ كرعاية صحَّتهم كالقياـ 
 على كقايتهم كعبلج أمراضهم.

»3 

Pediatrics4  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

طبّّ بديل يقـو على العبلج  » طب األعشاب
 5«باألعشاب.

herbal medicine6  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 طب بيطرٌم/
 طب اضتيواف

معاصتة اضتيوانات كالدكاجن »
 7«خاصة.

Veterinary 
medicine8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
ىدفيو البحث عن الوسائل  طبٌ » طب الشيخوخة

القادرة على تأخَت ظهور معاَف 
.  9« اعتـر

Geriatric 
medicine 

(geriatrics)10 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
من فركع الطٌب كاصتراحة  فرع» طب العيوف

 11« ييعٌت بأمراض البصر كالعُت.
Ophthalmology1  كحدة معجمٌية دالليٌة

إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 
 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 

                                                             
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .514عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 2
 .2/1405معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .1533ياط، صعرٌب(: ػتمد ىيثم اطت –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  4
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1222، 912عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1223ػتمد ىيثم اطتياط، ص عرٌب(: –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  8
 .2/1254معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1222عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –ظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 10
 .2/1585معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  11

 .1443رٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، صع –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  1
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من الطٌب يهتم بتشخيص  فرع» طب باطٍتٌ 
األمراض اليت تصيب األعضاء 
الداخلٌية للجسم كما تسبٌبو من 
آفات كاضطرابات، كىو متتصُّ 
بالتشخيص كالعبلج غَت 

 1« اصتراحٌي.

Internal 
medicine2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

متتص بتحديد طبيعة  طب» طٌب شرعيٌ 
اإلصابات أك الوفيات كأسبأّا 
من الناحية القانونية أك حتليل 
اطتطوط ظتعرفة شخصيَّة اظتتهم 

 3« خدمةن للعدالة.

(forensic, 
juridical, legal) 

medicine4 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

طريقة للعبلج ال تستعمل  » طب طبيعيٌ 
العقاقَت بل القول الطبيعية كاعتواء 

 5«كالشمس كالتدليك.

Natural 
medicine6 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
فرع من الطٌب يعمل على دعم  » طب كقائيٌ 

الصٌحة كمنع حدكث اظترض، 
كاؽو من اظترض أك يبٌطئ 

 7«تطوُّره.

Preventive 
medicine8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

ببلستيكٌية أك زجاجٌية  عدسة» عدسة الصقة
فوؽ القرنٌية لتصحيح عيوب 

 1« الرُّؤية اظتتعدّْدة.

Contact lens2  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 

                                                             
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .1222عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 2
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .1222عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –ٌي فرنس –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 4
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1222، 1338عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .2/1382معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1222عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –نكليزم اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إ8
 .3/2011معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .431عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 2
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مادة بركتينٌية يف ببلـز الدـ » عامل مضاد للنزؼ
تشارؾ يف عملية ختثٌر الٌدـ كتعترب 

 1«العملٌية.أساسٌية يف تلك 

Anti-bleeding  
agent2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

 االصطالحي:االشتراك 
حياء+ حقل حقل األ

 الطٌب.
فرع من الطٌب متتٌص  » علم األشٌعة

باستعماؿ الطاقة اإلشعاعٌية، 
كخاٌصة األشٌعة السينٌية، يف 
تشخيص اظترض أك اإلصابة أك 

 3«عبلجهما.

Radiology4  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

الطٌّْب الذم يبحث يف  فرع» علم األعصاب
بنياف اصتهاز العصيٌب، ككظائفو 
كأمراضو كما قد يعرض لو من 

 5«إصابات.

Neurology6  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

من الطبّْ ييعٌت بدراسة  فرع» علم األمراض
أنواع األمراض، كأسباب 
حدكثها، كأعراضها، ككيفية 

 7« عبلجها، كالوقاية منها.

Pathology8  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

فركع الطب الذم يدرس  أحد» علم األمراض الوبائٌية
 1« األمراض الوبائية.

Epidemiology2  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

                                                             
 .2/1352معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .102عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم معجم قاريونس 2
 .2/1209معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .1743عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  4
 .2/1505معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .1373عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .3/2088معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .256دليل الًترتة العلمية كاظتصطلحات العلمٌية: ماجد سليماف دكدين، ص 8
 .3/2392معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .664عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  2
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من الطٌّْب يبحث يف  فرع» علم األكراـ
األكراـ، كيتضٌمن دراسة تطٌورىا 

 1« كتشخيصها كعبلجها.

Oncology2  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

علم يػيٍعٌت بالعُت كالبصر » البصرياتعلم 
كالعدسات كغَتىا ؽتٌا يٌتصل 

 3«بالبصر كمعاصتة عيوبو.

Optics4  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

 علم التخدير/
 علم التبنيج

الدراسة كالتطبيق الطيٌب »
 5«للتخدير.

Anesthesiology6  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

علم يدرس اصتراثيم أك البكًتيا  » علم اصتراثيم
، كلو أقتيَّةه  كفرع من فركع الطبّْ
يف الزّْراعة كصناعة األغذية 

 7«كؿتوىا.

Bacteriology8  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.مصاحبة )
 حي+طب.

فرع من علم الطٌب ييعٌتى بدراسة » علم الصٌحة
اذه من أعماؿ ضتفظ  ما كتب اختّْ
الصٌحة كخاٌصة الوقاية من 

ة يف البيئة. غَتّْ
ي
 9«اظتؤثّْرات اظت

Hygieology1  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 
 
 

                                                             
 .3/2428معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .1436عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  2
 .1/212معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .1447عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 4
 .1/618معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .89عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .1/358معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7

 .211عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  8
 .2/1270معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .947عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  1
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علم يبحث يف طيفيليٌات » علم الطفيليٌات
اإلنساف كاضتيواف كالنبات، مثل 

 1«الديداف كالقراد كغَتىا.

Parasitology2  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

من علم كظائف األعضاء  قسم» علم الغدد الصمٌ 
د الصٌُّم  كمن الطّْب، يتناكؿ الغيدى

 3« ككظائفها كأمراضها.

Endocrinology4  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

دراسة كيفٌية مقاكمة اضتيواف » علم اظتناعة
كالنبات للكائنات اضتٌية اليت 

، أك  اكتسأّا تسبّْب األمراضى
 5«اظتناعة على ىذه الكائنات.

Immunology6  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

صينٌية تعتمد على غرز  طريقة» علم الوخز باإلبر
اإلبر الٌدقيقة يف نقاط ػتدَّدة يف 
اصتسم للعبلج من بعض 

 7« األمراض.

Acupuncture8  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 

ًعٍلم يهتٌم بدراسة كظائف » علم كظائف األعضاء
اطتبليا كاألنسجة كاألعضاء 

 1«كاألجهزة يف الكائنات اضتيَّة.

Physiology2  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 

                                                             
 .2/1405معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .1510عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  2
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
مصر، -ية بالقاىرة، اعتيئة العامة لشؤكف اظتطابع األمَتيٌة، القاىرةغتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: غتمع اللغة العرب4

 .4/27ـ، 1962ىػ / 1382
 .3/2129معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .988عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  6
 .1/52تار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼت 7

 .26عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  8
 .2/1513معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .1589عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  2
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جراحيَّة مترج ّٔا اصتنُت  عمليَّة» عملٌية قيصريٌة
من الرحم عند استحالة الوالدة 

 1« الطبيعٌية.

Caesarean2  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

عجز يف التَّمييز بُت األلواف » عمى األلواف
خاٌصة األزتر كاألخضر، كيرجع 

ؼتاريط شبكيَّة ذلك إُف عيب يف 
 3«العُت.

Color blindness4  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

تضخُّم النسيج اللّْمفاكٌم يف » غدانيٌات
اصتزء األعلى من البلعـو خلف 
األنف، ؽتٌا قد يعيق التنفس عند 

 5«البلع.

Adenoids6  كحدة اشتقاقية داللية
ػتدثة صيغت من بسيطة 

االسم"غدة" على زنة 
 رتع اظتؤنث الساَف.

شىٌق نتتد من البطن إُف قناة  » فتق أربٌ 
 7.« اضتبل اظتنومٌ 

Inguinal hernia8  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

مصطلح يستخدـ يف األمراض » فتور جنسيٌ 
البليت ال اصتنسٌية لدل النساء 

يشعرف بالرغبة اصتنسٌية أك حتقيق 
الذركة من ؽتارستها، كاالصطبلح 
البديل اآلف ىو اطتلل الوظيفٌي 

 1« اصتنسٌي.

Frigidity2  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 
 
 
 

                                                             
 .2/1556معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .287عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  2
 .2/1560معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .242صعرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط،  –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .2/1596معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .29عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 6
 .1/81معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .915ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 8
 .3/1667معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .801عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 2



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

320 

 فحص طيٌب /
 فحص جسدمٌ 

إجراء كشف على جسم  »
مريض لتشخيص مرضو أك حتديد 

 1.«حالتو الصّْحيَّة كلياقتو البدنٌية

Medical 
examination 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
غَت طبيعيَّة يف سرعة  زيادة» فرط التنٌفس

 « التنفُّس.
Hyperventilation  كحدة معجمٌية دالليٌة

إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 
 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)

زيادة التوتُّر التناضيحي لسائل،  » فرط التوتٌر
 2«توتُّر عضلي مفرط.

Hypertonia  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
اضتٌس يف األعضاء  رىافة» فرط اضتساسٌية

 «كاصتلد.
Hypersensibility3  كحدة معجمٌية دالليٌة

إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 
 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)

كميٌات غَت طبيعٌية من   كجود» فرط السٌكر يف الٌدـ
 « اصتلوكوز يف الدـ.

Hyperglycemia4  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

ثبلثٌية االسم  مصاحبة)
 +حرؼ اصتر "يف"(.

 
أنيميا، مرض ناتج عن نقص  » فقر الٌدـ

يف كريٌات الدـ اضتمراء أك 
اعتيموجلوبُت أك يف كليهما 
كيصحبو شحوب أك خفقاف، 
كىو ناتج عن سوء التغذية أك 

 1.«فساد التمثيل الغذائي

Anemia2  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.مصاحبة )
 
 
 

ًليٌ  دـ مزمن كقاتل يسبّْبو جُت  فقر» فقر الٌدـ اظتًٍنجى
ميورَّث يتَّسم ِببليا دـ زتراء 
منجلٌية الشكل، كىذا اظترض 

 
 
 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافيٌا كصفيا 
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

                                                             
 .3/1677معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .3/2395معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .959عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –لطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم اظتعجم ا3
 .953عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 4
 .3/1730معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .82اطتياط، ص عرٌب(: ػتمد ىيثم –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 2
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يصيب السودى يف إفريقيا أك 
األشخاصى من أصل إفريقٌي، 
كييؤدّْم إُف أَف يف اظتفاصل كزٌتى 

 1« كتقرحات يف الساؽ.

Sickle cell 
anemia2 

 

عدـ قدرة القلب على ضخّْ  » قصور القلب
الدـ مبعٌدلو الكايف فينتج عنو 

 3«بعض اظتشاكل الصٌحٌية.

Heart failure4  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
حالة تتميَّز بالضَّعف كقصر » قصور القلب االحتقاينٌ 

النَّفس النَّاتج عن دكرة الدـٌ غَت 
الكافية يف األنسجة احمليطيَّة 

 5« كالرّْئتُت.

Congestive heart 
falure6 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافيٌا كصفٌيا 
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

 
مكوّْنة للدـ منها اضتيمر عناصر » كريات الدـ

كالبيض، كظيفتها نقل 
األكسجُت كالطعاـ إُف اصتسم  

 7«كيٌلو، كإزالة الفضبلت منو.

Blood  
corpuscles8 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

آلة تسجيل اختبلفات ضغط  » مرساـ الٌذبذبة
الدـ أك حركات التنفس أك درجة 
التوتٌر كتوتٌر العضلة، كتسجَّل 
بإبرة فونوغرافٌية أك قلم يعلّْم تلك 
اضتركات على طبلة تدكر على 

 1«ػتور أك مركز.

Oscillogram2  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 
 
 
 

                                                             
 .3/2172معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .83عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 2
 .3/1822معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .362موسوعة الطٌب الباطٌٍت: إشتاعيل اضتسيٌٍت، ص4
 .1/534ة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغ5
 .426عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 6

 .3/1926معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .444ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  8
 .2/891اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم  1

 .1459ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
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القلب مرساـ 
 الكهربائيٌ 

تسٌجل االختبلفات يف  آلة»
التيٌارات الكهربٌية الناشئة عن 
انقباضات ؼتتلف عضبلت 
القلب، كما تسٌجلو ىذه اآللة 

 1« ييسٌمى: رشتنا قلبيِّا كهربيِّا.

Electrocar- 
diogram2 

 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا 

كصفيا   إضافيٌا
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

خبلصات تيستخرج من » مستحضرات الٌلقاح
اللّْقاحات النباتٌية لتشخيص 
اضتساسٌية عند مرضى 

 3«التٍَّحساس.

Vaccine 
preparations4 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

سائل صاؼ أصفر اللَّوف ينتج » مصل الٌدـ
من فصل الدَّـ إُف مكوّْناتو 

 5« الصُّلبة كالسائلة.

Blood serum6  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

لقاح بشرٌم أك حيوايٌن ػتتو » مصل مضاد
 7«على أجساـ مضادَّة للمرض.

Antibody8  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

أدكية طبػّْيَّة كالبنسلُت مضادَّة » حيويٌةمضادات 
للجراثيم مشتقَّة من الفطر 

 1« كالبكًتيا أك غَتقتا.

Antibiotics2  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 االشتراك االصطالحّي:
حقل  +اءحيحقل األ

 طب.ال
 
 

                                                             
 .3/1848معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .627ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  2
 .1/514معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .2234، 1670ص عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  4
 .3/2104معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1902اط، صعرٌب(: ػتمد ىيثم اطتي –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 6
 .2/1352معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .111عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 8
 .2/1352معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .111اطتياط، ص عرٌب(: ػتمد ىيثم –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 2
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مرضى جهاز ػتموؿ يستخدمو » مضٌخة األنسولُت
السكَّر يقـو حبقن اظتريض 
باألنسولُت يف فًتات ػتدَّدة 
لتنظيم مستول السٌكر يف 

 1«الدـٌ.

Insulin Pump2  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 ترجمة جزئّية: -
لفظ مًتجم)مضخة( 

ب +لفظ معرٌ 
 )األنسولُت(.

يف الدقيقة  انقباضات القلب» معٌدؿ النٌبض
 3«الواحدة.

Pulse rate4  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

كجع حاٌد شديد يف آّارم » مىغىص كيلومٌ 
 5«البولٌية، أك يف الكيليتُت.

Renal colic6  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
تيوضع حوؿ الصَّدر أك  آلة» مقياس التنٌفس

ات  الوسط لتقيس التغَتُّ
 7«التَّنفُّسٌية.

Breathing Scale8  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
ييستخدـ لتحديد كثافة  جهاز» مقياس بوؿ

 1« البٍوؿ.
Urinometer2  كحدة معجمٌية دالليٌة

تركيبا إضافٌيا مرٌكبة 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 

                                                             
 .2/1350معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1722، 1023عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 2
 .3/2159معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1721ػتمد ىيثم اطتياط، صعرٌب(:  –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 4

 .3/2111معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1815عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم 6
 .3/1884معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7

 .1871، 262عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  8
 .265، 1/264معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .2228عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 2
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لقياس ضغط الٌدـ الشريايٌن  أداة» مقياس ضغط الٌدـ
مؤلَّفة من مدلوؿ مقياس الضَّغط 
كطوؽ من اظتطَّاط إلحاطة الذّْراع 

 1« من أعلى.

Sphygmomano- 
meter2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

 
آلة جراحيَّة ذات ساقُت » ملقط اصتنُت

تستعمل إلخراج اصتنُت يف بعض 
 3«حاالت الوالدة الصعبة.

Fetus forceps4  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
أداة جراحيَّة عتا حواٌؼ شبيهة  » منشار اصتمجمة

باظتٍنشار، دائريٌة الشكل، تستخدـ 
لقٌص العظاـ كخاصَّة من 

 5«اصتمجمة.

Skull Saw6  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
أداة خاٌصة لفحص اصتزء » منظار اإلحليل

 7« الداخلٌي من غترل البوؿ.
Urethroscope8  كحدة معجمٌية دالليٌة

مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
هَّز بأداة » منظار القولوف أنبوب طويل مىرف غتي

للحصوؿ على عينات من أنسجة 
 1« القولوف اظتستخدمة لفحصو.

Colonoscope2  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 جمة جزئّية: تر -
لفظ مًتجم)منظار( 

 +لفظ معٌرب )القولوف(.
 

                                                             
 .1/771معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .1949عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –زٌم اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكلي 2
 .3/2028معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

 .781، 731عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  4
 .3/2211معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

 .1925، 1870عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –ظتوحد )إنكليزٌم اظتعجم الطيٌب ا 6
 .1/549معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .2227عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 8
 .3/2232معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .408عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –جم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم اظتع2
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إدخاؿ الٌدـ الكامل أك الببلزما » نقل الٌدـ
إُف الدكرة الدمويٌة للمريض 

 1« مباشرة.

Transfution2  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
غترل اإلصابة باصتلطة اليت تسدُّ » نوبة قلبٌية

الٌشرايُت اليت تغذّْم القلب بالٌدـ 
فتعجز عضبلتي القلب عن 
العمل، كأعراضها آالـه يف 

 3« الصَّدر، ككثرة العرؽ، كالقيء.

Heart attack4  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 

 ىشاشة العظاـ
 

مرض يصيب اعتيكل العظمٌي »
كسر نتيجة نقص ككتعلو عيرضة لل

 5« الكالسيـو يف اصتسم.

Osteoporosis6 
 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
أمراض شديدة العىٍدكل، سريعة  » كبائيٌات

االنتشار من مكاف إُف مكاف، 
تيصيب اإلنساف كاضتيواف 
كالنَّبات، كقد تكوف أفكارنا ىدَّامة 
كمبادئ لغزك العقوؿ 

 7.«كالثَّقافات

Epidemiology1  كحدة اشتقاقية  داللية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "كباء" على زنة 

 رتع اظتؤنث الٌساَف.

يف أحد أعضاء اصتسم ال  انتفاخ» كـر زتيد
خطورة فيو، عكسو كـر خبيث أك 

 2« سرطاين.

Benign tumor3  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 

                                                             
 .3/2275معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .2162عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 2
 .3/2300معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .889عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 4
 .3/2351معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1466عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 6
 .3/2392معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .664عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 1
 .3/2428معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .2201عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 3
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كرـه سرطايٌن؛ فتو كتكاثر غَت » كـر خبيث
طبيعٌي للخبليا اليت ال تؤٌدم 

 1« عملها الفيزيائٌي.

Malignant 
tumor2 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
كـر ظهارٌم زتيد ناشئ يف » كـر غدمٌ 

ية.  3« األنسجة الغدّْ
Adenoma4  كحدة معجمٌية دالليٌة

مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 

 التعليق على الجدول:

اظتركبة يف آّاؿ الطبػٌي الًتكيب الوصفٌي )موصوؼ + صفة( يغلب على الوحدات اظتعجمٌية  
اظتناسب لنقل الدالالت الطبٌية اظتستحدثة مبختلف أنواعها )مفاىيم كتصورات، آليات كأدكات طبٌية، 

بأدكاتو اظتألوفة )اؿ، حركؼ اصتر(، كالًتكيب اإلضايف  إُف جانب الًتكيب اإلضايفٌ (، كغَتىا أدكية..
الوصفٌي بعده أفضل األساليب تعبَتا عن الدالالت اظتًتابطة كاظتتداخلة، يف حُت ترد الًترتة اصتزئٌية بنسبة 

 االصطبلحية الٌدقيقة اليت ال يفهم معناىا إال بالٌلفظ اظتوضوع عتا يف أصل لغتها العباراتقليلة يف بعض 
إحدل كىٌي قوؿ عنها، أٌما بالنسبة للوحدات اظتعجمية البسيطة فوردت على زنة رتع اظتؤنث الٌساَف، اظتن

 حديثا يف إطار ما جٌوزه آّمع اللغوٌم بالقاىرة.  ستعماؿاالاظتشتقات الشائعة 

 

 

 

 

                                                             
 .3/2428معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

 .1197عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم  2
 .3/2428معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .29عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 4
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 الفيزياء:الطبيعة و مصطلحات حقل . 14

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

قطعة صغَتة من الصلب » إبرة مغناطيسٌية
رقيقة ػتدَّدة الطرفُت ؽتغنطة 
تدكر حوؿ ػتور أفقٌي كتٌتجو 
ا إُف القطب الشماٌِف،  دائمن
كتستخدـ للتعٌرؼ على 
اصتهات، كتسمَّى كذلك إٍبرة 

 1«البوصلة.

Stereoscope2  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

إشعاع ضوئٌي  
 كهربائيٌ 

خاٌصيَّة بعض األجساـ بأف »
تصبح مشٌعة بفعل تيٌار أك 

 3«خىرٍج أك غتاؿ كهربائٌي.

Photo-electrical 
radiation4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 

 أشعة إكس
 

أشٌعة كهركمغناطيسٌية غَت  »
مرئٌية تتوٌلد عادة عند تصادـ 
األلكًتكنات السريعة ّٔدؼ 
تصٌوب ؿتوه، كتتمٌيز بقدرهتا 
على النفاذ خبلؿ األجساـ غَت 
الشٌفافة، كاطتشب كالصفائح 
اظتعدنٌية الرقيقة، كذلك 

 1«األجساـ الليّْنة.

x-rays2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة  فيٌاإضاتركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم )أشعة( + لفظ 
 معٌرب )إكس(.

 
 
 
 

                                                             
 .3/2112معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .581عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  2
 .2/1209معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .481، 441، 188(: أزتد شفيق اطتطيب، صعرب –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .2/1209معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
عرٌب(، إعداد فريق العمل يف اظتنظمة، اظتنظمة العربية للًترتة، -إؾتليزم / إؾتليزم-اظتنتقى معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب2

 .619صـ، 2012لبناف، الطبعة األكُف،  -بَتكت
 



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

328 

جسيمات دقيقة خترج من » أشعة بيتا
نول ذرات بعض اظتواد اظتشٌعة  
، كجسيم بيتا يشبو  كاليورانيـو
إُف حدٍّ كبَت اإللكًتكف كلتمل 
شحنة سالبة، كلو سرعة كبَتة 
جدِّا تقًتب من سرعة الضوء،  
كما أف لو قدرة اخًتاؽ أكرب 

 1«من أشعة ألفا.

Beta rays2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
فيٌا )مصاحبة إضاتركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم )أشعة( + لفظ 
 معٌرب )بيتا(.

 
 

 أشعة حتت اضتمراء
 

أشعَّة غَت مرئيَّة ذات موجات »
أطوؿ من موجات األشعَّة 

تعرؼ بتأثَتىا اضترارٌم،  اظترئيَّة
موقعها يف الطيف قبل 

 3«األزتر.

Infrared radiation4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 
 
 

أمواج كهركمغنطيسٌية ذات » أشٌعة جاما
أطواؿ موجٌية غاية يف الًقصىر 
تنشأ داخل نواة الذرٌة، كىي 

السّْينيَّة إاٌل أٌف شبيهة باألشعَّة 
طوؿ موجاهتا أقصر، كتتميَّز 
ا كسرعة  بقوَّة نفاذ كبَتة جدن
توازم سرعة الضَّوء، كيكثر 

 1«استخداميها يف الطٌّْب.

Gamma rays2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
فيٌا )مصاحبة إضاتركيبا 

 ثبلثٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم )أشعة( + لفظ 
 )جاما(.معٌرب 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .1/268معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .51عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/285معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 . 453عرب(: فريق العمل يف اظتنظمة، ص -م / إؾتليزم إؾتليز  –اظتنتقى: معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب  4
 .2/1209معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .429عرب(: فريق العمل يف اظتنظمة،  -إؾتليزم / إؾتليزم  –اظتنتقى معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب 2
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ة فوؽ شعٌ األ
 ةبنفسجيٌ ال

أشٌعة موجودة يف الٌضوء »
األبيض، غَت مرئٌية، موقعها يف 
الطيف بعد البنفسجٌي، كىي 
تؤثّْر مثبلن يف الصحيفة 
الفوتوغرافٌية فيستدٌؿ بذلك 

 1«على كجودىا.

ultraviolet2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 االسم(.ثبلثٌية 

أشٌعة تصل إُف األرض من » أشعة كونية
الفضاء اطتارجٌي، تتكٌوف من 
جسيمات عالية الطاقة 
كموجات كهركمغنطيسٌية، عتا 

 3«قدرة عالية على الٌنفاذ.
 

Cosmic radiation4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

منبع ضوئٌي قادر على بعث  » أشعة ليزر
كمضات شعاعٌية بالغة القٌوة 
متبلزتة تستخدـ يف الطٌب 

 5«كغَته.

Laser radiation6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم )أشعة( + لفظ 
 معٌرب )ليزر(.

أنبوب من زجاج يستعمل » أنبوب تفريغ
لتفريغ اظتصابيح الكهربائٌية من 

 1«اعتواء قبل ضتمها.

Vacuum tube2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .1/249 معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،1
 .604عرب(: فريق العمل يف اظتنظمة، ص -إؾتليزم / إؾتليزم  –اظتنتقى معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب 2
 .2/1209معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .376العمل يف اظتنظمة، صعرب(: فريق  -إؾتليزم / إؾتليزم  –اظتنتقى معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب 4
 .2/1209معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .466عرب(: فريق العمل يف اظتنظمة، ص -إؾتليزم / إؾتليزم  –اظتنتقى معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب 6
 .2154معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، / 1
 .607عرب(: فريق العمل يف اظتنظمة، ص -إؾتليزم / إؾتليزم  –ظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب اظتنتقى معجم با2
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اصتزمء اضتامل للشُّحنتُت » األيوف اعتجُت
 1«السَّالبة كاظتوجبة.

Hybrid ion2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب )األيوف(+ لفظ 
 مًتجم )اعتجُت (.

تفاعل نوكٌم تتَّحد فيو نول » االندماج النوكمٌ 
ذرٌات خفيفة لتكوّْف نونل أثقل 
فتنطلق عنو كميٌات كبَتة من 

 3«الطَّاقة.

Nuclear fusion4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
 
 

تفاعل نوكٌم تنشطر فيو » االنشطار الٌنوكمٌ 
اصتزيئات عن نواة الذَّرٌة من 
خبلؿ اصطداـ جزيئات 

 5«خارجٌية ذات طاقة عالية.

Nuclear fission6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

الفيزياء + حقل حقل 
 الكيمياء.

 
اظتسافة بُت اظتركز البصرٌم » البعد البؤرمٌ 

لعدسة أك مرآة منحنية كبُت 
 1«البؤرة األساسٌية.

Focal length2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 

                                                             
 .3/2329معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .315، 285عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/767ظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية ا 3
 .503عرب(: فريق العمل يف اظتنظمة، ص -إؾتليزم / إؾتليزم  –اظتنتقى معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب 4
 .3/2310معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .503عرب(: فريق العمل يف اظتنظمة، ص -ؾتليزم إؾتليزم / إ –اظتنتقى معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب 6
 .1/226معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
ـ، 2009ىػ / 1430األردف، الطبعة األكُف،  -معجم الفيزياء )التعريفات العلمية(: مَتفانا ياسر سبلمة، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف2

 .103ص
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طريقة لتقدير عمر األشياء » التأريخ بالكربوف
كمعرفة اضتقبة األثريٌة، 

اصتيولوجٌية عتا، كذلك عن طريق 
حساب معٌدؿ تفتٌتها النوكٌم، 
على أساس مقدار ما حتتويو 

 1«من الكربوف اظتشٌع.

Carbon dating2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 
ثنائٌية االسم +حرؼ اصتر 

 "بػػػ"(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)التأريخ( +لفظ 
 معٌرب)كربوف(.

 االشتراك االصطالحّي:-
حقل اصتيولوجيا+ حقل 

 الفيزياء + حقل الكيمياء.
تقارب قطبُت مغناطيسيَُّت » التجاذب اظتغناطيسيٌ 

 3«من نوعُت ؼتتلفُت.
Magnetic 
attraction4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

مًتجم )التجاذب( + لفظ 
لفظ معٌرب]ا.منس[ 

 )اظتغناطيسٌي(.
حركة تعيق أك توقف أك » التدكًن اطتلفيٌ 

تعكس اضتركةى اظتستقيمة صتسم 
 5«ما خاصَّة الكرة.

Rear spin1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
اظتعلَّقة عرب ىجرة اصتزيئات » الًتحيل الكهربائيٌ 

ػتلوؿ بتأثَت غتاؿو مغنطيسٌي 
مستعمل، تولّْده عادة أقطاب 

 2«مغموسة يف احمللوؿ.

Electrical relay3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 

                                                             
 .1/82رة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاص1
 .30صـ، 1999مالطا، )د.ط(،  -فاليتا، ELGAاظتصطلحات النوكيٌة: مرًن ؼتتار عتيق، منشورات شركة  2
 .1/354معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .361عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/790معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .569، 491عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .2/870معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .503، 188زتد شفيق اطتطيب، صعرب(: أ –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 3
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طريقة تقنيَّة دتكّْن من » التصوير الٌشمسيٌ 
اضتصوؿ على صورة ثابتة 

ضوء سطح لؤلشياء بنقل 
حسَّاس بواسطة آلة التَّصوير 

 1«الشَّمسيَّة.

Solar 
photography2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

طريقة تقنٌية دتكّْن من » التصوير الضوئيٌ 
اضتصوؿ بفعل الضَّوء على 

كميض °بتة للكائناتصورة ثا
التَّصوير: نور ساطع للتَّصوير 

 3«الضَّوئٌي.

photography4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

تفاعل كاالنشطار ييغٌَت طاقةى » الٌتفاعل النوكمٌ 
 5«كتركيب كبناء النَّواة الذَّريٌة.

Nuclear reaction6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 االسم(.ثنائٌية 
 االشتراك االصطالحي:-

حقل الفيزياء + حقل 
 الكيمياء.

التفريغ الكهربائٌي يف أنبوب » التفريغ التوىجيٌ 
 7«مفرَّغ.

Flare discharge1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
مركر تيَّار كهربائٌي خبلؿ » التفريغ الكهربائيٌ 

 2«غاز.
Discharge, 
Electrical3 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .2/1333معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .558، 442عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .2/1333معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .520عرب(: فريق العمل يف اظتنظمة، ص -إؾتليزم / إؾتليزم  –العلمية كاعتندسية )عرب اظتنتقى معجم باظتصطلحات 4
 .3/2310معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .405عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .3/1696تار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼت7
 .226، 163عرب(: أزتد شفيق اطتطيب،  –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .3/1696معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .163عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 3
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تباعد قطبُت مغناطيسيَُّت » التنافر اظتغناطيسيٌ 
 1«مننوع كاحد.

Magnetic 
repulsion2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

مًتجم )التنافر(+ لفظ لفظ 
[ ٌرب]ا.منسمع

 )اظتغناطيسٌي(.
احملافظة على درجة حرارة » التنظيم اضترارمٌ 

ا عن  اصتسم الدَّاخليَّة بعيدن
 3«درجة حرارة البيئة أك اصتٌو.

Thermoregulation
4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
كحدة اصطبلحٌية تيستخدـ » اضتصاف البخارمٌ 

لتقريب قٌوة احملرّْكات، كىي 
كجم   75القوَّة البلزمة لرفع 

على علٌو مًت كاحد يف ثانية 
 5«كاحدة.

Horse-power6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

فرع من الفيزياء يبحث يف » الديناميكا اضتراريٌة
اضترارة كأشكاؿ العبلقة بُت 

 7«أخرل من الطَّاقة.

Thermodynamic1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معرب )الديناميكا( + 
 لفظ مًتجم )اضترارية(.

 
 
 
 

                                                             
 .2112، 3/2111العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة 1
 .363عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/2235معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .618اطتطيب، ص عرب(: أزتد شفيق –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/510معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .283عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .1/797معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .264سبلمة، صمعجم الفيزياء )التعريفات العلمية(: مَتفانا ياسر 1
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يناميكا يبحث يف » الديناميكا الغازيٌة فرع من الدّْ
 حركة الغازات كالتَّأثَتات

 1 «اضتراريٌة عتذه اضتركة.

Gas dynamics2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معرب )الديناميكا( + 
 لفظ مًتجم )الغازية(.

علم يبحث يف القول » الديناميكا الكهربيٌة
 3«الكهربٌية كحتويلها إُف حركة.

Electrodynamics4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معرب )الديناميكا( + 
 لفظ مًتجم )الكهربية(.

علم يبحث عن القول اظتؤثٌرة » الديناميكا اظتائٌية
يف اظتياه ككيفيَّة حتويلها إُف 

 5«حركة.

Hydrodynamics6  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معرب )الديناميكا( + 
 لفظ مًتجم )اظتائية(.

أثر القٌوة يف األجساـ اظتتحرّْكة » الديناميكا اعتوائٌية
بالنسبة للغازات خاصَّةن تفاعل 

 1«األجساـ اظتتحرّْكة مع اعتواء.

Aerodynamics2  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معرب )الديناميكا( + 
 لفظ مًتجم )اعتوائية(.

 
                                                             

 .1/797معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .246، 182عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/797معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .191عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –)إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية 4
 .1/797معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .286عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .1/797معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .09عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ة كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمي2
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معدَّؿ الشُّحنات الكهربائيَّة » الٌسعة الكهربائٌية
إُف الشُّحنات الكامنة يف 

 1«موصّْل معزكؿ.

Electrical 
capacity2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
مقدار ما يتحٌملو جسم من » الشحنة الكهربائية

 3«الكهرباء.
Electric charge4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 
 ثنائٌية االسم(.

الٌضوء اضتادث من التَّفريغ  » الٌشرارة الكهربية
 5«الكهرٌب.

Electric spark6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

الضَّغط الذم يًتكَّز على » الٌضغط اصتومٌ 
نقطة ميعيَّنة بفعل الثٌقل الذم 
لتدثو عمود اعتواء على ىذه 
النُّقطة كيؤثّْر يف رتيع 

اىات.  7«االّتّْ

Atmospheric 
pressure8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 

 الطاقة الذريٌة
 

الطَّاقة النَّاّتة عن تفتيت  »
نول الذَّرَّات يف االنشطار 
النَّوكٌم أك النَّاّتة عن ّتميعها 

 1«يف االندماج النَّوكٌم.

Atomic energy2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 
 

                                                             
 .3/2439معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .188عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .2/1172معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .189عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .2/1185معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .190عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .2/1364معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .32عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
 .2/1424معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .33شفيق اطتطيب، ص عرب(: أزتد –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
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طبقة تنشأ يف جٌو األرض » الطبقة اظتتأيٌنة
بفعل األشٌعة الشمسٌية السينٌية 
كفوؽ البنفسجٌية كتعكس 
اظتوجات البلسلكٌية كبذلك 
حتٌقق االٌتصاؿ البلسلكي يف 

 1«العاَف.

Ionized layer2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 االصطالحّي:االشتراك 

حقل اصتيولوجيا + حقل 
 الفيزياء.

عدسة ػتدَّبة لتجميع أشعة » العدسة اضتارقة
 3«الشَّمس إلنتاج النَّار.

 

Burning glass4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
مواٌد ميشعَّة تنتج عن » الغبار الذرمٌ 

الرّْياح  االنفجار الذرٌّْم، حتملها
إُف مسافات بعيدة عن موضع 
االنفجار، حيث تًتسَّب على 
األرض، كتيسبّْب أضرارنا بالغة 

 5«لئلنساف كاضتيواف ك النَّبات.

Atomic fallout6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل +  ياءز يفحقل ال
 .الكيمياء

اظتوقع الفارغ يف بلورة الناتج » لكًتكنٌيةالفجوة اإل
عن غياب إلكًتكف، خاٌصة 
موقعنا يف شبو موصل كالذم 
يعمل كحامل لشحنة  

 1«كهربائٌية.

Electronic gap2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئية:-

لفظ مًتجم)الفجوة( +لفظ 
 صنع[ معٌرب]ـ.

 )اإللكًتكنية(. 
 
 
 

                                                             
 .1/145معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .315عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،3
 .73رب(: أزتد شفيق اطتطيب، صع –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/807معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .33عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .3/1675معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .246، 193عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعت2
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غتهر حديث الصُّنع لدراسة » لكًتكينٌ آّهر اإل
الًتَّكيبات اظتتناىية الصّْغر اليتَّ 
يعجز آّهر الضَّوئٌي عن  
كشفها كيعمل ىذا آّهر 
بواسطة األلكًتكنات اظتنعكسة، 
كبإمكانو التَّكبَت إُف حواِف 

 1«مائيت ألف مرٌة.

Electronic 
microscope 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئية:-

لفظ مًتجم)آّهر( +لفظ 
 معٌرب]ا. منس[

 )اإللكًتكين(.
كعاء زجاجٌي ميقفل ميفرَّغ من » اظتصباح الكهربٌ 

اعتواء أك ؽتلوء بغاز خامل، فيو 
فتيلة من مادَّة التَّنجستُت، 

فيها التَّيار تتوىَّج إذا مرَّ 
الكهربائٌي فتضيء، كىو 

 2«أنواع.

Flashlight3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

جهاز تتحٌوؿ فيو اظتاٌدة إُف » اظتفاعل الذرمٌ 
طاقة بانشطار نول ذرٌات 
اليورانيـو انشطارا متسلسبل 
يستمٌر تلقائيٌا كتتخذ فيو 

الكفيلة بوقفو الوسائل 
 4«كالسيطرة عليو.

Atomic Reactor1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌيةاالسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل الفيزياء +حقل 
 الكيمياء.

الواطمًت؛ أداة للقياس بوحدة » اظتقياس الواطيٌ 
الواط للطٌاقة الٌسارية يف دائرة  

 2«كهربائٌية.

Wattmeter3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 

                                                             
 .1/111معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .2/1263معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .226عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 3
 .1/807معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .33عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .3/2391معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .674شفيق اطتطيب، ص عرب(: أزتد –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 3
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ذرَّات لعنصر كاحد، ذات » النظائر اظتشٌعة
نشاط إشعاعٌي يتساكل عدديىا 

، الذٌَّرٌم كمتتلف عدديىا الكيتليٌ 
 1.«كىي ذات فاعلٌية إشعاعٌية

Radioisotopes2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا )مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل الفيزياء+ حقل 
 الكيمياء. 

تألُّق ينشأ عن امتصاص » الوميض الفسفورم
اإلشعاعات كيستمٌر مٌدة بعد 

 3«انقطاعها.

Phosphorescence4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 جزئّية:ترجمة -

لفظ مًتجم )الوميض(+ 
 لفظ معرب ]ا. منس[

 )الفسفورٌم(.
ما نتكن شتعو من األصوات » ترددات شتعيٌة

باألذف، كتقع ذبذباهتا بُت 
ىرتز )دكرة/  15000ك 30

 5«ثانية(.

Audio-frequency6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

ػتافظ على حرارة جسمٌية » ثابت اضترارة
ثابتة نسبيِّا كتكوف مستقلَّة عن 

 1«حرارة البيئة احمليطة.

steady 
temperature2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
مواٌد من الطَّفل تصنع منها » حراريات

األجساـ اليت تتعرَّض للحرارة 
 3«اضترارٌم.العالية مثل الٌطوب 

Refractories4  كحدة اشتقاقية داللية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "حرارة" على زنة 

                                                             
 .2/1210معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .483عرٌب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/2499معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .441عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )4
 .1/879معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .34عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .1/311معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .611، 578عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –لفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كا2
 .1/469معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .500عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
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 رتع اظتؤنث الساَف.
ما ييستعمل للقياـ بتحويل » حوض الٌتكثيف

البخار إُف اضتالة الصُّلبة أك 
 1«العكس.

Condensation 
basin2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة تركيبا إضافيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
أداة شبو ميوصّْلة حتوّْؿ الطاقة  » خلية مشسية

 3«الشمسيَّة إُف طاقة كهربائيَّة.
Solarcell4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 
 ثنائٌية االسم(.

جهاز يشتمل على قطبُت يف » خلية كهربية
زتض، لتوؿ الطاقة الكيميائية 

 5«كهربيَّة.إُف طاقة  

Electrical cell6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
مسار مٌتصل لتيَّار كهربائٌي » دائرة كهربائية

مترج من أحد طريف مصدر  
كهربائٌي مثل البطاريَّة أك اظتولّْد 
خبلؿ مقاكمة أجهزة كهربائٌية، 

ر مث يرتٌد ثانية إُف الطرؼ اآلخ
 7«من اظتصدر.

electrical circuit1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

لوح أك قضيب ميعلَّق بإحدل » ذراع التوصيل
النهايات صتزء آخر ينقل اضتركةى 

 2«من جزء آلخر يف اآللة.

Connecting rod3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة تركيبا إضافيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
ميكانيكا التَّوازف يف  » سكونيات

 4«األجساـ السَّاكنة.
Statics5  كحدة اشتقاقية داللية

بسيطة ػتدثة صيغت من 

                                                             
 .1/582معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .114، 45عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/693معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .558عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/693معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .188، 85عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .1/783معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .188، 94د شفيق اطتطيب، صعرب(: أزت –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .1/808معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .117عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 3
 .2/1088معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .577عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –دسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتن5



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

340 

االسم "سكوف" على زنة 
 رتع اظتؤنث الساَف.

شوكة عتا رأساف معدنيٌاف » شوكة رنٌانة
تصدر رنينا ذا درجة معيٌنة عند 

يف  طرقها لتستخدـ كإسناد
اآللة اظتوسيقٌية كتستعمل يف 

 1«دراسة األصوات.

Tuning fork2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل الفيزياء+حقل 
 اظتوسيقى.

موجات كهركمغنطيسٌية » طاقة إشعاعية
تشمل صورنا من الطاقة كالضوء 

السينٌية كاألمواج  كاألشٌعة
 «الراديويٌة.

Radioactive 
energy 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
مصاحبة كصفيٌا )تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.

ظاىرة اطتداع 
 البصرمٌ 

أف تنظر إُف جسم متحٌرؾ »
فتخالو ساكننا أك متحركنا يف 
ا كثٍػبنا  اه مضاد، أك متحركن اّتّْ
بدالن من حترٌكو يف انسياب. 

ىذا التوىُّم ىو رؤية كسبب 
اصتسم اظتتحرّْؾ يف مدد قصَتة 
بدالن من رؤيتو رؤية مستمرة أك 
إضاءة اصتسم اظتتحرّْؾ بسلسلة 
من الومىضات بدالن من إضاءتو 

 1«إضاءة مستمرة.

Visualdeceptionph
enomenon2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا تركيبا إضافيا 

 مصاحبة ثبلثٌية االسم(.)
 
 
 
 
 
 
 

عدد ناتج من غتموع » عدد كتليٌ 
الربكتونات كالنيوتركنات يف نواة 

 3«ذرٌة ما.

Mass number4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

                                                             
 .2/948معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .641عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/212معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .666، 441عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –لعلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات ا2
 .2/1465معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .166معجم الفيزياء )التعريفات العلمية(: مَتفانا ياسر سبلمة، ص 4
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عدسة زجاجيَّة ييتبُتَّ من » عدسة مكرٌبة
خبلعتا دقائق الشَّيء الذم 
ة كىي  سَّمى ةن غتي ننظر إليو ميكربَّ
أشبو ما تكوف بآّهر البسيط، 
كتوفّْر خدمات عظيمة ألعماؿ 

 1«اظتراقبة كاظتبلحظة.

Magnifying glass2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

فرع من الفيزياء يتناكؿ » علم األلكًتكنيات
األلكًتكنات كآثارىا كاستخداـ 

 3«األدكات األلكًتكنٌية.

Electronics4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية: -

لفظ مًتجم )علم(+ لفظ 
معرب]ج.مؤ.س[ 

 )األلكًتكنيات(.
 

جيزء من ًعلم الفيزياء يبحث » علم البصريٌات
يف قوانُت النُّور كالرُّؤية، كقد 
امتٌد ىذا العلم اآلف ليسع كل 
الظواىر اظتتعلّْقة باألمواج 

 1«الكهركمغناطيسية.

Optics2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

فرع من علم الفيزياء ييعٌت » علم السمعيات
بدراسة تأثَت القٌوة يف األجساـ 

 3«اظتتحرّْكة كالساكنة.

Acoustics4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

علم يتناكؿ تطبيق علم » فيزياء حيويٌة
الفيزياء على العمليٌات 

Biophysics1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا كصفيٌ 

                                                             
 .3/1897معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .165اء )التعريفات العلمية(: مَتفانا ياسر سبلمة، صمعجم الفيزي 2
 .1/111معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .194عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/212معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .186ء )التعريفات العلمية(: مَتفانا ياسر سبلمة، صمعجم الفيزيا 2
 .1/480معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .05عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
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 االسم(. 1«كالظواىر اضتيويَّة.
 

يف الٌتصوير الضوئٌي: ييستعمل » كاشف فوتوغرايفٌ 
 3«صيور.ميظهّْر 

Photographic 
detector4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئية:-
لفظ مًتجم)كاشف(+  
فظ معٌرب ]ا. منس[ ل

 )فوتوغرايٌف(.
كتلة تقاس عادة بوحدة » كتلة ذرية

 5«الكتل الذرّْيَّة.
Atomic mass6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

ا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيب
 االسم(.

 كهرطيس
 

قضيب من اضتديد اظتطاكع »
لتيط بو ملفاؼ يتكهرب عند 

 1».مركر التيٌار الكهربائيٌ 

Electromagnet2 
 

كحدة معجمٌية مرٌكبة 
بالٌنحت من الكلمتُت: 

 مغنطيس كهربائي.
 ترجمة جزئّية:-
لفظ مًتجم )كهرباء(+  

 لفظ معٌرب )مغنطيس(.
 كهرمائي/
 كهركمائيٌ 

 

ما متتصُّ بإنتاج الطاقة »
الكهربائٌية اظتوٌلدة من دفع اظتاء، 
كىو مصطلح مرٌكب من كهرباء 

 3«كماء.

Hydro-electric4  كحدة معجمٌية مرٌكبة
بالٌنحت من الكلمتُت: 

 الكهرباء كاظتاء.
 
 

                                                                                                                                                                                   
 .54عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات 2
 .1/600معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .3/1937معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .442، 154عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/1906 معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،5
 .20معجم الفيزياء )التعريفات العلمية(: مَتفانا ياسر سبلمة، ص6
 .3/1966معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، ،1
 .192عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/1966معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .286عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
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ذراع الفونوغراؼ، أداة حتوؿ » القط صويتٌ 
 ذبذبات إبرة الفونوغراؼ إُف
نبضات كهربائٌية لتحويلها بعد 

 1«ذلك إُف صوت.

Pickup2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

آلة حترّْؾ حزمة أشٌعة الرادار » ماسح إلكًتكيٌن نفقيٌ 
اه نػىفىق أك  بنمط معُتَّ باّتّْ
حجرة معيَّنة للبحث عن 

 3«ىدؼ.

Microscope4  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 

مسرٌع ذرٌّْم يزيد من سرعة  » ػتطٌم الذرٌات
اصتزيئات اظتشحونة إُف درجة 

 5«عالية من الطَّاقة.

Atom smasher6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
ماٌدة أك جهاز لتوّْؿ الطاقة  » ػتٌوؿ الطاقة

الداخلة من شكل إُف شكل 
 7«آخر من الطاقة اطتارجة.

Transducer1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
مطياؼ معٌد لتصوير أك  » مرشتة الطٌيف

 2«تسجيل األطياؼ.
spectrograph3  معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة

إضافيٌا)مصاحبة تركيبا 
 ثنائٌية االسم(.

مقياس الطٌيف، كيستخدـ  » مطياؼ
لتشكيل الطُّيوؼ كدراستها 
كقياس أطواؿ موجات الضَّوء 

 4«اظتنبعث من مصادر ؼتتلفة.

spectrometer5  كحدة اشتقاقية داللية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "طىٍيف" على زنة 

 "مفعاؿ". اسم اآللة

                                                             
 .3/2027معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .443عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/2095اصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتع 3
 .377عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/518معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .33عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .2/1424م اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معج 7
 .630عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .2/891معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .566يق اطتطيب، صعرب(: أزتد شف –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  3
 .2/1432معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .566عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  5
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لط مع السوائل لتقليل » مقاـك التجٌمد ماٌدة ختي
 1«أك ختفيض درجة ّتمُّدىا.

Anti-freeze2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

+حقل  فيزياءحقل ال
 الكيمياء.

صعوبة نتثلها ناقل عند مركر « مقاكمة كهربائية
 3»تيَّار.

Electrical 
resistance4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
ا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيب

 االسم(.
آلة تقاس ّٔا قٌوة األشٌعة كال » مقياس األشعة

 5«سٌيما األشٌعة الشمسٌية.
Radiometer6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

يٌا)مصاحبة تركيبا إضاف
 ثنائٌية االسم(.

أداة لقياس ضىٍغط اعتواء أك  » الٌضغطمقياس 
 7«الغازات.

Pressuregauge1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
حتديد تقرييٌب )قيل لوزف  » مقياس الوزف

اضتيوانات( انطبلقنا من 
 2«القياسات.

Weight scale3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
أداة تستخدـ لقياس نقطة  » مقياس درجة الٌتجمد

 4«ّتمُّد السائل.
Freezing-point 

Scale5 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا كصفيا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

                                                             
 .1/390معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .24عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –)إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية 2
 .3/1879معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .189عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .2/1210معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .483عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلم6
 .2/1364معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .462عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .3/2434معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .677، 527عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 3
 .1/390معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .527، 238عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 5
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 االشتراك االصطالحّي:-
فيزياء+حقل حقل ال

 الكيمياء.
أداة لقياس قوة كهربائٌية غَت  » مقياس فرؽ اصتهد

معركفة باظتقارنة مع القوَّة 
 1«االعتياديٌة أك القياسٌية.

Voltameter2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 

 مكثاؼ الٌسوائل
 

تطفو يف الٌسوائل تػيتَّخذ  آلة»
 3« لتعيُت كثافتها.

Hydrometer4  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

يستعمل؛ لًتكيز جسم  جهاز» مكٌثف جوامد
 5« جامد يف سائل ػتلوؿ.

Condenser solids6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

تقـو فيها العدسات  آلة» مكٌثف ضوئيٌ 
بتجميع األشٌعة يف مساحة 

 1« ضٌيقة.

Photo-condenser2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيب

 االسم(.
موجات كهركمغناطيسٌية » موجات الرٌاديو

 3«تنتشر يف الفراغ.
radio waves4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

إضافيٌا)مصاحبةثنائٌيةاتركيبا ٌ 
 السم(.

 
 

                                                             
 .1/410عاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظت 1
 .667عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/1910معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .287عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/1910معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .559، 114عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .3/1910معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .441، 114أزتد شفيق اطتطيب، ص عرب(: –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .2/841معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .484عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
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موقع يف اصتهاز العصيٌب » موجة ألفا
البلٌإرادٌم حيث حتدث 
االستجابات اظتثَتة عند إفراز 

 1«عوامل أدريناليَّة.

Alpha wave2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيباٌ إضافيٌا)مصاحبةثنائٌيةا

 السم(.
 

أك مكنة حتوّْؿ الطاقة  جهاز» موٌلد كهربائيٌ 
اظتيكانيكية إُف طاقة كهربية 
على شكل تيار مستمٌر أك 

 3« مًتدّْد.

dynamo4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

انبعاث مستمٌر صتسيمات  » نشاطٌ إشعاعيٌ 
نشيطة مثل أشٌعة ألفا كأشٌعة 
بيتا، أك ألشٌعة جاما من 
عناصر أك نظائر ميعيٌنة نتيجة 

 5«االؿتبلؿ اإلشعاعٌي.

Radioactivity6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل الفيزياء +حقل 
 الكيمياء.

ىواء يكوف حتت ضغط  » ىواء مضغوط
أعلى من الضغط اصتٌوٌم 

 1«العادٌم.

Compressed air2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

جهاز فوتوغرايٌف يعمل على » كحدة الفبلش
البطٌاريٌة اصتافٌة، لتمل كيشٌغل 

 3«الفبلش كهربائينا.

Flash unit4  معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة
)مصاحبةثنائٌيةاتركيباٌ إضافيٌا

 (.السم
 
 

                                                             
 .3/2137معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .674، 16عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية 2
 .3/2492معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .75ص معجم الفيزياء )التعريفات العلمية(: مَتفانا ياسر سبلمة،4
 .2/1209معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .482عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفن6
 .2/1364معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .111عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/1736معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .651، 226عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –صطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظت4



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

347 

سيٍعر، كحدة لقياس اضترارة » كحدة حرارية
كقيمة الطاقة الناّتة عن تناكؿ 

 1«الطعاـ.

Thermal unit2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

 

 التعليق على الجدول:

أسلوب الًترتة اصتزئٌية بنسبة كبَتة  اعتمادىو  االصطبلحات الفيزيائٌيةأٌكؿ مبلحظة نسجلها على  
 سبقتو، كذلك نظرا لدقة مفاىيمو ؽتٌا يستوجب يف نقل الدالالت الفيزيائية اظتستحدثة مقارنة باضتقوؿ اليت

الوصفٌي بالدرجة األكُف مثٌ  إُف جانب الًتكيب، احملافظة على االصطبلح الذم نقلت بوعلى اظتًترتُت 
  الًتكيب اإلضايٌف، كقتا أكثر الًتاكيب استعماال يف الوحدات اظتعجمية اظتركبة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .1/469معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .616عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
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 م االجتماع:و مصطلحات علحقل . 15

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  قابلالم مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

غتموع اظتواليد إُف غتموع نسبة » معدؿ اظتواليد
السكاف يف منطقة ػتدَّدة كيف فًتة 

 1«زمنية ػتددة.

Birth rate2 كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 )مصاحبة تركيبا إضافيٌا

 االسم(. ثنائٌية
 

مؤسَّسة اجتماعٌية ييودع ّٔا » إصبلحٌية
الصّْغار كاألحداثي اظتٌتهموف 
بالتشرُّد أك االؿتراؼ، حيث 

العبلجى كالتدريبى كالتعليمى  يتلقُّوف
لتمكينهم من التغلُّب على 

 3«النزعات السلوكيَّة الشَّاذة.

Reformatory4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "إصبلح" على ىيئة 

 اظتصدر الٌصناعٌي.
 
 
 

مذىب يرل أف تاريخ » ارتقائية
اصتماعات البشريٌة يتٌم بطريقة 

اظتتواصل، أم يعتمد على النشوء 
التغيَتات اظتتتابعة اليت تطرأ على 
الكائنات اضتٌية يف العصور 

 1«اصتيولوجٌية اظتختلفة.

Evolutionary2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "ارتقاء" على ىيئة 

 اظتصدر الٌصناعٌي.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .3/2492معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .41ـ، ص1977عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، مكتبة لبناف، بَتكت، )د.ط(،  -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم  2
 .2/1313معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .350عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -ٌية )إؾتليزٌم معجم مصطلحات العلـو االجتماع4
 .2/931معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
عرٌب مع تعريف كشرح اظتصطلحات(: مصلح الصاٌف، دار عاَف الكتب،  –الشامل )قاموس مصطلحات العلـو االجتماعٌية إؾتليزم 2

 .199ـ، ص1999ىػ / 1360السعوديٌة، الطبعة األكُف،  -الرياض
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هتدؼ إُف غتموعة األنشطة اليت » اإلصبلح االجتماعيٌ 
إعادة التَّنظيم للمؤسَّسات 
االجتماعٌية للوصوؿ إُف مستول 
أفضل من العدالة االجتماعٌية،  
كما يقصد بو القضاء على 
الفساد يف األجهزة اضتكومٌية 
كاظتتناقضات يف أىداؼ 

 1«اظتؤسَّسات اظتختلفة كنظمها.

Social reform2 
 
 
 
 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 )مصاحبة اتركيبا كصفيٌ 

 االسم(. ثنائٌية
 

الدَّرجات اظتتفاكتة للبعد أك » التباعد االجتماعيٌ 
االنفصاؿ أك القرب أك التحٌرؾ 
االجتماعٌي الذم لتدث أك 
ييسمح بو داخل آّتمع بُت 
األسر أك األفراد أك الطَّبقات 

 3«االجتماعيَّة اظتختلفة.

Social distance4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
 

مبدأ التَّعديل االجتماعٌي الفورٌم » التغَت االجتماعيٌ 
الذم يتكيَّف من خبللو النّْظاـ 
االجتماعٌي مع أٌم طارئ أك أٌم 

 1«جديد.

Social change2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
 

منهج يعٌُت العبلقات القائمة » االجتماعيٌ التنظيم 
بُت األطراؼ اليت تتأٌلف منها 

 3«اصتماعة.

Social 
organisation4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
 
 
 
 

                                                             
 .2/1312معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .394عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 2
 .1/226معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .385عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  - معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزمٌ 4
 .2/1655معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .382عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 2
 .3/2253معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .391عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -االجتماعٌية )إؾتليزٌم  معجم مصطلحات العلـو4
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نشاط فٍتّْ مهٌٍت ظتساعدة األفراد » اطتدمة االجتماعٌية
كاصتماعات كآّتمعات لتحسُت 

استعادة قدراهتم على القياـ أك 
بوظيفتهم يف آّتمع كإعادة 
الظُّركؼ اظتواتية يف آّتمع لتيسَت 

 1«الوصوؿ إُف حتقيق ىذا.

Social work2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
 
 
 

حسن الٌتصرُّؼ يف اظتواقف » الذٌكاء االجتماعيٌ 
 3«االجتماعٌية.كاألكضاع 

Social 
intelligence4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
مؤسَّسات آّتمع اظتستقلَّة عن »  آّتمع اظتدينٌ 

سلطة الدَّكلة اليت تقـو العبلقات 
بينها على أساس رابطة اختياريٌة 
طوعٌية، مثل النّْقابات كاألحزاب 
كاصتمعيٌات األىلٌية كمنظَّمات 

 5«حقوؽ اإلنساف.

Civil society1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
 

درجة التَّحرُّر من اضتاجة إُف »  النضج االجتماعيٌ 
رقابة الوالدين أك سواقتا من 

 2«الرَّاشدين اآلخرين.

Social maturity3  معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
عرض تصويرٌم لتوزيع السٌُّكاف »  اعتـر السكاينٌ 

حبسب العمر كاصتنس، تشكّْل فيو 
، أٌما  اظتواليد اضتاليَّة قاعدة اعتـر
أكرب األعضاء سنِّا فيشكّْلوف 

 4«القمَّة.

Population 
pyramid5 

مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية 
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
 

                                                             
 .1/621معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .399عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 2
 .1/818معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .389عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 4
 .3/2079معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .305فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 1
 .3/2225ية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العرب 2
 .390عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 3
 .3/2345معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .1206، 637إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 5
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فتوذج للبحث االجتماعٌي »  دراسة ميدانٌية
ييطٌبق عمليِّا يف الواقع اظتيدايٌن 
الكتشاؼ اضتقائق اظترتبطة 
حباالت عناصر العيّْنة الذين 
يتعامل معهم األخصائٌي 

 1«االجتماعٌي.

Field study2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
 
 
 

نظريٌة أخبلقيَّة كاجتماعيَّة تقـو »  شخصانٌية
على القيمة اظتطلقة للٌشخص، 

 3«فإليها ييردُّ كٌل شيء.

Personalism4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "شخص" على ىيئة 

 اظتصدر الٌصناعٌي.
من االرتباؾ كالقلق حالة »  صدمة ثقافٌية

تصيب الٌشخصى الذم كتد نفسىو 
فجأة يف بيئة أك ثقافة ختتلف عن 

 5«بيئتو كثقافتو.

Cultural shock6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(. ثنائٌية
 

علم األحياء 
 االجتماعيٌ 

دراسة العوامل البيولوجيٌة » 
اظتبٌٍت  احملٌددة للسلوؾ االجتماعيٌ 

على نظريٌة تقوؿ: إف مثل ىذا 
السلوؾ عادة ما ينتقل كراثيِّا، 
كيكوف عرضة لعمليٌات 

 1«التطٌور.

Sociobiology2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا كصفيا 

 االسم(. )مصاحبة ثبلثٌية
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل األحياء + حقل علم 
 االجتماع.

علم يبحث يف تاريخ تطوُّر »  علم اإلنساف
اإلنساف من حيث بنيانو كنظمو 
االجتماعٌية كعبلقاتو العنصريٌة 

 3«كتوزيعو اصتغرايٌف.

Human science1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا إضافيٌا

 االسم(. ثنائٌية
 

                                                             
 .1/738اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة العربية 1
 .1145إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .2/1174معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .393عرٌب مع تعريف كشرح اظتصطلحات(: مصلح الصاٌف، ص –الشامل )قاموس مصطلحات العلـو االجتماعٌية إؾتليزم 4
 .2/1285معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .692، 400إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
 .1/394معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .475عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم  2
 .1/130ة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغ 3
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علم االجتماع؛ علم يبحث يف »  علم االجتماع
كفتٌوىا نشوء اصتماعات اإلنسانٌية 
 2«كطبيعتها كقوانينها كنيظيًمها.

sociology3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا إضافيٌا

 االسم(. ثنائٌية
 

علم االجتماع 
 السياسيٌ 

العلم الذم يدرس الظواىر » 
السياسٌية من حيث تأثٌرىا بالبناء 
االجتماعٌي كالثقافة كتأثَتىا عليو،  
كما يدرس اظتؤسَّسات 

 4«السياسٌية.

Political 
sociology5 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيا كصفيٌا

 االسم( ٌيةثبلث )مصاحبة
 االشتراك االصطالحّي:-

ـ االجتماع و حقل عل
 +حقل السياسة.

دراسة إحصائٌية للشعوب » افعلم السكٌ 
البشريٌة من حيث حجمها 
ات يف  كتوزيعها كتكوينها كالتغَتُّ

 6«اظتواليد كالوفيات كاعتجرة.

Demography1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا إضافيٌا

 االسم(. ثنائٌية
 

علم االستيطاف البشرٌم كيشمل » علم العمراف
ختطيط كتصميم مدينة أك 

 2«غتتمع.

Ekistics3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا إضافيٌا)مصاحبة

 االسم(. ثنائٌية
معدَّؿ عدد السكَّاف يف » كثافة السٌكاف

 4«الكيلومًت اظتربَّع.
Population 

density5 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 

 )مصاحبة تركيبا إضافيٌا
 االسم(. ثنائٌية

 
 

                                                                                                                                                                                   
 .202عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 1
 .1/394معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .402بدكٌم، صعرٌب(: أزتد زكي  -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 3
 .1/393معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .319عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 5
 .2/1087معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
 .102عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص - فرنسيٌ  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 1
 .2/1552معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .128عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم 3
 .2/1087معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .321عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -عٌية )إؾتليزٌم معجم مصطلحات العلـو االجتما5
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نسبة غتموع الوفيات إُف غتموع » معٌدؿ الوفيات
السٌُّكاف يف غتتمع أك منطقة معيَّنة 

 1«معيَّنة.خبلؿ فًتة 

Mortality rate2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا إضافيٌا

 االسم(. ثنائٌية
 

 

 التعليق على الجدول:

الوحدات اظتعجمٌية اظترٌكبة اظتوٌزعة على الًٌتكيب الوصفٌي  االصطبلحات االجتماعيةيغلب على  
بالدرجة األكُف كالًتكيب اإلضايٌف كاإلضايٌف الوصفٌي، يف حُت نبلحظ غياب كٌلي للًترتة اصتزئية اليت ال 

ؽتٌا عض منها لتتاج إليها اظتًترتُت يف مثل ىذه اظتفاىيم البسيطة اليت عتا ما يرادفها يف العربٌية، بل رمٌبا إٌف الب
 عرفو كعهده العرب كعرٌبكا عنو بأسلؤّم اطتاٌص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .3/2476معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .274عرٌب(: أزتد زكي بدكٌم، ص -فرنسٌي  -معجم مصطلحات العلـو االجتماعٌية )إؾتليزٌم  2
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 الّنفس: علممصطلحات حقل . 16

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  قابلالم مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

نوع من االختبارات لقياس  » اختبار الذٌكاء
مستول الذكاء كالقدرات العقلٌية، 
اختبار معيارٌم لتحديد ميستول 
الذكاء عن طريق قياس القدرة 
الفرديٌة على تكوين اظتفاىيم كحٌل 
اظتشكبلت كاكتساب اظتعلومات 

 1«كتأدية عمليٌات ذىنٌية أخرل.

Intelligence test2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
 

حالة الفرد إذا كاف لو نوعاف » ازدكاج الشخصٌية
من الٌسلوؾ أحدقتا سوٌم 

 3«كثانيهما مرضٌي ال إرادٌم.

Dual personality4 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
فتط من األفتاط السلوكٌية » اضطراب السلوؾ

السلبٌية اليت حتدث يف مرحلة 
الطفولة كالبلوغ، يتميَّز بعدـ 
التكيُّف كيظهر يف صورة انطواء 
كمقاكمة مشاعر اآلخرين 

 1«كاالعتداء عليهم.

Disturbance 
behaviour2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 

اضطراب انفعاٌِف 
 موشتيٌ 

يتميَّز باإلحساس مرض نفسٌي »
باعتبوط كاليأس يف مواسم الربد ك 

 3«اإلظبلـ.

Emotional 
disorder 
seasonal4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
                                                             

 .1/607معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .179ـ، ص2001لبناف، الطبعة األكُف،  -عة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، دار النهضة العربية، بَتكتموسو  2
 .2/1006معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
مصر، )د. ط(، -ة، القاىرةعرٌب(: ػتمود عبد الرزتاف الربعى كآخركف، مكتبة األؾتلو اظتصريٌ  –معجم اظتصطلحات العلمية )إؾتليزم  4

 .693ـ، ص2008
 .2/1354معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .70ـ، ص2007لبناف، )د.ط(، -فرنسي(: رتاؿ الًتكي، دار العرٌب، بَتكت -إؾتليزم  ٌ –معجم العلـو النفسٌية )عرٌب 2
 .2/1354معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
معجم مصطلحات الطب النفسٌي: لطفي الشربيٍت، مركز تعريب العلـو الصحٌية، مؤسسة الكويت للتقدـ العلمٌي، )د.ط(، )د.ت(، 4

 .166، 50ص
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خلل أك تعثُّر شاٌذ يف اضتالة » اضطراب عقليٌ 
ىنٌية.  1«الذّْ

Mental disorder2 كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

اضطراب فصامٌي 
 عاطفيٌ 

اضطراب عقلٌي كتمع بُت »
مظاىر انقساـ الشخصٌية 

 3«كاالضطراب العاطفٌي.

Schizoaffective4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 

اضطراب كسواسٌي 
 قهرمٌ 

يتميَّز بأٌف نوع من أنواع القلق »
اظتصاب بو يعاين بعض األفكار 
كالصور كالدكافع اظتتكرّْرة أك 
ا ميعيػَّننا بصورة  يسلك سلوكن

 5«مقصودة أك إجباريَّة.

Obsessive-
compulsive 

disorder(OCD)6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 

االجتماعٌي عدـ التكٌيف » اضطرابات الشخصٌية
كاالنطوائٌية كسرعة الغضب كعدـ 

 1«اظتركنة يف التفكَت.

Personality 
disorders2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

االضطرابات االنفعالٌية اليت » اضطرابات العاطفة
ات يف اظتزاج   تتمٌيز بالتغَتُّ

 3«كاالكتئاب كاالنبساط.

Affectivitydisord
ers4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 

                                                             
 .2/1354معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .223موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص 2
 .2/1354معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .164معجم مصطلحات الطب النفسٌي: لطفي الشربيٍت، ص 4
 .2/1354معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .250موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص6
 .2/1174معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .271موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص2
 .2/1354معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .71فرنسي(: رتاؿ الًتكي، ص -إؾتليزم  ٌ –معجم العلـو النفسٌية )عرٌب 4
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االضطرابات اليت تصيب عمليَّة » اضطرابات الفكر
التفكَت كاعتلوسة كىركب 

 1«األفكار.

Thought 
disorders2 

ة داللٌية مرٌكبة كحدة معجميٌ 
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 
اضتفاظ التَّعويضٌي على تقدير » األنا الدفاعٌية

الذَّات كذلك يف الظُّركؼ اليت 
 3«هتدّْد األنا.

Ego defensive4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

مرض نفسٌي لتوؿ دكف سلوؾ » االغًتاب الٌذىنػيٌ 
اظتريض سلوكنا سويِّا ككأنٌو غريب 

تمعو، كلذا يلجأ إُف العزلة عن غت
 5«عنو.

Mental 
alienation6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

حالة عقلٌية موركثة أك مكتسبة » التأٌخر العقليٌ 
يٌتصف صاحبها مبستول 
منخفض من الذَّكاء، كقصور يف 
القدرة على التكيُّف االجتماعٌي 

 1«ك  اظتهٌٍت.

Mental 
retardation2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

فرع من الطٌّْب النَّفسٌي » التحليل الٌنفسيٌ 
اضتديث، يبحث يف العقل الباطن 
ػتاكالن إبراز ما فيو من عيقد 
ا  كرغبات مكبوتة دتهيدن

 3«لعبلجها.

Psychoanalysis4  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 

                                                             
 .2/1354صرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعا 1
 .377موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص2
 .1/754معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .95فرنسي(: رتاؿ الًتكي، ص -إؾتليزم  ٌ –معجم العلـو النفسٌية )عرٌب 4
 .2/1602معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .502لبناف، الطبعة األكُف، )د.ت(، ص -معجم علم النفس كالتحليل الٌنفسٌي: فرج عبد القادر طو كآخركف، دار النهضة العربٌية، بَتكت 6
 .1/71معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .136صإنكليزم(: جرجس ميشاؿ جرجس،  –فرنسٌي  –معجم مصطلحات الًتبية كالتعليم )عرب 2
 .3/2256معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .290موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص 4
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 التنوًن اظتغناطيسٌي /
 التنوًن اظتغنطيسيٌ 

صطنعة الشبيهة بالنَّـو »
ي
اضتالة اظت

اليت يصبح فيها الشَّخصي اظتنوَّـ 
حتت تأثَت اظتنوّْـ فيوحى إليو 
ببعض األعماؿ، أك التأثَت 
بكلمات إلتائيَّة على شخص ما، 

إُف حالة شبيهة بالنَّـو كال تنقلو 
يفقد شعورىه، بل يستجيب 

 1«إللتاءات اظتنوّْـ كأكامره.

Hypnotism2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)التنوًن(+ لفظ 
 معٌرب)اظتغنطيسٌي(.

النفسٌية اليت مرض من األمراض » الٌشخصية االبتعادية
تصيب الشخصٌية، فيجعل 
صاحبو انطوائيِّا، ؽتا يؤثٌر على 
العبلقات االجتماعيَّة بينو كبُت 

 3«أسرتو ككٌل من لتيط بو.

Separation 
personality4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

ذكاء العمر اظتكافئ ظتتوسّْط » العمر العقليٌ 
 5«أفراد عمرىم الزَّمٌٍت كاحد.

Mental age6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

فتط من األفتاط النَّفسٌية » القلق اعتستَتمٌ 
التَّحليلٌية اليت تصاحب مريض 
القلق، حيث تنتابو بعض النَّوبات 
يف اظتواقف اليت نتٌر ّٔا كالبكاء 
الشَّديد كاظتخاكؼ، كيفسّْر 
احمللّْلوف ىذا التَّصرُّؼ بأنو نتيجة 

ٍبت الصّْراعات اصتنسٌية.  1«لكى

Hysterical 
anxiety2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)القلق(+ لفظ 
 معٌرب]ا. منس[)اعتستَتٌم(

 
 

                                                             
 .3/2112معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .698عرٌب(: ػتمود عبد الرزتاف الربعى كآخركف، ص –معجم اظتصطلحات العلمية )إؾتليزم  2
 .1/225جم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، مع 3
 .169، 136معجم مصطلحات الطب النفسٌي: لطفي الشربيٍت، ص4
 .2/1552معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .223موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص6
 .3/2350معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .163، 35موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص 2
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العقل الباطن، جزء من الدّْماغ » البلشعور
لتتوم على عناصر التَّكوين 
العقلٌي أك النَّفسٌي، اليت ال ختضع 
لسيطرة أك إدراؾ الوعي، كلكنَّها 
غالبنا ما تؤثّْر يف الٌتفكَت أك 

 1«الٌتصٌرؼ الواعي.

Unconsious2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا منفيٌا)ال + اسم(.

الشَّخص اظتؤٌىل الستخداـ  » النفسيٌ احمللّْل 
التَّحليل النَّفسٌي يف معاصتة 

 3«اضطرابات الٌسلوؾ.

Psychoanalyst4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيب

 االسم(.
اه إُف جعل علم النَّفس » اظتذىب السيكولوجيٌ  االّتّْ

ػتورنا ظتنهج البحث يف شىتَّ 
 5«اظتعرفة.نواحي 

Psychological 
school6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)اظتذىب(+ 
 لفظ معٌرب]ا.منس[

 )السيكولوجٌي(
االنفعاالت اظتتضاربة يف آف » تناقض كجداينٌ 

كاحد، كاضتٌب كالكراىية اليت 
كىي يف تتأرجح يف باطن النفس، 

مظهرىا اضتاٌد تتصل بعدـ القدرة 
على اختاذ القرار كحتويل 
االنفعاالت كبسرعة من شخص 
إُف آخر أك من فكرةو إُف 

 1«أخرل.

Ambivalence2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2/1207معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .391موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص2
 .3/2256معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .506معجم علم النفس كالتحليل الٌنفسٌي: فرج عبد القادر طو كآخركف، ص4
 . 2/1149معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .147معجم مصطلحات الطب النفسٌي: لطفي الشربيٍت، ص6
 .3/2403أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: 1
 .27موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص2
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 جنوف االضطهاد
 

عىرىض من أعراض االضطراب  »
النفسٌي يفسّْر فيو الفرد عدـ 

 1«ؾتاحو أك إحباطو.

Paranoia2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

ميل اندفاعٌي قوٌم للسَّرقة كال  » جنوف السرقة
سيَّما سرقة األشياء اليت ال 

 3«لتتاجها السارؽ.

Cleptomania4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

خلل عقلٌي كتعل اظترءى يشعر  » جنوف العظمة
بقٌوة كعظمة غَت عاديٌة فيخًتع 
كقائع خياليَّة تتَّسق مع ىذه 
اظتشاعر للهركب من الواقع الفعلي 

.  5«الذم يعيشو الشخصي

Megalomania6 رٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية م
تركيبا إضافيا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

شخصيَّة تتسم بتصٌرفات  » شخصٌية انفصامٌية
مضطربة إزاء الواقع نتيجة 
لبلنفصاؿ بُت النواحي العقلٌية 

 «للشخصٌية كالنواحي الوجدانٌية.

Schizoid 
personality1 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
مصاحبة كصفيٌا )تركيبا 

 االسم(.ثنائٌية 
 

طب الٌنفس 
 االجتماعيٌ 

فرع من طب النفس يبحث  »
يف العبلقة بُت البيئة االجتماعٌية 

 2«كاظترض العقلٌي.

Social 
psychiatry3 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا تركيبا إضافيا 

 مصاحبة ثبلثٌية االسم(.)
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل علم النفس+ حقل 
 الطب.

 
                                                             

 .2/1373معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .262موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص2
 .2/1060معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .492تحليل الٌنفسٌي: فرج عبد القادر طو كآخركف، صمعجم علم النفس كال4
 .2/1520معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .501معجم علم النفس كالتحليل الٌنفسٌي: فرج عبد القادر طو كآخركف، ص6
 .327موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص1
 .1/394د ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزت 2
 .1928عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوٌحد )إنكليزم 3
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مشكلة تعًتض حياة شخص » نفسٌيةعقدة 
فينشأ عنها اضطراب يف النَّفس 

 1«كعقدة أكديب.

Psychological 
complex2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
مصاحبة تركيبا كصفيٌا )

 ثنائٌية االسم(.
ـٌ العقليَّة » علم اإلدراؾ دراسة طبيعة اظتها

اظتختلفة كالعمليَّات اليت 
 3«تيؤدَّل.

Perception 
science4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
إضافيا )مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
بية علم يبحث يف الوسائل اليت » علم الًتَّ

تكفل الًتبية الصحيحة للطفل 
خيلقيِّا كنفسيِّا كعلميِّا، كالبلوغ بو 
إُف الكماؿ اطتاٌص بو، كيبحث 
يف النظم الًتبويٌة نشأهتا 

كالغاية كموضوعها كتطوُّرىا 
 5«منها.

Education 
science6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

دراسة الصفات األكثر دنتومة » علم الطّْباع
من شخصٌية اإلنساف مبعناىا 

 1«االجتماعٌي ك األخبلقٌي.

Ethology2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيا )مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
علم النفس 
 اإلكلنيكيٌ 

فرع من علم النفس يهتٌم »
بتشخيص اضطرابات الشخصٌية 

 3«الفرديٌة كعبلجها.

Clinical 
psychology4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ  لفظ مًتجم)علم(+
مًتجم)النفس(+ لفظ 

 منس[)اإلكلنيكٌي(معٌرب]ا.

                                                             
 .2/1527معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .292، 75موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص2
 .1/741معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .329، 269موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص 4
 .2/852معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .329، 107موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص 6
 .2/1385معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .496كالتحليل الٌنفسٌي: فرج عبد القادر طو كآخركف، صمعجم علم النفس 2
 .1/108معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .69موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص 4
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تطبيق مفاىيم علم النفس يف » علم الٌنفس الًٌتبومٌ 
ميداف الًتبية كعلى عمليَّات 

 1«التعلُّم.

Educational 
psychology2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

العلم الذم يتناكؿ البحث يف » علم الٌنفس اصتماِفٌ 
األعماؿ الفنػّْيَّة باعتبارىا كثائق 
نفسيَّة تكشف عن طبيعة 

 3«صانعيها.

Psychology of 
aesthetics4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

دراسة مصدر مىٍنشىأ » علم الٌنفس اظترضيٌ 
 االضطرابات العقليَّة

 5«كالسلوكيَّة.

psychopathology
6 

ة داللٌية مرٌكبة كحدة معجميٌ 
 كصفيٌا تركيبا إضافيا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

عملٌية يتعرَّض عتا الٌشخصي » غسل اظتخ
ّتعلو يغَتّْ أفتاطى سلوكو كمعايَته 
كيتقبَّل ما يفرضو عليو 

 1«اآلخركف.

Brain washing2 كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل السياسة+ حقل علم 
 النفس.

ضياع كلٌّْي للذَّاكرة لفًتة من » فقداف الٌذاكرة
الزمن بسبب حوادث ميعيَّنة، فهو 
حالة يكوف فيها اظتريض كاعينا 

 3«كلكنَّو ال يستطيع التذكُّر.

Amnesia4 مرٌكبة  كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 
 

                                                             
 .2/852معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .107، صموسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت2
 .1/398معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .506معجم علم النفس كالتحليل الٌنفسٌي: فرج عبد القادر طو كآخركف، ص4
 .3/2254معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .293موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص6
 .2/1618معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .55موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص2
 .1/815معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .28موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص 4
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مرحلة فتٌو الشَّخصيَّة يف عمر » مرحلة الكموف
الطفل، كىي اليت تسبق مرحلة 
البلوغ، كال يظهر فيها صراعات 

 1«جديدة لدل الطفل.

Latency stage2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

مرحلة من حياة اإلنساف تبدأ  » اظتراىقة مرحلة
بعد الطفولة، كأحياننا ييطلق عليها 

 3«اسم مرحلة الرشد الصغَتة.

Adolescence4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

نوع من أنواع القلق يتميز بأف » كسواس قهرمٌ 
اظتصاب بو يعاين بعض األفكار 
كالصور كالدكافع اظتتكررة، أك 
ا معيٌػننا بصورة  يسلك سلوكن

 5«مقصودة أك إجباريٌة.

Obsessional 
compulsion6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

 

 التعليق على الجدول:

، ، كإضافيا تارةبالدرجة األكُف على ىيئة مرٌكبة تركيبا كصفيا النفسٌية االصطبلحاترتيع جاءت  
بعض الًترتات اصتزئٌية اليت دعت إليها إُف جانب ، أخرل دتاشيا مع كل مفهـوكإضافيا كصفيا تارة 

  ، بغياب كعدـ إكتاد اظترادؼ العرٌب اظتناسب لبعض االصطبلحات.الضركرة

 

 

 

                                                             
 .3/1961مر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار ع 1
 .196موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص2
 .2/871معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .19موسوعة شرح اظتصطلحات النفسٌية: لطفي الشربيٍت، ص4
 .3/2443معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .504سٌي: فرج عبد القادر طو كآخركف، صمعجم علم النفس كالتحليل الٌنف6
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 العلوم العسكريّة: مصطلحات حقل . 17

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

نوع من األسلحة اليت تصيب » األسلحة الذكٌية
أىدافها بدقٌة بالغة، كّتيد 
اظتراكغة كاظتناكرة، كتعقُّب 
األىداؼ العسكريٌة يف اطتنادؽ 
كاألنفاؽ، كتستطيع تعديل 
اطتطط اظتوضوعة عتا ًطبقنا 

اليت ييراد  لظركؼ اظتعركة كاظتواقع
ا.  1«ضرّٔي

Intelligent   
armaments2 

كحدة معجمٌية داللٌية 
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

ما نتٌد بو اصتنود من رجاؿ » اإلمدادات العسكريٌة
 3«كعتاد كمؤف.

Military provisions4  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 
غتموعة األسلحة اصتوّْيٌة اظتعٌدة » الٌدفاع اصتومٌ 

فاع عن الفضاء اصتٌوٌم.  1«للدّْ
Air defense2  كحدة معجمٌية داللٌية

 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

كسائل اضتماية ضٌد الغارات »  الدفاع الٌسلبػيٌ 
 3«اصتوّْيَّة.

Passive defense4 داللٌية  كحدة معجمٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 
 

                                                             
 .1/818معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .638، 563إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص –اظتورد )قاموس عرٌب 2
 .3/2077معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .179إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، ص –عرٌب/ عرٌب  –معجم اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم 4
 .1/753معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
-إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، مكتبة آّتمع العرب للنشر كالتوزيع، عماف–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2

 .167ـ، ص2012/ ق1433األردف، الطبعة األكُف، 
 .1/753اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم  3
 .342إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 4
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صمَّمة » الٌدفاع اظتدينٌ 
ي
النظم كاطتطط كاألبنية اظت

ضتماية اظتدنيُّْت من الكوارث 
 1«الطَّبيعٌية كاعتداءات العدٌك.

Civil defense2  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

غتمل الوسائل اليت يلجأ إليها » الٌدفاع الوطنػيٌ 
 3«بلده ما لتأمُت سبلمة أراضيو.

National defense4  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

فرع من القٌوات اظتسٌلحة » الٌشرطة العسكريٌة
مهٌمتها تنفيذ القانوف يف مكافو 

 5«ما.

Military police6  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
كرة ذات طاقة حرارية تيرمى » بالوف حرارمٌ 

من طائرة مقاتلة لتضليل 
 1«الصواريخ األرضٌية.

Thermal balloon2  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 جزئّية:ترجمة -

لفظ معٌرب)بالوف( + 
 لفظ مًتجم)حرارٌم(.

 
غتموعة من اظتدافع العاملة يف » بطاريات الصواريخ

موضع كاحد "أطلقت بطٌاريٌات 
الصواريخ نَتاهنا على طائرات 

 3«العدك".

Battery rocket4  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 

                                                             
 .1/753معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .199دين، صإؾتليزم(: ماجد سليماف دك –عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرٌم )إنكليزم 2
 .1/753معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

4Dictionary of military and associated terms: department of defense, joint publication 1-
02, November 2010, (As Amended Through 15june2013), p191. 

 .2/1187ر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عم 5
 .309إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 6
 .1/155معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .444، 178إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2
 .1/218اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية 3
 .389، 180إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 4
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سفينة حربيَّة تكوف مطارنا حبريِّا » الطائراتحاملة 
لطائرات تنطلق منها عند 

 1«اضتاجة.

Aircraft carrier2  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

إحاطة اصتيوش للمدف أك » حصار عسكرمٌ 
األىداؼ العسكريٌة، كقطع 
كسائل اضتياة كاالتّْصاالت عنها؛ 
كذلك لدفع أىلها إُف 

 3«االستسبلـ.

Military siege4  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

سلسلة من الغارات العسكريٌة » زتلة عسكريٌة
 5«على منطقة ما.

Military campaign6  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا

 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 
الطريق الذم يصل اصتيش » خط الٌرجعة

قطىع عليو خٌط الرَّجعة: ° مبركزه 
سٌد عليو اظتسالك، منعو من 

اجع.  1«فرصة الًتَّ

Reference line2  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

خٌط كقتٌي مستقيم يصل بُت » خط الٌرميٌ 
كاعتدؼ مركرنا حبدقة عُت الرَّامي 

التصويب كالقمحة يف سبلح 
 3«نارٌم.

Firing line4  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

اظتوضع األمامٌي يف ميداف » خط النٌار
 5«القتاؿ.

Fire line6  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا

                                                             
 .1/564معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .167إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2
 .1/507معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .409، 309إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 4
 .2/1499معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .309، 194ماجد سليماف دكدين، صإؾتليزم(: –عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 6
 .2/862معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .293إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2
 .2/946معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .292إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /ربع –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 4
 .3/2303معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .292، 238إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 6
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 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 
جزء السبلح اظتوجود عادة يف » رأس الطوربيد

مقدمة القذيفة كلتتوم على ماٌدة 
متفجّْرة تسبّْب تدمَت اعتدؼ 

 1«عند إطبلقها.

Torpedo cap2  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

كلَّفة » سبلح اإلشارة
ي
إحدل كحدات اصتيش اظت

 3«الرسائل كإرساعتا.بتلقّْي 
Signal corps4  كحدة معجمٌية داللٌية

 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

يّْزة لرتبة » شريطة ضابط شارة، عبلمة ؽتي
 5«عسكريٌة.

Band officer6  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

ييعهد إليو يف تأمُت مىن » ضابط االرتباط
االتصاالت بُت القائد كاظترءكسُت 

 1«أك بُت الوحدات العسكريٌة.

Liaison officer2  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

ريتٍبة عسكريَّة دكف اظتبلـز يف » ضابط صفٌ 
 3«اصتيش كالشُّرطة.

Noncommissioned 
officer4 

عجمٌية داللٌية كحدة م
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

طائرات مزٌكدة بآالت التصوير » طائرات االستكشاؼ
كغَتىا، ميهٌمتها تصوير مواقع 

 5«العدٌك كضبط حترُّكاتو.

Aircrafts 
exploration6 

كحدة معجمٌية داللٌية 
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 

                                                             
 .2/1421معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .447، 195إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –العسكرم العصرم، )إنكليزم القاموس 2
 .2/1247معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .410إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 4
 .2/1187ر عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتا 5
 .327، 179إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 6
 .1/846معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .327إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2
 .2/1304بية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العر  3
 .328إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 4
 .3/1937معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .716، 98إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 6
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طائرات تقذؼ القنابلى على » طائرات قاصفة
 1«أىداؼ أرضيَّة.

Aircrafts bomber2  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

طائرة عسكريٌة مزٌكدة بالقنابل » طائرة مقاتلة
كالصواريخ ككسائل الدفاع 
كاعتجـو "ىارتت الطائراتي 

 3«اضتربٌية".اظتقاتلة السفنى 

fighter4  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

أداة عسكريٌة تطلق رشاشنا من » قاذفة الٌلهب
 5«الزيت اظتلتهب.

Flamethrower6  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

لقذؼ صاركخ سبلح خفيف » قاذفة صواريخ
مدفوع ذاتيِّا كمعٌد للقتاؿ ضٌد 

 1«الدبابات.

Rocket launcher2  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

طائرة أعدَّت لقذؼ القنابل » قاذفة قنابل
 3«على العدٌك.

Bomber4  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا

 ثنائٌية االسم(.)مصاحبة 
سفينة حربيَّة صغَتة، سريعة، » قارب الطوربيد

 5«غتهَّزة إلطبلؽ الطوربيدات.
Torpedo boat6  كحدة معجمٌية داللٌية

 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 

                                                             
 .3/1825معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .186، 167إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2
 .3/1775معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .220أزتد شفيق اطتطيب، صعرب(:  –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/1788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .243إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 6
 .3/1788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،   1
 .389إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /بعر  –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2
 .3/1788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .186إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 4
 .2/1421معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .447، 186إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –العصرم، )إنكليزم القاموس العسكرم 6
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آلةتيستعمل ًلقذؼ القنابل » قٌذافة القنابل
 1«حتت اظتاء.

Grenade launcher2  معجمٌية داللٌية كحدة
مرٌكبة تركيبا 
إضافيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
فدائٌيوف يقوموف بعمليات » قنابل بشرية

فدائيَّة ضد العدٌك، فَتبطوف 
أجسامهم باظتتفجرات كيندفعوف 
ؿتو العدك مضحُّْت حبياهتم فداء 
ألكطاهنم "حتٌوؿ كل أفراد 
الشعب إُف قنابل بشرية يف كجو 

 3«االحتبلؿ".

Human bomb4  كحدة معجمٌية داللٌية
مرٌكبة تركيبا 
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

سبلح تدمَت رتاعٌي يستمٌد » قنبلة ذريٌة
 5«طاقتىو من االنشطار النوكٌم.

Atomic bomb6  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

احملٌرمة دكليِّا  نوع من القنابل» قنبلة عنقوديٌة
لقٌوهتا التدمَتية الشديدة كاظتوجَّهة 
خصّْيصنا ضٌد األفراد، كتتكوف 
القنبلة الواحدة من عدة قنابل 
ملتحمة على ىيئة عنقود عنب 
تنفصل قبل مبلمستها األرض 
كتتفرؽ يف مساحة شاسعة مدمّْرة 

 1«كل ما يصادفها.

Cluster bomb2  كحدة معجمٌية داللٌية
 يبا كصفٌيامرٌكبة ترك

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .3/1788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .288، 257إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2
 .1/208مر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار ع3
 .285، 61عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/1861معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .33عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .2/1565ة اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربي 1
 .201إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2
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ا » قنبلة ىيدركجينٌية قنبلة تولّْد حرارة عالية جدِّ
فتعمل على انصهار نول الذرات 
اطتفيفة، كتنطلق منها طاقة ىائلة 

 1«مدمّْرة.

Hydrogen bomb2  كحدة معجمٌية داللٌية
كصفٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 جزئّية:ترجمة -

لفظ مًتجم)قنبلة( + 
 لفظ معٌرب ]ـ. صنع[

 )ىيدركجينٌية(.
كانسة األلغاـ، سفينة غتهَّزة » كاسحة األلغاـ

للبحث عن األلغاـ اظتائيَّة كإزالتها 
بواسطة مقٌصات تقطع اطتيوطى 
ـى بعضها  اظتعدنيَّة اليت تشٌد األلغا
إُف بعض، كبواسطة معٌدات 
خاٌصة لتفجَت ىذه األلغاـ، 
كىذه السفينة غترَّدة من 

 3«اظتغناطيس.

Minesweeping1  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

جهاز ككبسولة القدح » كبسولة تفجَت
تستخدـ إلطبلؽ شحنة 

 2«متفجّْرة.

Detonator3  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا

 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 
مىرٍكبة مسٌلحة عالية الٌسرعة » مدٌمرة الدبٌابات

غتهَّزة مبدافع مضاٌدة 
 4«للدَّبَّابات.

Tank destroyer5  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

منطقة كاسعة تتٌم فيها » مسرح العمليات
 6«العمليات العسكريَّة.

Theater of 
operations7 

كحدة معجمٌية داللٌية 
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا

                                                             
 .3/1861معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .271إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 2
 .3/1930معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .311إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 1
 .3/1674معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .219إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم 3
 .1/719معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4

 .439إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرم، )إنكليزم  5
 .2/1054معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 6
 .444إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –العصرم، )إنكليزم القاموس العسكرم 7
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 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
ريتٍبة للٌضباط يف اصتيش كالشُّرطة  مبلـز أٌكؿ

 1فوؽ اظتبلـز كدكف النقيب.
First Lieutenant  كحدة معجمٌية داللٌية

 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

ـٌ الغرفة » نذيرة اصتيش العسكريٌة اليت تقـو مبها
راقبة لتنذر اصتنودى بتحرُّكات 

ي
اظت

 2«العدٌك.

Army warning3  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

تعبَت يطلق على قتل اصتنود » نَتاف صديقة
 4«خطأ برصاص زمبلئهم.

Friendly fire5  كحدة معجمٌية داللٌية
 تركيبا كصفٌيامرٌكبة 

 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.
غتموعة عسكريٌة تباشر القتاؿ » كحدة مقاتلة

"سعت الوحدات اظتقاتلة يف صٌد 
 1«اعتجـو عن الببلد".

 

Fighter unit2  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا كصفٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

فاع عن » كزارة الدفاع الببلد كزارة تتوٌُف الدّْ
كإعبلف اضترب على األعداء، 

 3«كيطلق عليها كزارة اضتربٌية.

Ministry of defense4  كحدة معجمٌية داللٌية
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 

 التعليق على الجدول:

األكُف بُت الًتكيب اإلضايٌف بالدرجة توٌزعت مرٌكبة  على ىيئة العسكرية االصطبلحات كردت رتيع
 .االصطبلحاتمبصاحبات ثنائية، إُف جانب الًترتة اصتزئية يف بعض  كالًتكيب الوصفيٌ 

                                                             
 .3/2008معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .3/2191معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .1165، 441إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 3
 .3/2303ظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية ا4
 .1150، 692إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 5
 .3/1776معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .460، 321إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرٌم )إنكليزم 2
 .1/753اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية  3
 .311إؾتليزم(: ماجد سليماف دكدين، ص–عرب  /عرب –القاموس العسكرم العصرٌم )إنكليزم 4
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 العلوم اللغويّة:مصطلحات حقل . 18
 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

قدرة متكلّْمي اللغة على فهم » إبداعٌية
ل  جديدة َف يسمعوىا كتكوين رتي

 1«أك يكوّْنوىا من قبل.

Creativity2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "إبداع" على ىيئة 

 اظتصدر الٌصناعٌي.
علم الٌلغة، كيقاؿ أيضنا: » ألسنٌية

لسانيٌات "مدٌرس بقسم األلسنٌية 
 3.«"باصتامعة

Linguistics4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
ػتدثة صيغت من  بسيطة

االسم "األلسن" على ىيئة 
 اظتصدر الٌصناعٌي.

غتموعة من اطترائط تبُتّْ التَّوزيع » األطلس اللغومٌ 
اصتغرايٌف لؤلفتاط اللغويَّة ك 

 1«استخداماهتا.

Atlas linguistic2 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

فصل الصَّوتُت اظتكوّْنُت صوتنا » االزدكاج الصويتٌ 
ا أحدقتا عن اآلخر مثل ردّْ  كاحدن

 3«آمن إُف أأمن.

Diareasis4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .1/171معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
ـ، 1995لبناف، الطبعة األكُف،  -، بَتكتعرٌب(: مبارؾ مبارؾ، دار الفكر اللبناين –إنكليزٌم  –معجم اظتصطلحات األلسنٌية )فرنسٌي  2

 .69ص
 .3/2009معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .168عرٌب(: مبارؾ مبارؾ، ص –إنكليزٌم  –معجم اظتصطلحات األلسنٌية )فرنسٌي 4
 .1/101معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
اظتغرب، -عرٌب(: عبد القادر الفاسي الفهرٌم، دار الكتاب اصتديد اظتتحدة، الرباط –فرنسي  –)إؾتليزم معجم اظتصطلحات اللسانية 2

 .25)د.ط(، )د.ت(، ص
 .2/1331معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،   3
 .83عرٌب(: مبارؾ مبارؾ، ص –إنكليزٌم  –معجم اظتصطلحات األلسنٌية )فرنسٌي 4
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مصطلح ييطلق على استعماؿ »  الثنائٌية اللغويٌة
لغتُت أك تعايشهما جنبنا إُف 

مثل بعض جنب يف غتتمع معُتَّ 
دكؿ إفريقية اليت تتكلم السَّواحيليَّة 
كاإلنكليزيَّة، أك السَّواحيليَّة 

 1«كالفرنسيَّة.

Bilingualism2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

علم األصوات، دراسة األصوات » الٌصوتيٌات
من حيث ؼتارجها كصفاهتا ككيفٌية 

 3«صدكرىا.

Phonetics4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "صوت" على زنة 

 رتع اظتؤٌنث الٌساَف.
نظرية هتتٌم باصتانب الوصفٌي »  بنيويٌة

من اللغة، كتنظر إليها على أهنا 
كحدات صوتٌية تتجٌمع لتكوّْف 
اظتورفيمات اليت تكوّْف اصتملة، 
كمن أعبلـ ىذه النظرية بلومفيلد 

 1«األمريكي.

Structuralism2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "بنية" على ىيئة 

 اظتصدر الصناعٌي.

نظرية لغويٌة استخدمها األمريكٌي » توليديٌة
تشومسكي يف اطتمسينيات، 

ي ػكافًتض فيها كجود تركيب باطن
كآخر ظاىرٌم لكٌل رتلة، كنظَّم 

عن طريق العبلقة بُت الًتاكيب 
 3«قوانُت حتويليَّة.

Generative4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "توليد" على ىيئة 

 اظتصدر الصناعٌي.
 
 
 
 
 

                                                             
 .1/333العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة 1
 .31عرٌب(: عبد القادر الفاسي الفهرٌم، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات اللسانية )إؾتليزم 2
 .2/1331معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .223عرٌب(: مبارؾ مبارؾ، ص –إنكليزٌم  –معجم اظتصطلحات األلسنٌية )فرنسٌي 4
 .1/252معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .272عرٌب(: مبارؾ مبارؾ، ص –إنكليزٌم  –معجم اظتصطلحات األلسنٌية )فرنسٌي 2
 .3/2492معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،   3
 .118عرٌب(: مبارؾ مبارؾ، ص –إنكليزٌم  –معجم اظتصطلحات األلسنٌية )فرنسٌي 4
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فرع يف علم اللغة يتناكؿ تطوُّرىا » علم اللغة التارمتيٌ 
 1«من النٌاحية التٌارمتٌية.

Diachronic 
linguistics2 

مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية 
تركيبا إضافيٌا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
علم يقـو على اظتوازنة بُت لغتُت » علم اللغة اظتقارف

 3«ظتعرفة الظواىر اظتشًتكة بينهما.
Comparative 
linguistics4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
علم اللغويات 

 فيٌ الوص
دراسة لغة أك لغات يف مرحلة » 

تطوُّر ػتدَّدة مع التأكيد على 
ـٌ بدالن من  البناء النحوٌم التا
التطوُّر أك اظتقارنة مع لغاتو 

 5«أخرل.

Dexriptive 
linguistics6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

علم تأصيل 
 الكلمات

يف تاريخ الصّْيغ اللُّغويٌة البحث »
من أٌكؿ نشأهتا، مع حتديد 
التطٌورات اظتختلفة اليت مرَّت 

 1«ّٔا.

Etimology2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

علم يقـو على رتع مفردات » معجميٌات
اللغة كتصنيفها من حيث داللتها 

 3«كأصوعتا.كبنيتها 

Lexicography4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "معجم" على زنة 

 رتع اظتؤٌنث الٌساَف.
 

 

                                                             
 .1/83معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .81عرٌب(: مبارؾ مبارؾ، ص –إنكليزٌم  –معجم اظتصطلحات األلسنٌية )فرنسٌي 2
 .3/1806معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .49الفهرٌم، صعرٌب(: عبد القادر الفاسي  –فرنسي  –معجم اظتصطلحات اللسانية )إؾتليزم 4
 .3/2020معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .76عرٌب(: عبد القادر الفاسي الفهرٌم، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات اللسانية )إؾتليزم 6
 .1/101معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .101ٌب(: مبارؾ مبارؾ، صعر  –إنكليزٌم  –معجم اظتصطلحات األلسنٌية )فرنسٌي 2
 .2/1462معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .166عرٌب(: مبارؾ مبارؾ، ص –إنكليزٌم  –معجم اظتصطلحات األلسنٌية )فرنسٌي  4
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 التعليق على الجدول:

اظتًترتة توٌسع العرب يف الدرس اللغوٌم مبجاالتو اظتتعٌددة اليت   ةقلة االصطبلحات اللغويٌ  تعكس لنا
كانوا قد ربطوىا بالنٌص القرآيٌن، مٌث جاء الغرب كهنلوا منو ما متدـ لغتهم األجنبٌية يف سبيل تطٌورىا كفتائها، 

بحث عن اجتهاد اظتًترتُت يف المن ناحٌية أخرل كما يعكس لنا غياب أسلوب الًترتة اصتزئٌية يف النقل 
بوصفها أىٌم خاصٌية حٌددت -اظتقاببلت اظتناسبة عتذه اظتفاىيم اصتديدة مستعينُت يف ذلك بآلية االشتقاؽ

 يف كضع الوحدات اظتعجمية البسيطة.-للغة العربٌية مكانتها كمنزلتها من فصائل اللغات األخرل
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 الفلك:مصطلحات حقل . 19
 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

علم يبحث أحواؿ اصتٌو » األرصاد اصتويٌة
كِباصة العمليَّات الطَّبيعيَّة اليت 
حتدث يف اصتو كالضَّغط اصتوٌّْم 

طوبة كتساقط كاضترارة كالرّْياح كالرُّ 
 1«.. إٍف.األمطار

Meteorological2  معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا

 االسم(.ثنائٌية 

بػيقىع على سطح الشَّمس »  البيقع الشمسٌية
تكوف أحياننا من الكرب حبيث 
تيرل بالعُت آّرَّدة، ييرجَّح أهٌنا 

 3«تكوف من كتل غازيٌة.

Sunspots4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

مراقبة الٌنجـو كحركاهتا كما »  الرَّصد الفلكيٌ 
يتَّصل ّٔا بواسطة آالت 

 1«الرَّصد.

Astronomical 
Observations2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
ما يطرأ من أحواؿ الطَّبيعة  » الظاىرة اصتويٌة

كاضترارة كالربكدة كىبوب 
 3«اح.الرّْي

Air phenomena4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
آّموعة الشمسٌية اليت تدكر » النظاـ الٌشمسيٌ 

حوؿ الٌشمس من كواكب 
نَّبات  كأقمار ككوىٍيكبات كميذى

 5«كشيهيب كنيازؾ.

Solar System6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.

                                                             
 .2/898معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .375عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –زم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكلي2
 .1/231معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .594عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .2/898معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .408، 32عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية 2
 .2/1443معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .441، 10عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/2236معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .559عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
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معٌدؿ بيعد األرض عن الشَّمس » الوحدة الفلكٌية
كيساكم 

 1«كم.149.500.000

Astronomical 
unit2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
ا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيب

 االسم(
 Meteorological 3«النشرة اصتوية.» تقرير األرصاد

Report4 
داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية 

تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 
 ثنائٌية االسم(.

تلسكوب كتمع الضوء الصادر » تلسكوب عاكس
 5«من اصتسم مبرآة مقٌعرة.

Reflector6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
مصاحبة كصفيٌا )تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب)تلسكوب(+ 
 لفظ مًتجم)عاكس(.

أداة لتسجيل اظتوجات » السلكيٌ تلسكوب 
 1«البلسلكيَّة اظتعاصتة باإلشعاع.

Wireless 
telescope2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
مصاحبة كصفيٌا )تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب)تلسكوب(+ 
 لفظ مًتجم)ال سلكٌي(.

دراسة الغبلؼ اصتوٌّْم كظواىره » علم األرصاد اصتوية
ناخ كدرجات اضترارة 

ي
كالطقس كاظت

كالكثافة كالرياح كالسحب 
كالًتسيب، كمن تطبيقاتو الرئيسٌية 

 3«التنبُّؤ باألحواؿ اصتوّْيَّة.

Meteorology4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا كصفيٌا 

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.

                                                             
 .3/2412معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .919اظتعجم اصتغرايف )أٌكؿ معجم شامل بكل اظتصطلحات اصتغرافية اظتتداكلة يف العاَف كتعريفاهتا(: آمنة أبو حجر، ص 2
 .2/898معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .504، 375عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/297معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .498أزتد شفيق اطتطيب، ص عرب(: –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .1/297معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .683، 610عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2

 .1/426معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .375عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية 4
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مصلحة األرصاد 
 اصتويٌة

تغَتات اإلدارة اطتاصة مببلحظة »
 1«الطقس كتسجيلها.

Meteorological 
Department2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا إضافيٌا كصفيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
يتكوَّف من عدسات  جهاز» ًمقراب

كمرايا، كييستخدـ يف تكوين صورو 
مرئيَّة معظٌمة لؤلجساـ 

 3«البعيدة.

Telescope4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
األصل اللغوٌم "ؽ ر ب" 
على كزف اسم اآللة 

 "ًمٍفعاؿ".
 االصطالحّي: االشتراك-

حقل  حقل الفيزياء+
 الفلك.

يعزؿ اضترارة بواسطة  حاجز» كاؽ حرارمٌ 
امتصاص أك عكس كتشتيت 
اضترارة اطتارجٌية خاٌصة ظتركبة 
فضائٌية أك صاركخ، كالذم يبدّْد 
اضترارة أثناء دخوؿ جٌو األرض 

 1«من جديد. 

Thermal 
protection2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

 

 التعليق على الجدول:

كاإلضايٌف الوصفٌي إُف  ، كاإلضايٌف،الوصفيٌ  ؼتتلف أنواع الًتكيب الفلكٌيةصطبلحات اال مشلت
عبَت عن كل ، األمر الذم يعكس لنا كبوضوح قدرة اللغة العربية كمركنتها على التٌ جانب الًترتة اصتزئٌية

 مفهـو بالًتكيب اظتناسب الذم يكشف عن الغرض اصتوىرٌم اظتوضوع لو. 

 

                                                             
 .2/898معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .375، 152عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/1793معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .610عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم ا4
 .3/2487معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .615، 468عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
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 القانون:مصطلحات حقل . 20

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  مقابلال مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

حكم تصدره احملكمة تعلن » إشهار اإلفبلس
فيو أف التٌاجر الفبليٌن قد 

 1«أفلس.

Declaration of 
bankruptcy2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

شتاع الدَّعول ثانية أك من » إعادة احملاكمة
 3«جديد أماـ احملكمة ذاهتا.

Retrial4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

إعادة ملكيَّة إُف مالك » إعادة حيازة
 1«سابق.

Restoration of 
possession2 

مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية 
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

أمر احملكمة عند الضركرة » أمر إعادة مرافعة
دَّدنا إليضاح  بتبادؿ اظتذكّْرات غتي

.  3«نقاط اطتبلؼ بُت اطتصـو

Order of 
procedure 

restoration4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثبلثٌية االسم(.

أمر قضائٌي من ػتكمة عليا » حتويل الٌدعولأمر 
إُف أخرل أدىن تطلب نسخة 
من إجراءات قضيٌة 

 5«ظتراجعتها.

Order of transfer 
action6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثبلثٌية االسم(.

 

                                                             
 .3/1739معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1

2Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p108. 
 .1/541معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
األردف،  -اهتا(: رياض النعماف، دار أسامة للنشر كالتوزيع، عمافاظتعجم القانوين )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات القانوف اظتتداكلة كتعريف4

 .1/166ـ، 2013الطبعة األكُف، 
 .2/1571معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p227, 238. 
 .2/918صرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعا 3

4Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p222, 230, 
238. 

 .1/749معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،5
6Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, p182, 222, 
249. 
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ترخيص نتنح الٌتفويض القانوينٌ » أمر تفتيش
 1«للٌتفتيش.

Search warrant2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

أمر رشتٌي أك قضائٌي ينصُّ » أمر حبس
على احتجاز أك استبقاء 
الشَّخص اظتوضوع حتت الوصاية 

 3«للبتّْ يف أمره.

Warrant of 
commitment4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا

 االسم(.ثنائٌية 
 
 

أمر يقضي بالقبض على مىن » أمر حجز
ال نتتثل ظتا أمرت بو احملكمة 
كجلبو أمامها بتهمة انتهاؾ 

 حيرمتها نظرنا لعدـ االمتثاؿ اَف
 1«ذكور.

Writ of 
attachment2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا إضافيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 أمر قضائي
 

يصرّْح أمر ييصدره قاضو »
لشرطٌي القياـ بالتفتيش أك 
اضتيازة أك إلقاء القبض أك تنفيذ 

 3«حكم.

Judicial warrant 
(writ)4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

ما يػيتَّخذ من قرارات بػيٍغية » اإلجراء التأديبػيٌ 
 5«اظتعاقبة.

Disciplinary 
Action6 

معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 
 
 

                                                             
 .3/1668معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .200معجم اظتصطلحات القانونية كالسياسية كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، ص2
 .1/436معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .253كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، صمعجم اظتصطلحات القانونية كالسياسية كالدبلوماسية 4
 .1/449معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .256معجم اظتصطلحات القانونية كالسياسية كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، ص2
 .3/1830معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،3
 .100كالسياسية كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، ص معجم اظتصطلحات القانونية4
 .1/75معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،5
 .170عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، ص -اظتعجم الشامل ظتصطلحات )العلـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظتصارؼ( إنكليزم 6
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اظتسائل الشَّرعيَّة اظتتعٌلقة » األحواؿ الشخصٌية
باألسرة، كأحكاـ اظتَتاث 

 1«كالٌزكاج كالطَّبلؽ.

Personal status2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

ميثاؽ بُت دكلتُت فأكثر، » الدكلٌيةاالتٌفاقٌية 
يتعٌلق ببعض الشئوف كالضَّرائب 
كالنَّقد كالربيد كالصّْحة كالعمل 

 3«كغَتىا.

International 
agreement4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 االشتراك االصطالحّي:
+حقل  حقل القانوف

 .السيٌاسة
تصريح رشتٌي بالبضائع » الٌضريبػػيٌ الٌتصريح 

اطتاضعة للٌضريبة، أك اظتمتلكات 
 5«اطتاضعة للجمارؾ.

Tax declaration1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

حالة دتنع مقاضاةى النَّائب إاٌل » اضتصانة النيابٌية
بعد رفع اضتصانة عنو بقرار من 

 2«النّْياٌب.آّلس 

Parliamentary 
immunity3 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 االشتراك االصطالحّي:
حقل القانوف+ حقل 

 السيٌاسة.
اضتقوؽ اليت متوّْعتا القانوف » اضتقوؽ اظتدنٌية

صتميع اظتقيمُت يف الدَّكلة، كىي 
أمشل من اضتقوؽ السّْياسٌية 
اظتتَّصلة باختيار اضتاكم، كما 
ا تتميَّز عن اضتقوؽ الطَّبيعٌية  أهنَّ
يف أٌف عتا قيمة قانونٌية إُف 
جانب قيمتها الفلسفٌية اظتثالٌية، 

 
 
 
 
 
 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 

                                                             
 .2/1174أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: 1
 .1/87اظتعجم القانوين: رياض النعماف، 2
 .1/788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1/32اظتعجم القانوين: رياض النعماف،  4
 .2/1286معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .533، 159عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –نكليزم معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إ 1
 .3/2300معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .135إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 3
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كاضتقوؽ اظتدنيَّة نسبيَّة غَت 
تكيَّف أكضاعيها مع ميطلقة ت

 1«الزَّماف كاظتكاف.

Civil rights2 
 

 
السُّلطة اظتمنوحة للقضاة بأف » الٌسلطة القضائٌية

يقضوا بُت النٌاس فيما يتعٌلق 
 3«بالٌنفس كاظتاؿ.

Judiciary4 مرٌكبة  كحدة معجمٌية داللٌية
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا

 االسم(. ثنائٌية
ىيئة تتوٌُف ضبط البضائع » الضابطة اصتمركٌية

 5«اظتهرَّبة كغَت ذلك.
Customs control6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

تكفُّل الدُّكؿ الكربل أك ىيئة » الٌضمانة الدكلٌية
اظتتَّحدة باستقبلؿ دكلة األمم 

صغَتة أك تنفيذ معاىدة أك 
 1«اتٌفاؽ.

International 
guaranty2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 االشتراك االصطالحّي:
حقل القانوف+ حقل 

 السيٌاسة.
أف تضع دكلة ما يدىا على » الضٌم السياسيٌ 

ألحد عليو، أك إقليم ال كالية 
تأخذه غصبنا كتفرض سياستىها 
عليو، كبذلك يصبح مواطنو 
اإلقليم اظتنضٌم من رعايا الدَّكلة 

 3«الٌضامَّة.

Political 
annexation4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 االشتراك االصطالحّي:
حقل القانوف+ حقل 

 السيٌاسة.
 

                                                             
 .3/2079معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1/700ض النعماف، اظتعجم القانوين: ريا 2
 .3/1830معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1/861اظتعجم القانوين: رياض النعماف، 4
 .2/1345معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،5
(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف، عربٌ  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد6

 .69ص
 .1/788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .240إؾتليزم(: حسُت ظاىر، ص –فرنسي  –معجم اظتصطلحات السياسية كالدكلية )عرب 2
 .2/1370معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .118، 101إؾتليزم(: عبد الوىاب علوب، ص –عرٌب/ عرٌب  –معجم اظتصطلحات السياسية )إؾتليزم 4
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إجراء قسرٌم تتبنَّاه عٌدة دكؿ » العقوبة الدكليٌة
تعمل مع بعضها البعض ضٌد 
بلد آخر قاـ ِبرؽ القانوف 

 1«الدَّكٌِف.

International 
sanction2 

 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة  تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

 االشتراك االصطالحّي:-
حقل القانوف+ حقل 

 السيٌاسة.
فرع من القانوف اطتاٌص يتٌم » القانوف التجارمٌ 

مبوجبو تنظيم اظتعامبلت التّْجاريٌة 
كأعماؿ الٌتجار كاظتؤٌسسات 
كالٌشركات الٌتجاريٌة 

 3«كاظتصارؼ.

Commercial law4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل حقل القانوف+ 
 االقتصاد.

القانوف الدكٌِف 
 اطتاص

القانوف اظتختٌص بأفراد الدُّكؿ »
كال شأف لو بذات الدُّكؿ، 
فيحدّْد اصتنسٌية ككيفٌية اكتسأّا 
كفقدىا كالقانوف الواجب 
التطبيق يف اظتنازعات اليت يدخل 

 1 «فيها عنصر أجنيٌب.

Special 
international law2 

مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 

غتموعة القواعد اليت تنظّْم » القانوف الدكٌِف العاـ
العبلقات بُت الدُّكؿ كحتدّْد 

 3 «حقوؽى كلٍّ منها ككاجباهتا.

General 
international law4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .1/788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .487، 297عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 2
 .3/1864معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .2/1126اظتعجم القانوين: رياض النعماف، 4
 .1/788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .108معجم اظتصطلحات القانونية كالسياسية كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، ص2
 .1/788معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .108نية كالسياسية كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، صمعجم اظتصطلحات القانو 4
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التشريعات ك اظتبادئ » القانوف العسكرمٌ 
كاألعراؼ اطتاٌصة بتأديب 
كػتاكمة اظتوظَّفُت 

 1«العسكرٌيُت.

Military law2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

إيداع مبلغ من اظتاؿ أك » الكفالة االحتياطٌية
سندات عمومٌية ضماننا ضتسن 

احملكـو عليو، أك تبلفينا سلوؾ 
 3«صترنتة أخرل.

Standby 
Underwriting4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌيةاالسم(.
 

ا ضتكم » الكفالة القضائٌية اليت كتب تقدنتها تنفيذن
 5«احملكمة.

Judicial guarantee  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ثنائٌية تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 االسم(.
 

شبو ػتكمة ميكلَّفة بالسَّهر » آّلس التأدييبٌ 
على احًتاـ قوانُت مهنة أك 

ـٌ.  1«التقىيُّد بنظاـ عا

Disciplinary 
Committee2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
ىيئة تضع دستور الببلد » آّلس التأسيسيٌ 

 3«األساسيَّة.كقوانينها 
Constituent 
assembly4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 

ػتكمة عسكريٌة، غايتها » احملكمة االستثنائٌية
اضتفاظ على أمن الدكلة يف 
حاالت استثنائٌية، كىي تفرض 
أحكامنا عسكريٌة على اظتدنيُّْت 

Special 
jurisdiction1 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.

                                                             
 .2/1499معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،1
 .130معجم اظتصطلحات القانونية كالسياسية كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، ص2
 .3/1946عمر،معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 3
 .506عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، ص -اظتعجم الشامل ظتصطلحات )العلـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظتصارؼ( إنكليزم 4
 .3/1946معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .1/75معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،1
 .170عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، ص -علـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظتصارؼ( إنكليزم اظتعجم الشامل ظتصطلحات )ال2
 .1/92معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،3
ف، عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخرا -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد4

 .59ص
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"دعت الصحف إللغاء احملاكم 
 1«االستثنائٌية".

 
احملكمة الفيدرالٌية العليا يف » احملكمة العليا

أمريكا كاظتكٌونة من تسعة 
قضاة، عتا سلطة قضائيَّة على 

 3«احملاكم األخرل يف البلد.

Supreme cour4  معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

 /اظتدعي العاـ
 اظتدعي العموميٌ 

قاضو يف االستئناؼ نتثّْل »
ـٌ، من يقيم الدَّعول  النّْظاـ العا
ـٌ،  باسم األٌمة ؽتثّْبل للنّْظاـ العا

ـٌ.  1«النَّائب العا

Puplic prosecutor2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

نقد يقدـ لدفع دين كيفرض » النقد القانوينٌ 
  3«القانوف على الدَّائن أف يقبلو.

Lawful money4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

السُّلطة اليت تقـو بتنفيذ قوانُت » اعتيئة التنفيذيٌة
 5«كأكامرىا.الدَّكلة 

Executive board6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 
 

                                                                                                                                                                                   
لبناف، الطبعة األكُف،  -فرنسي(: لُت صبلح مطر، منشورات اضتليٌب اضتقوقٌية، بَتكت -انكليزم -لغة احملاكم )معجم ثبلثٌي موسوعي عرب2

 .605ـ، ص2015
 .1/332معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1/541معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .327فرنسٌي(: أزتد سعىيفاف، ص –إؾتليزٌم  –قاموس اظتصطلحات الٌسياسٌية كالٌدستورية كالٌدكلية )عرٌب 4

 .1/750معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
2Interpreter’s Thematic Dictionary (english – arabic): Hessein Abdul-Raof, librairie du 
liban publishers, Beirut- Lebanon, first edition, 2005, p231. 

 .3/2265معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .746لغة احملاكم: لُت صبلح مطر، ص4

 .3/2205معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .62ن األكادنتيُت، صمعجم اظتصطلحات القانونية كالسياسية كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس م6
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اليىمُت اليت تتٌم أماـ القضاء، » اليمُت القضائٌية
كىي نوعاف: حاشتة كىي اليت 
يوجّْهها خصم إُف خصمو 
ليحسم ّٔا النّْزاع، كمتمّْمة كىي 

تلقاء اليت توجّْهها احملكمة من 
.  1«نفسها إُف أحد اطتصـو

 

Judicial oath2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 

حكم قضائٌي يبٌُت أٌف » انفصاؿ قضائيٌ 
اظتتزكجُت يعيشاف منفصلُت 
كينظماف حقوقهما كمسئوليٌاهتما 

 3«اظتتبادلة.

Judicial 
separation4 

داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

غتمل اظتخالفات اظتتعٌلقة » تزكير انتخابٌ 
بالًتشيح كلوائح االنتخابات 
كعملية التصويت كعٌد 

 1«األصوات.
 

Election forgery2 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

إجراء يٌتخذ لبيع مكاسب » تصفية قضائٌية
تاجر أك شركة لتسديد الدُّيوف 

 اظتستحقَّة عليو "تصفية اطتبلؼ
كالنّْزاع بطريق القانوف: حٌلو 

مأمور التصفية"?  -كتسويتيو
تصفية الشَّركة: حترير حساباهتا 

 3«كحٌلها. 

Compulsory 
liquidation4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
ثنائٌية تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 االسم(.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .3/2519معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .781فرنسي(: لُت صبلح مطر، ص -انكليزم -لغة احملاكم )معجم ثبلثٌي موسوعي عرب2

 .3/1830معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .495، 310عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –ليزم معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنك 4
 .2/1009معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .239، 190عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم  2
 .1307، 2/1306معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .192فرنسي(: لُت صبلح مطر، ص -انكليزم -لغة احملاكم )معجم ثبلثٌي موسوعي عرب4
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االختبلؼ بُت سلطة قضائٌية » تنازع االختصاص
 1«كأخرل إداريٌة.

Conflict of 
judiction2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
كثيقة ميٍشهىرة بتوكيل شخص » توكيل رشتيٌ 

شخصنا آخر للقياـ نيابة عنو 
أك مواقف  بالتصرُّؼ يف مسائل

معيَّنة بصفة رشتٌية، كبيع أك 
تأجَت عقار أك رفع دعول 

  3«قضائية.

Official 
authorization 4 

 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

نح ضتاملو لغرض اظتركر » جواز اظتركر إذف نتي
يف بلدو ما "توقيع اتّْفاؽ خاٌص 

 1«ِبوازات اظتركر".

passport2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
شخص تػيعىيّْنو احملكمة ليتوُفَّ »  حارس قضائيٌ 

الوصاية على أمبلؾ اآلخرين أك 
أمواعتم إُف حُت البٌت فيها 

 3«قضائيِّا.

receiver4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ثنائٌية تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 االسم(.

بأمر من السُّلطة  -إيداع» حبس حتٌفظيٌ 
يف مؤٌسسة أك مكاف  -اظتختٌصة

ضتماية اظتودىع من األخطار أك 
األضرار سواء من اآلخرين أك 

 5«من نفسو.

Detention reserve6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 

                                                             
 .3/2119معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .210فرنسي(: لُت صبلح مطر، ص -انكليزم -لغة احملاكم )معجم ثبلثٌي موسوعي عرب2

 .2/891عمر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار  3
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد4

 .181، 22ص
 .1/421معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .230ُت صبلح مطر، صفرنسي(: ل -انكليزم -لغة احملاكم )معجم ثبلثٌي موسوعي عرب2
 .3/1830، 1/472معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .457عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 4

 .1/436معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1/595، اظتعجم القانوين: رياض النعماف6
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يقضي بتدابَت من شأهنا حكم » حكم دتهيدم
أف دتٌهد ضتٌل القضٌية قبل 

 1«البحث يف موضوع الدعول.

Interlocutory 
judgment2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
دعول ترفع ضتمل اطتىٍصم على » دعول مدنٌية

دفع مبلغ من النقود أك أداء 
شيء خاٌص ذم صفة مدنٌية 
ػتضة أك الستيفاء حقوؽ مدنيٌة 

  3 «خصوصٌية.

Civil action4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 

شاىد يؤيّْد االٌدعاء العاـ يف » شاىد إثبات
  1 «احملكمة، يقابلو شاىد نفي.

Witness for the 
prosecution2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
فاع عن اظتتَّهم.» نفيٌ الشاىد   Witness for the  3«شاىد الدّْ

defence4 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 

إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا
 ثنائٌية االسم(.

قياـ القاضي حبذؼ الدَّعول » عولدٌ شطب ال
من جدكؿ القضايا ببل حكم 

 5«فيها لسبب قانويٌن.

concellation6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 االسم(. ثنائٌية
سند كتابة يعطيو البنك إشعارنا » شهادة إيداع

بأف اظتذكور فيو قد أكدع عنده 
مقدارنا ػتدَّدنا عادة لفًتة معيَّنة 

 7«كبنسبة فائدة ثابتة.

Certificate of 
Deposit8 

داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .3/2123معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .274فرنسي(: لُت صبلح مطر، ص -انكليزم -لغة احملاكم )معجم ثبلثٌي موسوعي عرب2

 .3/2080معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .308بلح مطر، صفرنسي(: لُت ص -انكليزم -لغة احملاكم )معجم ثبلثٌي موسوعي عرب4

 .1/310معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .255معجم اظتصطلحات القانونية كالسياسية كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، ص2

 .3/2263معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .255سية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، صمعجم اظتصطلحات القانونية كالسياسية كالدبلوما4

 .1/749معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .405فرنسي(: لُت صبلح مطر، ص -انكليزم -لغة احملاكم )معجم ثبلثٌي موسوعي عرب6
 .3/2418معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1/427مسعود، اظتوسوعة االقتصادية: شتيح 8
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من ليس طرفنا يف نزاع، إفٌتا » صديق احملكمة
يتطوٌع لتقدًن نصح للمحكمة 

 1 «يف قضٌية تنظر فيها.

Amicus curiae2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

كاإلجراءات اليت القوانُت » ضوابط األسعار
د  تصدرىا اضتكومة كاليت حتدّْ
الزيادة يف األسعار أك االـتفاض 

 3«فيها.

Price controls  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 االسم(. ثنائٌية
 

فرع من القانوف العاـ يتناكؿ » قانوف إدارمٌ 
سَت اإلدارة العامة كعبلقاهتا 

 4«باألفراد.

Administrative 
law1 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

قانوف األحواؿ 
 الشخصٌية

قانوف ينظم عبلقة الفرد »
باألسرة من نكاح كطبلؽ 

 2«كمَتاث كؿتوىا.

Personal law3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 كصفيٌا تركيبا إضافيٌا
 االسم(.)مصاحبة ثبلثٌية 

غتموع التشريعات اليت حتدّْد » قانوف العقوبات
ـى العقوبات اظتفركضة على  نظا

 4«مرتكيب اظتخالفات كاصتنح.

Penal law5  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
غتموع القواعد اليت تلتزمها » قانوف دكٌِف عاـ

الدكؿ يف عبلقاهتا بعضها 
 6«ببعض.

Puplic 
international law7 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 

                                                             
 .1/541معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .21عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 2
 .2/1345معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .3/1865مر، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار ع 4
 .2/1100اظتعجم القانوين: رياض النعماف، 1
 .3/1865معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،2
 .160معجم اظتصطلحات القانونية كالسياسية كالدبلوماسية كالعسكرية: غتلس من األكادنتيُت، ص 3
 .3/1865معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،4
 .2/1186القانوين: رياض النعماف، اظتعجم 5
 .3/1865معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،6
 .2/1168اظتعجم القانوين: رياض النعماف، 7
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فرع من القانوف العاـ خاٌص » قانوف ضريبػيٌ 
 1«بالضرائب كبتنظيم جبايتها.

Tax law2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 

فرع من القانوف اطتاٌص يتناكؿ » مدينٌ قانوف 
حالة األفراد كأىليٌتهم كاظتَتاث 
كنقل اظتمتلكات كالعقود 

 3«كاظتوجبات.

Civil law4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

صتنة تأديبيَّة تنظر يف قضايا » صتنة االنضباط
تعترب ؼتالفة للنظاـ أك خارجة 

 1«على القواعد.

Committee of 
Discipline2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

ػتكمة صاضتة للنظر بدرجة » ػتكمة ابتدائٌية
أكُف يف قضايا مدنٌية أك جينحيٌة 
غَت داخلة يف اختصاص ػتاكم 

 3«أخرل. 

Court of primary 
jurisdiction4 

معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

ػتكمة عليا تنظر يف أحكاـ » ػتكمة االستئناؼ
ػتكمة ديكهنا يف جهاز قضائٌي، 
كىي اليت تعيد النَّظر يف أحكاـ 

 5«احملكمة االبتدائٌية.

Court of appeal6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 االسم(. ثنائٌية
 
 

                                                             
 .3/1865معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،1
عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد2

 .260ص
 .3/1865معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .2/1204اظتعجم القانوين: رياض النعماف، 4
 .2/1345معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

عرٌب(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف،  -فرنسٌي  -نقل. إؾتليزم  -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد 2
 .82، 53ص

 .1/167معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،3
 .605فرنسي(: لُت صبلح مطر، ص -انكليزم -لغة احملاكم )معجم ثبلثٌي موسوعي عرب4
 .1/131معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،5
 .2/1365اظتعجم القانوين: رياض النعماف، 6
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ختتٌص بالنظر يف اصترائم اليت » ػتكمة اصتنايات
يعاقب عليها القانوف باإلعداـ 

 1«أك األشغاؿ الشاقٌة.

Criminal court2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
 

ػتكمة العدؿ 
 الدكلٌية

ػتكمة تنظر يف اطتبلفات بُت »
اليت حتتكم إليها، مقرُّىا الدُّكؿ 

 3«يف )الىام( ّٔولندا.

International 
Court of Justice 

(ICJ)4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 كصفيٌا تركيبا إضافيٌا

 )مصاحبة ثبلثٌية االسم(.
 

ىي احملكمة العليا يف الببلد » ػتكمة الٌنقض
كتعٌد اظتبادئ اظتستمدة من 
أحكامها ملزمة للمحاكم 

 1«األخرل.

Court of 
cassation2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

من يكلَّف بالتَّصفية القضائٌية » مصٌفي الشركة
 3«عتا، مأمور تصفية.

Liquidator of a 
company4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
إضافيٌا)مصاحبة  تركيبا

 ثنائٌية االسم(.
 

ميثاؽ حقوؽ 
 اإلنساف

قانوف األفراد، خبلصة اضتقوؽ »
 5«األساسٌية ّٓموعة من النٌاس.

Charter of human 
rights6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 (.ثنائية االسم
 
 
 
 

                                                             
 .1/409معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .148عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم 2
 .1/541معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .606فرنسي(: لُت صبلح مطر، ص -انكليزم -ثبلثٌي موسوعي عربلغة احملاكم )معجم 4
 .3/2271معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1188إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 2
 .2/1307معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .673لغة احملاكم: لُت صبلح مطر، ص 4
 .3/2399معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5

 .128، 47نقل.(: رتيل جورج أبو نصرم كآخراف، ص -تأمُت -بنوؾ -ػتاسبة -إدارة أعماؿ -معجم التجارة كاظتاؿ )اقتصاد 6
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نوعه من القضاء نتثيلي أمامو » ىيئة احمللفُت
اظتتهم، كيضمُّ عددنا من 

ييقسموف على أصحاب الرَّأم 
حترّْم الصَّواب، كإعطاء اضتكم 

 1«الصَّحيح.

Jury2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

ىيئة ػتلّْفُت يتٌم اختيار » ىيئة احمللفُت اطتاصة
أعضائها حسب ما يتمتَّعوف بو 
من ميزات )كالتعليم العاِف( 

نهم من التعامل مع  القضايا دتكّْ
 3«اظتعقَّدة.

Special jury4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا كصفيا 

 )مصاحبة ثنائية االسم(.
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة  summons2 1«طلب قدـك الشَّخص.» كرقة حضور
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ككيل مأجور ييعُتَّ من قبل» ككيل التفليسة

القاضي، كيتسلَّم إدارة ؽتتلكات 
 3«ميفلس.ػال

Bankruptcy 
administrator4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
اظتدَّعي العاـ؛ احملامي الذم » ككيل النيابة

يرافع بالقضايا نيابة عن 
 5«اضتكومة.

The prosecutor6  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

 
                                                             

 .1/545معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .312عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –عماؿ )إنكليزم معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األ2

 .3/2380معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .510، 312عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم  4
 .1/514معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .637لغة احملاكم: لُت صبلح مطر، ص2
 .3/1739معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3

4Glossary of Commercial, Economic & Financial Terms (English- Frensh- Arabic): Mona 
Joreige, p25. 

 .3/2300معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .2/1708القانوين: رياض النعماف، اظتعجم 6
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 التعليق على الجدول:

 تارة مرٌكبة مبصاحبات ثنائٌية كحدات معجميةىيئة  على االصطبلحات القانونيةكردت رتيع 
توٌزعت بُت الًتكيب الوصفٌي بالدرجة األكُف، مٌث الًتكيب اإلضايٌف، مٌث اإلضايٌف الوصفٌي ، تارة أخرل كثبلثٌية

صطبلحٌي فهٌي أكثر تداخبل مع االصطبلحات بعيدا عن الًترتة اصتزئٌية، أٌما بالنسبة الشًتاكها اال
 السياسٌية.
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 الصيدلة:الكيمياء و مصطلحات حقل . 21

 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

كىسىطنا بُت اضتالة الغازيَّة  جعلو» إسالة الغاز
 1«كاضتالة الصُّلبة.

Liquefaction of 
gas2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

إلكًتكف يف اظتدار اطتارجٌي »  إلكًتكف الٌتكافؤ
للٌذرٌة، نتكن أف يٌتحد كيشٌكل 
ركابط كيميائٌية مع ذرٌات 

 1«أخرل.

Valence electron2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
مصاحبة إضافيٌا )تركيبا 

 (.ثنائية االسم
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب)إلكًتكف(+ 
 لفظ مًتجم)الٌتكافؤ(.

أنبوب زجاجٌي أسطواينٌ » أنبوب اختبار
مفتوح من جانب كدائرٌم من 
اصتانب اآلخر يستخدـ يف 
التجارب  الكيميائٌية كالطبٌية 

 3«ذلك.كؿتو 

Test tube4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
مصاحبة إضافيٌا )تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 

تفاعل كيميائي بسيط تتحد » احتاد كيميائيٌ 
فيو العناصر لتكوين اظترٌكبات، 
كىو عبارة عن تآلف كثيق بُت 
ذرات جسمُت بسيطُت أك 
أكثر بنسبة ثابتة، كيكوف 
اصتسم اظترٌكب الناشئ ؼتتلفا 

 
 
 
 
 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
مصاحبة كصفيٌا )تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 

                                                             
 .2/1589معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .349عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  2
 .3/1941معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .657عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –لفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كا 2
 .1/126معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
-عرب(: ػتمود خضارل معلو، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالٌنشر، اإلسكندريٌة-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء )عرب 4

 .22ـ، ص2006ُف، مصر، الطبعة األك 
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دتاما عن مرٌكباتو كاظتاء كىو 
احٌتاد من أكسجُت 

 1«كىيدركجُت.

Combination2 
 

 

 
 
 

توازف ينشأ كيستمٌر يف » اتٌزاف كيميائيٌ 
التفاعل الكيميائي عندما 
تصبح سرعة التفاعل يف أحد 
االٌّتاىُت مساكيٌة لسرعتو يف 
االٌّتاه اآلخر، بفرض أف تركيز 

 3«اظتواد اظتتفاعلة يظٌل ثابتا.

Chemical 
equilibrium4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
مصاحبة كصفيٌا )تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 

تفاعل كيميائٌي معكوس بُت » التبادؿ األيٌوينٌ 
ماٌدة صلبة كمزيج سائل، يتٌم 
خبللو تبادؿ األيٌونات، 
يستخدـ يف فصل الٌنظائر 

 1«اظتشٌعة.

Ion exchange2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
مصاحبة كصفيٌا )تركيبا 

 (.ثنائية االسم
 

تكوين مواد كيميائٌية معٌقدة » الًتكيب الكيميائيٌ 
من مواد أبسط منها 
بالتفاعبلت الكيميائٌية ذات 

 3«الظٌركؼ اطتاٌصة.

Chemical 
composition4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 ثنائيةتركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 (.االسم

مسحوؽ بلورٌم أبيض أك » اضتمض اليودمٌ 
شٌفاؼ يستخدـ كمطٌهر ك 

 5«مزيل للرٌائحة.

Acid iodine6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
ثنائية تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 (.االسم
 
 

                                                             
 .3/2411معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 . 06عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب 2
 .3/2432معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .07عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص -إؾتليزم-ليزمإؾت-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب 4
 .1/174معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .37عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب 2
 .3/1981معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .90عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات 4
 .3/2521معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .5عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

395 

العلم الذم يتناكؿ دراسة » الٌدكائيات
العقاقَت كطريقة عملها 
كامتصاصها كإفرازىا ك 

كشتٌيٌتها كتأثَتاهتا استقبلّٔا 
 1«اصتانبٌية.

Pharmacology2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "دكاء" على زنة رتع 

 اظتؤنث الساَف.

عدد الربكتونات اظتوجودة يف » العدد الذرمٌ 
 3«نواة ذرٌة عنصر ما.

Atomic number4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائية تركيبا 

 االسم(.
فرع من علم الكيمياء متتٌص » الكيمياء اضتيويٌة

بدراسة تركيب اظتواد اضتيويٌة 
كالتغٌَتات اليت حتدث يف 

 1«أجساـ الكائنات اضتٌية.

Biochemistry2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
  تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.

 الكيمياء اطتلويٌة
 

فرع من الكيمياء اضتيويٌة »
يدرس الًٌتكيب الكيميائٌي 

 3«للخبليا كنشاطها.

Cellular 
chemistry4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 

فرع من فركع علم الكيمياء » الكيمياء الضوئٌية
متتٌص بالتفاعبلت الكيميائٌية 
اليت حتدث أك تبدأ بتأثَت 

 5«لضوء.ا

Photochemistry6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .1/793معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .440عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/807معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .33عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/600اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربٌية 1
 .156عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب2
 .1/693معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .91، 86عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .2/1374معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .156عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب6
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قسم من الكيمياء يشمل » الكيمياء العضويٌة
دراسة مرٌكبات الكربوف اليت 
توجد أكثرىا يف األنسجة 

 1«اضتٌية.

Organic 
chemistry2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.

دراسة التفاعبلت الكيميائٌية » الكيمياء النوكيٌة
اظتتضٌمنة احٌتاد نول الذرٌات 
كحتٌوالت الٌنظائر، كتشمل 
الطرؽ الكيميائٌية اليت تستخدـ 
يف فصل اليورانيـو كنواتج 

 3«االنشطار.

Nuclear 
chemistry1 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.

جهاز تتحٌوؿ فيو اظتاٌدة إُف » اظتفاعل الذرمٌ 
طاقة بانشطار نول ذرٌات 
اليورانيـو انشطارا متسلسبل 
يستمٌر تلقائٌيا كتتخذ فيو 
الوسائل الكفيلة بوقفو كالسيطرة 

 2«عليو.

Atomic Reactor3  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 نائٌيةتركيبا كصفيٌا)مصاحبة ث

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل الفيزياء +حقل 
 الكيمياء.

ذرَّات لعنصر كاحد، ذات » النظائر اظتشٌعة
نشاط إشعاعٌي يتساكل عدديىا 
الذٌَّرٌم كمتتلف عدديىا الكيتلٌي، 

 4«كىي ذات فاعلٌية إشعاعٌية.

Radioisotopes5  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
)مصاحبة تركيبا كصفيٌا 

 ثنائٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل الفيزياء+ حقل 
 الكيمياء. 

 
 
 

                                                             
 .2/1513معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .156(: ػتمود خضارل معلو، صعرب-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب2
 .3/1981معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .405عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .1/807معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .33عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –اعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية ك 3
 .2/1210معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 4
 .483عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 5
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كزف ذرٌة من ذرٌات عنصر  » الوزف الذرمٌ 
كيميائٌي مقدَّرنا بوزف ذرٌة 

 1«اعتيدركجُت.

Atomic weight2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 انشطار نوكٌم/
 انشطار ذرمٌ 

انشطار النواة الثقيلة، كنواة »
، شطرين اثنُت نتيجة  اليورانيـو
التقاطها نيوتركنا، كيكوف 
االنشطار مصحوبا بانطبلؽ 

 3«مقدار كبَت من الطاقة.

Nuclear fission4 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

الفيزياء +حقل حقل 
 الكيمياء.

 التأريخ بالكربوف
 /تأريخ التكربن

طريقة لتقدير عمر األشياء »
األثريٌة، كمعرفة اضتقبة 
اصتيولوجٌية عتا، كذلك عن طريق 
حساب معٌدؿ تفتٌتها النوكٌم، 
على أساس مقدار ما حتتويو 

 1«من الكربوف اظتشٌع.

Carbon dating2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كيبا إضافيٌا)مصاحبة تر 

ثنائٌية االسم +حرؼ اصتر 
 "بػػػ"(.

 ترجمة جزئّية:-
لفظ مًتجم)التأريخ( +لفظ 

 معٌرب)كربوف(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل اصتيولوجيا+ حقل 
 الفيزياء + حقل الكيمياء. 

مادة شبو قلويٌة شديدة » تبغُت
الفعالٌية تستخلص من نبات 
 التبغ، كقد يستعمل يف مكافحة

 3«اضتشرات.

Nicotine4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
صيغت من  بسيطة ػتدثة

االسم "تبغ" على زنة 
 "تفعيل".

 
 

                                                             
 .1/807معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .33عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلح 2
 .2/1199معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .24عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب4
 .1/82معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1/67معجم الكيمياء كالصيدلة: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .1/283معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .400عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
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حتٌلل كيميائٌي يسبٌبو الضوء أك » حتلل ضوئيٌ 
 1«طاقة مشٌعة أخرل.

Photolysis2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 حتٌلل كهربٌ 

 
مكٌونات مرٌكب كيميائٌي فٌك »

إُف عناصره بتأثَت تيٌار كهرٌب 
 3«نتٌر يف ػتلولو أك مصهوره.

Electrolysis4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
حتليل ماٌدة لعناصرىا » حتليل إشعاعيٌ 

الكيميائٌية بقذفها ِبزيئات 
 1«نوكيٌة أك بأشٌعة جاما.

Radiolysis2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 تفاعل كيميائيٌ 

 
تأثَت متبادؿ بُت مادتُت ينتج »

منو تغيَت يف طبيعة األجساـ 
 3«الكيميائٌية.

Chemical 
reaction4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
تفاعل كاالنشطار يغَتّْ طاقة » نوكم تفاعل

كتركيب كبناء نواة ذرّْيَّة "تفاعيل 
 5«ذىرٌّْم".

Nuclear reaction6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحي:-

حقل الفيزياء + حقل 
 الكيمياء.

مادة عضويٌة عتا كظيفتاف  » حامض أمينػيٌ 
كيميائيٌتاف، كىي من اظتقٌومات 

 7«األساسٌية للربكتينات.

Amino  acid8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

                                                             
 .1/549معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .39عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب2
 .1/549معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 . 40عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب4
 .1/550معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .39عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب2
 .3/1725معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .50مود خضارل معلو، صعرب(: ػت-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب4
 .3/1725معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .405عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .1/125معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 . 72عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-ليزمإؾت-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب8
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 ترجمة جزئّية:-
لفظ مًتجم)حامض(+ 
لفظ معٌرب]ا. 

 منس[)أميٌٍت(.
 زتض آزكيٌت/
 زتض أزكيتٌ 

سائل ال لوف لو، ييطلق أِبرة »
اعتواء، ييؤكسد خانقة يف 

اعتيدركجُت كالكربيت كعنصر 
الفحم كسول ذلك، كنتتزج 
بالصودا كالبوتاس فيتكوَّف 
السماداف اظتعركفاف نًتات 
الصودا كنًتات البوتاس، كىو 
موصّْل جيّْد للكهرباء، 
كييستعمل لصنع اظتفرقعات 

 1«كإلذابة الذَّىب كالببلتُت.

Azotic acid2  مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)زتض(+ لفظ 
 معٌرب]ا. منس[)أزكيٌت(.

سائل زييت موجود يف الزيوت »  زتض الزيتيك
اضتيوانية كالنباتية، ييستخدـ يف 

 3«صناعة الصابوف.

Oleic acid4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ائٌية االسم(.ثن
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)زتض(+ لفظ 
 معٌرب)الزٌيتيك(.

زتض بلورٌم نصف شٌفاؼ »  زتض السًّْتيك
عدًن اللوف، يشتٌق من ختمَت 
الكربوىيدرات أك من عصائر 
الليموف أك األناناس، يستخدـ 
يف حتضَت السًتات، 
كاظتنكهات، كمواٌد تلميع كصقل 

 5«اظتعادف.

Citric acid1  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 االسم(. ثنائٌية
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)زتض(+ لفظ 
 معٌرب)الٌسًتيك(.

                                                             
 .1/89معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .38عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  2
 .2/1113معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .413عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –لعلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات ا4
 .2/1034معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
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ػتلوؿ عدًن اللوف من ثاين »  كربيتوززتض ال
أكسيد الكربيت، يستخدـ  
كعامل مطهّْر كماٌدة حافظة 

 2«كمبيد للجراثيم.

Sulphurous acid3  داللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)زتض(+ لفظ 
 معٌرب)الكربيتوز(.

مرٌكب كيميائٌي عاِف التكافؤ، » زتض الكربيتيك
ذك لوف بيٌٍت غامق كقد يكوف 
عدًن اللوف حسب نقاكتو، 
يدخل يف صناعة األشتدة 
 الطبيعٌية أك الكيميائٌية كاألصباغ
كمساحيق التنظيف 

 1«كاظتتفجّْرات.

Sulphuric acid2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)زتض(+ لفظ 
 معٌرب)الكربيتيك(.

زتض أزكيٌت، سائل متبخّْر » زتض النًّْتيك
أكَّاؿ كىو عامل تفاعيلٌي 
مؤكسد يستخدـ يف إنتاج 
األشتدة كاظتتفجّْرات كيستخدـ 
بشكل كاسع يف العمليٌات 

 3«التعدينيَّة.

Nitric acid4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)زتض(+ لفظ 
 معٌرب)الٌنًتيك(.

 
مواد كيميائٌية مثل البنسلُت »  حيويٌات

 5«اصتراثيم.قادرة على إبادة 
Vitals6  كحدة اشتقاقٌية داللٌية

بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "حيوٌم" على زنة 

 رتع اظتؤٌنث الساَف.
                                                                                                                                                                                   

 .95عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .3/1898معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 2
 .593عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 3
 .3/1898معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .593عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/2166اصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربٌية اظتع3
 .72عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب4
 .1/600معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .666عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
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مرٌكبات كيميائيَّة أشهرىا »  شتاد كيماكمٌ 
اظتركَّبات اآلزكتيَّة، تستعمل 

 1«ؼتصّْبات للًتبة.

Chemical 
fertilizer2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا)مصاحبة ثنائية تركيبا 

 االسم(.
 

غتموعة من اظترٌكبات العضويٌة »  شحميٌات
يّْزات الزيت أك الشحم أك  عتا ؽتي

 3«الشمع، ال تذكب يف اظتاء.

Greases4  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "الٌشحم" على زنة 

 رتع اظتؤٌنث الساَف.
اظتذاب يف صبغة من اليود » صبغة اليود

الكحوؿ اإلثيلٌي كتستخدـ  
 1«كمطهّْر للجركح.

Tincture of 
iodine2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)صبغة(+ لفظ 
 معٌرب)اليود(.

ًصبػٍغىة ذات لوف أزتر أك بٍتٌّْ » صبغة نيًتكجينٌية
من مرٌكبات أك أصفر متكوّْنة 

 3«أمينيَّة.

Nitrogenous 
chromosome4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)صبغة(+ لفظ 
 معٌرب]ـ. صنع[

 )نيًتكجينٌية(.
 
 
 
 

                                                             
 .2/1105عجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، م 1
 .91عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .2/1172معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .261شفيق اطتطيب، صعرب(: أزتد  –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/2520معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .623عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .2/1265معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .401، 93عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –)إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية 4
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ػتلوؿ ييستعمل إلزالة بقع » غاز الكلور
 1«اضترب من الكتب.

Chlorine gas2  معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم)غاز(+ لفظ 
 معٌرب)الكلور(.

كصف للماٌدة سريعة » قابل لبلشتعاؿ
 3«االشتعاؿ.

Flammable4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 
ثنائٌية االسم+ حرؼ اصتر 

 "لػػ"(.
دراسة الطاقة اضتراريٌة اليت »  اء حراريٌةكيمي

دتتٌص يف التفاعبلت الكيميائٌية 
أك اليت تنتجها ىذه 

 1«التفاعبلت.

Thermochemistry
2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائية 

 االسم(.

فرع متتٌص بدراسة الًٌتبة »  كيمياء زراعٌية
كاظتبيدات الٌزراعٌية كاظتخصّْبات 

 3«كفتو النباتات.

Agricultural 
chemistry4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائية 

 االسم(.
دٍرس تطبيقات الطَّاقة » كيمياء كهربائٌية

الكهربائٌية كتقنيَّتها على 
العمليَّات الًكيٍميىائٌية 

 5«الصّْناعٌية.

Electrochemistry6 اللٌية مرٌكبة كحدة معجمٌية د
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائية 

 االسم(.
 
 
 

                                                             
 .3/1955معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .133عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب2
 .3/1770معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .226عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –ت العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحا4
 .3/1981معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 . 156عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب2
 .3/1981معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .10عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/1981معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .157مود خضارل معلو، صعرب(: ػت-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب6
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فرع متتٌص بدراسة كيمياء »  كيمياء نباتٌية
 1«النبات.

Phytochemistry2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائية 

 االسم(.
 

مادة كيميائيَّة تيستخدـ لقتل »  مبيد اصتراثيم
دكف اصتراثيم كاضتشرات فتحوؿ 

 3«العدكل.

Germicide4 
 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
كل مركَّب يتكوَّف أساسنا من »  مرٌكب عضومٌ 

 1«ذرات الكربوف.
Organic 

compound2 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 

 )مصاحبة تركيبا كصفيٌا
 االسم(. ثنائٌية

مركَّب ال لتتوم جزآه  كل»  مرٌكب غَت عضومٌ 
على الكربوف، كلتتوم على 
شقُت أحدقتا زتضٌي كاآلخر 

 3«قاعدٌم.

Inorganic 
compound4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.

مرٌكبات كيماكيٌة عتا خواٌص » مركبات قلويٌة
قاعديٌة، فهي تٌتحد باألزتاض 

ا، كا ظتعادف اليت لتكوّْف أمبلحن
تدخل يف تركيبها إٌما معادف 
قلويٌة كالصوديـو كالبوتاسيـو 
كإٌما معادف قلويٌة ترابٌية  

.  5«كالكالسيـو
 
 

Alkali 
compounds6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 )مصاحبة تركيبا كصفيٌا
 ثنائٌية االسم(.

                                                             
 .3/1981معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2/105ـ، 1994ق / 1415مصر، -معجم الكيمياء كالصيدلة: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، اعتيئة العامة لشؤكف اظتطابع األمَتية، القاىرة2
 .1/268معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .254عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/934معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .418عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/934أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة:3
 .305عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/1855معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .14عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
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دكاء مثل البنسلُت يقضي » مضاد حيومٌ 
على البكًتيا أك نتنع 

 1«تكاثرىىا.

Antibiotic2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 

لط مع السوائل لتقليل » مقاـك التجٌمد ماٌدة ختي
 3«أك ختفيض درجة ّتمُّدىا.

Anti-freeze4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
 الحّي:االشتراك االصط-

+حقل  فيزياءحقل ال
 الكيمياء.

جهاز تقدَّر بو نسبة الكحوؿ » مقياس الكحوؿ
 1«يف سائل ما.

Alcoholometer2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائية االسم(.
أداة تستخدـ لقياس نقطة » مقياس درجة التجٌمد

 3«ّتمُّد السائل.
Freezing-point 

Scale4 
كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثبلثٌية االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

+حقل  فيزياءحقل ال
 الكيمياء.

جهاز ييستخدـ يف الًٌتشيح، » مكبس الًٌتشيح
يدفع السَّائلى اظتراد ترشيحو 

 5«بواسطة مضخَّة.

Filter press6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
إضافيٌا)مصاحبة تركيبا 

 ثنائٌية االسم(.
 

                                                             
 .1/599ة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغ1
 .24عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/390معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .24ب، صعرب(: أزتد شفيق اطتطي –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/1912معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .14عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/390معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .527، 238عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/1899معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .222عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
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انبعاث مستمٌر صتسيمات » نشاط إشعاعيٌ 
نشيطة مثل أشٌعة ألفا كأشٌعة 
بيتا، أك ألشٌعة جاما من 
عناصر أك نظائر ميعيٌنة نتيجة 

 1«االؿتبلؿ اإلشعاعٌي.

Radioactivity2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 )مصاحبة تركيبا كصفيٌا

 االسم(. ثنائٌية
 االشتراك االصطالحّي:-

+حقل  حقل الفيزياء
 الكيمياء.

كرقة مسامّْيَّة غَت مصقولة، » كرقة الًتشيح
تيستخدـ لًتشيح السائل عن 

 1«اظتاٌدة الصلبة غَت الذائبة فيو.

Filtre paper2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
حٌساس للضوء مرٌكب » يوديد الفٌضة

يستخدـ كطبقة حٌساسة يف 
التصوير الفوتوغرايٌف كيف الطٌب  

 3«كمطهر.

Argentum 
iodidum4 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب)يوديد( + لفظ 
 مًتجم)الفضة(.

 

 التعليق على الجدول:

( يف نقل مرة13أٌف اظتًترتُت اعتمدكا كثَتا على أسلوب الًٌترتة اصتزئٌية )يٌتضح من خبلؿ اصتدكؿ  
مقارنة باضتقوؿ اظتعرفٌية الٌسابقة، ذلك أٌف مفاىيمها علمٌية دقيقة ال تستوعب إاٌل  ئيةصطبلحات الكيميااال

باالصطبلح الذم كضع عتا يف لغتها األصل اظتشحوف بثقافتها، أما بالنسبة لنوع الوحدات فتوزٌعت بُت 
االشتقاقٌية  اتإُف جانب بعض اظتصطلح كاإلضافٌية،-كىي الغالبة-الوصفٌية ابًتاكيبه العبارة االصطبلحية

 .يف إطار ما جٌوزه آّمع اللغوٌم بالقاىرة )حيويات، شحميات، تبغُت، دكائيات( اصتديدة الوضع

 
                                                             

 .2/1209معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .482عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –الفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية ك 2
 .1/893معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .196عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص-إؾتليزم-إؾتليزم-اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء)عرب2
 .3/2521معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .568عرٌب(: ػتمود عبد الرزتاف الربعى كآخركف، ص –معجم اظتصطلحات العلمية )إؾتليزم 4
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 الموسيقى:مصطلحات  حقل. 22
 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبـيّ  المقابل مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

إيقاع أغنٌية ترافق العمل ذات » أغنية العمل
 1«ثابت.

Work-song2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 االسم(. ثنائٌية
نوع من األكبرا نتتاز حببكة » أكبرا ىزلٌية

ىزلٌية، كيعتمد على احملاكرة ك 
 1«ينتهي هناية سعيدة.

Opera bouffe2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا )مصاحبة تركيبا 

 االسم(. ثنائٌية
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب)أكبرا( +لفظ 
 مًتجم)ىزلٌية(.

عملٌية التوفيق بُت اآلالت ك » التوزيع اظتوسيقيٌ 
حتقيق االنسجاـ بُت أجواء اصتوقة 
"توزيع اظتوسيقار اللحن: يعٍت 

 3«تفريقو على اآلالت اظتختلفة".

Instrumentation4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية تركيبا 

 االسم(.

رتلة نغم مفٌصلة اضتدكد » لَّم اظتوسيقيٌ السي 
باضتساب درجة فوؽ األخرل، 
يف رتع أقٌلو ستس كأكثره 

 5«ذتاف.

Musical scale6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
 تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية

 االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ مًتجم )السٌلم(+ لفظ 
معٌرب ]ا. منسب[ 

                                                             
 .2/1647معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 ـ،1957/  ىػ1377مصر،  -غتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، مطبعة التحرير، القاىرة 2
1/633. 
 .3/2349معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .797عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 2
 .3/2431معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3

4 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p408. 

 .2/1101معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .392عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

407 

 )اظتوسيقٌي(
اضتجَتة اصتوفاء يف آلة » الصندكؽ اظتصٌوت

 1«موسيقٌية.
Sonorous box2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.

ضتن موسيقٌي نتتاز باضتناف ك » اللحن الٌرعومٌ 
اظتبيٌنة الرقٌة كالٌنغمات البطيئة 

 1«للحياة الريفٌية التقليديٌة.

Pastoral2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
آلة تستخدـ للتعبَت عن الوقت » بندكؿ اإليقاع

من خبلؿ تٌكات أك ضربات 
 3«حتٌدد موقع الٌنقلة اظتوسيقٌية.

Rhythm 
pendulum4 

مرٌكبة كحدة معجمٌية داللٌية 
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 ترجمة جزئّية:-

لفظ معٌرب )بندكؿ(+ لفظ 
 مًتجم )اإليقاع(.

أنشودة، أغنٌية صغَتة خفيفة » ترنيمة
الٌلحن"تعجبٍت ىذه الًٌتانيم 

 5«الشجٌية".

Hymming6  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة صيغت من اصتذر 

" على كزف تفعيلة "ر ف ـ
 اظترٌة(. )مصدر

 
عزؼ منفرد على عود أك ؿتوه، » تقاسيم إيقاعٌية

كيكوف غالبا يف بداية حفل 
 7«"تقاسيم على العود".

Rhythmic solo8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 

                                                             
 .2/1332أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: 1
 .1055، 701إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب  2
 .2/910معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .836عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 2
 .3/2481زتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أ 3
 .249، 214إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب 4
 .2/948معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .1/629غتموعة اظتصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: غتمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
 .3/1813معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .351، 214إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص -اظتورد )قاموس عرب  8
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ريشة مصنوعة من اظتعدف أك » ريشة العازؼ

العظم أك الببلستيك ييضرب ّٔا 
على بعض اآلالت اظتوسيقيَّة  

 1«كاصتيتار كالعود.

Plectrum2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

شوكة عتا رأساف معدنيٌاف تصدر » شوكة رنٌانة
رنينا ذا درجة معيٌنة عند طرقها 
لتستخدـ كإسناد يف اآللة 
اظتوسيقٌية كتستعمل يف دراسة 

 1«األصوات.

Tuning fork2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االشتراك االصطالحّي:-

حقل حقل الفيزياء+
 اظتوسيقى.

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة  Sol clef4 3«عبلمة موسيقٌية.» مفتاح صوؿ
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
 

 على الجدول:التعليق 

ىي األخرل بُت الًٌتكيب الوصفٌي  اظتوسيقية بلصطبلحاتل الوحدات اظتعجمية اظتركبةتوٌزعت  
يف  بسيطةدات ال، يف حُت غٌطت الوحضايٌف إُف جانب الًترتة اصتزئٌيةبالٌدرجة األكُف مٌث الًٌتكيب اإل

 )ترنيمة(.ىو مصطلحا كاحدا اشتقاقٌيا على زنة مصدر اظترٌة االصطبلحات اظتوسيقية 

 

 

                                                             
 .2/1493معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1

2The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p567. 

 .2/948معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .641عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/1666معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .1108، 230عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –وس إنكليزم اظتورد اضتديث )قام4
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 الّنبات:مصطلحات حقل . 23
 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  لمقابلا مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

تنقٌية األرض الزراعٌية من » إبادة األعشاب
العشب الذم ينبت عفوا، إٌما 

 1«بعزقو أك بقلعو.

Weeding2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
نبات تزييٌٍت ميعىمَّر من فصيلة » إبرة آدـ

 1«الزنبقيَّات.
Adam’s needle2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا إضافيٌا )مصاحبة 
 ثنائٌية االسم(.

تسبّْبها أمراض النباتات اليت » أمراض الٌصدأ
بعضي الفطريٌات كتتمٌيز ببقع على 
السُّوؽ كاألكراؽ، تشبو بيقع 

أ.  3«الصَّدى

Rust Diseases4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

شذكذات يف فتوّْ النَّبات كتطوُّره » أمراض النبات
تسبّْبها عضويَّات دقيقة، أك نقص 

 5«الًتبة.لغذاء ما يف 

Plant Diseases6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
فتو بعض أنواع النباتات حتت » إنبات الىوائيٌ 

سطح الًٌتبة بدكف التعٌرض اظتباشر 
 7«للهواء.

Anaerobic 
germination8 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
 )مصاحبةمنفيا تركيبا كصفيٌا

 ثنائٌية االسم(.
 
 
 

                                                             
 .1/268معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .07ـ، ص1978إنكليزم(: أزتد شفيق اطتطيب، مكتبة لبناف، بَتكت، )د.ط(، –قاموس مصطلحات العلـو الزراعٌية )عرب 2
 .1/52صرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربٌية اظتعا1
 .07إنكليزم(: أزتد شفيق اطتطيب، ص–قاموس مصطلحات العلـو الزراعٌية )عرب 2
 .2/1275معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .521، 164عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .3/2088لعربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة ا5
 .450، 164عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .3/2372معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .254، 19اطتطيب، ص عرب(: أزتد شفيق –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
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شكل اجتماع األزىار على » ازىرار
النبتة أك الغصن أك الساؽ أك 
رتلة األزىار آّتمعة على شكل 

 1«من األشكاؿ.

Florescence2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
الفعل "ازىٌر" على كزف 

 "افعبلؿ".
كضع  حالة األكراؽ الزىريٌة يف» االلتفاؼ الٌزىرمٌ 

بعضها من بعض يف الربعم قبل 
 1«تفٌتحو.

Aestivation2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
تكوين السٌكر يف خبليا » التخليق الٌضوئيٌ 

النٌبات، باحٌتاد ثاف أكسيد 
الكربوف مع اظتاء يف كجود الٌضوء 

 3«)الكلوركفيل(. كاليخضور

Photosynthesis4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

فتو األعضاء النَّباتٌية من فركع » التعاقب القميٌ 
جانبٌية، كأكراؽ كبراعم كأزىار 
متتابعة من القاعدة إُف القمة أك 

 5«العكس.

Vertical 
succession6 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية  تركيبا

 االسم(.

شعبة النباتات اليت عتا زىر » ىرياتزٌ ال
 7«ظاىر كيقابلها البلزىريٌات.

Flowers8  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت من 
االسم "زىرة" على ىيئة 

 رتع اظتؤٌنث الٌساَف.
 
 
 

                                                             
 .2/1003معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
معجم مصطلحات علم النبات )أكؿ معجم شامل بكل مصطلحات علم النبات اظتتداكلة كتعريفاهتا(: زينب منصور حبيب، دار أسامة  2

 .42ـ، ص2013األردف، الطبعة األكُف،  -للنشر كالتوزيع، عماف
 .2/1004معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .9عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .1/688معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .443شفيق اطتطيب، ص عرب(: أزتد –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .2/1524معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .663، 592عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .2/1004معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .229عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية 8
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كٌل زيت طيٌار لو رائحة، يوجد » الزٌيت العطرمٌ 
 1«النٌبات ك زىره.يف أكراؽ 

Essential oil2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
اعترمونات اظتختلفة اليت تنتجها » اعترموف النبايتٌ 

النباتات، كىي تسيطر أك تنظٌم 
اإلنبات كالٌنمو كاأليض أك أم 

 1«نشاطات فسيولوجٌية أخرل.

Plant hormone2  معجمٌية داللٌية مرٌكبة كحدة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.

فتو أك حركة كائن عضوم ال » انتحاء ضوئيٌ 
عنقٌي باٌّتاه مصدر الضوء أك 

 3«بعيدا عنو.

Phototropism4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 االصطالحّي:االشتراك -

األحياء+حقل حقل 
 النبات.

حتٌوؿ بعض أجزاء النباتات عن » حتٌوؿ ليليٌ 
 5«أكضاعها عند حلوؿ الليل.

Night shift6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
نقل حبوب الٌلقاح من » تلقيح ذايتٌ 

الطٌلع)عضو التذكَت( إُف 
اظتيسم)عضو التأنيث( بواسطة 

 7«الريٌاح.

Self-pollination8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
 
 
 
 

                                                             
 .2/1013معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .205عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .3/2345معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .450، 283عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –صطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظت2
 .2/1374معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .443عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/587تار عمر، معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼت5
 .400عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .3/2026معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .536عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
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نقل حبوب الٌلقاح بُت النباتات » تلقيح الىوائيٌ 
 1«كاألشجار يدكيا بدكف اعتواء.

Anaerobic 
pollination2 

كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة 
)مصاحبة منفيا تركيبا كصفيٌا

 ثنائٌية(.
مرض يصيب العنب فيفسده، » عفونة بيضاء

 1«كسببو فيطر غتهرٌم.
White rot2  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة

تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 
 االسم(.

مرض يصيب كرؽ العنب » عفونة سوداء
 3«كأغصانو.

Black rot4  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا كصفيٌا)مصاحبة ثنائٌية 

 االسم(.
علم دراسة األزىار من حيث » علم األزىار

عددىا كتوزيعها كنوعها يف منطقة 
 5«أك أكثر.

Anthology6  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.
علم يعٌت بدراسة أنواع » علم الفطريات

الفطريات كالعفن كاطتمائر 
كأمراض البياض ك خصائصها ك 

 7«حياهتا.

Mycology8  كحدة معجمٌية داللٌية مرٌكبة
تركيبا إضافيٌا)مصاحبة 

 ثنائٌية االسم(.

 

 

 

 

                                                             
 .3/2379بٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العر 1
 .456، 19عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .2/1522معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .679، 518يب، صعرب(: أزتد شفيق اطتط –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
 .2/1522معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 . 518، 55عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .2/1003معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .23عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية 6
 .3/1722معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .393عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
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 التعليق على الجدول:

ثنائٌية اظتصاحبة تنٌوعت  كحدات معجمٌية مركبةعلى ىيئة  النباتيةصطبلحات االأغلب جاءت  
 كحدتُتبعيدا عن الًٌترتة اصتزئٌية إُف جانب  كالًتكيب اإلضايفٌ الوصفٌي بالدرجة األكُف تراكيبها بُت الًتكيب 

 السداسي على زنة اظتصدر )ازىرار( ُفاصتذكر العربية األصيلة، األك  ا باالشتقاؽ منتكضعُت تبسيط
 . (زىرةاالسم )اَف" أخذا من على زنة "رتع اظتؤنث السٌ )زىريات(  ةكالثاني (،رٌ اٍزى) الفعلأخذا من  "افعبلؿ"
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 الهندسة:مصطلحات حقل . 24
 عبارةال /المصطلح 
 ةالعربي ةاالصطالحيّ 

 األجنبيّ  مقابلال مدلوله
 باللغة اإلنجليزيّة

 نوعه

بيعد نقطة عن مستول اظتًٍحوىرٍين » سيٍتٌ إحداثي أفقٌي أك 
 1«العادٌم كالعيٌٍت.

 

Abscissa2  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 

 االسم(.)مصاحبة ثنائٌية 
بػيٍعدىا العمودٌم عن احملور » إحداثٌي رأسي لنقطة

 3«األفقٌي.
Ordinate of a 

point4 
كحدة معجمٌية دالليٌة 
 مرٌكبة تركيبا إضافيا
)مصاحبة ثبلثٌية االسم 

 +حرؼ اصتر "لػػػ"(.
أبعاد يتعٌُت ّٔا موضع نقطة ما » إحداثيات

 5«بالنسبة إُف أساس اإلسناد.
Coordinates6 

 
كحدة اشتقاقٌية داللٌية 
بسيطة ػتدثة صيغة من 
االسم "إحداث" على 

اَف السٌ اظتؤنث  ىيئة رتع
يف إطار ما جٌوزه غتمع 

 القاىرة.
ين ِبطّْ » اطتط البياينٌ  دتثيل العبلقة بُت متغَتّْ

 7«ميٍنحنو متَّصل أك مينفصل.
Graph8  كحدة معجمٌية دالليٌة

مرٌكبة تركيبا كصفيٌا 
 ثنائٌية االسم(.)مصاحبة 

 
 
 
 

                                                             
 .1/453معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .2عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –لحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم معجم اظتصط2
 .1/453معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 3
 .418عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 4
 .1/453 معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .124عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 6
 .1/663معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 7
 .259عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 8
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نسخة صوريٌة عن ؼتٌططات » الطٌبعة الٌزرقاء
معماريٌة أك رسومات ميكانيكيٌة 
مرسومة ِبطوط بيضاء على خلفيٌة 

 1«زرقاء.

Print, blue1  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
 

يستخدمو نظاـ أساسو كحدة اظتًت، » الٌنظاـ اظتًتمٌ 
 2«العلماء يف رتيعٌ أؿتاء العاَف.

Metric system3  كحدة معجمٌية دالليٌة
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
فرع من فركع اعتندسة يعرٌب عن » اعتندسة التحليلٌية

األشكاؿ اعتندسٌية باحملاكالت 
 4«اصتربيٌة.

Analytic 
geometry 5 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
فرع اعتندسة الذم يدرس األشكاؿ » اعتندسة الفراغية

يف ثبلثة أبعاد مثل اظتكٌعبات 
 6«كالكرات كالزكايا بُت اظتستويات.

Spherical 
geometry7 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 االسم(.مصاحبة ثنائٌية )
فرع من العلـو اعتندسٌية يستخدـ » اعتندسة الكيميائية

اضتقائق كاظتبادئ الكيميائٌية يف 
 8«األغراض الٌصناعٌية.

Chemical 
Engineering9 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
كصفيٌا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
نقطة ثابتة إذا نسب بعدىا عن » بؤرة القطع اظتخركطيٌ 

نقطة على منحٌت القطع  أمٌ 
اظتخركطٌي إُف بعد ىذه النقطة من 
 الٌدليل كانت النسبة مساكيٌة

 10«لبلختبلؼ اظتركزٌم.

Focus of conic 
section11 

كحدة معجمٌية دالليٌة 
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 

مصاحبة ثبلثٌية كصفيٌا )
 االسم(.

 

                                                             
 .2/983معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .465عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .3/2064معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 .376زتد شفيق اطتطيب، صعرب(: أ –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  3
 .3/2371معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .19عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 5
 .3/2371معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
 .567عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –سية )إنكليزم معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتند7
 .3/2371معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  8
 .91عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  9

 .1/152معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  10
 .87عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  معجم اظتصطلحات11
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 /راسم األشكاؿ
 راسم السطوح

 

رسم عنصر ىندسٌي يقـو بتوليد »
ىندسٌي خاصَّة تكوين خط مستقيم 
ا بانتقالو بطريقة  يشكّْل سطحن

 1«معينة.

Describent1  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
قطعة مستقيمة تصل بُت اظتركز » شعاع دائرة

كنقطة من الدائرة، كىو نصف 
 2«القطر.

Circle ray3  دالليٌة كحدة معجمٌية
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

سداد ينفتح من تلقاء نفسو عندما » صماـ األماف
.  4«يزيد الٌضغط عن اضتٌد اظترسـو

Safety valve5  كحدة معجمٌية دالليٌة
إضافٌيا مرٌكبة تركيبا 

 مصاحبة ثنائٌية االسم(.)
يتناكالف العلم كالتكنولوجيا اللذاف » علم الٌصواريخ

الصواريخ كحبوثها كتطويرىا  نظرية
 6«ها كاختبارىا ك استعماعتا.ئكبنا

Rocketry7  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

وؿتوىا كتزيينها كفق فٌن تشييد اظتنازل» فٌن العمارة
 8«قواعد معيٌنة.

Architecture9  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا إضافٌيا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

نقطة داخل الدائرة تتساكل » مركز الدائرة
اظتستقيمات اطتارجة منها إُف 

 10«احمليط.

Centreof circle11  كحدة معجمٌية دالليٌة
مرٌكبة تركيبا إضافٌيا 
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

 
 

                                                             
 .2/890معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .153عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 1
 .2/1209معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،2
 .670، 530إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص –اظتورد )قاموس عرٌب 3
 .2/1321معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .523عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 5
 .2/1287معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
 .777إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص –اظتورد )قاموس عرٌب 7
 .2/1552معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  8
 .28عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 9

 .1/783معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  10
 .87عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –جم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم مع11
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مسطرة مقٌسمة إُف درجات لرصد » مسطرة تقونتيٌة
 1«أك لقياس األطواؿ.

Evaluation ruler2  كحدة معجمٌية دالليٌة
 مرٌكبة تركيبا كصفيٌا
 )مصاحبة ثنائٌية االسم(.

مهندس نتارس مهنة البناء، كرسم » معمارمٌ 
األبنٌية كتصميمها كاإلشراؼ على 

 1«تنفيذىا.

Architect2  كحدة اشتقاقٌية داللٌية
بسيطة ػتدثة صيغت 
على زنة االسم 

 وب. اظتنس
 

 التعليق على الجدول:

بالدرجة  اكصفيٌ ا تركيب كحدات معجمية مركبة ىيئةعلى  اعتندسيةصطبلحات االكردت أغلب 
إُف جانب مصطلحُت اشتقاقٌيُت، يف حُت نبلحظ غياب هنائٌي ألسلوب الًٌترتة  اإضافيٌ ا تركيباألكُف ك 

اعتندسة  غتاؿيف  اظتنقولة ديدةصت اصتزئٌية، ؽتٌا يعكس لنا استيعاب علماء العربية اصتٌيد للمفاىيم العلمٌية
 .أسراره كخباياه عرفوا ىذا العلم قدنتا كحبثوا خاٌصة كأٌف العرب قد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .3/1876معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .1040، 357إنكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص –اظتورد )قاموس عرٌب 2
 .2/1553معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .28عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 2
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 الّترجمة. عن طريقما تطور دالليا من المفردات العربية المبحث الخامس: 

العربٌية اليت تطٌورت معانيها يف العربٌية اظتعاصرة عما عيرًفت بو يف  فرداتيصف ىذا اظتبحث اظت 
الٌدالٌِف، كقد انعكس ، بعٌدقتا عامبلف من عوامل التطٌور 1العربٌية القدنتة بفعل الًٌترتة أٌكال كالٌتعريب ثانٌيا

ىذا اظتظهر التطٌورٌم بالٌدرجة األكُف كبكل كضوح يف األلفاظ العاٌمة ذات االستعماؿ اليومٌي اليت ىي أكثر 
عرضة للتغٌَت من اظتصطلحات العلمٌية اليت يغلب عليها االشًتاؾ ما بُت اضتقوؿ اظتعرفٌية، ؽتٌا يصعب على 

و قمنا ٌية األنسب عتا أك باألحرل اليت انتقلت مفاىيمها إليها، كعليالباحث إسنادىا إُف اظتقاببلت األجنب
عيار "النُّقلة اظتعنويٌة" من غَت اظتتطوَّر منها بناء على م اظتفردات العربيةمن  ثأك اظتستحدى بالٌتمييز بُت اظتتطوَّر 

من معٌت لغوٌم إُف معٌت ، أك إُف معٌت لغوٌم آخر غَت األٌكؿ من معٌت لغومٌ  فردةنتقل يف ضوئو اظتتالذم 
 .ةاظتستعمل بو ألٌكؿ مرٌ  اصطبلحٌي جديد ال نتٌت بصلة ظتعناه اللغومٌ 

 اظتصطلحات كفق اطتطٌة اآلتٌية:ىذه األلفاظ ك  كعليو قمنا بدراسة

 العربٌية ذات اظتعاين اصتديدة اليت حوهتا مدٌكنة البحث.  اظتفرداتكإحصاء رتع -

مع اإلشارة إُف اضتقل اظتعريٌف الذم ينتمي إليو   ىجائياجدكؿ ترتيبا  ترتيب اظتصطلحات العلمٌية ضمن -
 .-اظتذكورة سابقا-العلـو اظتعتمدة يف مدٌكنة البحثكٌل مصطلح عن طريق اختصارات 

 .ىجائياترتيب األلفاظ العامة ضمن جدكؿ ترتيبا  -

القدنتة مبراعاة ترتيبها كاصتٌدة يف اللغوية العربية يف اظتعاجم للمفردات البحث عن اظتعاين اللغويٌة القدنتة  -
 .معانيها

احملدثة عتذه األلفاظ كاظتصطلحات كما كردت يف مدٌكنة البحث مع  ذكر اظتعاين اللغويٌة كاالصطبلحٌية-
 بعض األمثلة التوضيحٌية )إف كجدت(.

                                                             
ألٌف رتعنا دكر كٌل من الًٌترتة كالتعريب يف التطٌور الدالِف حتت عنصر كاحد ّتٌنبا للٌتكرار، كبالٌذات يف فصل الًترتة دكف فصل التعريب 1

-بطبيعة اضتاؿ-بٌية ىو تررتتو بالبحث عن اظترادؼ العرٌب اظتناسب لو، مٌث تعريبو إذا تعٌذرت تررتتواألصل يف نقل اللفظ األجنبػٌي إُف اللغة العر 
 أم اقًتاضو. 
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اظتعاجم اظتصطلحٌية اظتزدكجة أك اظتتعٌددة  إُف كذلك بالعودة ،ثبت اظتصطلحات العلمٌية باللغة اإلؾتليزيٌة-
، مٌث اظتعاجم أصدرىا آّمع اللغوٌم بالقاىرةاللغات لبعض اظتؤٌلفُت كاظتًترتُت، مٌث اظتعاجم اظتتخٌصصة اليت 

 كالقواميس اللغوية العامة اظتزدكجة.

كذلك من خبلؿ الٌرجوع إُف اظتعاجم كاإلؾتليزيٌة،  ثبت األلفاظ العاٌمة يف الكتابة األجنبٌية باللغتُت الفرنسٌية-
 العاٌمة اظتزدكجة اللغة. كالقواميس اللغويٌة

بالكتابة الصوتٌية اظتعرٌبة )إف كيًجدىت( بناء على ما كرد يف العلمية كاظتصطلحات  العامة ثبت األلفاظ -
 .، مع اإلشارة إُف طبيعة اللفظ أك اظتصطلح اظتقًتض معٌرب أـ دخيلمدكنة البحث

 :المختصرات المستعملة في الجدولين 

 )مع(: معٌرب.

 )دخ(: دخيل.

 )فر(: فرنسية.

 )إنج(: إؾتليزية.
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 المصطلحات العلمّية:أّوال: 
 مفردةال

 العربّية
األجنبّي  المقابل المستحدث مدلولها القديم دلولهام

 باللغة اإلنجليزيّة
رادف الم
 معّربال

 هب
 

 األىًثَت
 1)فز(

الكرًني، تيؤثًريهي بفضلك على كاألثَتي »
 2«غَته، كاظتصدر: اإلثرة.

كاألثَت من الدكاب: العظيم األثر »
 3«يف األرض حبافره.

كسط افًتاضٌي يعٌم الكوف »
كيتخٌلل رتيع أجزائو، كيًضعى 
لتعليل انتقاؿ الضَّوء أك 
الصَّوت أك اضترارة يف الفراغ 
"نقلت كقائع اظتؤدتر عرب 

 4«موجات األىثَت".

Ether5  

 األىًثَت
 6 )كم(

كاألثَتي الكرًني، تيؤثًريهي بفضلك على »
 7«غَته، كاظتصدر: اإلثرة.

كاألثَت من الدكاب: العظيم األثر »
 8«يف األرض حبافره.

سائل عضوٌم طيٌار، ال لوف »
لو، ييستخدـ مذيبنا يف 
الصّْناعة، كؼتدّْرنا يف 

 9«الطٌّْب.

Ether10  

 األىثًيل
 11 )كم(

كالتىأثيلي: التأصيلي، يقاؿ: غتده »
 12«ميؤىثَّله كأىثيله.

ـي يىديؿُّ عىلىى » اعٍتىٍمزىةي كىالثَّاءي كىالبلَّ
ًعًو.  13«أىٍصًل الشٍَّيًء كىّتىىمُّ

غتموعة أحاديٌة التكافؤ، »
مكٌونة من ذرٌتُت من الكربوف 
كستس ذرات من 

 14«اعتيدركجُت.

Ethyl1  

                                                             
 .1/61معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .8/237العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )أ ث ر(،  2
 .1/87غتمل اللغة: ابن فارس، مادة )أ ث ر(،  3
 .1/61معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .206عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  5

 .1/61معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
 .8/237العُت: الفراىيدٌم، مادة )أ ث ر(،  7
 .1/87مادة )أ ث ر(، غتمل اللغة: ابن فارس،  8
 .1/61معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .07عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص -إؾتليزم، إؾتليزم -اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء )عرب10
  .1/63معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  11
 .4/1620ىرٌم، مادة )أ ث ؿ(، : اصتو )تاج اللغة كصحاح العربٌية(الصحاح  12
 .1/58مقاييس اللغة: ابن فارس، مادة )أ ث ؿ(،  13
 .1/63معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  14
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 أىًجيج
 1 )كم(

 2«تؤجُّ أجيجان.أجًت النٌار »
: أجيج اٍلًكَت من حفيف » ًلكى كىكىذى

 3«النَّار.

تفاعل كيميائي شديد يولٌد »
حرارة أك ضوء أك كليهما، 
كلكنو ال لتدث بسرعة 

 4«تكفي إلحداث انفجار.

Deflagration5  

 6ًإٍخراج
 نف/بد

ٍلتيوي ميٍدخىبلن، كأٍخرىٍجتيو » : أٍدخى ييقاؿي
ٍلتيو إٍدخاالن، ؼتيٍرىجان على معٌت  أٍدخى

  7«كأٍخرىجتيو إٍخراجان.

ًف، كىقىٍد » اطتٍىاءي كىالرَّاءي كىاصٍتًيمي أىٍصبلى
ا، ًإالَّ أىنَّا سىلىٍكنىا  نػىهيمى نتيًٍكني اصتٍىٍمعي بػىيػٍ
: النػَّفىاذي عىًن  الطَّرًيقى اٍلوىاًضحى. فىاأٍلىكَّؿي

ؼي لىٍونػىٍُتً.  8«الشٍَّيًء. كىالثَّاين: اٍخًتبلى

ل األثر األدٌب أك شك»
الفنػٌّْي، أم تصميمو كأسلوبو 

 9«ك طبعو "توٌُف اإلخراج".

Direction10  

 أيٍسطوانة
 11 )سق(

 12«األيٍسطيوانةي معركفة.»

ك الٌسارية: أيٍسطيوانة من حجارةو » 
 13«أك آجيٌر.

قرص تسٌجل فيو أصوات »
الغناء أك اظتوسيقى أك 

 14«غَتقتا.
 

Disc15  

                                                                                                                                                                                   
 .07عرب(: ػتمود خضارل معلو، ص -إؾتليزم، إؾتليزم -اظتعجم اضتديث ظتصطلحات الكيمياء )عرب1

 .1/64عمر،  معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 1
 .6/198العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )أ ج ج(،  2
 . 1/54رتهرة اللغة: ابن دريد، مادة )أ ج ج(، 3
 .1/64معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .148عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  5

 .1/626العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة  6
ق 1424مصر، -ديواف األدب: الفاراب، أبو إبراىيم إسحاؽ بن إبراىيم بن اضتسُت، حتقيق: أزتد ؼتتار عمر، مؤسسة دار الشعب، القاىرة7
 .2/336ـ، 2003/ 
 .2/175مقاييس اللغة: ابن فارس، مادة )خ ر ج(،  8
 .1/627أزتد ؼتتار عمر،  معجم اللغة العربية اظتعاصرة:9

10The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p249. 

.1/93معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،   11  
 .7/216العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )س ط ف(، 12
 .7/292نفسو، مادة )س ر م(،  اظتصدر13
 .1/93معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 14

15The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p250. 



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

422 

 ًإٍسقاط
 1 )ىس(

كاإلسقاط: مصدر أسقطت اظترأة »
 2«إذا ألقت كلدىا لغَت دتاـ.

 3«حذؼ الٌشيء: إسقاطو.»
كحىدُّ الٌنقصاف: ًإٍسقىاط الٌشيء »

عىمَّا كىافى ًفيًهوىذىًلكى أىنَّك لىو أسقطتو 
 (....)عىمَّا كىافى ًفيًو كىافى نػيٍقصىانا

 

موقع عمود أينزؿ من نقطة »
على مستقيم أك على مستوو 

 4«سطح.أك 
 
 
 

Projection5  

 أىطٍلىسي 
 6 )جغ(

ئاب: »)...( ك األطلىسي من الذّْ
الذم قد تساقىطى شىعريه، كىو أخبىثي 

   7«.(..)ما يكوف

: الثػىٍوبي اطتىلىقي، كالذٍّْئبي » كاألطٍلىسي
األٍمعىطي يف لونًًو غيبػٍرىةه إُف السواًد، 
ككلُّ ما على لونًًو، كالرجلي إذا ريًميى 

 ، كاألسودي كاضتىبىًشيّْ كؿتوًه، بقبيحو
. ، كالساًرؽي  8«كالوىًسخي، ككىٍلبه

 

 

 

غتموعة خرائط أك مصوَّرات »
جغرافٌية "اشًتل الطبلبي 

 9«أطلس البلداف العربٌية".

Atlas10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2/1078معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
ـ، مادة )س ؽ 1976العراؽ، )د.ط(،  -التقفية يف اللغة: البندنيجٌي، أبو بشر اليماف، حتقيق: خليل إبراىيم العطٌية، مطبعة العاين، بغداد2

 .525ط(، ص
 .4/1341 ؼ(، ذ )ح مادة اصتوىرٌم، :)تاج اللغة كصحاح العربٌية(الٌصحاح 3
 .2/1078معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4
 .534عرٌب(، إعداد فريق العمل يف اظتنظمة، ص-إؾتليزم / إؾتليزم-اظتنتقى معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب5

 .1/101معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
 .7/214 العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ط ؿ س(، 7
 .1/554القاموس احمليط: الفَتكزأبادم، مادة )ط ؿ س(،  8
 .1/101معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .32عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم 10
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 ًبٍرشاـ
 1 )كم(

الربمشة: إدامةي الٌنظر. كالربشاـ: »
ربشمي: اضتادُّ النَّظر، 

ي
االسم، كاظت

 2«الرجلي: ]أداـ النَّظر[.كبرشم 
بػىٍرشىمى الرجل، إذا كجىمى كأظهىرى »

 3«اضتزف.
رى اضتيٍزفى، أىك » بػىٍرشىمى: كًجمى، كأٍظهى

شىنَّجى الوىٍجوى، كىلىوَّفى النُّقطى 
 «.(..)أٍلوانان 

أغلفة دقيقة ييوضع فيها »
ظتريض كال الدكاء كيبتلعها ا
سُّ بطعم الدَّكاء.  4«لتي

 

Capsule5  كبسولة
 6(دخ)

 تأبَت
 7 )طب(

: تػىٍلقيحي النَّخل، كمثلو: » كاألىبري
 8«التٍَّأبَت، يأبػيريىا كيػيؤىبػّْريىا.

معاصتة بوخز اإلبر يف »
مواضع معيٌنة من األنسجة 
كاألعضاء حيث تبقى اإلبر 
فيها لبعض الوقت "تأبَت على 

 9«الطريقة الصينٌية".

Pollination10 
 
 
 

 

 

 ًجٍبلة
 11 )شر(

اصتبىل: تأسيس خلقتو اليت كًجبلىةي »
جيًبلى عليها. كًجبلةي األرًض: 
: توسيو  ا. كًجبلةي كلّْ ؼتلوؽو ًصبلّٔي
الذم طيبع عليو. كجبلة الوجو: 

  12«بىشرتيو.

ماٌدة شبو زالليَّة، معقَّدة »
الًتَّكيب الكيماكٌم، كتػيعىٌد 
األساس الطبيعٌي للحيواف 

 13«كالنَّبات.
 
 

Protoplasm 
14 

 بركتوببلـز
 15 )دخ(

                                                             
 .1/189معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .6/303عُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ب ر ش ـ(، ال 2
 .5/1871: اصتوىرٌم، مادة )ب ر ش ـ(، )تاج اللغة كصحاح العربٌية(الٌصحاح 3
 .1/189معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  4

 .80عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  5
 .3/1899معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6

.1/53اظتصدر نفسو،   7  
 .8/290العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )أ ب ر(، 8

 .1/53معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9
 .1641عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –اظتعجم الطيٌب اظتوحد )إنكليزٌم  10
 .1/342اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  معجم 11
 .6/136العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ج ب ؿ(،  12

 .1/342معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  13
 .469عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  14
 .1/198عاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظت 15
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 جرثومة
 1 )حي(

اصتيرثوـي: أصل كلّْ شجرةو كتتمع »
اب. كجرثومة كل شيء:  إليها الًتُّ
تمعيو، كجيرثيومة العرب:  أصلو كغتي

 2«أصلهم كغتتمعهم يف أصطمتهم.
كجيرثومة النٍَّمًل: قػىٍريتو. كاصتيٍرثيومة: »

التػُّرىابي الًَّذم تىٍسفيو الريحي، كىًىيى 
 3«النٍَّملي ًمنى التػُّرىاًب.أىٍيضنا مىا كتىٍمىعي 

كائن غتهرٌم ذك خلٌية »
كاحدة شكلو مستطيل أك 
مكٌور أك لوليٌب، يسبّْب 

 4«األمراض.

Germ5 
 
 
 

 

 حساب
 6 )قص(

: عىدُّؾى األشياء.» رصيد يف مصرؼ كؿتو » 7«كاضًتسابي
ذلك "أرسل اظتصرؼ لعميلو  

 8«كشف حسابو".

Account9  

ًليَّة  خى
 10 )حي(

كاطتىًليَّةي: اظتوضع الذم يعسل فيو »
النحل، كالكيوىارةي اليت تتخذ من 

كاطتىًلٌيةي: الٌسفينة تسَت  (...)طُت
من ذاهتا من غَت جذب، كرتعها 

 11«(...)خىبليا
كاطتىًليَّةي من اإًلًبًل: الػميخىبلَّةي »

ٍلًب، أك اليت عىطىفىٍت على  للحى
 12«كىلىدو..

كحدة بناء األحياء من »
أك حيواف، صغَتة نبات 

اضتجم ال ترل بالعُت آٌّردة، 
كتتألف اظتادة اضتٌية للخلٌية 
، من النواة  كىي الربكتوببلـز
كالسيتوببلـز كغشاء ببلزمٌي 
لتيط ّٔا، كلتيط باطتلٌية 
النباتٌية كذلك جدار خلوم 
يتكٌوف معضمو من 

 13«الٌسليلوز.

Cell14  

                                                             
 .1/358اظتصدر السابق، 1 
 .207، 6/206العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ج ر ث ـ(، 2
 .12/95لساف العرب: ابن منظور، مادة )ج ر ث ـ(، 3
 .1/358معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 4
 .240عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 5

 .1/490معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
 .3/149العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ح س ب(، 7

 .1/490معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  8
 .569عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، ص -نكليزم اظتعجم الشامل ظتصطلحات )العلـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظتصارؼ( إ 9

 .1/693معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  10
 .4/307العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )خ ؿ ك(، 11
 . 1/1280القاموس احمليط: الفَتزأبادم، مادة )خ ؿ ك(، 12
 .1/693معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 13
 .123عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –ونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم معجم قاري14
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 1ذرة
  (، كم)فز

« ، الواحدةي ذيرىةه أم كالذُّرىة: حىبّّ
 1 «أٍرزىفي.

: رتع ذىرَّةو، كىي أصغر » الذىرُّ
النمل، كمنو شتى الرجل ذرا، ككٌت 

 2«بأىب ذر.

أصغر جزء يف عنصر ما، »
يصٌح أف يدخل يف 
التفاعبلت الكيميائٌية، كاليت 
ـى اظتركَّبة،  تؤلّْف األجسا
كتتكوَّف الذرَّةي من نواة )حتتوم 

كمن النيوتركف كالربكتوف( 
اإللكًتكف الذم يدكر حوؿ 

ثبلثٌي  -النواة "عاًَف ذرَّة
 3«الذرٌة".

Atom4  

 راسم
 5 )ىس(

« : تي . كتػىرىشتَّ الرٍَّسمي بقٌية األىثػىرى
نىظىٍرتي إُف ريسيوـً الٌداًر كالرٍَّكسىم: 
تىم بو  لوىٍيحه فيو كتاب منقيوشه متي

 6«الطَّعاـ]كاصتميع الرَّكاسيم[.
: الى (...)» أىقيوؿ ًإالَّ رىسىمى فػىهيوى فػىقىاؿى

 7«راسم من إبل ركاسم.

خط مستقيم يوٌلد انتقالو »
سطحا معيٌنا "راسم 

 8«اظتخركط".
 
 
 

Plotter9  

 سوابح
 10 )حي(

كالسَّواًبحي: اطتٍىٍيلي ألىهنا تىٍسبىح، »
 11«كىًىيى ًصفىةه غىالًبىةه.

ما يسبح يف ماء البحر من »
األحياء حبركة ذاتٌية، بداية من 
الكائنات آّهريٌة إُف 

 12«اضتوت.
 

Nekton13  

                                                             
 .1/807معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 1
 .8/194العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ذ ر ك(، 1
 .2/663: اصتوىرٌم، مادة )ذ ر ر(، )تاج اللغة كصحاح العربٌية(الٌصحاح 2
 .1/807اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربٌية 3

 .33عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  4
 .2/890معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 5
 .7/252العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ر س ـ(، 6
 .2/720رتهرة اللغة: ابن دريد، مادة )ر س ـ(، 7
 .2/890معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 8
 .525عرٌب(، إعداد فريق العمل يف اظتنظمة، ص-إؾتليزم / إؾتليزم-اظتنتقى معجم باظتصطلحات العلمية كاعتندسية )عرب9

 .2/1024معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  10
 . 3/210ٌيده، مادة )س ب ح(، احملكم كاحمليط األعظم: ابن س11
 .2/1024معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  12
 .361عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم 13
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 سيولة
 1 )قص(

السٍَّيل: معركؼ، كرتعو: »
 2«سيييوؿ.

 

مقدرة الٌسهم على »
استيعاب كمٌية كبَتة من 
عمليات الٌشراء أك البيع دكف 

 3 «تغٌَت كبَت يف الٌسعر.

 

Liquidity4  

 شفرة
 5 )حس(

كالشَّفرةي: السّْكُتي، كاصتمع: »
  6«كالشّْفار.الشَّفري 

كشىٍفرىة الٌسيف: حدُّه كالشٍَّفرىة: »
السكُت أىٍيضا، كىييسمى إزميل 

 7«اضتىٌذاء شىٍفرىة.

 

نظاـ رموز ييسهّْل االتّْصاؿ »
بُت اإلنساف ك اآللة "عناصر 

شفرة  -الٌشفرة
 8«التعليمات".

Code9  

 صكٌ 
 10 )قص(

: اصطكاؾ الرجلُت. » الٌصكُّ
: ضرب الٌشيء  بالٌشيء كالصَّكُّ

 11«شديدان.

شيك، فتوذج مطبوع »
بشكل معٌُت يستعملو 
الػػمػػيػػودع يف أحد اظتصارؼ 
لؤلمر بدفع اظتبلغ احملٌرر 

 12«بو.
 
 
 

Cheque13  
 
 
 
 

                                                             
 .2/1151معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .7/299العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )س م ؿ(، 2
 .2/1151معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .297عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، ص -اظتعجم الشامل ظتصطلحات )العلـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظتصارؼ( إنكليزم 4
 .2/1310معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .6/254دة )ش ؼ ر(، العُت: اطتليل بن أزتد، ما6
 .2/729رتهرة اللغة: ابن دريد، مادة )ش ؼ ر(، 7
 .2/1310معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  8

 .101عرب(: أزتد شفيق اطتطيب، ص –معجم اظتصطلحات العلمية كالفنية كاعتندسية )إنكليزم  9
 .2/1310معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 10
 .5/271العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ص ؾ(، 11
 .2/1310معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر، 12
 .573عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، ص -اظتعجم الشامل ظتصطلحات )العلـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظتصارؼ( إنكليزم 13
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 فأرة
 1 )حس(

الفىٍأر، مهموز، كالواحدةي: فأرة، »
  2«كاصتميع: الًفئراف.

كالفىأرىةي: ريح ّتتمع يف رسغ »
 3«انفشٍَّت.البعَت، فإذا ميسَّت 

كالفىٍأرةي غيفَّة اعًتٌر أىم قيوتيو، كىًقيلى: »
  4)...(«الغيفَّة الفٍأرة فػىلىٍم ييسىقٍ 

جهاز صغَت يف حجم »
قبضة اليد يشبو شكل الفأر، 
يتٌم توصيلو باضتاسب عرب  
كابل، كعندما يتٌم حتريك 
الفأرة على السَّطح تقـو كرة 
دائريٌة أسفلها بإرساؿ 

فيتحٌرؾ  اظتعلومات للحاسب
اظتؤشّْر على الٌشاشة، 
كبالضغط على ًزٌر معُتَّ يتمَّ 

  5«تنفيذ األمر اظتشار إليو.

Mouse6  

 قسيمة
 7 )قص(

كىذه األرض قىسيمةي ىذه أم »
عزلت منها، كىذا اظتكاف قىسيمي 

كالقىسيمة ًفيهىا » 8«ىذا ك ؿتوه.
ًف، قيل: طيليوع اٍلفٍجر، كىقيل:  قىوالى

ونة العطٌار.   9«جى
 10«القسيمةي: اظترأةي اصتميلةي.»
 11«(...)كالقسيمة: السُّوؽ»

كرقة من عٌدة أكراؽ مرٌقمة »
كمرفقة بسهم أك صٌك ماٌِف 
تقطع عند كٌل استحقاؽ لقاء 
اضتصوؿ على الفائدة أك 

 12«األرباح.
 
 
 
 

Coupon13  

                                                             
 .3/1660عمر،  معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار 1
 .8/282العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ؼ أ ر(، 2

 .2/777: اصتوىرٌم، مادة )ؼ أ ر(، )تاج اللغة كصحاح العربٌية(الصحاح  3
 .9/270لساف العرب: ابن منظور، مادة )غ ؼ ؼ(،  4
 .3/1660معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5

6 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p497. 

 .1714-3/1713معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .5/86العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ؽ س ـ(، 8
 .2/852رتهرة اللغة: ابن دريد، مادة )ؽ س ـ(، 9

 الطبعةلبناف، -اللغة: األزىرٌم؛ أبو منصور ػتمد بن أزتد بن اعتركم، حتقيق: ػتمد عوض مرعب، دار إحياء الًتاث العرب، بَتكت هتذيب10
 .8/320ـ، مادة )ؽ س ـ(، 2001األكُف، 

 .6/249احملكم كاحمليط األعظم: ابن سٌيده، مادة )ؽ س ـ(، 11
 .1714، 3/1713عمر، معجم اللغة العربٌية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار  12
 .572عرٌب: بشَت عباس العبلؽ، ص -اظتعجم الشامل ظتصطلحات )العلـو اإلداريٌة، احملاسبة، التمويل كاظتصارؼ( إنكليزم  13
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 ليف
 1 )حي(

الليف: معركؼ، كالقطعة: »
 2«ليفة.

 

غتموع خبليا مستطيلة، »
بعض األنسجة تؤلّْف 

اضتيوانٌية كالنٌباتٌية أك بعض 
 3«اظتواد اصتامدة.

 

Fibers4  

 مسرح
 5 )فن(

ػٍسرىحك  مكاف مرتفع دتٌثل عليو »  6«(..).: مىٍرعىى السَّرٍحالػمى
 7«.اظتسرحٌية

 

Theater8 
 

 تياترك)دخ(

9 

 مصًرؼ
 10 )قص(

كىمىا لىك عىن ذىاؾ عيٍندد، أىم »
 11 «مىٍصًرؼ.

: كىصرؼ » ثيو قىاؿى الدٍَّىر: حىدى
كصىٍرؼي الكلمًة: إجراؤىا بًالتػٍَّنوًيًن 
كالصَّرىؼي أىف تىصًرؼى إٍنسىانا على 
كجوو ييريدهي ًإُفى مىٍصًرؼ غًَت 

  12«ذىًلك.

بنك، مينشأة تقـو بعمليٌات »
االئتماف كقبوؿ الودائع 
كتقدًن القركض كإصدار 
النُّقود كتسهيل عمليٌات 
 الدَّفع "أكدعت مٌدخرايت يف

 13 «مىٍصًرؼ إسبلمٌي.

 

 

 

 

Bank14 مع بنك() 
15 

                                                             
 .3/2054معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .8/334العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ؿ م ؼ(،  2
 .3/2054عاصرة: أزتد ؼتتار عمر، معجم اللغة العربية اظت 3
 .220عرب(: ػتمد فرج اضتاسي، ص –معجم قاريونس للمصطلحات البيولوجٌية )إؾتليزم  4
 .2/1054معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .3/137العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )س ر ح(،  6
 .2/1054، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر 7

8 The dictionary English – Arabic (General & scientific dictionary of language and terms): 
by Research & studies centre, p736. 

 .1/306معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9
 .2/1292اظتصدر نفسو،  10
 .3/1279رتهرة اللغة: ابن دريد، مادة )ص ر ؼ(، 11
 .12/114هتذيب اللغة: األزىرٌم، مادة )ص ر ؼ(، 12
 .2/1292معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  13
 .44عرٌب(: احملامٌي نبيو غطٌاس، ص –معجم مصطلحات االقتصاد كاظتاؿ كإدارة األعماؿ )إنكليزم  14

 .1/249معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  15
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 هنٍز)طب(

1 
النػٍَّهز: التناكؿ ]باليد[ كالنهوض »

 2«للتناكؿ رتيعان.

النػٍَّهز: دفعيك الشٍَّيء بًيىًدؾ مثَّ »
قىاليوا: نػىهىٍزتي الٌدلو يف اٍلًبٍئر، ًإذا 
حرٌكتها لتمتلئ، كىاٍلفىاًعل ناىز، 

 3«كالٌدلو منهوزة.

هنزه مثل نكزه كككزه، الكسائي: » 
  4«أم ضربو كدفعو.

كسيلة تقـو على الضَّغط »
باألصابع لفحص جٍسم أك 
عيٍضو يف اصتسم مثل الضَّغط 
على جدار الرَّحم لتشخيص 
زتىٍل، أك النٌػٍهز الكلوٌم 

 5 «لتحريك الكيٍلية.
 

Ballottement
6 

 

 

 التعليق على الجدول: 

نقل اظتفردات من معانيها اللغوية  ماألخذ بوسيلة النقل الٌدالٌِف أ نستنتج من خبلؿ اصتدكؿ أفٌ 
ربية لعبل الناجعة يف تنمية اللغة اسبيبل من السٌ  تكمازال تاألصيلة إُف معاف اصطبلحٌية مستحدثة كان

ٌية كتوسيعها مبا متدـ أبناءىا، كرغم أٌف ىذه الدالالت اظتستحدثة اليت دخلت اللغة العربٌية من لغات أجنب
كجدت ما يرادفها من اظتفردات العربٌية اظتخزكنة يف بطوف اظتعاجم اللغوية القدنتة إاٌل أٌف صٌور استعماعتا 

احملدثوف متعدَّد فيها، فتارة ترد مًترتة كتارة أخرل ترد معرٌبة، كقتا صورتاف ؾتمتا عن الطرائق اليت انتهجها 
 .اللغومٌ  االقًتاضيف 

 

 

 
                                                             

 .3/2293، اظتصدر السابق1
 .4/15العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ف ق ز(،  2
 .2/830رتهرة اللغة: ابن دريد، مادة )ف ق ز(،  3
 .3/900: اصتوىرٌم، مادة )ف ق ز(، )تاج اللغة كصحاح العربٌية(الصحاح  4
 .3/2293معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .215عرٌب(: ػتمد ىيثم اطتياط، ص –فرنسٌي  –حد )إنكليزٌم اظتعجم الطيٌب اظتو 6
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 العاّمة:األلفاظ ثانيا: 
المفردة 
 العربّية

 المقابل األجنبيّ  ها المستحدثمدلول القديم مدلولها
 إنج()فر/

 المرادف
 بهالمعّرب 

دخيل يف العربية، ككتمع على  البَـْرق  » 1برؽ
: بيض السحاب، كبػىرىؽى  كؽي ًبرقاف. كالربي
يربيؽي بيركقان كبىريقان، كأبٍػرىؽى لغة. كالبارقةي: 
، ككل شيء يتؤلأل فهو  سحاب يػىبػٍريؽي
، كيربيؽ بريقان. كيقاؿ للسيوؼ  بارؽه

. ، كبػىٍرؽي  البَـْرق  ك» 2«بواًرؽي اطتيلَّبي
: ا ٍطًمعي ػي ظتاطتيلًَّب، كبػىٍرؽه خيلَّبه

ٍخًلفي 
ي
 3«(...)اظت

نظاـ يبث كيستقبل »
نبضات كهربائٌية تكوف 
ػتطٌات اإلرساؿ 
كاالستقباؿ فيو موصولة 
بأسبلؾ بشكل مباشر 

 4«"مكتب الربؽ".
 

 فر/5
Télégraph 

 6نج/إ
Telegraph 

 

تًًلغراؼ)مع(
7 

 
 
 
 
 
 

كبػىرىٍدتي اطتيبػٍزى باظتاًء: صىبىٍبتيو عليو « 8بريد
ىبليوؿ 

 الَبريد  فبػىلىلتيو، كاسمي ذلك اطتبز اظت
ىرٍبكدي، تىطعىميو النّْساءي للسٍُّمنة

 9«(..).كاظت
، ػػػي : اظتالَبريد  ك» ، كالرَّسوؿي رىتَّبي

كفػىٍرسخاًف، أك اثٍنا عىشىرى ًميبلن، أك ما 
ىٍنزًلىٍُتً، كالفيراًنقي، 

ـى بُتى اظت ألنَّوي يػيٍنًذري قيدَّا
يًد.  10«األىسىًد، كالرُّسيلي على دىكابّْ الربى

نظاـ متىٍتصُّ بنقل »
 11«الرَّسائل كالطُّركد.

 

poste /فر12  
post /إنج13  

 

(دخبيوسطة)
14 

 

                                                             
 .1/192معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
 .156-5/155العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ب ر ؽ(،  2
 .1/81القاموس احمليط: الفَتزأبادم، مادة )ب ر ؽ(،  3
 .1/192، معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر 4
 .1185صـ، 1996لبناف، الطبعة الٌسابعة عشرة، -عرب(: سهيل إدريس، دار اآلداب، بَتكت-اظتنهل )قاموس فرنسي 5

 .1084ـ، ص2000لبناف، الطبعة األكُف، -اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، مكتبة لبناف، بَتكت 6
 .1/297معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1/185، اظتصدر نفسو 8
 .8/28العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ب ر د(،  9

 .1/267القاموس احمليط: الفَتزأبادم، مادة )ب ر د(،  10
 .1/185معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  11
 .949عرب(: سهيل إدريس، ص -اظتنهل )قاموس فرنسي  12
 .767اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 13
 . 1/262معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  14
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قىةي، كالرُّقٍػعىةي الِبطاَقة  » 1بطاقة ، كًكتابىةو: اضتىدى
ىنوطىةي بالثػٍَّوًب، اليت فيها 

رىٍقمي الصَّغَتىةي اظت
ذتىىًنًو، شتيّْيىٍت ألهٌنا تيشىدَّ ًبطىاقىةو من ىيٍدًب 

 2«الثػٍَّوًب.

شرلتة من الورؽ »
الفاخر أك الببلستيك، 
قد تكوف ؽتغنطة، 
يكتب عليها بيانات 
شخص أك شركة أك 
ؿتوقتا، كقد تستخدـ 
ألغراض أخرل  
كسحب نقود من 
البنك أك إجراء اٌتصاؿ 

 3«ىاتفي أك ؿتو ذلك.

Carte/4فر 
Card /إنج 5  

 

 6كارت)مع(

: مىا تػىعىضُّ بًًو اصتىرادةي. التَّْأِشيرةك» 7تأشَتة
كالتٍَّأًشَت: شىٍوؾي ساقػىٍيها. كالتٍَّأًشَتي 
: عيٍقدة يف رٍأس ذىنىًبهىا كاظتًٍخلبُت  كاظتًٍئشاري

 8«كىقتيىا األيٍشرىتاف.
 

شتة تيوضع على » 
جواز سفر دتنح حٌق 
الدُّخوؿ إُف قطر من 
األقطار أك اطتركج منو 
أك اظتركر بو "حصل 

أشَتة أخَتنا على ت
السَّفر إُف خارج 

 9«الببلد".
 
 

 

visa /فر10  
visa /إنج11  

 
 
 

 

 12(دخفيزا )

                                                             
 .3/1890، اظتصدر السابق 1
 .1/868القاموس احمليط: الفَتزأبادم، مادة )ب ط ؽ(،  2
 .3/1890معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .210: سهيل إدريس، صعرب( -اظتنهل )قاموس فرنسي  4
 . 111اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 5
 . 3/1890معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  6
 .1/98، اظتصدر نفسو 7
 .4/22لساف العرب: ابن منظور، مادة )أ ش ر(،  8
 .1/98معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  9

 .1272عرب(: سهيل إدريس، ص -اظتنهل )قاموس فرنسي  10
 .1188اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 11
 .3/1759معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  12
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]أُّبًدلىت التٌاء فيها من  التُّْحفة» 1حتفة
يعٍت  ت ْحفة  كيقولوف: أحٍتىٍفتيو  (...)الواك[

 2«طيرىؼى الفواكو.

التٍُّحفىة، ]ك التٍُّحفىةي: أحٍتىفىو بالشَّيء من »
حٍتىٍفتى بو ما أى : الت ْحَفة  » 3«العىًطيَّة[.

اللىطىف. ككذلك التيٍحفىةي الرجلى من الربّْ ك 
.  4«بفتح اضتاء، كاصتمع حتيىفه

حتيٍفة، شيء قدًن لو »
تكثر يف قيمة زىيدة "

ىذا البػىٍهو األنتيكات 
 5«من كلّْ صنف".

 

Antique /فر6  
Antique /إنج7  

 8أنتيكة)مع(

: سعفة رطبة جيرّْدى عنها الجريدة  ك»  9جريدة
خوصيها كما ييقشأ الورؽي عن 

 10«القضيب.
: سىعىفىةه طويلىةه رىطٍبىةه أك والَجرِيَدة  »

ا،  ياًبسىةه، أك اليت تػيقىشَّري من خيوًصهى
ٍيله ال رىجَّالىةى فيها،  كخى

 11«كاصتيٍرًد، كالبىًقيَّةي من اظتاًؿ.

يوميِّا صحيفة تصدر » 
أك دكريِّا كتنقل إُف 
قػيرَّائهااألخبار كما كتٌد 
يف العاَف من تطٌورات 
سياسٌية كأنباء 
اجتماعٌية كرياضٌية 
كعلمٌية كغَتىا من 
اظتواٌد "نيًشر لو مقاؿ 

لقد  -يف جريدة األىراـ
صٌح ما قالتو 

 12«اصترائد".

 journal13فر/ 
14إنج/  journal 

 1جرناؿ)دخ(

                                                             
 .1/127، اظتصدر السابق 1
 .3/193العُت: اطتليل بن أزتد، )مادة )ت ح ؼ(،  2
 .2/313ديواف األدب: الفاراب،  3
 .4/1333: اصتوىرم، مادة )ت ح ؼ(، )تاج اللغة كصحاح العربٌية(ح الصحا  4
 .1/127معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  5
 .78عرب(: سهيل إدريس، ص -اظتنهل )قاموس فرنسي  6
 .28اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 7
 .1/127معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  8
 .1/361، اظتصدر نفسو 9

 .6/76العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ج ر د(،  10
 .1/272القاموس احمليط: الفَتكزأبادم، مادة )ج ر د(،  11
 .1/361معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  12
 .691عرب(: سهيل إدريس، ص -اظتنهل )قاموس فرنسي  13
 .535اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي،  14

 . 1/366معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  1
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اًء يف ػتىًٍفًلو، اضتىٍفل: »  1حافلة اعي اٍلمى اٍجًتمى
ٍفبلن كحيفيوالن  فىلى اظتاءي لتىًٍفلي حى : حى تػىقيوؿي

ًفيبلن  كحىفيوؿ  َحاِفَلةكىنىاقىةه  (،...)كحى
ٍفبلن  فىلىٍت حيفيوالن كحى اًفل كىقىٍد حى كىشىاةه حى

 2«)...(ٍرعهاًإذا اٍحتػىفىلى لىبػىنيها يف ضى 

سيَّارة أك مركبة كبَتة »
بالبنزين عاٌمة تسَت 

كؿتوه تيستخدـ للنقل 
العاـ كتسع عددنا من 

 3«اظتسافرين.

 Autobus4 فر/
 Autobus5 إنج/ 
 bus 6فر/ 

 bus 7نج/ إ

)مع(أتوبيس
8 
)مع(أكتوبيس
9 

 10باص)مع(
: اٍلقىٍوـي والسَّيَّارَة  : اٍلقىاًفلىةي. والسَّيَّارَة  » 11سيارة

يىًسَتيكفى أينث عىلىى مىٍعٌتى الرُّفٍػقىًة أىك 
 12«(....)اصتٍىمىاعىةً 

عربة آليَّة سريعة »
السٍََّت، تيستخدـ يف 
نقل النَّاس أك البضائع، 
تسَت بالبنزين كؿتوه 

 -"مدخل للسَّيَّارات
 13«سيٌارة مدٌرعة".

 taxi14فر/ 
 15taxiإنج/ 

(دختاكسي)
16 

 
 
 
 

الكبلـى، كبو: أىٍعلىنى بو،   ك جهر» 17غتهار
، كىو غًتٍهىره  رى عادىتيوي : وِمْجهار  كأٍجهى

: أٍعبلىهي،ذلك،  18«(...)ك جهر الصٍَّوتى

جهاز ينقل الصوت » 
بػَّرنا كىو اظتعركؼ  ميكى

 19.«باظتيكركفوف

1فر/   
Microphone 

 

 
 
 

                                                             
 .1/527، اظتصدر السابق 1
 . 157-11/156لساف العرب: ابن منظور، مادة )ح ؼ ؿ(،  2
 .1/527معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  3
 .112سهيل إدريس، صعرب(:  -اظتنهل )قاموس فرنسي 4
 .92عرٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اظتورد اضتديث )قاموس إنكليزم 5
 .185عرب(: سهيل إدريس، ص -اظتنهل )قاموس فرنسي  6
 .98اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 7
 .  1/58معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  8
 . 1/137، اظتصدر نفسو9

 . 1/155نفسو، 10
 .2/1148معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  11
 .4/389لساف العرب: ابن منظور، مادة )س م ر(، 12
 .2/1148معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  13
 .1183عرب(: سهيل إدريس، ص -اظتنهل )قاموس فرنسي  14
 .1081الكرمٌي، صاظتغٍت الفريد: حسن سعيد  15
 . 1/280معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  16
 .1/411، اظتصدر نفسو 17
 .1/369القاموس احمليط: الفَتكزأبادم، مادة )ج ق ر(،  18
 .1/411معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  19

 .783عرب(: سهيل إدريس، ص -اظتنهل )قاموس فرنسي  1
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1/إنج  
Microphone 

 

 ًمٍكركفوف-
 2)مع(

 ميكركفوف-
 3)مع(

، كىو الذم ال ِمْذياع  كرجله ًمٍشياعه » 4مذياع
 5«يٍكتيمي شيئان.

بالكسر: من ال يىٍكتيمي ، والِمْذياع  »
.  6«السّْرَّ

، جهاز  الرَّاديو»
كهرٌب ييعٌد الستقباؿ 
الرَّسائل البلسلكٌية 
اظترسلة بطريق أجهزة 

 7«اإلذاعة.

 فر/
radio8 

 إنج/
radio9 

 

 10راديو)مع(

 ىاتف
11 

تىفى الَهْتف  » : الٌصوتي الشَّديد. ىى
ٍتفان، كىتفًت اضتمامة:  يػىٍهًتفي ىى

 12«]ناحت[.

كىتٍفت بًالرجًل أىتف ىتفا كىتافا ًإذا »
ىتافا ًإذا  كىتف اضٍتماـًصحت بًًو. 

 13.«َهاِتفصىوت. ككل مصوّْت 

آلة تنقل الكبلـ »
كاألصوات إُف بعيد، 

"اتصل  التِّليفونكىي 
دليل  -باعتاتف
مكاظتة  -اعتاتف

 14«ىاتفية". 
 

 15فر/
Téléphone 

16نج/  
telephone 

 17تلفوف)مع(
تليفوف)مع(

18 

                                                             
 .621اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 1
 .2114/ 3معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  2
 . 3/2147، اظتصدر نفسو 3
 .2/832، نفسو 4
 .2/190العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ذ م ع(،  5
 .1/718القاموس احمليط: الفَتكزأبادم، مادة )ذ م ع(،  6
 .2/832معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  7
 .1010عرب(: سهيل إدريس، ص -اظتنهل )قاموس فرنسي  8
 .818اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 . 2/841معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  10
 .3/2322 اظتصدر نفسو، 11
 .4/34ؼ(، العُت: اطتليل بن أزتد، مادة )ق ت  12
 .1/406رتهرة اللغة: ابن دريد، مادة )ق ت ؼ(،  13
 .3/2322معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  14
 .1186عرب(: سهيل إدريس، ص -اظتنهل )قاموس فرنسي  15
 .1084اظتغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 16
 .1/298معجم اللغة العربية اظتعاصرة: أزتد ؼتتار عمر،  17
 .  1/299 اظتصدر نفسو، 18



 الفصل الثاني                                         دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة
 

  

435 

 التعليق على الجدول:

العاٌمة اليت دخلت اللغة العربٌية من لغات  الدالالت اظتستحدثةيٌتضح لنا من خبلؿ اصتدكؿ أٌف 
العربٌية اظتخزكنة يف بطوف اظتعاجم القدنتة باظتعنػى كالٌلفظ اظتناسبُت،  ظتفرداتأجنبٌية كجدت ما يرادفها من ا

ؽتٌا يؤٌكد صبلحٌية استعماعتا للتعبَت عن اظتفاىيم اصتديدة دكف أٌم غموض أك لبس، لكن اظتبلحظ أٌف ىاتو 
 كشيوعا منها العربٌية يف االستعماؿ بل أصبحت أكثر تداكال فرداتاأللفاظ األجنبٌية اظتعرٌبة قد رافقت اظت

ها كحدات ُف جانب الكلمات العربٌية بوصفبدليل كضعها يف اظتعاجم العربٌية اظتعاصرة كمواد معجمٌية إ
معجمٌية ػتدثة دخلت العربٌية اظتعاصرة بكل كضوح كشفافٌية حبٌجة حتمٌية التطٌور اللغوٌم، كىو ما قاـ بو 

كمرادؼ  العربٌية يف شرح معٌت الكلمة األجنبٌية فردة"أزتد ؼتتار عمر" يف مدٌكنة البحث فهو يشَت إُف اظت
 لعربٌية كمرادؼ عتا من جهة أخرل.ا فردةعتا من جهة، كيشَت إُف الكلمة األجنبٌية يف شرح اظت
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 نتائج الفصل:

اختبلؼ علماء اللغة قدنتا يف حتديد مفهـو الًٌترتة بُت االٌّتاه التفسَتٌم، كاالٌّتاه البلتفسَتٌم يرجع إٌف  
 .نصٌ الكلمة ك ال بُتأساسا لتعٌدد كتنوٌع غتاالهتا اظتستهدفة 

الغرض كاعتدؼ مرتبط برتة )نقل، حتويل، إكتاد( تعٌدد اصطبلحات احملدثُت يف حتديد ماىية الًتٌ  إفٌ  
 . )إكتاد( أـ تررتة للفظ )نقل، حتويل( تررتة للمعٌتأىٌي ى منها، اظتتوخ

تباين الٌنصوص اظتًترتىة بُت الكتابة األدبية يربٌره تنازع احملدثُت حوؿ طبيعة الًترتة )فٌن أـ علم( إٌف  
ها سانٌية اضتديثة من جهة أخرل، بوصفكالعلمٌية من جهة، كتطٌور حقل الًترتة إُف مصاؼ العلـو الل

 ظرية لسانية حديثة ختضع ظتقاييس كمعايَت علمٌية لسانٌية حبتة.ن
قل على مصراعيو من حبث احملدثُت غتٌددا يف مسألة عبلقة الًترتة بالتعريب يربٌره فتح باب النٌ إٌف  

ديد على تنمية لغتهم يف إطار ما لتفظ عتا قواعدىا كسننها من ناحية حرص ىؤالء الشٌ يؤٌكد ناحٌية، ك 
 أخرل. 

إُف إشكالية  ؽتٌا يؤدمتعٌدد كتنوٌع تقنيات الًٌترتة كأساليبها ينفي القوؿ بًترتة هنائٌية للمصطلح  إفٌ  
 التعٌدد االصطبلحٌي. 

أٌكد البحث جهود القدماء يف الًترتة بوصفها أداة فاعلة يف تنمٌية اللغة العربية كإثرائها مبا قٌدموه من  
ّتارب، كأعماؿ ناجحة كانت مبثابة منارات سٌهلت على علماء اللغة حديثا طٍرؽ الباب من منظور 

 ّتديٌدم كإضايٌف يف إطار ما هنلوا منها من حقائق كمعارؼ. 
يرجع أساسا إُف ء احملدثُت حوؿ دكر الًترتة يف إثراء اللغة العربية بُت مؤيٌد كرافض كمعتدؿ تباين آراإٌف  

 طبيعة اآلثار كاالنعكاسات اليت تًتكها الًٌترتة على اللغة بناء على األساليب كاظتناىج اظتتبعة فيها.
ناسب يؤٌكد مدل صبلحٌية اظتوركث إعطاء احملدثُت األكلويٌة للًٌترتة عن طريق إكتاد اظتقابل العرٌب اظتإٌف  

العرٌب، كؾتاعة العوامل الذاتٌية )من اشتقاؽ كؿتت كتركيب كإبداؿ كغتاز.. كغَتىا( للتعبَت عن 
 اظتستحدثات كاالبتكارات اصتديدة اظتستعارة من لغات أجنبٌية أخرل.

ٌي" بعٌده اظتسؤكؿ األٌكؿ عبلقة الًٌترتة بعلم اظتصطلح تنعكس بالدرجة األكُف يف "اظتًتجم اظتصطلحٌف إ 
 عن ؾتاح الًٌترتة أك فشلها.
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إٌف تنوٌع اضتقوؿ اظتعرفٌية اظتًترتة بُت العلـو الدقيقة كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية يربٌره مبدأ اضتاجة  
، كيؤٌكد من جهة أخرل سعي الباحثُت إُف نقل العلـو إاٌل بصلتو باآلخر بينها، فبل ييستكمل علم من

 من الدالالت اظتستحدثة اليت حتتاجها اللغة العربية الستكماؿ متطٌلباهتا العصريٌة. الضركرمٌ 
تتمٌيز الدالالت اظتستحدثة عن طريق الًترتة بظاىريت االشًتاؾ كالًتادؼ االصطبلحٌيُت كنتيجة حتمٌية  

 قًتاض )تررتة كتعريبا(.االأدكات ٌحد كسائل ك لتبادؿ اظتعارؼ كاألفكار، كتو 
بب ، كيرجع السٌ مرٌكبةكحدات معجمٌية  الدالالت اظتستحدثة عن طريق الًترتة على ىيئةكردت أغلب  

 اظتنقوؿ عنو )اللغة ٍُت االختبلؼ اللغوٌم )صوت، كؿتو، كصرؼ، كمعجم( بُت اللسانػى يف ذلك إُف 
 .اإلؾتليزية( كاظتنقوؿ إليو )اللغة العربية(

يؤٌكد أف  ، كىو مااقًتاض الدالالت اظتستحدثةيف أكثر الًتاكيب استعماال الًتكيب الوصفٌي يعٌد  
 إُف االجتهاد كالبحث. تررتتها إُف اللغة العربية َف تتعدل النقل كالوصف

يوحي بدقة  الكيمياءك الفيزياء، ك األحياء، كاضتقوؿ العلمٌية  بعض اعتماد أسلوب الًترتة اصتزئية يف  
كردت بو يف  االلتزاـ باالصطبلح األجنيٌب الذمفرض على اظتًترتُت  من جهة، ؽتٌاالعلمية مفاىيمها 

 كالتشكيك يف اظترادؼ اظتختار عتا. اضعف استيعأّمن جهة أخرل ، كيعكس لغتها األصيلة
 قتا: اليت انتهجها احملدثوف فٌرؽ البحث بُت نوعُت من أساليب الًترتة  

  مصطلح عرٌب كاحد مقابل مفهـو أجنيٌب كاحد أك مفهومُتكضع. 
  أك مفهومُت مصطلحاف عربياف أك أكثر مقابل مفهـو أجنيٌب كاحدكضع. 

حجم التنمية عن طريق الًترتة الدالالت اظتستحدثة لعدد تواتر اظتفاىيم ك  عكس لنا اصتدكؿ اإلحصائيٌ ي 
غتاؿ  ؛ حيث ؾتد االستحداث بنسبة كبَتة يفالفردحياة يف على آخر  يف كل حقل حبسب أقتٌية حقل

، فاظتعلوماتية الكيمياءف ،السياسةف ،القانوفف ،األحياءف ،الفيزياءف ،مٌث االقتصادبالدرجة األكُف، الطب 
 .ر غتاؿ حبسب عدد تواتره يف اصتدكؿآخ حىتكاضتاسوب... كىكذا 

إٌف استهداؼ اظتًترتُت االستحداث يف علـو عربٌية دكف أخرل يؤٌكد التزامهم بقيد الضركرة كمبدأ  
 النقل.يف اضتاجة 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             الفــصـــل الثّالث:

 في إثراء العربّية المعاصرة الّترجمةدور                         

 

 توطئة.                  

 الرتمجة: مفاهيمها وأساسياهتا. المبحث األّول:                

 الرتمجة وإرهاصاهتا يف الرّتاث اللغوّي القدمي.المبحث الثاني:                

 .جهود احملدثني يف الرتمجةالمبحث الثالث:               

 املصطلحات املستحدثة عن طريق الرتمجة.دالالت المبحث الّرابع:               

 .ما تطّور داللّيا من املفردات العربية عن طريق الرتمجة المبحث الخامس:             

 نتائج الفصل.              
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 :توطئة

يف إطار ما  كإثرائها العربٌية اللغةتوسيع يف كأنبيتها التعريب آلٌية دكر يف ىذا الفصل إُف إبراز نسعى 
غبضارة كاؼبعرفة اعبديدة اليت ؼبعاَف اكاضح كانعكاس  ابتكاراتمستحدثات ك العصر اغبديث من  هشهدي

دفعا أثبتت  ،دفع عجلة التقٌدـ ّٔا كبو األماـجاىدة ل عليها تاحكاالنفالعربية إُف مواكبتها اللغة  تسارع
من خاللو أٌف اؼبشركع التعرييٌب مدخل إُف العربٌية اؼبعاصرة، بل ضركرة حتمٌية ؼبواجهة ربديات العوؼبة 

 طبسة مباحث: سيمة اؽبيكلٌية ؽبذا الفصل اؼبوٌزعة علىالًتٌ انطالقا من كذلك كالعصرنة، 

، ربت عنواف: )اؼبعٌرب كأحكامو( للتعريب للتعريف باعبهاز اؼبفاىيميٌ ميدانا  جعلنا فيها اؼببحث األٌكؿ
موقف اؼبعنوف بػػػػ: ) كالثالث منزلة اؼبعٌرب عند القدماء(اؼبوسـو بػػػ: ) اينلمبحثُت الثٌ لنهٌيئ بذلك األرضٌية ل

من موقف كٌل من القدماء كادثُت من قضٌية التعريب، فيهما  ناعرضالٌلذين ادثُت من مسألة التعريب( 
جهود آّامع اللغويٌة يف إُف جانب  ،اإليديولوجٌية اليت طبعت موقفهمارصد كربليل معايَت نظرهتما خالؿ 

ؿباكلُت  اعبانب التطبيقٌي للفصللننتقل بعدىا إُف  ،يف قضايا اللغة دبا فيها التعريب حبثتالتعريب اليت 
النواحي اإلهبابية اليت أسهم ّٔا عامل التعريب يف إمباء الثركة اللغوية العربية على اؼبستويُت  بذلك إثبات

 آّالُت العلمٌي كالعاميٌ كصف الٌدالالت اؼبستحدثة بفعل التعريب يف طلق نكذلك من مالٌدالٌِف كاللفظٌي، 
علما أٌف ىذه الٌدالالت بحث الرابع اؼبعنوف بػػػػػػ)داللة اؼبصطلحات اؼبستحدثة عن طريق التعريب(، يف اؼب

، مثٌ بدليل ما كرد يف مدٌكنة البحث "معجم اللغة العربية اؼبعاصرة" منها ما نقل عن طريق الًتصبة مرٌة أخرل
دخيلة( يف أك قًتضة )معرٌبة اؼبكصف اؼبشتقات اللفظية اعبديدة اليت أخذت من اؼبصطلحات العلمية 

   (.ما استحدث لفظيا عن طريق التعريباؼببحث اػبامس ربت عنواف: )
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 المبحث األّول: المعّرب وأحكامو.  

 التعريب لغة واصطالحا:  أّوال: مفهوم

من خالؿ  لػػمػػٌػا كانت معرفة الشيء تنبٍت على تأصيلو كاف ال بٌد لنا أف كبٌدد ماىية التعريب كحقيقتو
اؼبمثل يف اؼبعاجم العربٌية القديبة منها كاغبديثة كاالصطالحٌي الذم  عيدين اللغومٌ تتٌبع معانيو على الصٌ 

 ارتسمت من خاللو معاَف التعريب انطالقا من اؼبفاىيم الضٌيقة اليت اكتسبها يف آّاالت اػباصة.

 مفهومو لغة: . أ

كمشتقاهتا كذلك بتتٌبع حدكد معانيها اللغوية من كباكؿ يف ىذا العنصر الوقوؼ عند مادة)ع ر ب( 
مع األخذ بعُت االعتبار كل تطٌور أك إضافة جديدة)لفظية أك استقراء أىٌم اؼبعاجم اللغويٌة خالؿ 

داللية(ؽبذه اؼباٌدة عند كل معجمٌي على حده علما أٌف األصل اللغوٌم ؽبذا اللفظ كاحد يف كل اؼبعاجم كال 
اؼبواد اللغويٌة)اؼبشتقات(اؼبتفٌرعة عن اعبذر الواحد)ع ر ب(من فعل كاسم كمصدر اليت  يكمن التنوٌع إاٌل يف

عبذر اللغوم)ع ر ب(مع اغبركؼ الزائدة دالالت عرضٌية إضافٌية ؿبٌددة تفرضها البنية اوبمل فيها ىذا 
 الصرفٌية كالسياقات النصٌية اليت ترد فيها ىذه اؼبفردات اؼبشًتكة صبيعها يف اؼبعٌت العاـ ؼبادة)ع ر ب(.  

 :عند"الخليل" .1

كة : الضٌحا . كاؼبرأة العركبي فصيحالٌرجل: أفصح القوؿ كالكالـ، كىو عربايٌن الٌلساف، أم: أعرب»
، ككذلك الالطٌيبة الٌنفس، كىن العرب. كعىرًب ، أم نشيط.  الٌرجل يٍعرىبي عرىبا فهو عىًربه فرس عىًربه

يشٌد أشعره. كالًعرابة كالتعريب :أف تعٌرب الٌدابة فتكول على أشاعراىا يف مواضع،مث يػيٍبزغي دببزىغو لكالتعريب
، كىو ما قبيح من الك:أساـو من قولك:أعرى كاإلعراب . ك ٍبتي عن فالف، أم بتعرٌ الـ، ككره اإلعراب للميٍحرًـً

 1«تكلمت عنو حبٌجة.

                                                   
 .129-2/128العُت: اػبليل بن أضبد الفراىيدم، )مادة ع ر ب(، 1
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دببزغ من يف مواضع من جلدىا  دبعنيُت: أحدنبا، كٌي أشاعر الٌدابة "اػبليل" كرد لفظ)التعريب(يف نص
ستهجن الذم يرفضو العقل اؼبالتلٌفظ بالكالـ القبيح الفاحش ك اؼبعٌت اآلخر ىو اغبديد ليشتد أشعرىا، ك 

 الٌسليم كاػبلق الرفيع.

 عند"ابن دريد": .2

 اعر:لو خيل ًعراب. قاؿ الشٌ  :ميٍعًرب كرجل»

يػيبىيػّْني للمػيٍعػًربً  الطًَّومّْ        صىًهػيػالن  ؼً وٍ جى  لً ثٍ لي يف مً كيىٍصهً               
1».2 

اػبليل ربدد مدلولو انطالقا من صيغتو زاد ابن دريد يف نٌصو مشتقا جديدا ؼبادة)ع ر ب(َف يذكره 
(كنعت لكل رجل يبلك خيال من أصل عريٌب. يت ك الصرفٌية ال  رد فيها ىو االسم)ميٍعًربه

 :عند"األزىرّي" .3

لو الكالـ تعريبا كأعربتو لو إعرابا عرٌبتيقاؿ: إذا كاف فصيحا كإف كاف عجمٌي الٌنسب. ك  ميٍعًربه  رجل»
أف يرجع إُف الباديٌة بعدما كاف مقيما باغبضىر  التعرُّب حٍضرمة. كيكوف و حىت ال يكوف فيوإذا بٌينتو ل

 فيلحق باألعراب: كيكوف التعرُّب اؼبقاـ بالباديٌة. 

: أف يٌتخذ فرسا التعريبك  العرب، كىو اؼباء الكثَت الصايف.:اإلكثار من شرب كالتعريب .:اؼبٍنعكالتعريب
 عربيِّا. 

 اػبائنة بفرجها، الفاسدة يف نفسها. أيضا: العاصٌية لزكجها، كالعركب

 3«العىٍربيوف. إعرابا كعرٌٍبت تعريبا إذا أعطيت العيٍرباف. كيقاؿ لو: أعرٍبت

                                                   
 . كالبيت من اؼبتقارب.38ـ، ص1998لبناف، الطبعة األكُف،  -ديواف النابغة اعبعدٌم، ربقيق: كاضح الصمد، دار صادر، بَتكت 1
 .1/319صبهرة اللغة: ابن دريد، مادة )ع ر ب(،  2
 .221-2/218هتذيب اللغة: أبو منصور األزىرٌم، مادة )ع ر ب(،  3
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معاف أخرل يتحٌدد مدلوؿ كٌل منها انطالقا من الغرض البالغٌي الذم عريب " للتٌ أضاؼ"األزىرمٌ 
: شرب الكثَت من اؼباء العذب ثانياعن الشيء،  كفٌ الػمػىٍنع كال: أٌكاليرمي إليو سياؽ اػبطاب، فهو يفيد 

كىو عبارة عن مبلغ معٌُت من اؼباؿ  ،اقتناء خيل من أصل عريٌب ضف إُف ذلك داللة العربوف :ثالثاالٌصايف، 
 يقدمو اؼبشًتم للبائع كدليل على انعقاد البيع بينهما على شيء معلـو كؿبٌدد. 

 ":الجوىريّ . عند"4

 1« الٌنخل، كىو التشذيب.: قطع سعف كالتعريب»

 قد ىبرج إُف معٌت آخر ىو القىٍطع الذم خٌصصو ىنا بسعف الٌنخل." إُف أٌف لفظ)التعريب(اعبوىرمٌ أشار"

 . عند"الفيروز آبادي":5

 2«..(.)هتذيب اؼبنطق من الٌلحن كالتعريب»      

ىو: تعويد كرىا ىبتلف عن اؼبعاف اليت سبق ذ اشتمل ىذا النص على معٌت جديد للفظ)التعريب(
حن سواء أ كاف يف اغبديث أـ الكتابة، كال يتم ليم للعربٌية بعيدا عن اللٌ حيح كالسٌ طق الصٌ اللساف على النٌ 

 .فصيح الٌصريح من األعجميٌ ذلك إال من خالؿ سبييز مواضع ال

 . عند"الّزبيدي":6

 3«: تعليم العربٌية.كالتعريب» 

 .4«فاؼبعرَّب كاؼبعرَّب منو ىو اؼبنقوؿ كاؼبنقوؿ منو .لساف إُف لساف يف الكالـ ىو الٌنقل منالتعريب أليس »

                                                   
 .1/179(: اعبوىرٌم، مادة )ع ر ب(، الصحاح )تاج اللغة كصحاح العربٌية 1
 .1/113القاموس ايط: الفَتكز آبادم، مادة )ع ر ب(، 2
لبناف، -تاج العركس من جواىر القاموس: الزبيدٌم، ؿبٌمد بن ؿبٌمد بن عبد الرزٌاؽ اغبسيٌٍت، ربقيق: ؾبموعة من اققُت، دار اؽبداية، بَتكت3

 .3/340)د.ط(، )د.ت(، مادة )ع ر ب(، 
 .3/348اؼبصدر نفسو، مادة )ع ر ب(،  4
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تعليمها منهما يف تلقُت اللغة العربٌية ك معنيُت جديدين للتعريب، ينحصر األكؿ  "الزبيدم" استخرج
يتعلق أٌما اؼبعٌت الثاين ف، من األجانب أك للناطقُت ّٔا من أبناءىا )تعليمية اللغة( سواء لغَت الناطقُت ّٔا

بعملٌية استعارة كأخذ ألفاظ من لغة)اؼبنقوؿ منو(كاستخدامها يف لغة أخرل)اؼبنقوؿ(، كىو اؼبعٌت العاـ الذم 
 استخدـ بو التعريب قديبا.

أٌما فيما ىبٌص مشتقات ماٌدة)ع ر ب(، فنجدىا ىٌي األخرل قد استعملت دبعاف عٌدة ارتبط كل 
(اليت دلٌ  ت على صفتُت للمرأة العربٌية، إحدانبا طيب الٌنفس كحسن منها بصيغة ؿبٌددة كلفظة)عىريكبه

 عٌرب، اػبلق، كاألخرل الفساد كالعصياف كـبالفة الرأم، ك معٌت اإلبانة كاإلفصاح اؼبمٌثل يف صيغة)أعرب،
عرباينّّ(، إضافة إُف صيغة)تعٌرب( الدالة على ترؾ اغبضر كالقرل كاالنتقاؿ إُف العيش كاإلقامة يف الباديٌة، 

(، أٌما  يعرىب، داللة النشاط ككثرة اغبركة كاغبيويٌة اليت عٌّب عنها من خالؿ الصٌيغ،)عًرب،ك  عىرىبنا فهو عىًربه
اؼبعٌت الذم تضٌمنتو صيغة)عٌرب(أيضا فهو الٌدفاع عن الغَت بالتكٌلم عنهم كاالحتجاج ؽبم تارة، كإعطاء 

 العىربوف تارة أخرل. 

وٌم ؼبعاين لفظ)التعريب(يف اؼبعاجم العربٌية أٌف ىناؾ تقاطع نالحظ من خالؿ ىذا االستقراء اللغ
بُت اؼبعاجم يف شرح مدلوؿ األصل اللغوٌم)ع ر ب( كبعض مشتقاتو مع تفٌرد كل معجم بإدراج بعض 

 اؼبعاين اؼبتنٌوعة للفظ)التعريب(على كجو اػبصوص، كبعض األلفاظ االشتقاقٌية عموما. 

 كركافده قديبا يف اعبدكؿ اآليت:  "التعريب" اين اللغويٌة للفظيبكننا يف األخَت أف نستخلص اؼبع

 معانيو التعريب
 .الكيٌ  التعريب
 .التلٌفظ بالكالـ القبيح الفاحش التعريب
 .اؼبنع التعريب
 .اإلكثار من شرب اؼباء العذب الصايف التعريب
 .امتالؾ فرس عربٌية األصل التعريب
 .القطع التعريب
 .االبتعاد عن اللحن كفساد األلسن التعريب
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 .تلقُت اللغة العربٌية التعريب
 .انتقاؿ األلفاظ من لغة إُف لغة ثانٌية التعريب
 .أفصح كأباف كىو يعٍت دفع العربوف أيضا أعرب
 .نشط كربٌرؾ عكس سكن عرب
 .تكلمت عن الغَت كدافعت عنهم، كبٌينت الشيء كذلك عرٌٍبت

 .اؼبطيعة الصاغبة، أك الفاسدة العاصٌيةاؼبرأة  العريكب
 .فصيح ليس يف لسانو لكنة، من يبلك فرسا عربٌية أصيلة كذلك ميٍعًرب
 .اؼبقاـ بالباديٌة مع األعراب التعرُّب
 

)ع ر  أٌما يف العصر اغبديث، فقد احتفظت اؼبعاجم العربٌية اغبديثة بكثَت من اؼبعاين القديبة ؼبادة
ب(، كأضافت معاف جديدة ؽبا كؼبشتقاهتا القديبة مع زيادة بعض اؼبشتقات اعبديدة الستيعاب اؼبفاىيم 

 اغبديثة اليت انتقلت إُف اللغة العربية من الثقافات األخرل من ذلك ما قبده يف:  

 :محيط المحيط .1

ا. "عرَّ »" بى مواد التعليم": جعلها باللغة عرَّبى الكلمة األعجمٌية": نطق ّٔا على طريقة العرب، أٍعرىّٔى
العربٌية. "عرَّبى نصِّا": ترصبو من لغة أعجمٌية إُف العربٌية. "عرَّبى الكالـ": ىذَّبو من األخطاء، من الٌلحن. 
"عرَّب عنو لسانو"أٍعرىب عنو، أفصح عنو. "عرَّبى عن صاحبو": تكلَّم عنو، احتج لو. "عرَّب عليو": قٌبح 

 عليو كالمو.

الٌرجل تكٌلم بالفحش كالقبيح.  كاؼبشًتم أعطى العربوف. كفالف منطقو ىٌذبو من الٌلحن. كعٌرب  عٌرب-
االسم األعجمٌي تفٌوه بو على منهاج العرب كصٌَته عربيِّا. كعٌرب الٌرجل قطع سعف النخلة كأظهرىا 

 كشٌذّٔا.

 و ّٔم.كتعٌرب الرجل أقاـ بالباديٌة كصار أعرابيا كزبٌلق بأخالؽ العرب كتشبٌ -
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كاإلعراب مصدر أعرب. كعند الٌنحاة اختالؼ آخر الكلمة باختالؼ العوامل لفظا أك تقديرا. كيقابلو -
البناء كىو مأخوذ من أعربو إذا أكضحو فإٌف اإلعراب يوٌضح اؼبعاين اؼبقتضٌية، أك من عرىبت معدتو إذا 

بو ألنٌو يزيل فساد التباس بعض اؼبعاين فسدت على أف تكوف اؽبمزة للسلب فيكوف معناه إزالة الفساد ظبٌي 
 ببعض.  كردٌبا استعملوا اإلعراب مرادفا للٌنحو. 

عىرَّبي عند أىل العربٌية لفظ كضعو غَت العرب ؼبعٌت استعملو العرب بناء على ذلك الوضع. يقاؿ لفظ ك اؼب-
 1«معرَّب ككلمة معرَّبة.

دبعٌت جديد أضافو صاحب اؼبعجم إُف اؼبعاين يالحظ يف ىذا النٌص الطويل أٌف لفظ)التعريب(كرد 
القديبة اليت تداكلتها اؼبعاجم العربٌية اؼبذكورة سابقا مشل بو التعريب عملٌية تدريس اؼبواد التعليمٌية للمتعلمُت 
ا العرب باللغة العربٌية ال باللغة األجنبٌية اؼبنقوؿ عنها من ناحٌية، كترصبة نص أك عمل أجنيٌب ما)أدبيا أك فني

 أك علميا..(من اللساف األجنيٌب إُف اللساف العريٌب من ناحٌية أخرل.

أٌما بالنسبة ؼبشتقات لفظ)التعريب(فقد جاءت على نوعُت: أٌما الٌنوع األٌكؿ فيمثٌلو اؼبشتق)إعراب( 
ٌم مصدر أعرب الذم ذكر دبعنيُت اثنُت، أحدنبا لغوٌم يدٌؿ على عملٌية التعريب يف حٌد ذاهتا، كاآلخر كبو 

يعٍت معرفة أحواؿ أكاخر الكلمات من نصب كرفع كجر كجـز بغرض التوضيح كاإلفصاح عن دالالهتا 
()لفظ معٌرب، لفظة معٌربة(، كقد كظٌفو  اؼبستهدفة، يف حُت ينحصر الٌنوع الثاين يف اؼبشتق اعبديد)معرَّبه

أخرل، أك باألحرل ىو اللفظ  اؼبعجمٌي تعبَتا عن كل استعماؿ دالٌِف جديد دخل اللغة العربٌية من لغات
 العريٌب الذم يعٌّب بو العرب عن معٌت جديد غَت عريٌب الوضع.  

الذم اكتفى فيو صاحبو بإعادة ما جاء يف  "للشيخ أضبد رضا("منت اللغة)ليأيت بعده معجم
علينا ذبٌنب دكف أيٌة إضافة جديدة، األمر الذم فرض 2اؼبعاجم العربية القديبة من معاف لغويٌة ؼباٌدة)عرب(

 تكرار ما جاء فيو لذكره سابقا كاالكتفاء باإلشارة إليو فقط حىت ال يظٌن القارئ ذباكزنا ؽبذا اؼبصدر اؼبهٌم.         

                                                   
 . 587-586مادة )ع ر ب(،  ؿبيط ايط)قاموس عصرٌم مطٌوؿ للغة العربٌية(: بطرس البستايٌن، 1
ـ، مادة )ع ر ب(، 1960ىػ/1379لبناف، )د.ط(، -منت اللغة )موسوعة لغوية حديثة(: الشيخ أضبد رضا، دار مكتبة اغبياة، بَتكت2

 كما بعدىا. 58ص
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 المعجم العربي األساسّي: .2

"التلفوف من الكلمات ها األجنيٌب مصبوغا بصبغة عربٌيةالكلمة األجنبٌية: نقلها بلفظ-1عرَّب ييعرّْب تعريبا:»
التعليم أك اإلدارة -3الكتاب األجنيب: نقلو أك ترصبو إُف العربٌية"ىذه القصة من تعريب فالف"، -2رٌبة"، اؼبع

 1«ككبونبا: جعل العربٌية لغتهما"قامت الدكلة العربية بتعريب التعليم بعد استقالؽبا".

يب حديثا إُف يشتمل النٌص على إضافة داللٌية أخرل تنحصر يف اؼبعٌت اعبديد الذم التصق بالتعر 
ابقة الذٌكر ىو جعل العربٌية اللغة الرظبٌية اؼبعموؿ ّٔا يف ؾباالت اغبياة اؼبختلفة إداريٌا جانب معانيو السٌ 

 كسياسٌيا كثقافٌيا كعلمٌيا كاقتصاديٌا كاجتماعٌيا..كغَتىا من اؼبرافق.

 المعجم الوسيط: .3

 2«العىرىبُتي( )يف مادة األحياء(: مادة تستخرج من الصٍَّمغ العريٌب.») 

أضاؼ اؼبعجم الوسيط نوعا آخر من اؼبشتقات ؼباٌدة)ع ر ب( ىو اللفظ"عربُت"على كزف"فعلُت"  
كمصطلح جديد كظفو أعضاء آّمع اللغوم بالقاىرة للتعبَت عن مفهـو جديد يف مادة األحياء 

ىو نوع من السوائل العاقدة استخراجها من الٌصمغ العريٌب، ك  كىو عبارة عن مادة حٌية يتميدعى"العىرىًبُتي"، 
 يدعى الًغرىاءي يوجد على أكراؽ بعض األشجار. 

 المنجد في اللغة العربّية المعاصرة: .4

تعريب: مص. إضفاء عىرَّابًيَّة: صفة العرَّاب. عىٍربىاًكيَّة: تعبَت عريٌب. عيرىيٍػبىةه: عربة صغَتة لنقل األشياء. »
 3«الطٌابع العريٌب اجتماعٌيا كثقافٌيا: "تعريب اإلدارة".

وبتوم ىذا النٌص على مشتقات جديدة َف ترد يف اؼبعاجم السابقة حاكؿ من خالؽبا مؤٌلفوه تنمٌية 
تارة أخرل، ـبالفتها األقيسة العربية اؼبطردة تارة ك  كتطوير الثركة اؼبعجمٌية العربٌية، كذلك بالوضع على منواؿ

                                                   
 .830مادة )ع ر ب(، ص صباعة من كبار اللغويُت العرب،اؼبعجم العريب األساسٌي: 1
 .591اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، مادة )ع ر ب(، ص2
 .961اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3
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"فػىٍعالىًكيَّة" يف   للداللة على من يكثر قيادة العربات، كالٌصفة اؼبشٌبهة )عرٌابٌية( "فػىعَّالًيَّة" يف كلمة كبو: صيغة
لىة" للتصغَت يف كلمة )عرباكيٌة( كلمة اليت ىي  )عيرىيبة( لوصف كل تعبَت أٌلف باللغة العربٌية، كصيغة"فػيعىيػٍ

ٌص تأكيد على اؼبعٌت اعبديد الواسع الذم اكتسبو التعريب حديثا أال كىو طبع تصغَت لعربة. كما كرد يف الن
 حياة العرب اجتماعيا كثقافيا كإداريا بطابع عريٌب خالص تكوف فيو العربية ىي اللغة اؼبتداكلة بصفة رظبٌية.

اؼبعاين نستطيع من خالؿ ىذه اؼبعاجم العربية اغبديثة أف كبصر مدلوالت لفظ"التعريب"كركافده يف 
 التالٌية:

 معانيو التعريب
 .صبغ الكلمة األجنبٌية بصبغة عربٌية  التعريب
 .تدريس اؼبواد التعليمٌية للمتعلمُت العرب باللغة العربٌية  التعريب
 .من اللساف األجنيٌب إُف اللساف العريبٌ  يٌ ػنقل كترصبة نص أك عمل أجنب  التعريب
الرظبٌية اؼبعموؿ ّٔا تعليمٌيا كإداريا كسياسيا كثقافيا كعلميا كاقتصاديا جعل اللغة العربية اللغة  التعريب

 .عياكاجتما
كضع اللفظ األجنيٌب يف قالب صريف عريٌب، معرفة أحواؿ أكاخر الكلمات من نصب كرفع  اإلعراب

 .كجر كجـز كذلك
 .ع بو العرب عن معٌت جديد غَت عريٌب الوضالٌلفظ العريٌب الذم يعّبّْ  ميعىرَّب
 .ماٌدة حٌية تستخرج من سائل عاقد كالغراء يدعى الٌصمغ العريبٌ  العىربُت
 .تدٌؿ على من يكثر قيادة العربات عىرٌابٌية
 .كل تعبَت مكتوب باللغة العربٌية عىرباكيٌة
 .عربة صغَت ربمل فيها األشياء عيريٍبة
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 مفهومو اصطالحا:  . ب

جاء ذكره يف  ت بو العرب من الكالـ األعجمٌي، كتكلم ؼبعٌرب يف ماا"أبو منصور اعبواليقي"حصر-
تمييز الٌدخيل من ل ما يف ذلك من أنبٌيةك  ،القرآف الكرًن كاغبديث النبوٌم الشريف، ككالـ العرب شعرا كنثرا

 . 1الفصيح

ؿبيال بذلك إُف أٌف اؼبعٌرب ىو الٌدخيل نفسو دكف أف وبٌدد طريقة العرب يف استعمالو بتغيَت أك دكف 
 ؼبسألة كقوع اؼبعٌرب يف القرآف الكرًن انطالقا من ربديده ؼبصادرالغَت مباشر غيَت باإلضافة إُف تأييده ت

 اؼبعتد ّٔم. ك  ـ العرب اؼبوثوؽالككأخَتا  اغبديث الٌنبوم الشريف، مثٌ ، أٌكال اؼبعٌرب اصورة يف القرآف الكرًن

أف التعريب نقل اللفظ من األعجمية إُف كاعلم » اػبفاجي"قولو:شهاب الٌدين كجاء على لساف"-
  .2«العربية كاؼبشهور فيو التعريب كظباه سيبويو كغَته إعرابا كىو إماـ العربية فيقاؿ حينئذ معٌرب كمٍعرب

ذكر فيو أٌف علماء اللغة قد اختلفوا يف االصطالح على ىذا النوع من الكلمات اؼبستعارة ما بُت 
)فنقوؿ عندىا لفظ معٌرب(، كإعراب)نقوؿ فيو لفظ مٍعرب(مؤٌكدا على -الكىو األشيع كاألكثر تداك -تعريب

أف اللفظُت)تعريب كإعراب(رغم اختالؼ مصدر اشتقاقهما، فاألكؿ اسم مفعوؿ من اؼبصدر تعريب، أٌما 
الثاين اسم مفعوؿ من اؼبصدر إعراب إاٌل أنٌو أطلق كالنبا على مفهـو كاحد ىو أخذ كلمات من لغة 

بتغيَت )أم معرٌبا( أك دكف  ، دكف أف وبٌدد طبيعة ىذا النقل ككيفيتوعماؽبا يف الٌلساف العريبٌ أعجمية كاست
 تغيَت )أعجميا أك دخيال(، بل عٌّب عنو دبجٌرد النقل.

 3«ما استعملتو العرب من األلفاًظ اؼبوضوعًة ؼبعافو يف غَت لغتها.»كقد حصر" الٌسيوطي" اؼبعٌرب يف-

 

                                                   
 
 . 34-33ص الٌدين اػبفاجٌي،شفاء الغليل فيما يف كالـ العرب من الٌدخيل: شهاب 2
 .1/268اؼبزىر)يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين اٌلسيوطي، 3
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ب اسم مفعوؿ من التعريب كىو عند أىل العربية لفظ كضعو غَت اؼبعرَّ » بقولو:فيعرٌفو "التهانوم" أٌما -
اليت يعتٌد ّٔا  اؼبعايَتمن  معيار، مشَتا بذلك إُف 1«تعملو العرب بناء على ذلك الوضع.العرب ؼبعٌت اس

 الٌدالٌِف.  أال كىو اؼبعيار اللفظ األعجميٌ  العرب يف استعماؿ

يف رسالتو )ربقيق تعريب الكلمة األعجمٌية( إُف أٌف  ـ(1533ق/940)تا"كأشار "ابن كماؿ باش-
مع  أك دكف تغيَتىا،بإبداؿ صويٌت أك صريٌف،  ايَتىالعرب بعد تغ ااستعمله ةأعجميٌ  كلمةكٌل  ىو  اؼبعٌرب 

إُف: ألفاظ ، مقٌسما بذلك األلفاظ األعجمٌية اليت استعملها العرب 2إغباقها باألبنبية العربية أك دكف إغباقها
 كٌزعها على أربعة أقساـ على الٌنحو اآليت: معرٌبة كألفاظ غَت معرٌبة

القسم األٌكؿ: )كيندرج ربت غَت معٌرب(، كىو ما َف يتغٌَت كَف يكن ملحقا بأبنية كالمهم، كبو -
.  خيرىاسىافى

-.  القسم الثاين: كىو ما َف يتغٌَت كلكٌنو كاف ملحقا بأبنية كالمهم، كبو: خيرَـّ

 القسم الثالث: كىو ما تغٌَت كلكٌنو َف يلحق بأبنية كالمهم، كبو: آجير.-

كىذه األقساـ الثالثة األخَتة  3القسم الرابع: كىو ما تغٌَت ككاف ملحقا بأبنية كالمهم، كبو: ًدٍرىىم.-
 تندرج ربت اؼبعٌرب.

اصطالحية ىذا باإلضافة إُف ما أدرجو بعض علماء اؼبعاجم العربٌية القديبة من معاف 
"تاج اللغة كصحاح  صاحب للفظ)التعريب(يف ربديدىم للمعاين اللغوية لو نذكر منها تعريف"اعبوىرٌم"

كتعريب االسم األعجمٌي » فقد كاف من أكائل اللغويُت الذين اىتموا بتعريف اؼبعٌرب؛ حيث يقوؿ: العربية"

                                                   
: ؿبمد علٌي التهانوم، 1  .2/1582كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو
اف كاعبايٌب للطباعة رسالة يف ربقيق تعريب الكلمة األعجمٌية: أضبد بن سليماف اؼبعركؼ بابن كماؿ باشا الوزير، ربقيق: ؿبمد سىواعي، اعبف2

 .47ـ، ص1991قّبص، الطبعة األكُف، -النشر، ليماسوؿ
 .48-47اؼبصدر نفسو، ص3
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مشًتطا يف اللفظ اؼبعٌرب الصياغة ، 1«أيضاأف تتفوه بو العرب على منهاجها، تقوؿ عرٌبتو العرب كأعربتو 
 العربية أم كضعو يف قالب صريٌف ال ىبرج عن أبنية الٌلساف العريبّْ.

كىو اؼبفهـو ذاتو اٌلذم أكرده "الفيومٌي" يف معجمو اللغوٌم )اؼبصباح اؼبنَت(؛ حيث يقوؿ: 
 2«(...)ًه ًمٍن اأٍلىٍكزىاًف اٍلعىرىبًيَّةً كىالتػٍَّعرًيبي ضبىٍلي ااًلٍسًم اأٍلىٍعجىًميّْ عىلىى نىظىائًرً (...)»

قبم عنو رأيُت )التعريب(  صطلحاؼبعٌت اللغوٌم ؼبنستخلص أٌف ىناؾ تباينا يف آراء القدماء حوؿ 
متقابلُت أحدنبا؛ ينظر إُف اؼبعٌرب نظرة مشولٌية كاسعة صبعوا فيها كل ما استعملو العرب من األلفاظ 

..(، أٌما اآلخر فضٌيق مدلوؿ التعريب لينحصر يف كاػبفاجيٌ  تغيَت)اعبواليقيٌ  األعجمٌية سواء بتغيَت أك دكف
 (. األلفاظ األعجمٌية اليت أغبقها العرب بأبنية كالمهم كأكزاف لغتهم فقط)اعبوىرمٌ 

أٌما حديثا، فقد مثٌلت نظرة اللغويُت لظاىرة"التعريب"امتدادا ؼبواقف القدماء توسعت يف إطاره 
بإضافة معاف جديدة لو تتماشى كطبيعة التغيَت اغباصل يف اغبياة العصرية اليت يعيشها مفاىيم التعريب 

العرب اليـو باعتبار ىذا التغيَت الٌسبب الرئيس كراء توٌسع معانيو كالذم يبكننا إرجاعو إُف صبلة من العوامل 
 ىي:

جاب أٌمة بأٌمة فقد تكوف االستعارة لضركرة اغباجة، أك نتيجة إع؛ اختالؼ ظركؼ االستعارة
تباين اللغات ،3أخرل كتقدير غبضارهتا كرقٌيها االجتماعٌي، أك للتأثر بثقافتها، أك خضوع لنفوذىا السياسيٌ 

كقواعدىا اؼبستعار منها)بُت فارسية كحبشية كيونانية...قديبا، ك فرنسية كاقبليزية...حديثا(، تطٌور العلـو 
إضافة إُف ظهور علـو أخرل جديدة، اختالؼ التقنيات كاألدكات كالفنوف اؼبنقوؿ عنها عٌما كانت قديبا 

اؼبعتمدة يف البحث)من حّب ك كرؽ ك ترحاؿ كتنٌقل، إُف كسائل إلكًتكنٌية حديثة كاغباسوب، اؼباسح 
يف معظم -، الطابعة...(، تغٌَت معايَت اغبكم يف تعريب لفظ دكف آخر من جهة)معيار اغباجةالضوئيٌ 
يار جٌدة العلـو ك مواكبة اغبضارة يف العصر اغبديث(، كعلى صالحية استعماؿ اللفظ قديبا كمع -األحواؿ

 ة قديبا كالشيوع كالتداكؿ حديثا(.الٌدخيل بعد تعريبو من جهة أخرل)بفعل اغباج

                                                   
 .1/179الٌصحاح)تاج اللغة كصحاح العربٌية(: اعبوىرٌم، مادة )ع ر ب(، 1
 .472اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الٌشرح الكبَت: الفيومٌي، مادة )ؼ س ت ؽ(، 2
 .149ـ، ص1984مصر، الطبعة اػبامسة، -، مكتبة األقبلو اؼبصريٌة، القاىرةداللة األلفاظ: إبراىيم أنيس 3
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اليت ضبلها لفظ)التعريب(يف أذىاف الباحثُت هبدر بنا 1لكن قبل عرض اؼبفاىيم اغبديثة كاؼبتعٌددة
لة يف غاية األنبية ىي اختالط ىذه اؼبفاىيم ك االضطراب يف ربديد طبيعتها بُت كوهنا أبعادا التنبيو إُف مسأ

للتعريبأك معاف لو، من ىنا حق لنا أف نتساءؿ فنقوؿ: ما اؼبعيار الفاصل يف طبيعة اؼبفهـو االصطالحٌي 
 للتعريب أ بعد ىو أـ  معٌت؟. 

الذم  بستيمولوجيٌ أك باألحرل طبيعة اإلطار اإل باؼبعيار ىو طبيعة النتائج اؼبستهدفة من التعري
يبحث يف اللغة كيستهدؼ اللغة كعندىا تكوف مفاىيم  لغومٌ  يفٌعل داخلو مصطلح التعريب، إٌما لغومٌ 

ليت سبس ـبتلف آّاالت وبي يف ظل الوظيفة التواصلية للغة ا كظيفيٌ  التعريب معاف ال أبعاد، كإٌما لغومٌ 
ماعية، ثقافية، سياسية، كطنية..(اليت يتخذ فيها التعريب كوسيلة للمحافظة على اغبياة تعليمية، اجتالنفعية)

كعندىا تصبح ىذه اؼبفاىيم أبعادا ال معاف، كنظرا ؽبذا اػبلط الناجم عن تعٌدد اآلراء  للفرد العريبٌ  اإلنسانية
لباحثوف يف ؾبموعة ؿبٌددة حوؿ مدلوؿ التعريب حديثا، ارتأينا القياـ حبصر تلك اؼبعاين اليت أحصاىا ا

كاؼبفاىيم اعبديدة اليت أضافها بعض الباحثُت من 2بينهمتصٌب فيها اؼبفاىيم األساسٌية للتعريب اؼبتفق عليها
 كجهة تصٌورىم ؽبذه الظاىرة معاف كانت أك أبعاد، نعٌددىا على الٌنحو اآليت:

ينسجم مع النظاـ الصويٌت كالٌصريٌف للساف  كفق ماالتعريب يعٍت صوغ الكلمة األجنبية صياغة عربية -
نقال عن 3، كيسمى أيضا التعريب الٌلفظٌي كىو اؼبعٌت األكثر ارتباطا بالتعريب يف العصر اغبديثالعريبٌ 

                                                   
تساب ىذا التعٌدد)أم االختالؼ يف دالالت لفظة تعريب(، تّبٌره العالقة االعتباطٌية أك غَت اؼبادية بُت اللفظ كمعناه، اليت تسمح للفظ باك 1

كىو ما أشار إليو"فرديناند دم سوسَت" يف طبيعة اإلشارة اللغوية اليت  دالالت جديدة زبتلف عن السابقة، وبٌددىا العرؼ كاالستعماؿ،
، كالقائمة على نفي كجود أم عالقة sinificationباؼبدلوؿ signوبكمها مبدأ االعتباطٌية كصفة جوىريٌة، تتحٌدد ّٔا كيفٌية ارتباط الداؿ

علم وٌم بالتعبَت عن فكرة أخرل بنفس التعاقب الصويٌت، أك العكس. ينظر: داخلٌية بُت فكرة ما كالتعاقب الصويت اؼبعٌّب عنها، فبٌا يسمح للغ
 . 87-86، صاللغة العاـ: فرديناف دم سوسور

ـ على آخر، كىذا هبب تنبيو القارئ ىنا إُف أٌف الباحثُت رغم اٌتفاقهم على اؼبفاىيم األساسٌية للتعريب إاٌل أهٌنم اختلفوا يف ترتيبها كأكلويٌة مفهو 2
 ُف منهج كل باحث كمقاييسو العلمٌية اليت اعتمدىا يف تشخيص ىذه الظاىرة اللغويٌة.  راجع إ

أ عٌلل بعض الباحثُت انتشار ىذا اؼبفهـو للتعريب يف أذىاف ادثُت بالغرض اؼبستهدؼ منو فإذا كاف القدماء قد ازٌبذكا من التعريب مبد 3
ريف الٌصويت لصٌ للفصل بُت اتٌج من الكلمات اؼبعٌربة من غَت اتٌج ّٔا فإٌف علماء اللغة العربٌية حديثا حاكلوا التأكيد على مدل قدرة النظاـ ا

ينظر:اللغة العربٌية بُت األصالة للغتهم على احتواء الكلمات اؼبعٌربة اليت دخلت لغتهم عن طريق االقًتاض بإخضاعها لقواعده. 
ـ، 2007مصر، الطبعة األكُف، -كاؼبعاصرة)خصائصها كدكرىا اغبضارم كانتصارىا(، حسٌت عبد اعبليل يوسف، دار الوفاء، اإلسكندريٌة

 .274ص
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منهج القدماء السابق يف نقل األلفاظ األعجمٌية فقد حرص ىؤالء علىتهذيب الٌلفظ األعجمٌي اؼبعٌرب كفق 
 يبها.)معٌت(ما ينسجم مع لغتهم كأسال

كل ما » أنٌو:نظرهتم للمعٌرب على من انضول ربت راية القدماء يف 1غَت أنٌو كجد من ادثُت
   2.«استعمل يف اللغة العربٌية من ألفاظ أجنبٌية سواء أغبقت بأبنية عربٌية أك َف تلحق

ا من اللغة األجنبٌية إُف كىي عبارة عن عملٌية استبدالٌية ينقل فيها مدلوؿ نص م ،يقصد بالتعريب الًتصبة-
 اللغة العربٌية نقال دقيقا انطالقا من التصٌرؼ يف شكلو كمضمونو.)معٌت( 

التعريب ىو جعل اللغة العربٌية اللغة الرظبٌية اليت يستعملها أىل العربٌية يف العلم كاإلدارة ككل مرافق اغبياة -
 3 عٌي.)بعد(اؼبختلفة كىو ما ينعتو البعض بالتعريب السياسٌي كاالجتما

 .)بعد( 4التعريب ىو كضع اؼبصطلح العلمٌي العريٌب اؼبناسب كمقابل للمصطلح األجنيٌب اؼبعٌرب-

(عند علماء اللغة التعريب)اؼبفاىيم اليت استخدـ ّٔا لفظ خالصة القوؿ أٌف التنوٌع كالتعٌدد يف 
 قد كصفوا ىذه الظاىرة بعٌدة أشكاؿ ربٌدد مفهـو كٌل شكل منها انطالقا من: ىؤالء مرجعو أٌف  حديثا

 نوع العينة ؾباؿ التطبيق:

كاف التعريب تعريبا لفظٌيا كيقصد بو إعادة صياغة اؼبفردات األجنبية   لفظة أجنبٌيةفإذا كانت العينة  -
وتيا كصرفيا حىت تستقٌر على اغبالة اليت ؼ يف ىيئتها صالدخيلة بردّْىا إُف الٌصور العربٌية من خالؿ التصرٌ 

األلفاظ أجنبٌية اؼبصدر عربية االستعماؿ ألخذىا » فهذه العربٌية لغويةتؤىلها لالنتساب إُف الذخَتة الل

                                                   
 منهم: أضبد عيسى، عبد القادر اؼبغريب، األمَت مصطفى الٌشهايب...كغَتىم كثَت.ك 1
  .13: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، ص1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية يف طبسُت عاما 2
ة كتطبيقاتو العملٌية(: علٌي . كعلم اؼبصطلح )أسسو النظريٌ 159-158ينظر: دراسات يف الًتصبة كاؼبصطلح كالتعريب: شحادة اػبورم، ص3

. كطرؽ توليد الثركة اللفظٌية: نادية النٌجار، 111-109ـ، ص2008لبناف، الطبعة األكُف، -القاظبي، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت
ريٌب، . كالتعريب كاؼبصطلح: ؿبي الدين صابر، ؾبٌلة اللساف الع19-14. كالتعريب كالتنمية اللغويٌة: فبدكح خسارة، ص151-150ص

 .10ـ، ص1987، 28العدد
. كمنهجٌية التعريب لدل ادثُت)أطركحة دكتوراه يف اللغة العربٌية من كلية اآلداب جبامعة 17التعريب كالتنمية اللغويٌة: فبدكح خسارة، ص4

 .215ـ، ص1994، 38دمشق(: فبدكح خسارة، ؾبلة الٌلساف العريٌب، العدد
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، 3، كالتعريب اللساين2، كقد اختلف اللغويوف يف تسمٌية ىذا الٌنوع ما بُت التعريب اللفظيٌ 1«الٌشكل العريبٌ 
 .5تباس، كاالق4ك التطبيع

فالتعريب يعٍت الًتصبة، كيعٌد ىذا اؼبفهـو من  يٌ ػأجنب )أدبٌيا أك لغويٌا( عمال أك نصِّاأما إذا كانت العٌينة -
اؼبفاىيم االصطالحٌية للتعريب اليت اختلف حوؽبا اللغويوف، انطالقا من ربديد طبيعة العالقة بُت كل  أكثر
 )بُت مصطلحٌي التعريب كالًٌتصبة(.  ربت عنواف يف فصل الًتصبة اليت أشرنا إليها سابقاالتعريب كالًتصبة،  من

 ؾباؿ االستعماؿ:

يٌتخذ فيو التعريب كمفهـو لغوٌم تنموٌم يعُت على إثراء اللغة العربية بألفاظ  استعماال لغويٌافقد يكوف -
ادين حضاريٌا، لف اؼبيكدالالت جديدة ىي يف أمٌس اغباجة إليها ؼبواكبة كمسايرة التطور الذم مٌس ـبت

 فنٌيا، كأدبٌيا، كسياسٌيا، كاقتصاديٌا، كاجتماعٌيا. كعلمٌيا، ك 

متخٌصصا ينظر فيو إُف التعريب كوسيلة ناجعة لتحقيق ما يعرؼ بالسيادة  استعماال آلياكما قد يكوف   -
، يف التعليم القومية العربية، انطالقا من استعماؿ اللغة العربية يف كل ؾباالت اغبياة بصفة رظبية كمطلقة

دبستوياتو اؼبتفاكتة كالبحوث العلمٌية، يف اإلدارة، يف اؼبمارسات االجتماعية، يف االقتصاد كالتجارة، يف 
 (. قو اؼبتنوعة)ظبعي، مقركء، مرئيالسياسة، يف الصحافة كاإلعالـ دبراف

ضبط داللة كل بعد ىذا العرض اؼبوجز للمفاىيم االصطالحية للفظ التعريب قديبا كحديثا يبكننا   
 يف أٌف: -باعتبارنبا أىم اؼبصطلحات العلمٌية القائم عليها البحث-من مصطلحي التعريب كاؼبعٌرب

كاعبديد عملٌية نقل اؼبستحدث االقًتاض أك االستعارة، دبعٌت آخر ىو دبعناه العاـ ىو:  التعريب
كاالنفتاح  غربٌية بغرض مسايرة اغبضارة المن العلـو كاؼبعارؼ األجنبٌية دبجاالهتا اؼبتنٌوعة إُف اللساف العريبٌ 

                                                   
 .1/268الؿ الدين الٌسيوطي، اؼبزىر)يف علـو اللغة كأنواعها(: ج1
 .15التعريب كالتنمية اللغوية: فبدكح خسارة، ص2
 .   10التعريب كاؼبصطلح: ؿبي الدين صابر، ص3
 . 64ـ، ص2004لبناف، الطبعة األكُف، -مقاالت يف الًتصبة كاألسلوبٌية: حسن غزالة، دار العلم للماليُت، بَتكت4
 .226صـ، 1997ىػ/1418األردف، الطبعة اػبامسة، -عبد الكرًن خليفة، دار الفرقاف، عماف يث:اللغة العربية كالتعريب يف العصر اغبد5



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دورثالث                                        الفصل ال
 

 
453 

عليها، كؼبػػػٌا كانت اؼبصطلحات مفاتيح الولوج إُف العلـو ارتبط مفهـو التعريب يف أذىاف اللغويُت بنقل 
 األلفاظ األجنبٌية إُف اللغة العربٌية عندىا شاع استعمالو ّٔذا اؼبعٌت الضٌيق.

 يتٌم بوسائل متنوعة ىٌي كاآليت: )أم االقًتاض( لكن ىذا التعريب

، كنعٍت بو اختيار كلمات عربٌية كمرادفات لأللفاظ 1بالتعريب بالمرادف عليوأك ما يصطلح الترجمة -
 األجنبٌية قادرة على التعبَت عن مدلوالهتا بدقة ككضوح.

ت ّٔا يف لغتها نقل األلفاظ األجنبٌية ّٔيئتها الٌدخيلة اليت كرد لخر عبارة أبالتعريب دون تصّرف، -
 ، كيكوف ذلك خاٌصة يف أظباء األعالـ)فركيد، أفالطوف، آسيا، أفريقيا..دكف أدىن تغيَت األصيلة
(، كىو ما ينعت كغَتىا. (كأظباء األجهزة)تلغراؼ، فونوغراؼ، سيزموجراؼ، سينماتوغراؼ..كغَتىا

 العربٌية اؼبناسبة.بالٌدخيل أم ٌرسم اللفظ األجنيٌب عن طريق مقابلة حركفو باغبركؼ 

يف أنواع اكبصرت  اتمن التغَتٌ  قًتض عبملةدبعٌت آخر إخضاع اللفظ األجنبػٌي اؼب التعريب بالتصّرف،-
 :التعريب اآلتٌية

 ٌي غريب ػإثبات اللفظة األجنبٌية بأصوات عربٌية عن طريق إبداؿ صوت أجنبكنعٍت بو  ويٌت:الصٌ  تعريبال
بصوت عريٌب مألوؼ، أك إبداؿ حركة حبركة ثانٌية تسكينا أك ربريكا، أك حذؼ صوت أك زيادة آخر 

على سبيل -، فال ذبيز العربٌيةت الكلمةأصواحيث ذباكر ككٌل ما يتناسب مع النظاـ الصويت العريٌب من 
، كما كتواِف مقاطعهاامتُت، البدأ أك اػبتم )باستثناء حالة التوقف( دبقطع مكٌوف من صوتُت ص-اؼبثاؿ

 اعبمع بُت أربع متحركات يف كلمة كاحدة.ال ذبيز العربٌية 
 :وع النٌ ب اؼبتعلقة الكلمة األجنبٌيةرفٌية بالعالمات الدالة على اؼبعاين الصٌ إغباؽ كيقصد بو  التعريب الٌصريٌف

، كالزمن )اؼباضي عريف كالتنكَت()التذكَت كالتأنيث(، كالعدد )اإلفراد كالتثنٌية كاعبمع(، كالتعيُت )الت
 كاؼبضارع(، كاغبالة الفعلية )اؼببٍت للمعلـو أك آّهوؿ(.

                                                   
مصر، الطبعة األكُف، -قوانُت التعريب بُت فصحى الًتاث كالفصحى اؼبعاصرة: أضبد عبد التواب الفيومٌي، دار النشر كلية اللغة العربٌية، القاىرة1

 .19ـ، ص2007ق/1428
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 :الفاعلية كبعض الوظائف النحويٌة)كيتٌم ىذا النوع من التعريب عن طريق إسناد  التعريب الٌنحوٌم
(الة عليها )من رفع كنصب الدٌ اإلعراب عالمات ة كاغبالٌية كالوصفٌية..( بكاؼبفعولي اؼبالئمة ك  كجر كجـز

 .هتاللتعبَت عن دالال
 :كاؼبقصود بو إعطاء اللفظ األجنيٌب اؼبعٌرب معنا جديدا غَت اؼبعٌت الذم نقل بو من  التعريب الٌدالٌِف

 1 لغتو األصل على سبيل اؼبشأّة.

كعليو نقوؿ كىذه األنواع األربعة للتعريب تصدؽ على اؼبعٌرب باعتباره االسم الواقع عليو فعل التعريب، 
 أٌف ىناؾ: مٌعرب صويٌت، كمعٌرب صريٌف، كمعٌرب كبوٌم، كمعٌرب دالٌِف.

 :ىو: كٌل لفظ أجنيٌب استعمل يف اللغة العربٌية بغض النظر عن كيفٌية استعمالو لمعّرباأٌما 

 أللفاظ بػػػ)الٌدخيل(.كيصطلح على ىذا النوع من االيت دخل ّٔا،  صورتو األجنبٌيةب إٌما 
  كىو ما يسمى  كفق ما ينسجم مع أساليب الوضع العريبٌ  بصورتو اعبديدة اؼبتصٌرؼ فيهاكإٌما

  .(اؼبعٌرببػػػػػػػػػػػ)"

 أعاله ةمبٌينكما ىي  ىذه اؼبفاىيم االصطالحٌية لكل من التعريب كاؼبعٌرب كأنواعهماسوؼ نستعمل ك 
 اعبانب التطبيقٌي من البحث. يف 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
مصر، -التصوير، القاىرة -الطباعة -مقٌدمة يف فقو اللغة العربٌية كاللغات السامٌية: عبد الفتاح عبد العليم الّبكاكٌم، اعبريسٌي للكمبيوتر 1

 كما بعدىا.163ـ، ص2002ق / 1422الطبعة الثانٌية، 
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 بين مصطلحي الّدخيل والمعّرب:االختالف الّداللّي  ثانيا:

اليت يفرضها تعٌدد آراء الباحثُت توسيع الفجوة بُت ىذين اؼبصطلحُت  يف ىذا العنصرليست غايتنا  
  ا باعتبار الٌدخيل ؾباؿ معريفٌ مبينه تكاملاؼبقٌيد بًتاكم البحوث كنضجها بقدر ما يهٌمنا إثبات التداخل كال

إلعادة تفعيلو من جديد كفق األبنٌية اللغوية العربٌية يف إطار ما  مهٌمة تو الٌتعريب بعٌده كسيلةرب ينضومكبَت 
 وبٌقق أغراضها كمقاصدىا.

يبٌثل ىذا العنصر أىٌم كجوه التباين ك االختالؼ بُت القدماء كادثُت إذ لكٌل منهما فكره اػباص 
فقد كاف علماء اللغة قديبا يستعملوف مفهـو الٌدخيل يف  اؼبستقل كاؼبتكٌيف بذاتو الذم تستنٌد إليو آراءه

فاستعمل صبهورىم اؼبعٌرب كالغريب أٌف ىذا اإليضاح َف يقلق األقدمُت كثَتا، » اؼبعٌرب، يقوؿ حسن ظاظا:
أنٌو كاف يشَت إُف الكلمة األعجمية بالكلمتُت  "أيب منصور األزىرمٌ ". ثبت عن 1«كالدخيل دبعٌت كاحد
اؽًبٍميىاف: التّْكَّة، كقيل للًمنطقىة: نًبٍياف. كيقاؿ للذم ذبعل فيو النفقة،  قاؿ الٌليث:» معا دخيل معٌرب،

، كىو ما نستشفو أيضا من عناكين مؤلفاهتم اليت كانوا 2«كيشٌد على الوسط: نًبٍياف. كاؽًبٍمياف دخيل معٌرب
 ا تارة باؼبعٌرب كتارة أخرل بالٌدخيل مع أٌف موضوع البحث فيها كاحد. ينعتوهن

الكالـ األعجمٌي على اؼبعٌرب من "قبده قد كضع عنوانا لكتابو ىو:  "أبو منصور اعبواليقي"فهذا 
كالـ األعجمٌي من تناكؿ فيو األلفاظ األعجمٌية اليت تكٌلمت ّٔا العرب لفائدة معرفة ال حركؼ اؼبعجم"

موظفا يف ذلك مصطلح الٌدخيل يف شرح الكلمات اؼبعرٌبة، بل ك مشَتا إُف أٌف مصطلح يل العربيٌ األص
كليس يف كالمهم زام بعد داؿ إال »ح معٌرب، بدليل ما جاء يف قولو: دخيل مساكو كمرادؼ ؼبصطل

اغبٌر: كاعبٍرـ: » ،4«كبيٍصرىل: موضع بالشاـ. كقد تكلمت بو العرب: كأحسبو دخيال»، 3«...()دخيل

                                                   
 .58بناف، الطبعة األكُف، )د.ت(، صل-كالـ العرب)من قضايا اللغة العربٌية(: حسن ظاظا، دار النهضة العربٌية، بَتكت  1
 .6/176هتذيب اللغة: أبو منصور األزىرٌم، مادة )ق ـ ف(، 2
 .59، صاؼبعٌرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي3
 . 107ص اؼبصدر نفسو،4
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كاؼبصطكا مقصور.قاؿ » ،1«فارسٌي ميعرب. كىو نقيض الٌصرد. كنبا دخيالف كيستعمالف يف اغبٌر كالّبد
 .2«ابن األنبارٌم: ىو فبدكد: علك ركمٌي، كىو دخيل. كقد تكٌلمت بو العرب

صبع فيو  مثٌ تبعو يف ذلك اػبفاجٌي بكتابو اؼبعنوف بػ"شفاء الغليل فيما يف كالـ العرب من الٌدخيل"، 
فهذا كتاب جليل، » اؼبعٌرب كالٌدخيل صبعا توٌحده داللة كٌل منهما على اآلخر، بدليل ما جاء يف قولو:

صبعت فيو ما يف كالـ العرب من الٌدخيل، دعاين إليو أٌف اؼبعٌرب ألف فيو قـو منهم من َف وبم حولو ناديو، 
بوجوه عجيبة، ككتاب أيب منصور رٌكح ا ركحو  كمنهم من دقق يف التخرهبات الغريبة، كأتى يف أثناء ذلك

سٍطل: كيقاؿ » ، كيف   قولو:3(«..).كأجزؿ يف منازؿ السعادة فتوحو، أجل ما صنف يف ىذا الباب
 .4«سىٍيطىلي. قاؿ الزبيدٌم: كصوابو سىٍيطاؿ كقيل ىو دخيل معرَّب

ي يف اؼبعٌرب مثلو كقاؿ: فهي كذكر اعبواليق»الٌسيوطي" يف قولو: جالؿ الدين "كىو ما صرٌح بو  
عجمٌية باعتبار األصل، عربٌية باعتبار اغباؿ، كيطلق على اؼبعرب دخيل، ككثَتا ما يقع ذلك يف كتاب العُت 

. كاضعا بذلك اؼبعٌرب كالدخيل ربت مدلوؿ كاحد، ىو اللفظ األعجمٌي الذم دخل 5«كاعبمهرة كغَتنبا
 العربٌية كاستعملتو العرب. 

الرٌأم الذم تبناه القدماء يف مسألة التداخل بُت مصطلحٌي الٌدخيل كاؼبعٌرب َف يأيت يبدك أف ىذا 
ىكذا بالٌصدفة كإمٌبا لو ما يّبٌره كيفسره كعليو فقد حاكؿ بعض اللغويُت حديثا إهباد زبرهبات ؽبذه اؼبسألة 

أك أعجمٌي إاٌل أنٌو عند إنباؿ القدماء غبقيقة مفادىا أٌف اللفظ اؼبعٌرب ىو يف األصل لفظ دخيل  :أنبها

                                                   
، عجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقياؼبعٌرب من الكالـ األ. ك 11/45هتذيب اللغة: أبو منصور األزىرٌم، مادة )ج ر ـ(، 1

 .144ص
 .368ص اؼبعٌرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي،2
 .32شفاء الغليل فيما يف كالـ العرب من الٌدخيل: شهاب الدين اػبفاجٌي، ص 3
 من نفس اؼبصدر. 273، 190. كينظر أيضا: ص173اؼبصدر نفسو، ص 4
 .1/269اؼبزىر)يف علـو اللغة كأنواعها(: جالؿ الدين الٌسيوطي، 5
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تعريبو اكتسب صفة جديدة تغٌَت ّٔا شكلو كجرسو كردبا داللتو، كربٌددت ّٔا معاؼبو كسننو بعيدا عما يتصل 
 . 1بالٌدخيل كأدٌلة تعٌرؼ بو كذبٌسد صورتو

يث إذف فبمراعاة ىذه اغبقيقة ك كضعها يف اغبسباف يتيٌسر على كل باحث لغوٌم يف العصر اغبد
 بُت نوعُت من الدخيل:التمييز 

 الدخيل اؼبعٌرب كىو: كل ما استعملو العرب الفصحاء يف عصر االحتجاج من الكلمات األعجمية. -

 2 .الدخيل اؼبوٌلد كىو: كل ما عرٌبو اؼبتأخركف من الكالـ األعجمٌي بعد عصر االحتجاج-

اذباه القدماء إُف اؼبساكاة بُت الٌدخيل كاؼبعٌرب بضركرة إتٌباع  الدكتور"حسن ظاظا" كقد ربط
عنهم  كرد ادب العملاللغويُت لألساليب القديبة اليت اعتمدىا العرب يف التعامل مع األلفاظ األعجمٌية، أم 

 من مصادر االستشهاد ال مهٌمامصدر يعٌد ىذا الٌنقل خاٌصة كأٌف ظباعا أـ قياسا،  كنقلويف ىذا الٌشأف 
 .3يصٌح ذباكزه

كاختالط  أٌما حسب كجهة نظرنا فإٌف التداخل بُت كل من اؼبعٌرب كالٌدخيل يرجع إُف التباس
بُت مسألتُت مهٌمتُت: مسألة كيفٌية استعماؿ األلفاظ األعجمٌية بتغيَت أك دكف تغيَت  أساليب الٌلغويُت قديبا

ة أخرل،  فمن الكلمات ما غٌَتت أبنيتها مع من جهة، كمسألة معايَت إغباقها باأللفاظ العربٌية من جه
العقدة اليت َف  كمنإغباقها أك عدـ إغباقها كمنها ما تركت دكف تغيَت مع إغباقها أك عدـ إغباقها، كىنا ت

إُف -ردٌبا-ذلككيعود ، يٌب تارة كعدـ مراعاتو تارة أخرليوٌضحها القدماء كالقائمة على مراعاهتم للوزف العر 
أدىن حرج يف  امٌيات فبٌا َف ذبدالسٌ أخواهتا من -أغلبها-كانت تقًتض منها اللغة العربٌية  أٌف اللغات اليت

 التعامل مع ألفاظها، خالفا للغات اؼبتعامل معها اليـو أم يف العصر اغبديث.

                                                   
سوريا، )د.ط(، -أثر الٌدخيل على العربية الفصحى)يف عصر االحتجاج(: مسعود بوبو، منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومٌي، دمشق1

 .33ـ، ص1982
 .153فقو اللغة: علي عبد الواحد كايف، ص2
 .58غة العربٌية(: حسن ظاظا، صكالـ العرب)من قضايا الل3
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اذباه البعد العالئقٌي ؼبصطلحي اؼبعٌرب كالٌدخيل كجدنا اختالفا  ادثُتتصورات ل نابعد رصد
فقد فصل الدكتور ؽبذه الٌصلة، كاضحا يف مواقفهم فرضتو تعدديٌة اؼبعايَت اليت اعتمدكىا يف تشخيصهم 

 "ؿبمد ألتوقبٌي" بُت اؼبصطلحُت على أساس معيار التغيَت القائم على ذباكز الصورة األصيلة اليت أستعَت ّٔا
غيَت من الٌلفظ اؼبعرب ىو ما طرأ عليو التٌ »الٌلفظ األجنيٌب إُف ما ينسجم مع الٌنظاـ العريٌب؛ حيث يقوؿ: 

حيث الوزف كالٌنطق دبا يالئم أكزاف العربٌية، كأٌما الٌدخيل فما َف يناسب كزنا، كَف يتصرؼ بو العرب كَف 
يف الكلمة نبا أكثر اؼبستويات اللغويٌة  لٌصريفٌ كا مؤٌكدا بذلك على أٌف اؼبستول الٌصويتٌ ، 1«يشتقوا منو.

 أللفاظ األجنبٌية.عرضة لإلبداؿ كالتغيَت يف عملٌية تعريب ا

 يف قولو: ىو اآلخر على أساس معيار التغيَت أيضا الدٌكتور"حلمي خليل"بينهما كفٌرؽ أيضا 

العربٌية.الٌدخيل لفظ دخل العربية من اؼبعٌرب لفظ مقًتض من اللغات األجنبٌية كضع يف الصٌيغ كالقوالب »
اؼبعٌرب بعملٌية االقًتاض اللغوٌم مشًتطا يف فيو ربط ، 2«الٌلغات األجنبٌية بلفظو أك بتغيَت طفيف يف نطقو.

الٌدخيل إٌما  كبٌُت من ناحٌية أخرل الصٌور اليت يرد ّٔا، من ناحٌية استعمالو مراعاة األكزاف العربٌية الٌسليمة
اليت انفرد ّٔا عن بقٌية اآلراء اؼبشأّة لو اليت استقٌرت -النسبٌية-ا بتغيَت صويت قليل، كىي اإلضافةّٔيئتو كإمٌ 

 للٌدخيل. أم)الصورة اغبقيقٌية( على النموذج األصليٌ 

ىناؾ من سلك الطريق نفسو الذم سار عليو القدماء يف ربليلهم ؽبذه العالقة مستعملُت يف حُت 
لٌدخيل دبدلوؿ كاحد ىو ما استعمل يف اللغة العربٌية من ألفاظ أجنبٌية بتغيَت أك بذلك كاٌل من اؼبعٌرب كا

للحاجة كالٌضركرة بغرض تنمٌية ثركهتا كإثراءىا، كلعٌل مرٌد ذلك إُف كوف -غالبا-دكف تغيَت فبٌا اقًتضتو
ستعماؿ اللفظ الكٌف عن ا» الدٌكتور"صبحي الصاٌف":ىو ما أشار إليو اعتماد كالمهم مصدرا وبتٌج بو، ك 

 موٌحدا بينهما.3.«اؼبعٌرب إذا كاف لو اسم يف لغة العرب إحياء للفصيح كقتال للٌدخيل

                                                   
 ـ، ص )ـ( من اؼبقدمة.2009لبناف، الطبعة األكُف، -اؼبعجم الٌذىيٌب يف الٌدخيل على العريٌب: ؿبمد ألتوقبي، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت1
 .202: حلمي خليل، ص)دراسة يف مبو اللغة العربية ك تطٌورىا بعد اإلسالـ(اؼبولد يف العربٌية2
 .376فقو اللغة: صبحي الٌصاٌف، صدراسات يف 3
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ك أٌكده ، 1«كاؼبعٌرب يسمى الٌدخيل.» :الدكتور "مصطفى الٌشهايٌب" يف قولوكىو ما صرٌح بو 
ككذلك الدكتور "عبد القادر اؼبغريٌب" يف  ،2.«كاؼبعٌرب يطلق عليو دخيل»الدكتور "أضبد عيسى" يف قولو: 

 3)...(«-كيسمى أيضا دخيال-كاؼبعٌرب»قولو: 

رغم صالحٌية ىذا اؼبعيار يف التعامل مع الكلمات األعجمٌية القديبة إاٌل أنٌنا نلمس انعكاسا سلبٌيا  
 كغَت غَتَّ مصراعيو م األجنيٌب الٌدخيل كاستعمالو علىؽبذا االذٌباه حديثا يظهر يف ؾباؿ فتح باب اقًتاض 

خاٌصة كأٌف الكلمات األجنبٌية اؼبقًتضة حديثا كثَتة كاؼبعاصرة  بدليل ما جاء يف اؼبعاجم العربٌية اغبديثة مغَتَّ 
ذباكزه -اؽبيئات العلمٌية إُف إصدار قرارقديبا، األمر الذم أٌدل بآّامع اللغوية ك  و العربقياسا دبا اقًتض

ينٌص على ضركرة كضع إطار منهجٌي تتحٌدد بو طريقة استعماؿ ىذه -اللغويُت يف أغلب اغباالت
أنٌو هبب عدـ فتح ك توسيع دائرة العمل بعامل التعريب أك إطالقو بشكل عاـ بل » اآللٌية"التعريب"ؿبتواه

هبب ربديد نطاقو كتقييده بعامل الضركرة اليت يتعذر عندىا اغبصوؿ على مرادؼ للفظ اؼبراد نقلو إُف 
 4«ة يف الًتاث اؼبصطلحٌي القدًن أك يصعب ربقيق ترصبة مالئمة لو.العربي

أٌما الدكتور"حسن ظاظا"فقد ازٌبذ من الفارؽ الٌزمٌٍت أك العصر معيارا للتفريق بُت الٌدخيل كاؼبعٌرب 
 الٌلفظ، يقوؿ:  يفبغٌض النظر عن التغيَت كقع أك َف يقع 

صر االحتجاج باللغة من أٌمة أخرل، كاستعملوه يف اؼبعٌرب، ىو لفظ استعاره العرب اػبٌلص يف ع-1»
 لساهنم، مثل السندس، الزقببيل، السراط، الفسطاط، اإلبريق، االستّبؽ...إٍف.

الٌدخيل، ىو لفظ أخذتو اللغة من لغة أخرل يف مرحلة من حياهتا متأٌخرة عن عصور العرب اػبٌلص -2 
 5«ىي أك بتحريف طفيف يف الٌنطق.الذين وبتٌج بلساهنم، كتأيت الكلمة الٌدخيلة كما 

                                                   
 .15اؼبصطلحات العلمٌية يف اللغة العربٌية )يف القدًن كاغبديث(: األمَت مصطفى الشهايٌب، ص1
 .121كتاب التهذيب)يف أصوؿ التعريب(: أضبد بك عيسى، ص2
 .26االشتقاؽ ك التعريب: عبد القادر اؼبغريب، ص3
 .232لفاظ اؼبعربة(: ؿبمد حسن عبد العزيز، صالتعريب يف القدًن كاغبديث )مع معاجم لأل4
 .63كالـ العرب )من قضايا اللغة العربٌية(: حسن ظاظا، ص5
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من األلفاظ األعجمٌية، العرب الفصحاء يف عصر االحتجاج دبعٌت آخر اؼبعٌرب ما استعملو 
مقرا يف ذلك بأٌف اؼبعٌرب شيء كالٌدخيل  كالٌدخيل ما جاء يف عصور متأخرة أم ما بعد عصر االحتجاج

االقًتاض أك ما يسميو البعض باالستعارة، أك  شيء آخر إاٌل أهٌنما يندرجاف ربت ظاىرة كاحدة ىي ظاىرة
 التعريب.

يف ىذا الرٌأم كجهاف: األٌكؿ صائب كوف عصر االحتجاج يبثل فصاحة اللغة العربٌية نلمس 
دبختلف مصادره من قرآف كسٌنة ككالـ العرب شعرا كنثرا دبا فيو اؼبعٌرب، أٌما الوجو الثٌاين ففيو مغاالة يف 

كإف -اللغويوف بعد عصر االحتجاج دخيال فبٌا يغٌيب قدرات ىؤالء كاجتهاداهتماعتبار كٌل ما اقًتضو 
هٌنم اعتمدكا يف التعريب األساليب خاٌصة كأ -قٌدمو القدماء يف ىذا آّاؿ كصفت بالٌضعف مقارنة دبا

 .اليت سبق إقبازىاعماؿ األالٌلغويٌة القديبة نفسها اؼبستقرأة من 

 منظور الٌتعميم كالٌتخصيص معتّبااؼبسألة من د الواحد الوايٌف" كتور "علٌي عبالد يف حُت عاًف 
بذلك الٌدخيل ظاىرة لغويٌة عاٌمة الوجود يف صبيع الٌلغات يشمل كل األلفاظ األجنبٌية اليت دخلت يف عصر 

 على ألسنتهم يفاعبارم  اؼبستعمل منها يف كالـ العرب الفصحاء ك دكف تغيَت، أٌمااالحتجاج كبعده بتغيَت أ
يف -يف اصطالح بعض الباحثُت-يسمى باؼبعٌرب أك بالدخيل اؼبعٌربفعصر االحتجاج بتغيَت أك دكف تغيَت 

 .1بعد عصر االحتجاج باألعجمٌي اؼبولد على اؼبستعمل منهاحُت يطلق 

ينبغي أف نشَت ىنا إُف نقطة مهٌمة ىٌي أٌف معاعبة بعض ادثُت )كحسن ظاظا كالوايف..( ؽبذه 
القة الٌدخيل باؼبعٌرب( مازالت ؿبصورة يف عصور االحتجاج كما بعد االحتجاج أم يف اؼبعرٌبات القضٌية )ع

القديبة، فبٌا يوحي بتأثٌر ىؤالء كثَتا دبناىج القدماء يف الٌتعريب الذم قبم فيما بعد عنو خلط كبَت يف ربديد 
ات اغبديثة اؼبستعارة من مفاىيمو، يف حُت الذم يهٌمنا ىو تشخيص ىذه العالقة بالنسبة للمعرٌب

 اللغاتاألجنبية)الفرنسٌية كاالقبليزيٌة(.

                                                   
 .153فقو اللغة: علٌي عبد الواحد الوايٌف، ص 1
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يف إطار سبييزه للمعٌرب عن اؼبًتجم؛ ىذا االذٌباه الٌتعميمٌي الدٌكتور"إبراىيم الٌسامرائي"أٌكده قد ك 
م اؼبعٌرب ينضو كيعٍت ىذا أٌف ، 1«..().اؼبعٌرب ىو الٌدخيل الذم جرل على األبنٌية العربٌية» :حيث يقوؿ

يطلق فمنو يف قوالب صرفٌية عربٌية  ،أٌماالذم يردأجنيٌب دخل اللغة العربٌيةربت الٌدخيل كىو كٌل لفظ 
 عليو"اؼبعٌرب". 

الذم نرٌجحو على بقٌية اآلراء كسوؼ نعتمده يف ىذا البحث، ذلك أنٌو اؼبنحى ىو الرٌأم ذا كى
كنقلها إُف اللغة العربية يف العصر اغبديث بدليل  يف تعريب األلفاظ األجنبٌية-يف الغالب-اؼبعموؿ بو كاؼبطٌبق

-مدٌكنة البحث-ما كرد يف اؼبعاجم العربٌية اللغوية دبا فيها"معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة ألضبد ـبتار عمر"
، كىو ما شٌرعتو آّامع اللغوية كاؽبيئات العلمٌية فيما بعد كإف كاف ىناؾ من ادثُت من أيضا كاؼبتخٌصصة

ث برأم القدماء معتّبا كٌل ما نقل إُف اللغة العربٌية من ألفاظ أجنبٌية دخيل معٌرب مركزا بذلك على تشب
 عملٌية التعريب يف حٌد ذاهتا بغض الٌنظر عن كسائلها.   

خالصة القوؿ أٌف ىناؾ عالقة كطيدة بُت اؼبعٌرب كالٌدخيل باعتبارنبا نتاجا مشًتكا لعملٌية التعريب  
اليت اعتمدهتا اللغة العربٌية حديثا إلثراء كتوسيع ثركهتا يف ضوء إحدل الوسائل اللغوية بعٌدىا  أك االقًتاض

الٌتفاعل كالتبادؿ الثقايٌف كاغبضارٌم مع أمٌم أجنبٌية تتعامل معها على اؼبستويُت الداخلٌي كاػبارجٌي، كذلك 
 أسلوبُت نبا: عن طريق

، كقد اصطلح عليو "الٌدخيلب"ّٔيئتو دكف تغيَت كىو ما يعرؼ التعريب بنقل الٌلفظ األجنيٌب الٌدخيل  -
 َت". "اؼبعرب دكف تغيٌ  بػػػػػالقدماء

 كىو ما، "اؼبعٌرب"التعريب بنقل اللفظ األجنيٌب الٌدخيل بعد إخضاعو للوزف العريٌب اؼبناسب كيطلق عليو  -
 غيَت".  "اؼبعرب مع التٌ  بػػػػػػالقدماء ينعتو

 

 

                                                   
 .39ـ، ص1965، 3يف اعبديد اللغوٌم: إبراىيم الٌسامرائي، ؾبلة اللساف العريٌب، العدد1



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دورثالث                                        الفصل ال
 

 
462 

 زلة المعّرب عند القدماء.منالمبحث الثاني: 

من أكثر اؼبواضيع اللغويٌة اليت نالت اىتماـ كعناية القدماء يف ؾباؿ ( اؼبعٌرب) موضوعيعٌد 
الذم تتبادؿ يف إطاره اللغات آّاكرة  اىتمامهم باللغة العربية كرعايتها ضمن قانوف االقًتاض اللغومٌ 

اليت ىي حباجتها  كاؼبتصلة ببعضها البعض التأثَت كالتأثٌر دبا تقرضو حينا كتقًتضو حينا آخر من األلفاظ
، كقد كيجد من علماء العربٌية من ضبل على ة بتطوراهتا كابتكاراهتا اؼبختلفةؼبسايرة اغبركة اغبضارية اعبديد

ما اىتموا بوضع وض ّٔذا اعبهد الكبَت موضحُت بذلك اؼبفردة األصيلة من الٌدخيلة، كعاتقو مسؤكلية النه
أحكاما إلخضاعها للنطق كالبناء العربيُت ؼبا يف ذلك من مسانبة فاعلة يف اافظة على ضوابط ؼبعرفتها ك 

 من جهة أخرل.كتوسيعها ثركة لغتهم من جهة، كتنميتها كإثراءىا 

 ت:معاجم المعّرباأّوال: 

 نبا:اللغويُت يف موضوع اؼبعٌرب بُت فئتُت ـبتلفتُت 1تنوعت جهود كأعماؿ

أم قبل القرف  "اعبواليقي"أبو منصور للغويٌة اليت سبقت عمل كسبثلها األعماؿ ا :الفئة األولىأ.    
 عريبظاىرة التٌ لوا فيها ضعر  ـبتلفةتناكؿ فيها أصحأّا موضوعات لغويٌة اليت  ق(6) ادس ىجرمٌ السٌ 

الضوابط كاألحكاـ اليت تعرؼ ّٔا الكلمات اؼبعرٌبة من  صبلةمن خالؿ بعض اإلشارات إُف  بالتعميم
 قبد: األعماؿ، كمن ىذه 2الكلمات العربٌية الفصيحة

عريب للتٌ  بابافيو  خٌصصالذم  ىػ(224)ت"أيب عبيد القاسم بن سالـػػ"لغريب اؼبصٌنف( ال) كتاب. 1
 .3لغات العرب يف العربٌية(ما دخل من غَت باب ) بعنواف

                                                   
 الكلمات اؼبعٌربة قديبا.نة الوفاة باستثناء تقدًن عمل اعبواليقٌي الذم نسبت إليو الٌصدارة يف دراسة اعتمدنا يف ترتيب ىذه األعماؿ على س1
-لرياضقصد السبيل)فيما يف اللغة العربية من الٌدخيل(: ايٌب ؿبمد األمُت بن فضل الٌلو، ربقيق: عثماف ؿبمود الصّْيٌٍت، مكتبة التوبة، ا2

 .1/64ـ، 1994ق/1415السعوديٌة، الطبعة األكُف، 
ق/ 1426بَتكت، الطبعة األكُف، -الغريب اؼبصنف: أبو عبيد القاسم بن سالـ، ربقيق: صفواف عدناف داككدم، دار الفيحاء، دمشق3

 .24-2/21ـ، 2005
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كقد أشار فيو إُف بعض الكلمات العربٌية ىػ(255)ت"عباحظػػػ"أيب عثماف ال كتاب )البياف كالتبيُت(  .2
أال » العرب يف كالمها نتيجة االختالط بالفرس، يقوؿ: استعملتهااليت  ما يقابلها من األلفاظ الفارسٌيةك 

ناس من الفرس يف قدًن الٌدىر علقوا بألفاظ من ألفاظهم، كلذلك  ا نزؿ فيهمػػػػٌ ترل أٌف أىل اؼبدينة ؼب
يسموف البطٌيخ: اػًبٍرًبز، كيسموف الٌسميط: الٌرٍزدؽ، كيسموف اؼبصوص: اؼبزيكر،  كيسٌموف الٌشطرنج: 

ؾ  األشًتنج، يف غَت ذلك من األظباء، كيسمّْي أىل الكوفة اغبىٍوؾ: البىاذىريكج، كالباذركج بالفارسٌية، كاغبو 
 1«.كلمة عربٌية، كيسٌموف القثاء: ًخيَّارا، كاػبيار بالفارسٌية..كغَتىا

كاف قائما ألعجمٌية عاٌمة كالفارسٌية خاٌصة  وبيلنا قوؿ"اعباحظ"إُف أٌف استعماؿ العرب لأللفاظ ا
 على منهجُت اثنُت نبا: 

بو الفرس، كىو ما  أم فبٌا تفٌرد لولو اعبديد الذم ال يعرفو العرباستعماؿ اللفظ األعجمٌي دبد .1
 تّبٌره دكافع اغباجة كالٌضركرة للتأقلم مع ظركؼ اغبياة العربٌية اعبديدة.

ؼبدلوؿ معٌُت اشًتكت  استعماؿ الكلمة األعجمٌية بلفظها دكف معناىا، كمقابل أك مرادؼ لغومٌ  .2
اللفظ اللغتُت)العربية كالفارسٌية(يف معرفتو كاستعمالو، كذلك بسبب االختالط تارة، أك شيوع 

 كتداكلو بكثرة تارة ثانٌية، أك ػبٌفتو كسهولة نطقو تارة ثالثة. 

ة من )ما تكلم بو العامٌ  بعنواف)أدب الكاتب(  ىػ(فصال يف مؤلٌفو276كما خٌصص"ابن قتيبة")ت. 3
 .2الكالـ األعجمٌي(

تكٌلمت بو بابا للمعٌرب بعنواف:)باب ما يف معجمو )اعبمهرة( ق( 321)تكذلك عقد"ابن دريد" .4
 ات كثَتة من لغات أعجمٌية ـبتلفةكلممستشهدايف ذلك ب 3العرب من كالـ العجم حىت صار كاللغة(

:  على سبيل اؼبثاؿ منهاركمٌية، كالنبطٌية، كالسريانٌية( نذكر أخذت عنها العرب كتكلمت ّٔا )كالفارسٌية، كال

                                                   
مصر، الطبعة السابعة، -القاىرةالبياف كالتبيُت: اعباحظ؛ أبو عثماف عمرك بن حبر، ربقيق: عبد السالـ ؿبمد ىاركف، مكتبة اػباقبي، 1

 .20-19/ 2/1ـ، 1998ىػ/1418
-495بَتكت، )د.ط(، )د.ت(، ص -أدب الكاتب: ابن قتيبة، أبو ؿبمد عبد ا بن مسلم، ربقيق: ؿبمد الٌداِف، مؤسسة الٌرسالة، صيدا 2

503. 
 . 1/1322صبهرة اللغة: ابن دريد، 3
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، كىو بالفارسٌية كاركاف. الصّْيق: الغبار، كأصلو السَّجٍنجىل: ركمٌي معٌرب، كىي اؼبرأة. القىَتكاف: اعبماعة
 .1بالنبطٌية زيقا

بابا بعنواف)فيما هبرم ؾبرل ؤلٌفو )فقو اللغة كسٌر العربٌية( ىػ(م429)ت"يٌ ػأبو منصور الثعالب"كضٌمن -
 رٌكز فيو على أكجو الشبو بُت ألفاظ اللغتُت يف طبس فصوؿ ىي:وازنة بُت العربٌية كالفارسٌية(اؼب

الٌسقاء،  البيَّاع،اؿ عربيتها دكف فارسٌيتها، كبو:: خٌصص لألظباء اليت شاع استعمصل األٌكؿالف
 اػبىرٍجي..كغَتىا.

: يتمحور حوؿ األظباء العربٌية اليت ال يوجد مقابل ؽبا يف اللغة الفارسٌية، كبو: الزٌكاة، القرآف، الفصل الثٌاين
 .كثَت  الًغٍسلُت..كغَتىا

فيو الثعاليٌب بعض األظباء اليت تشًتؾ العربٌية كالفارسٌية يف لفظها، كبو: التنُّور، الدّْين، : ساؽ الفصل الثالث
 .كثَتالٌزماف..كغَتىا 
فبٌا استدعى العرب نقلها إٌما  ليت اختٌص ّٔا الفيٍرس دكف العرب: اشتمل على بعض األظباء االفصل الرٌابع

مع تقسيمها حبسب آّاالت اليت  اؼبعركفة ّٔا يف اللغة الفارسٌيةبتعريبها كإٌما بًتكها على حالتها األكُف 
، السُّكيريجة. فمن األكاينتستعمل فيها،  : كمن اعبواىر.: القاقم، السُّندس.كمن اؼبالبس.مثال قبد: الكوزي
.  كثَت.   :الٌنسرين، السٍَّوسني...كغَتىاكمن الرياحُت.: العنّب، الٌصٍندؿ.كمن الطّْيب.الًبجىاد كالبٌلٍوري
بعض األظباء اليت صٌح نسبها إُف اللغة الركمٌية يف رأم بعض األئٌمة،  : تناكؿ فيو الثعاليبٌ الفصل اػبامس

 .2البستاف...كغَتىا كثَتائد، الًفردكس:كبو: القسطاس:اؼبيزاف، الًبٍطريق:الق
األظباء بابا بعنواف )ما أعرب من  ىػ(458ت)"ابن سٌيدهػػ"ل (اؼبخٌصصكقبد أيضا يف ) .5

 3األعجمٌية(تناكؿ فيو صاحبو أساليب العرب قديبا يف التعريب مستشهدا يف ذلك بقوؿ "سيبويو".

                                                   
 .1325-1/1324اؼبصدر السابق، 1
ـ، 2000ق/1420بَتكت، الطبعة الثانٌية، -ر العربٌية: أبو منصور الثعاليٌب، ربقيق: ياسُت األيٌويٌب، اؼبكتبة العصريٌة، صيدافقو اللغة كس2

 .340-337ص
 .4/221اؼبخٌصص: ابن سٌيده، 3
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أصحأّا بعض اؼبسائل  دراسات كبويٌة بارزة تناكؿ فيها د إُف جانب ىذه األعماؿ اللغويٌةكقد كج
، اؼبثاؿ"الكتاب" لسيبويوعلى سبيل  نذكر منها ضايا النحو اليت تعاعبها أحباثهمدبا ىبدـ ق التعريبٌية

 ىػ(.745)تأليب حياف األندلسيٌ  ك"ارتشاؼ الٌضرب"

كاصفا  األعجمٌية()ىذا باب ما أعرب من  ظاىرة التعريب ربت باب "الكتاب" يف كتابو "سيبويو" ذكر-
ج كمازلت عليو يف اغبديث من خالؿ إشارتو إُف منه نت علية األمة العربية يف القدًنبذلك كاقعا لغويا كا

 العرب يف نقل الكلمات اؼبعربة، مقٌسما بذلك صٌيغ اؼبعرب إُف:

غبقوه ّٔجرع، كّٔرجأغبقوه بسلهب، أ سواء أغبقتو بأبنيتها العربٌية، كبو:درىم قسم عرٌبتو العرب بتغيَت حركفو
 ا ؽبافق أبنيتها أـ َف يكن موافقسواء أ كا قسم تركتو العرب على حالوك أك َف تلحقو، كبو: آجٌر، كفرند، 

جزء منو أغبقوه بأبنيتهم لوجود نظَت لو يف العربٌية، كبو:كركمأغبقوه بقمقم، كجزء َف يلحقوه، كبو: 
 .1خراساف

رب من فعرض للمعٌرب من األلفاظ يف اللغة العربية يف كتابو)ارتشاؼ الضٌ  "أٌما "أبو حياف األندلسيٌ -
كما ،2اؼبعٌرب ذلك موقف سيبويو من أقساـمتبعا يف ت عنواف)فصل األظباء األعجمية(لساف العرب(رب

اللفظ األعجمٌي من اللفظ مشَتا بذلك إُف أٌف معرفة ما ال ينصرؼ(تناكؿ مسألة دالئل العجمة يف)باب 
 . 3عرب الذم ال يوجد فيو تنوين كال جرٌ كالذم حٌدده باؼب ،نبٍت على امتناع االسم من الٌصرؼت العريبٌ 

ا مقاييسها عريب كظاىرة لغوية ؽبالتٌ  الذين تناكلوا فيها4ُتفتمثلها أعماؿ اللغويٌ  الفئة الثانّيةأٌما  ب.    
ك اليت تنٌوعت بُت االىتماـ باأللفاظ اؼبعرٌبة عموما، كاالىتماـ باؼبعٌرب الواقع يف 1كأحكامها اػباصة ّٔا

 :القرآف الكرًن على اػبصوص، ك أٌكؿ من نسب إليو البحث يف اؼبعٌرب ىو

                                                   
 .304-4/303الكتاب: سيبويو، 1
 .1/146ارتشاؼ الٌضرب يف لساف العرب: أبو حٌياف األندلسٌي، 2
 . 852، 1/146اؼبصدر نفسو، 3
اكتفينا يف ىذه الفئة بذكر أبرز األعماؿ اللغويٌة يف التعريب متجاكزين بذلك للبعض منها خاصة اليت عمد فيها أصحأّا إُف اختصارا  4

ميل ؼبا مؤلفات العلماء الذين سبقوىم، كػ"جامع التعريب بالطريق القريب" ؼبصطفى اؼبدين الذم اختصر فيو كتاب البشبيشٌي "التذييل كالتك
ذم عاًف فيو الكلمات استعمل من الٌلفظ الٌدخيل"، أك اليت ألٌفها أصحأّا بغَت العربٌية، كػػػػ "اؼبعٌربات الٌرشيديٌة" لعبد الرشيد اغبسيٌٍت اؼبديٌن ال

 .   81-80الفارسٌية اؼبعٌربة باللغة الفارسٌية...كغَتىا كثَت. ينظر: قصد السبيل: ايٌب، ص
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الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم( اؼبعرب من يف مؤلَّفو )ػ(ى540صور اعبواليقي")ت"أبو من .1
باؼبقدمة اليت أكرد تناكؿ فيو التعريب من عٌدة أكجو، بدأ -كىو أشهر التحقيقات-ربقيق" أضبد ؿبٌمد شاكر"

ٌصص بابا ؼبعرفة اؼبعٌرب يف القرآف الكرًن بُت رافض لوقوعو كمؤيٌد لو، مٌث خفيها اختالؼ العلماء حوؿ 
كباب آخر لألدلة اليت يعرؼ ّٔا اللفظ األعجمٌي من مذاىب العرب يف استعماؿ الكلمات األعجمٌية، 

بة كشرحها كفق حركؼ لينتقل بعدىا إُف تصنيف األلفاظ اؼبعرٌ ، 2كائتالفها اغبركؼ يف إطارتواِفالعريٌب 
 .3ءكصوال إُف حرؼ اليا اؼبعجم بدءا باؽبمزة اليت تسمى األلف

أبو ؿبمد بن برٌم اؼبقدسٌي ""يف التعريب كاؼبعرب كىو اؼبعركؼ حباشٌية ابن برمّْ" للشيخ اإلماـ . 2
ىػ(، قٌدـ فيو صبلة من التصويبات لبعض الكلمات اليت عاب على اعبواليقي شرحها، 582)ت"الٌنحومٌ 

قاؿ الشيخ » :"كربج" استدراكو إبداؿ صوت الكاؼ جيما مطلقا يف كلمةنذكر منها على سبيل اؼبثاؿ 
أبو منصور: فمٌما غَتكه من اغبركؼ ما كاف بُت اعبيم ك الكاؼ، كردبا جعلوه جيما كردبا جعلوه قافا، 

دؿ الكاؼ اليت لقرب القاؼ من الكاؼ قالوا كربج كبعضهم يقوؿ قربق. قاؿ ابن بٌرم: كربج اعبيم فيو ب
 4«..(.)بُت اعبيم كالكاؼ

صباؿ الٌدين بن أضبد العذرٌم، اؼبشهور لػػػػ" "استعمل من الٌلفظ الٌدخيل"التذييل كالتكميل ؼبا  .3
من  نقص كفات كتاب اؼبعٌرب للجواليقيىػ(، كيعتّب كتابو ىذا استكماال أيضا ؼبا 820)ت"بالبشبيشيّْ 

 اىد غَت اؼبنسوبة كتبيُتبنسبة الشو  فيو من خطأ يف الكلمات األعجمٌيةخالؿ تصويبو كتنبيهو إُف ما كقع 
انطالقا من تثبتو يف نقل أقواؽبم كذلك بالٌرجوع إُف كتبهم  و آراء العلماء بالٌنقد كالتعليقمع تعٌقب ربريفها

 . 5كمؤلفاهتم

                                                                                                                                                     
األردف، -ب: اؼبنشٌي؛ ؿبيي الدين ؿبمد بن بدر الدين ؿبمود، ربقيق: ؿبمد حسُت آؿ ياسُت، دار عمار للنشر كالتوزيع، عمافرسالة التعري 1

 كما بعدىا.  65. كقصد السبيل: ايٌب، ص24-23)د.ط(، د.ت(، ص
 .60-52اؼبعٌرب)من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم(: أبو منصور اعبواليقي، ص2
 كما بعدىا.  61فسو، صاؼبصدر ن3
السامرائي،  يف التعريب كاؼبعرب كىو اؼبعركؼ حباشٌية ابن برٌم: ابن بػىٌرم؛ أبو ؿبمد، عبد ا بن عبد اعببار اؼبقدسٌي اؼبصرٌم، ربقيق: إبراىيم4

 .23مؤسسة الرسالة، بَتكت، )د.ط(، )د.ت(، ص
 .72-70قصد السبيل: ايٌب، ص 5
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ق(، اختلف العلماء 911)ت"جالؿ الدين الٌسيوطيلػػ" اؼبتوكلي فيما يف القرآف من اللغات العجمٌية -4
، 1«مٌر ذكره يف الكتاب سهوا» الظنوف"مث قاؿ:حوؿ كجوده، فقد ذكره حاجي خليفة يف كتابو"كشف 

يف مؤلفات 3ك الرٌاجي التهامٌي اؽبامشيٌ 2مشَتا إُف عدـ االعًتاؼ بو، يف حُت َف يذكره ابن كماؿ باشا
"اؼبهٌذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعرب"ذلك  فيعتّبه نفسو "عثماف ؿبمود الٌصيٌٍت"ر، أٌما الدكتو "الٌسيوطيٌ "

 .4حد يدكر حوؿ البحث عن الكلمات اؼبعرٌبة يف القرآف الكرًنأٌف موضوعهما كا

صبع فيو ىػ(911)ت"ن عبد الرضباف الٌسيوطي"اؼبهٌذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعٌرب"عبالؿ الدي -5
الئحة من الكلمات غَت العربٌية اليت استعملها القرآف الكرًن يف نٌصو، بشركحات كأدٌلة تستنٌد إُف آراء 

 لماء. كمواقف الع

قٌسم فيها مذىب العرب يف  ىػ(940)ت"ربقيق تعريب الكلمة األعجمية"البن كماؿ باشايف  "رسالة-6
 استعماؿ الكلمات األعجمٌية إُف أربعة أقساـ ىي:

 ما َف تتغٌَت الكلمة كَف تكن ملحقة بأبنٌية كالمهم كخراساف.
.  ما َف تتغَت كلكن أغبقت بأبنٌية كالمهم كخرـٌ

 تلحق ّٔا كآجٌر. ما تغَتت كَف
 .5غَتت كأغبقت ّٔا كدرىمما ت

ىػ(، كىو الكتاب 1069)تاػبفاجٌي"شهاب الٌدين ػػػ""شفاء الغليل فيما يف كالـ العرب من الٌدخيل"ل .7
مضيفا بذلك نوعا جديدا من  و مفهـو كل من التعريب ك اؼبوٌلد، تناكؿ فيالذم أيٌلف بعد اؼبعٌرب للجواليقيٌ 

                                                   
كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف: مصطفى بن عبد ا كاتب جلبػػػػي القسطنطيٍت اؼبشهور باسم حاجي خليفة، ربقيق: ؿبمد   1

 . 2/1585لبناف، )د.ط(، )د.ت(، -شرؼ الدين يالتقايا كرفعت بيلك الكليسى، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت
ـ، 1951لبناف، )د.ط(، -نفُت(: البغدادم إظباعيل باشا، دار إحياء الًتاث العريٌب، بَتكتىدية العارفُت)أظباء اؼبؤلفُت كآثار اؼبص2
1/534-544. 
اؼبغرب، )د.ط(، -اؼبهذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعٌرب: جالؿ الدين الٌسيوطي، ربقيق: الرٌاجي التهامٌي اؽبامشٌي، مطبعة فضالة، امدية3

 .44-38)د.ت(، ص
 .73يٌب، صقصد السبيل: ا4
 .48-47رسالة يف ربقيق تعريب الكلمة األعجمٌية: ابن كماؿ باشا، ص5
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كما أكرد آراء لبعض اللغويُت حوؿ كقوع اؼبعٌرب يف القرآف ليها غَته ىي الكلمات اؼبوٌلدة  إاؼبواد َف يسبقو 
طراد اإلبداؿ يف الفارسٌية باعتبارىا أكثر اللغات اليت غيَت اؼبعٌرب كإبدالو، كبابا يف إالكرًن، كعقد فصال يف ت

 .2اؼبعرٌبة كاؼبولدة اليت أحصاىا، لينتقل بعدىا إُف شرح  الكلمات كالًتاكيب 1أخذت عنها العرب

ىػ(، كىو 1111)ت""قصد السبيل فيما يف اللغة العربٌية من الٌدخيل"مد األمُت بن فضل ا ايبٌ . 8
من الكتب اليت كصلت إلينا ناقصة، ألٌف ايٌب َف ينتو من تأليفها إُف جانب كتابيو"ذيل نفحة الروبانة" 

صبعا س ايط للفَتكزآبادم"، صبع فيو الكلمات الٌدخيلة)معربة كموٌلدة(ك"الناموس، حاشٌية على القامو 
مستشهدا يف شرحها بأقواؿ العلماء كآيات من القرآف ك مستدركا بذلك ما فات اللغويُت من قبلو،  شامال

 .3الكرًن كاغبديث الشريف، كأشعار الفصحاء من العرب أك اؼبولدين حسب نوع الكلمة معرٌبة أك موٌلدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .46-33شفاء الغليل فيما يف كالـ العرب من الدخيل: شهاب الٌدين اػبفاجٌي، ص 1
 كما بعدىا. 47اؼبصدر نفسو، ص2
 .92-89قصد السبيل: ايٌب، ص 3
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 :الوجوه التي يعرف بها اللفظ األعجمّي الّدخيل من العربّي األصيلثانيا: 

 خيل من العريبٌ األعجمٌي الدٌ لتمييز اللفظ  الئل كاؼبعايَتاللغة صبلة من الدٌ لقد كضع علماء 
 1يبكننا حصرىا يف العناصر اآلتٌية: األصيل

 :الموثوق بهم أحد أئمة اللغةعن نْقل الأ. 

ىذا اللفظ أعجمٌي  أفٌ  اللغويُت أقواؿ تنٌص علىكتابات كمؤلفات بعض   بو أف يرد يفكاؼبقصود 
جاء يف حيث  ؛ٌيةاألخرل اليت تكلمت ّٔا العرب دكف العرباألمم غات لبعلى معرفة فقد كاف ىؤالء 

الفارسٌية اليت  اللغة باألخصٌ ك ، 2كاف يعرؼ النبطٌية إذ كانت أمو نبطٌية األخبار أٌف"أبا عمرك الشيباين"
 راد استعماؽبا.إطٌ شيوع ألفاظها ك بدليل أقرب اللغات إليهم  عٌدىاأجادىا الكثَت من اللغويُت ب

لكن من الضركرٌم أف يتوخى الباحث اللغوٌم يف تطبيق ىذا اؼبعيار الدقٌة يف ضبط اغبقبة 
كاالجتماعية كالسياسٌية حي اغبضاريٌة كربطها بالنوااؼبنقوؿ عنو الزمنٌية)العصر(اليت عاش فيها العاَف اللغوٌم 

مع مراعاة التغَتات اليت قد تلحقو نتيجة اغبقبة الطويلة اليت باعدت اليت عايشها  كالثقافٌية دبا فيها اللغة
أصوؿ اؼبفردات عٌما قالو أئٌمة اللغة العربٌية، إضافة إُف عملية تبادؿ األلفاظ اليت تقع بُت لغات العائلة 

ة بفعل القرابة،أك بُت األسر اللغويٌة اؼبختلفة،  كذلك  ظاىرة التشابو بُت كلمتُت ـبتلفتُت اللغويٌة الواحد
دكف أف تأخذ إحدانبا عن األخرل سواء أ كاف ذلك ضمن لغتُت من نفس العائلة، أـ ضمن لغتُت من 

ديد اللغة كربكنشأتو من جهة، )أعجمٌي أـ عريٌب(ربديد ىويٌة اللفظعائلتُت ـبتلفتُت، كذلك  بغرض 
اؼبباحث األصلية اؼبنقوؿ عنها أ ىو فارسٌي أـ نبطٌي أـ سريايٌن..من جهة أخرل ، كىو ما تسعى 

 .3إُف تعزيزه كتطبيقو الفيلولوجٌية اغبديثة

                                                   
. كالتعريب يف القدًن كاغبديث)مع معاجم 45-40أضبد عبد التواب الفيومٌي، ص. كقوانُت التعريب: 17رسالة  التعريب: اؼبنشٌي، ص1

 كما بعدىا.48لأللفاظ اؼبعربة(: ؿبمد حسن عبد العزيز، ص
 .10/48لساف العرب: ابن منظور، 2
 . 49-48التعريب يف القدًن كاغبديث)مع معاجم لأللفاظ اؼبعربة(: ؿبمد حسن عبد العزيز، ص3
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ضركرة  اختالفا مفاده اؼبتقدمُتمنهج عن  لغومٌ التأصيل ال يف ادثُت منهجإُف اختالؼ فبٌا وبيلنا  
إدماج اؼبقاييس العلمٌية ك التقنٌية اغبديثة)من تأصيل للنصوص القديبة، ك ترصبة النقوش، فك شفرات الرموز 

إُف جانب اؼبصادر  اغبديث يف الٌدرس اللغومٌ  اؼبعتمدةيتعٌلق باؼبباحث الفيلولوجٌية( الكتابٌية...، ككل ما
 . عليو ق مصداقٌية تأصيل الٌلفظ كدقٌة كمشولٌية اغبكملتحقي ؾباؿ دراسة ىذا النوع من الكلماتالقديبة يف 

 األوزان العربية:عدم التوافق مع ب. 

 كرد على كزف فكل لفظلحكم على عجمتها لالٌصريٌف للكلمة معيارا  الوزفمن غويوف ازٌبذ اللٌ 
كتابو يف  ذكره سيبويو ما  ذلككمن  دخيال،عيٌد أعجمٌيا  فعال ك صفة العربية اظبا ككزاف اللغة ـبالف أل

كال نعلم يف الكالـ فػيٍعييل .(..)كليس يف الكالـ ًفعُّل.(..)كال نعلم يف األظباء فػىعَّل كال فػيعّْل»: "كتاب"ال
ك اعلم أنٌو ليس يف األظباء كالصفات فيًعل كال يكوف ًيلو كال شيئا من ىذا الٌنحو)...(اظبا كال صفة كال فػيعٍ 

و بدليل أنٌ  ىذه األكزاف ليست عربٌية األصل أفٌ مصٌرحا بذلك . 1«.(..)الـ ًفعيلإاٌل يف الفعل، كليس يف الك
 .َف يذكر على كبوىا مثاؿ كاحد فبٌا َف يرد يف كالـ العرب

يقوؿ يف حيث  للغة العربٌية ريفٌ الصٌ  البناءيف  عتمدةاؼبغَت الصٌيغإُف بعض  "الفيومي" كما أشار
ًميَّةه ًلفىٍقًد فىاًعيلو ًمٍن اٍلفىانًيذي »ترصبة لفظة فانيذ:  ةه أىٍعجى نػىٍوعه ًمٍن اغبٍىٍلوىل يػيٍعمىلي ًمٍن اٍلقىٍنًد كىالنَّشىا كىًىيى كىًلمى

ا أىٍىلي اللُّغىًة. ا َفٍى يىٍذكيٍرىى ـً اٍلعىرىيبّْ كىؽًبىذى  2«اٍلكىالى
اػبٍىاًلصي كىيػيقىاؿي الرَّصىاصي يقوؿ أيضا:)اآٍلنيكي ًكزىافي أىفٍػليسو ىيوى الرَّصىاصي  ترصبة لفظة آنيككيف -

رُّ ًفيمىٍن كي كىاآٍلجي اأٍلىٍسوىدي كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىقيوؿي اآٍلنيكي فىاًعله قىاؿى كىلىٍيسى يف اٍلعىرىيبّْ فىاعيله ًبضىمّْ اٍلعىٍُتً كىأىمَّا اآٍلني 
.(خىفَّفى كىآميلي  ًميَّاته كىكىابيلي فىأىٍعجى

3 

،)...( ليس يف كالـ العرب ًفعٍَّوؿ إال أحرفا» ق(:370خالويو")ت"ابن   ذلككيقوؿ أيضا يف
: ص كًجلّْقًفعَّلى إال حرفُت ضًبّْ  :، كليس يف كالـ العرب: السٌيد، كاؽبًٌر)...(ره وٍ نػَّ سً كًسنػٍَّوته كىو العسل، ك 

 .1«..().مّّ ككوكب ديرّْ  كىو أعجمٌي يف األصل، ٍيل إال حرفُت مرٌيق،كليس يف كالـ العرب فػيعّْ (، ...موضع)

                                                   
 .276، 267، 4/244الكتاب: سيبويو، 1
 .481اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الٌشرح الكبَت: الفيومي، مادة )ؼ ف ذ(، 2
 .26اؼبصدر نفسو، مادة )ء ف ؾ(، 3
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أصبحت عربٌية طائفة من الكلمات األعجمٌية ىناؾ أف  "ابن خالويو"نستشٌف من كالـ 
رغم أنو ال يوجد نظَت ؽبا يف العربٌية من ناحٌية، ألسباب ـبتلفة االستعماؿ بإغباقها إُف كالـ العرب 

َت صائب يف اغبكم على عجمة غ كليست على أكزاف عربٌية من ناحٌية أخرل، فبٌا وبيلنا على أٌف ىذا اؼبعيار
 التغيَت كاإلغباؽ. فظ من منظورماللٌ 

فمن منظور التغيَت قبد أٌف كثَتا من األلفاظ األعجمٌية اليت بقيت على ىيئتها دكف تغيَت كردت يف 
كعٌدت رغم ذلك دخيلة كليست عربٌية بغٌض النظر عٌما  أصل لغتها على كزف مألوؼ يف الٌلساف العريٌب،

 . كبقٌي أعجميا ، كما َف يلحق منهاكاعتّب عندىا عربيا منها بكالـ العرب لوجود نظَت لوأغبق 

أٌما من منظور اإلغباؽ فهناؾ ألفاظ أعجمٌية نقلها العرب بعد تغيَتىا كالتحوير يف بنيتها، لكن 
، كبو: دينار عربيا صحيحاٌد كالما رغم موافقتها لألكزاف العربٌية إاٌل أف بعضها أغبق بالكلمات العربٌية كعي 

البعض اآلخر لحق َف يي ، يف حُت 2أغبقوه بديباس، إسحاؽ بإعصار، يعقوب بَتبوع... كغَتىا كثَت
 .3، آجر... كغَتىا كثَتسراكيل، فَتكزكليس عربٌيا، كبو:  على أساس أنٌو أعجميٌ كاستعمل 

 ائتالف الحروف وتواليها:ج. 

يبكن أف يستدؿ ّٔا على أصالة  نة تنفرد ّٔا عن غَتىا من اللغاتقوانُت معيلعربية لغة اأف ل اللغويوفالحظ 
ائتالفها بعٌده لبٌص بالذكر قانوف آّاكرة بُت الفونيمات أك اجتماع اغبركؼ ك  عريٌب ىو أـ أعجميٌ  اللفظ

خيل من فة الدٌ أقبع السبل فصال يف أمباط اللغات ككيفٌية بناء تراكيبها كتشكيل ألفاظها، فبو هنتدم إُف معر 
 ف العرب كبوه.األلفاظ بناءا على التأليف اللغوٌم الذم كردت بو كىو فبٌا ال تؤلّْ 

 

 

                                                                                                                                                     
ـ، 1979ق/1399ليس يف كالـ العرب: ابن خالويو؛ اغبسُت بن أضبد، ربقيق: أضبد عبد الفغور عطٌار، مكة اؼبكٌرمة، الطبعة الثانية، 1

 .  252، 243، 234ص
 .4/303الكتاب: سيبويو،  2
 .4/304اؼبصدر نفسو، 3
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 :كقد ػٌبص علماء اللغة اؼبتواليات من اغبركؼ اليت ال تعرفها اللغة العربٌية يف نوعُت نبا

 احدة مطلقاك يشمل ؾبموعة من اغبركؼ ال تعرؼ العربٌية اجتماعها يف كلمة ك  :النوع األّول. 1
يقوؿ اعبواليقي:)فأٌما أمثلة العرب فأحسنها ما بيٍت  بة،فمىت جاءت يف كلمة فاعلم أهٌنا معرٌ  لتقارب ـبارجها

 2:ذلكمن ك ، 1من اغبركؼ اؼبتباعدة اؼبخارج(

كغَتىا ...)اغبجل(جي بى قى ، كال)اعبماعة من الٌناس(اعبىٍوؽي ، كبو: كاحدة ال ذبتمع القاؼ كاعبيم يف كلمة عربٌية-
 من األمثلة.

كغَتىا  ...دبعٌت اجن افعبى وٍ صَّ ، الؼبيزافدبعٌت ا الصىٍنجىةكال تأيت الصاد مع اعبيم يف كلمة عربٌية، كبو:  -
 من الكلمات الواردة على ىذا الٌنحو.

 ال ذبتمع يف كلمة عربية كاحدة باء كسُت كتاء. -

، 3ف. ب. ـ. ؼ(من كٌل مثاؿ رباعٌي أك طباسيٌ  ىذا باإلضافة إُف خلٌو أحرؼ الذالقة السٌتة)ر. ؿ.-
فإف كردت » ، يقوؿ اػبليل:ذلك أهٌنا أخف اغبركؼ كؽبا أنبٌية كبَتة يف تشكيل الكلمات العربٌية الٌسليمة

عليك كلمة رباعٌية أك طباسٌية معراة من اغبركؼ الذلق أك الشفويٌة كال يكوف يف تلك الكلمة من ىذه 
اف أك فوؽ ذلك فاعلم أف تلك الكلمة ؿبدثة مبتدعة، ليست يف كالـ اغبركؼ حرؼ كاحد أك اثن

 4«العرب.

 

 

 

                                                   
 . 60اؼبعٌرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص1
 .  60-59اؼبصدر نفسو، ص2
 .60اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص 3
 . 1/12العُت: اػبليل بن أضبد،  4
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فإذا كردت كلمة ما بغَت الًتتيب الذم عرفت بو اغبركؼ ترتيب كينحصر يف  :النوع الثاني. 2
 :من ذلكاغبركؼ يف كالـ العرب فهٌي دخيلة، 

 .1ىنداز بعد الٌداؿ كما يف الزامكقوع -

 .2نرجس كما يف  الرٌاءالنوف قبل ؾبيئ -

ىذه أىٌم اؼبعايَت اليت اتٌفق حوؽبا علماء اللغة لالستدالؿ ّٔا على عجمة اللفظ إاٌل أٌف الدكتور  
 :أضاؼ معيارا آخر ىو "ؿبمد حسن عبد العزيز"

 المعيار الثقافي والتاريخي: د.

بينهما، فقد وبدث أحيانا  الثقايفٌ بالركابط التارىبٌية للغتُت كمدل اٌتساع التبادؿ ىذا اؼبعيار يٌتصل  
يربط بُت أىل اللغتُت سواء أ كاف يف إطار  أف تتأثر إحدل اللغات بثقافة لغة أخرل عّب جسر تارىبيٌ 

ينتج عنو اقًتاض إحدانبا بعض األلفاظ ذات اؼبفاىيم الغَت موجودة يف بيئة اللغة  ربالسّْلم أـ  يف إطار اغب
كىو ما يؤٌكده ، 3ٌمى معُت فإذا غاب الشيء غاب اؼبسمَّى أك اللفظاؼبقًتضة، ذلك أف لكٌل شيء مس

كمن ذلك أدكات -كاعلم أٌف كل شيء ال يكوف يف البادية فهو أعجمٌي معٌرب إاٌل قليال» :القوؿ اآليت
 4«.فعاٌمة أدكاهتم بالفارسٌية-البٌنائُت كالنٌجارين كالصٌناع

صالة الكلمة الذم وبتكم إليو اللغويوف يف اغبكم على أ إُف اؼبصدر األساس ىذا القوؿ إحالة مباشرة يف
 كىو كالـ العرب من أىل أال خيل من جهة أخرلاألعجمٌي الدٌ العريٌب األصيل من سبييز العربٌية من جهة، ك 

 فبٌا يعرفو أىل اغبضر كاؼبدينة.   لغتهم كبعدىا عن كل لكنة أك عجمةكذلك لفصاحة  البوادم

                                                   
اؿ، اؽبنداز: كىي كلمة فارسٌية اشتق منها العرب لفظ)مهندز(الذم غٌَتكه إُف)مهندس(بتحويل الزاء سينا ألنٌو ليس يف كالـ العرب زاء بعد د1

 . 400كىو الذم يقٌدر ؾبارم القيًٍتٌ حيث ربفر. ينظر: اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص
": أعجمٌي معرب، كقد ذكره الٌنحويوف يف األبنٌية، ك ليس لو نظَت يف الكالـ.النٌػٍرجً »"2 ينظر: اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ « سي

 .379اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص
 .50-49صالتعريب يف القدًن كاغبديث )مع معاجم لأللفاظ اؼبعربة(: ؿبمد حسن عبد العزيز، 3
 .62التعريب: الشيخ طاىر بن العالمة صاٌف اعبزائرٌم، اؼبكتبة السلفٌية، مصر، )د. ط(، )د.ت(، ص كتاب التقريب ألصوؿ4
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أك كالـ بلعم خاٌصة، ألهٌنا تكوف  ،كال أظٌنو إاٌل دخيال من كالـ العجم»:1)نبقاؽ( يف لفظة "اػبليل"قاؿ  
 3«.(..)بلد يف نواحي الرـك»عم ، كبلٍ 2.«جبباؿ بلعم

الواقعة يف القرآف أف العرب َف ذبد لفظا كاحدا يدؿ عليو، ذلك أٌف الثياب من 4كقيل يف لفظة)استّبؽ(
بتعريب ما ظبعوا من العجم، كاستغنوا بو عن الوضع لقٌلة كجوده  اغبرير أخذكه من الفرس، فقاموا عندىا

 .5عندىم كندرة تلفظهم بو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
ات اؽبمقاؽ: اؽبمقيق نٍبت. أعجمٌي معٌرب َف يعرؼ أصلو، كىي عبارة عن حٌبة تشبو حٌب القطن يف صبيَّاحة مثل اػبهشخاش إاٌل أهٌنا صلبة ذ1

 .)كينظر اؽبامش أيضا( 633رب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، صشيعىب ييقلى حبُّو كييؤكل. ينظر: اؼبع
 .3/372العُت: اػبليل بن أضبد، 2
ق / 1397لبناف، )د.ط(،  -معجم البلداف: اغبموم شهاب الدين أيب عبد ا ياقوت بن عبد ا الركمٌي البغدادٌم، دار صادر، بَتكت3

 .1/485كالالـ كما يليهما، ـ، باب الباء 1977
جم: اإلستّبؽ: الغليظ من اغبرير، كقد ذكر يف القرآف الكرًن، أصلو بالفارسٌية )استفره(. ينظر: اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبع4

 .63أبو منصور اعبواليقي، ص
ىػ/ 1394م، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، )د.ط(، اإلتقاف يف علـو القرآف: جالؿ الدين الٌسيوطي، ربقيق: ؿبمد أبو الفضل إبراىي5

 .2/128ـ، 1974
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 اللفظ األعجمّي:  منهجية القدماء في تعريبثالثا: 

بل تعٌددت كتنٌوعت مناىجهم  األلفاظ األعجمٌية تعريبيف  أسلؤّمعلماء اللغة العربٌية َف يوٌحد 
 :كاآليت  يف نقلها إُف اللغة العربٌية

 صوتا وبنية(:الصورة األصيلة لّلفظ األعجمّي ) تغييرأ. 

اعلم » :"اعبواليقي"يقوؿ  عجمية،لكلمات األل تعريبهميف -غالبا-ذم اتٌبعو العربال نهجاؼبكىو 
كقد مشل ىذا التغيَت مستويُت من ؛ 1«إذا استعملوىاأهٌنم كثَتا ما هبًتئوف على تغيَت األظباء األعجمٌية 

 :فيما يأيتالٌصويت كالٌصريٌف أكالبنائٌي نوضح كل نوع منهما  ستولمستويات الكلمة نبا: اؼب

 :التغيير الّصوتي .1

.  كيكوف فيو اإلبداؿ الزما كغَت الـز

 العربٌية، اغبركؼيف  نظَتؽبا وجد ال ياليت  األعجمٌية صواتفيشمل األكاؼبطٌرد  أٌما االبداؿ الالـز
. لئال يدخلوا  فيبدلوف اغبركؼ اليت ليست من حركفهم إُف أقرّٔا ـبرجا.»يقوؿ "اعبواليقي":  كاالبداؿ الـز

األعجمية  صواتيف حُت يشمل اإلبداؿ غَت الالـز كغَت اؼبطٌرد األ، 2«يف كالمهم ما ليس من حركفهم.
فأبدلوا مكاف اغبرؼ الذم ىو للعرب »ما صرٌح بو "سيبويو" يف قولو: ، كىو ؽبا مثيالهتا يف اللغة العربية اليت

، مراعاة يف ذلك للذكؽ العريٌب السليم فبٌا ألفو كاعتاده من حركؼ قويٌة ربٌقق حسن 3«عربٌيا غَته.
 4االنسجاـ كقٌوة التبليغ.

ؼ كالباء كالفاء(، كقد حصر علماء اللغة العربية األصوات اؼبطٌردة االبداؿ يف )الكاؼ كاعبيم كالقا
  5.ردة يف )السُت كالشُت كالعُت كالالـ كالراء(ك األصوات غَت اؼبطٌ 

                                                   
 .54اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص1
 .54اؼبصدر نفسو، ص 2
 .4/304الكتاب: سيبويو، 3
 .8-7، 3كتاب التقريب ألصوؿ التعريب: طاىر اعبزائرم، ص4
 .36العرب من الٌدخيل: شهاب الدين اػبفاجٌي، صشفاء الغليل فيما يف كالـ 5
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 :النوع األٌكؿمن أمثلة ف

 باء أك فاء كما يف:)پرند( تكتب "برند" أك "فرند" يف العربية.)پ( 1الباء الفارسٌيةإبداؿ -

( تكتب يف العربية "كيربج" أك جيما أك قافا لقرّٔما منها، كما يف: گ( إبداؿ الكاؼ الفارسٌية)- )كيٍربىكي
 2"قيربق".

 كمن أمثلة النوع الثاين:

يف اؼبخرج  ما، كذلك لقر3ّٔدبعٌت الصحراء، ك"سراكيل"، ك"إظباعيل" إبداؿ الشُت سينا كما يف)دست(-
اؽبواء يتلفظ ّٔما من أٌكؿ اللساف حُت يلتقى بأصوؿ الثنايا العليا كإف اختلفا قليال يف منطقة ) من جهة

 .4)كالنبا صوت رخو مهموس( كيف الٌصفة من جهة ثانٌية، اؼبندفع، حيث تكوف أكسع يف الشُت(

 ير البنائي:التغي. 2

، بل مشل أيضا تغيَت أكزاهنا ،فقط هاحركفعند تغيَت لأللفاظ األعجمٌية  العرب َف يتوقف تعريب
اليت ال توافق البناء العريٌب  5«إُف أبنية العربكردبا غَتكا البناء من الكالـ الفارسٌي »يقوؿ "اعبواليقي": 

 6:ىيٌ  أكجوليم من خالؿ تعديل بناءىا األعجمٌي على عٌدة السٌ 

مالة إُف الكسرة كسرة خالصة ؿ الفتحة اؼبكما يف إبدا: إبداؿ حركة حرؼ حبركة حرؼ آخر،  األٌكؿ وجوال-
 7.ر"عٌرب عن "سىو دً اؼب-كىي لعبة من لعب الصبياف-"ًسدَّر"كبٌو: 

                                                   
 يف حركفها.  األمثلة اليت أكردناىا يف اؼبنت أعاله مأخوذة من اللغة الفارسٌية بعٌدىا أكثر اللغات اليت أخذت عنها اللغة العربية كأكثرىا إبداال1
 .55اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص 2
 .55اؼبصدر نفسو، ص 3
 .78-76ـ، ص1971األصوات اللغويٌة: إبراىيم أنيس، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاىرة، الطبعة الرابعة، 4
 .54اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص 5
 .3ككتاب التقريب ألصوؿ التعريب: طاىر اعبزائرم، ص . 56اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص 6

 .3ص
 .04كتاب التقريب ألصوؿ التعريب: طاىر اعبزائرم، ص  7
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كتأيت ىذه الزيادة على عدة أكجو، إٌما يف ، 1(ًقٍرمافأصلو)قهرماف(كما يف)،  : زيادة حرؼالثاين وجوال-
كإما اؽباء جيما كزيادة نبزة يف أٌكلو، كأصلو)رنده(فعرب بإبداؿ كىو جلد أسود -بداية الكلمة، كبو:)أرندج(

الفارسية صادا كالكاؼ الفارسية جيما كزيدت يف ككاف(، حيث أبدلت فيو اعبيم چيف كسط الكلمة، كبو:)
يف آخر الكلمة، كبو:)جارك(الذم أبدلت فيو اعبيم الفارسٌية صادا حىت كسطو الما ليصبح)صوعباف(، ك 

كىي النػٍَّورةي كأخالطها اليت تصرٌج ّٔا اغبياض -يف آخره جيم ثانٌية لتعٌرب إُف "صاركج" كأضيفت
 .   2كاغبمامات

لتضعيف، كبو:)بيٍت(الذم قلبت فيو التاء داال كشٌددت، لينتهي إُف البناء كما قد تكوف با 
 .3ألظباء)بيدّّ( بغرض إغباقو بالثالثٌي من االعريبٌ 

 نقصاف حرؼ.  الثالث: وجوال-

كما يف "بػىٍهرج" اؼبعٌرب عن "نػىبػىٍهرىه" حبذؼ النوف يف أٌكؿ الكلمة كإبداؿ اؽباء الفارسٌية جيما عربٌية، كذلك 
حذؼ منو حرؼ شاىبور(، حيث الفارسٌي " أصلواؼبغٌَت عن -كىو أحد أظباء ملوؾ العجم-)سابور(لفظ 

سينا كالباء الفارسية باء عربية، كقد يقع اغبذؼ أيضا يف آخر الكلمة  أبدلت فيو الشُتاؽباء يف الوسط، ك 
حبذؼ اؽباء من اعبزء  اؼبرٌكب من جزئُت ليصبح "بىرًيد" كذلك-كيعٍت ؿبذكؼ الذنب-كبو: "بػيرىٍيده ديـ"

 4.األٌكؿ ك حذؼ اعبزء الثاين بأكملو "دـ"

 :الدخيلة استعمال اللفظ األعجمّي بصورتوب. 

فكثَتا ما يقوموف بتغيَت اللفظ األعجمٌي إذا  عرب يسلكوف ىذا اؼبذىب إال قليالَف يكن ال
كفبٌا تركوه » اعبواليقي:، يقوؿ ف ال يدخل يف كالمهم ما ليس منواستعملوه حفاظا كحرصا منهم على أ

                                                   
 .56اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص 1
 .45كتاب التقريب ألصوؿ التعريب: طاىر اعبزائرم، ص  2
 .42اؼبصدر  نفسو، ص 3
 .47نفسو، ص4
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" ك "كيرٍكم" قبد: السور، الياظبُت، أيضا يقع فيو التغيَت  َف، كفبٌا 1«على حالو فلم يغٌَتكه "خرىاساف" ك "خرَـّ
 . 2كغَتىا كثَت الكشك، النوركز...

ثالثة جوانب ىي: اعبانب ٌف مستويات التعريب عند القدماء اكبصرت يف ، إيبكن القوؿ ختاما
لفاظ اؼبعرٌبة التعبَت عن معاين األيف  ينعكسالذم  مث اعبانب الٌصريف، كأخَتا اعبانب الٌدالِفٌ  ،الٌصويتٌ 

 . بكلمات عربٌية فصيحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .  56اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص 1
 .38-37كتاب التقريب ألصوؿ التعريب: طاىر اعبزائرم، ص2
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 المعّرب في القرآن الكريم:  آراء القدماء حول رابعا: 

مسألة من اؼبسائل خيل يف الٌلساف العريٌب طرح لقد نشأ عن اشتغاؿ علماء اللغة دبوضوع كقوع الدٌ 
أال كىٌي قضية اؼبعٌرب يف القرآف الكرًن طرحا دقيقا استنٌد ت على فكر الباحثُت قديبا الشائكة اليت استحوذ

إُف تباين آراء اللغويُت يف كقوعو، كتضارب كجهة نظرىم إزاءىا نتج عنو فيما بعد بركز ثالث اذباىات 
 سبثلت فيما يلي:

  االتجاه األّول: . أ

، لوقوع اؼبعٌرب يف القرآف الكرًن، كىو مذىب األكثرية من العلماء كمنهم اإلماـ الشافعيٌ منكركف 
كقد أصبع ىؤالء على أف القرآف كٌلو عريٌب كأف ا  ،1غَتىم كثَتكابن فارس، كابن جرير..ك كأبو عبيدة، 

ات اؼبباشرة عن عركبة سبحانو كتعاُف نفى عنو كل لساف غَت لساف العربية، مستندين يف ذلك إُف الٌتصروب
كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى ًإمبَّىا يػيعىلّْميوي بىشىره ًلسىافي الًَّذم القرآف يف آيات من كتاب ا العزيز، قاؿ تعاُف:﴿

ا ًلسىافه عىرىيبّّ ميًبُته  كىًإنَّوي لىتػىٍنزًيلي رىبّْ اٍلعىالىًمُتى*نػىزىؿى بًًو  ﴿ [،103سورة الٌنحل/] ﴾يػيٍلًحديكفى ًإلىٍيًو أىٍعجىًميّّ كىىىذى
ٍنًذرًينى*بًًلسىافو عىرىيبٍّ ميًبُتو  ًإنَّا  ، ﴿[195-192سورة الشعراء/] ﴾الرُّكحي اأٍلىًمُتي*عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلمي

نىا إًلىٍيكى قػيٍرآىننا عىرىبًيِّا ، ﴿[02سورة يوسف/] ﴾أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآىننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى  يػٍ سورة ] ﴾كىكىذىًلكى أىٍكحى
 [07الشورل/

لساف العرب أكسع األلسنة » يف ىذه اؼبسألة مّبٌرا موقفو بأفٌ (ق204)ت فقد تشٌدد الشافعيٌ   
ال على مذىبا كأكثرىا ألفاظا، كال نعلمو وبيط جبميع علمو إنساف غَت نيٌب، بل إنٌو يرل يف القرآف نفسو دلي

                                                   
-3/934. كاإلتقاف يف علـو القرآف: جالؿ الدين الٌسيوطي، 57اؼبهذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعٌرب: جالؿ الدين الٌسيوطي، ص1

935. 
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، مشَتا بذلك إُف أٌف الثركة اللغويٌة العربٌية كاسعة جٌدا 1.«أٍف ليس من كتاب ا شيء إاٌل بلساف العرب
لدرجة أنٌو يعجز الفرد الواحد عن اإلؼباـ ّٔا إؼباما كامال، األمر الذم أٌدل بالبعض من العرب الذين غابت 

 .2تهاعربٌية اؼبنبت إُف القوؿ بعجمعنهم بعض األلفاظ ال

إمٌبا أنزؿ القرآف بلساف عريٌب مبُت، فمن زعم أف فيو غَت العربية فقد أعظم » :"أبو عبيدة"كقاؿ  
، معتّبا بذلك أف كل من طو، ك إبليس، كسجيل، 3«القوؿ، كمن زعم أٌف"كذا"بالنبطٌية فقد أكّب القوؿ

 ألفاظ عربية كليست أعجمية...كغَتىا ..كمشكاة

فَتل يف كجود الكلمات األعجمٌية يف القرآف الكرًن دليال على عجز العرب عن  "ابن فارس"أٌما 
شر عن إنشاء كالـ مثلو بلغة اإلتياف دبثلو، يف حُت أٌف القرآف أنزلو ا تعاُف بلساف العرب إلعجاز الب

 .4أخرل

ية إمبا أٌف ما كقع يف القرآف من الكلمات اليت يظٌن أهٌنا أعجمق(310)تيف حُت يرل ابن جرير
ىو من قبيل اتفاؽ اللغات ال غَت؛ أم أف ىذه األلفاظ استعملتها العرب كغَتىا من األمم من فرس كرـك 
كحبش دبعٌت كلفظ كاحد، فمٌما اتفقت فيو الفارسٌية كالعربٌية مثال باللفظ كاؼبعٌت كذكر يف القرآف قبد: 

أحد اعبنسُت أكُف بأف يكوف أصال لذلك؛  الدينار، ك الكنز، منكرا بذلك ضركرة ربديد أصل الٌلفظ فليس
ألنٌو ال يثبت حقيقة صٌحتو إال خّب يوجب العلم كيزيل الشك، بل األصح أف يقاؿ)عريٌب أعجمٌي(أك 

 5)فارسٌي عريٌب(كصفا لو على سبيل االجتماع كاالقًتاف لوجود استعماؽبا يف كلتا األمتُت.

اب ىذا االذٌباه تبدك لنا مصداقٌية ما اٌدعوه من نكَت انطالقا من الّباىُت كاألدلٌة اليت قٌدمها أصح
عن القائلُت بوجود اؼبعٌرب يف القرآف الكرًن، لكن  بتتٌبعها كالتمٌعن فيها استطعنا استنباط بعض التخرهبات 

كأنٌو يصعب على الفرد الواحد  أٌف العرب لغتهم كاسعة كثريٌة ؽبا بشيء من الدقٌة كاؼبوضوعٌية. صحيح

                                                   
 .42ت(، ص-ط(، )د-لبناف، )د-الشافعي؛ ؿبمد بن أدريس، دار الكتب العلمٌية، بَتكت الرسالة: 1
 .42اؼبصدر نفسو، ص 2
 .3/935. كاإلتقاف يف علـو القرآف: جالؿ الدين الٌسيوطي، 58اؼبهذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعٌرب: جالؿ الدين الٌسيوطي، ص3
 .63ص(: ابن فارس، كسنن العرب يف كالمها)يف فقو اللغة العربية كمسائلها الصاحيٌب 4
-تفسَت الطّبٌم)جامع البياف عن تأكيل القرآف(: الطّبٌم؛ أبو جعفر ؿبمد بن جرير، ربقيق: ؿبمود ؿبمد شاكر، مكتبة ابن تيمٌية، القاىرة5

 .16-1/15مصر، الطبعة الثانية، )د.ت(، 
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كدافعا قويٌا للحكم  كجيهاسببا  هعدٌ كن افعي، لكن ىذا ال يبجبميع ما فيها كما جاء يف تّبير الشٌ اإلحاطة 
على عجمة اللفظ دكف عربٌيتو، فالكٌل يعلم أٌف الٌناس على تفاكت كاختالؼ يف ربصيلهم اللغوٌم 
كمعرفتهم، كباؼبخالطة كآّالسة وبصل للفرد اعباىل لبعض األلفاظ معرفة حقيقة لفظة ما كقعت يف ظٌنو 

إٌف االبتعاد عن القوؿ يف شيء كاقع يف الٌشبهة بُت العجمٌية كالعربٌية من فرد عاَف بأصلها من جهة، مث 
 أصٌح من األخذ فيو حبٌجة ضعيفة أك سبب كاىن من جهة أخرل. 

ألٌف -، فقد خرجا يف استشهادنبا ببعض اآليات الكريبات"ابن فارس"ك "أليب عبيدة"أٌما بالنسبة 
لعزيز عن اؼبدلوؿ اغبقيقٌي اليت ذكرىا ا تعاُف يف كتابو ا-ىذا التخريج ال يصدؽ على كٌل اآليات

عكس  وح كالفصاحة كاالبتعاد عن الغموضللفظة)عريٌب(الدالٌة جبذرىا اللغوم)ع ر ب(على اإلبانة كالوض
اـ كاإلخفاء ضٌد الذم يفيد اإلّٔ اؼبدلوؿ اللغوٌم للفظة)عجمة، أعجمٌي( الذم وبملو اعبذر)ع ج ـ(

نسبة إُف أٌمة العرب كلغتهم، بتحديد قومي كلغوٌم معٌُت،  باعتبارىا )عريٌب( إُف فهم لفظة الفصاحة كالبياف
ك ما كاف غَت ذلك فهو أعجمٌي، كىو اؼبفهـو الذم وبٌصلو الفرد من اؼبعٌت العاـ ؽبذه اؼبقابلة 

)عريٌب(  عريٌب/أعجمٌي. كال يتوقف األمر عند ىذا اغبد، بل إٌف يف اعبملة اؼبتٌممة للمعٌت اليت تأيت بعد لفظة
قػيٍرآىننا  ، ﴿[02سورة يوسف/] ﴾لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى ى صٌحة داللة اإلبانة كالوضوح، كما يف قولو:﴿دليال عل

قصد بعيد أم أٌف القرآف كالـ ظاىر اؼبعٌت بٌُت اؼب [،28سورة الٌزمر/] ﴾عىرىبًيِّا غىيػٍرى ًذم ًعوىجو لىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى 
 .1وجو الصحيح كالواضحالسامع على اللكي يعقلو كيفهمو  عن كل غموض

كأخَتا ىل من اؼبعقوؿ أف تكوف صبيع الكلمات اؼبشكوؾ يف كقوعها بُت العربٌية كالعجمٌية اليت  
ذكرت يف القرآف الكرًن، عربٌية أصيلة ؽبا نظَتاهتا من األلفاظ يف لغات أخرل غَت لغة العرب كالفارسٌية 

 ؟.كاغببشٌية كالركمٌية.. كما كرد يف تعليل ابن جرير

بل على البعض منها فقط،  أف يقع ىذا التعليل عليها صبلة -حسب رأينا-ليس من اؼبعقوؿ ،ال
األظباء القائمة على لفظ كاحد عند كل من العرب كالفرس يف: التٌنور،  "الثعاليب"أبو منصور فقد صبع 

                                                   
ـ، 1997لبناف، الطبعة األكُف، -فهمي خشيم، دار الشرؽ األكسط، بَتكتىل يف القرآف أعجمٌي؟)نظرة جديدة إُف موضوع قدًن(، علي 1

 .06ص
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منها ما ذكر يف القرآف كمنها ما َف يذكر ىذا من جهة، مث  نار، الٌدرىماػبمَت، الٌزماف، الٌدين، الكنز، الٌدي
إنٌو قد يفًتض لغوٌم ما أٌف األصل يف ىذه الكلمات ليس عربٌيا بل فارسٌيا أك حبشٌيا أك ركمٌيا.. حبسب 
أسبقٌية لغة على أخرل يف الظهور كالنشأة، ك أكثر اللغات حفاظا على ثركهتا، ك العالقات التارىبٌية بينها 

ل بُت اللغة اؼبقرضة كاؼبقًتضة من جهة أخرل، ىذا باإلضافة إُف الطبيعة التشكيلٌية للغة العربٌية، للفص
فاؼبتعارؼ عليو أٌف لٌلساف العريٌب من األلفاظ ما تشاركو فيها لغات أخرل بلفظها كمعناىا، كأخرل دبعناىا 

األلسنة من عائلتو السامٌية أك من  فقط دكف لفظها، كألفاظ أخرل ىبتٌص ّٔا لوحده كميزة لو عن غَته من
عائالت أخرل، فقد تكوف ىذه األلفاظ اؼبشكوؾ فيها من نوع كاحد أك مزهبا بُت األنواع الثالث، كىو ما 

 هبب الفصل فيو للوقوؼ عند صحَّة ٌسند ىذه الكلمات. 

 االّتجاه الثاني:  . ب

جٌٍت،  أعالمو، ابن الٌنقيب، اعبويٌٍت، ابنمؤيٌدكف لوقوع كثَت من اؼبعرٌبات يف القرآف الكرًن، من 
ى عركبتو ، حيث استطاعوا ذباكز تشٌدد اؼبنكرين لوقوع اؼبعٌرب يف القرآف إُف التأكيد علكغَتىمالٌسيوطي...

رغم احتواءه  للكلمات اليسَتة بغَت العربٌية، ألٌف ىذه الكلمات استعملتها العرب يف أشعارىا كؿباكراهتا 
يف تفسَته دبيزة تفٌرد ّٔا القرآف الكرًن  ، فقد صرٌح"ابن الٌنقيب"1حىت جرت ؾبرل الفصيح ككقع ّٔا البياف

ع لغات العرب ك أنزؿ فيو شيء كثَت من لغات غَتىم عن سائر كتب ا اؼبنزٌلة ىٌي أنٌو احتول على صبي
مبعوث إُف صبيع البشر، ك خطاب ا -صٌلى ا عليو كسٌلم-من الرـك كالفرس كاغببشة، ذلك أٌف الٌرسوؿ

 2موٌجو إُف كافٌة األمم ينٌبئ بو عباده من أخبار األٌكلُت كاآلخرين.

موقفو من كركد الكلمات األعجمٌية يف القرآف الكرًن إُف  "الٌسيوطي"كىي الفائدة اليت عٌلل ّٔا 
جانب لغة العرب، كركدا تػىٍثبيتي بو حقيقة أٌف القرآف نزؿ بكٌل لساف، بل ليس لغة يف الٌدنيا إاٌل كذكرت 

 3فيو.

                                                   
. 3/937. كاإلتقاف يف علـو القرآف: جالؿ الدين الٌسيوطي، 59اؼبهذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعٌرب: جالؿ الدين الٌسيوطي، ص1

 .1/201ق، 1368الذخائر، مصر، الطبعة الثانٌية، كاؼبستصفى يف علم األصوؿ: الغزاِف؛ أبو حامد ؿبمد بن ؿبمد الغزاِف، دار 
 .3/938. كاإلتقاف يف علـو القرآف: جالؿ الدين الٌسيوطي، 62-61اؼبهذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعٌرب: جالؿ الدين الٌسيوطي، ص2
 . 61-60اؼبهذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعٌرب: جالؿ الدين الٌسيوطي، ص3
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إُف تعزيز ىذا االذباه انطالقا من اؼبنفعة كالفائدة اليت وبققها كقوع اؼبعٌرب يف " اعبويٍت"كذىب 
آف من كجهة نظره، ػبصها يف فصاحة كبالغة تلك األلفاظ غَت العربٌية، اليت يعجز العريٌب عن إبداؽبا القر 

بألفاظ أخرل عربٌية فصيحة تعٌّب عن معانيها اليت كردت ّٔا يف القرآف الكرًن، ؼبا يف ذلك من إخالؿ 
غبرير عرفها العرب من الفرس ك َف ببالغة كفصاحة مدلوالهتا اؼبقصودة، فبثال بلفظة)استّبؽ(، فالثٌياب من ا

 .1غة العربٌية للٌديباج الثخُت اسميكن ؽبم ّٔا عهد، كال كضع يف الل

إُف أٌف األلفاظ األعجمٌية تنزؿ منزلة العريٌب من اؼبفردات  "اػبصائص" يف كتابو كما أشار ابن جٌٍت 
فإذا » من كقوعها يف القرآف الكرًن، بعد تعريبها مىت قيست أكزاهنا على أقيسة كالـ العرب، كعليو فال مانع

 2«.قلت:"طاب اػبشكناف"فهذا من كالـ العرب،ألٌنك بإعرابك إياه قد أدخلتو كالـ العرب

كقد كجدنا يف اغبجج اؼبعٌلل ّٔا يف ىذا االذٌباه الصٌحة كاؼبوضوعٌية فيما ذىب إليو أصحابو، 
ائل بوجود الكلمات األعجمٌية اؼبعرٌبة يف القرآف خاٌصة مذىب ابن جٌٍت فهو أقرب األدلٌة تأييدا للرأم الق

الكرًن، بدليل أٌف األلفاظ اليت ذكرت فيو جاءت موافقة ألقيسة كأكزاف اللغة العربٌية اليت اختارىا اللغة لغة 
 لكتابو العزيز، كمن شبٌة فال حرج يف استعماؽبا.

 االّتجاه الثالث: ج. 

أيب عبيدة القاسم بن "بُت الرأيُت اؼبنكر كاؼبؤيٌد، كىو اذباه  هبمع اكسطا موقفأصحابو كيقف 
كغَتىم، حيث يرل ىؤالء أفٌ ىذه الكلمات أعجمية أصال عربية . .."ابن جرير"ك "اعبواليقي"ك  "سالـ

حاال، أم أٌف حركفها ذات أصل أعجمٌي، إاٌل أهنا كقعت يف كالـ العرب فعربتها بألسنتها كحولتها إُف 
ا ا عربية فهو صادؽ، كمن قاؿ:إهنٌ ىت صارت عربية بعدىا نزؿ القرآف ّٔا، كؽبذا فمن قاؿ:إهنٌ ألفاظها، ح

 .3أعجمية فهو صادؽ

                                                   
-3/938.  كاإلتقاف يف علـو القرآف: جالؿ الدين الٌسيوطي، 64-63لقرآف من اؼبعٌرب: جالؿ الدين الٌسيوطي، صاؼبهذب فيما كقع يف ا1

940. 
 . 1/357اػبصائص: ابن جٌٍت، 2
. كاؼبهذب فيما كقع يف القرآف من اؼبعٌرب: جالؿ الدين 10اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص3

 .3/940. كاإلتقاف يف علـو القرآف: جالؿ الدين الٌسيوطي، 65يوطي، صالسٌ 
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بأٌف الصحيح من الكالـ األعجمٌي الذم تكٌلمت بو العرب، ىو ما  اعبواليقٌي" أبو منصور"كيقٌر 
 .1ولقدًن، أك كالـ من يوثق بعربٌيتكقع يف القرآف أك اغبديث أك الشعر ا

يف كقوع الكلمات األعجمٌية اؼبعرٌبة أم اليت تداكلتها العرب بأكزاف  "ابن جٌٍت "موافقا بذلك رأم  
عربٌية يف القرآف الكرًن باعتباره مصدرا من مصادر االحتجاج، اليت تثبت للباحث اللغوٌم أصالة لفظة عربٌية 

 من عجمتها.

لبتم  عند القدماءوع اؼبعٌرب يف القرآف الكرًن كّٔذه اآلراء كاؼبواقف اليت قدمناىا حوؿ مسألة كق
يف العنصر حديثنا عن موقف القدماء من قضٌية التعريب، لننتقل إُف اغبديث عن موقف ادثُت منها 

 التاٌِف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . 51اؼبعرب من الكالـ األعجمٌي على حركؼ اؼبعجم: أبو منصور اعبواليقي، ص 1
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 المبحث الثالث: موقف المحدثين من قضية التعريب.

ؿباكالت فرديٌة جاٌدة  بعٌدىا1ظاىرة التعريبكباكؿ يف ىذا العنصر رصد مواقف اللغويُت حديثا من 
سعى من خالؽبا أصحأّا مواصلة الٌدرب الذم سار عليو الٌسابقوف يف ىذا اؼبضمار من البحث، فقد قاـ 
العرب قديبا باستعارة كأخذ ما وبتاجوف إليو من الكلمات كاؼبصطلحات اعبديدة يف العلـو بنوعيها 

البدائل العربٌية اؼبناسبة كداللة -بعد استيعأّا كىضمها-ما لبثوا أف كضعوا ؽبااإلنسانٌية منها كالعلمٌية اليت 
ا توسعت ا من ثقافات األمم األخرل، كىو فبٌ على االنفتاح العقلٌي كالعلمٌي لثقافتنا العربية على ما جاكرى

كاالستحداث ك التعبَت دائرة العمل على ربقيقو عند ادثُت فبٌا يؤٌكد قدرة لغتهم الستيعاب مظاىر التطور 
عن حصيلة ما كصلت إليو اؼبعرفة اإلنسانٌية يف العصر اغبديث من ناحٌية، كوبقٌق كحدهتم العربٌية القومٌية 
اؼبستهدفة من ناحٌية أخرل، كقد كجد إُف جانب ىذه اعبهود الفرديٌة جهود أخرل صباعٌية قامت ّٔا آّامع 

أجهزة رظبٌية ـبتٌصة قائمة بذاهتا ؽبا ىياكلها كؾبالسها كمهامها اػباٌصة  كاؼبؤٌسسات اللغويٌة كالعلمٌية بوصفها 
كانت قد ازٌبذت على عاتقها مسؤكلٌية الٌنهوض باللغة العربٌية كجعلها كافٌية دبطالب العصر انطالقا من فتح 

ة كاؼبصطلحٌية اليت باب التعريب يف صبيع التخصٌصات العلمٌية كاغبضاريٌة كالتقنٌية، كإعداد اؼبشاريع اؼبعجميٌ 
 من شأهنا إثراء اللغة العربٌية كتوسيع ثركهتا يف إطار ما يضمن ؽبا حيويٌتها كاستمرارىا.

 أّوال: آراء المحدثين في التعريب: 

يعكس اىتمامهم فبٌا لقد ناؿ الٌتعريب حظا كبَتا يف أحباث كدراسات علماء العصر اغبديث  
اعتماد التعريب كمبدأ لتحقيق اؼبشركع التنموٌم العريٌب دبواجهة متطلبات العصر مسألة كاتٌفاقهم على 

                                                   
ب مصطلح التعريب لو مرادفات أخرل منها: )االقًتاض، الٌنقل، االستعارة، االقتباس، الٌدخيل، اؼبوٌلد، ادث(؛ لكن مع ذلك يبقى التعري1

-41صتعريب األلفاظ كاؼبصطلحات كأثره يف اللغة كاألدب: ظبيح أبو مغلي، أفضل ىذه اؼبصطلحات كأكثرىا سَتكرة كاستعماال. ينظر: 
48. 
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اغبضاريٌة كالعلمٌية من ناحٌية، كتباينهم يف ازٌباذ الٌتعريب إُف جانب االشتقاؽ كآّاز كالٌنحت كوسيلة لتنفيذ 
كلو كشرح أصولو كضبط ىذا اؼبشركع من ناحٌية أخرل كنتيجة حتمٌية للعشوائٌية كاػبلط اؼبنهجٌي يف تنا

مفاىيمو الذم تأرجح بُت الوصف كالتنظَت تارة كالتنظَت كالتطبيق تارة ثانٌية، كقد أفضى ىذا االختالؼ إُف 
ظهور عٌدة مذاىب إيديولوجية جدلٌية متضاربة األطراؼ بُت مؤيٌد كمعارض ك كسطٌي كمتحٌفظ، 

 سنوضحها كاآليت:

 الّرأي األّول: أنصار التعريب. . أ

ككعامل 1كمدخل للمعاصرة-دكف أٌم حرج-صحاب ىذا الرٌأم إُف ضركرة اعتماد الٌتعريبيبيل أ
من عوامل الٌنمو كالتوٌسع اللغوٌم اعًتافا منهم بظاىرة"االقًتاض الٌلغوم"كتأكيدا على حاجتهم اؼباٌسة إليو 

مقارنة دبا آلت إليو يف  حديثا كيف ال كقد عبأ إليو العرب سابقا يف ظركؼ كانت مواتٌية للغة العربٌية آنذاؾ
 ىذا العصر مع معطياتو اعبديدة كاؼبتزايدة ، كقد انقسم مؤيّْدك ىذا الرٌأم إُف فريقُت: 

ضركرة اقتباس اؼبصطلحات بلفظها األجنيٌب خاٌصة اؼبصطلحات العلمٌية العاؼبٌية اليت ال تصٌح فريق يرل -
إلكًتكف، فوتوف،  كبو:، 2و البعض بالتعريب اغبريفٌ ، كىو ما يصطلح عليأك كبتا أك تركيباترصبتها اشتقاقا 

 كاالختالطالغموض أمبَت، بركتُت...كغَتىا كثَت، كذلك حىت يسهل استيعاب معناه بشكل جٌيد بعيدا عن 
كحٌجتهم يف ذلك قصور األدكات التعبَتيٌة للغة العربٌية)من اشتقاؽ ككبت كؾباز كتركيب مزجٌي(عن تعريب 

فكانت بذلك دعوهتم إُف التعريب دعوة إُف ، 3ضبل مفاىيمها اؼبشحونة بالثقافة الغربٌيةاأللفاظ األجنبٌية ك 
ص أقالمنا من آف لنا أف لبلّْ كقد » التخٌلص من الكلمات القديبة اليت انقضى زمنها، يقوؿ جرجي زيداف:

                                                   
، 44سوريا، العدد –التعريب مدخل إُف اؼبعاصرة: مازف اؼببارؾ، ؾبلة التعريب، اؼبركز العريٌب للتعريب كالًتصبة كالتأليف كالٌنشر، دمشق 1

 .31-30. كالتعريب كالتنمية اللغوية: فبدكح خسارة، ص183ـ، ص2013ىػ / 1434

، معهد البحوث كالدراسات العربية، اؼبغرب، التعريب كمستقبل اللغة العربية: عبد العزيز بن عبد ا، اؼب2 نظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
 . 11ـ، ص1975)د.ط(، 

 . 76ـ، ص1996ق/1416، 78التعريب بُت التفكَت كالتعبَت: كماؿ بشر، ؾبلة ؾبمع اللغة العربٌية، العدد3
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، بل إهٌنم يركف 1«كإال فال نستطيع البقاء يف ىذا الوسط اعبديد عباىلية، كلبرجها من سجن البداكة..قيود ا
 .2اليت يستوعبوف ّٔا أكثر لتسهيل تعلم الٌلساف األجنيٌب على أبناء العربٌية بلغتهم األـ يف التعريب سبيال

ريبها كفريق يضٌيق األخذ بالتعريب مشًتطا يف ذلك نقل األلفاظ األجنبٌية إُف اللغة العربٌية عن طريق تع-
كىو ما ينعتو البعض بالتعريب الٌلفظٌي، كعليو فال ، 3كفق ما ينسجم مع ذكقها كأساليبها اؼبألوفة يف الوضع

يضٌر العربٌية ما تستعملو من الكلمات اؼبعرٌبة اؼبقًتضة اليت ترد على كزف أك صيغة اشتقاقٌية عربٌية أك يف 
ا فبٌا يضمن ؽبا التداكؿ كاالستعماؿ إُف جانب تركيب كبيٌت أك مزجٌي أك على أيٌة طريقة من طرائقه

الكلمات العربٌية الفصيحة، ؿباكلُت بذلك ربقيق جزء من االستقالؿ الذايت كالتحٌرر من التبعٌية األجنبٌية كلو 
 لغويا ال يتعٌداه إُف تعريب الفكر.

اصطالحٌية كاحدة  صحيح أٌف أنبٌية اؼبصطلح تكمن يف مدل إفادتو للمعٌت اؼبعٌّب عنو حبملو لداللة
-يف نظرىم-يف حقل علمٌي معٌُت ال يتجاكزىا إُف غَتىا بعيدا عن االختالط كالغموض كىو فبٌا ال يتحٌقق

إاٌل بالتعريب اغبريٌف للمصطلحات األجنبٌية اؼبقًتضة، لكن ىذا ال ينفي عن اللغويُت ارذباؿ ككضع اؼبناسب 
عقوؽبم كأفكارىم كفقداف الثقة بلغتهم كقدراهتم كإعجأّم بلغات من اؼبرادفات العربٌية ؽبا لوال ذبميد ىؤالء ل

الغرب كاؼبباىاة دبعرفتها كإتقاهنا، مٌث إٌف كثرة النقل على مصراعيو بالتعريب اغبريٌف ك الٌلفظٌي تؤدم حتما إُف 
بُت ىؤالء   ىي معرٌبة ك ال ىٌي حىت مزدكجة، كلئن كاف االتفاؽ قائمإنشاء معاجم لغويٌة ال ىٌي عربية كال

 على الكٌم يف التعريب فإٌف الكيف ـبتلف حولو.

 الرأي الثاني: معارضو التعريب. . ب

ينكر أصحابو على علماء اللغة العربٌية نقلهم ؼبعارؼ كعلـو الغرب اعبديدة عن طريق التعريب 
ما هبعلها قادرة حبٌجة أٌف للعربٌية من اؼبقومات الذاتٌية)كاالشتقاؽ كالنحت كاإلبداؿ، كالًتكيب...كغَتىا(

على تغطٌية كل جديد مستحدث ىي حباجتو كمن خصائصها أيضا الًتادؼ كاؼبشًتؾ اللفظٌي الٌلذاف هبد 

                                                   
 .93-92ـ، ص1988طبعة الثانية، لبناف، ال-اللغة العربية كائن حي: جرجي زيداف، دار اعبيل، بَتكت1
 .68-67مقاالت يف الًتصبة كاألسلوبٌية: حسن غزالة، ص 2
التهذيب  . ك47ـ، ص2010ق/1431األردف، الطبعة األكُف، -اللغة العربية )كربديات العوؼبة( ىادم هنر، عاَف الكتب اغبديث، أربد3

 .123)يف أصوؿ التعريب(: أضبد بك عيسى، ص
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فيهما أم باحث لغوٌم سبيال للوفاء دبطالبو العصريٌة الواسعة، كأٌف ىذه اؼبعرٌبات من شأهنا تشويو الثركة 
كردبا ، 1م بضركرة إحالؿ أداة الًتصبة ؿبٌلو لتحقيق الفائدةاللغويٌة العربية كحشوىا دبا ال يليق ّٔا فبٌا يلزمه

ىذا ما أٌدل ببعض الباحثُت حديثا إُف تعريف التعريب بأنٌو ترصبة خاٌصة كأٌف التعريب كثَتا ما ىبفق يف 
اختيار اؼبرادؼ العريٌب اؼبناسب، بل إٌف يف إنكاره كسر للحواجز اؼبانعة من تفعيل مقومات البحث العلمٌي 

 .2لتجديد الفكرٌم من خالؿ تنشيط حركة التطٌور كالتقٌدـ من الٌداخلكا

فبٌا ال شٌك فيو أٌف استعماؿ الكلمات العربٌية للتعبَت عن اؼبفاىيم اعبديدة أفضل من األلفاظ 
األجنبٌية اؼبعرٌبة كإف كانت كفق النظاـ العريٌب ؼبا يف ذلك من فوائد عظيمة تعود على اللغة كأىلها، لكن قد 
وبدث العكس يف حاالت شاٌذة تلـز اللغويُت بتعريب مسميات بعض اؼبستحدثات اليت تستدعيها اغباجة 
اؼباٌسة كالضركرة بغرض استمرار حياة الٌلغة كاغبفاظ على حيويتها، مٌث إٌف دعوهتم ليست دعوة إُف إنكار 

رة االطالع عليها ؼبا يف ذلك من استخداـ اللغات األجنبٌية على أبناء العربٌية بقدر ما ىٌي دعوة إُف ضرك 
ربديد للمعاَف اغبضاريٌة كالثقافٌية اليت نشأ فيها اؼبصطلح األجنيٌب كاليت أىلتو للتعبَت عن ذلك اؼبفهـو 

 على اختيار اؼبرادؼ اؼبناسب ؽبا. اللغوٌيُتبالٌذات فبٌا يعُت 

 الرأي الثالث: المعتدلون في التعريب.ج. 

؛ حيث يركف فيو سبيال -ال إفراط كال تفريط-التعريب موقفا كسطا يقف لغويُّو ىذا الرٌأم من
لتطوير اللغة العربية كإثراءىا انطالقا من استيعأّا للعلـو كاؼبعارؼ اغبديثة اليت تدعو اغباجة ألخذىا، كعليو 

بٌية اليت تزيد فال حرج على أىل العربية إذا استعملوا بعض األلفاظ اؼبعٌربة الضركريٌة على طريقة األكزاف العر 
من حيويتها كمباءىا كما فعلوا يف القدًن، فقد أثبتت الٌدراسات اللغويٌة كجود كلمات كثَتة حىت يف القرآف 

بوصفو الكتاب اؼبقدس الذم تواله ا باغبفظ كالرعاية  لفظة دخيلة("157مائة كسبعة كطبسوف"الكرًن)
، خاٌصة يف حالة ما إذا عجزت العربية 3لتطٌور اللغومٌ لكن ذلك َف وبل دكف خضوع أيٌة لغة بشريٌة لقانوف ا

                                                   
 .66َت كالتعبَت: كماؿ بشر، صالتعريب بُت التفك1

 .66اؼبرجع السابق: ص2
لرابع اؼبعرب كالدخيل ضركرياف الزدىار اللغة يف القدًن كاغبديث: نور الدين صمود، تنمية اللغة العربية يف العصر اغبديث )دراسات اؼبلتقى ا3

 .105-104ـ، ص1978البن منظور(، كزارة الشؤكف الثقافٌية، تونس، )د. ط(، 
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عن إهباد اللفظ اؼبناسب للكلمة األعجمية اؼبًتصبة من ناحٌية، كفشل إمكانياهتا اليت تستعُت ّٔا يف 
-، مع السعيٌ 1االصطالح من قياس كاشتقاؽ ككبت كتركيب على كضع اؼبقابل العريٌب ؽبا من ناحية أخرل

اللغة العربٌية السليمة ؿبٌل اللغات األجنبٌية اؽبجينة يف تعريب اغبياة بنواحيها إُف إحالؿ -يف الغالب
 . 2اؼبختلفة

كىو الرأم نفسو الذم ماؿ آّمع إُف العمل بو يف باب التعريب فقٌرر عندىا استعماؿ بعض 
عريٌب على اؼبعٌرب األلفاظ األعجمٌية للٌضركرة شريطة إتٌباع طريقة العرب يف تطبيق التعريب، مع أفضلٌية ال

 .3القدًن غَت الشائع كاؼبتداكؿ

كعلى الرغم من ىذه اغبقائق فأنا »كقد صرٌح "الشهايب" بتأييده ؽبذا اؼبوقف من التعريب يف قولو: 
 4«من القائلُت بعدـ اللجوء إُف التعريب إالٌ عند الضركرة. كحدكد الضركرة عندم ليست كاسعة.

 التعريب.الرأي الرابع: المتحفظون من د. 

يتأرجح أصحاب ىذا الرٌأم يف نظرهتم للتعريب بُت موقفُت متضاربُت، فهم يبيلوف يقينا إُف األخذ 
بو كاختياره كوسيلة فٌعالة لتنمٌية اللغة العربٌية يف العصر اغبديث لكن ما اؼبنهجٌية العملٌية اؼبرسومة لتطبيقو 

الذم يراكدىم يف صعوبة ىذا العمل كالتخٌوؼ بغرض ربقيق األىداؼ اليت كضع ألجلها؟ كنتيجة للشٌك 
غَت مواتٌية كمهيأة تأسيسا كمادة -حسب نظرىم-من عدـ القدرة على القياـ بو كربٌمل أعباءه يف ظركؼ

كمنهجا للخوذ يف ميداف ىذا اؼبشركع اؼبراسٌي اؼبيدايٌن مضخمُت بذلك أنبيتو كأثره يف اللغة العربٌية بنجاحو 
 ملة من اؼبعوقات اليت تعرقل ربقيقو نذكر منها:أك فشلو الذم ربطوه جب

 .5كثرة اؼبواد العلمٌية اعبديدة ك تزايدىا الٌسريع يف ىذا العصر  -

                                                   
 كالدخيل كأثرنبا يف تطوير اللغة العربية العلمٌية: أضبد الٌشرقي، تنمية اللغة العربية يف العصر اغبديث)دراسات اؼبلتقى الرابع البن اؼبعرب1

 .112منظور(، ص

 .   10دراسات يف الًتصبة كاؼبصطلح كالتعريب: شحادة اػبورم، ص2
 .188-187صد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، (: ؿبم1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما 3
 .)اؽبامش(63اؼبصطلحات العلمٌية يف اللغة العربٌية )يف القدًن كاغبديث(: األمَت مصطفى الشهايٌب، ص 4
 .31ـ، ص1986، 27الصعوبات اؼبفتعلة على درب التعريب: صبيل اؼبالئكة، ؾبلة اللساف العريٌب، العدد  5
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ضآلة اؼبواد اللغويٌة االصطالحٌية يف الثركة العربٌية لتغطٌية اؼبفاىيم اؼبنقولة كمقابالت عربٌية الصطالحاهتا -
 بلفظها األجنيٌب كما ىو قائم يف البحوث التعريبٌية.  األجنبٌية، فبٌا يضطر اللغويُت إُف نقلها

اؼبؤلفات كالدكريات العلمٌية اليت يستعُت ّٔا الباحثُت بالرجوع إليو يف  قص اؼبعاجم العربٌية اؼبتخٌصصة ك ن-
كٌل مرٌة بغرض إهباد مرادؼ عريٌب مناسب للفظ األجنيٌب فبٌا ينفي عنهم التعريب اغبريٌف كما ينجم عنو من 

 ار.  أضر 

الصعوبات اليت يواجهها اؼبعلموف كاؼبتعلموف)من متقنػػٌي اللغات األجنبٌية الفرنسٌية كاالقبليزيٌة(على حد -
 1سواء أثناء عملٌية تلقُت كفبارسة أصوؿ الٌلساف العريٌب مقارنة باللغات األجنبٌية.

كاؼبعاجم اؼبتخٌصصة بنقص اؼبصطلحات القائلة بعض اللغويُت يف العصر اغبديث  قد تصدؽ نظرة
بل جعلت منها اللغة اغبضاريٌة كالعلمٌية  ،اليت حققت للغة العربٌية يف زمن مضى الكفاية كاالستقالؿ الذايتٌ 

كذلك نظرا للتطٌور كالتنوٌع اؽبائل  ،اؼبتطٌورة اليت يستعَت منها غَتىا ما يسٌد نقائصهم يف ـبتلف ميادين اغبياة
ىذا ال يبنع من تطويعها مرٌة أخرل للتعبَت عن أفكار كمعارؼ جديدة  الذم يشهده العصر اغبديث، لكن

باجتهاداهتم من جهة، كما ال ينفي عنهم اعتماد الوضع كالتوليد انطالقا من اػبصائص الذاتٌية اليت تتمتع 
ُف ّٔا لغتهم من جهة أخرل، مٌث إٌف القوؿ بصعوبة تلقُت اللغة العربية فيو إنكار كاضح كإحالة مباشرة إ

أفضلٌية اللغات األجنبٌية عن العربية حسب كجهة نظرىم اليت تتناىف كمقولة"ال تفاضل بُت الٌلغات"ذلك أٌف 
كٌل لغة بشريٌة سهلة بالنسبة ألىلها باعتبارىا لغتهم األـ اليت يتخاطبوف ّٔا يف حياهتم اليومٌية، كصعبة على  

 إُف جانب لغتو األـ.  كٌل متعٌلم يريد اكتسأّا كلغة ثانٌية هبهل قواعدىا 

بناء على ما سبق تسجيلو من مالحظات على ىذه اآلراء األربع الرٌأم الذم نرٌجحو ىو الرٌأم  
القائل بالوسطٌية يف اعتماد التعريب كآلٌية إلثراء اللغة العربٌية باأللفاظ ادثة اليت تسٌد ّٔا حاجاهتا من 

ال يلجأ إُف استعماؿ األلفاظ األجنبٌية اؼبعرٌبة إاٌل للضركرة اليت ف ،اؼبخًتعات كاالبتكارات العلمٌية اغبديثة
تستدعي غياب اؼبرادفات العربٌية اؼبناسبة اليت ربمل دالالهتا بدقة ككضوح، كىذا من شأنو إعادة بعث 

                                                                                                                                                     
 
 .91-78يٌة: فبدكح خسارة، صالتعريب كالتنمية اللغو  1
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يت ىم اغبياة من جديد للثركة اللغويٌة العربٌية، فتح باب االجتهاد للغويُت لبحث كابتكار اؼبعارؼ كالعلـو ال
ـٌ االخًتاع"، ذبٌنب التبعٌية لألمم الغربٌية فبٌا يزيد من القومٌية كالسيادة العربٌية،  حباجتها كقد قيل"اغباجة أ

ا تواكبو من إنشاء معاجم لغويٌة يغلب عليها الطابع العريٌب، اغبفاظ على حٌيوية اللغة العربٌية كاستمرارىا دب
فإذا عثر » ٌلذم أٌكده اؼبستشرؽ األؼبايٌن "برجشًتاسر" يف قولو:اؼبستجدات العصريٌة، كىو اؼبوقف نفسو ا

اضطركا اُف  اؼبعاينمن األشياء اؼباديٌة، ككذلك من  شيء جديد َف يكونوا يعرفونو قبلالناطقوف على 
معناىا قريب من اؼبطلوب، أك أف ىبًتعوا كلمة  ينوا على ذلك بكلمة موجودة قديبةتسميتو، فإما أف يستع

 .1«..().أك أف يستعَتكا كلمة أجنبٌيةجديدة، 

 تقنيات التعريب:ثانيا: 

اليت سٌبت من خالؽبا تنمٌية الثركة اؼبعجمٌية العربٌية يف العصر  يعرض ىذا العنصر الطرؽ كالوسائل 
الدكتور حصرىا  فقداغبديث باأللفاظ اؼبعرٌبة فبٌا يغٍت اللغة العربٌية كيوٌسعها باؼبصطلحات اعبديدة، 

االشتقاؽ، آّاز،  كللتعريب طرؽ يقـو عليها، أنبها:» :ثالثة كسائل؛ حيث يقوؿيف  "بوبكرم فراجي"
 2«النحت.

"شحادة اػبورم" كسيلة التعريب مؤكدا بذلك على أنبيتها إُف جانب الوسائل  يف حُت أضاؼ
كآّاز كالٌنحت  كشبة كسائل يتم ّٔا كضع اؼبصطلح يف العربٌية كىي: االشتقاؽ»األخرل؛ يف قولو: 

 3«كالتعريب.

 االشتقاق: . أ

تقنٌية  بعٌده-كىو أكثر الطرؽ حيويٌة كمركنة كمساعدة على إثراء اللغة العربٌية كتنميتها، كيقصد بو
بينهما توافق على اؼبستول األصوات كالٌداللة؛  يوجد لفظ من لفظ آخر أجنيٌب معٌرب اقتطاع-للتعريب

بدءا بالفعل آٌّرد مث األفعاؿ اؼبزيدة، اسم الفاعل، اسم اؼبفعوؿ، اسم اآللة،  على كزف من أكزاف اللغة العربٌية

                                                   
ـ، 1994ق / 1414مصر، الطبعة الثانٌية، -التطور النحوم)للغة العربية(: برجشًتاسر، ترصبة: رمضاف عبد التواب، مكتبة اػباقبي، القاىرة 1

 .207ص
 .21-20صاعبزائر، )د.ط(، )د.ت(، -الًتصبة، التعريب كاؼبصطلح: بوبكرم فراجي، دار الغرب للنشر كالتوزيع، كىراف2
 .41دراسات يف الًتصبة كاؼبصطلح كالتعريب: شحادة اػبورم، ص 3
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اؼببالغة...كغَتىا من اؼبشتقات اعباريٌة على أقيسة اللغة العربٌية اليت  كصيغالصفة اؼبشبهة، ك اغبرفة، ،أكزاف 
 كردت يف كالـ العرب.

كنظرا للٌدكر اؼبهٌم كاؼبنفعة الكبَتة اليت يقـو ّٔا االشتقاؽ يف ؾباؿ إغناء اللغة العربٌية باؼبواد اعبديدة 
كضع آّمع اللغوٌم بالقاىرة صبلة من آّوزات االشتقاقٌية اليت من شأهنا مساعدة اللغويُت على توليد 

وغ ـبتلف اؼبشتقات)اؼبصادر بأنواعها األلفاظ اغبديثة لتغطٌية مستجدات ىذا العصر تقتضي منهم ص
اؼبختلفة، األفعاؿ آٌّردة ك اؼبزيدة، اسم الفاعل، اسم اؼبفعوؿ، اسم اآللة، اسم الزماف كاؼبكاف، أفعل 
التفضيل، صفة مشبهة، صيغ مبالغة، اؼبصادر الٌدالة على اغبرفة كاؼبرض كالتقٌلب كاالضطراب..(من األظباء 

 قة منها كاعبامدة)أظباء األعياف(القديبة منها كاغبديثة كفق أقيسة اللغة العربٌية. العربٌية كاؼبعرٌبة اؼبشت

كَف يتوقف عمل الٌلغويُت حديثا على اشتقاؽ مواد جديدة من الكلمات القديبة اؼبعرٌبة بنفس  
معانيها بل تعٌداه إُف إعطاء بعض االشتقاقات منها دالالت جديدة تتناسب كاؼبفاىيم العصريٌة اؼبتداكلة 

ة َف ترد عند العرب قديبا من مشتقات جديدكأقره آّمع كالٌشائعة يف استعماالهتم، كفبٌا صاغو ادثوف 
 أخذا من األلفاظ األعجمٌية اؼبعرٌبة قبد مثال قوؽبم:

" الفعل الرباعٌي اؼبشتق منها على كزف "فعلل" اشتقاؽ مبذج"النمذجة" دبعٌت صياغة النموذج كاؼبثاؿ، ك" -
 .1من اؼبعٌرب القدًن "مبوذج"

يّبمج، برؾبة، كقيل: "برمج ،2عٌت أعٌد ككضع برناؾبا" أيضا دببرمج"الّبؾبة" دبعٌت إعداد الّبامج، ك الفعل "-
 . "برنامجالكلمة اؼبعربة قديبا"أخذا من 3"مّبمىجكاؼبفعوؿ مّبًمج، فهو 

قياسا على  حديثاأٌما االشتقاقات اعبديدة اليت صاغها الٌلغويوف من األلفاظ األجنبٌية اؼبعرٌبة 
"اؼبستحدث  مستقل من عناصر البحث ربت عنواف اؼبشتقات العربٌية فهٌي كثَتة كقد خٌصصنا ؽبا عنصر

                                                   
 .3/382 كتاب األلفاظ كاألساليب )القرارات اليت صدرت يف الٌدكرات من اػبمسُت إُف اػبامسة كالسٌتُت(: شوقي ضيف،1
 .3/376اؼبصدر نفسو، 2
  .1/196معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
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، نذكر منها على الذم طرأ على العربٌية اؼبعاصرةكنوع من أنواع االستحداث  "عن طريق التعريب لفظيِّا
 سبيل اؼبثاؿ:

 يؤكسد، أكسدةن، مؤكًسد، كمؤكسىد اشتقاؽ من اؼبصطلح األجنيٌب اؼبعٌرب "أكسيد". أكسد،-

 مبلًمر، مبلمىر اشتقاؽ من اؼبصطلح األجنيٌب اؼبعٌرب "بوليمر".ر، يبلمر، بلمرة، بلم- 

 تلفن، يتلفن، تلفنة، متلًفن اشتقاقا من اؼبصطلح األجنيٌب اؼبعٌرب "تلفوف".-

 1ج، ينًتج، نًتجة، منًتًج، منًتىج اشتقاقا من اؼبصطلح األجنيٌب اؼبعٌرب "نًتكجُت".نًت - 

 المجاز: . ب

معٌُت يف معٌت جديد مستمد من كلمة أجنبٌية معرٌبة خبالؼ اؼبعٌت  اؼبقصود بو استعماؿ لفظ عريبٌ ك 
الذم استعمل بو أٌكؿ مرٌة يف اؼبعاجم العربٌية القديبة، كقد كثرت الكلمات ادثة ؾبازيا يف اؼبعاجم العربٌية 

حبمل مصطلح اؼبعاصرة كثرة نوعٌية ربيل بضخامة اؼبوركث اللغوٌم كقٌوة إوباءاتو اؼبعنويٌة من جهة، كتوحي 
التعريب ؼبفهـو الًتصبة عند ادثُت يف حالة تعٌذر تعريبو لفظيا كىو ما يسمى"التعريب باؼبرادؼ"من جهة 

يتحرؾ »كيؤكد الدكتور "عبد الٌسالـ اؼبسٌدم" على دكر كأنبٌية آّاز يف الوضع اؼبصطلحٌي يف قولو: أخرل، 
و ك مستحدثا. كىكذا يصبح آّار جسر العبور سبتطيالداؿ، فينزاح عن مدلولو، ليالبس مدلوال قائما أ

إذ يبد آّاز أماـ ألفاظ اللغة جسورا فالقضية دائرة على ؿبور اغبركة الذاتية  الدكاؿ بُت اغبقوؿ اؼبفهومية.
 2«كقتية، تتحوؿ عليها من داللة الوضع األكؿ اُف داللة الوضع الطارئ. 

 ٌية ؾبازا قبد مثال:كفبٌا عرٌبو ادثوف من األلفاظ األجنب

 3.باؼبثول "بنسيوف" كلمة  بالبهو، ك "صالوف" عريب كلمة"األسانسَت"باؼبصعد، ككلمةت-

    1.كلمة"مكركفوف"دبجهارتعريب كلمة"راديو"دبذياع، ك -

                                                   
 .3/2165، 298، 244، 1/106السابق، اؼبصدر 1
 .45-44صعريب مع مقٌدمة يف علم اؼبصطلح(: عبد الٌسالـ اؼبسٌدم،  –فرنسي / فرنسي  –قاموس اللسانيات )عريب 2
 .  41، 1/39ؾبلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 3
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 النحت: ج.  

التقنيات معتّبين إياىا إحدل أيضا كما قبد أف الباحثُت قد أدرجوا يف دراساهتم اللغويٌة آلٌية الٌنحت 
بعضهم ضربا من ضركب  االتطبيقٌية لعملٌية التعريب، ك أصال من أصوؿ الوضع الصحيحة يف اللغة فعٌدى

االشتقاؽ بل ك ضركرة علمٌية لنقل حقائق جديدة كانت اللغة العربٌية يف حاجتها، كذلك نظرا ؼبا ربققو 
 النطق. ىذه األداة من اختزاؿ يف التعبَت بغرض الٌسهولة الٌلفظية كخٌفة

تشكيل كلمة كاحدة)اؼبنحوت(من ؾبموعة حركؼ كلمتُت أك أكثر)اؼبنحوت منو(يكوف  بالٌنحتنعٍت ك 
بينهما توافق يف اللفظ كاؼبعٌت، كقد اختلف اللغويوف يف اعتماده كوسيلة لوضع اؼبصطلحات بُت مؤيد 

مع  العمل بو بوضعو لقيد الضركرةيفٌية كرافض لو األمر الذم أكجب على آّمع اللغوٌم بالقاىرة ربديد ك
على  قبداؼبنحوتة ادثوف من األلفاظ اؼبعرٌبة  استعملوكمن أمثلة ما  ،مراعاة الذكؽ العريٌب السليم يف ذلك

 : سبيل اؼبثاؿ

 "أفريقيا" ك "آسيا". كبتا من الكلمتُت "أفركآسيوٌم"-

 "بًتككيماكٌم" كبتا من الكلمتُت "بًتكؿ" ك "كيماكم".-

 طيس" كبتا من الكلمتُت "كهرباء" ك"مغناطيس"."كهر -

 التعريب: . د

كقد سبق التفصيل يف شرحو كربديد مفاىيمو اؼبتعٌددة إاٌل أف اؼبفهـو الذم يتوافق كطبيعة العنواف الذم 
للغة العربٌية على كجهُت حسب ما بااؼبنقوؿ  اؼبصطلح األجنيبٌ القصد منو إعادة تأليف  ىويندرج ربتو 

كالوظائف دبا ينسجم مع األصوات كاألكزاف كإعرابا كنوعا فيو صوتا كبنية ؼ تصرٌ الإٌما ب رةالضرك ستدعيو ت

                                                                                                                                                     
 . 57-1/56اؼبرجع نفسو، 1



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دورثالث                                        الفصل ال
 

 
495 

أدىن تغيَت كىو دكف  العربٌية كىو ما يصطلح عليو بػػػػػػ "اؼبعٌرب"، كإٌما بًتكو على حالتو اليت دخل ّٔاالنحويٌة 
 ما ينعت بػػػػػ "الٌدخيل".

ىذا كقد اختلف علماء اللغة يف األخذ بو كوسيلة للتعريب أك باألحرل للنقل بُت مرًخص كمانع 
إقرار مبدأ الضركرة كشرط أٌكٌِف للجوء إُف التعريب بالقاىرة إُف  غومٌ كمتحٌفظ، األمر الذم دفع بآّمع الل

عرٌبة القوالب الصرفٌية لفاظ اؼبالذم يفٌسره عجز الطرائق األخرل عن تلبٌية القصد مع اغبرص على إعطاء األ
قبد -اليت خصصنا ؽبا ىذا الفصل بأكملو-العربية اؼبناسبة للتعبَت عن مدلوالهتا ك من أمثلتو الكثَتة كاؼبتنٌوعة

 على سبيل اؼبثاؿ:

، سيناريو، بركتوكوؿ...كغَتىا كثَت.-  من النوع األٌكؿ)اؼبعٌرب(: ًدراما، إظبنت، كيرـك

 خيل(: ىرموف، كارتوف، سينما، أنيميا، تكتيك...كغَتىا كثَت.  من النوع الثاين)الدٌ -
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 : عند المحدثين ثالثا: قواعد التعريب

اعتمدىا ادثوف يف التعريب كمقابل األصوات العربٌية اليت  تقدًن إُفيف ىذا العنصر  نسعى
كنشرىا يف ؾبالتو ككتبو اليت  العربية بالقاىرةلألصوات األجنبية، كىٌي القواعد ذاهتا اليت قٌررىا ؾبمع اللغة 

اليت 1حسما بذلك للخالؼ الٌذم نشب حوؽبا، كىو ما نلحظو يف ؿباكالت بعض الباحثُتأصدرىا، 
طبعت باالضطراب كالتعٌدد يف تعريب اؼبصطلح األجنيٌب الواحد على أكجو كصور متباينة السٌيما اغبركؼ 

ة، لكن رغم ذلك تبقى قواعد التعريب اليت كضعها آّمع ىي األخرل اليت ال مقابل ؽبا يف اللغة العربيٌ 
مضطربة كمتذبذبة بُت استعماؿ مقابل صويت كاحد صريح يتناسب ك أصوات اللغات األجنبية اؼبقًتض 
منها حديثا )الفرنسية كاإلقبليزيٌة(، كمنهجية القدماء يف تعريب األصوات األعجمية اليت تعاملت معها 

يف التعريب بصور ـبتلفة -ذاتو كأعضاؤه معدبا فيها آّ-ما انعكس سلبا على منهجية ادثُت قديبا، كىو
، كانطالقا من ىذه القواعد آّمعية اليت أعاد بعض يقابل فيها كل مرة اغبرؼ الواحد بأصوات متعٌددة

اشى كخصائص اللغة تتمالباحثُت تقديبها كفق أسلؤّم اػباٌصة، ارتأينا كضع منهجية مضبوطة للتعريب 
كضعو الدكتور "إبراىيم بن  يف ضوء التقسيم التفصيلٌي الذمالعربٌية من حيث الٌسهولة كاؼبقاربة كاالنسجاـ 

  ىي كاآليت:آّمعٌية؛ ؽبذه القواعد 2مراد"

 

                                                   
كلة الدكتور "أضبد بك عيسى"يف مؤىلٌفو )كتاب الٌتهذيب يف أصوؿ الٌتعريب( الذم خصص فيو بابا لقواعد لبٌص بالذٌكر منها ؿبا1

تذكر يف ىذا الفصل قواعد التعريب كما استنتجناىا باالستقراء حسب ترتيب حركؼ اؽبجاء الالتينٌية »(، يقوؿ: 143-ص131الٌتعريب)
التهذيب)يف أصوؿ ينظر: « ربية اليت تنطبق عليها ىذه القاعدة مىت كجدت ىذه اػباصٌية.كنسبق كل قاعدة باػباصٌية من خصائص اللغة الع

. ، كؿباكلة الدكتور "ؿبمد ؿبمود الٌسالموين" يف مقاؿ لو بعنواف "كتابة األعالـ اإلغريقٌية كالركمانٌية". 131أضبد بك عيسى، صالتعريب(: 
، 29ة كالركمانٌية حبركؼ عربية: ؿبمد ؿبمود الٌسالموين، ؾبلة ؾبمع اللغة العربية، العددينظر: دراسة تفصيلية يف كتابة األعالـ اإلغريقيٌ 

 كما بعدىا. 97ـ، ص1972
 كما بعدىا. 320صـ، 1987لبناف، الطبعة األكُف، -دراسات يف اؼبعجم العريب: إبراىيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمٌي، بَتكتينظر:  2
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  :الحركات 

أٌكؽبا، إال ما عٌرب تعٌرب األظباء اليونانية كالالتينية اؼببدكءة حبرؼ ٌساكن بزيادة نبزة قطع مكسورة يف »
قديبا فيحافظ عليو كما نطق بو العرب. أما إذا كاف اؼبقطع الثٌاين من االسم اؼبراد تعريبو ؿبرٌكا بالضٌم 

 1«مقصورا كاف أك فبدكدا فيحرؾ اغبرؼ األكؿ بالضمة.

  يف( اغبرؼAكما يًتكب معو )؛  

 يف أٌكؿ االسم يرسم نبزة؛  (A) اغبرؼ إذا كاف (1) 

 كاف يف كسط االسم كبعده حرؼ ساكن يفتح ما قبلو؛  كإذا (2) 

 أك يف هناية االسم، يرسم ألفا لينة؛كإذا كاف ما بعده متحركا  (3)

 ( أما إذا كانت الياء مشٌددة، فَتسم ما بعدىا تاء مربوطة.4)

 "يف اغبرؼE؛" 

 ( يرسم نبزة مفتوحة، إذا كاف يف أكؿ الكلمة؛1)

 كسط االسم كعليو نّبة نيٍطقية؛ ( كيرسم ألفا لينة إذا كرد يف2)

 ( كيفتح ما قبلو فقط، إذا كاف بغَت نّبة؛3)

 "يف األعالـ الالطينية فَتسم )ية( يف العربية إذا كرد يف آخر االسم.eأٌما حرؼ"

                                                   
 4/33العربٌية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبلة ؾبمع فؤاد األٌكؿ للغة 1
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 "يف اغبرؼI"،  يف أٌكؿ االسم يرسم نبزة مكسورة فقط، أك نبزة بعدىا ياء. كيف كسط االسم يبثل لو
 لذم قبلو، أك بياء.بكسرة ربت اغبرؼ ا

 (يف اغبرؼO؛ يرسم ىذا اغبرؼ)، 

 ( يف أٌكؿ االسم، نبزة مضمومة إذا عقبو حرؼ ساكن؛ 1)

 ( كنبزة ككاكا إذا عقبو حرؼ متحٌرؾ .2)

 ( كيف كسط االسم كاكا يف الغالب، إال يف األظباء الالطينية فَتسم كاكا كنونا إذا كرد يف آخر االسم.3)

 "يف اغبرؼU"، ابق.با ىذا اغبرؼ )كاكا( كيأيت أحيانا بضم اغبرؼ السٌ يرسم غال 
 "يف اغبرؼY.)1" يثبت يف العربية )كاكا 

 :األصوات الّساكنة المفردة 
 يف اغبرؼ"C"أك "K"قافا يف التعريب.يكتب ىذا اغبرؼ  ؛ 
 "يف اغبرؼD"يرسم ىذا اغبرؼ داال مهملة، إال فيما عربو العرب بالذاؿ اؼبعجمة قديبا. ؛ 
  اغبرؼ"يفF"ينقل إُف العربية )فاء(. ؛ 
 "يف اغبرؼG"يرسم ىذا اغبرؼ غينا، إال فيما عرٌبو العرب باعبيم؛ كإذا كاف مشٌددا قلبت اعبيم  ؛

 األكُف )نونا(.
 "يف اغبرؼH.؛ يرسم ىذا اغبرؼ ىاء عربية إذا كرد يف أكؿ االسم، إال فيما عربو العرب باأللف" 
 "يف اغبرؼJ"ات األكركبية أضيف إليها يف القرف الرابع عشر)..(. يرسم مىت كرد كىو حديث يف اللغ ؛

 " فرنسيا أك إقبليزيا.J" ال "Iيف ألفاظ الطينية بالياء إطالقا، ألنو حرؼ"
 "يف اغبرؼP"إذا كاف ىذا اغبرؼ مشٌددا ،"PP أك سبقو حرؼ ساكن؛ يرسم يف العربية )باء(، كيف "

 عرب بالباء.غَت ذلك يعٌرب فاء؛ إال فيما عرٌبو ال
 "يف اغبرؼQ(الالتيٌٍت، كيتبعو اغبرؼ "U.)( الالتيٍت، يرسم يف العربية )قافا( بعدىا )كاك 

                                                   
 .38-35، 4/33اؼبرجع السابق،  1



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دورثالث                                        الفصل ال
 

 
499 

 "يف اغبرؼS يرسم ىذا اغبرؼ )سينا(، إال إذا غلب عند العرب رظبو صادا أك شينا معجمة؛ كيف "
 .القرف األكؿ كالقرف الثاين كالقرف الثالث، غلب عند العرب نطق ىذا اغبرؼ سينا

 "يف اغبرؼT.؛ ينقل ىذا اغبرؼ إُف العربية )طاء( لغلبة استعمالو كذلك عند العرب" 
 "يف اغبرؼV.)؛ يرسم يف العربية )كاكا" 
 "يف اغبرؼX.؛ يكتب يف العربية كما ينطق؛ )ٍكس( بسكوف الكاؼ" 

 
 "يف اغبرؼZ.)1"؛ يرسم يف العربية )زايا 

 :األصوات المرّكبة 
 " أٌما اغبرفافae" أك "ai " 

 ( فَتظباف يف أٌكؿ االسم نبزة مكسورة، أك نبزة بعدىا ياء، يف أٌكؿ االسم؛1)

 (يرظباف "ياء" يف كسط االسم؛ كألفا يف آخره؛ إالٌ فيما عرٌبو العرب؛2)

فَتظباف ألفا مضمومة فقط، أك ألفا مفتوحة بعدىا كاك، سواء أ كانا يف أكؿ  "ao" "auأٌما اغبرفاف "
 االسم أـ يف كسطو.

 "يف اغبرؼCH.ينقل ىذا اغبرؼ إُف العربية، سواء أكرد يف اسم يوناين أـ الطيٍت، خاء يف التعريب " 

 "يف اغبرؼ اؼبركبEU يرسم ىذا اغبرؼ؛ " 

 نبزة مضمومة فقط، أك نبزة بعدىا كاك، إذا كرد يف أٌكؿ االسم؛

 كيرسم كاكا إذا كرد يف كسط االسم، أك يف آخره.

 يف اغبرؼ"TH"  2.(ثاء)العربية يف ؛ يثبت 

 

                                                   
 .38-4/34ؾبلة ؾبمع فؤاد األٌكؿ للغة العربٌية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  1
 .38، 35-4/34اؼبرجع نفسو،  2
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 المصطلح العلمّي والتعريب:رابعا: 

آّامع اللغويٌة العربٌية يف أعماؽبا  ناقشتهامن أكّب ااكر اليت  العلميٌ  الصطالحقضٌية اتعٌد 
 اليت يسعى من خاللوالعريٌب ىو أداة التأليف كالتعبَت العلميٌ العلمٌي أٌف اؼبصطلحكمؤسبراهتا التعريبٌية، ذلك 

علماء اللغة العربية إُف التأكيد على قدرة لغتهم على البحث العلمٌي كاالبتكار كاالستيعاب للمفاىيم 
ألٌف اؼبصطلح عنواف عن ،يف تنمٌية اللغة حديثا لو دكر مهمٌ بتعبَت آخر  بأنواعها اؼبختلفةكاؼبعاصرة اعبديدة 

، أك ؾباؿ ، أٌما التعريب فهو نقل ؽبذه اؼبفاىيم كاألفكار 1باالتٌفاؽ كاالصباع كالتوحيد فكرة، أك مفهـو
 كآّاالت. 

ثل قضٌية تنمويٌة شاملة يكٌمل فيها إحدانبا اآلخر؛ حيث ال إذف تعريب العلـو ككحدة اؼبصطلح سب 
فائدة يف توحيد مصطلحات العلـو إذا ىذه العلـو َف تعٌرب كما أنٌو ال قيمة للتعريب إذا مصطلحاتو َف 

 . 2توٌحد

ًتسيخ ب-كنقصد بالٌدرجة األكُف ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة-اللغويٌة أعضاء آّامعقاـ نا من ى
 التعريب كاالصطالح أك باألحرل التعريب ككحدة اؼبصطلح إُف جانب كحدة اؼبنهج لوضع اؼبصطلحثنائٌية 

ات اصطالحظهور عٌدة اللغويُت قبم عنو فيما بعد ألة اليت عرفت تشتتا كاضطرابا بُت ، كىٌي اؼبساألنسب
من ناحٌية، ك  ككضوحولفظ األجنيٌب الواحد، كذلك نظرا لغياب رقابة لغويٌة على دقٌة التعريب لتعريب ال

                                                   
 .13التعريب كاؼبصطلح: ؿبي الٌدين صابر، ص1
ـ، 2003لبناف، الطبعة األكُف، -الكرًن خليفة، دار الغرب اإلسالمٌي، بَتكت عبدواحد كالعشركف(: اللغة العربٌية )على مدارج القرف ال2

ـ، 2007األردف، الطبعة األكُف، -. كاللغة العربٌية كأسئلة العصر: كليد العٌنايت كعيسى برىومة، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، عماف97-96ص
 كما بعدىا. 230ص
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ضحالة ثقافة اؼبعٌرب كمعرفتو بالثقافة اليت ينقل عنها من ناحٌية أخرل، فالتعريب مىت مٌت بطريقة صحيحة 
 اعال يف عملية اغبصوؿ على اؼبصطلح اؼبناسب كاؼبرغوب فيو. مراعٌية للشركط كاألحكاـ لعب دكرا اهبابيا كف

كعليو يبكن القوؿ أٌف االشكاؿ يف عدـ توحيد اؼبصطلحات اؼبؤدم بالضركرة إُف فشل التعريب 
غويوف يف العصر اغبديث، كاليت تنٌوعت ك التعريب اليت يطٌبقها اللٌ أيكمن يف تعٌدد كاختالؼ أساليب النقل 

 1بُت:

 :(أك االبتكار)التعريب الفكرم -

أدىن صعوبة يف التعامل مع ىذه الطريقة يف كضع اؼبصطلحات، فمتػػى كاف الباحث عارفا  باحثوفال هبد ال
َف يتعٌذر عليو كضع كابتكار حدكد اؼبفهـو العلمٌي الذم يريد التعبَت عنو بأسرار لغتو،كمدركا ألبعاد ك 

 .اؼبناسب لذلك اؼبفهـواؼبصطلح 

 :(أك النقل)عريب اللغوم الت-

شٌكل ىذا النمط يف كضع اؼبصطلح مشكلة حقيقٌية قبم عنها تشٌتت كاضطراب يف مدلوؿ اؼبصطلح 
،لكن ىذا َف وبل دكف ا نشأ يف ؿبيطهبالشحنة الثقافٌية اليتاؼبنقوؿ من لغتو األصلٌية،كذلك لشٌدة ارتباطو 

التعريب  –سبثلت يف ثالث آليات ىٌي:   الًٌتصبة  اجتهاد الدارسُت يف كضع حلوؿ ؽبذا النمط من النقل،
 بصيغتو األصلٌية. نقل اؼبصطلح األجنيبٌ  –

اللغة علماء معظم أٌف  إالٌ لحات األجنبٌية رغم األخطاء اليت تؤدم إليها عملٌية ترصبة اؼبصط الًتصبة:
 يف مشًتطُت-يف حُت ىناؾ من يرل عكس ذلك-غَتىا من األساليبالبدء ّٔا دكف  يفٌضلوف

اؼبناسب انطالقا  ،باإلضافة إُف اختيار اؼبقابل العريبٌ اؼبعٌرب:االستيعاب اعبٌيد ؼبدلوؿ اؼبصطلح األجنيب ذلك
 كبنيتو الصرفٌية اؼبالئمة.ك السليمة من صورتو النطقٌية اؼبستساغة 

 

                                                   
 .79-77صكالتعبَت: كماؿ بشر، التعريب بُت التفكَت  1
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إخفاؽ الًتصبة الدقيقة : عبأ علماء العربٌية إُف استخداـ التعريب يف ؾباؿ نقل اؼبصطلحات يف حالة التعريب
الذم يستويف دقائق معاين اؼبصطلح األجنيٌب، معتّبين إياه أسلوبا مشركعا يعُت على  بغياب اؼبقابل العريبٌ 

 إجراء تعديل يف بنية اؼبصطلح اؼبنقوؿ دبا يوافق قواعده كأحكامو، كيعٌّب على اؼبعٌت ذاتو.
 

يعٌد ىذا األسلوب آخر اغبلوؿ اليت  :أكجو التعريب( )كوجو ثاف مننقل اؼبصطلح األجنيب بصيغتو األصلٌية
عندما تتعٌذر عليهم عملٌية التعريب بضوابطها اؼبشركطة، أم يلجأ إليو للضركرة ّٔدؼ  لغويوفيوظفها ال

 االبتعاد عن استخداـ مصطلحات غامضة غَت قادرة على التعبَت العلمٌي الٌدقيق.
كأكُف األساليب كالطرؽ اؼبنهجٌية اؼبعتمدة يف عملٌية كضع   إحياء اللفظ القدًنىذا دكف أف ننسى كسيلة 

 اؼبصطلحات العلمٌية أك باألحرل االصطالح العلمٌي. 
حُت »كىو ما أٌكده "لطيف زيتوين" يف رأيو حوؿ أففضل الطٌررؽ لنقل اؼبصطلح األجنيب؛ يقوؿ: 

سب، كلكٌننا نقٌدـ للقارئ العريٌب  نعٌرب الكلمة بلفظها نيٌسر على أنفسنا مشقة البحث عن اؼبقابل اؼبنا
صبحت مادة من مواد اؼبعجم  يفهم شيئا من أصلها كمن داللتها، إف شاعت ىذه الكلمة كأ كلمة ال
الصطالحات كاالستعانة ّٔا على كضع ا ،ف العودة اُف اؼبعاجم العربيةمن ىنا نتبُت أ اؼبواد األصلٌية. كسائر

؛ ألف كضع االصطالح أمر غَت سليمالتشديد على شرط كاحد من شركط  لكنَّ  .أمر ضركرٌم كمرغوب فيو
لفظ كلكن يلزمو أيضا أف يكوف مألوفا أك مشتقا من ف يكوف لو أصل يف اللغة، االصطالح اعبيد يلزمو أ

 1«كؽ كالسهولة.أف يراعى فيو الذك مألوؼ، 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .21-20اؼبسائل النظرية يف الًتصبة: جورج موناف، ص 1
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 جهود المجامع اللغوية العربّية في التعريب: خامسا:

من  نسعى يف ىذا العنصر إُف تعزيز جهود علماء اللغة العربٌية يف دراسة كحبث ظاىرة "التعريب"
للغوية ا1إطار ما يعرؼ بػػػػػػػ "آّامع خالؿ التعريف باؼبكاتب كآّالس اللغوية العلمٌية اليت قاموا بوضعها يف

العربٌية التأكيد على قدرة لغتهم ككفاءهتا يف الوفاء دبتطٌلبات العصر  علماءكالعلمٌية"، اليت حاكؿ من خالؽبا 
يف صبيع العلـو كالفنوف كاآلداب، كالوقوؼ عند التخطيط اؼبنهجٌي الذم سارت عليو ىذه آّامع يف تطبيق 

إثراءىا يف إطار آلٌية "التعريب"سعيا إُف ربقيق اؽبدؼ الرٌئيس أال كىو النهوض باللغة العربٌية ك تنمية ثركهتا ك 
ما يشهده العاَف اؼبعاصر، علما أٌف ىذا اؽبدؼ ال يتحقق إاٌل بتحقق ما يعرؼ بػػػػػػ "كحدة اؼبصطلح 

 " بعٌده العائق الكبَت الذم يعرقل سَت حركة ىذه آّامع كاؽبيئات كبو األحسن.التعريبػػيٌ 

 مجمع اللغة العربّية بدمشق:  . أ

                                                   
كآّمع حيث هبمع الٌناس، »معٌت الكثرة كالتعٌدد، جاء يف كتاب )العُت(:  في اللغةتفيد كلمة )ؾبمع( اؼبشتقة من اعبذر الٌلغوٌم )ج ـ ع(  1

آّمع( موضع »). كقيل: 1/240ينظر: العُت: اػبليل بن أضبد، مادة )ج ـ ع(، « رتو.كىو أيضا اسم للناس كاعبىمىاعىةي: عدد كل شيء ككث
ينظر: اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، مادة )ج ـ « اؼبلتقى. كمنو ؾبمع البحرين. )...(. )ج(ؾبامع.-آّتمعوف. ك-االجتماع. ك

فهو عبارة عن مؤسسة تضٌم عدد من العلماء كالباحثُت يعملوف على تنمٌية اللغة كالنهوض ّٔا يف ـبتلف  في االصطالح.  أٌما 136ع(، ص
كيعٌد االختصاصات العلمٌية كالفنٌية كاألدبٌية كاللغويٌة)...(، يتشٌكل من عباف كشعب ـبتلفة يتوُف أعضاءىا القياـ ببحوث كأنشطة متنٌوعة، 

ؽ.ـ( الذم أطلق عليو اسم)األكاديبٌية(أقدـ مؤسسة من ىذا النوع، كاف يلقي فيها 347-430")ؾبمع الفيلسوؼ اليوناين"أفالطوف
. كاللغة العربٌية بُت األصالة كاؼبعاصرة 243ااضرات لطالٌبو. ينظر: علم اؼبصطلح )أسسو النظريٌة كتطبيقاتو العملٌية(: علٌي القاظبٌي، ص

 .313 عبد اعبليل يوسف، ص)خصائصها كدكرىا اغبضارٌم كانتصارىا(: حسٌت
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سم "آّمع العلمٌي ربت ا1-اإلسالميٌ ك  اللغوية بالوطن العريبٌ  كىو أقدـ آّامع-أنشئ ىذا آّمع
امتداد لغوٌم علمٌي لػػػ"شعبة الًتصبة ك عن ديواف اؼبعارؼ كىي السنة اليت استقل فيها، ـ1919سنةالعريٌب"

، بغرض القضاء على العجمة اليت تركها اؼبستعمر الًتكيٌ  العربٌيةكالتأليف"اليت أسستها اغبكومة العسكرية 
توُف رئاستو ألٌكؿ مرٌة ات االستعماؿ اإلدارٌم كاغبكومٌي، كقد كذلك بتعريب الكلمات ك التعابَت األجنبٌية ذ

 سعيد الكرمي، ،علم الديناؼبرحـو "ؿبمد كرد علي"، من أعضائو: الشيخ عبد القادر اؼبغريٌب، عز الٌدين 
 أنٌبها: األىداؼ، كقد عمل ىؤالء على ربقيق صبلة من 2كثَت  الشيخ طاىر اعبزائرٌم.. كغَتىم

االىتماـ باللغة العربٌية من حيث اغبرص على إصالحها كصيانتها، ككضع ألفاظ لغويٌة   
نشيط اللغوٌم كمسميات للمستحدثات العصريٌة بإحياء القدًن من الكتب العربٌية كتنقيحها كباب أٌكِف للتٌ 

 ىذا إشارة كاضحة إُف ضركرة ذباكز تنمٌية الثركة اللغويٌة القائمة على فتح عيو تأليفا كتعريبا، كيفاعلى مصر 
باب الدخيل باستعارة كلمات أجنبٌية كاستخدامها كما ىي على ىيئتها األصيلة إُف عملٌية إعادة حركة 

توليد اعبديد اإلنتاج الٌلغوم للساف العريٌب عن طريق التأليف تارة ك التعريب تارة أخرل بإحياء القدًن، أك ب
ضف إُف ذلك العناية باؼبخطوطات ، كحفظ لسننها كقوانينهاؼبا يف ذلك من صيانة لكياف اللغة العربية 

كما حرص أعضاء كاآلثار القديبة عن طريق إصالحها ك ترميمها كصبعها يف مكتبات كمتاحف خاٌصة،  
مزة كصل بُت اؽبياكل الثقافٌية إصدار ؾبٌلةعلمٌية تتوُف نشر أعماؿ كإصدارات آّمع كهآّمع على 

 .3اؼبتنٌوعة

أٌما بالٌنسبة ألعماؿ آّمع فأٌكؿ ما قاـ بو ىو كضع ؾبموعة كبَتة من األلفاظ للمستحدثات 
اعبديدة تنمية للثركة اللغوية، كذلك انطالقا فبٌا يصلو من لوائح األلفاظ كالًتاكيب اؼبطلوبة يف اؼبعاىد 

كذلك إٌما عن طريق تعريبها دبقابلة اللفظ األجنيٌب بلفظ عريٌب يعٌّب عن معناه، كاؽبيئات العلمية كالرظبٌية، 
كبو: تعريب الدكسيو دبلف، كالتليفوف باؽباتف، ك األسانسَت باؼبصعد، سيفيل بوليس بفارس شحٍت، 

                                                   
)دراسات اؼبلتقى  آّامع اللغوية يف العاَف العريٌب كدكرىا يف إثراء اللغة إفرادا كتركيبا: الشيخ ؿبمد مشاـ، تنمٌية اللغة العربية يف العصر اغبديث1

 .153ـ، ص1978الرابع البن منظور(، كزارة الشؤكف الثقافٌية، تونس، 
ـ، 1979ق / 1399رف الرابع عشر اؽبجرم: عفيف عبد الرضباف، دار الرشيد للنشر، اعبمهورية العراقٌية، )د.ط(، اعبهود اللغوية خالؿ الق 2

 .23 -22ص
. كآّامع اللغوية يف العاَف العريٌب كدكرىا يف إثراء اللغة إفرادا 24اعبهود اللغوية خالؿ القرف الرابع عشر اؽبجرم: عفيف عبد الرضباف، ص 3

 .  153يخ ؿبمد مشاـ، صكتركيبا: الش
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قا، سَتقوميسَت دبفوض أكؿ..(، كإٌما عن طريق الوضع باعتماد اؼبنهج التوليدم بأشكالو اؼبختلفة)اشتقا
كقياسا ككبتا..(؛ بإبقاء البعض منها لصٌحة عركبتو تارة، ك إبداؿ البعض اآلخر كلٌيا لعدـ مناسبتو للمدلوؿ 
الفٌٍت تارة ثانٌية، كبو:)النافعة استبدلت بديواف العمائر، كالبوليس بالشحنة أك الشرطة..(، مع 

داخلٌية عٌدلت إُف دائرة ملكٌية، دائرة اؼبواصالت التعديل)بالقليل أك الكثَت( يف الباقي تارة ثالثة، كبو:)دائرة 
، دكف أدىن إقرار منو بضركرة التشٌبث ّٔا كاستعماؽبا دكف غَتىا من األلفاظ، 1(عدلت إُف عبنة النقل..

أم بوصفها ؛ 2«..().ىذه األلفاظ على كجاىة الكثَت منها ال تعٌّب إاٌل عن رأم أصحأّا» ذلك أف
كىا كبن أكالء ننشر على سبيل االقًتاح تشريح الٌدراجة ليبدم القراء »تنوخي:مقًتحات ال غَت، يقوؿ ال

 3..(«.)آرائهم فيها

كما حرص آّمع يف عملو التنموٌم التعريبػػػٌي ىذا على ربقيق التوافق بُت اللفظ كمعناه باشًتاطو 
كالتحديد اعبٌيد للداللة على أصحاب القوائم اللفظٌية البراط أحد ـبتصيها يف آّمع قصد الضبط 

، 4اؼبستهدفة يف ذلك التخٌصص العلمٌي بعينو بغرض ذبٌنب أم غموض يف اؼبفهـو كتداخل بُت األلفاظ
مؤٌكدا بذلك على ضركرة ازدكاجية العمل يف كضع كتعريب اؼبصطلحات اغبديثة بُت كل من الباحث 

ياغة اللفظ اؼبناسب ؼبدلوؿ بعينو، كالباحث اللغوم العاَف بأسرار كفنوف لغة الكتابة فبٌا يساعده على ص
اؼبتخٌصص اؼبدرؾ ؼبفاىيم حقلو اؼبعريٌف باعتباره أكثر الباحثُت علما باؼبعاين كالتصورات اليت يبحث فيها 
ؾبالو العلمٌي، كىو السبيل الوحيد لتحقيق االنسجاـ بُت اؼبصطلح اللغوم كاؼبصطلح الدالٌِف كوجهُت 

 تعماؽبا بوجو دكف اآلخر.    لعملة كاحدة ال يصلح اس

ـ، صبع فيو ما ربتاجو الدكلة من ألفاظ حكومٌية 1919طبع آّمع عمال لألستاذ "أضبد تيمور" سنة  -
عربٌية فصيحة معرٌبة عن ألفاظ أعجمٌية كاف أغلبها من اللغة الًتكٌية عنوف بػ:)رسالة لغوية يف الرتب 

                                                                                                                             .                                                                                                                            5مبنية على الرتب كاأللقاب يف مصر(كاأللقاب كما يقابلها من العريب الفصيح 

                                                   
 .120-116ـ، ص1998اعبهود اللغويٌة يف اؼبصطلح العلمي اغبديث: ؿبمد علي زركاف، منشورات ارباد الكتاب العرب، اؼبغرب، 1
 .57، صاؼبصطلحات العلمية يف اللغة العربية )يف القدًن كاغبديث(: األمَت مصطفى الشهايب2
 .121ديث: ؿبمد علي زركاف، صاعبهود اللغويٌة يف اؼبصطلح العلمي اغب3
 .589-588صاؼبوٌلد يف العربية )دراسة يف مبو اللغة العربية كتطٌورىا بعد اإلسالـ(: حلمي خليل، 4
 .117اعبهود اللغويٌة يف اؼبصطلح العلمٌي اغبديث: ؿبمد علي زركاف، ص5
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كمن أعمالو أيضا االىتماـ دبعاعبة مشكلة اؼبصطلحات العلمٌية فبٌا استدعى أعضاء آّمع ضركرة كضع  -
معجم لغوٌم يضم ماٌدة كاسعة كبًتتيب حديث استجابة ؼبتطلبات العصر، لكن نظرا لصعوبة القياـ ّٔذا 

و أعضاؤه إُف إصدار ؾبموعة من اؼبصطلحات يف اؼبشركع اؼبعجمٌي من طرؼ ؾبمع علمٌي كاحد اذبٌ 
 ؾباالت معينة نذكر منها:

 أكؿ ؿباكلة بوصفو  )تشريح الدراجة( ـ، بعنواف:1935"عز الدين التنوخي" سنة  نشر آّمع مقاال لألستاذ
 لعضو من أعضاء آّمع لطرؽ باب اؼبصطلح العلمٌي كالفٌٍت على الرغم من تأخرىا كثَتان. 

 ع اؼبصطلحات اغبديثة اػباصة بالعلـو الزراعية فبثلة يف جهد "األمَت مصطفى الشهايٌب"، نشر آّم
كاؼبصطلحات اػباصة بالنبات ك أظباء النجـو فبثلة يف جهد "أمُت معلوؼ"، كما اجتهد الدكتور "صبيل 

الكرملٌي" يف  " يف الكيمياء، ك"األب أنستاسيٌ ػ" يف علم الطبيعة، كالدكتور "صالح الدين الكوكباػباين
 األلفاظ العامة.  

ـ كتاب "األلفاظ اؼبعرٌبة كاؼبوضوعة" كضعو األستاذ "عمر رضا كحالة" يتضمن 1972أصدر آّمع عاـ -
 1.األلفاظ اؼبعرٌبة كاؼبوضوعة الواردة يف ؾبلة آّمع مرتبة على حركؼ اؼبعجم

داف التعريب كدليل ملموس إُف اإلقرار تقودنا ىذه اعبهود العملٌية ّٓمع اللغة العربية بدمشق يف مي
دبسانبة آّمع يف قضٌية التعريب من جهة، كما توٌجهنا بل كتنٌبهنا إُف اغبكم على نوعٌية ىذه اؼبسانبة من 
جهة أخرل، كادكدة دبعايَت ضبط التعامل مع الظاىرة اللغويٌة "التعريب" كالتحٌكم فيها، كعليو يبكننا 

اضطرابا يف معاعبة الظاىرة تّبٌره بعض الثغرات اليت كقع فيها كنتيجة حتمٌية ألية  القوؿ بأٌف آّمع عرؼ
ذبربة لغويٌة ينقصها التحكم كاالنضباط اعبٌيد كيغلب عليها طابع التعدديٌة يف كضع اؼبصطلح، كذلك نظرا 

و عٌدة صٌيغ عربٌية لتعدد اؼبعرٌبُت كاختالؼ الواضعُت؛ حيث هبد الباحث أٌف اللفظ األجنيٌب الواحد تقابل
يًتٌدد القارئ يف اختيار األصح منها، كغياب اإلقرار بضركرة العمل باؼبصطلحات اليت يصدرىا باعتبارىا 
ؾبٌرد آراء قابلة لالستبداؿ كالتغيَت يف أم كقت كمن أم مستعمل ؼبدلوالهتا، ألٌف ىذه اؼبصطلحات العلمٌية 

 سبثل رأم آّمع بقدر ما سبٌثل آراء أصحابو. كالفنٌية كاألدبٌية اؼبنشورة يف آّالت ال

                                                   
 .125-124اؼبرجع السابق، ص1



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دورثالث                                        الفصل ال
 

 
507 

أنشطتو الفرديٌةاليت كانتو كقيمتو العلمٌية بأعمالو ك لكن رغم ذلك يبقى ىذا آّمع العظيم لو م 
يتصدر ّٔا الواجهة مقارنة دبجامع لغوية أخرل دبسانبتو الفاعلة يف ضباية اللغة العربٌية كصيانتها من الٌدخيل 

 لوجود الفكرٌم القومٌي العريٌب من جهة أخرل.  من جهة، كتدعيمو ل

 

 1مجمع اللغة العربية بالقاىرة: . ب

ـ ربت اسم "ؾبمع اللغة 1932تأٌسس ىذا آّمع تطبيقا ؼبا جاء يف اؼبرسـو الصادر بديسمّب عاـ
لغوٌم ذك طابع ، كىو ؾبمع 2العربٌية اؼبلكٌي" كمعهد علمٌي لغوٌم تابع لوزارة اؼبعارؼ العمومٌية دبدينة القاىرة

عاؼبٌي إنسايٌن يضٌم آراء كل من يهتم باللغة العربٌية من أبناءىا كمن األجانب)األكركبيُت اؼبستشرقُت(الذين 
 عنوا بدراسة ىذه اللغة كمعرفة خباياىا كأسرارىا.

 3من أىدافو اليت أقٌرىا اؼبرسـو يف اؼبادة الثانٌية:

واكبة مستحدثات العصر اغباضر يف إطار ما وبافظ على العمل على تنمٌية كتوسيع اللغة العربية ؼب -
 سالمتها، كذلك انطالقا من ربديد اعبائز كاؼبمنوع من األلفاظ ك التعابَت استعماال. 

 إنتاج معجم تارىبي لغوٌم عريٌب ببحث تطٌور معاين األلفاظ عّب تارىبها الطويل. -

ف العربية كعلى رأسها مصر(كحبثها دبنهج علمٌي االىتماـ باللهجات العربية يف العصر اغبديث)البلدا-
 دقيق.

                                                   
ـ ؾبمعا لغويا ضٌم عدد من 1892غويٌة يف مصر، فقد أٌسس السيد "توفيق البكرم"سنةسبق إنشاء ىذا آّمع ظهور عٌدة ؾبامع علمية ل1

و الباحثُت أمثاؿ الشنقيطي، كؿبمد عبده..، لكن رغم قصر عمر آّمع الذم توقف بعد انعقاد اعبلسة السابعة إاٌل أٌف أعضاءه أقٌركا خالل
ا: مرحى مقابل برافو، كمسرة مقابل تلفوف، ّٔو مقابل صالوف... ك غَتىا كثَت، بعض الكلمات كمقابالت عربٌية لأللفاظ األجنبٌية نذكر منه

(برئاسة "ؿبمد حنفي ناصف"سنة ـ 1916ـ، باإلضافة إُف آّمع الذم أنشأه" أضبد لطفي السٌيد"سنة1908ليظهر بعدىا)نادم دار العلـو
لعرب)مصر، كالعراؽ كالشاـ(ك غَت العرب)ايراف، السرياف، ربت اسم)ؾبمع دار الكتب(بقيادة شيخ األزىر كمشاركة عدد من الشيوخ ا

 .20-19ص ـ(: شوقي ضيف، 1984-1934ؾبمع اللغة العربٌية )يف طبسُت عاماالعّبيُت(. ينظر: 
 .20صاؼبصدر نفسو،  2
 .21-20نفسو، ص 3
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 البحث كالتنقيب عن سبل أخرل من شأهنا النهوض باللغة العربية دبوافقة من كزير اؼبعارؼ.-

أٌما اؼباٌدة الثالثة من اؼبرسـو فاقتضت بضركرة إصدار ؾبٌلة باسم آّمع تتوُف نشر أحباثو كأعمالو    
 .1إطار قبوؿ اقًتاحات كانتقادات صبهور القراءاللغويٌة كاؼبصطلحٌية يف 

عرؼ آّمع منذ البداية مبوا سريعا ككاسعا بفضل عمل أعضاءه الٌدؤكب ميَّزتو نشاطاتو اؼبتعٌددة يف ؾباؿ 
األحباث اللغويٌة من جهة، ك إصداراتو اؽباٌمة يف ؾباؿ الطبع كالنشر من جهة أخرل احتل ّٔا مكانة مرموقة 

من آّامع اللغويٌة فكاف بذلك أكثرىا نشاطا كأغزرىا إنتاجا كأبعدىا أثرا يف حياة اللغة بالنسبة لغَته 
يبحث يف أكضاع 2العربٌية، كذلك عمال دبا جاء يف صبلة القرارات اليت كضعها آّمع، منها ما ىو علميٌ 
قة بالٌلغة، كمنها ما اللغة كظواىرىا من قياس كاشتقاؽ كتوليد كتعريب كترصبة اؼبصطلحات ككٌل ما لو عال

يتعٌلق بانتخاب األعضاء كتعيُت اللجاف لتنفذ اػبطط كاؼبشركعات اؼبختلفة من إنتاج 3ىو إدارٌم تنظيميٌ 
معاجم، كتيسَت النحو كالكتابة، كنشر البحوث... كغَتىا من اؼبشاريع اللغوية العلمٌية اؼبستهدفة يف نشاط 

 آّمع. 

مع ىي مهٌمة تعريب ألفاظ اغبضارة الغربٌية كما يتصل ّٔا يف شؤكف أٌكؿ مهٌمة شغف كعيًٍتَّ ّٔا آّ
اغبياة العامة، كقد خٌَت فيها أعضاؤه بُت: األخذ باأللفاظ العربٌية كمقابالت للكلمات األجنبٌية عن طريق 

آّمع من  إحياء القدًن ، أك االشتقاؽ منو، أك كضع اعبديد كىو اػبيار اؼبعموؿ بو يف البداية بدليل ما أقرٌه
لوائح األلفاظ اليت اجتهد الباحثوف يف كضعها كمسميات لبعض األلفاظ الغربٌية اؼبتداكلة يف اغبياة 

، أك اعتماد التعريب يف نقلها إُف الٌلساف 4اليومٌية)اآلالت كاألدكات، اؼبالبس كالزينة، البيت، اؼبائدة..(
ٌجة أٌف األلفاظ العربية اؼبوضوعة كبديل لأللفاظ العريٌب كخيار ثاف نادل بو بعض اللغويُت فيما بعد حب

، متجاكزين بذلك النظرة السلبٌية 5األجنبٌية مهجورة كموحشة كيصعب التعامل ّٔا يف العصر اغبديث

                                                   
ـ(: شوقي ضيف، 1984-1934ؾبمع اللغة العربٌية )يف طبسُت عاما. ك 1/7ؾبلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 1

 .21ص
 . 37-1/33ؾبلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .33-1/28اؼبرجع نفسو، 3
 .42-3/41كما بعدىا، 2/63، 63-1/38نفسو، 4
 .140-138ص، ـ(: شوقي ضيف1984-1934ؾبمع اللغة العربٌية )يف طبسُت عاما5
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للتعريب من أنٌو يشٌوه صباؿ اللغة العربٌية، ك هبعلها عاجزة عن استنباط التعبَت اؼبناسب للٌداللة اؼبراد حبثها 
 ها العلمٌي بل ك غَت فاعلة يف ؿبيطها بإدخاؿ ألفاظ جديدة غريبة عليها. من منت موركث

ك بتحويل رئاسة آّمع إُف األستاذ "أضبد لطفي السٌيد" أعيد تنشيط مهٌمة كضع األلفاظ 
)التجاريٌة كالصناعٌية كالزراعٌية، الرسم كاأللواف،  اغبضاريٌة اعبديدة إُف جانب كضع اؼبصطلحات الفنٌية

باعتماد األساليب اللغويٌة نفسها اليت تناقش حوؽبا أعضاء آّمع من إحياء للفصيح، 1قى..(اؼبوسي
كاشتقاؽ منو، ك كضع للجديد بالٌدرجة األكُف، مثٌ التعريب للضركرة يف حالة ما إذا كاف الٌلفظ األجنيٌب أدؽ 

كزاهنا، كقد أشبرت ىذه اعبهود آّمعٌية يف الٌداللة من الٌلفظ العريٌب شرط اافظة على حركؼ اللغة العربٌية كأ
إنتاج معجم لغوٌم علمٌي حضارٌم باسم"معجم ألفاظ اغبضارة اغبديثة كمصطلحات الفنوف"باللغات 

 .2الثالث اإلقبليزية كالفرنسٌية كالعربٌية

 كَف يتوقف عمل آّمع عند تعريب األلفاظ اغبضاريٌة كالفنٌية بل تعٌداه إُف اؼبصطلحات العلمٌية
اليت شغلت مكانة ىاٌمة كعناية خاٌصة يف أحباثو؛ حيث بذؿ فيها أعضاء آّمع جهدا علمٌيا عظيما تٌوج 

جزءا(من "ؾبموعة اؼبصطلحات العلمٌية كالفنٌية"، ليقـو بإخراجها "34)أربعة كثالثوف "بنشر أجزاء عديدة
معجم اعبيولوجيا، كمعجم  فيما بعد يف معاجم مستقٌلة تعرض اؼبصطلحات األساسٌية لكل علم فأصدر

، حاكؿ من خالؽبا 3كغَتىا ..اعبغرافيا، معجم الفيزيقا النوكيٌة، معجم الفلسفة، معجم الكيمياء كالصيدلة
آّمع ربقيق الكفاية العربٌية يف التعبَت عن األفكار كالتصورات الغربٌية اعبديدة باؼبصطلح العلمٌي اؼبناسب 

الوضع اؼبعركفة من إحياء، كاشتقاؽ كؾباز ككبت كتعريب، كذلك نظرا الذم َف ىبرج يف صوغو عن كسائل 
لصعوبة معرفتها اليت تشق على بعض الباحثُت الذين يتقنوف اللغات األجنبٌية دكف أف يكونوا على دراية 

كىو العبء الذم ضبل آّمع على عاتقو مسؤكلٌية التصٌدم لو دبا يبلكو من 4كاسعة دبفردات لغتهم األـ
 يات ككسائل لغويٌة ك علمٌية كخّباء كمهندسُت.  إمكان

                                                   
 .240ص(: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم، 1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما 1
 .168 -167، صـ(: شوقي ضيف1984-1934ؾبمع اللغة العربٌية )يف طبسُت عاما 2
 .147اؼبصدر نفسو، ص 3
 .48ص مصطفى الشهايب، اؼبصطلحات العلمية يف اللغة العربية )يف القدًن كاغبديث(: األمَت 4
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ىذا كقد اتٌبع آّمع منهجية كاضحة كؿبٌددة يف كضع كقبوؿ اؼبصطلحات العلمٌية تتوقف يف 
البداية على ربديد اؼبرادفات العربٌية لأللفاظ األجنبٌية)إقبليزيٌة أك فرنسٌية(اليت تتوافق ك اؼبصطلحات العلمٌية 

عبامعات كاإلدارات اغبكومية كاػبّباء، كصياغة تعريف علمٌي ؽبا أك شرحها بأسلوب اٌصل عليها من ا
، مٌث تقدًن قراءات علمٌية لتلك اؼبصطلحات 1لغوٌم علمٌي خاص يتماشى كاغبقل اؼبعريف الذم تندرج ربتو

رأيو فيها من طرؼ متخصصُت من أعضاء آّمع، ليتٌم بعدىا ربويلها إُف ؾبلس آّمع األسبوعٌي إلبداء 
باؼبوافقة أك الرٌفض فإذا ما سبت اؼبوافقة على البعض منها عرضت مرٌة أخرل على اؼبؤسبر السنومّْ للمجمع، 
بعد ذلك يقـو آّمع بنشرىا يف ؾبٌلتو اليت يصدرىا مع رصد آراء العلماء كالباحثُت فيها مٌدة كافٌية)سنة أك 

 .2أكثر( تضمن قبوؽبا يف األخَت بصورة هنائٌية

ضف إُف ذلك القرارات العلمٌية اليت أصدرىا آّمع بشأهنا من ذلك ما أقرٌه خبصوص عملٌية 
استخراج اؼبصطلحات من الكتب العربٌية القديبة من طرؼ اختصاصيُت يف علـو اللساف العريٌب كعرض كٌل 

اؼبصطلحات اليت حقل علمٌي على اللجاف اؼبختٌصة، كقرار إنتاج معجم لكٌل كتاب عريٌب قدًن ذبمع فيو 
 .4«تفٌضل االصطالحات العربية القديبة على اعبديدة إالٌ إذا شاعت» ،3يتضمنها

أٌما بالنسبة لقرارات آّمع يف الظاىرة اللغويٌة"التعريب"اليت أصدرىا بكٌل تأيٌن كركيٌة بعد أخذ كرد 
اؼبواقف كاآلراء حوؽبا بُت مؤيٌد كمدارسة بُت عبانو كمناقشة يف ؾبالسو كمؤسبراتو، كذلك نظرا لشٌدة اختالؼ 

 كمعارض ؽبا فنذكر منها:

 «اؼبعٌرب: كل ما استعمل يف اللغة العربية من ألفاظ أجنبٌية سواء أغبقت بأبنٌية عربٌية أك َف تلحق.»

أف يستعمل بعض األلفاظ األعجمٌية»  «على طريقة العرب يف تعريبهم.-عند الضركرة-هبيز آّمع ٌ

 « على اؼبعٌرب القدًن، إالٌ إذا اشتهر اؼبعٌرب.يفٌضل اللفظ العريبٌ »

                                                   
 .243ص (: ؿبمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم،1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما  1
 .62-61ص اؼبصطلحات العلمية يف اللغة العربية )يف القدًن كاغبديث(: األمَت مصطفى الشهايب، 2
 .233-232، صمد شوقي أمُت كإبراىيم الًٌتزم(: ؿب1984-1934ؾبموعة القرارات العلمية )يف طبسُت عاما  3
 .235اؼبصدر نفسو، ص4
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 «ينطق باالسم اؼبعٌرب على الصورة اليت نطقت ّٔا العرب.»

 1 «يرجح أسهل نطق يف رسم األلفاظ اؼبعرٌبة عند اختالؼ نطقها يف اللغات األجنبٌية.»

استطاع باجتهاد -للغويٌةمقارنة بغَته من آّامع ا-ختاما يبكن القوؿ أٌف ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة
كمثابرة أعضاءه ربقيق بعض األغراض اليت كضعها كمهاـ أساسٌية متصٌديا بذلك لقضٌية النمٌو اللغوٌم اليت 

 مرت ّٔا العربية يف العصر اغبديث.

 المجمع العلمّي العراقّي:ج. 
لعلماء كالباحثُت ـ بعد ؿباكالت عٌدة قاـ ّٔا بعض ا1947أنشئ ؾبمع اللغة العربٌية العراقٌي سنة 

أدركوا فيها ضركرة كضع ؾبمع لغوٌم يعينهم على اغبفاظ على لغتهم كالنهوض ّٔا من جديد، كذلك 
انطالقا من تعريب ما يدخلها من ألفاظ عامة كمصطلحات علمٌية كترصبة الكتب فبٌا ىي يف حاجة إليو 

ـ برعاية كٌل 1925عهد العلمٌي ببغداد عاـلتلبٌية أغراضها كمطالبها العصريٌة، فظهرت يف البداية ؿباكلة اؼب
ـ مبادرة 1926من "أمُت معلوؼ"، ك"صبيل الزىاكم"، ك"ساطع اغبصرٌم"... ك غَتىم، لتأيت بعدىا سنة

كزارة اؼبعارؼ العراقٌية اليت كضعت عبنة من العلماء البارزين أمثاؿ "األب أنستاس الكرملي"، ك"معركؼ 
بوصفها 2تتوٌُف تنفيذ تعليمات االصطالحات العلمٌية يف كزارة اؼبعارؼ الرصايٌف" كأعضاء للمجمع اللغومٌ 

منهجٌية كاضحة للمجمع يعمل يف إطارىا على ربقيق اؽبدؼ الرئيس أال كىو"العناية بسالمة اللغة العربية 
 ".كالعمل على جعلها كافية ؼبطالب العلـو كالفنوف كشؤكف اغبياة اغباضرة

ظبٌيت فيما بعد باسم "آّمع العلمٌي العراقٌي" على كسائل الوضع اعتمدت ىذه الٌلجنة اليت 
اؼبألوفة اليت أقٌرىا ؾبمع القاىرة من قبل يف كضع الكلمات اللغويٌة ك اؼبصطلحات العلمية من إحياء 

اؼبأنوس بعيدا عن اؼبهجور الغامض الذم يفٌضل عليو -الذم يبنع معو االشتقاؽ دكف التعريب-الفصيح
لٌدخيل لشيوعو ككثرة تداكلو، النحت فبٌا وبٌقق سهولة الٌلفظ كاختصاره اؼبؤٌدم بطبيعة اغباؿ إُف اؼبوٌلد كا

سهولة كخٌفة الٌنطق بو، االشتقاؽ كالتعريب كيفضل فيو مراعاة أكزاف اللغة العربٌية مع إمكانٌية اعبمع بينهما 

                                                   
 .195، 189-187، 14نفسو، ص1
 .82-80ـ، ص1955مصر، -اؼبباحث اللغوية يف العراؽ: مصطفى جواد، مطبعة عبنة البياف العريٌب، القاىرة2
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، فبٌا أدل téléphone"1ة األجنبٌية"يف الكلمة الواحدة، كبو استعماؿ:)مسرة( ك)تلفوف(كمرادفُت للكلم
إُف تضخم معاصبنا العربٌية اللغوية عموما كالعلمٌية على كجو الٌتخصيص نتيجة تعٌدد االصطالح على مفهـو 
كاحد األمر اٌلذم حاؿ دكف الوفاء باألغراض اغبقيقٌية اليت كضعت من أجلها آّامع اللغوية كجهاز 

يف إطار اغبفاظ على كياهنا -انطالقا فبٌا ىٌي يف حاجتو-العربٌية حديثاتنفيذم ألداء مهٌمة تنمٌية اللغة 
كمركنتها الذم يستوجب من الباحثُت األخذ بالفصيح اؼبوركث بالٌدرجة األكُف كالعمل على بعثو من جديد 

داكلو حىت ال يندثر كيبوت مٌث استخداـ الٌدخيل اؼبعٌرب بالتغيَت يف اغباالت اغبرجة فقط إذا اشتهر كشاع ت
 يف العاٌمة ذباكزا بذلك للعريٌب القدًن.

 كضع آّمع إسًتاتيجية خاٌصة لعملٌية تعريب اؼبصطلحات راعى فيها عنصرين أساسيُت نبا:

نوع اللغة األصلية اليت تنتمي إليها الكلمة األجنبية)فرنسية، اقبليزية، أؼبانية..(بغرض التعبَت عن اؼبعٌت -
اشتقاؽ أك تعريبا، فاؼبدلوؿ الواحد يعٌّب عنو يف كٌل لغة بعٌدة مرادفات وبمل كٌل اؼبطلوب بكٌل دقٌة ككضوح 

 مرادؼ منها ظالال معنويٌة خاٌصة سبٌيزه عن غَته، كتٌّبر استعمالو يف قطاع معريٌف دكف آخر.
ة، نوع اؼبصطلحات الٌدخيلة؛ فالعلمٌية منها ذات االستعماؿ اػباٌص تعٌرب أك تستعمل بصورهتا األصيل-

أٌما اللغويٌة منها ذات االستعماؿ العاـ فيعٌّب عنها بالكلمات العربية غالبا، كتعريبها اضطرارا مع التصٌرؼ 
فيها بإعادة صياغتها يف قالب صريٌف ـبتار من األكزاف العربٌية فبٌا يسٌهل عملٌية الٌنطق ّٔا كتقريبها إُف 

 2 األلفاظ العربٌية.
حات كإقرارىا منهجا متقاطعا مع مناىج آّامع اليت سبقتو)القاىرة اتٌبع آّمع يف قبولو للمصطل

 كدمشق(يرتكز على:

ربديد اؼبعايٌن اػباٌصة لقوائم اؼبصطلحات الواردة للمجمع من الداخل كاػبارج كمحور أساسٌي لضبط -
 اؼبقابل ؽبا يف اللغة العربية.

                                                   
 . 84-83اؼبرجع نفسو، ص(1)
 .88-87اؼبباحث اللغوية يف العراؽ: مصطفى جواد، ص2
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لمصطلحات األجنبٌية من اؼبوركث العريٌب القدًن رصد آراء االختصاصيُت يف اؼبقابالت العربٌية اؼبختارة ل-
 ؼبعرفة مدل تطابقها للمضامُت اؼبطلوبة.

 معرفة قرارات آّامع اللغويٌة كالكتب اؼبتخٌصصة يف اؼبصطلحات لتجٌنب تكرار القرار نفسو.-

القدماء بعد سٌتة أشهر من تاريخ الٌنشر مراعٌيا يف ذلك رأم  تثبيت اؼبصطلحات اؼبنشورة يف آٌّلة-
  1كادثُت فيها.

بصدكر القرار اغبكومٌي الذم ينٌص على تعريب التعليم اعبامعٌي للموسم ك  
كمهامو يف كضع اؼبصطلحات بدليل ما جاء يف نٌص  ،ـ تزايدت نشاطات آّمع1977/1978الٌدراسيٌ 

ؾبهوده كنشاطو إُف توسيع  من أعماؿ آّمع األصلٌية بذلو الرعاية للمصطلحات كالعناية ّٔا كتوجيو» ؾبٌلتو
أفقها كتثبيتها كنشرىا بالنقل كالتعريب كاالشتقاؽ، فحاجة الناس إُف اؼبصطلحات اليـو شديدة كطالّٔا  

فتضاعف بذلك عدد اػبّباء كالباحثُت كتعٌددت الٌلجاف كارٌبدت يف أساليب صوغ اؼبصطلح ، 2«كثَت.
ريٌب على اؼبعٌرب فال يلجأ إُف التعريب إاٌل بغياب القائمة على إعطاء األكلويٌة للمصطلح الع3العلميٌ 

ع االستعانة بالذخَتة اللغوية القديبة يف االصطالح العلمٌي مذلك عن طريق  اؼبصطلح العريٌب اؼبناسب، ك
، ضف إُف ذلك ذبٌنب ظاىريت الًٌتادؼ كاالشًتاؾ الٌلفظٌي يف االصطالح ذبٌنب األلفاظ الغريبة اؼبوحشة

مصطلح علمٌي كاحد، كلكٌل لفظ عريٌب داللة اصطالحٌية كاحدة، كذلك عدـ اعتماد  لكٌل مفهـو كاحد
 الٌنحت يف الٌصوغ االصطالحٌي الضطرابو منهجٌيا.

لقد نتج عن ىذا االىتماـ كاالجتهاد الذم قٌدمو أعضاء آّمع إصدار عٌدة ؾبموعات مصطلحٌية  
السفن كاؼبالحة، الًتبية البدنٌية، سكك اغبديد، ذات حجم صغَت يف حقوؿ معرفٌية متنٌوعة)القانوف، 

(مٌت صبعها بقرار من آّلس يف كتاب عنوانو" اؼبصطلحات العلمية" طبع كغَتىا كثَت الفضاء، النفط..
صفحة، لكن آّمع سرعاف ما أدرؾ الٌنقص الذم اٌتصف بو ىذا اؼبؤلَّف فقٌرر 130ـ يف 1962سنة

                                                   
 .122-121اؼبرجع السابق، ص1
 .118اؼبباحث اللغوية يف العراؽ: مصطفى جواد، ص 2
. نقال عن: ندكة التعاكف العريب يف ؾباؿ اؼبصطلحات علمان كتطبيقان: 181اعبهود اللغويٌة يف اؼبصطلح العلمي اغبديث: ؿبمد علي زركاف، ص3

 )كرقة عمل(. 1986سبوز  10-7صبيل اؼبالئكة، تونس
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حات جديدة يف الفلسفة، كالفيزياء، كعلم األحياء، كاؽبندسة ـ إعادة طبعو بإضافة مصطل1982سنة
ـ اعبزء الثاين من 1984اؼبدنٌية، علم النفس، علم الغابات، كعلم الرٌم يف اعبزء األٌكؿ، ليليو بعد ذلك عاـ

 .1"اؼبصطلحات العلمٌية" يف الفيزياء النوكيٌة، كالكيمياء التحليلٌية، كاؼبراعي، كالًتبٌية

 امع اللغويّة العلمّية العربّية:اّتحاد المج-

ذبٌسدت ىذه الفكرة يف البداية بارٌباد ؾبمعٍي دمشق كالقاىرة ربت اسم "ؾبمع اللغة العربٌية" بالقاىرة إالٌ 
أف ىذا االرٌباد َف يدـ طويال فسرعاف ما انقضى، بعد ذلك طرحت الفكرة من جديد أمال يف ربقيق توحيد 

، عندىا نشأ ارٌباد بُت آّامع الٌثالثة: ؾبمع 2حأّا اؼبنفعة كالفائدة اعبليلةبركابط متينة يػجنػي منها أص
ـ كمقرٌه بالقاىرة يعمل يف إطار منهجٌية مضبوطة 1971دمشق، ؾبمع القاىرة، ؾبمع العراؽ عاـ 

ف من طبس عشرة ظبٌيت بػػػػػػػػ "مشركع النظاـ األساسٌي الرباد آّامع اللغويٌة العلمٌية العربٌية" مكوٌ 3ككاضحة
 4ـ من طرؼ أعضاء آّامع الثالثة)عضوين من كٌل ؾبمع(.1970مٌت التوقيع عليها سنة ماٌدة

 

 

 

 

 مجمع اللغة العربّية األردنّي:د. 
ذاع صيت اؼبنادين بتأسيس ىذا ّٓمع يف ؾبلة لغويٌة توٌلت نشر خّب إنشاء آّمع األرديٌن ربت 

األردف(برئاسة الشيخ "سعيد الكرمٌي"، سعى أصحابو إُف إحياء العربية كإلقاء عنواف )ؾبمع علمٌي يف شرؽ 

                                                   
 .187-185اعبهود اللغويٌة يف اؼبصطلح العلمي اغبديث: ؿبمد علي زركاف، ص( 1)
 . 164 -163آّامع اللغوية يف العاَف العريٌب كدكرىا يف إثراء اللغة إفرادا كتركيبا: الشيخ ؿبمد مشاـ، ص 2
 .17صـ(: شوقي ضيف، 1984-1934ؾبمع اللغة العربٌية )يف طبسُت عاما 3
، 1، اعبزء 8التفاصيل حوؿ ىذا االرٌباد كمضامُت اؼبواد اليت ينص عليها يرجى الرجوع إُف: ؾبلة اللساف العريٌب، العددؼبعرفة اؼبزيد من 4

 كما بعدىا. 540ص
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، كبقي 1ااضرات، كإقامة دكر للٌنشر، كنشر اؼبدارس كاؼبؤلفات، كإنشاء دار الكتب، كإصدار ؾبلة شهرية"
ـ، 1961سنة  األمر على حالو)ؾبٌرد خّب(فًتة من الٌزمن إُف أف مٌت إنشاء لػجنة للتعريب كالًتصبة كالنشر

كىي عبارة عن مؤسسة تعمل يف إطار اؼبنظومة الًتبويٌة التعليمٌية، كقد جاءت تلبٌية لوصايا مؤسبر التعريب 
بالرٌباط ربت إشراؼ األستاذ "قدرم طوقاف"؛ حيث تسعى إُف كضع ألفاظ عربٌية للمصطلحات األجنبٌية 

لفات كاآلثار الفكريٌة العربٌية اغبٌية، مساعدة البلداف بالتعاكف مع آّامع ك اؽبيئات العلمٌية، نقل أىٌم اؼبؤ 
، ك يف إطار ترقٌية ىذا 2اإلفريقٌية على ربقيق التعريب اللغوٌم قصد تلبٌية أغراضهم كمقاصدىم اؼبختلفة

آّمع كربسُت خدماتو كتنفيذ مهامو على الوجو األمثل قاـ أعضاؤه بعٌدة أنشطة أنبها: البعثات العلمية 
كقد البرط آّمع األرديٌن إليها يف إطار -امع اللغويٌة اؼبتواجدة بالبالد العربٌية)دمشق، القاىرة، بغداد(إُف آّ

 . 4، كذلك قصد اإلفادة من خّباهتم كمواقفهم الٌسديدة(3)-ما يعرؼ بػػػػ "ارباد آّامع العربية"

 اشًتط آّمع يف كضعو للمصطلح العلمٌي صبلة من الٌشركط ىٌي: 

 ة التعبَت عن مدلوؿ اؼبصطلح األجنيٌب.دقٌ -

 إعطاء األكلويٌة للمصطلح العريٌب الًتاثٌي. -

اللجوء إُف تعريب اؼبصطلح األجنيب مع اغبرص على كضعو كضعا يتوافق كالذكؽ العريٌب السليم يف حالة -
 5.فشل األساليب األخرل)من توليد، كاشتقاؽ...(

هاداهتم ك اتساع أنشطتو اللغويٌة استطاع آّمع ربقيق صبلة من كبتضاعف جهود أعضاء آّمع كتزايد اجت
 األعماؿ التعريبٌية أنٌبها:

أصدر آّمع كتابُت يف ؾباؿ تعريب اؼبصطلحات األجنبية اؼبستخدمة يف اؼبرافق االجتماعية كاإلداريٌة،  -
ٌصص الثٌاين ؼبصطلحات األٌكؿ منها تضٌمن تعريب رموز كعالمات أجهزة الٌدكلة كمصطلحاهتا، يف حُت خ

 التجارة كاالقتصاد كاؼبصارؼ.

                                                   
 .193اعبهود اللغويٌة يف اؼبصطلح العلمي اغبديث: ؿبمد علي زركاف، ص1
 .62ـ، ص1965ق/1384، 2عدداللجنة األردنٌية للتعريب: عيسى الناعورم، ؾبلة اللساف العريب، ال2
 .16ـ(: شوقي ضيف، ص1984-1934ؾبمع اللغة العربٌية )يف طبسُت عاما( 3)
 .193اعبهود اللغويٌة يف اؼبصطلح العلمي اغبديث: ؿبمد علي زركاف، ص( 4)
 .198اؼبرجع نفسو، ص (5)
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نشر آّمع طبسة كتب مًتصبة خاٌصة بطور الٌتعليم العاٌِف)جامعة الَتموؾ كاعبامعة األردنٌية(يف ؾباؿ -
الكيمياء كالبيولوجيا كاعبيولوجيا كالرياضيات كالفيزياء تتضٌمن مالحق ربتوم على ؾبموعة من اؼبصطلحات 

غة االقبليزية اليت ترصبت عنها تلك الكتب كمرادفاهتا من اللغة العربية اؼبًتجم إليها، كذلك العلمٌية بالل
 بغرض تعريب التعليم العلمٌي اعبامعٌي.

 1 ـ نشر فيها ؾبموعة اؼبصطلحات اليت عٌرّٔا.1978أصدر آّمع العدد األكؿ من ؾبلتو عاـ  -

ؾبموعات اؼبصطلحات العلمية اؼبعرٌبة يف ؾباالت  أصدر آّمع خالؿ عشر سنوات تقريبان عددان من -
ـبتلفة: األرصاد اعبويٌة، الزراعة، التجارة، االقتصاد، السياسة، الرياضيات، ككذلك يف آّاؿ العسكرٌم 

، ىذا 2)مصطلحات سالح الصيانة، سالح اؼبشاة، سالح اؼبدفعية... ك غَتىا كباألخٌص األسلحة
 . 3عريب(-جم العلمٌية اؼبتخٌصصة كمعجم الرياضيات)إقبليزمباإلضافة إُف إعداد بعض اؼبعا

وبيلنا جدكؿ األعماؿ اليت قاـ آّمع األرديٌن بإقبازىا على اعتماد أعضاء آّمع لتحقيق مشركع 
خدمة اللغة العربٌية منهج تنموٌم إثرائٌي ثالثٌي األبعاد صبعوا فيو بُت كٌل من الًتصبة كالتعريب ككضع 

من -لك ؼبا بينها من اشًتاكا كتداخل فإذا كاف التعريب ىو الًتصبة كالًتصبة ىي التعريبكذ( 4اؼبصطلح
أبعاد أك باألحرل كسائل فإٌف الغرض منهما كاحد كىو كضع اؼبصطلح األنسب كمقابل للفظ -حيث كوهنا ٌ

 األجنيٌب اؼبعٌرب أك اؼبًتجم. 

ليت اجتهد يف كضعها األسلوب ذاتو الذم للمصطلحات اؼبعرٌبة ا-الٌنهائيٌ -اتٌبع آّمع يف إقراره
طٌبقتو آّامع اللغويٌة السابقة؛ حيث يقـو بتوزيعها كمشاريع معجمٌية على ـبتلف اؽبيئات كاؼبؤسسات 
اللغويٌة ك آّامع اللغوية العربية كاؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو كاعبامعات العربية لتبدم آراءىا فيها 

كباؼبوازنة بُت ىذه اآلراء اؼبتعٌددة يقـو آّمع باالستقرار على اؼبصطلحات األكثر اتٌفاقا عليها  بعد أخذ كردٌ 

                                                   
 .16ص ـ(: شوقي ضيف،1984-1934ؾبمع اللغة العربٌية )يف طبسُت عاما1
التقريراف السنوياف الثاين عشر كالثالث عشر حوؿ . نقال عن: 198اعبهود اللغويٌة يف اؼبصطلح العلمي اغبديث: ؿبمد علي زركاف، ص 2

 . 1989ك 1988منجزات آّمع لعامي 
 .3/22، 15ؾبمع اللغة العربية األرديٌن يف اؼبؤسبر: عبد الكرًن خليفة، ؾبلة اللساف العريب، العدد3
 .147ـ، ص1983، 21التعليم العاِف كصلتو بالًتصبة كاؼبصطلح: شحادة اػبورٌم، ؾبلة اللساف العريٌب، العددتعريب ( 4)
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 .1بينها لينتهي يف األخَت إُف تعميمها كتوحيدىا يف االستعماؿ

بعٌماف بكٌل ؾبهوداتو على -رغم ظركفو)خاصة اؼباديٌة(ادكدة-إذف، لقد عمل آّمع األردينٌ 
بكل حرفٌية حرصا منو على صيانة اللغة العربية يف إطار استيعاب ظركؼ التجديد يف العصر مزاكلة أعمالو 

اغبديث يف ـبتلف آّاالت الفنية كالعلمية كاألدبية من خالؿ إعادة قراءة الًتاث العريٌب ك اإلسالمٌي يف 
االصطالحٌية، كذلك انطالقا إطار ربديث اؼبنظومة الفكريٌة للعلـو كاآلداب كالفنوف بغرض دؾبو يف اؼبسانبة 

من اؼبؤسبرات اللغوية كالندكات الثقافية اليت يقيمها باستمرار مركزا فيها على نشاط آّلة لنشر األعماؿ 
كالبحوث اللغوية اؼبنجزة من خالؿ "ؾبلة ؾبمع اللغة العربية األردين"، األمر ذاتو الذم أٌدل إُف فتح آفاؽ 

لتأليف كالًتصبة كالنشر كضركرة إعداد مكاتب خاٌصة ّٔا شريطة ربقيق مبدأ اؼبنافسة كالتشجيع يف مهارات ا
كحدة اؼبصطلح يف اإلنتاج اللغوٌم كالعلمٌي بفركعو اؼبتعٌددة، كىذا ال يتٌم إالٌ بالتعاكف مع اؼبؤٌسسات العلمية 

 اللغوية كالثقافية، كىو ما سعى آّمع إُف ربقيقو)ارباد آّامع اللغوية العربٌية(.

 

 

 

 

 

 

 
 مكتب تنسيق التعريب بالّرباط:ه. 

                                                   
التقريراف السنوياف الثاين عشر كالثالث عشر حوؿ . نقال عن: 200اعبهود اللغويٌة يف اؼبصطلح العلمي اغبديث: ؿبمد علي زركاف، ص1

 .1989ك 1988منجزات آّمع لعامٍي 
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جهاز عريٌب خاٌص يهتم دبسألة تنسيق كتوحيد اعبهود العربٌية يف  كضعىذا اؼبكتب من فكرة أنشأ 
-ؾباؿ تعريب اؼبصطلحات األجنبٌية اغبديثة دبعٌت آخر الٌسعي إُف تعريب صبيع الفركع العلمية كالتقنٌية

-عاصرخاٌصة كأٌف فكرة ارٌباد آّامع اللغوية َف تثمر النتائج اليت تصبوا إليها اعبهود العربٌية يف العصر اؼب
 ـ ضٌم ـبتلف الدكؿ العربية1961أفريل  7ك 3فانعقد بذلك مؤسبر للتعريب باؼبملكة اؼبغربٌية ما بُت 

(كمؤٌشر لظهور مكتب دائم للتعريب، كقد  ظٌل ىذا اؼبكتب مستقال فًتة كغَتىا)سوريا، األردف، العراؽ...
للًتبية كالثقافة كالعلـو كهيئة  ـ اؼبنظمة العربية1970ـ(إُف أف أنشأت يف سنة 1969-1961من الزمن)

ـ، كصار جهازا تابعا ؽبا ربت اسم "اؼبكتب الدائم لتنسيق التعريب يف 1972متخٌصصة فأغبق ّٔا عاـ
 .1الوطن العريٌب"

ـ ييعٌت اؼبكتب بالتنسيق 1998عمال دبا جاء يف قرارات آّلس الٌتنفيذم للمنظمة اؼبنعقد يف سنة
 صة بتحقيق األىداؼ اآلتٌية:مع آّامع كاؽبيئات اؼبتخصٌ 

عل اللغة العربٌية لغة رظبٌية تستعمل يف ـبتلف آّاالت)التعليم، التواصل، البحث تنسيق اعبهود اؼببذكلة عب-
 العلمٌي(.

كتوسيعها باؼبشاريع اؼبعجمٌية كاؼبصطلحٌية الضركريٌة لتلبٌية  تنسيق اعبهود اؼببذكلة لتنمٌية اللغة العربية-
  2.اغباجات العصريٌة

 يف إقباز األعماؿ اآلتٌية: )داخل الّبامج كخارجها( بناء على ىذه األىداؼ تتحٌدد مهاـ اؼبكتب

 تنسيق اعبهود العربٌية يف ؾباؿ كضع اؼبصطلحات اعبديدة ك توحيدىا مع تعزيز التعاكف بينها. -

اغبرص على معرفة إقبازات كأنشطة آّامع اللغوية كاؽبيئات العلمٌية خاٌصة يف التعريب كاؼبصطلح، كالعمل -
 على التنسيق فيما بينها.   

                                                   
)مكتب تنسيق التعريب(، الرباط دليل1 اؼبغرب، )د.ط(، -للتعريف دبكتب تنسيق التعريب: ؿبمد أفسحي، اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

. كجهود مكتب تنسيق التعريب يف قضايا اللغة العربية كالتعريب خالؿ ثالثُت سنة: أضبد شحالف، ؾبلة اللساف 6-5ـ، ص2002ق/1423
 .72-71ـ، ص1997، 44د العريٌب، العد

. كجهود مكتب تنسيق التعريب يف قضايا اللغة العربية كالتعريب خالؿ ثالثُت 6دليل للتعريف دبكتب تنسيق التعريب: ؿبمد أفسحي، ص2
 .73سنة: أضبد شحالف، ص
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 رصد حركة التعريب كالتطٌور الٌلغوم لٌلساف العريٌب على اؼبستول الٌداخلٌي ك اػبارجٌي. -

 كات كحلقات ـبٌصصة كمقٌررة ؽبا مسبقا.إقباز مشاريع معجمٌية كمصطلحٌية تناقش يف ند-

 عقد اؼبؤسبرات الدكريٌة ؼبدارسة موضوع الٌتعريب كما يتعٌلق بو.-

  1نشر األحباث التعريبٌية كضبط اصطالحاهتا مع ربديد معانيها.-

 من إصدارات اؼبكتب كإقبازاتو قبد: 

البحوث اللغوية كمسائل التعريب أصدر اؼبكتب ؾبلة علمٌية تصدر دبعدؿ عددين يف الٌسنة هتتم بنشر -
 كالًتصبة كاؼبشاريع اؼبعجمٌية كاؼبصطلحٌية عرفت باسم ؾبلة "اللساف العريٌب".

معجما مقٌررا(يف  50معجما من بُت29أصدر اؼبكتب ؾبموعة من اؼبعاجم اؼبوحدة بثالثة لغات)-
كالفلك، اؼبوسيقى،  الكيمياء،  زبٌصصات ـبتلفة ىي: علـو اللساف، الفيزياء العامة كالنوكيٌة، الرياضيات

علم الصحة كجسم اإلنساف، اآلثار كالتاريخ، علم األحياء، اعبغرافيا، التجارة كااسبة، الطاقات اؼبتجٌددة، 
اؼبهن كالتقنٌية، العلـو اإلنسانٌية، القانوف، السياحة، اعبيولوجيا، االقتصاد، النفط، البيئة، اؽبندسة، الًتبية، 

 ف التشكيلٌية، األرصاد اعبوية، اؼبياه، علـو البحار.(اإلعالـ، الفنو 

نشر اؼبكتب صبلة من الكتب الٌلغويٌة نذكر منها: صناعة اؼبعجم العريٌب لغَت الناطقُت بالعربٌية، الرموز -
 .2العلمٌية كطريقة أدائها باللغة العربٌية، أعماؿ مؤسبر الٌتعريب الٌسابع...كغَتىا من اؼبطبوعات

عن دكر آّامع اللغوية العربٌية يف أعماؿ الٌتعريب بقوؿ لألستاذ "أضبد شفيق اػبطيب"  لبتم حديثنا
الذم يؤٌكد فيو على أنبيتها يف ضبط منهجٌية للوضع اؼبصطلحٌي، إذ يصرٌح قائال: )كقد توٌضحت معاَف 

ة أك من كضع كقياس ككبت كتضمُت كتركيب كتعريب بالًتصب-ىذه اؼبنهجٌية ك كقواعدىا كأساليبها
على مراحل يف ؿباضر كمنشورات ؾبامع اللغة العربية يف القاىرة كدمشق كبغداد، ككاف -باالقتباس اللفظيٌ 

                                                   
 .7-6دليل للتعريف دبكتب تنسيق التعريب: ؿبمد أفسحي، ص1
 كما بعدىا.  23اؼبصدر نفسو، ص2
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ّٓمع القاىرة إسهاـ مرموؽ يف ىذا آّاؿ، كما كاف ؼبكتب تنسيق التعريب يف الرٌباط فضل إعادة نشر 
 1ء الوطن العريٌب.(معاَف ىذه اؼبنهجٌية كتنسيقها كتطبيقها كتعميمها يف ـبتلف أكبا

اٌققة يف اؼبيداف -النسبٌية- النتائجخالصة القوؿ، رغم اختالؼ آّامع اللغويٌة العلمٌية العربٌية يف
إاٌل أٌف أنشطتها كمهامها َف زبرج عن اؽبدؼ الرٌئيس الذم كضعت ألجلو أال كىو تنمٌية اللغة العربية 

ديث عن طريق كضع اؼبصطلحات العلمٌية اليت حباجتها، إنشاء كإثرائها دبا هبعلها كافٌية دبطالب العصر اغب
اؼبعاجم االصطالحٌية اؼبتخٌصصة، ترصبة كتعريب العلـو األجنبٌية اؼبنقولة، إحياء الثركة القديبة العربٌية 

زيد ا ربتاج إُف اؼبكتطويعها للتعبَت عن اعبديد اؼبستحدث، كعليو تبقى مسانبتها فاعلة يف ىذا آّاؿ إاٌل أهنٌ 
الٌناجح كاالجتهاد كاغبرص كالٌصرامة العلمٌية للوصوؿ إُف األىداؼ اؼبنشودة  من االرٌباد كالعمل اعبماعيٌ 

 على أكمل كجو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريق التعريب.  المستحدثة عنالمبحث الرابع: داللة المصطلحات 

                                                   
ع اؼبصطلحات العلمية اعبديدة)مع ترصبة للسوابق كاللواحق الشائعة(: أضبد شفيق اػبطيب، ؾبٌلة الٌلساف العريٌب، مكتب تنسيق منهجية كض1

 .1/37ـ، 1982ق / 1402، 19اؼبغرب، العدد -الٌتعريب، الٌرباط
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اليت دخلت اللغة العربٌية حديثا عن طريق التعريب   ؼبستحدثةاالدالالت  بوصفييعٌت ىذا اؼببحث 
فبٌا  كمظهر من مظاىر الٌتجديد كالتوٌسع يف ثركهتا اللغويٌة فبٌا تستدعيو الضركرة كاغباجة، كذلك انطالقا

جاء يف مدٌكنة البحث "معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة ألضبد ـبتار عمر"، علما أٌف ىذا األخَت َف يشر إُف  
، الذم غطى بنفسو داخل ترتيب معجمو اؽبجائيٌ معرٌبا، بل إنٌو يكشف عن نفسو  كوف اللفظ
العاٌمة ذات االستعماؿ اليومٌي، كىو الٌتقسيم الذم صٌنفت على أساسو األلفاظ العلمٌية منها ك  اؼبصطلحات

 لفاظ عاٌمةك أمعٌربة اؼبعرٌبة اليت كردت يف مدٌكنة البحث، فهناؾ مصطلحات علمٌية اؼبستحدثة  الدالالت
الٌدالالت ، كباؼبقابل ىناؾ تقسيم عاـ ينضوم ربتو ىذا الٌتقسيم التَّخصيصٌي توٌزعت فيو ىذه معرٌبة

 بُت: )الٌدخيل( الوارد على ىيئتو األجنبٌية دكف أدىن تغيَت، ك)اؼبعٌرب(-انطالقا من ربليل اؼبعجم-اؼبقًتضة
 اللغوٌم العريٌب. اؼبتصٌرؼ يف صورتو الدخيلة كفق ما يتناسب مع النظاـ

اليت على أساسها قٌسمت -لقد أعرب البحث عن حيثيات للتعريب زبٌص أنواع من اؼبستحدثات
عرفتها العربٌية اؼبعاصرة عن طريق االقًتاض اللغوٌم كما ىي منعكسة يف -عناصر ىذا اؼببحث التطبيقيٌ 

 مدٌكنة البحث، فهناؾ: 

  ٌبة اليت دخلت حديثا اللغة العربٌية بلفظها كمعناىا اعبديدين. اؼبستحدث داللٌيا، كنعٍت ّٔا األلفاظ اؼبعر 
 ..اؼبستحدث لفظٌيا، كنقصد بو اؼبشتقات اعبديدة دبقاييس عربٌية أصيلة )من اشتقاؽ، ككبت، كتركيب 

 ( اليت أخذت من األلفاظ اؼبقًتضة معرٌبة أك دخيلة.كغَتىا
 ة أك معرٌبة( اليت انتقلت دالالهتا اعبديدة إُف ألفاظ اؼبستحدث معنويٌا، كينحصر يف األلفاظ اؼبعرٌبة )دخيل

ضمن فصل الًٌتصبة )اؼبستحدث معنويا عن رجناه دقد أدبعاف غَتىا، كىذا اعبانب  عربٌية أصيلة عرفت
طريق الًتصبة(؛ ألٌف ىذا الٌنقل باؼبعٌت ىو الًتصبة يف حٌد ذاهتا، مع اإلشارة إُف اؼبقابل اؼبعٌرب بو، كذلك 

د اللفظ األجنيٌب يف اؼبعجم بصورتُت مرٌة مًتجىم، كمرٌة معٌرب، كىذا بغرض ذبٌنب التكرار نظرا لورك 
 كاإلعادة.

 
كلعل أىٌم ما يبكن تقديبو يف ىذا اؼبقاـ ىو اؼبنهجية العملٌية اليت عاعبنا ّٔا األلفاظ اؼبعربٌة اؼبستنٌدة إُف 

 اػبطوات اآلتٌية: 
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  .صبع كإحصاء اؼبصطلحات اؼبعرٌبة يف ـبتلف اغبقوؿ الواردة يف معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة 
 ىجائيا.ترتيبا  ىذه الدالالت اؼبستحدثة بالتعريب ترتيب اغبقوؿ اؼبعرفٌية اليت تنتمي إليها 
 بناء على:-بينهماعلما أف صاحب اؼبدٌكنة َف يفٌرؽ -من ىذه اؼبصطلحات ٌرببُت الٌدخيل كاؼبع الفصل 

مبدأ التغيَت )من زيادة أك نقصاف أك تعديل( يف رسم الكلمة األجنبٌية باغبركؼ العربية، يف ضوء قوانُت  -
 الٌتعريب اليت كضعها ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة. 

 أنواع التعريب )الصويٌت، كالصريٌف، كالٌنحوٌم( اليت أشرنا إليها سابقا.-
  داخل اعبداكؿ ترتيبا ألفبائٌيا. )العلمية منها ك العامة( اؼبعرٌبة صطلحاتاؼبترتيب 

، كذلك بالٌرجوع إُف اؼبعاجم 1العلمٌية اؼبعرٌبة باللغتُت األجنبٌيتُت )الفرنسٌية كاإلقبليزيٌة( ثػىٍبت اؼبصطلحات-
 اللغة )فرنسي/عريٌب ك إقبليزٌم/عريٌب(. اللغويٌة العاٌمة اؼبزدكجة

 اؼبعرٌبة باللغة األجنبية )فرنسية أك إقبليزية( اؼبستعار منها اللفظ اؼبعٌرب. العامة اؼبفردات ثبت 
  بالٌلغة العربٌية، من خالؿ العودة إُف معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة  )علمية كعاٌمة( اؼبعرٌبة اؼبصطلحاتثبت

ة اؼبعاصرة، كذلك لتأكيد )مدكنة البحث( بالٌدرجة األكُف، مٌث اؼبعجم الوسيط، مٌث اؼبنجد يف اللغة العربيٌ 
 االختالؼ كالتعٌدد يف كتابتها اؼبعرٌبة ّٔا.

                                                   
ة العربٌية للفظ اؼبعرب، مٌث إٌف العرب َف يوٌحدكا النقل يف اعتمدنا النقل باللغتُت يف األلفاظ العلمٌية اؼبعٌربة إلثبات أكجو االختالؼ يف الكتاب1

 العصر اغبديث، بل نقلوا تارة عن الفرنسية كتارة أخرل عن اإلقبليزية، تبعا الختالؼ منابع األخذ كالتكوين اليت هنل منها الٌلغويوف.
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  كما كردت يف معجم "أضبد ـبتار عمر" مدٌكنة البحث.  اؼبستحدثةىذه الدالالت كتابة 
  اؼبعربٌة يف ضوء ما يورده صاحب اؼبعجم بطريقة  صطلحاتاؼبتسجيل بعض اؼبالحظات اؼبتعٌلقة ّٔذه

حٌي، إضافة إُف رأم آّمع ، طبيعة الٌلفظ، اشًتاكو االصطالؼبًتجم بوالعريٌب ا مباشرة أك غَت مباشرة )اؼبقابل
 .ما ىبدـ الٌدراسة يف إطار فيها(
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 .المعّربة مصطلحاتالأّوال: 

 المصطلحات العلمية المعّربة: . أ

 اآلداب:مصطلحات حقل  .1
 

المصطلح باللغتين 
الفرنسّية 
 واإلنجليزيّة
 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعرَّبة

 عريبنوع التّ 
 

 مالحظات مدلولو

 Drame1فر/
 Drama2إنج/

 3ًدراما
 

 وصرفيّ  تعريب صوتيّ 
)تغيَت حركة صوت 
"الٌداؿ"من الٌسكوف إُف 
 الكسر، ذلك أفٌ 
العرب ال تبتدأ بساكن، 
كما ازٌبذ اؼبصطلح كزنا 

 ("ًفعىاال".عربيا ىو 

تأليف شعرٌم أك نثرٌم »
يقٌدـ حوار قٌصة تعاًف 
جانبا من اغبياة 
اإلنسانٌية غالبا ما 
تكوف مصٌممة للعرض 
على خشبة اؼبسرح أك 

"دراما أخالقٌية/ الٌشاشة
 4«اجتماعٌية".

 ."مأساة"ترجم بػػػػػ: -
أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -

 5بالقاىرة.
 االشتراك االصطالحّي:

حقل اآلداب + حقل 
 الفنوف.

 

 

 

 

                                                   
 .422عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .271الكرمٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد 2
. كاؼبنجد يف اللغة العربيٌة 282. ك اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/732معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3

 .452العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/732معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
مصر،  -طلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىرةؾبموعة اؼبص5

 .14/40ـ، 1972ق / 1392
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 التعليق على الجدول:

عريب يف نقل الدالالت صبة أكثر من التٌ الًتٌ أسلوب اعتماد  تؤٌكد لنا قٌلة اؼبصطلحات األدبية اؼبعرٌبة
، فبا سهل عليهم عملية بفٌن اآلداب كاسعةمعرفة كدراية أف العرب ؽبم اؼبستحدثة يف ىذا اغبقل، ذلك 

التعريب مصطلح )ًدراما( فهو  نوع الٌتعريب الذم عٌرب بواؼبرادفات العربٌية اؼبناسبة ؽبا، أٌما بالنسبة ل إهباد
الٌساكن  الصريٌف بتغيَت الصوتالتعريب بالصوت العريٌب اؼبناسب، ك عن طريق إبداؿ الصوت األجنيٌب  الصويت

 ؛ ألٌف البدء بالٌساكن ليس خاصية من خصائص اللساف العريٌب.إُف متحٌرؾ
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 األحياء: مصطلحات حقل   .2

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Enzyme1فر/
 Enzyme2إنج/

 3أنزًن
 4إنزًن

 صوتي وصرفيّ تعريب 
األصوات  )إبداؿ

األجنبٌية باألصوات 
مع ، اؼبناسبة العربٌية

إغباؽ عالمة اعبمع 
فقيل: أنزيبات ّٔا، 

 كإنزيبات.(

إفراز ىبرج من اػباليا »
اغبٌية، يساعد على 
حصوؿ التفاعالت 
الكيميائٌية داخل جسم 

اغبٌي بدكف أف الكائن 
 -"إنزيبات بكتَتيَّةيتغَتٌ 

معامل إنتاج 
 5«اإلنزيبات".

كرد اؼبصطلح على -
 "ِإْفِعيل"ىو كزف عريٌب 

 يف أصل لغتو األجنبٌية.
أقره ؾبمع اللغة العربية -

 .6"أنزيم"بالقاىرة 
 
 

 Géne7فر/
 8Geneإنج/
 

 9جينة
 
 
 
 
 
 

 تعريب صوتي وصرفيّ 
)إبداؿ األصوات 

باألصوات األجنبٌية 
مع اؼبناسبة،  العربٌية

إغباؽ عالمة اعبمع 
  (فقيل: جينات.ّٔا، 

جزئٌيات ماٌديٌة دقيقة »
توجد يف صبغيٌات 
اػبلٌية، كإليها تيعزل 
الصّْفات اؼبمٌيزة للكائن 
اغبٌي، كّٔا تفٌسر قوانُت 

"استطاع  مندؿ الوراثٌية
العلماء التحكم يف 

 . "مورثات": ترجم بػػػػػػ-
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .476عريب(: سهيل إدريس ، -اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 . 306اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 . 29. ك اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 1/128معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .47.  كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/128معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .1/128: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة 5
ـ، 1993مصر، -ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، مطابع الدار اؽبندسية، القاىرة6

34/74. 
 .572عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي7
 .393اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 8
 .1/428لعربٌية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة ا 9
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بعض اعبينات الوراثٌية 
 1«".لدل اغبيوانات

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 .2بالقاىرة

 3Virusفر/
 Virus4إنج/
 

 5فػىٍَتكس
 

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 

مع العربٌية اؼبناسبة، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 فقيل: فػىٍَتكسات.(ّٔا، 

كائن دقيق سريع »
االنتشار، ال يرل 
بآّهر العادٌم كقد 
يكوف كسطا بُت اغبٌي 
كغَت اغبٌي، منو أنواع 
عديدة، ربدث الكثَت 
من األمراض اؼبعديٌة، 
كاعبدرٌم كاغبصبة، 
كشلل األطفاؿ ككبوىا 
"فَتكس اإليدز/ 

 6«األنفلونزا".

كرد اؼبصطلح على -
ُعول"كزف عريٌب ىو   "فـَيـْ

 يف أصل لغتو األجنبية.
العربية أقرٌه ؾبمع اللغة -

 7بالقاىرة.
 حٌي:صطالاالشًتاؾ اال

حقل األحياء +حقل 
 الطٌب.

 

 8فر/
Chromosome 

 9إنج/
Chromosome 

 
 
 

 10كركموزـك
 كركموسـو

11 
 

 صوتي وصرفيّ  تعريب
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبناسب، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

ّٔا، 
فقيل:كركموزكمات، 

أحد الًتاكيب اػبيطٌية »
اليت تظهر عند انقساـ 
اػبلٌية انقساما غَت 
مباشر، كىٌي مادة 
جرمٌية شكلٌية نوكيٌة 
تكوف يف نواة اػبلٌية 
كتظهر عند انقساـ 

 : بػػػػػػ ترجم-
 ."بغياتص"
 
 
 
 
 

                                                   
 .1/428اؼبصدر السابق،  1
 .4/39ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .1271عريب(: سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي3
 .1188اؼبغٍت الفريد، حسن سعيد الكرمٌي، ص 4
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 708. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/1759عربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة ال5

 .1118اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .3/1759معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/357ىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرٌ 7
 .247عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي8

 .133اؼبغٍت الفريد، حسن سعيد الكرمٌي، ص 99
 . 3/1926معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .1229اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص . كاؼبنجد يف3/1926معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
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 ككركموسومات.(
 

اػبلٌية انقساما غَت 
مباشر، كعدد 
الكركموزكمات يف 
اػبلٌية نوعٌي ال يتغٌَت، 
كقد عيرّْبت باسم 

 1«الصبغٌيات.

 أقره ؾبمع اللغة العربية-
 2بالقاىرة.

 

فر/
Chlorophyll3 

4إنج/

Chlorophyl 

 5كيليوركفيل
 
 

 تعريب صوتّي.
صوت  )تغيَت حركة

"الكاؼ" من الٌسكوف 
إُف الضمّْ، ذبنٌبا 

بالٌساكن فبٌا ال  لالبتداء
 فو العرب.(لى ؤٍ تػى 

ىبضور، مادة خضراء »
توجد يف بعض اػباليا 
الٌنباتٌية ك ّٔا تتٌم عملٌية 
 التمثيل الٌضوئٌي لتكوين
 اؼبواد الكربوىيدراتٌية
"يساعد الكلوركفيل 
على التمثيل 

 6«الضوئٌي".

 "َيْخُضور".ترجم بػػػػ: -
اللغة العربية أقره ؾبمع -
 7."َيْخُضور"القاىرة ب

 Microbe8فر/
 Microbe9إنج/

 10مكركب
 11ميكركب
 

 صوتي وصرفيّ  تعريب
األصوات  )إبداؿ

األجنبٌية باألصوات 
، مع العربٌية اؼبناسبة

جرثومة، كائن حي ال »
يرل بالعُت آٌّردة 
كيسٌبب اؼبرض ك 

 12«التخٌمر.

   بػػػػػػ:  ترجم -
 ."جرثومة"
اللغة العربية  أقرٌه ؾبمع-

 13."الُحـيــَيّ بالقاىرة "

                                                   
 .3/1926معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .2/141 ـ،1935ق / 1354مصر، -ؾبٌلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؼبطبعة األمَتيٌة ببوالؽ، القاىرة2
 .244عريب(: سهيل إدريس، ص-فرنسياؼبنهل)قاموس 3
 .131اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 4
 . 3/1956معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 5
 .3/1956اؼبصدر نفسو، 6
مصر،  -طابع األمَتيٌة، القاىرةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼب7

 .3/149ـ، 1961ىػ/ 1381
 .782عريب(: سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي8
 .621اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 9

 .1351اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص10
 . 3/2147معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .3/2147اؼبصدر نفسو، 12
 .2/164ؾبٌلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 13
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إغباؽ عالمة اعبمع 
 فقيل:ّٔا، 

 (مكركبات،كميكركبات
 Hormone1فر/

 2Hormoneإنج/
Hormone 

 

ىيرموف
  صوتي وصرفيّ تعريب  3

)إبداؿ الصوت 
يٌب بالصوت األجن

مع العريٌب اؼبناسب، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 فقيل: ىيرميونات.(ّٔا، 

ماٌدة تفرزىا بعض »
الغدد يف الٌدـ فتنٌبو 
اعبسد كتعينو كتزيد من 
نشاطو، كقد استطاع 
العلماء ربضَته كيميائيٌا 

الغٌدة  "ىيرميونات
 4«الٌدرقٌية".

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 .5بالقاىرة

 

  التعليق على الجدول:

عن طريق ربويل  ىو غلبة التعريب الٌصريفٌ اؼبعرٌبة  البيولوجيةاؼبصطلحات أٌكؿ مالحظة نسٌجلها على         
من الضوابط  ضابطا بوصفو ،صبع اؼبؤنث الٌساَف دت ّٔا يف لغتها األصيلة إُف صيغةصيغها اؼبفردة اليت كر 

الصويٌت القائم على  إُف جانب الٌتعريب ،يف إطارىا االستعماؿ العريٌب للمصطلح األجنيبٌ يتحٌدد اليت 
كوجو ثاف -ترصبة البعض منهاكما نالحظ استبداؿ األصوات األجنبية باألصوات العربية اؼبناسبة ؽبا،  

يت باستطاعتها التعبَت عن معانيها بكل دقٌة ككضوح، ال دبا يالئمها من اؼبرادفات العربٌية-لنقلها بعد تعريبها
 صبة.عريب كالًتٌ ليصبح بذلك اؼبصطلح األجنيٌب متأرجحا بُت كفيتىٍ التٌ 

 

 

 

                                                   
 .620عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .463اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 983. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/2345اصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبع3

 .1481العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .3/2345معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/299ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع:5
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 االقتصاد:مصطلحات حقل  .3
المصطلح باللغتين 

الفرنسّية 
 واإلنجليزيّة
 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 1Banqueفر/
 2Bankإنج/

بػىٍنك
 وصرفّي.صوتي  تعريب 3

)إبداؿ األصوات 
األجنبية باألصوات 

مع إغباؽ العربية اؼبناسبة، 
فقيل:  عالمة اعبمع ّٔا، 

 بػينيوؾ.(

مؤسَّسة تقـو بعملٌيات »
االئتماف باالقًتاض 
كاإلقراض ألغراض 
ذباريَّة، فتستثمر الودائع 

"بنك أىلٌي/  كاألمواؿ
ِف حساب يف  -عقارمٌ 

 4«البػىٍنك".

  : ػػػػػػػترجم ب-
 ."ِرفمصْ " 

 

 Bourse5فر/
 Bourse6إنج/

 7برصة
 8بورصة

 تعريب صوتي وصرفّي.
)إبداؿ األصوات 
األجنبية باألصوات 

مع إغباؽ العربية اؼبناسبة، 
فقيل: عالمة اعبمع ّٔا، 

 برصات كبيرص.(

سوؽ تيعقد فيها »
الٌتجاريٌة الصَّفقات 

كتسعَت العيمالت 
كاألسهم اؼبالٌية عن طريق 
اؼبضاربة "بػيٍرصىة القيطن/ 
األكراؽ اؼباليَّة/ ااصيل 

 9«الزراعٌية".
 

 

                                                   
 .129عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .50اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي: ص 2
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 71. ك اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/249معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3

 .121اصرة:  كميل إسكندر حشيمو كآخركف، صاؼبع
 .1/249معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .169عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي5
 .135عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 6
 . 1/190معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 49. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/262معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8

 .129اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .262، 1/190د ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضب9
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 Police1فر/
 Policy2إنج/

 ّي.عريب صوتي وصرفت 3بوليصة
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 

مع إغباؽ العربٌية اؼبناسبة، 
فقيل: عالمة اعبمع ّٔا، 

بوليصات، ك بواًلص، ك 
 بواليص.(

حوالة صادرة من دائن »
يكٌلف فيها مدينو دىٍفع 
مبلغ معُتَّ يف تاريخ معُتَّ 
لشخص ثالث، أك إلذف 
الدَّائن نفسو أك إلذف 
حامل ىذه اغبوالة 

 «)كمبيالة(.
 

 حوالة.: ترجم بػػػػػػػ-
 

 Dollar4فر/
 Dollar 5إنج/
 

 تعريب صوتي وصرفّي. 6دكالر
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 

مع إغباؽ العربٌية اؼبناسبة، 
فقيل: عالمة اعبمع ّٔا، 

 دكالرات.(

عملة أمريكٌية ك  »
 7«كنديٌة.

 

 8Chéqueفر/
 9Checkإنج/

 ّي.تعريب صوتي وصرف 10ًشيك
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 

مع إغباؽ العربٌية اؼبناسبة، 
فقيل: عالمة اعبمع ّٔا، 

 شيكات.(

أمر صادر إُف مصرؼ »
من شخص لو حساب 
فيو، يكلّْفو بدفع مبلغ 
من النقود لشخصو 
، أك ألمر شخصو  ميعُتَّ

 11«ميعُتَّ أك غباملو.

 َصّك.: ترجم بػػػػػػػػ-
 

 

                                                   
 .937عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .759اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .132. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/265معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .416(: سهيل إدريس، صعريب-اؼبنهل)قاموس فرنسي4
 .265اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص5
 .498. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/789معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  6
 . 1/789معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 .239عريب(: سهيل إدريس، ص-ياؼبنهل)قاموس فرنس8
 .127اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 .504. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص2/1257معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .2/1257معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  11
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 التعليق على الجدول:

، كصرفيٌاتعريبا صوتٌيا معرٌبة كاحدة  بكلمةاؼبصطلحات االقتصاديٌة اؼبقًتضة  عٌرب كٌل مصطلح من 
من الكلمات العربية القديبة  إُف جانب الًٌتصبة يف بعض اؼبصطلحات اليت كجد اؼبًتصبوف ما يناسبها

، "Check/Chéque" يف مقابل اؼبصطلح األجنيٌب "زكنة يف بطوف معاصبها كما يف كلمة "الصكٌ اؼبخ
  ."Bank/ Banque ككلمة "مصرؼ" مقابل "
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 البيئة والجيولوجّيا:  مصطلحات حقل .4
المصطلح باللغتين 

الفرنسّية 
 واإلنجليزيّة
 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 1Graphiteفر/
 Graphite2إنج/

Graphite2 

 .تعريب صوتي 3ًجرافيت
ت )تغيَت حركة صو 

"اعبيم" من الٌسكوف 
، ذلك أٌف إُف الكسر

تبتدأ  العرب ألفٌ 
 (بساكن.

إحدل صور عنصر »
الكربوف النقٌي، سوداء 
اللوف، دىنٌية اؼبلمس، 
رخوة، يصنع منها أقالـ 
الرصاص كاألصباغ 
كمواد التشحيم 

 4«كغَتىا.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 5بالقاىرة.

 

 Géologie6فر/ 
Géologie6 

 7Geologyإنج/ 
7Geology 

جيييولوجيا
8 

 
 تعريب صوتّي.

)تغيَت حركة صوت 
إُف  "اعبيم" من الكسر

الضٌم، اتٌباعا لضٌم 
تخفيف لالياء، كذلك 

 الٌنطق ّٔا.(

علم يبحث يف »
طبقات األرض من 
حيث تكوينها، 
كالعوامل اؼبؤثٌرة فيها، 

 9«كتارىبها.

 بػػػػػػ:ترجم -
 ."علم األرض "
 أقره ؾبمع اللغة العربية -

 10بالقاىرة.
 
 

                                                   
 .590عريب(:سهيل إدريس ، ص-فرنسياؼبنهل)قاموس 1
 .412اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 114. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/356معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 3

 .188اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/256لعربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة ا4
مصر،  -ةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىر 5

 .12/114ـ، 1970ق / 1390
 .575عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي6
 .395:حسن سعيد الكرمٌي ، صاؼبغٍت الفريد7
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 150. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/428معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8

 .242اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .429-1/428معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .10/249ـ، 1958ق/ 1377ؾبلة ؾبمع اللغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، مطبعة التحرير، 10
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 Granite1فر/

 Granite2إنج/
 3ًجرانيت
 

 تعريب صوتّي.
)تغيَت حركة صوت 
"اعبيم" من الٌسكوف 
إُف الكسر؛ ألٌف العرب 

 ال تبتدأ بساكن.(

صخر نارٌم شديد »
الٌصالبة، يًتاكح لونو 
بُت الٌرمادٌم اػبفيف 
كالوردٌم األضبر، كيتخذ 
منو العمد كاألساطُت 
"بٌت أعمدة الفندؽ 

 4«باعبرانيت".

 بػػػػػػ: ترجم -
 ."الّصخر الناريّ "
 غة العربيةالل ؾبمعأقره -

 5بالقاىرة.
 

 

 التعليق على الجدول:

كاحدة بعيدا عن التعٌدد  معربةعلى ىيئة اؼبقًتضة  اعبيولوجيةاؼبصطلحات كٌل مصطلح من  عٌرب
كاالختالؼ، فبٌا يعكس توٌحد أساليب نقلها اؼبنحصرة يف الٌتعريب الصويٌت بإبداؿ حركة األصوات الٌساكنة 

ٌيد بو النظاـ قتارة، كتغيَت حركة حبركة أخرل تارة ثانية، كذلك بناء على ما يت اؼببدكءة ّٔا بأصوات متحرٌكة
 كسنن لغويٌة.  خصائص الصويٌت للساف العريٌب من 

 

 

 

 

 

                                                   
 .588عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .412اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص2
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 114العربية بالقاىرة، ص. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة 1/357معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 3

 .188اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/357معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/82ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
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 التشريح:مصطلحات حقل  .5
المصطلح باللغتين 

الفرنسّية 
 واإلنجليزيّة
 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 1فر/
Pancréas 

 2Pancreasإنج/
Pancreas 

بػىٍنًكرياس-
3. 

بػىٍنًكرياس
3. 

. 

 تعريب صوتّي.
)إبداؿ حركة صوت 
"الكاؼ" من الٌسكوف 
إُف الكسر ذبنٌبا اللتقاء 
الساكنُت، فبٌا ىبٌفف 

 الٌنطق ّٔا.(

غٌدة كبَتة تابعة »
للجهاز اؽبضمٌي، تقع 
كراء اؼبعدة، تفرز 
عصارة خاٌصة باؽبضم،  
كما تفرز اإلنسولُت 

 4«الالـز ؽبضم السٌكر.
 4«السٌكر.

اللغة العربية أقرٌه ؾبمع -
 5."البنقراس"القاىرة ب

 
 التعليق على الجدول: 

كاحدة تعريبا صوتيا غٌَتت من خاللو حركة صوت  معرٌبة بكلمة األجنيبٌ عٌرب ىذا اؼبصطلح  
كذلك لتخفيف النطق ّٔا عن طريق ذبٌنب النطق بساكنُت متتابعُت يف  كوف إُف الكسر، "الكاؼ" من السٌ 

 كاحدة.كلمة 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .865(: سهيل إدريس، صعريب-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .708اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص2
 ..1/249معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 3
 .1/249اؼبصدر نفسو، 4
 .6/202ـ، 1951مصر،  -ؾبلة ؾبمع فؤاد األٌكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؼبطبعة األمَتية، القاىرة5
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 الثّقافة والفنون: مصطلحات حقل  .6
المصطلح باللغتين 

الفرنسّية و 
 اإلنجليزيّة)فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Tableau1فر/
 2Tableauإنج/

 3تابلوه
 4تبلوه

 
 

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)زيادة صوت "اؽباء" 

مع إغباؽ يف آخرىا، 
عالمة اعبمع ّٔا، 
فقيل: تابلوىات ك 

 تبلوىات.(

مشهد فاصل صامت »
خالؿ عرض مسرحٌي 
يتجمد فيو اؼبمثلوف على 
اؼبسرح مٌث يتابعوف 

 5«اغبركة.

رٌه ؾبمع اللغة العربية أق-
 بالقاىرة  

 6 ."لوحة القاعة"
 
 
 
 
 

 7Drameفر/
 8Dramaإنج/

 9ًدراما
 

 تعريب صوتّي.
)تغيَت حركة صوت 
"الٌداؿ"من الٌسكوف إُف 
 الكسرة، ذلك أفٌ 
العرب ال تبتدأ 

 بساكن.(

تأليف شعرٌم أك نثرٌم »
يقٌدـ حوار قٌصة تعاًف 
جانبا من اغبياة اإلنسانٌية 
غالبا ما تكوف مصٌممة 
للعرض على خشبة 

"دراما  اؼبسرح أك الشاشة
 10«أخالقية/ اجتماعية".

 مأساة.ترجم بػػػػػ: -
 حّي:صطالاالشتراك اال

حقل اآلداب + حقل 
 الفنوف.

 

                                                   
 .1172عريب(:سهيل إدريس، ص-ل)قاموس فرنسياؼبنه1
 .1072اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص2
 .1/279معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 . 1/283اؼبصدر نفسو، 4
 .1/280نفسو، 5
 .14/43ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
 .422عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي7
 .271اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 282. ك اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/732معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .352صاؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، 
 .1/732معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دور             ثالث                          صل الـــالف
 

 
537 

 1Rumbaفر/
 Rumba2إنج/

رىٍمبا
 تعريب صوتّي. 3

)تغيَت حركة صوت 
"الرٌاء"من الضٌم )نقال 

"( Uللحرؼ األجنيٌب "
لتسهيل  إُف الفتح
 الٌنطق ّٔا.(

رقصة إيقاعٌية أصلها »
 4«من كوبا.

 

 

 Scénario5فر/
 6Scenarioإنج/
 

 تعريب صوتّي وصرفيّ  7سيناريو
إبداؿ الصوت )

األجنيٌب الغريب بصوت 
مع عريٌب مألوؼ، 

إغباؽ عالمة اعبمع 
فقيل: ّٔا، 

 سيناريوىات.(

كتابة مفٌصلة للمشاىد »
اؼبختلفة اليت يتأٌلف منها 
الفيلم أك التمثيلٌية أك 
اؼبسرحٌية، كتتضٌمن اغبوار 
كالتوضيحات اػباصة 

 8«بالتقاط اؼبشاىد.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
"النص اىرة بالق

 9.السينمائّي"

 10Folklorفر/
 11Folkloreإنج/

 12فػيٍلكيلور
 13فولكلور

 تعريب صوتّي.
)تغيَت حركة صوت 
"الكاؼ" من الٌسكوف 
إُف الضٌم، ألٌف العرب 
ال ذبمع بُت ساكنُت 

تراث شعيٌب؛ ؾبموع »
 التقاليد الشعبٌية كالعادات
اػباٌصة بثقافة بلد ما ك 

"فػيٍلكلور شعيٌب/  حضارتو
الفيٍلكلور  -تراثٌي/ غنائيٌ 

 
 
 
 
 

                                                   
 .1083عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .887اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 2/940معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2/940اؼبصدر نفسو، 4
 .1101إدريس، صعريب(:سهيل -اؼبنهل)قاموس فرنسي5
 .908اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .736. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/1152معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .2/1152معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 8
 .14/43كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية9

 .540عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي10
 .364اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص11
نجد يف اللغة العربٌية . كاؼب701. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/1743معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 12

 .1108اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .3/1755معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
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يف كلمة كاحدة، كذلك 
قصد زبفيف كتسهيل 

 الٌنطق ّٔا.(

ىو مرآة عادات 
 1«الشعوب".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
المأثورات " بالقاىرة

 2الشعبّية".
 

 3Filmفر/
 Film4إنج/

 5ًفٍلم
 6ًفيلم

تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ األصوات 
األجنبية باألصوات 

مع  العربٌية اؼبناسبة،
إغباؽ عالمة اعبمع 

 فقيل: أىٍفالـ.(ّٔا، 

شريط تصويرٌم أك -»
تسجيلٌي، خيط من 
السّْلولوز تعلوه قشرة من 
اعبالتُت كمن بركمور 
الفٌضة، يستعمل للتصوير 

 الشمسٌي كالسينمائٌي.
قٌصة سينمائٌية "فلم -

 استعراضٌي/ركمانسي/
 7«حريٌب".

أقره ؾبمع القاىرة -
 8."الشريط"باؼبرادؼ: 

كرد اؼبصطلح على كزف -
َعل "عريٌب  يف  "ِفْعل/ ِفيـْ
 لغتو األجنبٌية.أصل 

 Caricature9فر/
Caricature9 

10إنج/

Caricature 

كاريكاتور
11 

كاريكاتَت
12 

 صوتّي وصرفيّ  تعريب
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبناسب، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

رسم ساخر إلظهار »
خصائص أك نقائص 

 13«شخص أك عمل.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 14.""رسم ىزليّ بالقاىرة 

                                                   
 .3/1743اؼبصدر السابق، 1
 .14/40ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .531(:سهيل إدريس ، صعريب-اؼبنهل)قاموس فرنسي3
 .347اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص4
 .1110. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1743معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 5
 .3/1761معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 6
 .1761، 3/1743اؼبصدر نفسو، 7
 .05/35ـ، 1948مصر،  -ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، دار الكتب اؼبصرية، القاىرة8
 .208عريب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي9

 .112اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص10
 .1207. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1890معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 . 3/1890اؼبصدر نفسو، 12
 .3/1890نفسو، 13
 .14/39ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 14



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دور             ثالث                          صل الـــالف
 

 
539 

فقيل:   ّٔا، 
 كاريكاتورات.(

 1Coulisseفر/
 Coulisseإنج/
 

 2كىواليسي 
 3ليسوى كى 

 صوتي. تعريب
)تغيَت حركة صوت 
"الكاؼ" من الضٌم إُف 
الفتح، مع زيادة 
"األلف الطويلة" يف 
كسط الكلمة اتٌباعا 
للفتح، كذلك ليستقيم 

 الٌنطق ّٔا.

أماكن على اؼبسرح ال »
يراىا اؼبشاىدكف، كإمبا 
يكوف فيها اؼبمثلوف قبل 
ظهورىم على خشبة 

 4«اؼبسرح.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 5."الدىاليز"بالقاىرة 

فر/
Monologue6 

 إنج/
7Monologue 

 صوتّي وصرفيّ تعريب  8مونولوج
إبداؿ الصوت )

األجنيٌب بالصوت 
مع العريٌب اؼبناسب، 

إغباؽ عالمة اعبمع 
فقيل: ّٔا، 

 مونولوجات.(

خطبة  تلقيها »
الشخصٌية اؼبسرحٌية 
كحدىا على انفراد إك 
على مشهد من 
اغبضور،ٌ أك تشرح فيها 

 9«األمور. أمرا من
 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
"أداء بالقاىرة 

 10.فردي"

 

 

 

                                                   
 .317عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 . 3/1972معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .1257اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة : كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3
 .3/1972معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .14/40بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية 5
 .796عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي6
 .636اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 .1368. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2141معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .3/2141د ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضب9

 .14/41ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 10
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 التعليق على الجدول:

تغيَت كذلك عن طريق  ،يغلب على اؼبصطلحات اؼبعٌربة يف ىذا اغبقل التعريب الصويٌت كالصريفٌ  
حسب  تارة أخرل)من اؼبفرد إُف اعبمع(  تغيَت نوع اؼبصطلح من حيث العددأك ، تارة حركة األصوات

كضع ؽبا أٌف صبيع ىذه اؼبصطلحات  طبيعة كٌل مصطلح كما يتناسب معو من القواعد العربية، كما نالحظ
اؼبناسبة للتعبَت عن دالالهتا دبعٌت آخر ترصبتها  ة العربيٌ كالعبارات االصطالحية آّمع ما يقابلها من اؼبفردات 
 كوجو ثاف من أكجو االقًتاض.
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 الحاسبات و المعلومات:حقل  .7
المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية و اإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Icône1فر/
 2Iconإنج/ 

 3أيقونة
 4إيقونة

 تعريب صوتي وصرفيّ 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبناسب، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

  .(أيقونات فقيل:ّٔا، 

عالمة أك رمز لّبنامج »
معُتَّ مٌت زبزينو داخل 
اغباسوب، تظهر على 
سطح اؼبكتب، كبالنقر 
عليها يتم فتح ىذا 

 5«الّبنامج.

 

 Virus6فر/
 7Virusإنج/

 تعريب صوتي وصرفيّ  8فَتكس
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبناسب، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 فَتكسات.(فقيل: ّٔا، 

ميكركب برؾبٌي موٌجو »
يصيب أجهزة اغباسب 
اآلٌِف يؤٌدم إُف خلل أك 
تدمَت أك إتالؼ بيانات 
أك أجزاء اعبهاز كليٌا أك 

 9.«جزئيٌا
 
 
 
 
 

 

                                                   
 .633عريب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .477اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 1/144معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .57يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص اؼبنجد4
 .1/144معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1271عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي6
 .1188اؼبغٍت الفريد، حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 .1118نجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼب2/1759معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 8
 .2/1759معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9
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 1Codeفر/
 2Codeإنج/

 تعريب صوتي وصرفيّ  3كود
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبناسب، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 أكواد.( فقيل:ّٔا، 

كصف ّٓموعة من »
 4«تعليمات الّبؾبة.

 

 

 التعليق على الجدول:

كنبا النوعاف اللذاف  ا،ا كصرفيٌ يف ىذا اغبقل تعريبا صوتيٌ  قًتضةاؼبصطلحات اؼبعٌرب كٌل مصطلح من 
 مع األلفاظ العربية الفصيحةانعكست فيهما قدرة اللغة العربية التعريبية على دمج اؼبصطلحات األجنبية 

  داخل اؼبعجم العريٌب اؼبعاصر. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .262عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .148اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 2/1969معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2/1969اؼبصدر نفسو، 4
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 حقل الديانات: .8
المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية و اإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 نوع التعريب الكلمة المعّربة
 

 مالحظات مدلولو

فر/
1Protestantism

me 
 إنج/

2Protestantism 
Protestantism 

بيركتستانتية-
3. 

بيركتستانتية
3. 

بيركتستنتٌية-
4. 

 تعريب صوتّي.
)تغيَت حركة صوت 

من السكوف "الباء" 
نٌبا للبدء إُف الضٌم، ذب

 ألفوفبٌا ال ي ،ساكنبال
الذكؽ العريٌب 

 ليم.(السٌ 

مذىب ديٍت مسيحٌي »
ح نشأ عن حركة اإلصال

الديٌٍت اليت قادىا مارتن 
 ق953-888)لوثر 

 ـ(1483-1546/
كتدعو إُف ربٌرر الفرد من 
سلطاف الكنيسة كذبعلو 
مسؤكال أماـ ا تعاُف 

دد من كحده، كتٌتبعو ع
الكنائس كاالقبيلٌية 
كاؼبعمدانٌية كغَتنبا، 
كيقابلها الكاثوليكٌية 
الركمانٌية كاألرثوذكسٌية 

 5.«الٌشرقٌية

 

 

 التعليق على الجدول: 

عٌرب ىذا اؼبصطلح تعريبا صوتٌيا فقط، كىو الٌتعريب الذم يتناسب كطبيعتو األجنبٌية اؼببدكءة  
بساكن اليت تقتضي ربريكو حبركة اغبرؼ الذم يليو كشرط أساس لتعريبو يتماشى كاػباصٌية العربية اليت تنفي 

 االبتداء بالٌساكن مطلقا.  

                                                   
 .987عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .796اؼبغٍت الفريد، حسن سعيد الكرمٌي ، ص2
 . 1/197معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 3
 .87كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة:  53اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص4
 .1/197معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 5
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 حقل الرياضة البدنّية: .9
المصطلح باللغتين 

 رنسّية و اإلنجليزيّةالف
 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Squash1 فر/
 Squash2إنج/

 تعريب صوتّي. 3إسكواش
)زيادة اؽبمزة يف أٌكؿ 
الكلمة ذبنٌبا بذلك للبدء 
بالساكن، فبٌا ال يستسيغو 

 النظاـ العريٌب السليم.(

رياضة مضرب تلعب يف »
بكرة ملعب زجاجٌي مغلق 

 4«من اؼبطٌاط.

 

 Billard5فر/
 Billiards6إنج/

 7بًلياردك
 8بليار

 تعريب صوتّي.
زيادة صوت "الواك" يف )

 آخر الكلمة.(

لعبة تعرؼ بكرة اؼبائدة، »
تلعب بكرات عاجٌية 
تدحرج بعصنا على مائدة 
مستطيلة الشكل ذات 
جيوب، مفركشة بقماش 
صويٌف أخضر كؽبا إطار لٌف 

 9.«عليو مطٌاط

 

 Rallye10فر/
 Rally11إنج/

 تعريب صوتي وصرفيّ  12راِف
)إبداؿ الصوت األجنيٌب 
بالصوت العريٌب اؼبناسب، 

سباؽ ؿبلٌي أك عاؼبٌي »
للسيارات أك الدراجات 
بأنواعها يشًتؾ فيو 

 

                                                   
 .1135عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  1
 .1144عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي 2
 . 1/95معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/95معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .149عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي5
 .67اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 . 1/247معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .119غة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، صاؼبنجد يف الل8
 .1/247معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 9

 .1014عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي10
 .821اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
 . 2/741معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 12
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مع إغباؽ عالمة اعبمع 
 فقيل: راليات.( ّٔا، 

متسابقوف متدربوف تدريبا 
عاليا، كغالبا ما يتٌم يف 

صحراكيٌة مناطق 
إقليمٌية/  راليات"كاسعة

عاؼبٌية/ صحراكيٌة/ دكلٌية/ 
عملت الدكلة على  -عربٌية

توسيع قاعدة اؼبشاركة يف 
تنظم  -اؼبوظبٌية الراليات

الدكلة سنويِّا سباؽ راِف 
 1«الفراعنة".

 Capitane2فر/
 Captain3إنج/

 تعريب صوتي وصرفيّ  4كابنت
)إبداؿ الصوت األجنيٌب 
بالصوت العريٌب اؼبناسب، 
مع إغباؽ عالمة اعبمع 

 فقيل: كباتن.(ّٔا، 

شخص يقود فريقا من »
 5 «الرياضيُت.

 

 

 Marathon6فر/
 Marathon7إنج/

 تعريب صوتي وصرفيّ  8ماراثوف
)إبداؿ الصوت األجنيٌب 
بالصوت العريٌب اؼبناسب، 
مع إغباؽ عالمة اعبمع 

 ماراثونات.(فقيل: ّٔا، 

سباؽ عدك عّب البالد ذك »
  3,41مسافة تساكم

 9.«كيلومًتا

 

 

 

                                                   
 .2/741ة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغ1
 .203عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي2
 .110اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص3
 . 3/1889معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/1889اؼبصدر نفسو، 5
 .756عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي6
 .601 الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت7
 . 3/2060معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .3/2060اؼبصدر نفسو، 9
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 التعليق على الجدول:

يغلب على اؼبصطلحات الرياضٌية اؼبعرٌبة التعريب الصريٌف بنقل صيغها من اإلفراد إُف اعبمع )صبع  
 تارة أخرل. اإلبداؿك تارة اؼبؤنث الساَف، صبع التكسَت(، إُف جانب التعريب الصويت بالزيادة 

 السياسة:مصطلحات حقل  .10
المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية و اإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Parlement1فر/
 إنج/

2Parliament 

بػىٍرلىماف
 تعريب صوتي وصرفيّ  3

)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبناسب، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 فقيل: برؼبانات.(ّٔا، 

ىيئة تشريعٌية عليا يف »
اغبكم الديبقراطٌي، تتكٌوف 
من عدد من الٌنواب 
اؼبمثلُت عن الٌشعب، 
كيعرؼ كذلك باسم ؾبلس 
النٌواب، كؾبلس األمة، 
كؾبلس الشعب، كآّلس 

 -الوطٌٍت "عضو يف الّبؼباف
 4«االفتتاح الٌرظبٌي للّبؼباف".

 4«للّبؼباف".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5Protocoleفر/
 Protocol6إنج/

بيركتوكوؿ
 تعريب صوتي وصرفيّ  7

تغيَت حركة صوت )
"الباء" من السكوف إُف 

مع إغباؽ ، الضمٌ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

أيصوؿ كقواعد ميتَّبعة يف -»
 الٌشئوف الدّْبلوماسٌية.

ميلحق ميعاىىدة "كقٌعت -
الدَّكلتاف على بيركتوكوؿ 

 التَّعاكف االقتصادٌم".

 

                                                   
 .874عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .712اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .85يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص .  كاؼبنجد1/195معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 3
 . 1/195معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .987عريب(: سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي5
 .796اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .87كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. 1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
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اًضر مؤسبر سياسٌي - فقيل: بركتوكوالت.( ؿبى
"بيركتوكوالت حكماء 

 1«صهيوف".
 

 التعليق على الجدول:

عرٌبا ىذاف اؼبصطلحاف بكلمة معرٌبة كاحدة تعريبا صوتيا كصرفٌيا، انتقال فيو اؼبصطلحاف من صورة  
ع كإفراد، كتسكُت كربريك، أجنبٌية غريبة إُف صورة عربية مألوفة تتناسب كسنن اللغة العربية من صب

 كإبداؿ..ك غَتىا من اؼبقاييس اليت يستند إليها الذكؽ العريٌب السليم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
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 :الطبّ مصطلحات حقل  .11
المصطلح باللغتين 

الفرنسّية و 
 اإلنجليزيّة )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Prostate1فر/
 Prostate2إنج/

بيرستاتة
3 

 4ركستاتةبي 
 5برستات
 

 تعريب صوتي.
)تغيَت حركة صوت 
"الباء" من السكوف إُف 
الضٌم، ألٌف العرب ال 

 تبتدأ بساكن.(

غٌدة تقع حوؿ بداية »
ؾبرل البوؿ يف ذكور 
الثدييات كبعض الديداف، 
كتعٌد أحد أعضاء اعبهاز 
التناسلٌي فيها، أك غٌدة 
ربيط بعنق اؼبثانة"يعاين من 

 6«التهاب يف الّبستاتة".

 

 Plasma7فر/
 Plasma8إنج/

 تعريب صوتي. 9باًلزما
)تغيَت حركة صوت 
"الباء" من السكوف إُف 
الكسر، ذلك أٌف 
العرب ال تبتدأ 

 بساكن.(

جزء سائل من الٌدـ تكوف »
فيو اػباليا كالٌصفائح معٌلقة 
طبيعيا، كىو سائل لزج 
أصفر يكٌوف أكثر من 

بركتينات نصف الٌدـ وبوم 
كمواد أخرل، كقد ىبٌفف 
كينقل للمصابُت بدال من 

 10«الٌدـ.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 11بالقاىرة.

                                                   
 .985عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .795اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .1/189معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/198اؼبصدر نفسو، 4
 .81اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص5
 .1/198، 1/189معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .923عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي7
 .750اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 .1/237عاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼب9

 .1/237اؼبصدر نفسو، 10
 .1/348ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 11
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فر/

Chloroforme
1 

2إنج/

Chloroform 

كيليوريكفيـر
3 

3 
 

 تعريب صوتي.
)تغيَت حركة صوت 
"االكاؼ" من السكوف 
إُف الضم، ذبنبا بذلك 

 للبدء بالساكن.(

 سائل عدًن اللوف أثَتمٌ »
الرائحة، من مركبات الكلور 
يستعمل يف الطٌب مبٌنجا 

 4«ىبٌدر األعصاب.

 

 

 التعليق على الجدول:

عرٌبت صبيع اؼبصطلحات الطبٌية اؼبقًتضة تعريبا صوتيا غٌَتت من خاللو حركة األصوات اؼبتصدرة  
ؽبذه اؼبصطلحات من السكوف إُف الضٌم أك الكسر اؼبناسب غبركة األصوات اليت تليها، مراعاة يف ذلك 

 للخاصٌية العربية اليت ال ذبيز االبتداء بالٌساكن على اإلطالؽ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .249عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .131اؼبغٍت الفريد، حسن سعيد الكرمٌي ، ص2
 .1246. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1956أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:3
 .3/1956معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 4
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 الطبيعة والفيزياء:مصطلحات حقل  .12
المصطلح 

باللغتين الفرنسّية 
 و اإلنجليزيّة
 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Statique1فر/
 2Staticإنج/

 3إستاتيكا 
 

 تعريب صوتّي.
)زيادة اؽبمزة يف أٌكؿ 
الكلمة لتفادم االبتداء 

 بالٌساكن.(

فرع من اؼبيكانيكا »
توازف القول يبحث يف 

اليت تؤثٌر يف األجساـ 
 4«كىي يف حالة سكوف.

 

 

 5électronفر/
إنج/

Electron6 

 7ألكًتكف
 8إلكًتكف

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبألوؼ، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

فقيل: ألكًتكنات، ّٔا، 
 إلكًتكنات.(

 
 
 
 

جزء من الذرٌة دقيق »
شحنة كهربائٌية جٌدا ذك 

  9«سالبة.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 10."إلكترون"بالقاىرة 

                                                   
 .1146، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1027اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .44. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/89اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية 3
 .1/89معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .445، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .291اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .37.  كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/111ية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العرب7
 .37. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/112معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .  1/111معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .4/67ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمعاللغة العربية بالقاىرة، 10



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دور             ثالث                          صل الـــالف
 

 
551 

1فر/

Barométre 
إنج/

Barometer2 
2 

 3باركمًت
 

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبألوؼ، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 فقيل: باركمًتات.(ّٔا، 

مقياس يقيس الضغط »
 4 «اعبوٌم.

ؾبمع اللغة العربية  هأقرٌ -
"مقياس بالقاىرة 

 5.الجوّي" الضغط

 Platine6فر/
إنج/

Platinum7 

 تعريب صوتي. 8ًبالتُت
)تغيَت حركة صوت 
"الباء" من الٌسكوف إُف 
الكسر، ذلك أٌف 
العرب ال تبتدأ 

 بساكن.( 

عنصر معدين نفيس »
لدف فضٌي الٌلوف، قابل 
للطرؽ تصنع منو 
آّوىرات كاألسناف 
كغَتنبا كال يتأثر باؽبواء 

 9«أك اغبمض)ال يصدأ(.
 9«يصدأ(.

غة العربية أقره ؾبمع اللٌ -
 .10بالقاىرة

 Proton11فر/
 Proton12إنج/

 تعريب صوتّي وصرفيّ  13ركتوفبي 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبألوؼ، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

أحد اعبسيمات »
تدخل يف األساسٌية اليت 

تركيب نواة الذرٌة كشحنتو 
 14 «موجبة.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 15.بالقاىرة

                                                   
 .132عريب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي 1
 .110عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  2
 .1/154معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/154اؼبصدر نفسو، 4
 .1/136ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
 .925عريب(:سهيل إدريس، ص-وس فرنسياؼبنهل)قام6
 .751اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 .112.  كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/237معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .1/237معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .2/15اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة 10
 .987عريب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي11
 .796اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص12
 .87يل إسكندر حشيمو كآخركف، ص.  كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كم1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .1/147ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 15
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 .(فقيل: بركتوناتّٔا، 
فر/

Plutonuim1 
1 

إنج/
Plutonuim2 

2 

بيلوتونيـو
3 

 
 تعريب صوتي.

)تغيَت حركة صوت 
"الباء" من الٌسكوف إُف 
الضم، ذلك أٌف العرب 

 ال تبتدأ بساكن.(

 عنصر فلزٌم مشٌع"»
"  4.«مفاعل البلوتونيـو

ؾبمع اللغة العربية أقره -
 5بالقاىرة.

فر/
Stéréoscope

6 
إنج/

Stereoscope
7 

 8سًتيوسكوب
8 

 

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

مع العريٌب اؼبألوؼ، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

فقيل: ّٔا، 
 سًتيوسكوبات(

جهاز ينظر فيو بالعينُت »
فًتل الصورتُت 
اؼبسٌطحتُت لشيء ما 

 9 «بارزة.صورة ؾبٌسمة 

اللغة العربية أقرٌه ؾبمع -
 10."مْجَسام"القاىرة ب

 Photon11فر/
 12Photonإنج/

 تعريب صوتّي وصرفيّ  13فوتوف
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 
العريٌب اؼبألوؼ، مع 

كحدة طاقة ضوئٌية »
تساكم الكٌم كتيعٌد حزمة 
أك رزمة من اإلشعاع 
الكهركمغناطيسٌي ال 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 1."الفوتون" بالقاىرة

                                                   
 .930عريب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي 1
 .756اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .118.  كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/246معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .  1/246معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
مصر، -رة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتيٌة، القاىرةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاى5

 .5/34ـ، 1963ىػ / 1383
 .1147، صعريب(:سهيل إدريس-اؼبنهل)قاموس فرنسي6
 .1030اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 .2/1034معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  8
 .2/1034اؼبصدر نفسو،  9

 .5/37األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبلة فؤاد 10
 .907عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي11
 .738اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص12
 .1751-3/1750معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
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إغباؽ عالمة اعبمع 
 ، فقيل: فوتونات.(ّٔا

يبكن تقسيمها إُف 
كحدات أصغر، كتتحٌرؾ 

 1 «بسرعة الضوء.
 Volt3فر/

 4Voltإنج/
 تعريب صوتّي وصرفيّ  5فولت

)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 
العريٌب اؼبألوؼ، مع 
 إغباؽ عالمة اعبمع

 ، فقيل: فولتات.(ّٔا

كحدة قياس فرؽ اعبهد »
أك القٌوة الدافعة الكهربٌية 
بُت طريف ميوٌصل كاليت 
تساكم االختالؼ يف 
اعبهد الكهربائٌي بُت 
نقطتُت يف سلك موصّْل 
وبمل تٌيارنا متواصالن 

كاحد عندما مقداره أمبَت 
تبٌدد القوة بُت نقطتُت 

 6«دبقدار كاط كاحد.

 

 Kilo 7فر/
 8Kiloإنج/

 تعريب صوتّي وصرفيّ  9لويك
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 
العريٌب اؼبألوؼ، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 ، فقيل: كيلوات.(ّٔا

كلمة إذا أفردت دٌلت »
على ألف كإذا أضيفت 
إُف غَتىا تعٍت ألفنا منها، 
كحُت تضاؼ تستعمل 
استعماؿ اؼبفردات 
البحتة، فيصبح صبعها 
ا ؼبا 

ن
صبع مؤٌنث ساؼب

أضيف إليها مثل كيلو 
مًتات "سرت ثالثة كيلو 

 

                                                                                                                                                     
 .4/79ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .1751-3/1750معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  1
 .1278عريب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي3
 .1192اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص4
 .3/1755عاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼب 5
 .3/1755اؼبصدر نفسو،  6
 .697ص عريب(:سهيل إدريس،-اؼبنهل)قاموس فرنسي7
 .633عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 8
 .1262ربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة الع3/1980معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9
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قطعت السيارةي  -مًتات
 1«عشرين كيلو مًتنا".

فر/
Microscope

2 
إنج/

Microscope
3 

مايكركسكوب
4 

 5مكرسكوب
  6 ًمكركسكوب

6  
 7ميكركسكوب

7 
 

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 
العريٌب اؼبألوؼ، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 

، فقيل: ّٔا
 مايكركسكوبات.(

أداة ذات عدسات »
متعٌددة مكٌّبة تظهر 
األشياء الدقيقة أكّب كثَتا 
من حجمها الطبيعي، 

 8«كتعرؼ باؼبنظار.

اللغة العربية أقره ؾبمع -
 9."ِمْجهار"القاىرة: ب

فر/
Neutron10 

إنج/
Neutron11 

 12ًنًتكف
 13نوتركف

 

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 
العريٌب اؼبألوؼ، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 

، فقيل: نًتكنات، ّٔا
 كنوتركنات.(

أحد اعبسيمات »
الداخلة يف تكوين نواة 

عدا ذرٌة  الذرٌة ما
اؽبيدركجُت اػبفيف، كال 
شحنة كهربائٌية فيو، 
ككتلتو تساكم تقريبا كتلة 

 14«ذرة اؽبيدركجُت.

 

 

                                                   
 .3/1980معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  1
 .783عريب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي 2
 .621اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 3
 .3/2063معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/2113، اؼبصدر نفسو5
 .1351. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2114معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .3/2147معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/2063اؼبصدر نفسو،  8
 .5/37العربية بالقاىرة، ؾبلة فؤاد األٌكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة 9

 .821عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي 10
 .658اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 11
 .3/2165معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .1461ميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: ك3/2300معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .3/2300معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
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 التعليق على الجدول:

عن طريق ربويل صيغها اؼبفردة إُف صبع  يغلب على اؼبصطلحات الفيزيائٌية اؼبعرٌبة التعريب الٌصريفٌ 
لصويٌت القائم على تغيَت اؼبؤٌنث الٌساَف بوصفو أكثر صٌيغ اعبموع تناسبا مع طبيعتها، إُف جانب التعريب ا

حركاهتا أك أصواهتا بالزيادة أك التعديل، كقد عٌربت معظم ىذه اؼبصطلحات بكلمة كاحدة فبٌا يعكس دقٌة 
" الذم عٌرب بأربعة كلمات زبتلف Microscope عرٌبة، باستثناء مصطلح "ىذه اؼبفاىيم العلمية اؼب

 الواحدة عن األخرل إٌما بزيادة صوت أك نقصانو.
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 حقل مصطلحات العلوم اللغوية: .13

المصطلح باللغتين 
الفرنسّية و اإلنجليزيّة 

 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Phonéme1فر/
 2Phonemeإنج/

 تعريب صوتّي وصرفيّ  3فونيم
)إبداؿ األصوات 
األجنبية باألصوات 

إغباؽ العربية اؼبناسبة، مع ٌ 
، فقيل: ّٔامع اعب عالمة

 فونيمات.(

كحدة الكالـ الصغرل »
اليت تساعد على سبييز 
نطق لفظة عن نطق 
لفظة أخرل، أك ىي 
الوحدة الٌصوتٌية 

 4«اؼبمٌيزة.

 

 

 التعليق على الجدول:

صوتيا كصرفيا عوض فيو كٌل صوت اللغوٌم اؼبقًتض من اللغة األجنبية تعريبا  عٌرب ىذا اؼبصطلح 
أجنيب بصوت عريٌب يناسبو، كنقلت ىيئتو اؼبفردة إُف صيغة اعبمع نقال يعٌّب عن إخضاعو للذكؽ العريٌب 

عن طريق الًتصبة أيضا  ىذا اؼبصطلح نقلالسليم كسبيل لتعريبو كإغباقو بالثركة اللغوية العربية، علما أٌف 
 األجنبٌية مع ترصبة معناه فقيل، صوتيم يف مقابل فونيم. اعبزئٌية اافظة على جذر الكلمة

 

 

 

 

                                                   
 .906، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .738اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 3/1755معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1755اؼبصدر نفسو، 4
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 الفلسفة:مصطلحات حقل  .14
المصطلح باللغتين 

الفرنسّية و 
 اإلنجليزيّة)فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Idéologie1فر/
Idéologie1 

 Ideology2إنج/
Ideology2 

 3أيديولوجيا
 4أيديولوجية

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
األجنيٌب  )إبداؿ الصوت

بالصوت العريٌب اؼبألوؼ، 
مع إغباؽ عالمة اعبمع 
ّٔا، فقيل: 

 أيديولوجيات.(

علم األفكار، كموضوع »
دراستو األفكار كاؼبعاين 
كخصائصها كقوانينها 
كالبحث عن أصوؽبا، 
كعالقاهتا بالعالمات اليت 
تعٌّب عنها، كالبحث عن 

 5«أصوؽبا بوجو خاٌص.
 5«خاٌص.

أقرٌه ؾبمع اللغة -
القاىرة العربية ب

 6.يديولوجيا""أ

 

 التعليق على الجدول:

عٌرب ىذا اؼبصطلح الفلسفٌي بكلمتُت ـبتلفتُت اختالفا صوتيا مرٌده اختالؼ اؼبعرٌبُت يف الصوت  
" عندما يرد يف آخر الكلمة بُت )األلف اللينة(، ك)ية(، كىو eالعريٌب اؼبناسب ؼبقابلة الصوت األجنيٌب "

 الصوتٌية اختالفا خوؽبا يف التعريب.أكثر اؼبقابالت 

 

 

 

                                                   
 .634، صعريب(: سهيل إدريس -هل )قاموس فرنسي اؼبن1
 .478اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 1/143معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/144اؼبصدر نفسو،  4
 .1/143نفسو، 5
مصر،  -ةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىر 6

 .11/197ـ، 1969ق / 1389
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 الفلك:مصطلحات حقل  .15
المصطلح باللغتين 
الفرنسّية و 

 اإلنجليزيّة)فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

  1Uranusفر/
 2Uranusإنٌج/

 3أكرانس
 4أكرانوس

 .تعريب صوتيّ 
يف أٌكؿ زيادة اؽبمزة )

 الكلمة.(

آّموعة أحد كواكب »
الشمسٌية، كترتيبو السابع قربا 
من الشمس، يسبقو زحل، 
كيليو نبتوف، يدكر حوؿ 
الشمس مرٌة كٌل أربع كشبانُت 
سنة، كىو أٌكؿ كوكب 
اكتشف يف العصر 

 5«اغبديث.

 

 6Plutôtفر/
 7Plutoإنج/

بيلوتو
 تعريب صوتّي. 8

صوت )تغيَت حركة 
"الباء" من السكوف إُف 

ال  ألٌف العرب الضٌم؛
 (تبتدأ بساكن.

أحد كواكب آّموعة »
الشمسٌية، كىو أبعدىا عن 
الشمس، يسبقو نبتوف، مٌت 

ـ بعد 1930اكتشافو عاـ 
رصد االضطرابات اليت 

 9.«حصلت يف مدار نبتوف
 
 

 

                                                   
 .1246عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1295ٌي كرمزم منَت البعلبكي، صعريب(: منَت البعلبك –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
 .1/138معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .  1/138اؼبصدر نفسو، 4
 .1/138معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .930، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .756اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 . 1/246معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 . 1/246اؼبصدر نفسو، 9
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 Télescope1فر/

Télescope1 
2إنج/

Telescope 

 3تلسكوب
3 

 

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 

اؼبناسب، مع العريٌب 
إغباؽ عالمة اعبمع 
ّٔا، فقيل: 

 تلسكوبات.(

آلة بصريٌة أك منظار يقٌرب » 
األشياء البعيدة، كيستعمل 

.  4«لرصد الكواكب كالٌنجـو
.  4«كالٌنجـو

أقرٌه ؾبمع اللغة -
 العربية بالقاىرة

 5."الِمقراب"

 

  التعليق على الجدول:

يغلب على ىذه اؼبصطلحات التعريب الصويٌت اؼبناسب إلبداؿ األصوات األجنبية الغريبة   
، كذلك  باألصوات العربية اؼبألوفة، كتغيَت حركة األصوات الساكنة اليت تتصٌدر اؼبصطلحات األجنبٌية اؼبعرٌبة

  .بناء على خاصٌية العرب اليت ال تبتدأ بساكن

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .1186، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1084اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
. كاؼبنجد يف اللغة العربية 86لقاىرة، ص. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية با1/297معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص3

 .151اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/297معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .5/37ؾبلة فؤاد األٌكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
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 القانون:مصطلحات حقل  .16
المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية و اإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو نوع التعريب الكلمة المعّربة

 Protêt1فر/
 2Protestإنج/

بيركًتٍستو
 تعريب صوتّي. 3

)تغيَت حركة صوت 
"الباء" من السكوف 
إُف الضٌم؛ ألٌف العرب 

 ال تبتدأ بساكن.(

كرقة رظبٌية ربٌرر بناء على »
الٌشأف طلب صاحب 

إلثبات امتناع اؼبسحوب 
عليو من قبوؿ الكمبيالة، 
أك من الوفاء ّٔا أك بالٌسند 

 . 4«اإلذينٌ 

 

 5Codeفر/
 6Codeإنج/

تعريب صوتّي  7كيود
 وصرفيّ 

)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 
العريٌب اؼبناسب، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 ّٔا، فقيل: أكواد.(

نصوص تشريعٌية خاصة »
فركع القانوف بفرع من 

بدكف شرح، ؾبموعة يف 
أبواب كمواد ألجل العمل 

 .8«ّٔا

 

 

 
 

                                                   
 .987، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .795الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص اؼبغٍت 2
 .87. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .262، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .148ؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، صا 6
 . 3/1969معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/1969اؼبصدر نفسو، 8
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 الكيمياء والصيدلة:حقل مصطلحات  .17
المصطلح باللغتين 

الفرنسّية و 
 اإلنجليزيّة)فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 نوع التعريب
 

 مالحظات مدلولو

 Cément1فر/
 2Cementإنٌج/

 3أظبنت
 4إظبنت

  وصرفيّ  تعريب صوتيّ 
)زيادة اؽبمزة يف أٌكؿ 
الكلمة، لتصبح على 
زنة عربية ىي "أىفٍػعىلت" 

 ( كإفٍػعىلت"
 

مسحوؽ يتكٌوف من »
ؿبركؽ اغبجر اعبَتم 
كالطٌفل كيضاؼ لناذبهما 
نسبة صغَتة من اعببس، 
يتصٌلب عند خلطو باؼباء 

 5.«لذا يستعمل يف البناء
 5.«البناء

اللغة أقره ؾبمع -
العربية بالقاىرة 

 6."َأسمنت"

 7Aminéفر/
 8Aminoإنج/

 9أميٍتٌ 
  10أمُت

 تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ األصوات 
األجنبية  باألصوات 

مع العربية اؼبناسبة، 
إغباؽ عالمة اعبمع ّٔا 

 فقيل: أمينات.( 
 

مشتقات عضويَّة من »
 «النشادر كاغبامض.

 

 

                                                   
 .219عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .120اؼبغٍت  الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص2
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 18كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص. 1/96معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 3

 .26اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .26. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/96معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 4
 .1/96اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، معجم اللغة العربية 5
 .5/19ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
 .64، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .53عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  8
 .1/125اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، معجم 9

 .45اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص10
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 Uranium1 فر/
 Uranium2إنج/

Uranium2 

 3أكرانيـو
ييورانيـو

4 
 

 تعريب صوتّي.
صوتُت ـبتلفُت  )زيادة

يف أٌكؿ الكلمة، مرة  
 اؽبمزة  كمرٌة الياء.(

ـٌ » عنصر فلٌزٌم سا
إشعاعٌي الٌنشاط، سهل 
األكسدة، ذك أربعة عشر 
نظَتا، كيعتّب 

األكثر كفرة 238أكرانيـو
منو بشكل طبيعٌي، 
حيث يوجد يف عدة 
معادف كيستخدـ يف 

البحث كالوقود النوكٌم  
 5«كاألسلحة النوكيٌة.

ؾبمع اللغة أقره -
العربية بالقاىرة 

 6.يورانيوم""

 Idéometre7فر/
Idéometre7 

8إنج/

Ideometer 

 تعريب صوتي وصرفيّ  9إيديومًت
)إغباؽ عالمة اعبمع 

 بو "إيديومًتات".( 

جهاز يستخدـ لبياف »
التغٌَت يف حجم الغازات 
نتيجة تفاعلها مثل تكٌوف 
اؼباء من ارٌباد األيدركجُت 
باألكسجُت بتأثَت 

 10«الكهربٌية.الٌشرارة 
 

أقره ؾبمع اللغة -
 .11العربية بالقاىرة

ىو مصطلح مرٌكب -
من السابقة "إيديو" 

 كاعبذر"مًت".
 

                                                   
 .1246، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1172اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .52كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص .1/138معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1573. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2521معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/2521، 1/138معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 5
 .5/34موعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾب6
 عريب(: سهيل إدريس، ص  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 . 1/144معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 9

 .1/144ـبتار عمر ، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد 10
ىػ / 1382مصر، -ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتيٌة، القاىرة11

 .4/21ـ، 1962
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 Protéine1فر/
 2Proteinإنج/

 تعريب صوتّي وصرفيّ  3بركتُت
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب بالصوت 
العريٌب اؼبناسب، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 ّٔا، فقيل: بركتينات.(
 
 
 

عضويٌة أساسها مادة »
الًتكييب األضباض 
األمينٌية، توجد بكثرة يف 
حبوب القرنيات كاللحـو 
ك األجباف كغَت ذلك، 
كىي إحدل اؼبواد الٌثالث 
الرئيسٌية لغذاء اإلنساف 
كاغبيواف "بركتُت 

 4«حيواين".

 

 5Bronzeفر/
 6Bronzeإنج/

 
 

بيرنز
7  
بيركنز

8 
 تعريب صوتّي وصرفيّ 

)تغيَت حركة حرؼ 
"الباء" من السكوف إُف 
الضٌم، ذلك أٌف العرب 
ال تبتدأ بساكن، 
ليصبح على كزف عريٌب 

مزيد  "ُفعنل"ىو 
 الثالثٌي حبرؼ كاحد.( 

مزيج معدين من »
النحاس كالقصدير، كقد 
يشتمل على عناصر 
أخرل كالفسفور كالزٌنك، 
يبيل لونو إُف اغبمرة، 
كيستعمل يف سٌك العملة 

عة التماثيل كصنا
 9«كاألجراس كغَتىا.

 

أقرٌه ؾبمع اللغة -
 العربية بالقاىرة

 10"بُرونز".

                                                   
 .986، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .795اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .87. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف ، ص1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .179، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .91اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .86. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/196معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .1/199معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .199، 1/196اؼبصدر نفسو، 9

ق / 1389ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية،  ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع:10
 .11/33ـ، 1969



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دور             ثالث                          صل الـــالف
 

 
564 

 
 

 1Bromeفر/
 Brom2إنج/

بيرـك
 تعريب صوتّي وصرفيّ  3

)تغيَت حركة حرؼ 
"الباء" من الٌسكوف إُف 
الضٌم، ألٌف العرب ال 
تبتدأ بساكن، ليصبح 
على كزف عريٌب ىو 

مزيد الثالثٌي  "فعول"
مع إغباؽ حبرؼ كاحد، 

 عالمة اعبمع ّٔا،
 فقيل: بركمات.( 

جسم بسيط ال فلزٌم »
سائل، أضبر غامق اللوف، 
كريو الرائحة، يشبو 
الكلور، ييستخرج من 
مياه البحر كمن الطبقات 
اؼبعدنٌية اؼبلحٌية، تيستخدـ 
مرٌكباتو يف الطٌب  
كمطٌهرات كمسكّْنات،  
كما تستخدـ إلزالة 
األلواف كيف التصوير 

 4«الفوتوغرايٌف.

أقره ؾبمع اللغة -
 5العربية بالقاىرة.

 Polymère6فر/
 7Polymerإنج/

تعريب صوتّي وصرفّي   8بوليمر
 ونحوّي.

)إبداؿ األصوات 
األجنبية باألصوات 

مع العربية اؼبناسبة، 
إغباؽ عالمة اعبمع 

فقيل: بوليمرات،  ّٔا،
مع إسناد  كظيفة 
الفاعلية كاؼبفعولية، 

بلمر، كاغبالية، فقيل: 

كيٌل مركَّب كيميائي »
متعدّْد األجزاء متضمّْن 
صبلة أصوؿ متحدة تنتج 
عنو خواصُّ طبيعٌية 

 9 «ككيميائٌية ـبتلفة.
 

 

                                                   
 .179، ص عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .91اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/198اؼبصدر نفسو،  4
 .1/164ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
 .939، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .761اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص7
 .118اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 1/244معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .1/244معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9
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ميبلًمر، كميبلمىر، يبلمر، 
 كبلمرةن.(

 Pénicilline1فر/
Pénicilline1 

 2Penicillinإنج/
Penicillin 

 3بًٍنسلُت
  

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)تسكُت اغبرؼ الثاين 
"النوف اؼبتحرٌكة"؛ ألف 
الذكؽ العريٌب ال يألف 
اعبمع بُت أربعة حركؼ 
متحركة على التواِف يف  

 كلمة كاحدة.( 

مادة عضوية تستعمل »
كمضاد لبعض أنواع 
البكتَتيا، كتستخلص من 
بعض الطحالب"أحدث 
البنسلُت ثورة يف عاَف 

 4«ة كالٌدكاء".الصيدل

 

 Glycérine5فر/
 Glycerin6إنج/

 7ًجًلٍسرين
 8ًجًليسرين

 

 تعريب صوتّي.
)تغيَت حركة صوت 
اعبيم من السكوف "إُف 
الكسر، كتغَت حركة 
صوت "السُت" من 
الكسر إُف السكوف؛ 
ذلك أٌف العرب ال تبتدأ 
بساكن، كال ذبمع بُت 

ع حركات متوالية يف أرب
 كلمة كاحدة.(

 
 

ٌلزج عدًن الٌلوف، سائل »
حلو الطعم، يبتزج باؼباء، 
كيستخدـ يف أغراض 

 9 «طبٌية متعٌددة.

أقره ؾبمع اللغة -
العربية بالقاىرة 

 .10"جلسرين"

                                                   
 .891، عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .726اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص2
 .120عربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة ال1/249معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص3
 .1/249معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص4
 .581،صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .403اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص6
 .130وسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص.  كاؼبعجم ال1/385معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، 389، 1/385معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8

 .213ص
 .389، 1/385معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .1/175ية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفن10
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 Fluorine1فر/

 Fluorine2إنج/
 3فيلور

 
 تعريب صوتّي وصرفّي 
)تغيَت صوت "الفاء" 
من السكوف إُف الضم، 
ألٌف العرب ال تبتدأ 
بساكن،كحذؼ صوت 
"النوف" يف آخرىا، 
لتأخذ بذلك الكلمة 
 كزنا عربيا ىو "فيعوؿ".(

جسم غازٌم ساـ، »
أصفر الٌلوف كريو الرائحة، 
نشيط التفاعل يستعمل 
يف اغبفر عن اؼبعادف كيف 
تركيب مبيدات 

 4 «اغبشرات.

 
 
أقرٌه ؾبمع اللغة -

 5العربية بالقاىرة.

 6Vitamineفر/
 Vitamin7 إنج/

 تعريب صوتّي وصرفّي  8فيتامُت
)إبداؿ األصوات 
األجنبية باألصوات 
العربية اؼبناسبة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 
 ّٔا، فقيل: فيتامينات.(

مادة عضويٌة تأخذ »
أشكاال متنوعة، توجد 
يفٌ أغلب اػبضركات 
كالفواكو، كعلى شكل 
أدكية، كىي ضركريٌة 
إلسباـ التغذية كتنشيط 

 .9«حيوية اعبسم

 

 10Chromeفر/
 إنج/

Chrome11 

 تعريب صوتّي وصرفيّ  1كيرـك
)تغيَت صوت "الكاؼ" 

عنصر فلزٌم مقاـك »
للٌتآكل، رمادٌم، يبيل إُف 
البياض، شديد الٌلمعاف، 

 
 
 

                                                   
 .538، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .361اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .1110آخركف، ص.  كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك 3/1744معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3

 .1110ص
 .  3/1744معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/174ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
 .1273، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .1190اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 707. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/1757معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8

 . 1094اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف،ص
 .3/1757معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .247، ص سهيل إدريس عريب(: -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .133اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص11
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من الٌسكوف إُف الضم، 
ألٌف العرب ال تبتدأ 
بساكن، لتأخذ بذلك 
الكلمة كزنا عربيا ىو 

 "فيعوؿ".(

ال يتأثٌر باؽبواء كال 
يف اغبرارة يتأكسد إاٌل 

العالٌية، يستخدـ على 
نطاؽ كاسع يف بعض 
الٌسبائك ك يف تصفيح 
بعض اؼبعادف بطبقة منو 
بالتحليل الكهربائٌي، كما 
تستخدـ بعض مرٌكباتو 

  2«يف الٌصباغة كالتٌلوين. 

 
أقرٌه ؾبمع اللغة -

 3العربية بالقاىرة.

 Chlore4فر/
 Chlorine5إنج/

 تعريب صوتّي وصرفيّ  6كيلور
)تغيَت صوت "الكاؼ" 
من الٌسكوف إُف الضم، 
ألٌف العرب ال تبتدأ 
بساكن، لتأخذ بذلك 
الكلمة كزنا عربيا ىو 

 "فيعوؿ".(

عنصر ال فلزٌم، غازٌم »
أخضر مصٌفر ٌساـ، لو 
رائحة خانقة، يوجد يف 
الطبيعة مٌتحدا بغَته من 
العناصر اؼبختلفة أخٌصها 
ملح الطٌعاـ، يستعمل 

رب، كما لتطهَت مياه الشٌ 
يستخدـ يف تبييض 
اؼبنسوجات القطنٌية، 
كصناعة قنابل الغازات 

  7« الٌسامة.
 
 
 
 

أقره ؾبمع اللغة -
 .8العربية بالقاىرة

                                                                                                                                                     
 .1229. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1926معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 . 3/1926معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .1/166العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبموعة اؼبصطلحات3
 .244، ص عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .131اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص5
 .1207إسكندر حشيمو كآخركف، ص . كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل3/1955معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1956-3/1955معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .1/166ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 8
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 Nitrogéne1فر/

Nitrogéne1 
 إنج/

Nitrogen2 

 3ًنًٍتكجُت
 4نيًتكجُت

 تعريب صوتّي ونحويّ 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إسناد 

الفعلية كالفاعلية  كظيفة
كاؼبفعولية إليها، فقيل: 
نًتج ينًتج، نًتجة فهو 

 منًتًج، كمنًتىج.(

العنصر الغالب يف »
تركيب اؽبواء، إذ يكٌوف 
كبو أربعة أطباس حجمو، 
كيدخل يف تركيب اؼبواد 
الّبكتينٌية كاألنسجة اغبٌية 
اغبيوانٌية كالٌنباتٌية كىو 
عنصر غازم ال لوف لو 

طعم يقاؿ  كال رائحة كال
 5«لو أيضا آزكت.

 

أقره ؾبمع اللغة -
العربية بالقاىرة 

 6."نتروجين"
 

 

 التعليق على الجدول:

فانعكس فيو بوليمر( )عرٌبت معظم ىذه اؼبصطلحات تعريبا صوتيا كصرفيا باستثناء مصطلح  
يدٌؿ على صٌحة ٌم(، فبا التعريب دبختلف أنواعو )صويت كصريف ككبوٌم(، كمصطلح )نًتكجُت( )صويت ككبو 

إُف الثركة اللغوية العربية انطالقا من مبدأ التصٌرؼ يف اؼبصطلح  انتساب ىذه االصطالحات الكيميائية
 اؼبعٌرب يف إطار سنن كقواعد اللغة العربٌية.

 

 

 

                                                   
 .823، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .662، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرميٌ 2
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 899. اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/2165معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 3

 .1382العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 . 3/2312معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/2165ة اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربي5
 .2/13ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
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 الموسيقى:مصطلحات حقل  .18
المصطلح باللغتين 

الفرنسّية و 
 )فر/إنج( اإلنجليزيّة

 مالحظات مدلولو نوع التعريب الكلمة المعّربة

 1Pianoفر/
 Piano2إنج/

   3بياف
 4بيانو

 

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)إبداؿ األصوات  

األجنبية باألصوات 
العربية اؼبناسبة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 
 ّٔا، فقيل: بيانوىات.(

 

آلة موسيقيَّة ذات »
ؾبىىٌسات ربرّْؾ أكتارنا 
كباسيَّة، يينقر عليها 
باألنامل "هبيد العزؼ 

 5«على الًبياف".
 

أقرٌه ؾبمع اللغة -
العربية بالقاىرة 

 6"."الِبيان

7فر/

Symphonie 
إنج/

Symphony8 

 تعريب صوتّي وصرفيّ     9ظًبفونية
)إبداؿ األصوات  

األجنبية باألصوات 
العربية اؼبناسبة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 
 ّٔا، فقيل: ظبفونيات.(

 
 
 
 

غبن موسيقٌي فيو طوؿ »
يعزفو عدد كبَت كتنويع، 

 10 «من العازفُت.

 

                                                   
 .910، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .739اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .133. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/266ر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عم 3
 .133. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/266معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .1/266معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .631، ص1ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، مج6
 .1167، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .1070اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 .701العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص.  كاؼبنجد يف اللغة 2/1110معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  9

 .  2/1110معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
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1فر/

Phonographe 
إنج/

Phonograph2 
2 

 

  3فونوغراؼ
 

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)إبداؿ األصوات  

األجنبية باألصوات 
العربية اؼبناسبة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 
ّٔا، فقيل: 

 .(فونوغرافات

رج » جهاز آٌِف ىبي
األصوات اؼبسٌجلة على 
أسطوانات خاصة بإبرة 
كظبٌاعة، كقد يكوف لو 
بوؽ لتضخيم الصَّوت 
كقد ال يكوف، كييدعى 

 4«اغباكي.
 

 

 

 على الجدول:  التعليق

عرٌبت صبيع ىذه اؼبصطلحات تعريبا صوتيا كصرفيا غٌَتت فيو األصوات األجنبية الغريبة باألصوات    
العربية اؼبناسبة من جهة، كأغبقت فيو عالمة صبع اؼبؤٌنث الساَف بصيغ اؼبصطلحات اؼبعرٌبة بوصفها صورة 

 من صور إغباقها بالكلمات العربية.   

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .906، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .738اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .1115.  كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1755معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3

 .1115ص
 .3/1755معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
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 حقل النبات: .19
 المصطلح باللغتين

الفرنسّية و اإلنجليزيّة 
 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 مالحظات مدلولو نوع التعريب

 Tabac1فر/
 2إنج/

Tobacco 

 3سبباؾ
 4تنباؾ

 

 تعريب صوتّي.
)زيادة صوت اؼبيم أك 
الٌنوف يف كسط 

 الكلمة.(

تبغ، نبات حوٌِف مٌر »
الطٌعم من الفصيلة 
الباذقبانٌية، هبٌفف مثٌ 

سعوطا يتعاطى تدخينا ك 
كمضغا، يكثر استعمالو 
يف صناعة السيجار كمنو 

 5«نوع يزرع للزينة.

 ."تبغ"ترجم بػػػػ: -

 

 التعليق على الجدول:

وف، كذلك حىت يستقيم ا أضيف من خاللو صوت اؼبيم كأحيانا النٌ عٌرب ىذا اؼبصطلح تعريبا صوتيٌ  
  .  داخل اؼبعجم العريٌب اؼبعاصر نطقو نطقا سليما يسمح بدؾبو مع الكلمات العربٌية

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .1171، صعريٌب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1113مٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكر 2
 .153. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/300معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 3
 .154. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/302معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 4
 .302، 1/300عجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، م5
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  ثانيا: األلفاظ العاّمة المعّربة:

اللفظ باللغتين 
الفرنسّية واإلنجليزيّة 

 )فر/ إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 مالحظات مدلولو نوع التعريب

 Stade1فر/
 Stadium2إنج/

 تعريب صوتّي وصرفيّ  3ًإستاد
)زيادة نبزة مكسورة 
يف أٌكؿ الكلمة، ألٌف 
العرب ال تبتدأ بساكن، 
إضافة إُف إغباؽ )اؿ( 

 التعريف ّٔا.(

ملعب "ذىبنا إُف »
 -غبضور اؼبباراةاإلستاد

 4«إستاد رياضٌي".

بػػ:  ترجم-
 "الملعب".

أقرٌه ؾبمع اللغة -
 5العربية بالقاىرة.

 Stratégie6فر/
 7Strategyإنج/

 تعريب صوتي. 8ًإٍسًتاتيجٌية
)زيادة نبزة مكسورة 

الكلمة ذبنٌبا يف أٌكؿ 
بذلك للبدء 

 بالٌساكن.(

فن كعلم كضع خيطط -»
اغبرب كإدارة العمليَّات 
اغبربيَّة "إسًتاتيجيَّة القوَّات 

 اؼبسلَّحة".
خيطَّة شاملة يف أم ؾباؿ -

من آّاالت "كضعت 
اغبكومة إسًتاتيجيَّة 
مستقبليَّة للنهوض 

 باالقتصاد القومٌي".
براعة التَّخطيط"ؽبذا -

 سًتاتيجيَّة سياسيَّةاغباكم إ
 
 1«كاضحة". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .1145، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1022اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 1/89معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .1/89اؼبصدر نفسو،  4
 .16، ص19ليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، مجؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية ا5
 .1149، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .1039اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 7
 .22آخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك 1/90معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  8



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دور             ثالث                          صل الـــالف
 

 
573 

 2Studioفر/
 3Studioإنج/

، 4أيٍستوديو
، 5ًإٍستوديو
 .6ٍستوديو

 تعريب صوتّي وصرفيّ 
)زيادة اؽبمزة )مضمومة 
أك مكسورة( يف بداية 

ذبنٌبا للبدء الكلمة 
بالساكن، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

فقيل: 
إستوديوىأيستوديوىات،

 ستوديوىات.(ات، 

مكتب الرسَّاـ كالنٌحات -»
أك اؼبصوّْر الفوتوغرايٌف 
"أخذت صورم من 

 ".ألستوديوا
مكتب لدراسة فٌن من -

الفنوف كالرقص كالغناء 
كالتمثيل "تدٌرب على الغناء 

 يف األستوديو".
دار صناعة األفالـ -

السينمائٌية، مكاف تصوير 
كإخراج األفالـ "صٌور 
بعض مشاىد الفيلم يف 

كثرت   -األستوديو
األستوديوىات السينمائٌية 

 يف البالد العربٌية".
مركز بٌث الّبامج اإلذاعٌية -

كالتليفزيونٌية أك تسجيلها 
"سٌجل الّبنامج يف 

 7«األستوديو".
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                     
 .1/90معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  1
 .1151، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .1045اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 3
 . 1/90معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .22. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/90معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1/1034معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .2/1034، 1/90اؼبصدر نفسو،  7
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 Sketch1فر/
 Sketch2إنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  3ًإٍسًكتش
)زيادة نبزة مكسورة 
يف أٌكؿ الكلمة، ألٌف 
العرب ال تبتدأ بساكن، 
إضافة إُف إغباؽ عالمة 
اعبمع ّٔا، فقيل: 

 إسكتشات.( 

مسٌودة التَّصميم -»
اؽبندسٌي لبناء ما، أك لرسم 

 فٌٍت.
كيرَّاسة ـبصَّصة للرسم -

 4«عمومنا أك لرسم اػبرائط.
 4«اػبرائط.

 
 

أقرٌه ؾبمع اللغة -
العربية بالقاىرة 

 .م التقريبّي""الرس
5 

 Académie6فر/
 Academy7إنج/

 عريب صوتّي وصرفيّ ت 8أكاديبٌية
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 

 معالعربٌية اؼبناسبة، 
إغباؽ عالمة اعبمع 
ّٔا، فقيل: 

 أكاديبيات.(

مدرسة فلسفٌية أسَّسها »
أفالطوف يف بساتُت 

 أكاديبوس يف أثينا.
مدرسة عليا أك معهد -

 متخصّْص.
ىيئة علمٌية تتألَّف من  -

كبار العلماء أك األدباء 
كاؼبفٌكرين كاألكاديبٌية 

 9«الفرنسٌية يف باريس.

 

 Accessoire10فر/
 Accessory11إنج/

عريب صوتّي وصرفّي ت 12إكسسوار
)إبداؿ األصوات 

قطع من األدكات التزيينٌية »
تستخدـ يف تزيُت اؼبالبس 

 
 

                                                   
 .1126، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .973اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 . 1/95ة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغ3
 .1/95اؼبرجع نفسو، 4
 .14/43ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
 .25، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .04اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 7
 . 1/105معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 . 1/105اؼبصدر نفسو،  9

 .27، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .5اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
 . 1/106معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
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األجنبٌية باألصوات 
مع العربٌية اؼبناسبة، 

إغباؽ عالمة اعبمع 
فقيل:  ّٔا،

 إٍكًسٍسوارات.(

كزخرفتها كىو من األشياء 
 1 «الكماليَّة.

 

 
 
أقرٌه ؾبمع اللغة -

العربية بالقاىرة 
 2."مكمالت"

 3فر/
Anthropologie 

 إنج/
4Anthropology 

Anthropology 

 5أىنٍػثيركبولوجيا
5 

 تعريب صوتّي.
)تغيَت حركة صوت 

من الٌسكوف إُف "الثاء" 
الضٌم، ذبنٌبا اللتقاء 

 الٌساكنُت يف الكلمة.(

علم اإلنساف، علم »
يبحث يف أصل اعبنس 
البشرٌم كتاريخ تطوره 
كأعراقو كعاداتو كمعتقداتو 
كعالقاتو كتوزيعو اعبغرايٌف، 
كيف السُّالالت البشريٌة 

 6 «كخصائصها كفبيّْزاهتا.

أقرٌه ؾبمع اللغة -
 العربية بالقاىرة

 7علم اإلنسان"."
 7اإلنسان".

 8Barفر/
 Bar9إنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  10بار
)إبداؿ الصوت 
األجنبػٌي الغريب 
بالصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا ، 

 فقيل: بارات.(

حانة، طبٌارة؛ مكاف »
لتعاطي اؼبشركبات اؼبسكرة 

 11«كالبَتة.
 

 
 

 مظٌلة ىبوط؛ مظلَّة كبَتة »تعريب صوتّي وصرفّي  1باراشوت 12Parachuteفر/

                                                   
 . 1/106اؼبصدر نفسو، 1
 .14/39لعلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات ا2
 .76، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .27اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 4
 . 1/128معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  5
 . 1/128اؼبصدر نفسو،  6
 .12/223العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات 7
 .130، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .51اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 9

 .61كندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إس1/154معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
 .1/154معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .869، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
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)إبداؿ الصوت  Parachute1إنج/
األجنيٌب الغريب 
بالصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
)اؿ( التعريف ّٔا، ك 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: باراشوتات.(

يبيسىك حبباؽبا سبكّْن من 
وبملها من اؽببوط من 
الطٌائرات أك األماكن 
اؼبرتفعة بسالـو إُف األرض 

 3".«بالباراشوتفز "ق

 4Paletotفر/
 

تعريب صوتّي وصرفّي  5بالطو
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 
فقيل: بالطوات، 

 كبالطٌي.(

ًمٍعطف؛ رداء من صوؼ »
ككبوه ييلبس فوؽ الثوب 
اػبارجٌي للتدفئة أك للوقاية 

 6«من األمطار.
 

الكلمة أصل -
 .7(paltoتركٌي: )

 Ballon8فر/
 9Balloonإنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  10بالوف
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: بالونات.( 

كرة فبتلئة باؽبواء أك غاز »
اؽبيدركجُت "أطلق بالوف 
االختبار ليعرؼ حالة 

 الطقس".
خة من اؼبطاط يلعب نػيفَّا-

 ّٔا األطفاؿ.
منطاد؛ كعاء كركٌم -

. 

                                                                                                                                                     
 . 1/154معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  2
 .709اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 1
 .1/154اؼبصدر نفسو،  3
 .863، صعريب(: سهيل إدريس -س فرنسي اؼبنهل )قامو 4
 .  1/155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1/155اؼبصدر نفسو،  6
 .49صـ، 2011ىػ/1432سوريا، الطبعة األكُف، -معجم الٌدخيل )يف اللغة العربية اغبديثة كؽبجاهتا(: ؼ.عبد الرحيم، دار القلم، دمشق 7
 .127، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .49اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 9

 .62. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
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الشكل، يبيأل بغاز أخٌف 
من اؽبواء فيطَت يف اعبٌو 
حامالن يف أسفلو سلَّة كبَتة 
مربوطة من صبيع جوانبها 
باغبباؿ تستعمل يف الركوب 

 1«ككبوه.
 من اللفظ اإليطاٌِف:

(Pizza)2. 
 ،3بتزا
 4بيتزا
 5بتزة

 تعريب صوتّي.
)زيادة الصوت العريٌب 
"التاء" يف كسط 
الكلمة، ذبنٌبا لثقل 

 الٌنطق ّٔا.( 

فطَتة ـببوزة مغطَّاة »
دبسحوؽ الطماطم اؼبتبَّل 
كاعبنب كبعض اإلضافات 
األخرل، كقد يدخل يف 
صينعها أنواع من 

.  6«اللحـو

 

 7Brocheفر/
 8Broochإنج/

بيركش
 تعريب صوتّي. 9

)تغيَت حركة "الباء" من 
الٌسكوف إُف الضٌم، 
ألٌف العرب ال تبتدأ 

 بساكن.(

دىبٌوس للزّْينة كبَت »
 10«نسًبيِّا.

 

 

 épreuve11فر/
 12Proofإنج/

بيركفة
ذبربة مسرحٌية ككبويىا -» عريب صوتّي وصرفيّ ت 13

قبل عرضها على اعبمهور 
 

                                                   
 .1/155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .73معجم الدخيل )يف اللغة العربية اغبديثة ك ؽبجاهتا(، ص 2
 . 1/157معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،3
 . 1/268اؼبصدر نفسو، 4
 .63اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص5
 .268، 1/157معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .178، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .91اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 .1/189معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  9

 .1/189اؼبصدر نفسو،  10
 .482، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .792اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 12
 . 1/198اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  معجم13
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)تغيَت حركة صوت 
"الباء" من الٌسكوف إُف 
الضٌم ذبٌنبا للبدء 
بالٌساكن، مع زيادة 
"تاء مربوطة" يف آخر 
الكلمة، إضافة إُف 
إغباؽ عالمة اعبمع 
 ّٔا، فقيل: بيركفات.(  

للتَّحٌقق من إجادهتا، 
تدريب كسبرين ّٔدؼ 

آخر  اإلعداد "شاىدت
بركفة للمسرحٌية قبل 

 عرضها".
مسٌودة العمل اؼبطبوع -

قبل إقراره النَّهائٌي للطَّبع 
"راجعت بركفات طبع 

 1«الكتاب النّْهائيَّة".
 2Prolétariatفر/

 3Proletariatإنج/
بيركليتاريا

 تعريب صوتّي. 4
)تغيَت حركة صوت 
"الباء" من السكوف إُف 
الضٌم، ألٌف العرب ال 

 بساكن.(تبتدأ 

طىبقة العيمَّاؿ الكادحُت »
اؼبستغىلَّة اليت تكوَّنٍت مع 
بداية العصر الرَّأظباٌِف يف 
إقبلًتا أٌكالن مثَّ يف أكربا، كىي 
تعمل دكف أف سبلك 

 5«شيئنا.

 

 Biscuit6 فر/
 7Biscuitإنج/

بىٍسكوت
8 
بىسكىًويت

9 
تعريب صوتّي وصرفّي 

تغيَت حركة صوت )
"الكاؼ" من الٌسكوف 

التقاء إُف الفتح لتجٌنب 
الٌساكنُت يف كلمة 

إغباؽ كاحدة، مع 

أقراص ىىشَّة تيصنع من 
دقيق كبػىٍيض كسيكَّر كزبد 

 10كغَت ذلك.
 

 

                                                                                                                                                     
 
 .1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .981، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .790اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 3
 .87اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص. كاؼبنجد يف 1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .152، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .68اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 92د يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص..  كاؼبنج1/205معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .92. ك اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف ، ص1/205معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .1/205معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
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عالمة اؼبؤنث "تاء 
مربوطة" ّٔا، فقيل: 

 بىٍسكوتة، بسكىويتة.(
 Plateau1فر/

 Plateau2إنج/
تعريب صوتّي وصرفّي  3بالتوه

)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: بالتوىات.(

صالة متَّسعة إلجراء »
نشاطو ما "افتتح الرئيس 
أكّب بالتوه سينمائٌي: 

 4«أستوديو، ّٔو التصوير".
 4«التصوير".

أقرٌه ؾبمع اللغة -
العربية بالقاىرة 

منصة الّتصوير "
 5أو منصة".

 Balcon6فر/
 Balcony7إنج/

بػىٍلكوف
عريب صوتّي وصرفّي ت 8

)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
صيغة اؼبؤٌنث ّٔا، 

 فقيل: بلكونة.(

 9«، شيرفة داخلٌية.بػىٍلكونة»
 9«داخلٌية.

 

 

 Blouse10فر/
 Blouse11إنج/

بيلوزة
تعريب صوتّي وصرفّي  12

إبداؿ الصوت )
ثوب خاٌص باؼبرأة يشبو »

قميص الرّْجاؿ يسًت اعبزء 
 1«العلوٌم من اعبسد.

 

                                                   
 .924، صعريب(: سهيل إدريس -فرنسي اؼبنهل )قاموس 1
 .751اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 1/237معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/237اؼبصدر نفسو، 4
 .14/42ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
 .126، صعريب(: سهيل إدريس -ي اؼبنهل )قاموس فرنس6
 .49اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 7
 . 1/243معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .1/243اؼبصدر نفسو، 9

 . 156، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .74اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
 . 1/246معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  12
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األجنيٌب الغريب 
بالصوت العريٌب 

إغباؽ اؼبألوؼ، مع 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: بلوزات.(

 

 Pantalon2فر/
 3Pantaloonإنج/

بػىٍنطلوف
تعريب صوتّي وصرفّي  4

)إبداؿ األصوات 
األجنبية الغريبة 

العربٌية باألصوات 
اؼبألوفة، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 
فقيل: بنطلونات، ك 

 بناطيل.(

لباس للرّْجاؿ أك للنّْساء »
ذك ساقُت طويلُت، يسًت 
النّْصف األسفل من 
اعبسم، من اػبىٍصر حىتَّ 

 5«القدمُت.
 

 

 Tableau6فر/
 إنج/

7Tableau 

 8تابلوه
 9تبلوه
 
 

تعريب صوتّي وصرفّي 
"اؽباء" )زيادة صوت 

يف آخرىا، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 
فقيل: تابلوىات ك 

 تبلوىات.(

لوحة فنػّْيَّة تصنع من »
اػبشب أك الورؽ أك 
القماش أك أيٌة خامة أخرل 
"أقيممعرض لٌلوحات 
كالتابلوىات الفنٌية لكبار 

 10«الرَّسامُت العاؼبيُّْت".

 

 Tabou11فر/
 1Tabooإنج/

ما ال وبل انتهاكو، ما ىو »تعريب صوتّي وصرفّي  2تابو
ؿبرَـّ مسُّو "التخلُّص من  

 

                                                                                                                                                     
 .1/246اؼبصدر نفسو، 1
 .867، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .709اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص3
 120إسكندر حشيمو ك آخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل 1/249معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/249معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1172، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .1072اؼبغنػي الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 7
 . 1/279معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 . 1/283اؼبصدر نفسو، 9

 .280-1/279نفسو، 10
 .1172، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
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)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 
العربٌية اؼبناسبة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 ّٔا، فقيل: تابوات.(

كل ؿبظورات كتابوات 
تابوات  -األحباث التارىبٌية

 3«اؼبرأة".

 Titre4فر/
 5Titleإنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  6ًتًٍت 
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 
العربٌية اؼبألوفة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 ّٔا، فقيل: تًتات.(

مقدمة أك خاسبة برنامج »
إذاعٌي أك تليفزيوينٌ 
مصحوبة دبوسيقى تصويريٌة 

الًتًٍت أك غنائٌية "موسيقى 
مأخوذة من السيمفونية 

 7«التاسعة لبيتهوفن".

 

 Terrasse8فر/
 9Terraceإنج/

تعريب صوتّي  10تًراس
)إبداؿ وصرفّي. 

األصوات األجنبٌية 
باألصوات العربٌية 
اؼبألوفة، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: تراسات.(

شرفة كاسعة داخل منزؿ »
كبَت مطٌلة على حديقة 
ربيط ّٔا، كتطلق اآلف 

عنا على كٌل شرفة توسٌ 
 11«مٌتسعة اؼبساحة.

 

 12Tramفر/
 1Tramإنج/

مركبة عامة تسَت »تعريب صوتّي وصرفّي  2تىراـ/ تًراـ
بالكهرباء على قضباف 

 

                                                                                                                                                     
 .1072اؼبغنػي الفريد: حسن سعيد الكرمٌي،  1
 140. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/280معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .1/280تار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـب3
 .1204، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .1111اؼبغنػي الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 5
 . 1/284معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/284معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .1192، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .1089اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 .1/287معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
 .1/287اؼبصدر نفسو، 11
 .1218، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
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)تغيَت حركة صوت 
"التاء" من الٌسكوف إُف 
الفتح أك الكسر، فبٌا 
أٌدل إُف تغيَت كزف 
الكلمة إُف "فىعاؿ أك 

 ًفعاؿ".( 

حديديٌة؛ لنقل الرٌكاب يف 
 3«اؼبدف كضواحيها.

 4Transistorفر/
 5Transistor/إنج

 6تىرانزستور
تػىرىنزستور

7 
 

 تعريب صوتّي.
)تغيَت حركة صوت 
"التاء" من الٌسكوف إُف 
الفتح، ألٌف العرب ال 

 تبتدأ بساكن.(

أداة إلكًتكنية لتقوًن »
التيارات الكهربائية الصغَتة 
كتضخيمها، كتوليد 

 الذبذبات
الكهربائية كيستخدـ عادة 
يف أجهزة االستقباؿ 

األنابيب اإلذاعٌية بدالن من 
 اإللكًتكنٌية.

جهاز راديو يعمل على -
 8 «البىطَّاريٌات.

 

 9Transitفر/
 10Transitإنج/

تعريب صوتّي  11تىرانزيت
 وصرفّي.

)تغيَت حركة صوت 
"التاء" من الٌسكوف إُف 

؛ ألف العرب ال الفتح

عبور أك مركر البضاعة -»
من دكلة إُف أخرل، عّب 
أحد اؼبرافئ مع إعفائها من 
رسـو الدخوؿ "ذبارة/ 

اٍنزيتبضاعة بطريق   ".الًتَّ

 

                                                                                                                                                     
 .1125اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 1
 .145. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/287عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار2
 .1/287معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1220، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .1127اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 5
 .1/287د ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضب6
 .1/291اؼبصدر نفسو، 7
 .291، 1/287نفسو، 8
 .1220ص عريب(: سهيل إدريس، -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .1127اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 10
 .1/287معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبدـبتار عمر،11
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توقف لفًتة كجيزة أثناء - تبتدأ بساكن.(
العبور أك اؼبركر من دكلة إُف 
أخرل "صالة الًتانزيت 

ىبطت الطائرة  -باؼبطار
ترانزيت يف مطار 

 1«القاىرة".
فر/

Thermométre2 
2 

إنج/
Thermometer3 

3 

تًرميومًت
 تعريب صوتّي وصرفيّ  4

)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 
العربٌية اؼبألوفة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 
ّٔا، فقيل: 

 الًتمومًتات.(
 

مقياس لدرجة اغبرارة، »
كيسجلها عادة بالقياس 

  -اؼبئوٌم "ترمومًت زئبقيٌ 
كانت حرارتيو تقارب 

حُت قاسها  األربعُت
 بالًٌتمومًت".

مؤشّْر، مقياس "أصبحت -
القدرة اؼبعلوماتية 

 5«ترمومًتاغبضارة كالقوة".

أقرٌه ؾبمع اللغة -
العربية بالقاىرة 

 6"ميزان حرارّي".
 6حرارّي".

 7Thermosفر/
 8Thermosإنج/

تًٍرميوستات
 تعريب صوتّي وصرفيّ  9

)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 
العربٌية اؼبألوفة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 

آلة لتنظيم درجة اغبرارة »
يف حيّْزو ما، كذلك بتشغيل 
أك كقف جهاز التسخُت أك 
جهاز التّبيد يف ىذا 

 10«اغبيّْز.

أقرٌه ؾبمع اللغة -
العربية بالقاىرة 

 11".عازلة"

                                                   
 .1/287اؼبصدر نفسو، 1
 .1198ص ل إدريس،عريب(: سهي -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .1096اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 3
 .147. اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص1/291معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 . 1/291معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .2/62ة كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمي6
 .1198، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .1096اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 8
   .1/291معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  9

 .1/291اؼبصدر نفسو، 10
مصر،  -رةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاى11

 .17/125ـ، 1975ق / 1395
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 ّٔا.(
 Tranche1فر/
 

تػىرىٍنشات
 عريب صوتّي وصرفيّ ت 2

)تغيَت حركة صوت 
"التاء" من الٌسكوف إُف 
الضمّْ، مع إغباؽ 

 عالمة اعبمع ّٔا.(

شطائر، شرائح صغَتة »
"تػىرىٍنشات ظبك/ غبم/ 

قطَّع البطاطس  -بصل
 3«ترنشات".

 

 

 Trolley4فر/
 Trolley5إنج/

كِفٌ  تعريب صوتّي وصرفّي  6الًتُّ
)تغيَت صوت "التاء" 
من الٌسكوف إُف 

 .(الضمٌ 

جهاز ينقل التيٌار »
الكهربائٌي إُف ؿبٌرؾ سيارة 

 7«تعمل بالكهرباء.

 

8Téléfériqueفر/
Téléférique/

Téléphérique 
 

 تعريب صوتّي. 9تًًلٍفريك
)تغيَت حركة صوت 
"الفاء" من الكسر إُف 
الٌسكوف، ذبٌنبا بذلك 
لتواِف أربع أصوات 
متحرٌكة يف كلمة 

 كاحدة.(

كسيلة مواصالت معٌلقة »
بالكهرباء كتسَت على تعمل 

أسالؾ معلقة يف اؽبواء 
"طالب الصحفٌي بإقامة 
تلفريك لنقل الٌسائحُت بُت 

 10«ضفيت الٌنهر".

 

 11Télévisionفر/
 Television12إنج/

 13تلفزيوف
 1تلفاز

جهاز نقل الٌصور »تعريب صوتّي وصرفّي 
كاألصوات بواسطة األمواج 

 

                                                   
 .1218، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 . 1/292معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  2
 .1/292معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1232، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .1136اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص5
 . 1/292معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/292اؼبصدر نفسو،  7
 .1185، صيل إدريسعريب(: سه -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 . 1/298معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  9

 .1/298اؼبصدر نفسو،   10
 .1187، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .1084اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص12
 .152العربية اؼبعاصرة: كميل اسكندر حشيمو ك آخركف، ص.  كاؼبنجد يف اللغة 1/298معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
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)إبداؿ األصوات 
ٌية باألصوات األجنب

العربٌية اؼبألوفة، مع 
عالمة اعبمع إغباؽ 

فقيل: تلفزيونات، ّٔا، 
من جهة، ك إعطاء 
الكلمة كزف عريٌب ىو 
"تًٍفعىاؿ"، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 
فقيل: تلفازات من 

 ( جهة أخرل.

الكهربٌية أك األمواج اؽبرتزيٌة 
"أنفق ساعات أماـ 

مسرحٌية  -التلفزيوف
 تًًلفزيونٌية: مسرحٌية مكتوبة

 «أك مهيَّأة للتلفزيوف".
 

 Téléphone2فر/
 Telephone3إنج/

 4تلفوف
 .5تيلفوف

تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 
العربٌية اؼبألوفة، مع 
إغباؽ )اؿ( التعريف، 
كعالمة اعبمع ّٔا، 
فقيل: تًلفونات، 

 كتليفونات.(

كهريٌب ينقل  جهاز»
األصوات من مكاف إُف 
آخر "تينجىز الكثَت من 
األعماؿ بواسطة 

 6«".التِلفون
 

 .ىاتفترجم بػػػػ: -

 7Jaquetteفر/
 8Jacketإنج/

جىاًكتَّة
9، 
 .10جاًكيت

 

تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 

سيتػٍرىة "ارتدل البنطلوف -»
 ".الجاِكتّةك
سيًتة بكيمَُّت طويلة، -

أصل الكلمة -
إيطاٌِف: 

(giacchetta)

                                                                                                                                                     
 .152.  كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص1/298معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .1186، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .1084صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 3
 . 152. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص1/298معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،4
 .1/299معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 . 299-1/298اؼبصدر نفسو، 6
 .684، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .529اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 8
 . 1/339معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .1/339اؼبصدر نفسو، 10
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مع  العربٌية اؼبألوفة،
عالمة اعبمع، إغباؽ 
جاكيتات، ك فقيل: 

 جواكيت، جواًكت.(

مفتوحةه من األماـ تغطّْي 
النصف األعلى من جسم 

 1 .«اإلنساف

2. 

 Gramme3فر/
/4Grammeإنج/

Gram 

 تعريب صوتّي وصرفّي  .5ًجراـ
)تغيَت حركة صوت 
"اعبيم" من الٌسكوف 
إُف الكسر، فبٌا أدل 
إُف تغيَت كزف الكلمة 
اؼبعرٌبة إُف "ًفعاؿ"، 
ذلك أٌف العرب ال تبتدأ 
بساكن، إضافة إُف 
إغباؽ عالمة اعبمع 
 ّٔا، فقيل: ًجرامات.( 

كحدة من كحدات الوزف، »
تساكم جزءنا من ألًف جزء 
من الكيلو جراـ، كتعادؿ 

جراـ "اشًتل مائة سنتي
خاسبنا من الذىب يزف 

 6«طبسة جرامات".
 

 

 7Diplômeفر/
 Diploma8إنج/

  9ًدبٍلـو
 

تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية باألصوات 
العربٌية اؼبألوفة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع 

 ّٔا، فقيل: ًدبٍلومات.(

شهادة دراًسيَّة دكف -»
الشهادة اعبامعٌية، مؤىّْل 
متوسّْط "دبلـو ذبارة/ 

 زراعة/ صنايع".
شهادة دراسٌية أعلى من -

الشهادة اعبامعٌية "ًدبٍلـو 
الدراسات العليا/ 

 10«الًتبية".

كرد اللفظ يف -
أصل لغتو األجنبية 
على كزف "فعلوؿ" 

 العريٌب.

                                                   
 . 1/339نفسو، 1
 .89معجم الدخيل )يف اللغة العربية اغبديثة كؽبجاهتا(: ؼ. عبد الرحيم، ص2
 .587، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .411الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت 4
 . 1/357معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 . 1/357اؼبصدر نفسو، 6
 .406، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .244اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 .445.  كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص1/723معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  9

 .445.  كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص1/723معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
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 Docteur1فر/
 2Doctorإنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  3دكتور
)إبداؿ األصوات 

باألصوات األجنبٌية 
العربٌية اؼبألوفة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع )( 

 ّٔا ، فقيل:دكاترة.(

حاًصله على درجة »
الدُّكتوراه، كىي أعلى درجة 
جامعٌية "دكتور يف اغبقوؽ/ 

 4«األدب/ الطٌّْب".

 

 Central 5فر/
 6Centralإنج/

وصرفّي تعريب صوتّي  7سنًتاؿ
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 

العريٌب بالٌصوت 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: سنًتاالت.(

  8«بدَّالة ىاًتف.»

 Centimètre 9فر/
Centimètre 

1إنج/

Centimetre, 

ٍنًتًمًت سى
2 ،
ٍنًتيًمًت سى

3. 
تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 

كحدة لقياس الطٌوؿ تقٌدر »
جبزء من مائة جزء من اؼبًت، 
كييرمز إليها بػ )سم( "مربٌع 

طيوؿ  -سم10طوؿ ضلعو 

 

                                                   
 .415، صعريب(: سهيل إدريس -موس فرنسي اؼبنهل )قا1
 .263اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .1/759معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/759اؼبصدر نفسو،  4
 .221، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .121اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 . 2/1116بية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العر 7
 .2/1116اؼبصدر نفسو، 8
 .221، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9
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-meter  بالٌصوت العريٌب
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

سىنتمًتات، فقيل: 
 كسىنتيمًتات.(

القماش طبسةي أمتار 
 4«كثالثوف سىٍنًتًمًتنا".

 فر/
Centigramme5 

 6إنج/
Centigram )e( 

ريب صوتّي وصرفّي تع 7سنتجراـ
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: سنتجرامات.(

كحدة من كحدات الوزف »
تساكم جزءنا من مائة جزء 

 «من اعبراـ.

 

 Centilitre 8فر/
 9إنج/

Centilitre,- 
liter 

 

تعريب صوتّي  .10سنتيلًت
)إبداؿ الصوت وصرفيّ 

األجنيٌب الغريب 
العريٌب بالٌصوت 

اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: سنتيلًتات.(

كحدة قياس حجم تساكم 
جزءنا من مائة جزء من 
الٌلًت، كتعادؿ عشرة 

 11مليلًتات.
 

 

  .1 «شطَتة.»تعريب صوتّي وصرفّي سندكتش،  Sandwich 12فر/

                                                                                                                                                     
 .120اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص1
 .706ك آخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو 2/1116معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .2/1116معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2/1116اؼبصدر نفسو، 4
 .221، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .120اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 6
 . 1/366معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .221، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .120اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 . 2/1116معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
 .2/1116اؼبصدر نفسو،  11
 .1093، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
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سىٍندىًكيش 1Sandwichإنج/
)تغيَت حركة صوت » .2

"الٌداؿ" من الٌسكوف 
با اللتقاء إُف الفتح، ذبنٌ 

الٌساكنُت يف كلمة 
كاحدة، إضافة إُف 
إغباؽ عالمة اعبمع  
ّٔا، فقيل: 

 سندكيشات.(
 Cigare 4فر/

 Cigar 5إنج/
تعريب صوتّي وصرفي  .6سيجار

)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: سيجارات.(

غليظة طويلة من لًفافة »
التَّبغ اػبالص غَت اؼبفرٌم 

 7«تيستخدـ للتَّدخُت.

كرد اؼبصطلح يف -
أصل لغتو األجنبية 

 "فيعال"على كزف 
 العريٌب.

 Siphon8 فر/
 9Siphonإنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  .10ًسيفيوف
)إبداؿ الصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

صندكؽ الطٍَّرد الذم »
يكسىح ما يف 

كرد اؼبصطلح يف -
أصل لغتو األجنبية 

 فيعول"على كزف "
 العريٌب.

                                                                                                                                                     
 .2/1119اؼبصدر نفسو، 3
 .900، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرميٌ 1
 .2/1119العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، اؼبنجد يف اللغة 2
 .249، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .135، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرميٌ 5
 .731. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص2/1145معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  6
 .2/1145معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 .1125، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .970، صيٌ اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرم9

 .734. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص2/1149معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
 .2/1149معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
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 فقيل: سيفونات.(
 Sémaphore1 فر/

Sémaphore1 
 Semaphore2إنج/

Semaphore2 

تعريب صوتّي وصرفّي  .3سيمافور
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 

ّٔا، عالمة اعبمع 
 فقيل: سيمافورات.(

سارية تينصب يف ؿبطَّات »
السّْكَّة اغبديديَّة يف أعالىا 
ذراع متحرّْكة يشَت 
البفاضيها إُف خيلٌو الطَّريق 
من اؼبوانع لتحرُّؾ 

 4«القطارات.
 

 

 5Chassisفر/
 6إنج/

[shasi] Chassis 

تعريب صوتّي وصرفّي  .7شاسيو
)زيادة صوت "اؽباء" 

مع يف آخر الكلمة، 
إغباؽ عالمة اعبمع 
ّٔا، فقيل: 

 شاسيهات.(

إحدل حركات رقص »
 الباليو تسرع فيها اػبيطى.

إطار من اغبديد  - 2
ييستخدـ يف إحكاـ ربط 
الصَّفحات اؼبنٌضدة عن 

 8«طريق أقفاؿ.
 

 

 Chalet9فر/
 10إنج/

[shalay] Chalet 

تعريب صوتّي وصرفّي  .11شاليو
)زيادة صوت "اؽباء" 

مع  يف آخر الكلمة،
إغباؽ عالمة اعبمع 

 ّٔا، فقيل: شاليهات.

 منزؿ صغَت على البحر.»
مؤسَّسة سياحيَّة لإلقامة -

بغية االستجماـ كتؤجَّر إٌما 
يوميِّا أك أسبوعيِّا أك 

 12«شهريِّا.

 

                                                   
 .1110، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .929، صسعيد الكرميٌ اؼبغٍت الفريد: حسن 2
 .735. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص2/1151معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2/1151معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .234، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .126يد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت الفر 6
 . 2/1155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 .2/1155اؼبصدر نفسو، 8
 .226، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .123اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص10
 737يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص . كاؼبنجد2/1155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  11
 .2/1155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
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 1فر/

Shampooing/ 
Shampoing  

 2Shampooإنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  .3شامبو
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
 بالٌصوت العريبٌ 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 

ّٔا، عالمة اعبمع 
 فقيل: شامبوىات.(

مستحضر صابويٌن سائل »
أك كريبٌي؛ لغسل اعبسم أك 
الشَّعر كفركة الرَّأس "شامبو 

 4«أطفاؿ".
 

 

 Salle5 hallفر/
 Sale 6إنج/

  تعريب صوتّي وصرفيّ  .7صالة
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: صاالت.(

حجرة كاسعة، قاعة -»
استقباؿ، قاعة اسًتاحة 

صالة ° "صالة الفندؽ" 
ـٌ إلقامة  أفراح: مكاف عا

 -حفالت اػبطوبة كالزّْفاؼ
 -صالة سينما: دار سينما

ـٌ  صالة شام: ؿبٌل عا
 لتناكؿ الشام.

كىسىط البيت، ّٔو -
 8«البيت.

ع أقرٌه آّم-
 اللغوم بالقاىرة

 9."الّردىة"

 Salon 10فر/
 Saloon11 إنج/

تّي وصرفّي تعريب صو  .12صالوف
)إبداؿ الٌصوت 

ردىة، حجرة استقباؿ »
"استقبل ضيوفىو يف 

أقرٌه آّمع -
 بالقاىرةاللغوم 

                                                   
 .1120، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .945اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 . 2/1155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2/1155اؼبصدر نفسو، 4
 .1091، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .896اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .811كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة:  2/1260معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .2/1260معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .2/65 ؾبٌلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 9

 .1091، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .897اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
 .811. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص2/1260غة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم الل12
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األجنيٌب الغريب  
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: صالونات.(

 2."البَـْهو" 1«.الصالوف"

 Vitrine 3فر/
 Vitrineإنج/

، 4فاترينة
 .5فًتينة

 

تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
 اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 
فقيل: فاترينات، 

 فتارين.(

كاجهة زجاجٌية ٌل أك »
دٌكاف يتٌم من خالؽبا عرض 
اؼببيعات مدٌكننا عليها 
أسعارىا غالبنا "ظٌل مٌدة 
طويلة وبدّْؽ يف معركضات 

قبل أف يقبل على  الفتارين
 6«الشراء".

 

تعريب صوتّي وصرفّي  .8فاكس 7Faxإنج/
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
 اؼبألوؼ، مع إغباؽ
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: فاكسات.(

جهاز إرساؿ الصُّور -»
كاؼبواٌد اؼبطبوعة برقيِّا 

 كبوسائل إلكًتكنٌية.
رسالة تػيٍرسىل من مكاف -

إُف آخر بواسطة 
 9«اؽباتف.

 

 Vidéo10 فر/
 1Videoإنج/

، 2فديو
 .3فيديو

جهاز يسٌجل اؼبناسبات »تعريب صوتّي وصرفّي 
كاألحداث صوتنا كصورة 

 

                                                   
 .  2/1260معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .2/64 ؾبٌلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .1273، صعريب(: سهيل إدريس -رنسي اؼبنهل )قاموس ف3
 .3/1661معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/1667اؼبصدر نفسو، 5
 .3/1661معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .432عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  7
 . 3/1662العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  معجم اللغة8
 .3/1662اؼبصدر نفسو، 9

 .1267، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
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)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 
فقيل: فديوىات، 

 فيديوىات.(

على أشرطة فبغنطة، كيقـو 
بعرض ما سجّْل على ىذه 
األشرطة تلفزيونيِّا أك على 
شاشة عرض سينمائٌية "قاـ 
آّلس بتوزيع شريط فديو 
يعرض صورنا ػبمس 

 4«عمليات".
 
 
 

 Fructose5 فر/
  Fructose6إنج/

 تعريب صوتّي. .7فىرٍكتوز
)تغَت حركة صوت 
"الفاء" من الٌسكوف 
إُف الفتح، ذبنٌبا بذلك 

 للبدء بالٌساكن.(

ك  الفاكهة سيٌكر»
 8«العسل.

أقرٌه ؾبمع اللغة -
العربية بالقاىرة 

 9."سكر الفاكهة"

 Catalogue10 فر/
 11إنج/

[log]Catalogue 

، 12كاتالوج
،  13كتالوج
 كتلوج.

تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 

كتاب أك منشور مصٌور »
وبتوم على قائمة أك عرض 
ؼبنتج، كيتضمَّن عادة 

ع اللغة أقرٌه ؾبم-
العربية بالقاىرة 

 1"."القائمة

                                                                                                                                                     
 .1186اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص1
 .3/1682معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 . 3/1758اؼبصدر نفسو، 3
 .3/1758، 3/1682نفسو، 4
 .557، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .381اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 6
 .3/1906معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/1906اؼبصدر نفسو، 8
 .1/174ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 9

 .214، صعريب(: سهيل إدريس -ؼبنهل )قاموس فرنسي ا10
 .116اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
 .3/1889معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .3/1901اؼبصدر نفسو، 13
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بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 

ّٔا، عالمة اعبمع 
فقيل: كاتالوجات،  

 كتلوجات(كتالوجات،

معلومات كصفٌية ؽبذا 
 1«اؼبنتج.

 Cadre 3فر/
 4إنج/

[r-]Cadre 

تعريب صوتّي وصرفّي  .5كادر
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: كوادر.(

طاقة بشريٌة تساعد يف »
تنمية آّتمع كتقدُّمو إذا 

"متَّ أيٍحًسن استغالؽبا 
الٌٌية  الكوادراالستعانة بػػ

اؼبتميّْزة لتطوير اعبهاز 
 6«اإلدارٌم".

 

 Caméra 7فر/
 8Cameraإنج/

،  9كامَتا
 .10كامَتة

تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع  ّٔا، 

 فقيل: كامَتات.(

فوتوغرايٌف تنقل آلة تصوير »
صورة األشياء آّسَّمة على 
فيلم يف جزئها اػبلفٌي بتأثَت 
الضَّوء فيو تأثَتنا كيميائيِّا 

 11«"كامَتا سينمائيَّة".
 

 

                                                                                                                                                     
مصر، -بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىرةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية 2

 .17/121ـ، 1975ق / 1395
 .3/1889نفسو، 1
 .191، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .103اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص4
 . 3/1889معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .3/1889اؼبصدر السابق، 6
 .197، صعريب(: سهيل إدريس -هل )قاموس فرنسي اؼبن7
 .106اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 .1208. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص3/1891معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .3/1891اؼبصدر نفسو، 10
 .3/1891نفسو، 11
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 Cabaret 1فر/
 2إنج/

[ray-]Cabaret 

تعريب صوتّي وصرفّي  .3كباريو
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع  ّٔا، 

 فقيل: كباريهات.(

مىٍلهنى ليلٌي، مكاف للرَّقص »
كاللَّهو، أك لالستماع إُف 
الغناء كمشاىدة الرَّاقصات 
كتعاطي اؼبشركبات 

ٍسًكرة.
ي
 4«اؼب

 

 

 5Caramelفر/
 Caramel 6إنج/

 ، 7كراًمالٌ 
كرىًمالٌ،  
كرىًمٌلة

8. 

رفّي تعريب صوتّي وص
اغبرؼ األخَت  إدغاـ)

"الالـ" مع إضافة 
األلف الطويلة يف آخر 
الكلمة، إضافة إُف 
إغباؽ عالمة التأنيث 

 "تاء مربوطة" ّٔا.(

سكر ؿبركؽ ييستعمل يف »
صنع بعض أنواع اغبلول، 
كييطلق أيضنا على قطع 
اغبلول الصَّغَتة اؼبصنوعة 

 9«من السُّكَّر كاللَّنب كالزُّبد.
 9«كالزُّبد.

 

 

فر/
Carburateur10 

11/إنج

Carburettor , 
-tter,-etor 

تعريب صوتّي وصرفّي  .12كربوريتور
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 

أداة يف آلة االحًتاؽ »
الداخلٌي بالسَّيَّارة كغَتىا 
تيستخدـ ؼبزج اؽبواء بالوقود 

 13«ّٔدؼ إحداث حركة.
 

 

                                                   
 .187، صعريب(: سهيل إدريس -)قاموس فرنسي اؼبنهل 1
 .102اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 3/1892معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1892اؼبصدر نفسو، 4
 .206، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .110اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .3/1916ة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغ 7
 1227. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1924معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .3/1916معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .207، صريسعريب(: سهيل إد -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .111اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
 .3/1917معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .3/1917اؼبصدر نفسو، 13
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ّٔا،  عالمة اعبمع
 فقيل: كربوريتورات.(

 Carnaval1فر/
 2Carnivalإنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  .3كرنفاؿ
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع  ّٔا، 

 فقيل: كرنفاالت.(

احتفاالت كمسَتات »
رقص كغناء كؽبو، تقاـ 
عادة يف األسبوع الذم 
يسبق الٌصـو الكبَت لدل 

 4«اؼبسيحيُت.
 

 

 5Coiffeurفر/
 Coiffure6إنج/ 

 تعريب صوتّي. .7كيوافَت
)تغيَت حركة صوت 
"الفاء" من الٌسكوف 
إُف الضٌم، ذبٌنبا للبدء 

 بالٌساكن.(

ؿبىىٌل، صالوف لتمشيط -
 كتزيُت النّْساء كالرّْجاؿ.

مىٍن يقـو بتمشيط كتزيُت  -
 8النّْساء.

 

 Litre9فر/
 إنج/

10Liter/Litre 

، 11ًٍت لً 
 .12لًيًٍت 

تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 

العريٌب بالٌصوت 

كحدة مكياؿ السَّعة »
للسوائل يف النّْظاـ اؼبًتٌم، 
كيساكم ألفى سنتيمًت 
)ديسيمًت( مكٌعب "لًته من 

 

                                                   
 .209، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .113اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 3/1924عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار 3
 .3/1924اؼبصدر نفسو، 4
 .264، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .149اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .  3/1968معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/1968معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .728، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .576اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص10
. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، 3/1993معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .1271ص
 .3/2053معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
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اؼبألوؼ، مع إغباؽ 
ّٔا، فقيل:  اعبمع

 لًتات، ليًتات.(

الزَّيت/ الدَّـ/ اؼبياه 
 1«الغازيٌة".

 
 2Manchetteفر/

 3Manchetإنج/
تعريب صوتّي وصرفّي  .4ماٍنشيت

)إبداؿ الٌصوت 
األجنيٌب الغريب 
بالٌصوت العريٌب 
 اؼبألوؼ، مع إغباؽ
 عالمة اعبمع ّٔا ،

 فقيل: مانشيتات.(

عنواف اؼبقاؿ، كيكتب »
عادة ببنط أكّب من البنط 
الذم كتب بو اؼبقاؿ 
"احتٌلت جولة الرئيس 

الرئيسٌي  المانشيت
 5«للجريدة".

أقرٌه ؾبمع اللغة -
العربية بالقاىرة 

"العنوان 
 6.العريض"

 Maillot7 فر/
 8Maillotإنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  .9مايوه
)زيادة صوت "اؽباء" 
يف آخر الكلمة، مع 
إغباؽ عالمة اعبمع  

 ّٔا، فقيل: مايوىات.(

ثوب ـبصَّص »
 10«للسّْباحة.

 

 

11فر/

Milliardaire 
 

تعريب صوتّي وصرفّي  .12ملياردير
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية الغريبة 
باألصوات العربٌية 

مىٍن يكًسب أك يبتلك »
 13«اؼبليارات.

 

 

                                                   
 .3/1993 اؼبصدر نفسو،1
 .751، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .698عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  3
 . 3/2062معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .3/2062اؼبصدر نفسو، 5
 .14/41أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت 6
 .744، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .693عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 8
 . 3/2063معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .3/2063اؼبصدر نفسو، 10
 .785، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 . 3/2125معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  12
 .3/2125اؼبصدر نفسو، 13
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اؼبألوفة، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع  ّٔا، 

 فقيل: مليارديرات.(
 1فر/

Millionnaire 
 إنج/

Millionaire2 

مىٍليونَت، 
 .3ًمٍليونَت

تعريب صوتّي وصرفّي 
اؿ األصوات )إبد

األجنبٌية الغريبة 
باألصوات العربٌية 
اؼبألوفة، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع  فقيل: 

 مليونَتات.(

مىٍن يكسب أك يبتلك »
 4«اؼباليُت.

 

 5Milliardفر/
 6Milliardإنج/

تعريب صوتّي وصرفّي  .7مليار
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية الغريبة 
باألصوات العربٌية 
اؼبألوفة، مع إغباؽ 

 عالمة اعبمع ّٔا.(

ألف مليوف كييقاؿ لو »
أيضنا: بليوف "زاد سٌكاف 

 -الصُّْت على مليار نسمة
األغنياء أصحاب 

 8«".المليارات
 

 

 9Millionفر/
 Million 10إنج/

 مىٍليوف،
 .11ًمٍليوف

تعريب صوتّي وصرفّي 
)إبداؿ األصوات 

ألف ألف "فيالعاصمة »
التٌُّجار  -مليوف نسمة

 

                                                   
 .785، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .624، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرميٌ 2
 .1359. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص3/2126مر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار ع3

 .1359ص
 .3/2126معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .785، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .727عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  6
 .1359. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2125معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/2125معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .785، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .624، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرميٌ 10
. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، 3/2125معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .1359ص
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األجنبٌية الغريبة 
باألصوات العربٌية 
اؼبألوفة، مع إغباؽ 

 ّٔا.( عالمة اعبمع

: الماليينأصحابي 
 1.«مالكوىا"

 2Motocycleفر/
إنج/

Motorcycle3 

تعريب صوتّي وصرفّي  4موتوسيكل
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية الغريبة 
باألصوات العربٌية 
اؼبألوفة، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع  فقيل: 

 موتوسيكالت.(

 5«درٌاجة تسَت بالوقود.»
 

 

 Modéle6فر/
 7Modelإنج/

 تعريب صوتّي وصرفيّ  .8موديل-
)إبداؿ األصوات 
األجنبٌية الغريبة 
باألصوات العربٌية 
اؼبألوفة، مع إغباؽ 
عالمة اعبمع ّٔا، 

 فقيل: موديالت.(

شخص هبلس أماـ الفنٌاف »
أك الٌرٌساـ لكي يستعُت بو 

 9«لرسم صورتو.

 

 Mode10 فر/
 Mode11إنج/

 تعريب صوتّي وصرفيّ  12.ميوضىة-
" d)إبداؿ صوت "

ابتكار مباذج جديدة -»
من اللّْباس ككسائل الزّْينة 

 

                                                   
 .2126، 3/2125،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر1
 .802، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .642، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرميٌ 3
 .1365. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2137معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/2137أضبد ـبتار عمر،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:5
 .791، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .633اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 1366. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص3/2138معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .3/2138ؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية ا9

 .790، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .633اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
 .1367. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2139معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
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األجنيٌب بػػػػػ "الضاد" 
ٌية عوض صوت العرب

 "الداؿ" اؼبعٌرب بو.(

 -كغَتىا "اؼبوضة الباريسيَّة
"، ذك الُموضةتلبس على 
 موضة: دارج.

زٌم أك أسلوب أك عادة -
 ذكؽ عاـ.سائدة، 

مبط يولع بو اإلنسافي مٌدة -
 1«مث يزكؿ.

 

 

 التعليق على الجدول:

يٌتضح لنا من خالؿ ىذا اعبدكؿ أٌف اؼبستحدثات العاٌمة اليت دخلت اللغة العربٌية من لغات أجنبٌية 
عن طريق التعريب كجدت يف قواعد كسنن اللغة العربٌية ما يعينها على تطويعها دبا ىبدمها باؼبعنػى كالٌلفظ 

ديدة دكف أٌم غموض أك لبس، لكن اؼبناسبُت، فبٌا يؤٌكد صالحٌية استعماؽبا للتعبَت عن اؼبفاىيم اعب
اؼبالحظ أٌف ىاتو األلفاظ األجنبٌية اؼبعرٌبة قد رافقت األلفاظ العربٌية يف االستعماؿ الواقعٌي بل أصبحت 
أكثر تداكال كشيوعا منها بدليل كضعها يف اؼبعاجم العربٌية اؼبعاصرة كمواد معجمٌية إُف جانب الكلمات 

ٌية ؿبدثة دخلت العربٌية اؼبعاصرة بكل كضوح كشفافٌية حبٌجة حتمٌية التطٌور العربٌية باعتبارىا كحدات معجم
اللغوٌم، كىو ما قاـ بو "أضبد ـبتار عمر" يف مدٌكنة البحث فهو يشَت إُف اللفظة العربٌية يف شرح معٌت 

مرادؼ ؽبا من الكلمة األجنبٌية كمرادؼ ؽبا من جهة، كيشَت إُف الكلمة األجنبٌية يف شرح اللفظة العربٌية ك
جهة أخرل، كىذا سبيل من السبل اليت أعانتنا على سبييز الكلمات العربٌية اؼبتطٌورة داللٌيا عن طريق الًتصبة 

 كالتعريب من غَت اؼبتطٌورة.   

 

 

                                                   
 .3/2139العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة 1
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 الدخيلة: المصطلحاتثالثا: 

 المصطلحات العلمّية الّدخيلة: . أ
 حقل مصطلحات اآلداب: .1

المصطلح باللغتين 
 واإلنجليزيّةالفرنسّية 

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 Bourgeoisie1فر/
 2إنج/

Bourgeoisie 
 

 3الّبجوازيٌة
 4البورجوازيٌة

حالة تتمٌيز ّٔا األعماؿ الفنٌية كاألدبٌية »
اليت تبعد عن قضايا الشعب كتغرؽ يف 

 5«الًٌتؼ الفٌٍت.
 

 االشتراك االصطالحّي:-
حقل اآلداب+ حقل 

+حقل علـو الفنوف 
 االجتماع.

 6فر/
Tragécomédie 

7إنج/

Tragicomedy 

نص أديٌب سبتزج فيو الًتاجيديا » 8تراجيكوميديا
بالكوميديا "تتبع معظم أعماؿ الفناف 
قبيب الروباين مدرسة 

 9".«الًتاجيكوميديا

 ترجم بػػػػػػػػػ:-
 "مأساة ىزلّية".

ىو مصطلح منحوت من -
الكلمتُت )تراجيديا 

باختزاؿ اؼبقطع  ككوميديا(
األخَت )ديا(من 
)تراجيديا(، كإبقاء الكلمة 

 الثانية على حاؽبا.
 

                                                   
 .168، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .83اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . كاؼبنجد يف اللغة العربٌية47. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/183معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3

 .77اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/262معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر،  4
 .1/262، 1/183اؼبصدر نفسو،  5
 .1216عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل )قاموس فرنسي6
 .1124اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 7
 .1/287مر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار ع 8
 .1/287اؼبصدر نفسو،  9
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 التعليق على الجدول:

" األديٌب عٌرب بكلمتُت ـبتلفتُت اختالفا Bourgeoisieنالحظ من خالؿ اعبدكؿ أف مصطلح " 
القصَتة تارة كالطويلة  العربيةصوتيا، فبٌا يعكس اختالؼ اؼبًتصبُت يف مقابلة األصوات األجنبية باألصوات 

اقًتض بوسيلتُت مرٌة معٌرب)تراجيكوميديا( كمرة  "Tragicomedyتارة أخرل، يف حُت قبد أٌف مصطلح "
مًتجم)مأساة ىزلية(، كنتيجة حتمية الضطراب اؼبًتصبُت يف إقرار األداة الصاغبة كالناجعة لنقل اؼبفاىيم 

 األجنبية الضركرية. 
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 األحياء:مصطلحات حقل  .2

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 1Adrénalineفر/
 Adrenalin 2إنج/

ىرموف تفرزه الغٌدة الكيٍظريٌة » 3أىٍدرينالُت
اؼبوجودة فوؽ الكلٌية، كىو 
ضركرٌم لرفع نسبة السٌكر يف 

 4«الٌدـ.

العربية أقرٌه ؾبمع اللغة -
 .5بالقاىرة

 Insuline6فر/
 Insulin7 إنج/

 8أىٍنسولُت
 9ًإٍنسولُت

ىرموف تفرزه غدد القبرىانز يف »
البنكرياس يؤدم نقصو إُف مرض 
البوؿ السٌكرٌم، يتٌم ربضَته 
كيعطى دكاء ؼبعاعبة مرض 

 10«السٌكر.

 أقرٌه ؾبمع اللغة العربية-
 11".ِإنسولينبالقاىرة "

 االشتراك االصطالحّي: -
 +حقل الكيمياء. حقل األحياء

 
 Bactérie12فر/

 Bacteria13إنج/
بىٍكًتيا

14 
بىٍكًتَتيا

15 
 

كائنات ؾبهريٌة ذات خلٌية »
كاحدة، شكلها مستطيل  
كالعصٌية، أك مكٌور أك لولبػٌي، 

 جرثومة"." بػػػػػػ:ترجم -
 
 

                                                   
 .38صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .11صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 .10. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/75معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/75ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد 4
 .1/279ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
 .665صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .513اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 .30الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص. كاؼبعجم 1/130معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .48. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/131معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .131-1/130معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
مصر،  -ليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىرةؾبموعة اؼبصطلحات العلمٌية كالفنٌية ا11

 .16/17ـ، 1965ىػ / 1384
 .122صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .47اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص13
 . 1/234معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 . 1/234اؼبصدر نفسو، 15
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بىٍكًتٍية
تعيش يف صبيع أجواء البيئة من  1

ماء كتربة كىواء كمواد عضويٌة 
كغَت حٌية، تتكاثر باالنقساـ حٌية 

إُف شطرين: جرثومة، كميكركب 
بعضها مفيد، ك البعض اآلخر 

 2«ضار.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 3.بكتريا"" بالقاىرة

 
 
 

4فر/

Bactériologie 
5إنج/

Bacteriology 

بىٍكًتيولوجيا
6 

 
 
 

علم اعبراثيم، كلو أنبيتو يف »
يف مكافحة األمراض الطٌب 

 7«اؼبيكركبٌية.

 ."علم الجراثيم"ترجم بػػػػػػػ: -
للغة العربية أقرٌه ؾبمع ا-

 8."علم الجراثيم"بالقاىرة 
ىو مصطلح منحوت من -
 )بكتَتيا كبيولوجيا( لكلمتُتا

ذؼ اغبرفاف األخَتاف)يا( من حب
 ٌكؿالكلمة األكُف كاغبرؼ األ

 )بػػػػػ( من الكلمة الثانٌية.
 Biologie9فر/

 Biology 10إنج/
علم عاـ يشمل علم األحياء » 11بيولوجيا

اغبيوانٌية، كعلم األحياء 
 12«الٌنباتٌية.

 ."علم األحياء" بػػػػػػ:ترجم -
أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -

 13بالقاىرة.
 
 

                                                   
 .110اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1
 .1/234معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  2
 .5/210اىرة، ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالق3
 .122صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .48صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 5
 . 1/234معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/234اؼبصدر نفسو، 7
 .1/529، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة8
 .151صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .68صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 10
 . 1/277معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  11
 .1/277اؼبصدر نفسو، 12
 .1/529ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 13
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 1Toxineفر/
 2Toxinإنج/

 3توكسُت
 

كٌل سٌم ينتجو كيفرزه الٌنبات أك »
فإذا ما اغبيواف فضلة أيضٌية، 

سٌبب توكسُت الطفيليات مرضا 
يف اؼبضيف فإٌف ىذا اؼبضيف 
يقابل فعل التوكسُت بإنتاج 
أجساـ مضادة، تسمى)مضادات 

 4«التوكسُت(.

 
 
 
 
 
 
 

 5Cytoplasmeفر/
 6إنج/

Cytoplasm 

مادة حٌية يف اػبلٌية النباتٌية أك » 7سيتوبالزما
اغبيوانٌية ما عدا الٌنواة، تضٌم عٌدة 

ذات كظائف معيٌنة  جسيمات 
 8«كالتنٌفس كالٌتمثيل الضوئٌي.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 9.الِحْشَوة"بالقاىرة "

 

 Physiologie10فر/
 Physiology11إنج/

 12ًفسيولوجيا
 

علم كظائف األعضاء يف »
اغبيواف كالٌنبات "زبٌصص يف 

درس –الفسيولوجيا
 13".«لفسيولوجياا

 :ترجم بػػػػػػػ-
 ."األعضاءعلم وظائف " 
اللغة العربية  أقره ؾبمع-
 14"علم الوظائف".القاىرة ب

 
 
 

                                                   
 .1215صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1122صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 . 1/305معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 1/305اؼبصدر نفسو، 4
 .342صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .207صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 6
 .  2/1146معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .2/1146اؼبصدر نفسو، 8
 .2/143ؾبٌلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكٌي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 9

 .909عريب(: سهيل إدريس ، -اؼبنهل)قاموس فرنسي10
 .739اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
 .1094. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1709بية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العر 12
 .3/1709معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،13
 .5/110ؾبلة فؤاد األٌكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 14
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1فر/

Carbohédrate 
 2إنج/

Carbohydrate 
 

كاربيوىيدرات
3 
كربيوىيدرات

4 
مركبات عضويٌة تنتج يف »

النباتات القائمة بعملٌية البناء 
الٌضوئٌي، كربتوم على السٌكر 
كالنشا كالسيلولوز، كتعمل كٌلها  

الطاقة" تعٌد كمصدر لتوفَت 
البطاطس من اؼبأكوالت الغنٌية 

 5".«الكاربوىيدراتبػػ

ىو مصطلح منحوت من -
الكلمتُت )كربوف كىيدركجُت(، 
عن طريق حذؼ )ف( من 
الكلمة األكُف، ك )كجُت( من 
الكلمة الثانٌية، كإغباؽ عالمة 

 اعبمع )ات( ّٔا.
 االشتراك االصطالحّي:-

 حقل األحياء +حقل الكيمياء.
6فر/

Microbiologie 
7إنج/

Microbiology 

مىاٍيكركبيولوجيا
8 

 
علم األحياء آّهرٌم الذم »

يدرس الكائنات آّهريٌة كمدل 
تأثَتىا على الكائنات 

 9«األخرل.

 ترجم بػػػػػػ:-
 "علم األحياء المجهرّي".

ىو مصطلح منحوت من -
لكلمتُت )مايكركسكوب ا

 كبيولوجيا(.
10فر/

Hémoglobine 
 11إنج/

Hemoglobin 

 12ًىيميٍجلوبُت
 13ىيموجلوبُت

اؼبادة اغبمراء يف كريات الٌدـ »
اغبمراء، كىٌي قادرة على االرٌباد 
باألكسجُت أك بثاين أكسيد 

 14«الكربوف.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 15".ىيموجلوبينبالقاىرة "

                                                   
 .206هيل إدريس ، صعريب(: س-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .111اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 . 3/1890معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1918اؼبصدر نفسو،  4
 .3/1918، 3/1890معجم اللغة العربٌية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 5
 .782صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .621ص الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، اؼبغٍت 7
 . 3/2063معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  8
 .3/2063اؼبصدر نفسو، 9

 .610صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي  10
 .448صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي،  11
 . 1005. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/2386معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  12
 . 3/2387معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  13
 .2387-3/2386اؼبصدر نفسو، 14
مصر، -لعربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتيٌة، القاىرةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة ا15

 .4/47ـ، 1962ىػ / 1382
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  التعليق على الجدول:

باستثناء عرّْبت بكلمة كاحدة، قبد أٌف أغلبها الٌدخيلة  حقل األحياءت إذا ما تفٌحصنا مصطلحا
(Insulin ،Bacteria ،Hemoglobin ٌفإهٌنا عرٌبت بكلمتُت ـبتلفتُت اختالفا صوتي ) ا إٌما بالزيادة

 تعريبيف اؼبعرٌبُت من علماء اللغة العربية اختالؼ أك النقصاف أك التعديل، كىو ما يعكس لنا بوضوح 
بذلك  اخرق بعض األصواتنزعتهم الفرديٌة يف تعريب  كيؤٌكد، الصوت األجنيٌب بالصوت العريٌب اؼبناسب

أما بالنسبة ؼبسألة االشًتاؾ فيتداخل ىذا اغبقل مع حقل الكيمياء يف مصطلح  لقواعد اليت كضعها آّمع،ل
  "اإلنسولُت". فقط ىوكاحد 
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 والجيولوجّيا:البيئة مصطلحات حقل  .3

 المصطلح باللغتين
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 مالحظات مدلولو

 1Hydrographieفر/
 2Hydrographyإنج/

Hydrography 

علم يتناكؿ اؼبياه على سطح » 3إيدركجرافيا
األرض، فيصف مظاىرىا الطبيعية 
كأكضاعها ككميٌاهتا كيعٌد اػبرائط 

 4«ّٔا.

 ترجم بػػػػػػػ: -
 "علم مياه األرض".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 5."جغرافيا بحرية"بالقاىرة 
 5.بحرية"

 Ionosphére6فر/
 7إنج/

Ionosphere 
 

الطبقة الثالثة للغالؼ اعبٌوم » 8أيونوسفَت
كاليت تعلو طبقة الًتاتوسفَت، كتصل 
إُف ارتفاع طبسمائة كيلومًت فوؽ 

 9«سطح األرض.

 االشتراك االصطالحّي:
حقل  + اعبيولوجياحقل 
 الفيزياء.

 10Basalteفر/
 11Basaltإنج/

صخر بركايٌن دقيق اغببيبات، لونو » 12بازىٍلت
مائل إُف الٌسواد، يستعمل يف 
رصف الطٌرؽ لقوة احتمالو "أرصفة 

 13".«البازلتّيةمفركشة باألحجار 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 -بالقاىرة "النَّسىف

 1النَّشىف"

                                                   
 .626عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .560عريٌب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
 . 1/143معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/143اؼبصدر نفسو، 4
 .8/101ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
 .676عريب(: سهيل أدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي6
 .608علبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، صعريٌب(: منَت الب –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 7
 . 1/146معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .1/146اؼبصدر نفسو، 9

 .134عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي10
 .53اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 36لوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص. كاؼبعجم ا1/154معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12

 .62اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/154معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
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 Pétrographie 2فر/
 3Petrographyإنج/

علم كصف الٌصخور » 4بًتكجرافيا
 5«كتصنيفها.

أقٌر ؾبمع اللغة العربية -
"علم وصف  بالقاىرة

 6الّصخر".
 Bauxite 7فر/

 Bauxite8إنج/
.» 9بوكسيت أقرٌه ؾبمع اللغة العربية - 10«صخر يستخرج منو األؼبنيـو

 11بالقاىرة.
 االشتراك االصطالحي:-

اعبيولوجيا+حقل حقل 
 الفيزياء.

 12فر/
Troposphére 

 13Troposphereإنج/

 14تركبوسفَت
 

الطبقة الٌسفلى من الغالؼ »
اعبوٌم، كىي سبتٌد من سطح األرض 
حىت ارتفاع كبو سبعة كيلومًتات 
عند كٌل من القطب الٌشماٌِف 
كالقطب اعبنويٌب، ككبو سبعة عشرة 

 15«كيلومًتا عند خٌط االستواء.
 
 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
"الغالف الجوي بالقاىرة 

 16.األدنى"
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
 .3/79ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 1
 .902ص عريب(: سهيل إدريس، -)قاموس فرنسي  اؼبنهل2
 .856عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 3
 . 1/157معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/157اؼبصدر نفسو، 5
 .1/272ع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبم6
 .138صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .55صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 8
 . 1/264معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .1/264اؼبصدر نفسو، 10
مصر،  -اللغة العربٌية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتيٌة، القاىرةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع 11

 .3/79ـ، 1961ىػ/ 1381
 .1234عريب(:سهيل أدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي12
 .1260عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 13
 . 1/292: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة14
 .1/292اؼبصدر نفسو، 15
 .11/180ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 16
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 1فر/
Géomorphologie 

 2إنج/
Geomorphology 

جيومورفولوجيا
3 

 4ًجيومرفولوجية
4 

 

علم يدرس شكل األرض كمراحل »
 5«تطٌورىا كتكٌوهنا.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
علم شكل بالقاىرة "

 6.األرض"
ىو مصطلح منحوت من -

الكلمتُت )جيولوجيا 
 لوجيا(.كمورفو 

 7فر/
Stratosphére 

 8إنج/
Stratosphere 

 9سًتاتوسفَت
 

الطبقة الثانية للغالؼ اعبوٌم كاليت »
سبتٌد بدءا من الًتكبوسفَت إُف ارتفاع 
يصل إُف كبو شبانُت كيلومًتا فوؽ 

 10«سطح األرض.

 
 
 

 11فر/
Séismographe 

 12إنج/
Seismograph 

جهاز يسٌجل موجات » 13سيزموجراؼ
 14«الزالزؿ.

"مرسام ترجم بػػػػػػػ: -
 .الزالزل"

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
"مسجل بالقاىرة 

 15.الزالزل"

                                                   
 .575صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .395صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 . 1/429معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .242اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص4
 .1/429معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1/269ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
 .1150عريب(:سهيل أدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي7
 .1159عريٌب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 8
 . 2/1033معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 9

 .121للغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف ا2/1033معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 10
 .1125صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .926صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 12
 . 2/1148معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .2/1148اؼبصدر نفسو، 14
مصر،  -اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىرةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية 15

 .10/28ـ، 1968ق / 1388
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 Topographie1فر/ 
 Topography2إنج/

 3طبوغرافيا
 4طوبوغرافيا
 

دراسة أك بياف اؼبالمح العاٌمة »
لسطح األرض، طبيعٌية كانت أك 

عٌية، ككصفها كسبثيلها على صنا
 5«"درس طبوغرافيا اؼبكاف".خرائط 
 5«اؼبكاف".

 ترجم بػػػػػػػػ: -
 "ىندسة األرض".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 6."طوبوغرافيا" بالقاىرة

 7فر/
Chromosphère 

 8إنج/
Chromosphere 

منطقة ثالثة لطبقة الفوتوسفَت، » 9كركموسفَت
كىي من الغازات اؼبتأيٌنة ظبكها 

آالؼ ميل حيث يبكن  تسعة
مشاىدة الضوء اؼبتطٌور الٌصادر 
منها خالؿ الكسوؼ كتصل درجة 
حرارهتا حواِف أربعة آالؼ كأربعمائة 
درجة مئويٌة، كىذه اؼبنطقة ىٌي أبرد 

 10«جزء على سطح الشمس.

 
 
 
 
 
 
 

 11Morphologieفر/
 12إنج/

Morphology 

علم يبحث يف سطح األرض، أك » 13مورفولوجيا
 14«قشرهتا.

 ترجم بػػػػػػػػ: -
 "علم الّشكل".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 15".علم التََّشكُّلبالقاىرة "

                                                   
 .1208صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1117صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 . 551. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص2/1389، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر3
 .922. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/1419معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .3/1389معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1/404العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات 6
 .247صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .221عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 8
  .3/1926معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .3/1926اؼبصدر نفسو، 10
 .800صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .639صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 12
 . 3/2138معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .3/2138اؼبصدر نفسو، 14
 .5/109ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 15
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 التعليق على الجدول:

بكلمة كاحدة باستثناء مصطلح الٌدخيلة يولوجٌية اعبصطلحات اؼبصبيع  عرٌبت
(Topography؛ فإهٌنا عرٌبت أحيانا بالواك)- كأحيانا أخرل دكف الواك، -آّمعكىي الصيغة اليت أقٌرىا

فبا يوحي باضطراب اؼبعربُت بُت تعريب الصوائت كالصوامت كٌل على حده أم حبرفُت تارة، كاعبمع بينهما 
ضمن حرؼ كاحد تارة أخرل، كىو ما يعكس بكل كضوح اذٌباىُت ـبتلفُت يف التعريب؛ اذٌباه يعتٌد بالٌرسم 

ريب آّمعٌية، كاذباه يعٌرب بناء على التٌلفظ باؼبصطلح يف لغتو األجنيٌب للمصطلح يف ضوء قوانُت التع
مقٌررة من طرؼ ؾبمع اللغة  األصل اؼبستعار منها، كما هبد اؼبتفٌحص ؽبذا اغبقل أٌف أغلب مصطلحاتو

 العربية بالقاىرة.
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 التشريح:مصطلحات حقل  .4

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 protoplasme1فر/
protoplasme1 

 protoplasm2إنج/
protoplasm2 

ماٌدة حٌية معٌقدة مكٌونة ػباليا » 3بركتوبالـز
 4«الكائن اغبٌي.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
َلة"."بالقاىرة  5الِجبـْ

 التعليق على الجدول:

لنا بّباعة  األمر الذم يوحي، ىذا اغبقليعكس لنا ىذا اعبدكؿ قٌلة اؼبصطلحات الٌدخيلة يف 
اؼبختلفة  العرب قديبا يف حبث كدراسة ما يتعٌلق بعلم الٌتشريح من حقائق كقوانُت بدليل ما جاء يف مؤلفاهتم

بُت حديثا على نقل اصطالحات ىذا اغبقل اؼبعريٌف اليت صٌنفوىا يف ىذا آّاؿ، األمر الذم ساعد اؼبعرٌ 
ابالت العربية اؼبناسبة للتعبَت عن مفاىيمو اعبديدة، بدليل إقرار ؾبمع اللغة ترصبة أكثر منو تعريبا، ككضع اؼبق

 باؼبرادؼ العريٌب "اعببلة" إُف جانب استعمالو دخيال. (protoplasmالعربية ؼبصطلح)

 

 

 

 

 

                                                   
 .987صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .796صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 . 1/198معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/198اؼبصدر نفسو،4
 .1/543ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
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 الثّقافة والفنون: مصطلحات حقل  .5

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 Opéra1فر/
 Opera2إنج/

 3أيًبرا
 4أكبرا

عمل مسرحٌي موسيقٌي مؤلف من »
أناشيد كحوارات غنائٌية متعٌددة 

 5«األصوات " دار األبرا/ األكبرا".

أقره ؾبمع اللغة العربية -
"رواية غنائّية/ بالقاىرة 

 6غنائية ىزلية".
 Arabesque7فر/

 إنج/
8Arabesque  

الزخرفة العربية، يتكوف من  فنٌ » 9أرابيسك
خطوط منسوجة مع بعضها 
كمنحنيات مرتبة ترتيبا ىندسيا، كقد 
ربتوم على خليط من الطٌيور 

 10«كاغبيوانات يف تشابك ىندسٌي.

 ترجم بػػػػػػػػ: -
 "فّن الّزخرفة العربّية".

 11Opéretteفر/
 Operetta 12إنج/

مسرحٌية غنائٌية قصَتة تشتمل » 13أيكبًريت
عادة على حبكة عاطفٌية هنايتها 
سعيدة، كما ربتوم على مواقف 
من اغبوار اؼبلفوظ كالرٌقص التعبَتٌم 

 ترجم بػػػػ: -
 ."مسرحية ىزلية"

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 1."ىزلية غنائّية" بالقاىرة

                                                   
 .845عريب(: سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .685اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 2. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة: ص1/53معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .52يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد 1/137معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .137، 1/53معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .   1/631ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
 .88صعريب(: سهيل أدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .32صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 8
 . 1/80معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .1/80اؼبصدر نفسو، 10
 .845صعريب(: سهيل أدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .798عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 12
 .52. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/137لعربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة ا13
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أك االستعراضٌي "أكبريت الليلة 
الكبَتة من أصبل ما قٌدـ مسرح 

 1«العرائس".
 Ballet3فر/

 4Balletإنج/
 5باليو

 
نوع من الرٌقص اإليقاعٌي »

التعبَتٌم، عرض مسرحٌي صباعٌي يف 
الغالب، أساسو الرقص على 
موسيقى خاصة، وبكي قٌصة أك 
يعٌّب عن فكرة، كيلتـز فيو لباس 

 6«معٌُت "باليو حبَتة البجع".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 7."الّرقص التعبيرّي"بالقاىرة

 

 Bourgeoisie8فر/
 Bourgeoisie9إنج/

 10الّبجوازيٌة
 11البورجوازيٌة

حالة تتمٌيز ّٔا األعماؿ الفنيٌة »
كاألدبٌية اليت تبعد عن قضايا 

 12«الشعب كتغرؽ يف الًٌتؼ الفٌٍت.
 

 االشتراك المصطلحّي:-
حقل اآلداب + حقل الفنوف 

 +حقل االجتماع.
 

 13Cinémaفر/
 Cinema14 إنج/
 

 15سينما
 16سنما

 

فٌن إنتاج كإخراج األفالـ اليت »
تعرض على الشاشة البيضاء أماـ 
الٌناظرين كيطلق عليو الفٌن الٌسابع 

 ترجم بػػػػ:-
 ."فّن إخراج األفالم"

                                                                                                                                                     
 .1/631ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .1/137معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .127صعريب(: سهيل أدريس،  -ل )قاموس فرنسي اؼبنه3
 .49صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 4
 .  36. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،5
 .1/155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،6
 .14/39لعلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات ا7
 .168عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي8
 .83اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص9

اؼبعاصرة: كميل إسكندر . كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 47. ك اؼبعجم الوسيط، ص1/183معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 10
 .77حشيمو كآخركف، ص

 . 1/262معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  11
 .1/262، 1/183اؼبصدر نفسو، 12
 .250صعريب(: سهيل أدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .135صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 14
 . 736. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/1152، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر15
 . 455اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص16
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حفلة  -"فيلم/ تصوير سينمائيٌ 
 1«سينمائٌية".

 2فر/
Cinématographe 

3إنج/

Cinematograph 

 4سينماتوغراؼ
 5سنماتوغراؼ

آلة معٌدة لعرض الصور اؼبشٌبحة -»
 على الشاشة البيضاء.

جهاز يعكس الٌصور اؼبتحرٌكة -
 6«على الشاشة أماـ الناظرين.

ىو مصطلح منحوت من -
الكلمتُت )سينما 
كفوتوغراؼ( باختزاؿ اؼبقطع 

ة  الثانٌية، )فو( من الكلم
 كترؾ الكلمة األكُف.

 Fantasia7فر/
 Fantasia 8إنج/

خليط من أحداث درامٌية ذبمع » 9فانتازيا
بُت الفكاىة كالًتاجيديا كغَت ذلك 

 10«"فانتازيا المعة / عاطفٌية".

 االشتراك االصطالحّي:-
 حقل اؼبوسيقى+ حقل الفٌن.

 Cartoon11فر/
 Cartoon12إنج/

 13كارتوف
 14كرتوف

نوع من األفالـ السينمائٌية يبٌت »
على رسـو متعٌددة عند تصويرىا 
بسرعة معينة تبدكا كأهٌنا تتحٌرؾ 
"يعشق الٌصغار أفالـ 

 15".«الكارتوف

 

 

 التعليق على الجدول:

                                                   
 .2/1152معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 . 250صعريب(: سهيل أدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .135صد الكرمٌي، اؼبغٍت الفريد: حسن سعي3
 . 2/1152معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 . 455اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص5
 .2/1152معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .516صعريب(: سهيل أدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .334صٌي، اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرم8
 . 3/1662معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .3/1662اؼبصدر نفسو، 10
 .211عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي11
 .114اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص12
 . 3/1890معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 13
 .1223. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1918اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر،معجم اللغة العربية 14
 .3/1918، 3/1890معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 15



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دور             ثالث                          صل الـــالف
 

 
617 

 ,Ballet, Arabesqueكركد بعضها )الدخيلة  الثقافية كالفنية صطلحاتاؼبالحظ على اؼب
Fantasia )ؿ على لغتُت الفرنسية كاإلقبليزية، فبٌا يدكال ال  على مستولجنيٌب األرسم موٌحدة من حيث ال

 الى كعراقة ىذه اؼبفاىيم دكف غَتىا يف حياة كثقافة كً كأنبٌية كحدة االنتماء اللغوٌم الالتيٌٍت من جهة، 
أٌما ا، كرغم ذلك إاٌل أف اؼبعربُت اجتهدكا يف كضع مرادفات عربٌية للبعض منهالٌشعبُت من جهة أخرل، 

بالزيادة تارة  ابكلمة عربية كاحدة كبعضها اآلخر بكلمتُت ـبتلفتُت صوتيٌ  بعضها فعٌرب هافيما ىبص تعريب
 قصاف تارة أخرل.كالنٌ 
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 الجغرافيا:مصطلحات حقل  .6

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 1Hydrologieفر/
Hydrologie 

 إنج/
Hydrology2 

علم اؼبياه، دراسة الظاىرات اؼبائٌية  3اإليدركلوجيا
لألهنار كالبحَتات كاآلبار كاؼبياه 
اعبوفٌية من حيث خصائصها 
كضبطها كتوزيعها اعبغرايٌف 

 .4كاستخدامها كصيانتها

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 5."علم المياه"بالقاىرة 
 5.المياه"

  Aérologie6فر/
 Aerology7 إنج/

علم اعبٌو، العلم الذم يعاًف الغالؼ  8اإليركلوجيا
 .9الغازمٌ 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 10."علم الجو"بالقاىرة 

 11Aérographieفر/
Aérographie 

12إنج/

Aerography 

كصف اعبٌو، العلم الذم ىبتٌص » 13إيركجرافيا
بوصف خصائص الغالؼ اعبوٌم 

 14«كأبعاده.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 15"وصف الجّو".بالقاىرة
 15الجّو".

                                                   
 .626عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .474اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 1/143لغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم ال3
 .1/143اؼبصدر نفسو، 4
مصر،  -ةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىر 5

 . 8/101ـ، 1966ق/ 1386
 .41ص عريب(: سهيل إدريس،-اؼبنهل)قاموس فرنسي 6
 .37ص عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  7
 . 1/144معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 8
 .1/144اؼبصدر نفسو ، 9

مصر،  -مع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىرةؾبموعة اؼبصطلحات العلمٌية كالفنٌية اليت أقٌرىا ا10ّٓ
 .6/92ـ، 1965ىػ / 1384

 .41عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .37عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  12
 . 1/144اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  معجم اللغة العربية13
 .1/144اؼبصدر نفسو، 14
 .6/92ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 15
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 1Deltaفر/
 Delta2 إنج/

مساحة من األرض مركحٌية الٌشكل » 3ًدٍلتا
تكٌونت من ركاسب طينٌية يلقيها 
النهر عند مصٌبو، كيتشٌعب فيها إُف 
فرعُت أك أكثر "دلتا النيل / 

 4«اؼبسيسبػٌي".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 5."دال الّنهر" بالقاىرة

 

 الجدول:التعليق على 

ىذا ، عٌربت بواليت  صبيع اؼبصطلحات اعبغرافٌية بكلمة كاحدة سبٌثل صورة كل مصطلح دخيل ترٌبعي 
كقد كجدت إُف جانب ذلك مقابالت عربٌية صروبة اختارىا علماء العربية لتكوف ترصبات مفيدة كصائبة 

 للتعبَت عن مفاىيم ىذه اؼبصطلحات األجنبية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .370صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .224صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر 292. كاؼبعجم الوسيط، ص1/760اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية 3

 .476حشيمو كآخركف، ص
 .1/760معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/268ة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىر  5
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 الحاسبات والمعلومات:مصطلحات حقل  .7

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو المعّربة الكلمة

 Bouette1فر/
 

كحدة لقياس سرعة بٌث البيانات، » 2بود
كىي تساكم عادة كاحد ًبت لكٌل 

 3.«ثانٌية

 

 4Internetفر/
 5Internetإنج/

إُف شبكة  معلومات عاؼبية هتدؼ » 6إنًتنت
ربط العاَف كجعلو كقرية صغَتة، 
كيبكن الٌدخوؿ إليها من خالؿ جهاز 
اغباسوب "انتشرت األخبار سريعا 

 7«عّب اإلنًتنت".

 ترجم بػػػػػ:  -
 "الشبكة العنكبوتّية".

 Data8فر/
 Data9 إنج/

معلومات، ؾبموعة األخبار كاألفكار » 10داتا
اؼبخزٌنة أك اؼبنٌسقة بواسطة 

 11«الكمبيوتر.

 

 

 

 

                                                   
 .165عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .129. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/261معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 2
 .1/261معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 3
 .670يل إدريس، صعريب(: سه-اؼبنهل)قاموس فرنسي4
 .602عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  5
 .46. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/127معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/127ار عمر ، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبت7
 .345صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .212صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 9

 . 1/717معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .1/717اؼبصدر نفسو، 11
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 التعليق على الجدول:

ىذا اغبقل اجتهاد اؼبعرٌبُت يف كضع اؼبرادفات العربية الٌدخيلة يف صطلحات اؼبتعكس لنا قٌلة 
كقد جاءت صبيع ىذه ، -ًتصبةمما كرد من دالالت معلوماتٌية بدليل -اؼبستحدثة اؼبناسبة لنقل مفاىيمو

يؤكد لنا اتفاؽ اؼبعربُت يف األصوات اؼبقابلة ؽبا، اؼبصطلحات معرٌبة على ىيئة عربية كاحدة، األمر الذم 
شيوع استعماؿ كل مصطلح منها يف العربية اؼبعاصرة باصطالح كاحد فقط اتفقت صباعة بأيضا لنا يوحي ك 

 .على تعريبو بو العلماءمن 

 حقل الديّانات: .8

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 jubilé1فر/
 jubilee2إنج/

احتفاؿ ديٍت كبَت عند قدماء اليهود  -» 3يوبيل
 كٌل طبسُت سنة. 

ـٌ يبنحو البابا يف بعض - غفراف كامل عا
 4«اؼبناسبات)عند الكاثوليك(. 

 

 

 التعليق على الجدول:

استعماؿ ، ذلك أٌف العرب يغلب عليهم تقٌل اؼبصطلحات الٌدخيلة يف ىذا اغبقل اؼبعريفٌ 
اؼبصطلحات كاؼبفاىيم اليت ؽبا صلة بدينهم اإلسالمٌي، كىو ما يعكس لنا بوضوح حرص أبناء اللغة العربٌية 

ليت يطمحوف على استعارة اؼبفاىيم كاؼبعارؼ اعبديدة اليت ىم حباجتها لسٌد مطالبهم يف آّاالت الضركريٌة ا

                                                   
 .691صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .535صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 .1572. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3

 .1572ص
 .3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
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معٌربة كاحدة، كذلك تبعا لغياب التعٌدد كالتنوٌع يف إُف توسيعها كإثرائها، كقد عٌرب ىذا اؼبصطلح بكلمة 
 " الذم يقابلو يف العربية صوت "الياء" مطلقا. jتعريب الصوت األجنيٌب"

 حقل الرياضة البدنّية: . 9

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 Baseball1 فر/
 Baseball2إنج/

لعبة دبضرب ككرة يشًتؾ فيها فريقاف » 3بيسبوؿ
يلعب كٌل فريق بالتناكب يف اؼبلعب كعندما 
يتٌم الضرب يركض الالعبوف يف مسار 
مؤلَّف من أربع قواعد بشكل معٌُت من 

 4«أجل إحراز الٌنقاط.

 ترجم بػػػػػػػ: -
 ."لعبة المضرب"

 5إنج/
Taekwan do 

بغَت سالح، ابتكره فٌن الٌدفاع عن الٌنفس » 6تايكوندك
 7«الكوريٌوف كالصينٌيوف.

 ترجم بػػػػػ:-
"فن الدفاع عن 

 .النفس"
 
 

 Tennis 8فر/
 Tennis9إنج/

لعبة كرة تكوف غالبا بُت العبُت، تفصل » 10تًًنس
بينهما شبكة، كيتقاذفاف الكرة دبضربُت، 

 1«كقد تكوف بُت أربعة العبُت.

 ترجم بػػػػػػ:-
 ."لعبة المضرب"

                                                   
 .134عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .111عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
 . 1/277معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/277اؼبصدر نفسو، 4
 .1197عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  5
 . 1/280معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/280اؼبصدر نفسو، 7
 .1190عريب(: سهيإلدريس، ص-اؼبنهل )قاموس فرنسي8
 .1213عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  9

. كاؼبنجد يف اللغة العربية 89. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/302معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .154اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
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 Judo2فر/
 Judo3إنج/

جيودك
مصارعة يابانٌية ذبمع بُت التمرين الريٌاضٌي » 4

كفٌن الٌدفاع عن الٌنفس بال سالح "حصل 
 5«".اعبودكعلى اؼبيدالية الذىبٌية يف بطولة 

 

 Golf6فر/
 Golf7إنج/

: لعبة رياضٌية سبارس يف اعبولفلعبة » 8جولف
اػبالء على ماعب مٌتسع كفسيح جٌدا فيو 

عشرة حفرة ـبتلفة األبعاد، تقذؼ شباين 
 9«فيها كرات بواسطة عصٌي ـبصوصة.

 

 Racket10فر/
 Raket 11إنج/

لعبة يف ملعب كبَت بغَت شبكة، ؿباط » 12راكيت
بأربعة جدراف لشخصُت أك أربعة أشخاص، 
تلعب باستخداـ مضارب طويلة الذراع ككرة 

 13«قاسٌية سريعة.

 

 Karaté14فر/
 Karate15إنج/

لعبة رياضٌية تلعب بُت فردين على ملعب » 16كاراتيو
ؿبٌدد األبعاد، كىٌي فٌن الدفاع عن الٌنفس، 

 
 

                                                                                                                                                     
 .1/302معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  1
 .692عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي2
 .536اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص3
 .235. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/418معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 4
 .1/418معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 5
 .582عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي6
 .407اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص7
 .239. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/425معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 8
 . 1/425معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 9

 .1009صعريب(: سهيل إدريس،  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 . 817صكرمٌي، اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد ال11
 . 2/841معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .2/841اؼبصدر نفسو، 13
 .696عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي14
 .539اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص15
 . 3/1890معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 16
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حيث توٌجو الضربات كبو نقاط الٌضعف 
 1«اغبٌساسة، للضغط على جسم اػبصم.

 1«اػبصم.

 
 
 

 فر/
 إنج/

نوع من القتاؿ عند الصينيُت، يعتمد على » 2كونغ فو
األيدم كاألرجل كىو شبيو بلعبة الكاراتيو، 

 3«لعبة رياضٌية معركفة.كىو 

 

 Hockey4فر/
 Hockey5إنج/

لعبة تلعب على اعبليد بواسطة مضرب » 6ىوكي
 اؽبوكي كقرص حديدٌم. 

لعبة رياضٌية يتقاذؼ فيها الالعبوف كرة -
خشبٌية بصوعباف، قواعدىا شبيهة بقواعد  

 7«كرة القدـ.

 

 Yoga8فر/
 9Yogaإنج/

السيطرة على نظاـ من التمرينات غايتو » 10يوجا
 11«اعبسم كالٌنفس كالعقل "مارس اليوجا".

 11«اليوجا".

 

 

 التعليق على الجدول:

                                                   
 .3/1890اؼبصدر نفسو، 1
 . 3/1975معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 2
 .3/1975اؼبصدر نفسو ، 3
 .617عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي4
 .456اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص5
 .1495إسكندر حشيمو كآخركف، ص . كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل3/2375معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 6

 .1495ص
 .3/2375معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 7
 .1285عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي8
 .1237اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 .1573ة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصر 3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 10
 .1573ص
 .3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 11
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كاحدة، فبٌا يعكس لنا توافق اؼبعرٌبُت  صطلح من اؼبصطلحات الريٌاضية الٌدخيلة بكلمةعٌرب كٌل م
 من أىل االختصاص على تعريب األصوات األجنبية حبركؼ عربية موٌحدة يف ىذه اؼبصطلحات بعينها. 

 

 السّياسة:مصطلحات حقل . 10

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 Aristocratie1فر/
 2Aristocracyإنج/

نظاـ سياسي طبقٌي استبدادم، » أرستقراطية
يتوُف فيو اغبكم طبقة من النبالء أك 

 3 «األشراؼ دكف عامة الشعب.

 

 Impérialism4فر/
 5Imperialismإنج/

Imperialism 

استعمار أك احتالؿ أك نزعة تسٌلطٌية » 6إمّبيالٌية
من بعض الٌدكؿ لالستحواذ على 
بعض األقاليم اؼبستقلة أك شبو 
اؼبستقلة، بالسيطرة االقتصادية 

 -"مقاكمة اإلمّبيالٌيةكالسياسٌية
 7«اإلمّبياليَّة اإلسرائيليَّة/ السياسٌية".

 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 8بالقاىرة.

 9فر/
Technocratie 

1إنج/

 2تكنوقراط
 3ًتكنػيٍقراط

مفهـو حديث نشأ مع اٌتساع أثر »
الثورة الصناعٌية كالتكنولوجٌية يف أكائل 
القرف العشرين كيعٍت توِف العلماء 

 

                                                   
 .29عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .75عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
 .1/75عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار 3
 .639عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي4
 .485اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص5
 .39. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/116معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 6
 .1/116عمر ، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار 7
 .17/123ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 8
 .1184، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9
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Technocracy .4«مقاليد اغبكم 
 Théocratie5فر/

 6Theocracyإنج/
 

 7تيوقراطٌية
 8ثيوقراطٌية

على تعليل السلطة مذىب يقـو »
السياسٌية لدل صباعة على أساس 
االعتقاد الديٌٍت كمنها نظريٌة اغبٌق 
اإلؽبٌي يف اغبكم اليت تعتّب أف ا عٌز 
كجل مصدر السلطة، كأف اغباكم 
دبثابة ظٌل ا على األرض، كتقـو 

 9«.الثيوقراطٌية على أساس العنصريٌة

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 10."تيوقراطية"بالقاىرة 

 Diplomatie11فر/
 Diplomacy12إنج/

ؾبموعة القواعد كاألعراؼ كاؼببادئ » 13دبلوماسٌية
الدكلٌية اليت هتتٌم بتنظيم العالقات 
القائمة بُت الدٌكؿ كاؼبنظمات 

"عملت الدكلةي على تنشيط الدكلٌية
قطع السَّفَت  -العالقات الٌدبلوماسٌية

 14«العالقات الٌدبلوماسٌية".

 

 Démagogie15فر/
 Demagogy16إنج/

 1ديباجوجيا
 2ديباغوجية

حالة سياسٌية تًتؾ معها السلطة يف »
 يد اعبمهور فتعٌم الفوضى. 

 

                                                                                                                                                     
 .1083صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 1
 .  1/296معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .151يف اللغة العربية اؼبعاصرة:  كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص اؼبنجد3
 .1/296معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1197عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي5
 .1094اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص6
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 92عجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص. كاؼب1/308معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 7

 .159اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/337معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .337، 1/308اؼبصدر نفسو، 9

 .6/88اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع 10
 .406عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي11
 .244اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص12
 .445. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/723معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .1/723ؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية ا14
 .370، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 15
 .225صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 16
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 3«سياسة إغراء اعبماىَت.-
 Démocratie4فر/

 5Democracyإنج/
 

 6ديبقراطية
 7دمقراطية

إحدل صور اغبكم تكوف السيٌادة »
فيها للشعب، كسبارس إٌما مباشرة أك 

"ىناؾ عن طريق نواب عن الٌشعب 
حوؿ التَّدرهبي رغبة كبو التَّ 

 8«للدّْيبقراطٌية".

 

 Radicalisme9فر/
 Radicalism10إنج/
 

اذٌباه سيٌاسٌي يطالب باإلصالح » 11راديكالية
اعبذرٌم التاـ يف إطار آّتمع القائم، 

يقـو على إطالؽ اغبريٌة يف االقتصاد ك 
كعلى التفكَت العقاليٌن غَت اؼبتسرٌع 
قبل ازٌباذ اػبطوات اؼبؤديٌة 

 12«لإلصالح.

 
 
 
 
 
 

 Fascisme13فر/
 14Fascismإنج/

 ،فاشستية
 15الفاشية

مذىب سياسٌي كاقتصادٌم أٌسس »
يف إيطاليا يقـو على دكتاتوريٌة اغبزب 
الواحد كقمع اؼبعارضة كالتعٌصب 
القومٌي ك العنصرٌم كإعالء شأف 

 

                                                                                                                                                     
 .1/795معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .501اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2
 .1/795بية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العر 3
 .374عريب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي4
 .225اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص5
 .  307. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/795معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 6
. كاؼبنجد يف اللغة العربية 307. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/795ضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أ7

 .483اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص
 .1/795معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 8
 .1010، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .818صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 10
 .520. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/841معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .2/841معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .518عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي13
 .336اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص14
 . 3/1661معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 15
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اغبرب، كتدخل الٌدكلة يف كٌل مظاىر 
الٌنشاط االقتصادٌم كاغبماسة الوطنٌية 
كاغبرفٌية، كتدعوا إُف إقامة حكم 

م أكتقراطٌي مركزٌم على رأسو زعي
دكتاتورٌم، ظبٌيت ّٔذا االسم نسبة 
إُف منظمة سياسٌية إيطالٌية تدعى 

-1922فاشسيت أٌسست عاـ
  1.«ـ1945

 Fédéralisme2فر/
 إنج/

3Federalism 
 

ؾبموعة من الدكؿ أك الواليات » 4فدرالٌية
تتمحور حوؿ سلطة مركزيٌة تدير 
الشؤكف الٌدفاعٌية كالدبلوماسٌية، 

أك الواليات  كالنقديٌة، أٌما الدكؿ
التابعة فتهتٌم بالشؤكف االجتماعٌية 

 5«كالًتبٌية ك األمن.

 

فر/
6Francophonis

me 
 7Franciscanإنج/

رابطة تضٌم الٌدكؿ كالشعوب اليت » 8فرانكوفونٌية
تتحٌدث الفرنسٌية كلغة رظبٌية أك حىت 
لغة عاديٌة، كقد ظهر ىذا اؼبصطلح 

 9.«ألٌكؿ مرٌة يف القرف التاسع عشر

 

 10فر/
Confédéralisme 

 11إنج/

 1كيٍنفدرالٌية
 2كونفدرالية

تعاىد بُت أفراد أك دكؿ على عمل »
 3«موٌحد يف مواجهة العدٌك اؼبشًتؾ.

 

                                                   
 .1662، 3/1661اؼبصدر السابق ، 1
 .521، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .340صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 3
 . 3/1681عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار 4
 .3/1681اؼبصدر نفسو، 5
 .552عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي6
 .375اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 . 1683/ 3معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 8
 .3/1683اؼبصدر نفسو، 9

 .285، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .165صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 11
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Confederacy 

 التعليق على الجدول:

اضطراب يعكس تشٌتت ك فبٌا  بكلمتُت ـبتلفتُت دخيلةعرٌبت أغلب ىذه اؼبصطلحات السياسية ال 
عن مقابلة الٌصوت األجنيٌب -يف اغبقيقة-مة دكف األخرل الٌناجماالستعماؿ األصٌح لكلحوؿ  اؼبعربُت

كما يف )كنفدرالية/كونفدرالية، طويلة  ، كمرٌة أخرل حبركة مرٌة حبركة قصَتةالواحد بأصوات عربية ـبتلفة 
 تكنقراط/ تكنوقراط(.دمقراطية/ديبقراطية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 . 3/1964معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 . 3/1975اؼبصدر نفسو، 2
 .3/1964نفسو، 3
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 .حقل مصطلحات الطّب:11

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 Aspirine1فر/
 Aspirin2إنج/

 3أسّبين
 4أسبَتين

أقراص طبٌية تستعمل لتخفيف آالـ »
الٌصداع كاغبٌمى كالركماتيـز كغَتىا من 

 5«األمراض.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 6بالقاىرة.

 Eczéma7فر/
 Eczema8إنج/

 أكزيبا
 9إكزيبا

التهاب يف اعبلد يصحبو طفح جلدٌم »
 10«كبثور"اإلكزيبا القشريٌة".

 

 فر/
11Influenza 

 Influenza12 إنج/

 1أنفلونزا
ًإٍنًفليوىنزا

2 
ضٌبى معديٌة يسبٌبها فَتكس، يتمٌيز »

بالتهاب رشحٌي يف اعبهاز التنٌفسٌي أك 
اؽبضمٌي أك العصيٌب، ك يصحبها صداع 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 4"إنفلونزا".بالقاىرة 

                                                   
 .100، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .37صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 . 17. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/89معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .22. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة:  كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/89معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/89ـبتار عمر،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد5
 .5/14ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
 .439عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي7
 .286اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 .33لغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف ال1/106معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .132معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، ص10
 .657، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .506صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 12
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 3«كأرؽ.
 
 

 5Anémiaفر/
 6Anemiaإنج/

 7أنيميا
 8إنيميا
 أنيمٌية
 

فقر الٌدـ، حالة مرضٌية ناذبة عن نقص 
كمٌية الٌدـ أك بعض مكٌوناتو  »

كاؽبيموجلوبُت مصحوبا بشحوب 
 9«.كإعياء كخفقاف

 

 10idezفر/
 11idezإنج/

ينتقل بالتواصل اعبنسٌي فَتكس معد » 12إيدز
أك بواسطة خاليا كإفرازات عضويٌة  
كالٌدـ كالٌلعاب فيسبب خالال يف نظاـ 
اؼبناعة يف اعبسد كيعٌرض اؼبصاب 
اللتهابات حاٌدة كغريبة تؤدم إُف 

 13«موتو.

 

 Pathologie14فر/
 Pathology15إنج/

 16باثولوجيا
 

باثولوجية، قسم من علم الطٌب، »
األمراض يبحث فيو عن أسباب 

 

                                                                                                                                                     
 . 1/132معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
.  كاؼبنجد يف اللغة العربية 30. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص132للغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، صمعجم ا2

 .49اؼبعاصرة:  كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/302رىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أق4
 .132معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص3
 .70عريب(سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي5
 .25اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي ، ص6
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو 31.اؼبعجم الوسيط، ص1/134معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 7

 .50كآخركف، ص
 . 1/134معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 8
 .1/134اؼبصدر نفسو ، 9

 .634عريب(سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي10
 .567ص عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 11
 . 1/143معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 12
 .1/143اؼبصدر نفسو، 13
 .882عريب(:سهيل إدريس ، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي14
 .718اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص15
 . 1/153معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 16
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 1«كأعراضها كتشخيصها.
 2Béribériفر/

 3Beriberiإنج/
مرض ينشأ عن نقص » 4برم برم

فيتامُت)ب(كيتمٌيز بالتهاب األعضاء 
 5«كنقص القلب.

 
 
أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -

 6بالقاىرة.
ىو مصطلح مرٌكب من -

 كلمتُت عن طريق التكرار.
 Pellagre7فر/

 8Pellagraإنج/
من أمراض سوء التغذيٌة، من مرض » 9بالجرا

أعراضو التهاب جلد اؼبريض كاألغشٌية 
اؼبخاطٌية كاضطرابات األجهزة اؼبعديٌة 

 10«كاؼبعويٌة.

 
 
 
 
 

 Diphtérie11فر/
 Diphteria12إنج/

 13ًدٍفًتٍيا
 14ًدٍفًتَتية

مرض معد يصيب األطفاؿ دكف »
العاشرة، تنتقل عدكاه عن طريق الٌرزاز 

الصحيح من الذم يستنشقو الطفل 
طفل مصاب باؼبرض، كيستقر 
اؼبيكركب يف الغشاء اؼبخاطٌي غبنجرة 
اؼبريض مفرزا بعض السمـو اليت تقضي 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 1بالقاىرة.

                                                   
 1/153اؼبصدر نفسو، 1
 .143، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .63صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 3
. كاؼبنجد يف اللغة العربية 53. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/199معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4

 .88اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/199عاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼب5
 .1/283ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
 .889، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .724صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 8
 .1/237معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .1/237اؼبصدر نفسو، 10
 .406، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .244صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 12
 . 1/752معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .470اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص14
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غلى األنسجة، كتنتج الوفاة عن زبريب 
ىو األنسجة خصوصا أنسجة 

 1«القلب.
 
 

 Dysenterie3فر/
 4Dysenteryإنج/

 5دكسنتاريا
 6دكسنطاريا

مرض يصيب األمعاء الغليظة يتميز »
بكثرة التّبٌز، كيسمى بالٌزحار، كيعرؼ 

 .7«بالدكسنطاريا

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 8."الّزحار"بالقاىرة 

 
 Rhumatisme9فر/

10إنج/

Rheumatism 

 11ركماتيـز
 12ركماتـز

مصطلح عاـ يطلق على حاالت »
ـبتلفة من آالـ العضالت كاؼبفاصل 

 13.«كاألنسجة اللٌيفٌية

 

 Sarcome14فر/
 Sarcoma15 إنج/

سىركوما
16 

 17سركومة
 

كـر خبيث ينشأ عن ربٌوؿ مفاجئ يف »
نوع خاليا النسيج الضاـ، حيث ينمو 
بسرعة كيبلغ حجما كبَتا، ينتهي بوفاة 
اؼبريض إف َف يعاًف يف الوقت اؼببٌكر، 
أسبابو غَت معركفة، أىٌم ظاىرة يف ىذه 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 1."ورم لحمي"بالقاىرة 

 
 
 

                                                                                                                                                     
 .1/335ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .1/752اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية 1
 .427، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .281صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 4
 . 1/787معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .497اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص6
 .1/787معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .1/335ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 8
 .1069عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي9

 .870اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص10
 . 2/963معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .599كف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخر 384اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص12
 .2/963معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر ، 13
 .1095، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .1026عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 15
 . 3/1061معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 .665جد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، صاؼبن17
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اعبديدة ىي مقدرهتا على اػباليا 
التسٌرب كالنفاذ إُف أعضاء أخرل يف 
اعبسم مسبٌبة أكراما ثانويٌة سركومٌية 

 1«تكوف دائما السبب يف الوفاة.

 
 
 
 
 

 Gangréne3فر/
 Gangrene4 إنج/

 5غنغرينا
 .6غنغرينة
 

موت أك تلف جزء كاحد من جسم »
حٌي، نتيجة نقص تزكيد اعبسم بالٌدـ، 

 7«أك اإلصابة أك اؼبرض.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 8."غنغرينا"بالقاىرة 

 Cocaine9فر/
 Cocain10 إنج/

 11كوكائُت
 12كوكايُت

ـبٌدر يستخرج من أكراؽ الكوكا، »
كيستعمل يف الطٌب للٌتخدير 

 13«اؼبوضعٌي.

 
 
 

 14Cholestérolفر/
15إنج/

Cholesterol 

 16كولسًتكؿ
 17كوليسًتكؿ

أحد أنواع الٌدىوف اليت وبتاجها »
 18«اعبسم لبناء الصٌحة السليمة.

 

 

                                                                                                                                                     
 .1/351ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .2/1061معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .566، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .390صؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ا4
 . 2/1645معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1066. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/1645معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .2/1645عمر،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار7
 .1/339ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 8
 .261، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .147صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 10
 .1257اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف 3/1971معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 . 805كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص .3/1971معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .3/1971معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .245صعريب(:سهيل إدريس، -اؼبنهل)قاموس فرنسي14
 .132اؼبغٍت  الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص15
 .  3/1972معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 .  3/1972اؼبصدر نفسو، 17
 .  3/1972نفسو، 18
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    التعليق على الجدول:

؛ حيث قبد لكل مصطلح يف ىذا اعبدكؿ بصورتُتالٌدخيلة ة صطلحات الطبيٌ معظم اؼب عرٌبت 
استبداال قد يّبٌره تنوٌع اؼبصدر اختالفا صوتيا يستبدؿ فيها صوت عريٌب بآخر ـبتلفتُت أجنيٌب كلمتُت 

 من جهة أخرل.بأصوات ـبتلفة مقابلة الصوت األجنيٌب الواحد ك منو من جهة،  قًتضٌم اؼباللغو 

 الطبيعة والفيزياء: مصطلحات حقل . 12

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 1Atmosphèreفر/
 2Atmosphereإنج/

Atmosphere 

  4«كحدة ضغط جوٌم.» 3أسبوسفَت

 Ampère5فر/
 Ampere6 أنج/

كحدة قياس شٌدة التيٌار الكهربائٌي، » 7أمبَت
 8«كتقاس جبهاز األميًت.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 9بالقاىرة.

 
 10Ammétreفر/

 11Ammeterإنج/
العربية أقره ؾبمع اللغة - 1«جهاز قياس التٌيار الكهربائٌي.» 12أميًت

 بالقاىرة

                                                   
 .105، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .40صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 . 1/58معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/58اؼبصدر نفسو، 4
 .65، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .23صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 6
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 25ص. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 1/116معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7

 .39اؼبعاصرة:  كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/116معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .5/35ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 9

 .65، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .23صيد: حسن سعيد الكرمٌي، اؼبغٍت الفر 11
 . 1/125معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
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 2المقياس األمبيرّي"."
 
 
 
 

 Antimonié3فر/
 Antimony4إنج/

 5أنتيموف
 6أنتموف

عنصر فلزٌم، بلورٌم الٌشكل، »
قصديرٌم الٌلوف، صيلب، يوجد يف 
حالة أنيقة أك مٌتحدا مع غَته من 

 7«العناصر.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 8."أنتيمون"بالقاىرة 

 Ozone9 فر/
 Ozone10إنج/

طبقة من غاز األكسجُت ثالثٌي » 11أكزكف
الذرٌات، ربيط باألرض على 
ارتفاعات عالٌية منها، كىو أنشط  
كيميائيا من األكسجُت العادم، 
وبمي الكائنات اغبٌية على األرض 
من ـباطر األشعة فوؽ البنفسجٌية 
اؼبنبعثة من الٌشمس، كيستعمل أيضا 

 12«يف تعقيم اؽبواء كمياه الٌشرب.

 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -كحدة قياس مقاكمة مركر التٌيار » 1أـك Ohm13فر/

                                                                                                                                                     
 .1/125اؼبصدر نفسو، 1
 .5/39ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .78، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .28صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 4
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 29. اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/127معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5

 .46اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .46كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص6
 .1/127بية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العر 7
 .5/33ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 8
 .858، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .702صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 10
 .53. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/138ر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عم11
 .1/138معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .840، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
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الكهريٌب يف موٌصل، كتقاس جبهاز   Ohm1 إنج/
 3«األكميًت.

 4بالقاىرة.
 
 
 

 Ohmmétre5 فر/
 6Ohmmeterإنج/

 7أيكميًت
 8أكمًت

أقره ؾبمع اللغة العربية - 9«جهاز لقياس اؼبقاكمة الكهربائٌية.»
 بالقاىرة:

 10."مقياس األومّيات"
 Ionosphére11فر/

 12إنج/
Ionosphere 

 

 13أيونوسفَت
 

الطبقة الثالثة للغالؼ اعبوٌم كاليت »
تعلو طبقة السًتاتوسفَت كتصل إُف 
ارتفاع طبسمائة كيلومًت فوؽ سطح 

 14«األرض.

 االشتراك االصطالحي:
حقل اعبيولوجيا+ حقل 

 الفيزياء.

 Bauxite 15فر/
 Bauxite16إنج/

.» 17بوكسيت أقرٌه ؾبمع اللغة العربية - 18«صخر يستخرج منو األلومنيـو
 19بالقاىرة.

 االشتراك االصطالحي:

                                                                                                                                                     
 .54. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/142ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد 2
 .680صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 1
 .142، 1/141معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/146ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 4
 .840، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .792عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 6
 .1/142معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .54اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص8
 .1/142أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: 9

 .5/39ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 10
 .676عريب(: سهيل أدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي11
 .608عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 12
 .1/146ـبتار عمر،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد13
 .1/146اؼبصدر نفسو، 14
 .138، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 15
 .55صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 16
 . 1/264معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 17
 .1/264اؼبصدر نفسو، 18
 .3/79ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: 19
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حقل اعبيولوجيا+ حقل 
 الفيزياء.

 
 
 
 

 1Bolomètreفر/
 2Bolometerإنج/

 3بولوميًت
 

أداة لقياس الطاقة اإلشعاعٌية عن »
طريق ربط التغٌَت يف اؼبقاكمة لعنصر  

 4«الطٌاقة اؼبمتٌصة.كهربائي بكمية 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 :بالقاىرة

 5."المحّر الطّيفّي"
 

 فر/
6Périscope 

 إنج/
7Periscope 

 8بَتيسكوب
 9بَتسكوب

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية - 10«منظار الغواصة.»
 11."الِمْئفاق" بالقاىرة

12فر/

Galvanomètre 
 13إنج/

 14جلفانومًت
 

مركر كاذٌباه تيار  جهاز يعٌُت »
كهربائي يف موٌصل، كيقيس 

 15«شٌدتو.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 بالقاىرة

 16."مقياس كلقاني"

                                                   
 .158، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .146عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
 . 1/265معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/265اؼبصدر نفسو، 4
 .5/38األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبلة ؾبمع فؤاد 5
 .896، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .851عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 7
 . 1/269معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .134لعربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، صاؼبنجد يف اللغة ا9

 .1/296معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .5/37ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 11
 .565، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .389صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 13
 . 1/385معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .1/385اؼبصدر نفسو، 15
 .5/39ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 16
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Galvanometer 
 Dyne1فر/

 Dyne2إنج/
كحدة لقياس القوة يف النظاـ » 3داين

 4«اؼبًتٌم.
 

 5Décibelفر/
 6Decibelإنج/

كحدة قياس التفاكت يف منسوب » 7يسبلدً 
شٌدة طاقتُت، أك التفاكت بُت 

 8«صوتُت.

 

 9Dynamoفر/
 10Dynamoإنج/

مولد كهريٌب،ٌ آلة ربٌوؿ الطاقة » 11دينامو
 12«اؼبيكانيكٌية إُف طاقة كهربائٌية.

 ترجم بػػػػػػػػ: -
 ."مولد كهربّي"

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 13."دنمو"بالقاىرة 

 dynamique14فر/
 dynamics15إنج/

دبعناىا علم يبحث يف اغبركة » 16ديناميكا
 17«العاـ.

 

 ترجم بػػػػػػػ: -
 ."علم الحركة"

 18Dioptreفر/
 1Diopterإنج/

  3«كحدة لقياس قوة العدسات.» 2ديوبًت

                                                   
 .427، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .281صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 . 1/718بية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العر 3
 .1/718اؼبصدر نفسو، 4
 .354، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .217صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 6
 . 1/794معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .1/794اؼبصدر نفسو، 8
 .426، صإدريس عريب(: سهيل -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .281صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 10
 .502. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/797معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .1/797معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .1/139كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية 13
 .426، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .379عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 15
 . كاؼبنجد 307سيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص. اؼبعجم الو 1/797معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 .1/797معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 17
 .406، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 18
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 Deutéron4فر/
 Deuterium5إنج/

  7«نواة ذرٌة من بركتوف كنيوتركف.» 6ًديوتركف

 8Radiomeفر/
 Radium9إنج/

عنصر معدين مشٌع أبيض المع، » 10راديـو
الصناعات النوكيٌة، يستخدـ يف 

كتعاًف بو األمراض، كىو ذك نشاط 
، كعدده 26إشعاعٌي، كزنو الذرمٌ 

، كىو عنصر نادر الوجود 88الذرمٌ 
 11«ـ.1898اكتشف سنة

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 12بالقاىرة.

 
 
 
 
 

 Rontgen13فر/
 Rontgen14إنج/

  16«كحدة ؼبعايرة األشعة السينٌية.» 15ركنتجن

17فر/

Spectroscope 
18إنج/

Spectroscope 

منظار الطٌيف، جهاز ينظر فيو، » 1سبكًتكسكوب
فَتل الضوء األبيض ؿبٌلال إُف سبعة 
ألواف طبيعٌية  ىي:األضبر، الّبتقاِف، 
األصفر، األخضر األزرؽ، النيلي، 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 3."المطياف"بالقاىرة 

 

                                                                                                                                                     
 .347عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 1
 . 1/797صرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعا2
 .1/797اؼبصدر نفسو، 3
 .396، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .236صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 5
 . 1/797معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/797اؼبصدر نفسو، 7
 .1011ص، عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .818صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 9

 .520. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/841معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .2/841معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .5/34اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية 12
 .1077، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .1005عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 14
 .600لعربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة ا2/963معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .2/963معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 .1141، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 17
 .1011صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 18
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 2«البنفسجٌي.
 

 
 

 Sonar4فر/
 5Sonarإنج/

نظاـ يستخدـ األمواج الصوتٌية » 6سونار
اؼبرسلة كاؼبنعكسة لقياس كاستكشاؼ 

 7«األعماؽ.

 

 Sonométre8فر/
 Sonometer9إنج/

 10سونوميًت
 

جهاز كحيد الوتر إلنتاج اؼبوجات »
 11«الصوتٌية.

 
 

 Filtre12فر/
 13Filterإنج/

 14فلًت
 

شروبة اعبيالتُت أك الزجاج أك »
البالستيك اليت توضع أماـ عدسة 

 15«الكامَتا المتصاص ألواف معيٌنة.
 

 
 

 Photométre16فر/
17إنج/

Photometer 

 18فوتوميًت
 19فوتومًت

جهاز لقياس درجة ؼبعاف األجساـ »
اؼبضيئة كمقدار الضوء الصادر 

 1«منها.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 2."الـِمْضوأ"بالقاىرة 

                                                                                                                                                     
 .2/1030معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .5/37ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 3
 .2/1030فسو، اؼبصدر ن2
 .1131، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .1001اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص5
 . 2/1141معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .2/1141اؼبصدر نفسو، 7
 .1132، صعريب(: سهيل إدريس -هل )قاموس فرنسي اؼبن8
 .1112عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 9

 . 2/1141معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .2/1141اؼبصدر نفسو، 11
 .532، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .347ٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغ13
 . 3/1737معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  14
 .3/1737اؼبصدر نفسو، 15
 .907، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 16
 .738اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص17
 . 3/1750معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 18
 .1113اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص 19
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 3Chromiteفر/
 Chromaticإنج/
 

 4كركميت
 

عناصر اغبديد  معدف مكوف من»
، يوجد يف  كاألكسجُت كالكرـك
الطبيعة على ىيئة كتل، تعٌد خاما 

 .«5.للكرـك

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 6بالقاىرة.

 Cobalt7فر/
 Cobalt8إنج/

 9كوبالت
 10كوبلت
 

جسم بسيط، أبيض الٌلوف، شديد »
الصالبة ال يوجد يف الطبيعة حرٌا بل 
مرٌكبا مع بعض العناصر، أكجو 
استعمالو عديدة أخٌصها تلوين 

 «11.الٌزجاج كاػبزؼ

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 12."كوبلت" بالقاىرة

 13Micronفر/
 micron14إنج/

 15ًمٍكركف
 .16ميكركف

كحدة قياسٌية يف علم آّهريٌات، »
كىي جزء كاحد من األلف من 

 17«اؼبيلمًت.

 

                                                                                                                                                     
 .3/1750معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .5/38ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .247، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 . 786. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/1927لعربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة ا4
 .3/1927معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
مصر،  -األمَتية، القاىرة ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع6

 .12/31ـ، 1970ق / 1390
 .234عريب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي7
 .146اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 . 3/1968معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .1255العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص . كاؼبنجد يف اللغة3/1968معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .3/1986معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .1/167ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 12
 .783، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .593يد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت الفر 14
 .1351. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2114معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 . 3/2147معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 .2147، 3/2114اؼبصدر نفسو، 17



 المعاصرة التعريب في إثراء العربّية دور             ثالث                          صل الـــالف
 

 
643 

 1Mécaniqueفر/
 2Mechanicإنج/

 3ميكانيكا
 

 4ميكانيك

فرع من فركع الفيزياء يبحث يف »
الطاقة كالقول كأثرىا يف األجساـ 

 5«اؼبتحرّْكة كالٌساكنة.

 أقرٌه ؾبمع اللغة العربية-
 
 6."ميكانيكا"بالقاىرة  
عيرؼ ىذا العلم قديبا -

" علم الحّيلعند العرب بػػػػ"
كىو قسم من علم 

 7الفيزياء.
 Néon8فر/

 Neon9إنج/
نػىييوف

10 
نًييوف

11 
خامل نادر الوجود يوجد غاز »

بكمٌيات ضئيلة جٌدا يف الغالؼ 
الغازم، كوبصل عليو بواسطة التقطَت 
التجزيئي للهواء السائل، يستعمل يف 
صٌمامات التٌلفزيوف كأنابيب 

 12«الٌتفريغ.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 13بالقاىرة.

 14Hertzفر/
 15Hertzإنج/

كحدة قياس الًتٌدد كتساكم ترٌدد » 1ىرتز
 2«التيٌار الكهربائٌي يف ثانٌية كاحدة.

 

                                                   
 .767، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .612اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 3/2147معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1372. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2147معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/2147العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة 5
 .1/146ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
: الفارايب؛ أبو نصر، تقدًن كشرح: علي أبو ملحم، دار كمكتبة اؽبالؿ للطباعة كالنشر، بَتكت7 لبناف، الطبعة األكُف، -إحصاء العلـو

 .63ـ، ص1996
 .818، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .657اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 . 3/2314معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 967. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/2314معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11

 .1468اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .3/2314معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 -رةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتيٌة، القاى13

 .2/12ـ، 1960ق / 1380مصر،
 .612، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .450اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 15
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 3Wattفر/
 Watt4إنج/

 5كات
 6كاط

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية - 7«كحدة قياس التيار الكهريٌب.»
 8."الَوطِّيَّة"بالقاىرة 

 9Wattmètreفر/
 10إنج/

meter-Watt 

 11كاطمًت
 

مقياس كاطٌي، أداة للقياس بوحدة »
للطاقة الساريٌة يف دائرة  الواط 

 12«كهربائٌية.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 بالقاىرة:

 13."المقياس الواطِّّي"
ىو مصطلح مرٌكب تركيبا -

مزجيا من الكلمتُت 
 "كاط"ك"مًت". اؼبعرٌبتُت

 

 التعليق على الجدول:

اليت سبقتو،  مقارنة باغبقوؿ العلمية اؼبعربةاؼبصطلحات الفيزيائية أٌكؿ مالحظة نسجلها ىو كثرة  
إُف العربية اؼبعاصرة دكف  ّٔا كىو ما يؤٌكد دقة مفاىيمها اليت فرضت على اؼبعرٌبُت نقلها ّٔيئتها اليت دخلت 

 أيضا، كما نالحظ ة بكلمة كاحدةمعرٌب كؽبذا كردت أغلبها، كغموضها التباسهاخوفا من  ، كذلكتغيَت
دفات أكعبارات اصطالحٌية عربٌية تعٌّب عن معانيها  لوضع مراؾبمع اللغة العربية بالقاىرة اجتهاد أعضاء 

 كبديل للكلمات اؼبعرٌبة. 

                                                                                                                                                     
 .1479. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2341معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .3/2341ة اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربي2
 .1283، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .1204اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص4
 . 3/2391معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1502بٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العر 3/2391معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .3/2391معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .5/35ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 8
 .1283، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .1335يب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، صعر  –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 10
 . 3/2391معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .3/2391اؼبصدر نفسو، 12
 .5/39ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 13
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 م االجتماع:و علمصطلحات حقل . 13

المصطلح باللغتين 
 واإلنجليزيّةالفرنسّية 

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

فر/
Bourgeoisie1 

إنج/
Bourgeoisie2 

 3الّبجوازيٌة
 4البورجوازيٌة

تتمٌيز ّٔا األعماؿ الفنٌية كاألدبٌية حالة »
اليت تبعد عن قضايا الشعب كتغرؽ يف 

 5.«الًتؼ الفٍتٌ 
 

 االشتراط االصطالحي: -
حقل اآلداب +حقل 

 الفنوف+ حقل االجتماع.

 Démocratie6فر/
Démocratie6 

إنج/
Democracy7 

 8ديبقراطية
 9دمقراطية

أسلوب يف اغبياة يقـو على اؼبساكاة »
كسيادة  كالتَّفكَتكحرّْيٌة الرَّأم 

 10«الشَّعب.

 االشتراط االصطالحي: -
حقل السياسة+ حقل 

 االجتماع.

 11فر/
Libéralisme 

 1Liberalismإنج/

مذىب يقـو على االعتقاد يف أنبٌية » 2ليّبالٌية
حريٌة الفرد كرفاىيتو، كإمكانٌية التقٌدـ 
االجتماعٌي من خالؿ تغيَت التنظيم 

 

                                                   
 .168عريٌب(:سهيل إدريس، ص-اؼبنهل)قاموس فرنسي1
 .83حسن سعيد الكرمٌي، ص اؼبغٍت الفريد:2
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 47. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/183معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3

 .77اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف ، ص
 . 1/262معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .262، 1/183نفسو،  اؼبصدر5
 .374عريب(: سهيل إدريس، ص-اؼبنهل )قاموس فرنسي6
 .225اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 307. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/795معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
.  كاؼبنجد يف اللغة العربية 307. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/795معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .483اؼبعاصرة: كميل اسكندر حشيمو ك آخركف، ص
 .1/795معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .719، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
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Liberalism .3«االجتماعي ك ذبديده 
 Utopie4فر/

 5Utopiaإنج/
أفكار متعالٌية تتجاكز نطاؽ الوجود » 6يوتوبيا

اؼباٌدم للمكاف، كربتوم على أىداؼ 
كنوازع العصر غَت اٌققة، كتكوف ؽبا 
تأثَت ربويلٌي على النظاـ االجتماعٌي 

 7«القائم.

 

 

 التعليق على الجدول:

كىو  ،بكلمتُت ـبتلفتُتكتارة أخرل  كاحدة،كلمة بتارة خيلة اؼبصطلحات االجتماعية الدٌ  تعرٌب 
البعض كاختالفهم يف األصوات األجنبية بعض توافق اؼبعرٌبُت من أىل االختصاص يف نقل  يعكسما 
، كنتيجة حتمٌية لنزعتهم الفردية يف التعريب كعدـ االلتزاـ جبميع قواعد التعريب اليت كضعها آّمع خرلاآل

 اللغوم بالقاىرة. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 .566رمٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الك1
 .1311. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2053معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .3/2053معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1249، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .1174ن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت الفريد: حس5
 . 3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .3/2520اؼبصدر نفسو، 7
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 العلوم العسكريّة:مصطلحات حقل  .20

المصطلح باللغتين 
 واإلنجليزيّةالفرنسّية 

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 1Tactiqueفر/
 2Tacticإنج/

فٌن كضع اػبطط اغبربٌية كربريك » 3تىٍكتيك
اعبيوش يف اؼبيداف حبسب تطورات 

 4.«اؼبعركة

 

 Logistique5فر/
Logistique5 

 Logistics6إنج/

فٌن عسكرٌم يتعٌلق بتموين اعبيوش » 7ليوجٍستية
كنقلها كإيوائها كتأمُت االتصاالت 

 8.«بُت كحداهتا

 

 

 التعليق على الجدول:

 العسكريٌة تعكس قٌلة اؼبصطلحاتك  كاحدة،معرٌبة اؼبعريٌف كٌل بكلمة  عٌرب مصطلحٍي ىذا اغبقل 
االصطالحات العربية نقل اؼبفاىيم اعبديدة ببُت من علماء اللغة العربية ذكم االختصاص يف اجتهاد اؼبعرٌ 

 دخيلة. اقًتاضهااؼبناسبة بدال من 

                                                   
 .1200، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1197عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 86. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/196صرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعا3

 ,151اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/196معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .730، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .581الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت 6
 .1306. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2045معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7

 .1306ص
 .3/2045معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
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 العلوم اللغويّة:مصطلحات حقل  .21

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 Phonologie1فر/
 Phonology2إنج/

 ترجم بػػػػػػػػػػ: 4«دراسة النظاـ الٌصويٌت.» 3فونولوجيا
"علم األصوات 

 .الوظيفّي"
 Philologie5فر/

 Philology6إنج/
علم الفيلولوجيا: علم يبحث عن •» 7فيلولوجيا

 8.«أصوؿ الكلمات ك اشتقاقها
 

 

 التعليق على الجدول:

اللغويات الباع الكبَت كالواسع للعرب يف حبث كدراسة تعكس قٌلة اؼبصطلحات الٌدخيلة يف حقل 
كل  عٌربىذا كقد  العلـو اللغوية العربية بأنواعها اؼبختلفة كاؼبتشٌعبة خاصة آّاؿ الصويٌت بفركعو اؼبتعٌددة،

 بصيغة كاحدة بعيدا عن التعٌدد كاالختالؼ. مصطلح منها 

 

                                                   
 .906، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .738اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .3/1755معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1755اؼبصدر نفسو، 4
 .905، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .737اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 . 3/1761معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/1761اؼبصدر نفسو، 8
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 م النفس:علمصطلحات حقل  .22
المصطلح باللغتين 

سّية و اإلنجليزيّة الفرن
 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 مالحظات مدلولو

 Freudism1فر/
 freudism2إنج/

نظريٌات فركيد اٌلل الٌنفسٌي النّْمسوٌم يف » 3فركيديٌة
تشخيص كعالج اغباالت العصابيَّة كالذىانيَّة 

 4 «كتفسَت األحالـ.

 

 Hystérie5فر/
 Hysterics6إنج/

ياف، ينشأ عيصاب »  7ىستَتيا يتميَّز بانفعاالت تشنُّجيَّة كىىذى
عن صراع داخلٌي كاضطرابات نفسيَّة، نوع من 

 -االضطراب العقلٌي "ظهرت عليو أعراض اؽًبٍستَتيا
 8«ضحك ضحكة ًىٍستَتيَّة: دالٌة على ًىٍستَتيا".

 8«ًىٍستَتيا".

 

 

 التعليق على الجدول: 

                                                   
 .554ص ،عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي  1
 .470عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  2
 .3/1703معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1703اؼبصدر نفسو، 4
 .631، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .564عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  6
 .1484. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة:  كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2350معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7

 .1484ص
 .3/2350رة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاص8
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يعكس صورتو الٌدخيلة اليت اقًتض عٌرب كٌل مصطلح من ىذا اغبقل بكلمة كاحدة تعريبا حرفٌيا 
ّٔا من جهة، كتوافق اؼبعربُت يف نقل أصواهتا دكف تغيَت أك ربريف يف ىيئتها من جهة أخرل، كذلك لغياب 

 بكل كضوح كدقة.اؼبرادؼ اؼبناسب للتعبَت عن معانيها 

 

 

 الفلسفة:مصطلحات حقل  .23

المصطلح باللغتين 
 واإلنجليزيّةالفرنسّية 

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو المعّربةالكلمة 

1فر/

Epistémologie 
2إنج/

Epistemology 

 3إبستمولوجيا
 4إبستيمولوجيا

فرع من فركع الفلسفة يهتم بنظريٌة »
 5.«اؼبعرفة

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 6."إبستمولوجيا" بالقاىرة

 Epicurien7فر/
 8Epicureanإنج/

من أتباع اؼبذىب الذم أٌسسو » 9أبيقورم
-341الفيلسوؼ اليوناين أبيقورس

ـ، كىو مذىب مادٌم يٌتخذ من 270
عيدة كقبل  اللٌذة ىدفا أعلى للحياة السٌ 

كٌل شيء اللٌذة الركحٌية العقلٌية، كمالؾ 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 1بالقاىرة.

 
 
 

                                                   
 .480، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .307اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .1/54معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 . 1/54اؼبصدر نفسو، 4
 .1/54نفسو، 5
 .1/609ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: 6
 .479، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .306اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 4. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/57معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .04صرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، صاؼبعا
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ىذه اغبكمة العملٌية عندىم اؼبنطق كالعلم 
 1«الطبيعٌي "رجل أبيقورٌم".

 
 
 

 
 

 Ontologie3فر/
 4Ontologyإنج/

قسم من الفلسفة مرادؼ لعلم ما بعد » 5أيٍنطيوليوجيا
الطبيعة، يبحث يف طبيعة الوجود األكلٌية، 

 6«علم الوجود، علم الكائن.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 7بالقاىرة.

 8فر/
Pragmatisme 

إنج/
Pragmatism9 

 10براصباتية
بػىرىٍغماتية

11 
 

النتائج العملٌية، حركة فلسفٌية تؤٌكد »
كتشٌدد على اؼبنفعة ال اغبقيقة 

 12«اؼبوضوعٌية.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 13بالقاىرة.

14فر/

Dialectique 
 Dialectics15إنج/

 16دياليكتيكية
 17دياليكتيك

منهج يف التفكَت يقـو على ربليل الواقع »
كإبراز ما فيو من تناقضات سعيا إُف 

 18«ذباكزىا.

 

                                                                                                                                                     
 .1/611ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .1/57معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 . 844، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .684ٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرم4
 .48. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/131معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1/131معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/616بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية 7
 .957، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .771اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 . 1/180معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .83اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص11
 .1/180أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: 12
 .1/617ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 13
 .400، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .239اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص15
 . 1/793معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 .501اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص17
 .1/793معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 18
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فر/
Dynamisme1 

 Dynamism2إنج/
Dynamism2 

نظريٌة تفًتض كجود قٌوة كامنة يف » 3دينامٌية
 4«اؼباٌدة.

 

 Utopie5فر/
 6Utopiaإنج/

 7طوبيا
 

كٌل فكرة أك نظريٌة تسعى إُف اؼبثل »
األعلى كال تتصل بالواقع أك ال يبكن 

 8«ربقيقها.

 

 9فر/
Métaphysique 

10إنج/

Metaphysics 

اؼبوجود فرع من الفلسفة يبحث يف » 11ميتافيزيقا
الذم خرج عن عاَف الواقع إُف عاَف 

 12«اؼبعقوؿ.

 

 Yoga13فر/
 14Yogaإنج/

 15يوجا
 16يوغا

مذىب فلسفٌي ًىٍندكسٌي يهدؼ إُف 
السيطرة التٌامة على اعبسد كضبط القول 
اغبيويٌة كبلوغ الكماؿ كتدريب الضمَت 
ليصل إُف حالة من البصَتة الركحٌية 

الركح عن كالسكينة، كمن مٌث االرٌباد مع 
طريق التصٌوؼ كالتنٌسك كفبارسات فنٌية 

 

                                                   
 .426، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .281اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .503. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/797معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/797معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1249، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .1174اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 . 2/1419عمر،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار7
 .2/1419اؼبصدر نفسو، 8
 .779، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .619اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص10
 .1369. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2142معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .3/2142لغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم ال12
 .1285، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .1237اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص14
 .3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .1573لغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف ال3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
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كتقنٌية متنٌوعة كاعبلوس طويال دكف حركة 
 1كالتأٌمل "مارس اليوجا".

 

 

 التعليق على الجدول:

حيث قبد لكٌل مصطلح كلمة ؛ عرٌبت صبيع اؼبصطلحات الفلسفية الٌدخيلة على ىيئة كاحدة 
، باستثناء ٌّب عن مدلولو االصطالحٌي اعبديدكتع ،اؼبنقوؿ بو من لغتو األصل صورتو الدخيلةكاحدة سبٌثل 

مصطلح )إبستمولوجيا/ إبستيمولوجيا(علما أٌف آّمع أقٌر الصيغة األكُف اؼبعٌرب ّٔا نافيا بذلك زيادة )الياء(  
طلح )براصباتية/ ، كمص(é/eكحركة طويلة إُف جانب اغبركة القصَتة )الكسرة( يف مقابل الصوت األجنيٌب )

ما كمرة غينا مع أف آّمع أقر تعريب بصوت ي" مرة جgبراغماتية( الذم عٌرب فيو الصوت األجنيٌب "
راعاة "الغُت" مطلقا، كمصطلح )ديالكتيكية/ ديالكتيك( فبٌا نتج عن اختالؼ اؼبعرٌبُت يف تعريبها تارة دب

 نطقها األجنيٌب. القواعد كتارة دبراعاة

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
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 الفلك:   مصطلحات حقل  .24

المصطلح باللغتين 
 واإلنجليزيّةالفرنسّية 

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 Calypso1فر/
 Calypso2إنج/

كوكب إكس، عاشر كواكب آّموعة » 3كاليبسو
الشمسٌية كما يعتقد العلماء، يدكر يف مدار 
شبو متعامد على مدارات كواكب آّموعة 

حجمو يعادؿ حجم األرض طبس الشمسٌية، 
مرٌات، كيدكر حوؿ الٌشمس مرٌة كٌل سبعمائة 

 4.«سنة

 

 Neptune5فر/
 Neptune6إنج/

 

أحد كواكب آّموعة الشمسٌية، كترتيبو الثامن » 7وفتي بٍ نً 
قربا من الٌشمس، يسبقو أكرانس، كيليو بلوتو، 
وبيط بو غالؼ من غازات اؽبيدركجُت كاؼبيثاف 

 8.«يرل بالعُت آٌّردة كغَتنبا، كىو ال

 

                                                   
 .196، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .105اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 3/1891معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1891اؼبصدر نفسو، 4
 .819، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .657اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .1377. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2156معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7

 .1377ص
 3/2156اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية 8
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 التعليق على الجدول:

، خاٌصة كأهٌنما جاء متوافقُت يف الٌرسم األجنيٌب على على ىيئة كاحدةمصطلحي ىذا اغبقل  عرٌبا
مقابلة األصوات األجنبية مستول اللغتُت الفرنسية كاإلقبليزيٌة، فبٌا ينفي على اؼبعٌربُت اضطرأّم يف 

 يف تعريبهما. اؼبناسبة باألصوات العربية
 

 الكيمياء والصيدلة: مصطلحات حقل  .25

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّية واإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 1Azoteفر/ 
 Azote2 إنج/
 

 .3آزكت-
 .4أزكت-
 

غاز شفاؼ ال لوف لو كال رائحة كال »
طعم يعتّب من أىم العناصر الطبيعٌية 

كىو أكثر غازات اؽبواء اغبياتية 
مقدارا، يدخل يف تركيب اؼبواد 
الّبكتينٌية كاألنسجة اغبية اغبيوانية 

 5«كالنباتٌية.

 

 Hydrogéne6فر/
 Hydrogen7إنج/

 .8إدرجُت-
 .9إدركجُت-
 .1إيدركجُت-

غاز عدًن اللوف كالطعم كالرائحة »
كىو أخف العناصر، يتحد مع 

سبة خاصة فيكٌوف األكسجُت بن

أقٌرنبجمع اللغة العربٌية -
 5."إدروجين"بالقاىرة

                                                   
 .120، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .97عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
 .1كندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إس1/50معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 . 21. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/88معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/88، 1/50معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .626، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .474 الفريد، حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت 7
 .10. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/75معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص8
 .14. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/75معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9
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 .2ىدركجُت-
 .3ىيدركجُت-

 4«اؼباء.
 
 

 

 Acétone6 فر/
 Acetone7إنج/
 

سائل عضوٌم طٌيار ال لوف لو، ذك » 8أىسيتوف
رائحة فبٌيزة كيستعمل كمذيب لبعض 
الورنيشات "يستخدـ األسيتوف يف 

 9«إزالة طالء األظافر".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 10بالقاىرة.

 

 Acétyléne11 فر/
 Acetylene 12إنج/
 

 13أسيتيلُت
 

ـٌ قابل لالشتعاؿ، ال لوف لو » غاز سا
كال رائحة، ينتج عن إضافة اؼباء إُف  
كربوف الًكٍلس، ييستخدـ يف تذكيب 

 14«اؼبعادف كغبمها كيف اإلنارة.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 .15بالقاىرة 

 

                                                                                                                                                     
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 10. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/143معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1

 .57اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/177ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
صرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف،  . كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعا3/2333معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص2

 .1476ص
 . 3/2382معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص3
 . 3/2382، 3/2333، 1/143، 1/75معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص4
 .32، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .28عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 7
ٌية . كاؼبنجد يف اللغة العرب19. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/98معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8

 .22اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .                                 1/98معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص9

 .5/09ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنٌية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية، 10
 .32، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 . 6اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص12
 .26. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/98معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، ص13
 .1/98معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ،14
 .5/10أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنٌية اليت 15
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 Oxygéne1 فر/
 2Oxygenإنج/

 .3أكسجُت-
 .4أكسيجُت-
 .5أككسجُت-

عنصر غازٌم من عناصر اؽبواء عدًن »
س  اللَّوف كالطَّعم كالرَّائحة، يكٌوف طبي
اؽبواء اعبٌوٌم، كىو أساس التأكسد 
كاالحًتاؽ كضركرٌم لتنٌفس اإلنساف 

 6«كاغبيواف كالنبات.
 
 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 7."أكسيجين"بالقاىرة 

 

 Oxyde8/فر
 Oxide9إنج/

 .10أكسيد-
 .11أككسيد -
 

مركب ينجم عن ارٌباد األكسجُت »
مع عنصر آخر كاغبديد أك الفحم أك 

 12«الرصاص أك كبو ذلك.

 
 
 

 électrolyte13فر/
 Electrolyte14إنج/

منحل بالكهرباء، مركب كيميائي -» .15إلكًتكليت-
يتأيٌن عندما يتحٌلل كيصبح كسيطا 

 16«موٌصال للكهرباء.

اللغة العربية أقره ؾبمع -
 بالقاىرة

 17."المنحّل بالكهربّية"
ييم- 18Aluminiumفر/ أىليًمنػٍ

أقره ؾبمع اللغة العربية -معدف خفيف فٌضي قابل للطرؽ » .1

                                                   
 .858، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .702اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .33. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/106معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .22. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/107معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 . 1/139معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1/139، 1/107، 1/106معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .2/14ية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفن7
 .858، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .702اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 اللغة العربٌية . كاؼبنجد يف22. اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/106معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .33اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص

 . 1/139معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .139، 1/106اؼبصدر نفسو،12
 .445، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .291اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص14
 .37. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/111ضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أ15
 .1/111معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 . 5/34ؾبلة ؾبمع فؤاد األٌكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 17
 .60ص ،عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 18
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 1Aluminiumإنج/
 

 .3أىلىًمٍنيـو-
 .4ألومنيـو-

كالسحب كالٌصهر كال يصدأ يف 
اؽبواء، كػبواصو الكثَتة يستعمل يف  
كثَت من األغراض كبناء ىياكل 

أكاين الطٌهي الطائرات، كصناعة 
 5«كغَتىا.

 
 

 6.ألومنيوم""بالقاىرة 

 Insuline7فر/
 Insulin8إنج/

 .9أنسولُت-
 .10إنسولُت-

أقرٌه ؾبمع اللغة - 11«دكاء ؼبعاعبة مرض السٌكرٌم.»
العربيةبالقاىرة 

 12".ِإنسولين"
 االشتراك االصطالحّي: -

حقل الكيمياء+حقل 
 األحياء.

 Aniline13فر/ 
 Aniline 14إنج/

سائل زييت طٌيار ال لوف لو، ذك » .15أنيلُت-
رائحة نفاٌذة كطعم الذع، يستعمل 

 16«يف صنع بعض األصباغ.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 1بالقاىرة.

 

                                                                                                                                                     
 .25. اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/113معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،2
 .21اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص1
 .38ركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخ1/113معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1/115معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/113،115اؼبصدر نفسو، 5
 .1/160ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
 .665، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .513الكرمٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد 8
 .30. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/130معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .48. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/131معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .1/131ة اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربي11
 .16/17ؾبموعة اؼبصطلحات العلمٌية كالفنٌية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 12
 .72، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .25اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص14
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 31. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/134ر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عم15

 . 50اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/134معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
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 Baryum2فر/

 Barium3إنج/
 .4باريـو-
 

عنصر فلٌزٌم أبيض فضٌي قليل »
الٌصالبة، تستخدـ أمالحو يف صنع 

كالٌدىانات، كىو ؿبدكد  الٌزجاج
 5«االستعماؿ يف الصناعة.

 
 
 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
"  6.بالقاىرة "بريـو

 فر/
7Benzéne/

Benzine 
 إنج/

8Benzene/
Benzine 

بىنزين
9 
 10بًنزين

سائل طيار سريع االشتعاؿ ينتج »
عن تقطَت البًتكؿ كيستعمل كقودا 
لتشغيل اركات كىو مذيب جيد 
للزيوت كالٌدىوف، أقل كثافة من 

عصب  البنزينالكَتكسُت"يعد 
 11«الصناعات يف العصر اغبديث".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية  -
 .12بالقاىرة

 Potasse13فر/
 Potash14إنج/

أبيض يبتص الرطوبة،  جسم جامد» .15بوتاس-
كيذكب يف اؼباء، كىو من األغذية 
الالزمة للٌنبات كيأيت من حيث 

جاء اؼبصطلح موافقا -
للوزف العريٌب"فوعاؿ"اؼبزيد 
حبرفُت يف أصل لغتو 

                                                                                                                                                     
 .5/13قاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بال1
 .133، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .109عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 3
 .61، ص.  كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف1/154معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/154معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1/162ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 6
 .142،143، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .62اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 .120. اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/248العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة 9

. كاؼبنجد يف اللغة العربية 71. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص 1/248معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .120ر حشيمو كآخركف، صاؼبعاصرة: كميل إسكند

 .249، 1/248معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .1/162ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 12
 .951، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .768اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص14
 .128. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/260معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
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اغباجة إليو بعد اآلزكت 
 1«كالفوسفور.

 األجنبية.
 

 2Potassiumفر/
 3Potassiumإنج/

ؾبموعة عنصر فلٌزٌم لُت من » .4بوتاسيـو-
القلويات المع كالفضة، يتأكسد 
كيبتزج بالكلور كالكّبيت كغَتنبا 
فينتج تراكيب ـبتلفة، تستعمل لتغذية 

 5«النبات بعنصر البوتاس.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 6بالقاىرة.

 7Butaneفر/
 Butane8إنج/

غاز مرٌكب من الكربوف كاؽبدركجُت » .9بوتاف-
 10«يكثر استعمالو كقودا.

كرد اؼبصطلح على كزف -
عريٌب"فوعاؿ"يف أصل لغتو 

 األجنبٌية. 
أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -

 .11"بيوتان"بالقاىرة 
 Gazoline12فر/

 13Gasolineإنج/
أحد مستقطرات الٌنفط)البًتكؿ(كىو » .14جازكلُت-

 .15«البنزين
 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 16بالقاىرة.

 
أقره ؾبمع اللغة العربية -مادة بيضاء سكريٌة تكوف يف العسل » .3ٍجلوكوز- Glucose1فر/

                                                   
 .1/260معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .951، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .768، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرميٌ 3
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 75. اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص 1/260معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4

 .128اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/260معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 5
 .2/16العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات 6
 .185، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .99اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
 .128در حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكن1/260معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 9

 . 1/260معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 10
 .5/17ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 11
 .571، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .484 البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، صعريب(: منَت –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 13
 . 1/339معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .1/339اؼبصدر نفسو، 15
 .4/57ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 16
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كالثمار كغَتىا، تستخدـ يف صناعة  Glucose2إنج/
اغبلول كزبمَت الكحوؿ كدباغة 

 4«كمعاعبة التٌبغ.

 5."سكر العنب"بالقاىرة

 Gélatine6فر/
 Gelatin7إنج/

مادة شبو زاللٌية ليٌنة لزجة، غَت قابلة » .8جيالتُت-
للذكباف يف اؼباء، تستخرج من عظاـ 
اغبيواف كأنسجتو بإغالئو الطويل يف 

 9«اؼباء.

 
 
أقره ؾبمع اللغة العربية -

 10.بالقاىرة
 11Dieselفر/

 12Dieselإنج/
سائل قابل لالشتعاؿ، يستقطر من » .13ديزؿ-

البًتكؿ، كىو أكثر كثافة من السوالر 
 14«كالكَتكسُت.

 

 Dynamite 15فر/
 Dynamite16إنج/

مادة شديدة االنفجار، تشتمل مع » .17ًديناميت-
مركب نًتكجليسرين، كمادة ماصة 
مقاكمة للحرارة، تستخدـ يف التفجَت 

 18«كزرع األلغاـ.

 

                                                                                                                                                     
 .581، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .213. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/389معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .403اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .1/389معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .4/43ا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرى5
 .571، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .393اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
عربٌية . كاؼبنجد يف اللغة ال150. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/428معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8

 .242اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/428معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .4/38ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 10
 .402، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .240ن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت الفريد: حس12
 .501. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/794معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .1/794معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .426، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 15
 .281يد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت الفر 16
 .503. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/797معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 17
 .1/797معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 18
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 Rodéome1فر/
 2Rohdiumإنج/

.» .3الٌركديـو_ العربية أقرٌه ؾبمع اللغة - 4 «عنصر معدين شبيو بالكرـك
 .5بالقاىرة

 Zinc6فر/
 Zinc7إنج/

عنصر فلزٌم أبيض ضارب إُف الٌزرقة » .8زًٍنك
يكوف صلبا يف درجة اغبرارة العاديٌة، 
يصدأ عند تعٌرضو للهواء الٌرطب 
فيصبح رماديٌا، قابل للٌسحب 
كالطٌرؽ، موٌصل للحرارة كالكهرباء، 
تستخدـ مركباتو يف الطالءات 

كاألدكية، كيسمى كمبيدات اغبشرات 
  9» النوع غَت النقٌي منو خارصُت.

 
 
 
أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -

 .10بالقاىرة

 Saccharine11فر/
 Saccharin12إنج/

(e) 

سىكارين
13 

سىكرين
14 

سيكَّرين
15 

 

أحد نواتج قطراف الفحم أبيض »
الٌلوف بلورٌم تزيد حالكتو حواِف 

مرٌة على حالكة السكر  400
لتحلية الطعاـ  اؼبعركؼ؛ لذا يستعمل

للممنوعُت من تناكؿ السكر كىم 
 16 «مرضى البوؿ السٌكرٌم.

 

                                                   
 .1074، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .598انكليزم(: ركحي البعلبكٌي، ص –اؼبورد )قاموس عريب 2
 .2/959معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2/959اؼبصدر نفسو، 4
 .5/34ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 5
 .1287ص ،عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .1240اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 403. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص2/1000معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8

 .624اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1001، 2/100ـبتار عمر،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد9

 .5/34ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 10
 .1086، ص عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .892اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص12
 .2/1084معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .2/1084اؼبصدر نفسو، 14
 .681. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/1085معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .1085-2/1084معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
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 1Sulfateفر/
 Sulfate2 إنج/

سيٍلفىات-
كّبيتات كىي أمالح مؤلفة من » .3

امتزاج اغبامض الكّبييت بإحدل 
 4«القواعد.

 

 Silica5فر/
 Silica6 إنج/

 8«ثاين أكسيد السّْليكوف.» .7سليكا-
 
 

 

 Silicate9فر/
 Silicate10إنج/

مركب وبتوم على الٌسليكوف » .11سليكات-
كاألككسجُت، كعنصر كاحد أك أكثر 

 12«من اؼبعادف.

 

 Silicone13فر/
 Silicon14إنج/

عنصر فلزٌم يتكوف يف قشرة األرض » .15سليكوف-
على شكل سليكا ك سليكات، 
يستخدـ يف صناعة الٌزجاج كاػبزؼ 
كيف اؼبواد سريعة االلتصاؽ كالغراء، 
كيف األصباغ كاؼبواد العازلة، كاؼبطٌاط 
الٌصناعي، كما يستخدـ يف عمليات 
الٌزراعة اعبراحٌية كاعبراحة 

 .«16الًتقيعٌية

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 1."سيليكون"بالقاىرة 

                                                   
 .1157، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1054ؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، صا2
 .690. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/1095معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2/1095معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1122ص ،عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .965اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .2/1103معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .2/1103اؼبصدر نفسو، 8
 .1122، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .965اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص10
 . 2/1103معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .2/1103اؼبصدر نفسو، 12
 .1122، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .965اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص14
 . 2/1103معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .2/1103اؼبصدر نفسو، 16
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 2Solaireفر/
 3Solarإنج/

سيوالر-
سائل قابل لالشتعاؿ يستقطر من » .4

البًتكؿ، كيستعمل كقودا، كىو أقل  
كثافة من كقود الٌديزؿ، كدرجة غليانو 

 5«أعلى من درجة غلياف الكَتكسُت.
 
 
 

كرد اؼبصطلح على كزف -
يف أصل  "فوعال"عريٌب 

 لغتو األجنبية.

 Soda6 فر/
 Soda 7إنج/

 مركب من الصوديـو كاألكسجُت .8صودا-
 .9".الّصودانًتات  -"صودا كاكية

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية _
 .10بالقاىرة

 11Sodiumفر/
 Sodium12 إنج/

عنصر فلزٌم براٌؽ لٌُت، أبيض فضٌي  .13صوديـو-
قلوٌم، بالغ الٌنشاط، يتأكسد بسرعة 
يف اؽبواء، كمن مركباتو ملح الطعاـ 
ككربونات الصوديـو اؼبستعمل يف 
الغسيل ك نًتات الصوديـو كىو 

 . 14الٌسماد اؼبعركؼ

 

 15Vaselineفر/
 Vaseline 1إنج/

 .2فازلُت-
 .3فزلُت-

مادة رخوة لزجة ال لوف ؽبا، »
تستخرج من النفط كتستعمل  

 

                                                                                                                                                     
 .5/34اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة 1
 .1128، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .997اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص3
 . 465ة بالقاىرة، ص. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربي2/1139معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .2/1139معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .1127، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .995اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 .861ل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كمي2/1332معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 8
 .2/1332معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .5/34ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 10
 .1127، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .995اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص12
. كاؼبنجد يف اللغة 528. ك اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص2/1332معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13

 .861العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .2/1332معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .1255، صريب(: سهيل إدريسع -اؼبنهل )قاموس فرنسي 15
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 4«كدىن.
 Phosphore5فر/

 6Phosphorإنج/
 .7فيسفور-
 .8فوسفور-

عنصر جامد ال فلزٌم مضيء، »
أبيض اللوف عادة، يكتسب اللوف 
األصفر بتعرضو للضوء، قابل للتفاعل 
السريع مع األكسجُت، نشط  

مٌتحدا مع غَته كيميائيا، ال يوجد إالٌ 
من العناصر يف صورة مركبات، يعتّب 

 9«أىم غذاء للنبات بعد اآلزكت.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 .10"فسفور"بالقاىرة

 11Phosphateفر/
 Phosphate12إنج/

 .13فىوسفات-
 14فسفات-

امتزاج حامض الفسفوريك بأحد »
اؼبعادف كالبوتاس كاغبديد كغَتنبا كىو 

اليت سبٌد النٌبات  من األظبدة الٌزراعٌية
بعنصر الفسفور"مركب 

 15«فوسفايت".

 

 16Phénolفر/
 17Phenolإنج/

فىنيك، جسم مركب من الكربوف » .18ًفينوؿ-
كاؽبيدركجُت وبصل من تقطَت قطراف 

 

                                                                                                                                                     
 .1178اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص1
 . 3/1661معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .1092. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1661معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1661العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة 4
 .906، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .738اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 . 1094. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1708معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 . 3/1752معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .1752، 3/1708اؼبصدر نفسو، 9

 .2/15ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة، 10
 .906 عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .738اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص12
 .3/1745معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .1049كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص14
 .3/1745معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  15
 .904، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 16
 .737الكرمٌي، ص اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد17
 .1119. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1761معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 18
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الفحم اغبجرٌم، كىو صلب، أبيض 
اللوف ذك رائحة خاصة يستعمل 
معقما كمطٌهرا كيف صناعة اؼبفرقعات 

 1«كاألصباغ.
 Calcium 2فر/

 Calcium 3إنج/
 ، 4كالسيـو-
 .5كىٍلسيـو-

عنصر فلزٌم جَتٌم أبيض، يوجد 
دائما على ىيئة مرٌكب لشٌدة نشاطو 
الكيميائي، يعٌد اؼباٌدة الرئيسٌية يف 
تكوين العظاـ كاألسناف كاألنسجة 

مثل األكسيد -الٌنباتٌية، لبعض مركباتو
منفعة عامة "أكسيد -كالكّبيتات

: اعب  .6َت اؼبعركؼ".الكالسيـو

أقره ؾبمع اللغة  -
." اللًسيـو  7"كى

 Caoutchouc 8فر/
 9Caoutchoucإنج/

ماٌدة صفراء مرنة وبصل عليها من » .10كاكتشوؾ_
عصارة النٌباتات االستوائٌية خاصة من 
شجرة اؼبطٌاط، يتٌم معاعبتها 
كتشكيلها كتصنيفها يف منتجات  
كاؼبواد اؼبستخدمة للتوصيل 

كاألحزمة كاإلطارات الكهربائي 
 11«كاألكعٌية.

 

 جزء وبتوم على ماٌدة سريعة »  1كبسولة_  Capsule12فر/

                                                   
 .3/1761معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .194، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .104حسن سعيد الكرمٌي، ص اؼبغٍت الفريد:3
 . 3/1891معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
. كاؼبنجد يف اللغة العربية 795. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/1950معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5

 .1242اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1950، 3/1891جم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، مع6
 .1/165ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 7
 . 202، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .109اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 . 3/1892ؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية ا10
 .3/1892اؼبصدر نفسو، 11

 .204، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي  12
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االشتعاؿ ربًتؽ عند الٌضغط،  Capsule1 إنج/
كتستخدـ يف تفجَت القذائف ككبوىا. 
جزء وبتوم على ماٌدة سريعة 
االشتعاؿ ربًتؽ عند الٌضغط، 
كتستخدـ يف تفجَت القذائف 

 3 «ككبوىا.

 

 

 

ٍربيوجُت- Carbogéne4 فر/ مزيج غازم من األكسجُت ك غاز » .5كى
 6«الفحم يستعمل إلنعاش اؼبختنقُت.

 

 Carbone7فر/
 Carbon 8إنج/

عنصر ال فلزٌم أساسٌي يف تكوين » .9كربوف-
الفحم جبميع أنواعو، يوجد على 
صور ـبتلفة بعضها متبلور كالفحم ك 
بعضها غَت متبلور كاؼباس، كيدخل 

صبيع الكائنات  يف تركيب
اغبٌية"كربوف مشٌع: تسمية شائعة 

 .10«"14للكربوف

ؾبمع اللغة العربية  أقرٌه-
 11.بالقاىرة

على  اؼبصطلحكرد ىذا -
يف أصل  "فعلوف" كزف عريبٌ 

 لغتو األجنبٌية اؼبنقوؿ عنها.

ٍربونات- Carbonate12فر/  مسحوؽ أبيض مركب من اغبامض » .1كى

                                                                                                                                                     
 .3/1899معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2

 .189عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  1
 .3/1899اؼبصدر نفسو، 3
 .206، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 . 3/1917معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .3/1917اؼبصدر نفسو، 6
 .206، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .111اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص8
. اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل 782، 781. ك اؼبعجم الوسيط، 3/1917ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد 9

 .1221إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .3/1917معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .1/165ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 11
 .206، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
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جسم آخر، يستعمل الفحمٌي مع  Carbonate1 إنج/
أحيانا للمساعدة على إنضاج 

 3«اغببوب.
 Carbonyle4فر/

 5Carbonylإنج/
ٍربونيل- مركب مضاٌد للتعٌفن أضبر إُف ظبرة » .6كى

 «.7يستعمل يف صيانة األخشاب
 

 

 Carbohydrate 8فر/
إنج/

Carbohydrate9 

 ،10كربوىدرات-
-

 .11كربوىيدرات

 .ىدرات الفحم»

مكٌونة من عناصر مركبات كيميائية 
الكربوف كاؽبيدركجُت كاألكسجُت 

 «.12بنسب معيٌنة

اؼبصطلح منحوت من 
ك  (كربوف)الكلمتُت 

 .ىيدركجُت)

 13Cristalفر/
 14Crystalإنج/

مادة صلبة متجانسة، يتم تشكيلها « .15كريستاؿ-
بتكرير الٌنمط الثالثٌي األبعاد من 
الذرٌات كاأليونات أك اعبزئيات، 

ثابتة بُت كتكوف اؼبسافة 
 16»اؼبكٌونات.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 17".الِبلَّْورَةبالقاىرة "

أقره ؾبمع اللغة العربية -سائل قابل لالشتعاؿ، يستقطر من » .3ًكَتيكسُت- 1Kérosèneفر/

                                                                                                                                                     
 . 1223. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1917معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .111اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص1
 .3/1917اؼبصدر نفسو، 3
 .206، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .190عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  5
 . 3/1917معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .3/1917اؼبصدر نفسو، 7
 .206، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .111سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن 9

 . 3/1917معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 . 3/1918اؼبصدر نفسو، 11
 .3/1918نفسو، 12
 .331، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .201اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص14
 . 3/1928معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .3/1928اؼبصدر نفسو، 16
 .5/106ؾبلة ؾبمع فؤاد األٌكؿ للغة العربٌية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 17
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البًتكؿ، كىو أكثر كثافة من السوالر  Kerosene2إنج/
 4«يستخدـ يف اإلنارة.

 5بالقاىرة.
 

 Lactase6فر/
 Lactase7 إنج/

 .8لكتيز-
 .9لكتاز-
 

أنزًن موجود يف بعض اػبمائر »
ة للثدييٌات قادر كالعصارات اؼبعويٌ 

على ربويل سٌكر الٌلنب)اللكتوز(إُف 
 10«جلوكوز.

 

 Limonite11فر/
 12Limoniteإنج/

  14«معدف أكسيد اغبديد اؼبائٌي.» .13لىٍيمونيت-

 Morphine15فر/
 Morphine 16إنج/

ميرفُت-
17. 

 .18مورفُت -
ماٌدة شبو قلويٌة ـبٌدرة كمسٌكنة »

تستخرج من األفيوف، كتستخدـ يف 
األدكيٌة اػباٌصة باإلنساف 

 19«كاغبيواف.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 20."مورفين"بالقاىرة

                                                                                                                                                     
 .690، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
.  كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 807ع اللغة العربية بالقاىرة، ص. اؼبعجم الوسيط: ؾبم3/1977معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3

 .1260اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .541اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .3/1977معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .2/56ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة، 5
 .701، صعريب(: سهيل إدريس -)قاموس فرنسي اؼبنهل 6
 .548اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 . 3/2033معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .1298اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص9

 .3/2033معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 10
 .724، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .668عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 12
العربٌية . كاؼبنجد يف اللغة 850. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/2056معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13

 .1313اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .3/2056معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .800، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 15
 .639اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص16
 . 3/2089معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 17
 .1366. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2138للغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم ا18
 .2138، 3/2089معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 19
 .5/45، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة20
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 1Magnésiumفر/
 2إنج/

 Magnesium 

 .3مغنيزيـو-
 .4مغنيسيـو-

معدف صلب لونو يبيل إُف البياض »
الكثافة، يشبو الفٌضي، منخفض 

، كيتمٌيز بنشاط كيميائي  األؼبنيـو
شديد، وبًتؽ يف اؽبواء الطٌلق، 
كيستعمل يف مركبات صناعٌية 

 5«عٌدة.
 

 

 Méthane6فر/
 Methane 7إنج/

 .8ًميثاف-
 .9ميتاف-

غاز عدًن اللوف كالرائحة  »
سغ، 164، يتسٌيل يف0،55كثافتو

وبًتؽ يف اؽبواء، يتصٌعد من اكبالؿ 
ضويٌة يف الّبؾ كاؼبستنقعات، اؼبواد الع

يستعمل للٌتدفئة كألغراض  
 10«كيميائٌية.

 

 

 Méthanol 11فر/
 Methanol12إنج/

ـٌ.» .13ميثانوؿ-   14«سائل كحوٌِف ملتهب كسا

 15Nitrateفر/
 Nitrate1 إنج/

 .2ًنًٍتات-
 .3نًيًٍتات-

ملح وبصل من تآلف حامض »
النيًتيكي مع أحد األجساـ، كىو من 

 

                                                   
 .743، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .593اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .1350. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2112معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .1350. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2112تار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـب4
 . 3/2112معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .779، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .620اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 .1369. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2142ة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصر 8
 .1369اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص9

 .2143، 3/1242معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .779، صهيل إدريسعريب(: س -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .721عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 12
 . 3/2143معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .3/2143معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .823، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 15
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 4«اآلزكتٌية كثَتة االستعماؿ.األظبدة 
 
 
 
 
 
 

5فر/

Nitroglycérine 
 Nitroglycerinإنج/

6 

 ، 7نًتكجلسرين
 ،8نيًتكجليسرين
 .9نًتكغليسرين

  

مائع لزج زييت أصفر يتفٌجر »
باالحتكاؾ أك ربت تأثَت اغبرارة، كإف 
دخل جسما جامدا نشأ عنو 

 10«الديناميت.

 

 Nitrite11فر/
 Nitrite12 إنج/

ملح حامض النًتكز أك » .13نًتيت-
 14«اآلزكتوز.

 
 

 Naphthaline15 فر/
 إنج/

Naphthalene16 

مادة فحمٌية تستخرج من قطراف » . 1نفتالُت-
الفحم اغبجرٌم كتستعمل يف كقاية 
الثيٌاب كاعبلود من اغبشرات 

 

                                                                                                                                                     
 .661اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص1
 .1382. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2165معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 . 3/2312معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2312، 3/2165ر عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتا4
 .823، ص عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .662اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 . 3/2165معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/2312اؼبصدر نفسو، 8
 .1382اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف ، ص 9

 .3/2165معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .823، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .662اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص12
 .1382كف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخر 3/2165معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .3/2165معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .813، ص عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 15
 .651اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص16
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 2«كالعٌث. 
 3Nickelفر/

 Nickel4 إنج/
معدف شديد الصالبة كاؼبتانة لونو » .5نيكل-

أبيض فضٌي، قليل التأثر باؽبواء قابل 
للتمغنط كالطٌرؽ كالٌسحب، يدخل يف 
تركيب أكثر الٌسبائك ك يستخدـ 

 6«بكثرة يف طالء اؼبعادف.

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 .7بالقاىرة

 
 
 

 8Nicotineفر/
 Nicotine 9إنج/

شديدة الفعالٌية، ماٌدة شبو قلويٌة » .10نيكوتُت-
تستخلص من نبات الٌتبغ، كقد 
يستعمل يف مكافحة اغبشرات، يدمنو 
اؼبدٌخنوف، كثرتو مضرٌة جٌدا 

 11«بالصٌحة.

 "تبغين".ترجم  بػػػػػػ: -
 
 
 
 

 12Héroineفر/
 Heroin 13إنج/

 ، 14ىركين-
 .15ىَتكين-

مادة ـبدرة تصنع من اؼبورفُت، كىي 
ـٌ جٌدا،  مسحوؽ أبيض بٌلورم سا

 .16يستعمل كمسٌكن

 

أقره ؾبمع اللغة العربية -عنصر غازم نادر، خفيف الوزف، » .1ىليـو- Hélium17فر/

                                                                                                                                                     
 .1431ر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكند3/2246معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  1
 . 3/2246معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  2
 .822، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .660اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص4
 .  3/2313معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 5
 .3/2313اؼبصدر نفسو، 6
 .2/13اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة 7
 .822، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .660اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

. كاؼبنجد يف اللغة العربيٌة 967بالقاىرة، ص. اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية 3/2313معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .1467اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص

 .3/2313معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .612، عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .450اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص13
 .1481. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2345أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: 14
 .  1003. اؼبعجم الوسيط، ص3/2383معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .  2383، 3/2345معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 .609، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 17
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عدًن اللوف كالرائحة خامل يف تفاعلو  Helium 1إنج/
كغَت قابل لالشتعاؿ، يوجد مع الغاز 
الطبيعي كمع اػبامات ذات النشاط 
اإلشعاعٌي، كيستخدـ يف ملء 

 3«اؼبناطيد.
 
 

 4.بالقاىرة

 5Iodateفر/
 Iodate 6إنج/

  8«ملح اغبامض اليودمٌ » . 7يودات-

 Iodoforme9 فر/ 
 Iodoform10 إنج/
 

مركب يودٌم مصفر يستخدـ  » .11يودكفوـر-
 12«كمطٌهر.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 13بالقاىرة.

 Iode14فر/
 Iodine15إنج/

عنصر ال فلزٌم صلب، لونو بنفسجٌي  .16يود-
إُف خبار عند داكن، لو بريق، يتحوؿ 

تسخينو كينحٌل يف الكحوؿ 

أقره ؾبمع اللغة العربية -
 1بالقاىرة.

                                                                                                                                                     
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 993. اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص3/2362معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2

 .1388اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .446اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص1
 .3/2362ة اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربي3
 . 1/175ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 4
 .676، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .608عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 6
 .1572. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2521معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 3/2521معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .676، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .524ص اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي،10
 .1572. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2521معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .3/2521معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .5/42العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمٌية كالفنٌية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغة 13
 .676، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .524اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص15
. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر 1067. اؼبعجم الوسيط، 3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16

 .1572حشيمو كآخركف، ص
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كيستعمل يف تطهَت اعبركح، كيف 
 .1التصوير الٌشمسيٌ 

 3Iodideفر/
 Iodide 4إنج/

مركب كيميائي شٌقو اغبامضٌي » .5يوديد-
 6«اليود.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 7بالقاىرة.

 التعليق على الجدول: 

يعكس لنا ىذا اعبدكؿ كثرة اؼبصطلحات الكيميائية اؼبعرٌبة على ىيئتها الٌدخيلة دكف تغيَت أك    
إبداؿ مقارنة باغبقوؿ السابقة، كذلك بغرض آداء معانيها العلمٌية بكل دقة ككضوح، بعيدا عن الغموض 

وتيا يعكس اختالؼ كالٌلبس، كقد تنٌوعت ىذه األخَت يف تعريبها بُت كلمة ككلمتُت أك أكثر تنٌوعا ص
 اؼبقابالت الصوتية بُت اللغتُت من معرّْب إُف آخر.

 الموسيقى:مصطلحات حقل  .26

المصطلح باللغتين 
 الفرنسّيةو اإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 8Orchestreفر/
 9إنج/

Orchestra 

جوقة موسيقٌية، ؾبموعة اآلالت » .10أكركسًتا-
عزؼ تأليف اليت تشًتؾ يف 

 11«ظبفويٌن.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
"فرقة بالقاىرة 

 12.موسيقّية"

                                                                                                                                                     
 .1/178ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 2
 .3/2520معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .676، صعريٌب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .524اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص4
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية 1067. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 3/2521اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية 5

 .1572اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .3/2521معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/178مع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا ا7ّٓ
 .848، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .687اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص9

 . 1/138معجم اللغة العربية  اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
 .1/138معجم اللغة العربية  اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .14/42العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  ؾبموعة اؼبصطلحات12
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 Banjo1فر/
 2Banjoإنج/

آلة موسيقية كترية ؽبا رقبة ضٌيقة » .3باقبو-
 4«كجسم دائرم ؾبٌوؼ.

 

 5فر/
Saxophone 

 6إنج/
Saxophone 

 .7سكسوفوف-
 

آلة نفخ أحاديَّة القصبة كقناة »
 8«الشَّكل مقوَّسة.معدنيَّة ـبركطيَّة 

 8«مقوَّسة.

 

 Sol9فر/
 Sol10إنج/

الٌنغمة اػبامسة يف السُّلَّم » .11صوؿ
 12«اؼبوسيقٌي.

 

 13Solfaفر/
 Solfa14إنج/

ؾبموعة مقاطع موسيقيَّة تستخدـ » .15صولفا-
لتمثيل نغمات السٌُّلم 

 16«اؼبوسيقٌي.

 

 fa17 فر/
 18faإنج/

عالمة موسيقٌية، النغمة الرابعة يف » .19فا-
 1«اؼبوسيقٌي.السُّلَّم 

 

                                                   
 .129، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .50اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .62ندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسك1/155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .1/155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .1100، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .904اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .2/1085معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 .2/1085اؼبصدر نفسو،  8
 .1128، صعريب(: سهيل إدريس -)قاموس فرنسي اؼبنهل 9

 .1108عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  10
 .864. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/1337معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  11
 .2/1337لغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم ال 12
 .1129، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .1109عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  14
 . 2/1337معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  15
 .2/1337اؼبصدر السابق،  16
 .510، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 17
 .423عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  18
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، 3/1661معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  19
 .1072ص
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 2fantasiaفر/
 fantasy3إنج/

تأليف موسيقٌي دكف أسلوب أك » .4فانتازيا-
شكل معُتَّ يؤلَّف كفق خياؿ 

 5«اؼبؤلّْف.

 االشتراك االصطالحّي: -
حقل اؼبوسيقى+ حقل 

 الثقافة كالفنوف.
 Mandoline6فر/

 Mandolin7إنج/
 .8ماندكلُت-
 

آلة موسيقٌية تنتمي إُف فصيلة »
 9«العود.

 

 Note10فر/
 11Noteإنج/

 .12نوتة-
 
 

مفتاح أك سٌلم تكوف نغمة -1»
 )دك( ىي األساس فيو.

ياتوينٌ -2 النَّغمة األكُف يف السٌُّلم الدّْ
 13«يف التَّنغيم.

 

 

14فر/

Harmonica 
 15إنج/

Harmonica 

آلة موسيقٌية مستطيلة الشَّكل، » .16ىارمونيكا-
تتكوَّف من صٌف من القصبات، 

العزؼ عليها بواسطة الشَّهيق كيتٌم 
 17«كالزَّفَت.

 

 

                                                                                                                                                     
 .3/1661معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  1
 .516، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .334اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 3
 .3/1662معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .3/1662اؼبصدر نفسو،  5
 .752، صسهيل إدريسعريب(:  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .598اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 .3/2062معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  8
 .3/2062اؼبصدر نفسو،  9

 .828، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .666اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، 3/2300معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  12
 .1461ص
 .3/2300معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .604، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .435، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرميٌ 15
 .3/2316معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 .3/2316اؼبصدر نفسو، 17
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   التعليق على الجدول:

جاءت صبيع مصطلحات حقل اؼبوسيقى الدخيلة معرٌبة بصيغة اإلفراد ال التعٌدد، إذ قبد لكل مصطلح  
 كاإلقبليزيةأجنيٌب كلمة عربية كاحدة، يف حُت يغلب عليها التوافق يف الرسم األجنيٌب على مستول اللغتُت الفرنسية 

( اليت غبقتها تغَتات صوتية طفيفة يف مقاطعها e"mandolin "ia"fantasy" ،e"orchestraباستثناء )"
األخَتة، أٌما بالنسبة الشًتاؾ ىذا اغبقل مع حقوؿ معرفية أخرل فينحصر يف مصطلح "فانتازيا" باللفظ دكف اؼبعٌت 

 مع حقل الثقافة كالفنوف.

   حقل النبات: .27

للغتين المصطلح با
 الفرنسّية و اإلنجليزيّة

 )فر/إنج(

الكلمة 
 المعّربة

 مالحظات مدلولو

 Alyssun1فر/
 2Alyssunإنج/

جنس نبات من فصيلة الصليبيٌات » 3ألوسن.-
 4.«زىره أصفر ذىيبٌ 

 

 

 5Celluloseفر/
 Cellulose6إنج/

مكٌوف أساسي عبدار اػبلٌية النٌباتٌية، » 7سليلوز.-
اػبيوط الٌصناعٌية يستخدـ يف صناعة 

كاألنسجة كالورؽ كالقطن كاغبرير 
 8.«االصطناعيٌ 

 

 9فر/
Cocoa/ cacao 

شجر يٌتخذ من مسحوؽ بذكره » 1كاكاك.-
شراب، كيدخل يف صناعة اغبلول  

 

                                                   
 .60، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .51عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
 . اؼبنجد1/115مر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار ع3
 .1/115معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .219، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .120اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 . اؼبنجد 2/1103معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .2/1103ـبتار عمر،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد8
 .189، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9
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كالشوكوالتة، كما يستخرج منو زيت  1Cocoaإنج/
 3«طيٌب يستعمل يف الصيدلة.

 
 
 
 

 4Caméliaفر/
 Camellia5إنج/

 6.كاميليا-
 .7كاميلية-

شجَتة أكراقها لػػٌماعة دائمة اػبضرة، 
كأزىارىا بيضاء كبَتة القٌد صبيلة اؼبنظر 
كرديٌة الٌلوف أك ضبراء، تزرع للتزيُت يف 

 .8البلداف اغبارة

 

 9Cantaloupفر/
10إنج/

  12«نوع من الفاكهة حلو الطعم.» .11كانتلوب-
 
 

 13lotos/lotusفر/
 lotus 14إنج/

 .15لوتس-
 .16لوطس-

نبات مائٌي ذكٌ أكراؽ كبَتة كأزىار »
 17«كرديٌة.

 

 التعليق على الجدول:

                                                                                                                                                     
 .1308. كاؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/480معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .147اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص1
 .3/480رة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاص3
 .197، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .106اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمي، ص5
 . 3/482معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1208اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص7
 .3/482اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية 8
 .201، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .108اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 10
 .3/1891معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  11
 .3/1891اؼبصدر نفسو،  12
 .732، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .585الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت 14
 . 3/529معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .1308اؼبنجد يف اللغة العربٌية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص16
 .3/529معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 17
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أٌكؿ مالحظة نسجلها على اؼبصطلحات النباتية الٌدخيلة توافقها يف الٌرسم األجنيٌب على مستول  
احدة بعيدا عن ك  معرٌبةاللغتُت الفرنسية كاإلقبليزية، أٌما بالنسبة لتعريبها فعٌرب كٌل مصطلح دخيل بكلمة 

 التعٌدد كاالختالؼ، فبا ينفٌي اختالؼ اؼبعرٌبُت من أىل االختصاص يف تعريبها باألصوات العربية اؼبناسبة.

 :حقل الهندسة. 28

المصطلح باللغتين الفرنسّية و 
 اإلنجليزيّة
 )فر/إنج(

 مالحظات مدلولو الكلمة المعّربة

 Planimétre1فر/
 Planimeter2إنج/

آلة لقياس مساحات » .3بالنيمًت-
 4«األشكاؿ.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 5بالقاىرة.

  6Maquetteفر/
 7إنج/

[Maket]Maquette 
 

سبثيل مصٌور ؼببٌت ىدفو أف » .8ماكيت-
يظهر ما سيكوف عليو شكل 
اؼببٌت عند اكتمالو على 
الطبيعة، كذلك قبل البدء يف 

 9«بنائو.

 

 

 التعليق على الجدول:

عٌرب كٌل مصطلح من ىذين اؼبصطلحُت بكلمة كاحدة تعكس صورتو الدخيلة اليت نقل ّٔا دكف  
 غياب مقابالت عربية مناسبة ؽبا.ك تغيَت صويت أك صريف أك كبوٌم، فبٌا يوحي بدقة مفاىيمها 

                                                   
 .922، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .877عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
 . 1/237معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .1/237اؼبصدر نفسو،  4
 .2/59ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة، 5
 .756، صعريب(: سهيل إدريس -)قاموس فرنسي  اؼبنهل6
 .701عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 7
 .3/2062معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  8
 .3/2062اؼبصدر نفسو،  9
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 :األلفاظ العاّمة الّدخيلة:رابعا

اللفظ باللغتين الفرنسّية 
 واإلنجليزيّة )فر/ إنج(

 مالحظات مدلولو المعرَّبةالكلمة 

 étiquette1فر/
 Etiquette 2إنج/

لياقة، سلوؾ سليم "ىو من الٌنمط » 3إتيكيت
 4«األرستقراطٌي اؼبلتـز باإلتيكيت."

 اللياقة".ترجم بػػػ: "-

 5فر/
Ethnographie 

إنج/
Ethnography6 

علم كصف الشُّعوب، كىو أحد » 7اإًلثنوغرافيا
دراسة علـو اإلنساف كينصٌب على 

اؼبظاىر اؼباٌديٌة للٌنشاط اإلنسايٌن من 
عادات كتقاليد كاؼبأكل كاؼبشرب 

 8 «كاؼبلبس.

 ترجم بػػ: -
 "علم وصف الّشعوب".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 9بالقاىرة.

 10Ethnologieفر/
 11Ethnologyإنج/

علم األجناس البشريٌة كخصائصها » 12اإًلثنولوجيا
 13«كأخالقها كتفرٌقها.

 ترجم بػػ: -
 "علم األجناس البشريّة"

 
 

                                                   
 .494، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .312ٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغ 2
 .1/59معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .1/59اؼبصدر نفسو،  4
 .493، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .312اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 6
 . 1/63معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 . 1/63اؼبصدر نفسو،  8
 .9/147ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 9

 .493، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .408عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  11
 .1/63بية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العر 12
 . 1/63اؼبصدر نفسو،  13
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 Orthodoxe1فر/
 2Orthodoxإنج/

طائفة من اؼبسيحٌيُت تقوؿ بالطبيعة » 3أرثوذكس
الواحدة كاؼبشيئة الواحدة للمسيح، 
كىم أتباع الكنيسة الشرقيَّة اليت ال 

 4«زبضع للرئاسة البابويَّة.

 

 5Archivesفر/
 6Archivesإنج/

غبفظ اؼبلفَّات كالسّْجالت مكاف » 7أىٍرشيف
كالوثائق أك أيَّة مواٌد ؽبا أنبية 

 8«تارىبٌية.

 

 9Archéologieفر/
10إنج/

Archeology 

أىرٍكييولوجيا
أقرٌه ؾبمع اللغة العربية - 12«علم اآلثار كالفنوف القديبة.» 11

 13."علم اآلثار"بالقاىرة 

 Octobre14فر/
 October15إنج/

الٌشهر العاشر من شهور السَّنة » 1أيٍكتوبر
اؼبيالديَّة، يأيت بعد سبتمّب كيليو 

 

                                                   
 .852، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .690اؼبغنػي الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
نجد يف اللغة العربية . كاؼب12. ك اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/82معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3

 . 16اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص
 .1/82معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .90، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .33اؼبغنػي الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص 6
 . 1/84معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 .1/84اؼبصدر نفسو، 8
 .90، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .33اؼبغنػي الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص 10
 . 1/86معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  11
 .1/86اؼبصدر نفسو، 12
مصر،  -لقاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىرةؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية با13

 .7/21ـ، 1966ق /1385
 .837، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .677اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص15
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نوفمّب كيقابلو تشرين األٌكؿ من 
شهور الٌسنة الٌشمسيَّة، كىو أحد 

 2«شهور فصل اػبريف.

 
 

 3Albumفر/
 Album4إنج/

أىٍلبيـو
كتاب صفحاتو من اعبيوب » 5

الشَّفافة غبفظ الٌصور، ك الطوابع، 
كالنقود ككبوىا "ألبـو كالتوقيعات 

."  6«الذّْكريات/ الٌنجـو

 

 Altimètre7فر/
 8Altimeterإنج/

جهاز لقياس االرتفاع خاٌصة الذم » 9أىٍلتيمًت
 10«يستعمل يف الطائرات.

 

 11Interpoleفر/
 Interpol 12إنج/

البوليس الدكٌِف، منظَّمة الشُّرطة » 13اإلنًتبوؿ
 الدَّكلٌية ؼبالحقة آّرمُت كاعباكبُت

لغرض التعاكف  1923اؼبؤلَّفة سنة 
بُت ىيئات الشُّرطة يف ـبتلف الدُّكؿ 
اؼبشًتكة يف القضايا اعبنائٌية اليت 
تتطلَّب ىذا التعاكف، كجعلت باريس 

 14«مركزنا ؽبا.

 ترجم بػػػػػػ: -
 البوليس الدولّي"."

                                                                                                                                                     
. كاؼبنجد يف اللغة العربية 22بالقاىرة، ص. اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية 1/105معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1

 .31اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص
 .1/105معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  2
 .53، عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 3
 .17اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 4
 . 1/109د ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضب 5
 .1/109اؼبصدر نفسو، 6
 .60، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 . 21اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 8
 . 1/109معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  9

 .1/109اؼبصدر نفسو، 10
 .670عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .518اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 12
 .46. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/127معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .1/127معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  14
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 1Anthologieفر/
 2Anthologyإنج/

ة أك نثريٌة ؾبموعة من ـبتارات شعريٌ » .3أىنٍتولوجيا-
 4«أك موسيقٌية.

 
 

 Autostrade5فر/
 Autostrada6إنج/

 ، 7أكتوسًتاد-
 .8أيكتيٍسًتاد-

اه يسمح » طريق عريضة ثنائٌية االذبّْ
فيها بتجاكز السرعة ادَّدة داخل 
اؼبدف، كقد يكوف على جانبيها 

 9«ككسطها أشجار.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 10بالقاىرة.

 11Autocratieفر/
 12Autocracyإنج/

 ، 13أكتوقراطٌية-
 .14أيكتػيٍقراطٌية-

حكومة الفرد اليت ؽبا سلطات غَت »
 15«ؿبٌددة، حكم استبدادٌم.

 

16فر/

Automatique 
 17إنج/

Automatic 

 ، 18أكتوماتيكيٌ -
 .19أكتومايت-

ذايٌت الفعل أك اغبركة، قادر على »
الفعل كاألداء الٌذايٌت، يعمل تلقائيِّا 

سيٌارة  -"سالح أكتوماتيكيٌ 
 20«أكتوماتيكٌية".

 

                                                   
 .75ص، عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .63عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  2
 46. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص1/127معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .1/127معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .114، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .93عريٌب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص -اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  6
 . 1/137معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 52صاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، 8
 .1/137معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  9

 .18/64ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة، 10
 .112، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .42اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص 12
 . 1/137اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية  13
 52اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف ، ص14
 .1/137معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  15
 .113، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 16
 .43اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 17
 . 1/137العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة  18
 .52اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف ، ص19
 .1/137معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  20
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 1Hôtelفر/
 2Hotelإنج/

 4«فندؽ، نػيزيؿ، دار ضيافة.» .3أكتيل-
 

 

 5Oscarفر/
 6Oscarsإنج/

نح  » .7أكسكار- جائزة أكسكار: سبثاؿ ذىبػٌي يبي
 8«كٌل عاـ ألحسن إقباز سينمائٌي.

 

 écharpe9فر/
 

غطاء للرٌأس كالعنق خاٌص » .10إيشارب-
 11«بالٌنساء.

 

 
 
 

 12Parquetفر/
 13Parquetإنج/

أرضٌية مفركشة بقطع خشبٌية مزخرفة » .14بارٍكيو-
 15«تقـو مقاـ البالط.

 

 Perruque16فر/
 Peruke17إنج/

شعر إنساف أك شعر اصطناعٌي » .18بارككة-
ييرتدل على الرأس للزّْينة كجزء من 

 19«الٌلباس أك إلخفاء الٌصلع.
 
 

 

                                                   
 .622، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .466اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 . 1/137معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .1/137اؼبصدر نفسو، 4
 .853، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .804عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  6
 .53. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص1/139معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 . 1/139معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  8
 .432، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 . 1/144معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
 .1/144اؼبصدر نفسو، 11
 .875، صعريب(: سهيل إدريس -)قاموس فرنسي  اؼبنهل12
 .712اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 13
 .  1/154معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  14
 . 1/154اؼبصدر نفسو، 15
 .898، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 16
 .734اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 17
 .1/154اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم  18
 .1/154اؼبصدر نفسو، 19
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 Panorama1فر/
 2Panoramaإنج/

ّّ يبدك من عيليٌو، منظر -» .3بانوراما- مشهده عا
شامل يف كيلّْ اذباه "شاىد اؼبتفرجوف 

 أكتوبر". 6بانوراما 
نظرة شاملة عن األحداث يف العاَف -

 4«"بانوراما األحداث".

 

 : التركيّ من اللفظ 
Banyo5. 

  7«حوض استحماـ منزٌِف.» .6بانيو-

8فر/

Bibliographie 
إنج/

Bibliography9 

علم التَّسجيل اؼبنظٌم للمعلومات -» .10بًٍبليوجراًفيىا-
 عن الكتب.

فهرس باؼبراجع كاؼبصادر حوؿ  -
.  11«موضوع معُتَّ

 

من اللفظ الًتكٌي: 
(Palyaço)12 

بىلياتشو-
ميهرّْج، ّٔلواف، مىٍن ييضحك النَّاسى » . 13

حبركاتو كىيئتو ككلماتو )كالشائع كسر 
 14«الباء(.

 

15فر/

Baccalauréat 
شهادة التخرٌج من اؼبدارس الثانويٌة » .1بكالوريا-

 2«)الثانوية العامة اآلف(.
 

                                                   
 .188، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .102اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 63در حشيمو ك آخركف، ص. ك اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكن1/155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .1/155معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .50صـ، 2011ىػ/1432سوريا، الطبعة األكُف، –معجم الٌدخيل )يف اللغة العربية اغبديثة كؽبجاهتا(: ؼ. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق5

 .50ص
 . 1/156معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .1/156اؼبصدر نفسو، 7
 .146، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .65اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 9

 . 1/157معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،   10
 . 1/157اؼبصدر نفسو، 11
 .64معجم الدخيل )يف اللغة العربية اغبديثة ك ؽبجاهتا(: ؼ.عبد الرحيم، ص12
 .1/247معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 13
 .1/247اؼبصدر نفسو، 14
 .122، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 15
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 1إنج/
Baccalaureate 

 الالتينّي:من اللفظ 
(Baccalaureus)4. 

شهادة جامعٌية سبنح ػبٌرهبي اعبامعة » 5بكالوريوس.-
 6«أك ما ييعادؽبا.

 

 7Pull-overفر/
 Pullover8إنج/

يٌتخذ من الٌصوؼ نوع من الثياب، » 9.بيلوفر-
 10«عادة.

 

 

 Pentagone11فر/
 Pentagon12إنج/

مقر كزارة الدفاع األمريكية "أعلن » .13البٍنتاجوف-
البنتاجوف كقف العمليات 

 14«العسكرية".

 

 15Pensionفر/
 16Pensionإنج/

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية - 18«نيزؿ، فندؽ صغَت.» .17بنسيوف-
 19."مثوى"بالقاىرة

 أكراؽ مصرفيَّة رظبيَّة مطبوعة » .1بنكنوت- 20Bank-noteفر/

                                                                                                                                                     
 110كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص. 1/233معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  2
 .1/233معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .98عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  1
 .62معجم الدخيل )يف اللغة العربية اغبديثة ك ؽبجاهتا(: ؼ.عبد الرحيم، ص 4
 . 1/233معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  5
 .1/233نفسو، اؼبصدر  6
 .993، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .801اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص  8
 . 1/246معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  9

 .1/246اؼبصدر نفسو، 10
 .892، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .727مٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكر 12
 .اؼبعجم الوسيط. 1/247معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .1/247معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .891، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 15
 .726اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 16
 . 1/249ـبتار عمر،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد 17
 . 1/249اؼبصدر نفسو، 18
 .2/65ؾبلة ؾبمع اللغة العربية اؼبلكي: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة،  19
 .129، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 20
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 Banknote1إنج/
 

يتعاملبها النٌاس بدالن من اؼبسكوكات 
النقديَّة، كأٌكؿ من ازٌبذىا ىم 

 3«الصّْينٌيوف.
 4Policeفر/

 Police5إنج/
الٌشرطة، الدَّائرة اغبكوميَّة اليت تيعٌت » .6البوليس-

باافظة على النّْظاـ كتطبيق القوانُت 
 7«كمتابعة اعبرائم كمنع حدكثها.

 

 Béret8فر/
 9Beretإنج/

قلنسوة أك قٌبعة مستديرة ليٌنة تيرتدل » .10بَتيو-
عادة بتشكيل زاكية من جانب 

 11«كاحد، نوع من القيبَّعات.
 

 
 
 

 Tricécleفر/
 إنج/

مركبة بثالث عجالت تسَت » .12تريسيكل-
 13«بتحريك الٌساقُت.

 

 Tricot14فر/
 15Tricotإنج/

نسيج أك قماش منسوج من خيوط » .16تريكو-
 17«مغزكلة "ماكينة تريكو".

 

                                                                                                                                                     
. كاؼبنجد يف اللغة العربية 71اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص. ك 1/249معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2

 .121اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص
 .51اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص1
 .250 -1/249معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .937، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .759، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرميٌ  5
. اؼبعجم الوسيط. اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل اسكندر حشيمو ك آخركف، 1/265معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،6

 132ص
 . 1/265معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .143، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .63يد: حسن سعيد الكرمٌي، صاؼبغٍت الفر 9

 . 1/269معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
 .1/269معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  11
 . 1/292اؼبصدر نفسو، 12
 .1/292معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  13
 .1228، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .1133اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص15
 . 1/292معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  16
 .1/292اؼبصدر نفسو، 17
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 Technologie1فر/

Technologie1 
 2Technologyإنج/

Technology 

تًٍقنيَّة؛ أسلوب اإلنتاج أك حىصيلة » . 3ًتكنولوجيا-
اؼبعرفة الفنيَّة أك العلمٌية اؼبتعلّْقة بإنتاج 
السّْلع كاػبدمات، دبا يف ذلك إنتاج 

الطاقة أدكات اإلنتاج كتوليد 
كاستخراج اؼبواٌد األٌكلٌية ككسائل 
اؼبواصالت، كتيسمَّى أحياننا العلم 
التطبيقٌي "تكنولوجيا األسلحة/ 

 4«اؼبعلومات".

- 

 5Techniqueفر/
 Technic6إنج/

تقنٌية، أسلوب أك فنػٌّْية يف إقباز » .7تكنيك-
عمل أك حبث علمٌي ككبو ذلك، أك 
صبلة الوسائل كاألساليب كالطرائق 
اليت زبتصُّ دبهنة أك فٌن "تكنيك فٌٍت/ 

تكنيك الرّْكاية/  -عسكرمٌ 
 8«القصَّة".

 

 Téléfaxeفر/
 Téléfaxeإنج/

جهاز اتّْصاؿ هبمع بُت جهازم » . 9تلفاكس
التليفوف كالفاكس، ـبصَّص لبٌث 
كإعادة نسخ الٌصور أك اؼبواٌد اؼبطبوعة 
عن طريق إشارات تبٌث عّب خطوط 

اتيَّة  اؽباتف "أرسل سَتتو الذَّ
 10«بالًتًلفاكس".

 

 

                                                   
 .1184، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1083اؼبغٍت الفريد: حسن عيد الكرمٌي، ص 2
 151. ك اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص1/296ر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عم 3
 .1/296معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .1184، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .1083اؼبغٍت الفريد: حسن عيد الكرمٌي، ص 6
 151. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف ، ص1/297معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر  7
 .1/297اؼبصدر نفسو،  8
 .1/298نفسو،  9

 .1/298نفسو،  10
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 1Télexفر/
 2Telexإنج/

نظاـ اٌتصاؿ يتكٌوف من ؾبموعة » .3تًلكس-
آالت كاتبة مٌتصلة بشبكة ىاتفٌية 

 4«إلرساؿ اإلشارات كاستقباؽبا.

 

 Toilette5فر/
 Toilet6إنج/

مرحاض، مكاف التخلص من » .7تواليت-
 8«الفضالت.

 

 Gâteau9فر/
 

غربٌية عبارة عن قطعة مكٌونة حلول » .10جاتو-
من طبقات من الكيك اؽبش بينها 
نوع من الكريبة اؼبخفوقة كالشيكوالتة 
تيزيٌن كٌل قطعة بالفاكهة أك اؼبكٌسرات 

 11«كالكريبة.

 

 12Gallonفر/
 13Gallonإنج/

 15«مقياس حجم للسوائل.» .14جالوف-
 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 16بالقاىرة.

 17Jumboفر/
 18Jumboإنج/

 747أكّب طائرة رٌكاب منها بوينج » .19جامبو-
اليت تستطيع نقل طبسمائة 

 

                                                   
 .1187، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1084صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 2
 152. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف ، ص1/299معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 . 1/299معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .1205، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .1114د الكرمٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعي6
 .1/303معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .1/303اؼبصدر نفسو، 8
 .569، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 . 1/339معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .1/339اؼبصدر نفسو، 11
 .565ص ،عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .388اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 13
 177. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف ، ص1/340معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ، 14
 .1/340معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .20/28اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربٌية بالقاىرة،  ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية16
 .692، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 17
 .536اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص18
 . 1/340معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 19
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 1«مسافر.
 Jeans2فر/

 3Jeanإنج/
مالبس من قماش قطٌٍت متُت أك » .4جينز-

من الًكتَّاف كىو لباس عملٌي يتحٌمل 
 5«األعماؿ الشاقٌة.

 

6فر/

Géophysique 
 7Geophysicإنج/

ًجييوفيزيائيٌ -
 بعلم فيزياء األرض.متعلّْق -» .8

من يشتغل ّٔذا العلم "عاَف -
 9«جيوفيزيائٌي".

ىو مصطلح منحوت من -
الكلمتُت )جيولوجيا 
كفيزياء(، باختزاؿ اؼبقطع 
)لوجيا( من الكلمة األكُف 

 كترؾ الثانٌية على حالتها.(
 10Doublageفر/
 

نػىٍقلي العمل التليفزيويٌن أك السينمائٌي  .11ديٍبالج-
أيخرل حبيث يتوافق من لغة إُف 

الصَّوت كاإللقاء مع الٌصورة اؼبتحرّْكة 
 "ديبالج عريٌب".

 

 
 
 
 
 

 Dictateur12فر/
 Dictator13إنج/

 ، 14دًٍكتاتور-
 .15ديكتاتور-

حاًكمه فرده ميٍستىبدّّ، وبصر يف نفسو »
الٌسلطات اغبكومٌية كٌلها، كيبلك 
الٌسلطة القضائٌية اؼبطلقة على 

 

                                                   
 .1/340اؼبصدر نفسو، 1
 .686، صإدريسعريب(: سهيل  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .531اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 3
 . 1/428معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/428اؼبصدر نفسو، 5
 .575، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .395اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 242. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص1/428ر عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتا8
 .1/428معجم اللغة العربية اؼبعاصرة:أضبد ـبتار عمر، 9

 .420، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 445العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة 1/723معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .402، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .240اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص13
 475. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص1/759معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 . 1/794معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
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"دًكتاتور يرفض اغبكومة كعلى الدَّكلة 
 1«حكم الٌشورل".

 2Dossierفر/
 3Dossierإنج/

إضبارة، ملٌف توضع فيو » .4دكسيو- 
 5«األكراؽ.

ترجم باؼبرادؼ العريٌب  -
يف سوريا، إضبارة، 

يف بلداف عربٌية  "ملف"ك
 6أخرل.

 Décembre7فر/
 December8إنج/

الٌشهر الثٌاين عشر كاألخَت من » 9.ًديسمّب- 
السَّنة اؼبيالديَّة، يأيت بعد شهور 

نوفمّب كيقابلو كانوف األٌكؿ من شهور 
الٌسنة الٌشمسيَّة، كىو هناية فصل 

 10«اػبريف كبداية فصل الٌشتاء.

 
 
 
 
 
 

فر/
Décigramme11 

/12Decigramإنج/
Decigramme 

كحدة من كحدات الوزف تساكم » .13ديسيجراـ-
 14«جزءنا من عشرة أجزاء من اعبراـ.

 
 
 

 

                                                   
 .794، 1/759اؼبصدر السابق، 1
 .419، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .267اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص3
 .1/787معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1/787اؼبصدر نفسو، 5
 .107خيل )يف اللغة العربية اغبديثة ك ؽبجاهتا(: ؼ.عبد الرحيم، صمعجم الد 6
 .352، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 7
 .217اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 8
ك اؼبنجد يف اللغة العربية . 306. ك اؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص1/794معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .501العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص
 .1/794معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر 10
 .354، صعريب(: سهيل أدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 11
 .320عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  12
 . 1/794اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  معجم13
 . 1/794اؼبصدر نفسو، 14
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 Décimètre1فر/
 Decimeter2إنج/

كحدة لقياس الطوؿ كتساكم جزءنا » .3ديسيمًت-
 4«من عشرة أجزاء من اؼبًت.

 

فر/
Décagramme5 

/6Decagramإنج/
Decagramme 

 .7ديكاجراـ-
 

كحدة من كحدات الوزف تساكم »
جزءنا من مائة جزء من الكيلو جراـ، 

 «كتعادؿ عشرة جرامات.
 

 

 Décor8فر/
 9Decorإنج/

 «تزيُت، أك فن التَّزيُت.» .10ديكور-
 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 11"."المناظربالقاىرة 

 
 Radar12فر/

 13Radarإنج/
جهاز مرًسل كالقط، يبكّْن بفضل » .14رادار-

اؼبوجاتاؽبرتزيٌة القصَتة جدِّا من رؤية 
األشياء البعيدة كالطائرات كربديد 
مسافاهتا كموقعها كاذباىاهتا 

 15«كسرعتها.
 
 

 

                                                   
 .354، صعريب(: سهيل أدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .217اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 .1/794معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 . 1/794اؼبصدر نفسو، 4
 .351، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .318عريب(: منَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  6
 . 1/794معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .357، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 8
 .218اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 9

 .1/795معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
 .14/40ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 11
 .1010، صعريب(: سهيل أدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .817اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 13
. كاؼبنجد يف اللغة العربية 381. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 1/840اصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبع14

 .520اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف ، ص
 .841، 2/840معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
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 1Radiateurفر/
 2Radiatorإنج/

أحد أجزاء السَّيٌارة الٌداخلٌية، يكوف  .3رادياتَت/ راديتَت
فبتلئنا باؼباء، كمهمَّتو تّبيد ارّْؾ "فتح 

قاـ  -غطاء الرادياتَت لتزكيده باؼباء
اؼبيكانيكٌي بالكشف عن الزٌيت كماء 

 4الرادياتَت".

 

 Reportage5فر/
 Reported6إنج/

عملية إعداد األخبار أك اؼبعلومات » .7ربورتاج-
 8«يف تقارير.

 

 

 Retouche9فر/
 10Retouchإنج/

لىمىسىات أخَتة "كضع الفنافي رتوشىو » .11رتوش-
 12«على اللوحة".

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 13."لمسات"بالقاىرة 

 14Routineفر/
 Routine 15إنج/

ريكتُت-
16. 

 
 أسلوب معُت وبكمعمل اعبهاز-»

 اإلدارٌم "إجراءه ركتيٌٍت".
صبود اعبهاز اإلدارٌم "تعاين أجهزة -

ملَّ  -الرُّوتيناإلدارة من سطوة 
 اؼبوظَّفي من ريكتُت العمل".

إجراءات مقياسٌية، طريقة ؿبدَّدة -
ذبرم على كتَتة كاحدة يف عمل 

كرد اؼبصطلح على كزف -
عريٌب "فوعيل" يف أصل 

 لغتو األجنبية.

                                                   
 .1010، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .817اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 . 2/841معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  3
 .2/841اؼبصدر نفسو،  4
 .1052عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .854اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 6
 . 2/853معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 .2/853اؼبصدر نفسو، 8
 .1061عريب(: سهيل أدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .865اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 10
 . 2/855معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 . 2/855اؼبصدر نفسو، 12
 .14/43العربية بالقاىرة،  ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة13
 .1081، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .884اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص15
 .593. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل اسكندر حشيمو ك آخركف، ص2/953معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
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 1«األشياء.
 Régime2 فر/

 Regime3إنج/
اتٌباع الشٍَّخص نظامنا غذائيِّا معيػَّننا » .4رهبيم-

فًتة معيَّنة حىتَّ يتخلَّص من الوزف 
الزَّائد، كقد يصاحب ذلك بعض 
التمرينات الرّْياضٌية أك بعض األدكية 

 -"الٌرهبيم الٌصٌحٌي ىو الٌرهبيم اؼبتوازف
اتَّبعٍت رهبيمنا خاصِّا إلنقاص 

 5«كزهنا".

 

 Sabot6فر/
 7Sabotإنج/

شكل من أشكاؿ األحذية مفتوح -» .8سابو-
 من اػبلف.

حذاء خشيٌب ييلبس يف بعض البالد -
 9«األكركبٌية.

 
 
 
 
 

 Satin10فر/
 Satin11إنج/

نسيج رقيق ناعم ؼبَّاع من حرير أك » 12.ساتاف-
قطن، كجهو المع كظهره باىت 

 13«"فستاف ساتاف".
 
 
 

 

                                                   
 .2/953اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  معجم اللغة العربية 1
 .1036، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .844اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص3
 . 2/965معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  4
 .2/965اؼبصدر نفسو،  5
 .1086عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .892اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 7
 . 2/1020معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  8
 .2/1020اؼبصدر نفسو، 9

 .1096عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .901اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 11
 639. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص2/1020معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .2/1020معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
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 Septembre1فر/
 September2إنج/

ًسٍبتىمّب/ -
 .3ًسٍبًتٍمّب 

الٌشهر التَّاسع من شهور السَّنة »
اؼبيالديَّة، يأيت بعد أغسطس كيليو 
أكتوبر، كيقابلو أيلوؿ من شهور 
السَّنة الٌشمسيَّة، كىو هناية فصل 

 4«الٌصيف كبداية فصل اػبريف.

 

 5Septفر/
 6Sevenإنج/

  8«.ساًدس "جاء فالفه ساتِّا"»  .7سات-

 Secrétariat 9فر/
 10Secretariatإنج/

 .11السًّْكٍرتاريٌة-
 12سكرتَتيٌة-

اعبهاز اؼبعاكف عبميع اإلدارات »
كاألقساـ كالرُّؤساء يف األعماؿ 
اؼبكتبية كاإلدارية كغَتىا "يعُت أعضاء 

 13«السكرتارية".

 

 Secrétaire14 فر/
 Secretary15إنج/

سجاٌلت أمُت ًسٌر، موٌظف ييًعٌد » .16ًسكرتَت-
اإلدارة اليت يعمل فيها كغَتىا من 
األعماؿ اؼبكتبٌية أك يتوٌُف مراسالهتا 

فالف سكرتَت  -"سكرتَت ربرير
 17«فالنة سكرتَتة ناجحة". -ناجح

 

                                                   
 .1114عريب(: سهيل أدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .934اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 .412. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص2/1023تار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـب 3
 .2/1023معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .1114عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .940اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .416. كاؼبعجم الوسيط: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ص2/1032، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر7
 .2/1032معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .1107، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .922اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص10
 .2/1085معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 682اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل اسكندر حشيمو ك آخركف، ص12
 .2/1085معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 13
 .1107، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .922اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص15
 .682. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص2/1085، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر16
 .2/1085معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  17
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 Soufflé1فر/
 Soufflay2إنج/

نوع من األطعمة اػبفيفة الزًَّغبىة » .3سوفليو-
اؼبكوَّنة من صفار البيض كبياض 

ؿبتويات البيض اؼبخفوؽ مع 
 4«أخرل.

 

 Solitaire5فر/
 Solitaire6إنج/

  8«جوىرة كاؼباس تيوضع يف حلية.» 7سولتَت.-

 Céramique9فر/
 Ceramic10إنج/

  12«نوع من اػبزؼ.» .11سَتاميك-

 Sémantique13فر/
 Semantic14إنج/
 

 .15سيمانتيك-
 .16سيمنتيك-

علم الدّْاللة، كىو أحد فركع علم »
األلفاظ اللغة كيبحث يف دالالت 

اكيب كتطوُّر ىذه الدّْالالت.  17«كالًتَّ
 
 
 
 
 

 

                                                   
 .1134عريب(: سهيل أدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .1004اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 . 2/1137معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2/1137اؼبصدر نفسو، 4
 .1129عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .999اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 6
 . 2/1139معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .2/1139اؼبصدر نفسو، 8
 .222عريب(: سهيل إدريس، ص -)قاموس فرنسي اؼبنهل 9

 .121اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 10
 . 2/1148معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .2/1148اؼبصدر نفسو، 12
 .1110عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .929اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 14
 .2/1151لغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم ال15
 .736اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص16
 .2/1151معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 17
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 Cinérama1فر/
 Cinerama2إنج/

آلة سينمائٌية ذبعل ما ييشاىد على » .3سينراما-
 4«الشَّاشة كأنٌو يف صورتو الطَّبيعٌية.

 

 Chocolat5فر/
 Chocolate6إنج/

 ، 7شيكوالتة-
 .8شوكوالتة-

نوع من اغبلول يدخل يف صينعو »
 9«كالكاكاك.الٌسٌكر 

 

 Short10فر/
 Short11إنج/

بػىٍنطلوف قصَت يبتٌد للرُّكبة أك فوقها » .12شورت-
 13«"شيورت سباحة".

 

فر/
Photographie14 

إنج/
Photography15 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية - 17«تصوير ضوئٌي.» .16فوتوغرافيا-
 18.فّن التصوير"بالقاىرة "

 19Formiqueفر/
 20Formicaإنج/

اسم ذبارٌم ؼباٌدة لدائنٌية صامدة » .21فورمايكا-
للحرارة تيصنع بشكل صفائح لتلبيس 

 
 

                                                   
 .250عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .224نَت البعلبكٌي كرمزم منَت البعلبكي، صعريب(: م –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 2
 . 2/1152معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .2/1152اؼبصدر نفسو، 4
 .244عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .132اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 .2/1230معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  7
 .805. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص2/1250معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .2/1230معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .1120عريب(: سهيل إدريس، ص -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 .954لكرمٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد ا 11
 . 2/1247معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .2/1247اؼبصدر نفسو، 13
 .907، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 14
 .738اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 15
 . 3/1750معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
 .3/1750اؼبصدر نفسو، 17
 .5/39، ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة18
 .545، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 19
 .372اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 20
 . 3/1752معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 21
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  1«األثاث.
 2fluoroscopeفر/

 Foolscap3إنج/
كرؽ كبَت القطع يًتاكح طولو من » .4فولسكاب-

 5«بوصة. 16: 13
 
 

 6Capفر/
 7Capإنج/

رداء خارجٌي بال أكماـ يطرح -» .8كاب-
 على الكتفُت.

أمامٌية عريضة قٌبعة ذات حافة -
للوقاية من أشعة الشمس، غطاء 
للرأس يرتديو رجاؿ الشرطة 

 9«كاعبيش.

 

 Cabinet10فر/
 11Cabinetإنج/

حجرة يف الٌسفينة أك الطَّائرة أك -» .12كابينة-
 كبونبا.

حجرة على شاطئ البحر ىبلع فيها -
 13«اؼبستحمُّ ثيابىو أك يلبسها.

 
 
 
 
 
 

 

                                                   
 .3/1752اؼبصدر السابق، 1
 .538، صعريب(: سهيل إدريس -رنسي اؼبنهل )قاموس ف2
 .365اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص3
 . 3/1755معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/1755اؼبصدر نفسو، 5
 .202، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .109اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 7
 . 3/1889ة اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربي8
 .3/1889اؼبصدر نفسو، 9

 .188، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 10
 102اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص11
 . 3/1889معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .3/1889اؼبصدر نفسو، 13
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 Catholique1 فر/
 Catholics2إنج/

اسم شامل للمسيحيُّْت التابعُت » .3كاثوليك-
لبابا ركما رأس الكنيسة الركمانيَّة 
"أكثر مسيحيّْي فرنسا من 

 4«الكاثوليك".

 

 Cassette5فر/
 Cassette6إنج/

آلة غبفظ األصوات كتسجيلها على » .7كاسيت-
 8«شريط خاٌص.

 
 
 

 9إنج/
Chronoscope 

الٌدقيق لفًتات أداة بصريٌة للقياس » .10كركنوسكوب-
 11«صغَتة جدِّا من الوقت.

 

 

 12فر/
Chronographe 

 إنج/
13Chronograph 

أداة لقياس فًتات الوقت » .14كركنوغراؼ-
 15«كتسجيلها.

 
 
 
 
 
 

 

                                                   
 .216، صسهيل إدريسعريب(:  -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .118اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 .1218. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/1889معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1889معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .213، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .115اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 . 3/1890معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/1890اؼبصدر نفسو، 8
 .222عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  9

 . 3/1927معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  10
 .3/1927اؼبصدر نفسو، 11
 .247، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .222عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي، ص –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم  13
 . 3/1927معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر 14
 .3/1927اؼبصدر نفسو، 15
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فر/
Chronomètre1 

إنج/
Chronometer2 

آلة تستعمل يف قياس الوقت، ال » .3كركنومًت-
يفرٌقها عن السَّاعة سول ًدقٌة األداء 

 4«اػبيارٌم.كالتوقيت 

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 5بالقاىرة.

 Classeur6فر/
 

أداة غبفظ األكراؽ السَّائبة » .7كالسَت-
باستخداـ كسيلة ميكانيكٌية على 
شكل حلقات غالبنا مع كسيلة قفل 
كفتح لتلك اغبلقات موضوعة يف 

 8«جلدة.

 

 9Commissaireفر/
Commissaire 

10إنج/

Commissary 

صّْل، » .11مسارمٌ كي - مىٍن يقـو بقطع التذاكر ؿبي
للرٌكاب داخل األتوبيس أك 

 12«القطار.
 

 

 13Cocktailفر/
 14Cocktailإنج/

خليط من أنواع ـبتلفة تابعة عبنس » .15كوكتيل-
كيوكتيل من   -كاحد "كيوكتيل فواكو

 16«األلواف/ األطعمة".

 
 
 
 

                                                   
 .248، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .134اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 . 3/1927معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1927اؼبصدر نفسو ،4
 .2/51ة العربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقٌرىا آّمع: ؾبمع اللغ5
 .256، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 . 3/1948معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/1948اؼبصدر نفسو، 8
 .272، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .155اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص10
 . 3/1958معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .3/1958اؼبصدر نفسو، 12
 .262، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .147اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص 14
 .1257ميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: ك3/1972معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .3/1972معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 16
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 1Collagèneفر/
 2Collagenإنج/

األكتار ماٌدة بركتينٌية تيوجد يف » .3كوالجُت-
كالعظاـ كربوَّؿ إُف جيالتُت 

 4«بالغلي.

 

 Cake5 فر/
 Cake6إنج/ 

نوع من اؼبخبوزات يصنع من عجينة » .7كيك-
خاٌصة دبقادير معيٌنة من الٌدقيق 
كالٌسٌكر كالٌنشادر كمواٌد أخرل "لديو 

 الِكيكمصنع للحلول ك
 8«كالبسكويت".

 

 9Licenceفر/
 License10إنج/

انتهاء الدّْراسة اعبامعٌية،  شهادة» .11لًيساٍنس-
كىي تساكم اإلجازة أك البكالوريوس 
"حاصل على لًيساٍنس اغبقوؽ/ 

 12«اآلداب".

 

 Linotype13فر/
 Linotype14إنج/

آلة ًلصىفّْ أحرؼ الطّْباعة بسكبها » 15.لينوتيب- 
أسطرنا كاملة، ؽبا مالمس اآللة 
الكاتبة، تسقط قوالب كباسٌية حفرت 
فيها األحرؼ فإذا مٌت السطر عىٌبأت 

 

                                                   
 .266، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .150اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 2
 . 3/1972معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/1972اؼبصدر نفسو، 4
 .193، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .103اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 . 3/1979معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 . 3/1979اؼبصدر نفسو، 8
 .721، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .567اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 10
 1311. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2054عجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، م11
 .3/2054معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 12
 .725، ص عريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 13
 .575ص اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، 14
 1314. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة:  كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2057معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر ،15
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مضخَّةه آليَّة فراغاتو معدننا مصهورنا 
 1«كصار جاىزنا للطبع.

 Laser2 فر/
 Laser3إنج/

يزىرل-
مصدر ميًشٌع من خصائصو إحداث » .4

ات قويٌة من اإلشعاع اؼبتالحم شحن
اؼبتناسق اؼبركَّز، يستعمل يف ؾباالت 

 الطٌّْب كاؼبواصالت كسواىا.
جهاز يعمل على ربويل اإلشعاع -

ٌددات  الكهركمغنطيسٌي ذم الًتَّ
اؼبختلفة إُف أشعة فوؽ بنفسجٌية أك 

 5«مرئيَّة ربت ضبراء.

 

 Matinée6فر/
 Matinée7إنج/

موسيقٌية أك مسرحٌية تيقاـ هنارنا حفلة » .8ماتينيو- 
 9«كخباٌصة بعد الظُّهر.

 
 
 

من اللفظ الالتينػي: 
Magister10 . 

 

درجة علمٌية جامعٌية بُت الليسانس » .11ماجستَت-
أك البكالوريوس كالدكتوراه "حصل 

يف الفلسفة  الماجستيرعلى درجة 
 12«اإلسالمٌية".

 
 

 

                                                   
 .3/2057معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 1
 .710، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 2
 .553اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص 3
 . 3/2053معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 4
 .3/2053اؼبصدر نفسو، 5
 .765، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 6
 .608اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص7
 .1315. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2060معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 8
 .3/2060معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 9

 .195معجم الٌدخيل )يف اللغة العربية اغبديثة كؽبجاهتا(: ؼ. عبد الرحيم، ص10
 1615جد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو ك آخركف، ص. كاؼبن3/2060معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .3/2060معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  12
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 1Marsفر/
 March2إنج/

الثٌالث من شهور السَّنة الٌشهر » .3مارس- 
اؼبيالديَّة، يأيت بعد فّباير كيليو أبريل، 
كيقابلو آزار من شهور السَّنة 
الٌشمسيَّة، كىو هناية فصل الٌشتاء 
كبداية فصل الرَّبيع "وبتفل العاَف بعيد 

 4«األـٌ يف شهر مارس من كلّْ عاـ".
 4«عاـ".

 

 5Marqueفر/
 Mark6إنج/

"ماركة عالمة، ظبة، نوع » .7ماركة- 
مسجَّلة"،ماركة ذباريٌة: عالمة فارقة 
عل على البضائع كلكٌل معمل  ذبي
عالمة خاٌصة بو يضعها على 

 8«مصنوعاتو.

 

 9Mafiaفر/
 Mafia10إنج/

منظمة إرىابٌية سرّْيَّة، مقٌرىا جزيرة » .11مافيا- 
صقلية تعمل منذ أكائل القرف التاسع 

 12«عشر ضٌد السلطة الشرعٌية.

 

إنج/
Monodrama13 

مسرحٌية كتبت ليؤدّْيها شخص » .14مونودراما- 
 15«كاحد.

 

 

                                                   
 .761، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 .602اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 3/2060معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 .3/2060اؼبصدر نفسو، 4
 .760، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 5
 .602اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص6
 1315. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2061معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 7
 .3/2061اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية 8
 .742، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 9

 .592اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص10
 . 3/2062معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 11
 .3/2062اؼبصدر نفسو، 12
 .740م منَت البعلبكٌي، صعريب(: منَت البعلبكي كرمز  –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 13
 . 3/2141معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .3/2141اؼبصدر نفسو، 15
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إنج/

Monologuist1 
 

شخص لديو القدرةي على إضحاؾ » .2مونولوجست- 
اعبمهور كتسليتهم عن طريق تقليد 
اآلخرين، كأيضنا عن طريق الغناء 
كإلقاء النّْكات، كما شأّها من 

 3«فكاىات.

 

 4Mythologieفر/
 5Mythologyإنج/

علم األساطَت كاػبرافات اؼبٌتصلة » .6ًميثيولوجيا-
باآلؽبة كأنصاؼ اآلؽبة عند شعب من 

 7«الشعوب.

 

 Médaille8فر/
 Medallion9إنج/

ـه يصنع من الٌذىب أك الفٌضة » .10ميدالية-  كسا
أك الّبكنز، كغالبنا ما يكوف دائرٌم 
ٍنىح  الشكل أك يٌتخذ أشكاالن عٌدة، يبي

"ميدالية للفائز يف سباؽو ما 
 11«االستحقاؽ".

 
 
 
 
 

 Mélodrame12فر/
 13Melodramaإنج/

نوعه من أنواع اؼبسرحيٌات سبيل إُف » .14ميلودراما- 
تكثيف اؼبشاعر كاؼببالغة كاالعتماد 

 15«على الصُّدؼ.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 16.مشجاة"بالقاىرة "

 

                                                   
 .740عريب(: منَت البعلبكي كرمزم منَت البعلبكٌي،  –اؼبورد اغبديث )قاموس إنكليزم 1
 . 3/2141معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 2
 .3/2141اؼبصدر نفسو، 3
 .811، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 4
 .649اؼبغٍت الفريد:حسن سعيد الكرمٌي، ص5
 .1369. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2143معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 6
 .3/2143ار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبت 7

 .768، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 
 .613اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي ، ص9

 . 3/2143معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 10
 .3/2143اؼبصدر نفسو، 11
 .771، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 12
 .615كرمٌي، صاؼبغٍت الفريد: حسن سعيد ال13
 .1374. كاؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص3/2148معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 14
 .3/2148معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 15
 .14/41ربية بالقاىرة، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة الع16
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 Hélicoptère1فر/

 Helicopter2إنج/
 .3ىليكوبًت-
 .4ىليوكبًت-
 .5ىليوكوبًت-

نوع من الطٌائرات يبكنو الٌنزكؿ »
كالصعود عموديِّا كالوقوؼ يف أٌم 

 6«مكاف.

أقرٌه ؾبمع اللغة العربية -
 7."ىليكوبتر"بالقاىرة 

 

 التعليق على الجدول:

أٌكؿ مالحظة نسٌجلها على ىذه األلفاظ الٌدخيلة اليت عرٌبت إُف اللغة العربية كركد أغلب  
الكلمات اؼبعرٌبة ؽبا يف شكل كاحد بعيدا عن التعٌدد كالتنوٌع يف رظبها، فبٌا يعكس لنا شيوع كتداكؿ ىذه 
األلفاظ على طريقة كاحدة خاٌصة كأهنا من اؼبستحدثات اليت يستعملها أبناء العربية يف حياهتم اليومٌية، أٌما 

رنسٌي كاللساف اإلقبليزٌم فجاء البعض منها متحدا بالنسبة لكتاباتاىا األجنبية اليت تنٌوعت بُت اللساف الف
يف الكتابة على مستول صبيع أصوات على عكس البعض اآلخر الذم جاء متحدا مع بعض االختالفات 

 .الصوتية

 

 

 

 

 

                                                   
 .608، صعريب(: سهيل إدريس -اؼبنهل )قاموس فرنسي 1
 . 446اؼبغٍت الفريد: حسن سعيد الكرمٌي، ص2
 . 3/2362معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر، 3
 . 3/2362اؼبصدر نفسو، 4
 1488اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة: كميل إسكندر حشيمو كآخركف، ص5
 .3/2362معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  6
 .12/98ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية كالفنية اليت أقرىا آّمع: ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، 7
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 ما استحدث لفظيا عن طريق التعريب.: المبحث الخامس

)فعل، مصدر، اسم فاعل، اسم يتناكؿ ىذا اؼببحث اؼبشتقات اعبديدة بأنواعها اؼبختلفة 
كمعرٌبة( ها من األلفاظ األجنبٌية )دخيلة منسوب.. كغَتىا( اليت دخلت العربية اؼبعاصرة عن طريق اشتقاق

اليت انتقلت مدلوالهتا إُف اؼبعجم العريٌب حديثا، كذلك بناء على ما كرد يف مدٌكنة البحث )معجم اللغة 
 فق اؼبنهجية اآلتٌية:العربية اؼبعاصرة ألضبد ـبتار عمر(، ك 

  صبع كإحصاء ـبتلف االشتقاقات الواردة يف معجم اللغة العربية اؼبعاصرة.-

 .ائيٌ ا ىجاداخل اعبدكؿ ترتيب ىذه اؼبشتقاتترتيب -

 طريقة ككيفٌية استحداثو.بياف -

 دخيل أـ معٌرب.مع اإلشارة إُف نوعو جنيٌب اؼبشتق منو صطلح األاؼب ذكر-
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  1المستحدثة عن طريق التعريب: لفاظأّوال: األ

اللفظ 
 المستحدث

 نوعو
 

المصطلح األجنبّي 
 المأخوذ منو

 آزكت)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( أزكتػػًيٌ 
 إبستمولوجيا)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( إبستمولوًجيٌ 
 أرثوذكس)دخ( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(صناعيٌ مصدر  أرثوذكسٌية
 أرستقراطٌية)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( أىرًستقراًطيٌ 
 أرشيف)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( أرشيًفيٌ 

 إسًتاتيجٌية)مع( ما قبلها.( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر إسًتاتيجيّْ 
 أفريقيا كآسيا)دخ( اسم منحوت)اختزاؿ اظبُت يف كلمة كاحدة.( أفركآسيومٌ 
 أكاديبية)مع( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( أكاديًبيٌ 
 ألكًتكف)مع( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( ألكًتكينّْ 
 إمّبيالية)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( إمّبياِفٌ 
 أمريكا)مع( الثالثي اؼبزيد حبرؼ كاحد.(على زنة "أفعل" فعل)اشتقاقو  أمرؾ
 أمريكا)مع( الثالثي اؼبزيد حبرفُت.(على زنة "تفعلل" فعل )اشتقاقو  تأمرؾ

 أنثركبولوجيا)مع( مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب)إغباؽ ياء  أنثركبولوًجيٌ 
 أنطولوجيا)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( أينطولوًجيٌ 
 أكتوقراطية)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( أكتوقراًطيٌ 
 أكركبا)مع( حبرؼ كاحد.( فعل)اشتقاقو على زنة "تفعلل" الرباعٌي اؼبزيد  تأكرب

 باثولوجيا)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( باثولوًجيٌ 
 بانوراما)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( بانوراًميٌ 
 بانوراما)دخيلة( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  بانورامٌية
 ببليوجرافيا)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( ببليوجرايًفٌ 
 الّبجوازيٌة)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( برجوازًمٌ 

                                                   
 كما بعدىا.88، 1/50ينظر: معجم اللغة العربية اؼبعاصرة: أضبد ـبتار عمر،  1
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 برغماتٌية)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( برغمايتٌ 
 برؼباف)مع( غباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب)إ برؼباينٌ 
 برنز)مع( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( برنزًمٌ 

 بركليتاريا)مع( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( بركليتارًمٌ 
 بريتوف)دخ( قبلها.(اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما  بريتوينٌ 
 باستور)مع( فعل)اشتقاقو على كزف "فعلل" الرباعي آٌّرد.( بسًت
 باستور)مع( اسم)اشتقاقو على كزف "فعللة" مصدر الفعل الرباعي آٌّرد.( بسًتة
 بكًتيا)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( بكًًتمٌ 
 (بوليمر)مع الرباعي آٌّرد.(اشتقاقو على زنة "فعلل" فعل) بلمر
 بوليمر)مع( مصدر الفعل الرباعي آٌّرد.(اشتقاقو على زنة "فعللة" اسم) بلمرة

 تراجيديا)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( تراجيًدمٌ 
 تراجيديا)دخ( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  تراجيديٌة
 تكتيك)دخيلة( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  تكتيكويٌة
 تكتيك)دخيلة( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( تكتيًكيٌ 

 تكنوقراطية)دخ( اسم منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.( تكنوقراًطيٌ 
 تلغراؼ)مع( منسوب)إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم  تلغرايًفٌ 
 تلفزيوف)مع( )اشتقاقو على كزف "فعلل" الرباعٌي آٌّرد.(فعل تلفز
 تلفزيوف)مع( فعل) اشتقاقو على كزف "تفعلل" الرباعٌي اؼبزيد حبرؼ كاحد.( تتلفز
 تلفزيوف)مع( اؼبزيد حبرؼ كاحد.(اسم)اشتقاقو على كزف "ًفعالؿ"مصدر الفعل الرباعٌي  تلفاز
 تلفزيوف)مع( اسم)اشتقاقو على كزف "فعللة" مصدر الفعل الرباعٌي آٌّرد.( تلفزة
 تليفوف)مع( )اشتقاقو على كزف "فعلل" الرباعٌي آٌّرد.(فعل تلفن

 داركين)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب داركيًٍتٌ 
 داركين)دخ( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  داركينٌية

 دبلوماسٌية)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب دبلوماًسيٌ 
 دراما)مع( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب دراميٌ 

 دكتاتور)دخ( قبلها.( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر مااسم منسوب دكتاتورًمٌ 
 دكتاتور)دخ( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  دكتاتوريٌة
 ديبقراطٌية)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب ديبقراًطيٌ 
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 ديناميكا)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب ديناميكيٌ 
 راديكالية)دخيلة( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(منسوب اسم راديكاِفٌ 
 سلفات)دخ( مصدر الفعل الرباعي)اشتقاقو على كزف "فعللة".( سلفتة

 (سيكولوجٌية)دخ )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب سيكولوًجيٌ 
 (فاشستية)دخ ما قبلها.()إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر اسم منسوب فاشسيًتٌ 
 (خ)د يةفدرال )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب فدراِفٌ 
 (فرفَتين)دخ )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب فرفَتيًٍتٌ 
 فركيد)دخ( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  فركيديٌة
 (فوسفات)مع كزف "فعلل" الرباعٌي آٌّرد.( فعل)اشتقاقو على فسفت
 (دخفسفور) )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب فسفورًمٌ 
 دخ(فسفور) )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  فسفوريٌة

 فسيولوجيا)دخيلة( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب فسيولوًجيٌ 
 (معفلًت) فعل)اشتقاقو على كزف "فعلل" الرباعٌي آٌّرد.( فلًت
 (فلور)مع مصدر الفعل الرباعٌي آٌّرد.(اشتقاقو على زنة "فعللة" اسم) فلورة
 (فلور)مع )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  فلوريٌة
مضمومة يف أٌكلو ككسر ما )اشتقاقو على كزف مضارعو بزيادة ميم فاعلالاسم  متفلوًر

 قبل آخره.(
 (فلور)مع

 (خفوتوغرافيا)د  )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب فوتوغرايًفٌ 
 فوتومًت)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب فوتومًًتمٌ 
 فوتومًت)دخ( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  فوتومًتيٌة
 (خفوشيا)د  )إغباؽ تاء التأنيث يف آخره.(اسم مؤنث فوشٌية

 (معفونوغراؼ) )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب فونوغرايًفٌ 
 (معفَتكس) )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب فَتكًسيٌ 

 كاثوليك)دخ( كتاء يف آخره.()زيادة ياء مشٌددة مصدر صناعيٌ  كاثوليكٌية
 كاريكاتور)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب كاريكاتورًمٌ 

 كربوف)دخ( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  كربونٌية
 كالسيك)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب كالسيًكيٌ 
 ماركس)دخ( )زيادة ياء مشٌددة كتاء يف آخره.(مصدر صناعيٌ  ماركسٌية

 مًت)مع( فعل)اشتقاقو على كزف "فػىعىلى" الثالثٌي آٌّرد.( مىتػىرى 
 مًت)مع( اسم)اشتقاقو على كزف "فٍعل" مصدر الفعل الثالثٌي آٌّرد.( مىًٍت 
 مًت)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب مًًتمٌ 
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 ماركس)دخ( فعل)اشتقاقو على كزف "فعلل" الرباعٌي آٌّرد.( سبركس
 ميتافيزيقا)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب ميتافيزيًقيٌ 
 ميكانيك)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب ميكانيًكيٌ 

 نًتكجُت)مع( الرباعٌي آٌّرد.(فعل)اشتقاقو على كزف "فعلل"  نًتج
 نًتكجُت)مع( اسم)اشتقاقو على كزف "فعللة"مصدر الفعل الرباعي آٌّرد.( نًتجة

 ىستَتيا)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب ىستًَتمٌ 
 كاط)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(اسم منسوب كاطيٌ 
 يود)دخ( )إغباؽ ياء مشٌددة يف آخره ككسر ما قبلها.(منسوب اسم يوًدمٌ 
 

 التعليق على الجدول: 

يعكس لنا ىذا اعبدكؿ خاصٌية من اػبصائص الذاتية اليت انفردت ّٔا اللغة العربية عن غَتىا من 
َف ترد  اللغات، أال كىي كوهنا لغة اشتقاقٌية اعتمد فيها ادثوف أداة االشتقاؽ يف كضع مشتقات جديدة

من قبل يف اؼبعاجم اللغوية القديبة، كانت قد انتقلت معانيها إُف العربية اؼبعاصرة بفعل التعريب، ىذه 
ه أكثر الصٌيغ -كىو الغالب-اؼبشتقات جاءت على أكزاف عربية مألوفة توٌزعت على االسم اؼبنسوب بعدّْ

 ، كاألفعاؿ الثالثٌية)فعلة، فعللة( الرباعٌية كالثالثٌيةكاؼبصادر ناعٌي، الصٌ در تناسبا مع الغرض الوصفٌي ، كاؼبص
      االسم اؼبؤٌنث، اسم الفاعل )على زنة مضارعو(. ،)فعل، فعلل( كالرباعٌية آٌّردة

  

 عريب بالّنظر إلى أنواعو نجد:المستحدث لفظيا عن طريق التّ 

 

 اسم مؤنث    اسم فاعل           مصدر صناعّي        فعل     اسم منسوب                   
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 خاتمة: 

سبق وأن ذكرنا يف هناية كّل فصل من فصول البحث رلموعة النتائج اليت تعّّب عن جزئيات ذلك  
االستنتاجات العاّمة اليت ذلا صلة مباشرة بأىداف الفصل، وبناء على ىذه النتائج قمنا حبصر رلموعة من 

 البحث على النحو اآليت:

يؤّكد أمهيتها ودورىا يف التنمية البشريّة من ناحّية، تنمّية وتوسيع اللغة العربّية  قضّيةاىتمام احملدثني ب 
أيضا حرصهم على قدرهتا ومتّكنها لتصبح لغة علمية من ناحّية ثانّية، ويؤّكد ها على ئأبنا بإقراريوحي و 

يف -، وإن كانت ىذه التنمّيةمن ناحية ثالثة احلفاظ على حيويّتها واستمرارىا إىل جانب اللغات العادلّية
 بعيدا عن أّي اجتهاد عريّب. قائمة على االقتباس من الغري-الغالب

 حتمّية قانونادلستحدثة يعكس إىل اجلديد من الّدالالت  ةديثاحلحاجة مستعملي ادلعاجم العربّية  
فيها مظاىر التجديد اللغوّي مبستوياتو  تتجلىاألداة األوىل اليت ىو ادلعجم ، ذلك أّن التطّور اللغوي  

 ادلختلفة )صوت، وضلو، وصرف، وداللة(.
إىل عاملني أحدمها يقوم على ادلقومات الذاتية اليت تتمتع هبا اللغة العربّية، التنمّية اللغويّة  استناد ظاىرة 

فيو إحالة مباشرة إىل حتمّية حيقق ذلا تنمية داخلّية، واآلخر يقوم على مبدأ التأثّر باللغات األجنبّية  شلا
قانون "االقًتاض اللغوّي" الذي ينفي حياة لغة ما يف معزل عن اللغات األخرى اجملاورة ذلا، أو 

 باألحرى بعيدا عن مبدأْي الّتأثري والتأثّر. 
احلاجة إليو كًما  عن القدماء يف التعامل مع الّدخيل يرجع أساسا إىل اختالفاحملدثني  تباين منهجّية 

 .يف كّل عصروكيًفا 
القاىرة استعمال الّدخيل ترمجة أو تعريبا وفق قيد الضرورة يفتح باب اللغة العربية بإجازة رلمع  

قياسا على ادلألوف تارة  اجلديد توليدإحياء القدمي وإعادة توليد داللتو تارة، و ؛ االجتهاد على مصراعيو
 أخرى.

اختالف احملدثني يف رصد عالقة الًتمجة بالتعريب يرجع أساسا إىل تباين أساليب النقل والنتائج  
 تارة مًتجم وتارة معّرب. فتح باب النقل على مصراعيوادلنعكسة عنو، ويف مقّدمتها 



 

712 

يّب ادلناسب يؤّكد مدى صالحّية ادلوروث إعطاء اللغويني األولويّة للًتمجة عن طريق إجياد ادلقابل العر   
ىذا اجلديد العريّب، وصلاعة العوامل الذاتّية )من اشتقاق وضلت وتركيب وإبدال ورلاز..( للتعبري عن 

 الطارئ يف العصر احلديث.
استهداف احملدثني نقل الدالالت ادلستحدثة يف علوم دون أخرى يؤّكد التزامهم بقيد الضرورة إّن  

 .ديثةاحل طالب اللغة العربيةتكمال مالسواحلاجة 
يوحي بدقة  الكيمياءو الفيزياء، و األحياء، كبعض احلقول العلمّية  اعتماد أسلوب الًتمجة اجلزئية يف  

فرض على ادلًتمجني االلتزام  ا، شلّاضعف استيعاهبمن جهة أخرى ويعكس  مفاىيمها العلمية من جهة،
 .لغتها األصيلةصطلح األجنيّب الذي وردت بو يف دلبا
 مها: اليت انتهجها احملدثون فّرق البحث بني نوعني من أساليب الًتمجة  

 .وضع مصطلح عريّب واحد مقابل مفهوم أجنيّب واحد أو مفهومني 
  مصطلحان عربيان أو أكثر مقابل مفهوم أجنيّب واحد أو مفهومني.وضع 

عن طريق الًتمجة من حقل إىل آخر يرجع أساسا إىل حاجة كّل الدالالت ادلستحدثة تباين حجم  
 حقل إىل االستحداث أكثر من غريه، وأمهيتو يف احلياة العربية ادلعاصرة. 

يوحي باىتمام ىؤالء وتركيزىم على أساليب الّنقل  ، شلّالفظ )معّرب( يغلب على القدماء استعماذلم 
 يدخل يف لغتهم ما ليس من كالمهم، بينما صلد يف بالّدرجة األوىل، وذلك حرصا منهم على أْن ال

وسيلة مهّمة التعريب  نظرهتم التجديديّة بوصفعكس ي عند احملدثني، شلّاادلقابل شيوع لفظ )تعريب( 
 لذلك بغض النظر عن تنوع أساليبو؛ ألّن الغاية عندىم تّبّر الوسيلة.

إىل تباين أغراضهم اليت يستهدفوهنا منو، يرجع أساسا )التعريب(  هوممفاضطراب احملدثني يف حتديد  
فقد يكون وسيلة لوضع ادلصطلح العلمّي، أو لتعريب التعليم، أو لتحقيق السّيادة القومية العربية 
مبختلف رلالهتا )اجتماعيا، سياسيا، اقتصاديا..(.. وغريىا من ادلفاىيم اليت توّزعت بني كوهنا معان لو 

 تارة، وأبعاد تارة أخرى.
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ضخامة ادلاّدة سببو -وىو ما مل يفتح بابو القدماء-ال احملدثني مبسألة الفصل بني الّدخيل وادلعّرباشتغ 
ة بأوجو متعّددة، شلّا يستدعي منهم ضبطا دقيقا يف تعريبها من حيث الكّم والكيف يف اللغويّة ادلقًتض  

 ها.طالبمب ، ويفيلغتهم قواعدإطار ما يتماشى مع 
إّّنا تفرضو طبيعة االختالف اللغوّي مبكّوناتو األربعة آلياتو و -قدميا وحديثا-أساليب الّتعريبتنوّع  

 .)صوت وصرف وضلو ومعجم( بني اللغة ادلقًِتضة واللغة ادلقًت ضة
للغة العربية يرجع إىل غياب إثراء التنمّية و  كوسيلة  التعريباألخذ بتعّدد آراء احملدثني حول ضرورة  

 ّقق يف إطارىا ىذه ادلنفعة ادلرجّوة. تتحمنهجّية موّحدة ومضبوطة 
الّتعريب يف ظل غياب التنسيق اجملامع اللغويّة العربّية يف رغم النتائج ادلتذبذبة وادلضطربة اليت حّققتها  

ادلنهجّي بينها، إاّل أهّنا تبقى اجتهادات وزلاوالت جادة سعى من خالذلا أصحاهبا إىل بلورة ذلك 
 خالصة تسمح ألبنائها استعمالو دون أيّة سلّلفات جانبية تضّر لغتهم. اجلديد ادلقًتض بلورة عربية

جتاوز رلمع القاىرة أحيانا لقواعد التعريب اليت وضعها سببو مراعاة ادلعربني للّنطق األجنيّب  
للمصطلحات ادلعرّبة مبصادرىا ادلتنّوعة )فرنسية وإصلليزية(، شلّا يؤّدي إىل اجلمع بني احلركتني )قصرية 

 ويلة( يف تعريب الّصوت األجنيّب الواحد شلّا ال تستدعيو الضرورة. وط
أكد احملدثون على عالقة الّتعريب بادلصطلح العلمّي كسبيل من ّسبل حتقيق ضرورات التعريب ادلتنّوعة  

)ضرورة قومية، ضرورة علمية وتعليمية، ضرورة اجتماعية، ضرورة دينية، ضرورة سياسية، ضرورة 
 ليت يسعى أبناء العربّية إىل حتصيلها منو. اقتصادية..( ا

تنوّع ادلصطلحات ادلستحدثة بفعل التعريب بني الّدخيل وادلعّرب تّبّره طبيعة دالالهتا؛ علمّية دقيقة  
تستدعي احملافظة على االصطالح الذي دخلت بو اللغة العربّية، أم إنسانية أو اجتماعية أو فنّية قابلة 

 إطار قوانني النظام العريّب )صوتا وصرفا وضلوا(. لالستبدال والتغيري يف 
تعّدد صور التعريب بني ادلًتجم وادلعّرب يف نقل الداللة ادلستحدثة الواحدة سببو ضعف االستيعاب  

  اجلّيد ذلذا ادلستعار والتشكيك يف ادلقابل العريّب ادلوضوع لو.
لتعديل( يف تعريب ادلصطلحات ادلستحدثة يؤّكد غلبة الّتعريب الّصويّت والصريّف )بالزيادة أو احلذف أو ا 

على أمهّية ادلستويني يف الوضع اللغوّي العريّب، فاللغة قبل كّل شيء أصوات يعّّب هبا عن دالالت معّينة 
 تتقّيد بأبنّية وصّيغ خاّصة تفّي مبعانيها األصيلة واإلضافّية.
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ات الّساكنة إىل متحركة )بالضم أو الفتح أو يف تغيري األصو -بالدرجة األوىل-انعكاس الّتعريب الصويتّ  
الكسر( يف بداية ادلصطلحات ادلعرّبة تّبّره خاصّية اللغة العربية الفصحى اليت تنفي االبتداء بالّساكن، 

 وىو ادلستوى األّول الذي أواله القدماء أمهّية كبرية يف تعريب األلفاظ األعجمية.
يف إحلاق عالمة اجلمع خاصة مجع ادلؤنث الّسامل -وىلبالّدرجة األ-انعكاس الّتعريب الّصريفّ  

بادلصطلحات ادلعرّبة يؤّكد صالحّية أسلوب الّتعريب بالزيادة مقارنة باحلذف والتعديل كبديل للتعريب 
احلريّف، خاّصة وأن رلمع القاىرة جّوز القياس يف صوغ مجع ادلؤنث الّسامل يف ضوء ما ينمي اللغة 

 العربية ويوّسعها.
ة اعتماد التعريب النحوّي يف نقل الدالالت ادلستحدثة يّبّرىا ضعف التطّور الذي يلحق قواعد ضآل 

 الّنحو اخلاّصة بكّل لغة. 
رليء بعض ادلصطلحات ادلعّربة على أوزان عربية يف لغتها األصيلة يعّزز ورودىا ضمن مواد ادلعجم  

نب أنواع أخرى من الّتعريب، تكون العريب ادلعاصر إىل جانب الكلمات العربية الفصحى إىل جا
 مسوغات إلحلاقها بالثروة اللغوية العربية استعماال وتدوينا.

إقرار رلمع اللغة العربية بالقاىرة ذلذه ادلصطلحات ادلعرّبة يؤّكد على حداثة استعماذلا حبكم شيوعها  
 وتداوذلا يف الوسط اللغوّي مبيادينو ادلختلفة. 

عجمّية ادلعرّبة من ادلعجم الوسيط وادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة على يؤّكد غياب بعض ادلواد ادل 
 حداثة مادة معجم "أمحد سلتار عمر" اليت دخلت العربية ادلعاصرة حىت اآلن. 

 قول ادلعرفية اليت تنتمي إليها.احلاالشًتاك االصطالحّي ما بني ادلعّربة بىذه ادلصطلحات  تتصف 
تنمية الثروة اللغويّة عامة وادلعجمّية على عريب يف مجة والتّ الًتّ كل من البحث دور   نا من خالل ىذاأثبت 

 ومقّومات ذاتية.يف إطار ما تتمتع بو العربية من إمكانات وجو اخلصوص داللّيا ولفظّيا ومعنويّا 
 

 تّم البحث بإذن اهلل وعونه
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 ملّخص البحث:

 سان العربّ وادلعجمّية على وجو اخلصوص يف اللّ  عامة ىذه الدراسة موضوع التنمّية اللغويةتعاجل 
يف إثراء وتوسيع العربّية عريب ةمجة والتّ خارجّي حاولنا من خاللو إثبات دور كّل من التّ من منظور ادلعاصر 

ادلعارف والعلوم وخمتلف التقنيات واالبتكارات األجنبية أساسيتني القتاض واستعارة  احلديثة كوسيلتني
ة اجلديدة اليت تتعايش معها األمم بات وضرورات احلياة احلضاريّ احلديثة اليت من شأهنا استكمال متطلّ 

عريب يف استحداث داللة ةمجة والتّ راسة موسومة بــــ )أثر التّ لدّ عليو جاءت ابناء ة يف ىذا العصر، و العربيّ 
 األلفاظ من خالل "معجم اللغة العربية ادلعاصرة ألمحد خمتار عمر"(.

سعى إىل بياهنا وحتقيقها واألىداف اليت ناإلشكاالت مبقتضى  ت مباحث ىذه الّدراسةلقد تنّوع
حتت عنوان: )"معجم اللغة العربية دراسة العلمية دلنهج ادلدونة تمهيد تناولنا فيو التنّوعا فرض علينا البدء ب

نتاجها بطابع جديد ىو يف إخصوصا وأّن ادلعاجم العربية ادلعاصرة طبعت ادلعاصرة" دراسة يف ادلنهج(، 
ادلقتضة منها واألجنبّية األصيلة ة ادلتخّصصة العربية األلفاظ اللغويّة العامة واالصطالحيّ اجلمع بني  خاصّية

 مستوى البنيتنيعلى أصحاهبا الدّقة يف ترتيبها على  فرض، دمّا كمداخل تنضوي حتت جذر لغوّي واحد
 الكربى والصغرى.

ومن البديهي أن ذمد ىذه ادلعاجم اللغوية العربية ادلعاصرة قد اّّتذت من ادلعاجم اللغوية العربية 
ا يوحي باستخدام علماء ادلعجم وىو م-دونة البحثكما يف م-القدمية مصدرا للتأليف ولو بنسبة جزئّية

تتمّتع هبا اللغة العربية )من اشتقاق وتركيب وقياس ورمت ة اليت الداخليّ  وادلقاييسلميكانيزمات لحديثا 
إطار ما حيفظ ذلا د من األلفاظ والدالالت قصد إمناء ثروهتا وإثراءىا يف ( يف وضع اجلديوغريىا وإبدال..

حماولني بذلك التأكيد والربىنة على قدرة اللغة العربية ومرونتها دلسايرة النقلة العلمية  قواعدىا وسننها،
ل وأدوات مناسبة لكّل زمان ومكان، وىو ما عاجلناه وادلعرفية اليت يشهدىا ىذا العصر مبا تزخر بو من وسائ

 (.يف الفصل األّول ادلعنون بـــ )عوامل تنمية اللغة العربية يف العصر احلديث

كل من الّتةمجة دور  لننتقل بعدىا إىل الفصل الثاين والثالث اللذان حاولنا من خالذلما إثبات 
باعتبارمها وسيلتني خارجيتني سعت من خالذلما اللغة العربية إىل تنمّية ، إثراء العربية ادلعاصرة يفوالّتعريب 

عرض ووصف اجلديد من األلفاظ والّدالالت العلمية منها والعامة اليت  منطلقوذلك من ثروهتا وتوسيعها، 
  ادلعجم اللغوّي العرّب القدم.دمّا مل يرد يف عريبتالو بوساطة التةمجة أدخلت ادلعجم اللغوّي العرب ادلعاصر 

 لنضع يف األخري خامتة للبحث تضّمنت ةمجلة من النتائج واالستنتاجات العلمّية والعامة اليت
 توّصلت إليها الدراسة يف إطار اإلجابة عن اإلشكاالت اليت طرحتها. 
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Abstract: 

Cette étude traite le sujet du développement linguistique en 
général et lexical en particulier dans la langue arabe contemporaine. 
D’un point de vue externe nous avons essayé de démontrer le rôle 
de la traduction ainsi que de l’arabisation dans l’enrichissement et 
l’élargissement de l’arabe moderne en tant que deux outils essentiels 
à l’emprunt des connaissances, des sciences et des différentes 
techniques et inventions étrangères modernes qui permettent de 
subvenir aux besoins de la nouvelle vie imposée aux nations arabes. 
Ce qui justifie l’intitulé de cette étude « L’impact de la traduction et 
l’arabisation dans la création sémantique du lexique à travers le 
dictionnaire de la langue arabe moderne de Ahmed Mokhtar 
Omar ». 

Les chapitres de cette étude sont divers en vertu des 
questionnements et des objectifs que nous voulons démontrer et 
réaliser, cette diversité nous a dicté le commencement par un 
préambule traitant l’étude scientifique de la méthode du blog 
intitulé : (« Le dictionnaire de la langue arabe moderne » étude 
méthodologique), surtout que les dictionnaires arabes modernes 
sont dotés d’une nouvelle caractéristique celle du jumelage entre le 
lexique linguistique général et la terminologie de spécialité et entre 
ce qui est d’origine arabe et ce qui est étranger emprunté, sous un 
radical linguistique unique, ce qui a imposé aux auteurs la précision 
dans la classification au niveau des deux structures globale et 
partielle. 
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Il est évident que les anciens dictionnaires d’arabe 
représentent, au moins, en partie la source des nouveaux 
dictionnaires (c’est le cas pour le blog) ce qui explique le recours 
des auteurs du dictionnaire aux mécanismes et aux critères internes 
qui caractérisent la langue arabe (dérivation, structure…etc.) pour 
mettre en place des néologismes sur les plans lexical et sémantique 
afin de l’enrichir dans le cadre de ses règles et de ses bases, en 
essayant de démontrer et de prouver sa capacité et sa flexibilité  
ainsi elle demeure une langue d’actualité grâce à ses outils et ses 
moyens. 

Dans le deuxième et le troisième chapitre nous avons tenté de 
démontrer le rôle que jouent la traduction et l’arabisation, qui 
représentent deux outils externes, dans l’enrichissement de l’arabe 
contemporain en recourant à la démonstration et à la description de 
ce qui est nouveau sur le plan lexico-sémantique. 

Finalement, nous avons mis une conclusion incluant un 
ensemble de résultats scientifiques dans le cadre de la réponse aux 
questionnements posés. 
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  المستحدثة عن طريق الترجمة: وحدات المعجميةالتواتر جدول يبين عدد 

الوحدات المعجمّية  بسيطةالالوحدات المعجمية  الحقل المعرفي
 المرّكبة

 المجموع

 >9 ?8 <7 اآلداب
 @= >= ;7 األحياء
 >87 :87 79 االقتصاد

 8> ?; :7 البيئة واجليولوجيا
 >: ;: 78 التجارة
 :: :: 77 التشريح

 ;: @9 >7 الثقافة والفنون
 98 98 77 اجلغرافيا

 :; 8; 79 احلاسبات واملعلومات
 >> ;> 78 الرياضة والرتبية البدنية

 88 88 77 الزراعة
 7= @> 78 السياسة

 @?8 <?8 79 األمراض(-الطب)الصحة
 9@ @? :7 الطبيعة والفيزياء
 :9 97 :7 علوم االجتماع
 8; 8; 77 العلوم العسكريّة
 =8 87 =7 العلوم اللغويّة
 7; 7; 77 علوم النفس

 :8 89 78 الفلك
 7< 7< 77 القانون

 >> 8> ;7 الكيمياء والصيدلة
 89 88 78 املوسيقى
 97 ?8 79 النبات



 

719 

 ?8 =8 79 اهلندسة
  الوحدات المعجمّية المرّكبة:تواتر أنواع التراكيب في عدد جدول يبّين 

الترجمة  الحقل المعرفيّ 
 الجزئّية

التركيب 
 الوصفيّ 

التركيب 
 اإلضافيّ 

التركيب اإلضافي 
 الوصفيّ 

التركيب 
 المنفيّ 

 >7 78 77 89 :7 اآلداب
 78 :7 97 8; 89 األحياء
 77 89 8; @; :7 االقتصاد

 77 ?7 >8 >9 79 البيئة واجليولوجيا
 77 79 =8 =8 78 التجارة
 77 78 =7 <9 79 التشريح

 77 79 ;7 :9 88 الثقافة والفنون
 77 79 :7 =8 78 اجلغرافيا

 77 ;7 =8 98 <7 احلاسبات واملعلومات
 78 77 @9 >9 77 الرياضة والرتبية البدنية

 77 77 >7 =7 77 الزراعة
 78 87 88 <: @7 السياسة
 الطب

 األمراض(-)الصحة
7> 87: >= 7? 77 

 77 79 <9 ?> @8 الطبيعة والفيزياء
 77 79 <7 88 77 علوم االجتماع
 77 77 99 @8 79 العلوم العسكريّة
 77 ;7 77 =7 77 العلوم اللغوية
 78 >7 =8 ?8 ;7 علوم الّنفس

 77 79 78 @7 79 الفلك
 77 :7 <9 7; 77 القانون

 77 77 ?8 :: :8 الكيمياء والصيدلة
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 77 77 ;7 <7 :7 املوسيقى
 79 77 =7 89 77 النبات
 77 78 <7 ?7 77 اهلندسة

 

  المصطلحات العلمية المعّربة: جدول يبّين عدد تواتر 

 المصطلح العلميّ  الحقل المعرفيّ 
 78 اآلداب
 <7 األحياء
 >7 االقتصاد

 :7 البيئة واجليولوجيا
 78 التشريح

 @7 الثقافة والفنون
 :7 احلاسبات واملعلومات

 78 الديانات
 >7 الرياضة البدنّية

 79 السياسة
 :7 األمراض(-الطب )الصحة

 89 الطبيعة والفيزياء
 78 العلوم اللغوية

 78 الفلسفة
 :7 الفلك
 79 القاانون

 >8 الكيمياء والصيدلة
 :7 املوسيقى
 78 النبات
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  العاّمة المعّربةاأللفاظ جدول يبّين عدد تواتر: 

 اللفظ الدخيل الحرف 
 =7 اهلمزة
 :8 الباء
 ;8 التاء
 79 اجليم
 79 الدال
 ?7 السني
 :7 الشني
 79 الصاد
 ;7 الفاء

 ?7 الكاف
 78 مالال

 @7 امليم
   .27المجموع: 

 

 

 

 

 

 

 



 

722 

 

  المصطلحات العلمّية الدخيلة:جدول يبّين عدد تواتر 

 العلميّ المصطلح  الحقل المعرفي
 79 اآلداب
 88 األحياء

 :8 البيئة واجليولوجيا
 78 التشريح

 @7 الثقافة والفنون
 ;7 اجلغرافيا

 :7 احلاسبات واملعلومات
 78 الديانات

 @7 الرياضة البدنّية
 89 السياسة

 >8 األمراض(-الطب )الصحة
 :: الطبيعة والفيزياء

 79 علم النفس
 ;7 علوم االجتماع

 79 العسكرية العلوم
 79 العلوم اللغوية

 @7 الفلسفة
 79 الفلك

 9= الكيمياء والصيدلة
 87 املوسيقى
 =7 النبات
 79 اهلندسة
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  األلفاظ العاّمة الدخيلة:جدول يبّين عدد تواتر 

 اللفظ الدخيل ف الحر 
 <8 اهلمزة
 ;8 الباء
 <7 التاء
 >7 اجليم
 ?7 الدال
 =7 الراء
 88 السني
 79 الشني
 :7 الفاء

 89 الكاف
 :7 مالال

 87 امليم
 78 اهلاء

  .86المجموع: 
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 المصادر والمراجع: قائمة

 القرآن الكرمي. (1

 (أ)
القنوجّي؛ صّديق بن أجبد العلوم )الّسحاب ادلركوم يف بيان أنواع الفنون وأقسام العلوم(:  (2

سوريا، -ومّي، دمشقواإلرشاد الق، حتقيق: عبد اجلّبار زكار، منشورات وزارة الثقافة حسن
 م.1978)د.ط(، 

اّّتاىات يف الرتمجة )جوانب من نظريّة الرتمجة(: بيرت نيومارك، ترمجة: زلمود امساعيل صينـّي،  (3
 م.1986ه / 1406ادلملكة العربّية السعوديّة،  –دار ادلريخ للنشر، الرياض

ر، جالل الدين، حتقيق: زلمد أبو اإلتقان يف علوم القرآن: السيوطي؛ عبد الرمحن بن أيب بك (4
 .م1974ىـ/ 1394مة للكتاب، )د.ط(، الفضل إبراىيم، اذليئة ادلصرية العا

عصر االحتجاج(: مسعود بوبو، منشورات وزارة الثقافة )يف  أثر الّدخيل على العربية الفصحى (5
 م.1982سوريا، )د. ط(، -واإلرشاد القومّي، دمشق

: علي أبو ملحم، دار ومكتبة اذلالل للطباعة حتقيق؛ أبو نصر، إحصاء العلوم: الفارايبّ  (6
 م.1996لبنان، الطبعة األوىل، -والنشر، بًنوت

أخبار العلماء بأخيار احلكماء: القفطّي؛ مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف، حتقيق:  (7
 ىـ / 1426األوىل،  الطبعةلبنان، –إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بًنوت

 م.2005
أدب الكاتب: ابن قتيبة، أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم، حتقيق: زلمد الّدايل، مؤسسة الّرسالة،  (8

 بًنوت، )د.ط(، )د.ت(.-صيدا
ارتشاف الضَّرب من لسان العرب: أبو حّيان األندلسّي، حتقيق: رجب عثمان زلمد، مكتبة  (9

 م.1998ه/1418مصر، الطبعة األوىل، -اخلاصلّي، القاىرة
البالغة: الزسلشرّي أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أمحد، حتقيق: زلمد باسل عيون  أساس (10

 م.1998ىـ / 1419لبنان، الطبعة األوىل، -السود، دار الكتب العلمية، بًنوت
أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات: حافظ إمساعيلي علوي ووليد أمحد العنايت، دار األمان،  (11

 م.2009ه/1430ادلغرب، الطبعة األوىل، -الرباط
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؛ أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرمحان بن زلّمد النحوّي، حتقيق: أسرار البالغة: اجلرجانّ  (12
 م.1991ه / 1412الّسعوديّة، الطبعة األوىل،  -زلمود زلّمد شاكر، دار ادلدن، جدة

)د.ط(،  االشتقاق والتعريب: عبد القادر بن مصطفى ادلغريّب، مطبعة اذلالل، مصر، (13
 م.1908

 م.1971األصوات اللغويّة: إبراىيم أنيس، مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة، الطبعة الرابعة،  (14
األردن، الطبعة األوىل، -أصول الرتمجة: علي قاسم احلاج أمحد، دار اإلعصار العلمّي، عمان (15

 م.2011ىـ/1432
البالغة(: متام -ةفقو اللغ-)دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو األصول (16

 م.2000ه/1420مصر، )د.ط(، -حسان، عامل الكتب، القاىرة
األصول يف الّنحو: ابن الّسراج؛ أبو بكر زلمد بن سهل النحوي البغدادي، حتقيق: عبد  (17

 م.1996ه/ 1417لبنان، الطبعة الثالثة، -احلسٌن الفتلي، مؤسسة الرسالة، بًنوت
يف أصول الّنحو(: ابن األنباري؛ أبو الربكات عبد ) ودلع األدلةاإلغراب يف جدل اإلعراب  (18

سوريا، الطبعة -الرمحان كمال الدين بن زلّمد، حتقيق: سعيد األفغان، دار الفكر، دمشق
 م.1957ه/1377األوىل، 

أفكار ال متوت: ىل نؤّلف أو نرتجم؟ )ما ىي حاجة األقطار العربية اليوم؟(: أمحد لطفي  (19
 م.1989، 372 اإلعالم، الكويت، العدد وزارة السّيد، رللة العريب،

االقرتاح يف أصول الّنحو وجدلو وبذيلو اإلصباح يف شرح االقرتاح: الّسيوطي؛ عبد الرمحان بن  (20
أيب بكر، جالل الدين، شرح وحتقيق: زلمود بن يوسف فّجال، مكتبة الثقافة الدينّية، 

 م.2014ه/ 1435مصر، الطبعة األوىل، -القاىرة
ائل اخلالف بٌن النحويٌن: البصريٌن والكوفيٌن: األنبارّي؛ أبو الربكات عبد اإلنصاف يف مس (21

 نان، الطبعة األوىل،لب-الرمحن كمال الّدين بن زلمد، ادلكتبة العصريّة، بًنوت
 .م2003ه/1424

أوضح األساليب يف الرتمجة والتعريب: فليب صايغ وجان عقل، مكتبة لبنان ناشرون، بًنوت  (22
 م،1993خلامسة، لبنان، الطبعة ا–
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-اإليضاح يف علل الّنحو: الزجاجي؛ أبو القاسم، حتقيق: مازن ادلبارك، دار الّنفائس، بًنوت (23
 م.1979ه/1399لبنان، الطبعة الثالثة، 

 )ب(
البحث اللغوّي عند العرب )مع دراسة لقضّية التأثًن والتأثّر(: أمحد سلتار عمر، عامل الكتب،  (24

 م.1988السادسة، مصر، الطبعة  –القاىرة 
مصر، الطبعة  -البالغة االصطالحية: عبده عبد العزيز قلقيلة، دار الفكر العريّب، القاىرة (25

 م.1992ىـ / 1412الثالثة، 
: عبد السالم زلمد ىارون، مكتبة بو عثمان عمرو بن حبر، حتقيقالبيان والتبيٌن: اجلاحظ؛ أ (26

 م.1998ىـ/1418مصر، الطبعة السابعة، -اخلاصلي، القاىرة
مصر،  -دار الفكر العريّب، القاىرةبيت احلكمة يف عصر العباسّيٌن: خضر أمحد عطا اهلل،  (27

 الطبعة األوىل، )د. ت(.
لّلسان العريّب، بيت احلكمة مهد العصر الذىبـّي للرتمجة: أمحد الّشاون بن عبد اهلل، رللة ا (28

  م.1995، 40العدد  ،ادلغرب -عريب، الرباطق التّ مكتب تنسي

 )ت(

تاج العروس من جواىر القاموس: الزبيدّي؛ زلّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاق احلسييّن، حتقيق:  (29
 )د.ت(. لبنان، )د.ط(،-رلموعة من احملققٌن، دار اذلداية، بًنوت

فسًن(: إبراىيم أمحد، منشورات االختالف، مجة )مقاربات لآليات الفهم والتّ أويل والرتّ التّ  (30
 م.2009ه / 1430لبنان، الطبعة األوىل،  –للعلوم ناشرون، بًنوت ار العربية اجلزائر، الدّ 

-، دمشقّتربيت يف تعريب ادلصطلحات العلمّية: عبد الكرمي اليايف، رللة رلمع اللغة العربّية (31
 م.1978ىـ / 1398، سوريا

اجلزائر، -الرتمجة، التعريب وادلصطلح: بوبكري فراجي، دار الغرب للنشر والتوزيع، وىران (32
 )د.ط(، )د.ت(.

مصر، الطبعة  -الرتمجة إىل العربية )قضايا وآراء(، بشًن العيسوى، دار الفكر العريّب، القاىرة (33
 م.2001ه / 1421الثانية، 
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-الرتمجة وأدواهتا )دراسات يف النظريّة والتطبيق(: علي القامسّي، مكتبة لبنان ناشرون، بًنوت (34
 م.2009لبنان، الطبعة األوىل، 

-رف، أنطوان برمان، ترمجة: عز الدين اخلطايّب، ادلنظمة العربية للرتمجة، بًنوتالرتمجة واحل (35
 م.2010لبنان، الطبعة األوىل، 

الرتمجة والتعريب )بٌن اللغة البيانية واللغة احلاسوبية(: زلمد الديداوي، ادلركز الثقايف العريّب،  (36
 م.2002ادلغرب، الطبعة األوىل، –الدار البيضاء 

عريب: عبد الغين أبو العزم، الرتمجة واالصطالح والتعريب )وقائع الندوة اليت نظمها الرتمجة والت (37
معهد الدراسات واألحباث للتعريب(، إعداد: زلمد الرّاضي، معهد الدراسات واألحباث 

 م.1999ادلغرب، )د. ط(، –العربية للّتعريب، الرباط 

-محيدي، مكتبة العبيكان، الريّاضت. بيل، حتقيق: زلي الّدين  الرتمجة وعملياهتا: روجر. (38
 م.2001ىـ/1422ادلملكة العربية الّسعودية، الطبعة األوىل، 

تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد: ابن مالك، حتقيق: زلمد كامل بركات، دار الكاتب العريّب،  (39
 م.1967ىـ / 1387مصر، )د. ط(، –القاىرة 

العربية احلديثة: صافّية زفنكي، منشورات وزارة التطورات ادلعجمية وادلعجمات اللغوية العامة  (40
 م.2007سوريا، الطبعة األوىل،  –الثقافة، دمشق 

التطور النحوي )للغة العربية(: برجشرتاسر، ترمجة: رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاصلي،  (41
  م.1994ه / 1414مصر، الطبعة الثانّية، -القاىرة

-عمان واألدب: مسيح أبو مغلي، دار البداية، تعريب األلفاظ وادلصطلحات وأثره يف اللغة (42
  م.2011ىـ/1432 األردن، الطبعة األوىل،

مكتب تعريب التعليم العايل وصلتو بالرتمجة وادلصطلح: شحادة اخلورّي، رللة اللسان العريّب،  (43
 .م1983، 21 العدد ،ادلغرب -ق التعريب، الرباطتنسي

لأللفاظ ادلعربة(: زلمد حسن عبد العزيز، دار الفكر التعريب يف القدمي واحلديث )مع معاجم  (44
 م.1990مصر، )د. ط(، -العريّب، القاىرة

عريب، ادلركز العريّب للتعريب والرتمجة التعريب مدخل إىل ادلعاصرة: مازن ادلبارك، رللة التّ  (45
 م.2013ىـ/1434، 44 سوريا، العدد–والتأليف والّنشر، دمشق 
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سوريا، -شلدوح خسارة، األىايل للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقالتعريب والتنمية اللغويّة:  (46
 م.1994الطبعة األوىل، 

 -ق التعريب، الرباطمكتب تنسي ين صابر، رلّلة اللسان العريّب،التعريب وادلصطلح: زلي الدّ  (47
 .م1987، 28 ، العددادلغرب

العربية للرتبية والثقافة التعريب ومستقبل اللغة العربية: عبد العزيز بن عبد اهلل، ادلنظمة   (48
 م.1975ت العربية، ادلغرب، )د.ط(، والعلوم، معهد البحوث والدراسا

التعريفات: اجلرجان؛ علي بن زلمد بن علي احلسينـّي، حتقيق: إبراىيم األبياري، دار الكتاب  (49
 م.2002ىـ / 1423لبنان، )د.ط(،  -العريّب، بًنوت

األردن، الطبعة األوىل، –الكتب احلديث، إربد تعليمية الرتمجة: سعيدة كحيل، عامل  (50
 م.2009ىـ/1430

)جامع البيان عن تأويل القرآن(: الطربّي؛ أبو جعفر زلمد بن جرير، حتقيق:  تفسًن الطربيّ  (51
 .)د.ت( مصر، الطبعة الثانية،-القاىرة مكتبة ابن تيمّية، زلمود زلمد شاكر،

، حتقيق: خليل إبراىيم العطّية، مطبعة العان، أبو بشر اليمان ؛التقفية يف اللغة: البندنيجيّ  (52
 .م1976العراق، )د.ط(،  -بغداد

تالزم الرتمجة والتعريب وعالقتهما بالتنمّية: عبد الّسالم السّيد حامد، ندوات ومؤمترات اللغة  (53
العربية والتنمية البشريّة )الواقع والّرىانات(، مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

 م.2011ادلملكة ادلغربية، الطبعة األوىل،  -وجدة
 ة. مفاىيم ومناذج متثيلّية(: حسن)يف اللسانيات ادلعاصر  التنظًن ادلعجمّي والتنمية ادلعجمّية (54

 م.2012األردن، الطبعة األوىل، -محائز، عامل الكتب احلديث، إربد
طبعة األوىل، المصر، -ةالتنمية اللغوية: زلمود فهمي حجازي، دار الكتاب احلديث، القاىر  (55

 م.2010ىــ /1432
، حتقيق: زلمد عوض مرعب، دار زلمد بن أمحد اذلرويّ هتذيب اللغة: األزىرّي؛ أبو منصور  (56

 م.2001لبنان، الطبعة األوىل، -إحياء الرتاث العريّب، بًنوت
-دمشقهتذيب ادلقدمة الّلغوية )للعاليلي(: أسعد أمحد علّي، دار السؤال للطباعة والنشر،  (57

 م.1985ه / 1406سوريا، الطبعة الثالثة، 
مصر، الطبعة -التهذيب )يف أصول التعريب(: أمحد بك عيسى، دار الآفاق العربّية، القاىرة (58

 م.2001ه/1421األوىل، 
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 )ج(

اجلاسوس على القاموس: أمحد فارس الشدياق، مطبعة اجلوائب، قسطنطينّية، )د.ط(،  (59
 م.1299

، دار العلم بعلبكيّ المجهرة اللغة: ابن دريد؛ أبو بكر زلمد بن احلسن، حتقيق: رمزي منًن  (60
 م.1987لبنان، الطبعة األوىل، -للماليٌن، بًنوت

اجلهود اللغوية خالل القرن الرابع عشر اذلجري: عفيف عبد الرمحان، دار الرشيد للنشر،  (61
 .م1979ه / 1399العراقّية، )د.ط(، اجلمهورية 

اد الكتاب اجلهود اللغويّة يف ادلصطلح العلمي احلديث: زلمد علي زركان، منشورات احت (62
 .م1998ادلغرب، -الرباطالعرب، 

جهود مكتب تنسيق التعريب يف قضايا اللغة العربية والتعريب خالل ثالثٌن سنة: أمحد  (63
، 44العدد  ،ادلغرب -ق التعريب، الرباطمكتب تنسي اللسان العريّب،شحالن، رللة 

 .م1997
 )ح(

أبو عثمان عمرو بن حبر، حتقيق: عبد السالم زلمد ىارون، دار الكتاب  ؛احليوان: اجلاحظ (64
 م.1969ه /1388لبنان، الطبعة الثالثة، –العريّب، بًنوت

 )خ(
يّة، ابن جيّن؛ أبو الفتح عثمان، حتقيق: زلمد علّي النّجار، دار الكتب ادلصر  اخلصائص: (65

 )د. ت(. )د.ط(،مصر، -القاىرة
 )د(

 .م1981مصر،  –مل الكتب، القاىرة دراسة الصوت اللغوي: أمحد سلتار عمر، عا (66

دراسة تفصيلية يف كتابة األعالم اإلغريقّية والرومانّية حبروف عربية: زلمد زلمود الّسالمون،   (67
 .م1972، 29العدد  مصر،-القاىرة اللغة العربية، رللة رلمع

، الطبعة سوريا-دمشق وادلصطلح والتعريب: شحادة اخلوري، دار طالس،دراسات يف الرتمجة  (68
 م.1992الثانّية، 

مصر،  –دراسات يف الّداللة وادلعجم: رجب عبد اجلواد إبراىيم، دار غريب للطباعة، القاىرة  (69
 م.2001)د.ط(، 
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الطبعة لبنان، -دراسات يف ادلعجم العريب: إبراىيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمّي، بًنوت (70
 م،1987األوىل، 

لبنان، الطبعة -دراسات يف فقو اللغة: صبحي إبراىيم الصاحل، دار العلم للماليٌن، بًنوت (71
 م.2005السابعة عشرة، 

دراسات معجمّية )ضلو قاموس عريب تارخيي وقضايا أخرى(: عبد العلّي الودغًنّي، مطبعة  (72
 م.2001ىـ / 1422وىل، ادلغرب، الطبعة األ -الّنجاح اجلديدة، الدار البيضاء 

مصر، الطبعة اخلامسة، -داللة األلفاظ: إبراىيم أنيس، مكتبة األصللو ادلصريّة، القاىرة (73
 م.1984

مكتبة اجملتمع العريب للنشر دليل الرتمجة العلمية وادلصطلحات العلمّية: ماجد سليمان دودين،  (74
 .م2012 /ه 1433األردن، الطبعة األوىل، -والتوزيع، عمان

للتعريف مبكتب تنسيق التعريب: زلمد أفسحي، ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم دليل  (75
 .م2002 / ىـ1423ادلغرب، )د.ط(، -باط)مكتب تنسيق التعريب(، الر 

مصر، -شباب، القاىرةستيفن أودلان، ترمجة: كمال زلمد بشر، مكتبة الدور الكلمة يف اللغة:  (76
 .)د.ط(، )د.ت(

أبو إبراىيم إسحاق بن إبراىيم بن احلسٌن، حتقيق: أمحد سلتار عمر،  ؛ارايبديوان األدب: الف (77
 .م2003ه / 1424مصر، -شعب، القاىرةمؤسسة دار ال

لبنان، الطبعة األوىل، -ديوان النابغة اجلعدّي، حتقيق: واضح الصمد، دار صادر، بًنوت (78
 م.1998

 )ر(
 ت(.-ط(،)د-لبنان،)د-العلمّية،بًنوتالرسالة: الشافعي؛ زلمد بن أدريس،دار الكتب  (79
رسالة التعريب: ادلنشّي؛ زليي الدين زلمد بن بدر الدين زلمود، حتقيق: زلمد حسٌن آل  (80

 األردن، )د.ط(، )د.ت(.-ياسٌن، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان
الوزير، رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمّية: أمحد بن سليمان ادلعروف بابن كمال باشا  (81

قربص، الطبعة األوىل، -حتقيق: زلمد سواعي، اجلفان واجلايب للطباعة النشر، ليماسول
 .م1991
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 )ش(

عريّب مع تعريف وشرح  –الشامل )قاموس مصطلحات العلوم االجتماعّية إصلليزي  (82
، الطبعة األوىل، السعوديّة -ادلصطلحات(: مصلح الصاحل، دار عامل الكتب، الرياض

 .م1999ىـ / 1360

شذا العرف يف فّن الّصرف: احلمالوي؛ أمحد بن زلمد بن أمحد، حتقيق: زلمد بن عبد  (83
العربية السعوديّة، ادلملكة -ادلعطى وأبو األشبال أمحد بن سامل ادلصرّي، دار الكيان، الرياض

 .)د.ط(، )د.ت(
زلمد بن  شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الّدخيل: اخلفاجّي؛ شهاب الدين أمحد بن (84

لبنان، الطبعة األوىل، -وتعمر ادلصرّي، حتقيق: زلمد كشاش، دار الكتب العلمّية، بًن 
 .م1998

مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: احلمًني؛ نشوان بن سعيد اليمين، حتقيق: حسٌن  (85
األوىل، سوريا(، الطبعة  -بن عبد اهلل العمري، ويوسف زلمد عبد اهلل، دار الفكر )دمشق 

 م.1999ىـ/  1420
 )ص(

(: ابن فارس، حتقيق: عمر )يف فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمهاالصاحيّب  (86
 .م1993ه / 1414ن، الطبعة األوىل، لبنا-فاروق الطّباع، مكتبة ادلعارف، بًنوت

دار  صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء: القلقشندي؛ أبو العباس أمحد بن علي بن أمحد، (87
 .م1922ه / 1340مصر، )د. ط(، -اىرةالكتب ادلصرية، الق

الّصحاح )تاج اللغة وصحاح العربّية(: اجلوىرّي؛ إمساعيل بن محّاد، حتقيق: أمحد عبد الغفور  (88
 م.1990لبنان، الطبعة الرابعة، -عطّار، دار العلم للماليٌن، بًنوت

العربية احلديثة: زلمد رشاد احلمزاوي، الصدور واللواحق وصلتها بتعريب العلوم ونقلها إىل  (89
-رللة مصطلحيات )رللة علمية زلكمة يف قضايا ادلصطلح(، وزارة الثقافة ادلغربية، آنفو

  .م2014ه/ 1436، 07ادلغرب، العدد -برانت، فاس
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ق مكتب تنسي العريّب، اللسان رللة ادلالئكة، التعريب: مجيل درب على ادلفتعلة الصعوبات (90
 م.1986، 27العدد  ،ادلغرب -اطالتعريب، الرب

مصر، الطبعة األوىل،  -صناعة ادلعجم احلديث: أمحد سلتار عمر، عامل الكتب، القاىرة (91
 م.1998ه / 1418

 )ض(
 .العاشرة، )د.ت(لبنان، الطبعة  -ضحى اإلسالم: أمحد أمٌن، دار الكتاب العريّب، بًنوت (92

 )ط(
مصر، الطبعة -النّجار، دار الوفاء، اإلسكندريةطرق توليد الثروة اللفظّية: نادية رمضان  (93

 م.2009األوىل، 
 )ع(

 / ه1401لبنان، )د.ط(، -عبقرية اللغة العربية: عمر فروخ، دار الكتاب العريّب، بًنوت (94
 م.1981

العربية الفصحى احلديثة )حبوث يف تطور األلفاظ واألساليب(: ستتكيفتش، ترمجة: زلمد  (95
مصر، الطبعة  –للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، القاىرة حسن عبد العزيز، دار السالم 

 م.2013ه / 1434األوىل، 
 م.1998مصر، الطبعة اخلامسة، -علم الداللة: أمحد سلتار عمر، عامل الكتب، القاىرة (96
دن، األر -علم الداللة وادلعجم العريّب: عبد القادر أبو شريفة وآخران، دار الفكر، عمان (97

 .م1989ه /1409الطبعة األوىل، 
 م.2004مصر، الطبعة التاسعة، -علم اللغة: علّي عبد الواحد وايف، هنضة مصر، القاىرة (98
-علم اللغة العام: فردينان دي سوسور، ترمجة: يوئيل يوسف عزيز، دار أفاق عربية، بغداد (99

 م.1985العراق، )د.ط(، 
ادلملكة العربية -ود، الرياضوصناعة ادلعجم: علّي القامسّي، مطابع جامعة ادللك سع علم اللغة (100

 م.1991ه / 1411السعوديّة، الطبعة الثانّية، 
، مكتبة لبنان ناشرون، علم ادلصطلح )أسسو النظريّة وتطبيقاتو العملّية(: علّي القامسيّ  (101

 م.2008لبنان، الطبعة األوىل، -بًنوت
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صر، الطبعة الثالثة، م-عوامل تنمّية اللغة العربّية: توفيق زلمد شاىٌن، مكتبة وىبة، القاىرة (102
 م.2001ىـ / 1422

العٌن: الفراىيدّي؛ أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصرّي، حتقيق: مهدي  (103
 لبنان، )د.ط(، )د.ت(. -، دار ومكتبة اذلالل، بًنوتادلخزومي وإبراىيم الّسامرائيّ 

 )غ(
، رللة رلمع اللغة العربّيةالغرض من قرارات اجملمع، واالحتجاج ذلا: الشيخ أمحد االسكندرّي،  (104

 م.1935 ،01العدد مصر، -القاىرة
الغريب ادلصنف: أبو عبيد القاسم بن سالم، حتقيق: صفوان عدنان داوودي، دار الفيحاء،  (105

 م.2005ه/ 1426بًنوت، الطبعة األوىل، -دمشق
 )ف(

 -الرتمجة التحريريّة(: زلمد ىاشم احلديدّي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان )يف  الفريد (106
 م.2010األردن، الطبعة األوىل، 

التقابلّي. قسم اللهجات العربّية(: )حبوث يف علم اللغة ادلقارن و  فصائل اللغات اإلنسانّية (107
 .م2012ه/1437 مصر، )د.ط(،-ثروت عبد الّسميع زلمد، رلمع اللغة العربّية، القاىرة

لبنان، الطبعة الثالثة، –الفعل زمانو وأبنيتو: إبراىيم السامرائّي، مؤسسة الرسالة، بًنوت  (108
 م،1983ىـ / 1403

 -ءالفلسفة والرتمجة: طو عبد الرمحان، ادلركز الثقايف العريّب، الدار البيضا -فقو الفلسفة (109
 .م1995ادلغرب، الطبعة األوىل، 

لبنان، الطبعة  -ها: إميل بديع يعقوب، دار العلم للماليٌن، بًنوتفقو اللغة العربية وخصائص (110
 م،1982األوىل، 

فقو اللغة )دراسة حتليلّية مقارنة للكلمة العربّية(: زلمد ادلبارك، مطبعة جامعة دمشق، سوريا،  (111
 )د.ط(، )د.ت(.

 م.2004مصر، الطبعة الثالثة، -فقو اللغة: علّي عبد الواحد وايف، هنضة مصر، القاىرة (112
فقو اللغة وأسرار العربية: الثعالبـّي؛ أبو منصور عبد ادللك بن زلمد بن إمساعيل، شرح وحتقيق:  (113

 .م2000ه/1420ت، الطبعة الثانّية، بًنو -ياسٌن األيويب، ادلكتبة العصريّة، صيدا



 

734 

يف أصول اللغة )القرارات اليت صدرت يف الدورات من الثانّية واألربعٌن إىل الّسابعة  (114
ربعٌن(: مصطفى حجازي وضاحي عبد الباقّي، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمًنيّة، واأل

 .م1983ه / 1403 اجلزء الثالث، مصر، الطبعة األوىل،-القاىرة
يف أصول اللغة )القرارات اليت صدرت يف الّدورات من الثامنة واألربعٌن إىل الثامنة والستٌن(:  (115

اجلزء  مصر، الطبعة األوىل،- مبجمع اللغة العربّية، القاىرةأمحد سلتار عمر، مركز احلاسب الآيل
 . م2003ه/1424 الرابع،

)رلموعة القرارات اليت أصدرىا اجملمع من الدورة التاسعة والعشرين إىل الدورة  يف أصول اللغة (116
الرابعة والثالثٌن(: زلمد خلف اهلل أمحد وزلمد شوقي أمٌن، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع 

 .م1969ه/ 1388 اجلزء األّول، )د.ط(،مصر، -األمًنيّة، القاىرة
والقرارات اليت أصدرىا اجملمع وذلك يف الدورات يف أصول اللغة )ويشمل أعمال جلنة األصول  (117

: زلمد شوقي أمٌن ومصطفى حجازي، السبع: من اخلامسة والثالثٌن إىل احلادية واألربعٌن(
 .م1975ه / 1395 اجلزء الثان، مصر، الطبعة األوىل،-دار أخبار اليوم، القاىرة

 ه/1414)د.ب(، )د.ط(، يف أصول النحو: سعيد األفغان، ادلطبوعات اجلامعّية،  (118
 م.1994

ادلغرب، الطبعة األوىل، -يف الرتمجة: كمال التومّي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء (119
 م.2006

يف التعريب وادلعرب وىو ادلعروف حباشّية ابن برّي: ابن بـَّري؛ أبو زلمد، عبد اهلل بن عبد  (120
ة الرسالة، بًنوت، )د.ط(، ؤسس، مامرائيّ اجلبار ادلقدسّي ادلصرّي، حتقيق: إبراىيم السّ 

 .)د.ت(
-مكتب تنسيق الّتعريب، الرّباط سان العريّب،، رللة اللّ يف اجلديد اللغوّي: إبراىيم الّسامرائيّ  (121

 .م1965العدد الثالث، ادلغرب، 
 .مصر، )د.ط(، )د.ت( -يّة، القاىرةيف الّلهجات العربية: إبراىيم أنيس، مكتبة األصللو ادلصر  (122
األردن، الطبعة األوىل،  –وادلصطلحّية: سنان سنان، عامل الكتب احلديث، إربد يف ادلعجمّية  (123

 م.2012
، رللة الّلسان العريّب، مكتب تنسيق يف ادلمارسة ادلعجمّية للمنت اللغوّي: عّباس الّصوريّ  (124

 م.1964، 45 ادلغرب، العدد –التعريب، الرباط 
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األنبارّي للمفضليات(: عبد الكرمي زلمد حسن يف علم الداللة )دراسة تطبيقية يف شرح  (125
 .م1997مصر، )د.ط(،  -، اإلسكندريةجبل، دار ادلعرفة اجلامعية

 م.2004لبنان، الطبعة الّسابعة، –فّن الرتمجة: زلّمد عّنان، مكتبة لبنان ناشرون، بًنوت (126

الفهرست: ابن الندمي؛ أبو الفرج زلمد بن إسحاق بن زلمد الوراق البغدادي، حتقيق: إبراىيم  (127
 .م1997ىـ /  1417الثانية،  الطبعةلبنان، -رمضان، دار ادلعرفة، بًنوت

 

 )ق(

مصر، -قاىرةعريّب(: زلمد زلمود، الدار ادلصرية للكتاب، ال –قاموس الزراعة )إصلليزي  (128
 .م2010الطبعة األوىل، 

إصلليزي(: ماجد سليمان دودين، –عريب  /عريب –القاموس العسكري العصري، )إنكليزي  (129
 .م2012/ ه1433األردن، الطبعة األوىل، -مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان

عريب مع مقّدمة يف علم ادلصطلح(: عبد  –فرنسي / فرنسي  –قاموس اللسانيات )عريب  (130
 العربّية للكتاب، تونس، )د.ط(، )د.ت(.الّسالم ادلسّدي، الدار 

رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب، حتقيق: مكتب حتقيق القاموس احمليط: الفًنوزأبادي؛  (131
: زلمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بإشراف الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 م.2005ىـ / 1426لبنان، الطبعة الثامنة، -والتوزيع، بًنوت
فرنسّي(: أمحد  –إصلليزّي  –قاموس ادلصطلحات الّسياسّية والّدستورية والّدولية )عريّب  (132

 م.2004لبنان، الطبعة األوىل،  -سَعيفان، مكتبة لبنان ناشرون، بًنوت
إصلليزي(: غي ىرميو  -فرنسي  –قاموس علم السياسة وادلؤسسات السياسية )عريب  (133

 -ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بًنوتوآخرون، ترمجة: ىيثم اللمع، رلد 
 .م2005ىـ / 1425، الطبعة األوىل، لبنان

كتبة لبنان، إنكليزي(: أمحد شفيق اخلطيب، م–قاموس مصطلحات العلوم الزراعّية )عريب  (134
 .م1978 بًنوت، )د.ط(،
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شوقي أمٌن م(: زلمد 1987إىل  1934القرارات اجملمعّية )يف األلفاظ واألساليب من (135
مصر، )د.ط(، -وإبراىيم الرتزّي، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمًنيّة القاىرة

 م.1989ه/1410
)فيما يف اللغة العربية من الّدخيل(: احمليّب؛ زلمد األمٌن بن فضل الّلو، حتقيق  قصد السبيل (136

ه/ 1415ألوىل، ة، الطبعة االسعوديّ -وشرح: عثمان زلمود الصِّييّن، مكتبة التوبة، الرياض
 .م1994

، دار النشر  قوانٌن التعريب بٌن فصحى الرتاث والفصحى ادلعاصرة: أمحد عبد التواب الفيوميّ  (137
 م.2007ه/1428مصر، الطبعة األوىل، -كلية اللغة العربّية، القاىرة

مصر، الطبعة -القياس يف اللغة العربّية: زلمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العريّب، القاىرة (138
 م.1995ه/1415وىل، األ

 )ك(

الكتاب: سيبويو؛ أبو بشر عمر بن عثمان بن قنرب، حتقيق: عبد السالم زلمد ىارون، مكتبة  (139
 م.1982ىـ/ 1402مصر، الطبعة الثانّية، -اخلاصلي، القاىرة

كتاب اإلبدال: أبو الطّيب؛ عبد الواحد بن علّي اللغوّي، حتقيق: عز الّدين تنوخي، اجملمع  (140
 .م1960ه / 1379سوريا، )د.ط(،  -شقالعريّب، دمالعلمّي 

)القرارات اليت صدرت يف الّدورات من اخلمسٌن إىل اخلامسة  كتاب األلفاظ واألساليب (141
 اجلزء الثالث، مصر،-ًنية، القاىرةوالسّتٌن(: شوقي ضيف، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األم

 .م2000ه/1420
اخلامسة والّثالثٌن إىل الّدورة احلاديّة واألربعٌن(: زلمد كتاب األلفاظ واألساليب )من الّدورة  (142

اجلزء الثان، مصر، -شوقي أمٌن، ومصطفى حجازي، مطابع دار أخبار اليوم، القاىرة
 )د.ت(.

بة السلفّية، كتاب التقريب ألصول التعريب: الشيخ طاىر بن العالمة صاحل اجلزائرّي، ادلكت (143
 .مصر، )د. ط(، )د.ت(
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الّصناعتٌن )الكتابة والشعر(: العسكرّي؛ أبو ىالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل، كتاب  (144
بًنوت،  -ريّة، صيداحتقيق: علي زلمّد البجاوي وزلمد أبو الفضل إبراىيم، ادلكتبة العص

 .)د.ط(، )د.ت(
كتاب موت األلفاظ يف العربية: عبد الرزاق بن فراج الّصاعدي، اجلامعة اإلسالمية، ادلدينة  (145

 ه.1418/1419نورة، الطبعة التاسعة والعشرون، ادل
)الرتمجة العربية الدولية منوذجا(: زلمد الديداوي، ادلركز الثقايف العريّب، الدار  الكتابة يف الرتمجة (146

 م.2012لبنان، الطبعة األوىل،  -ادلغرب، بًنوت -البيضاء

 جلبــــي القسطنطيينّ مصطفى بن عبد اهلل كاتب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (147
ادلشهور باسم حاجي خليفة، حتقيق: زلمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلك الكليسى، دار 

 .لبنان، )د.ط(، )د.ت(-عريب، بًنوتإحياء الرتاث ال
لبنان، -)من قضايا اللغة العربّية(: حسن ظاظا، دار النهضة العربّية، بًنوت كالم العرب (148

 الطبعة األوىل، )د. ت(.
)معجم يف ادلصطلحات والفروق اللغويّة(: الكفوّي؛ أبو البقاء أيوب بن موسى  كلياتال (149

لبنان، الطبعة -احلسيين، حتقيق: عدنان درويش وزلمد ادلصرّي، مؤسسة الرسالة، بًنوت
 م.1998ه/1419الثانية، 

العلية، ة كنز الرغائب يف منتخبات اجلوائب: أمحد فارس الشدياق، مطبعة اجلوائب، الآستان (150
 .ىـ1288الطبعة األوىل، 

 )ل(
ق التعريب، مكتب تنسيسان العريب، اللجنة األردنّية للتعريب: عيسى الناعوري، رللة الل (151

 .م1965 ه/1384، 2 العدد ،ادلغرب -الرباط
اللسانيات )النشأة والتطّور(: أمحد مومن، ديوان ادلطبوعات اجلامعّية، اجلزائر، الطبعة الرابعة،  (152

 م.2008
ايب، ادلركز الثقايّف )مدخل إىل حتليل النّص وانسجام اخلطاب(: زلمد خطّ  لسانيات النصّ  (153

 م.2006العريّب، ادلغرب، الطبعة الثانّية، 
لسان العرب: ابن منظور؛ زلمد بن مكرم بن علّي، أبو الفضل مجال الّدين األنصارّي  (154

 ـ.ى1414لبنان، الطبعة الثالثة،  -اإلفريقّي، دار صادر، بًنوت
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وانتصارىا(، حسىن عبد  )خصائصها ودورىا احلضاريّ  اللغة العربّية بٌن األصالة وادلعاصرة (155
 م.2007مصر، الطبعة األوىل، -اجلليل يوسف، دار الوفاء، اإلسكندريّة

اللغة العربّية )على مدارج القرن الواحد والعشرون(: عبد الكرمي خليفة، دار الغرب اإلسالمّي،  (156
 .م2003الطبعة األوىل، لبنان، -وتبًن 

 .م1988لبنان، الطبعة الثانية، -وتاللغة العربية كائن حي: جرجي زيدان، دار اجليل، بًن  (157
 مصر، الطبعة الثالثة،-اللغة العربية )معناىا ومبناىا(: متّام حّسان، عامل الكتب، القاىرة (158

 .م1998ه/1418
-برىومة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عماناللغة العربّية وأسئلة العصر: وليد العّنايت وعيسى  (159

 م،2007األردن، الطبعة األوىل، 

األردن، الطبعة -ىادي هنر، عامل الكتب احلديث، أربد: )وحتديات العودلة( اللغة العربية (160
 م.2010ه/1431األوىل، 

)ادلشاكل واحللول(، زلمد زكي خضر، رللة التعريب، ادلركز العريّب  اللغة العربية والرتمجة الآلية (161
 .م2012، 43سوريا، العدد -دمشقللتعريب والرتمجة والتأليف والنشر، 

األردن، -العربية والتعريب يف العصر احلديث: عبد الكرمي خليفة، دار الفرقان، عماناللغة  (162
 م.1997ىـ/1418الطبعة اخلامسة، 

فرنسي(: لٌن صالح مطر، منشورات  -انكليزي -ثالثّي موسوعي عريب لغة احملاكم )معجم (163
 .م2015لبنان، الطبعة األوىل،  -وتاحلليّب احلقوقّية، بًن 

ور عطّار، مكة فغسٌن بن أمحد، حتقيق: أمحد عبد الليس يف كالم العرب: ابن خالويو؛ احل (164
 .م1979ه/1399مة، الطبعة الثانية، ادلكرّ 

 )م(
مصر، -يف العراق: مصطفى جواد، مطبعة جلنة البيان العريّب، القاىرةادلباحث اللغوية  (165

 .م1955
ندوات ومؤمترات اللغة ادلرتجم ادلصطلحّي )ضلو تكوين ترمجي متخصص(: عبد احلق بلعابد،  (166

العربية والتنمية البشريّة )الواقع والّرىانات(، مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 
 م.2011ادلغربية، الطبعة األوىل،  ادلملكة -وجدة
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لبنان، -منت اللغة)موسوعة لغوية حديثة(: الشيخ أمحد رضا، دار مكتبة احلياة، بًنوت (167
 م.1960ىـ/1379)د.ط(، 

اجملامع اللغوية يف العامل العريّب ودورىا يف إثراء اللغة إفرادا وتركيبا: الشيخ زلمد مشام، تنمّية  (168
ة الشؤون الثقافّية، ث )دراسات ادللتقى الرابع البن منظور(، وزار اللغة العربية يف العصر احلدي

 .م1978تونس، 
، 06، 05، 04، 02، 01العدد رللة رلمع اللغة العربّية: رلمع اللغة العربية بالقاىرة،  (169

10 ،29 ،76 ،84. 
ق تنسيمكتب  ،ن العريبّ رلمع اللغة العربية األردّن يف ادلؤمتر: عبد الكرمي خليفة، رللة اللسا (170

 ، )د.ت(.، اجلزء الثالث15 العدد ،ادلغرب -التعريب، الرباط
اذليئة العامة لشؤون م(: شوقي ضيف، 1984-1934رلمع اللغة العربّية )يف مخسٌن عاما (171

 م.1984ه/1404الطبعة األوىل،  مصر،-ادلطابع األمًنية، القاىرة
ىًن عبد احملسن سلطان، مؤسسة رُلَمل اللغة: ابن فارس؛ أبو احلسٌن أمحد بن زكريا، حتقيق: ز  (172

 م.1986ه/1406لبنان، الطبعة الثانّية، -الّرسالة، بًنوت
(: زلمد شوقي أمٌن وإبراىيم 1984-1934رلموعة القرارات العلمية )يف مخسٌن عاما  (173

 م.1984ه/1404مصر، )د.ط(، -الرّتزي، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمًنية، القاىرة
العلمية والفنية اليت أقّرىا اجملمع: رلمع اللغة العربية بالقاىرة، اذليئة العامة رلموعة ادلصطلحات  (174

، 13، 10باستثناء اجمللد 20إىل اجمللد 1من اجمللد مصر،-لشؤون ادلطابع األمًنيّة، القاىرة
15 . 

(: CALQUEزلاولة لتصنيف أنواع اقرتاض معان األلفاظ والرتاكيب األجنبية بالرتمجة)  (175
 م،1999ىـ / 1419، 84مصر، العدد -وبريشان، رللة رلمع اللغة العربّية، القاىرةنيقوال د

احملكم واحمليط األعظم: ابن سّيده؛ أبو احلسن علّي بن إمساعيل، حتقيق: عبد احلميد  (176
 م.2000ىـ / 1421لبنان، الطبعة األوىل،  –ىنداوي، دار الكتب العلمّية، بًنوت

للغة العربّية(: بطرس البستاّن، حتقيق: زلمد عثمان، دار  زليط احمليط )قاموس عصرّي مطّول (177
  م.2009لبنان، الطبعة األوىل، -الكتب العلمّية، بًنوت

سلتار الّصحاح: الرّازي؛ أبو عبد اهلل زلمد بن عبد القادر، حتقيق: يوسف الشيخ زلمد،  (178
 م.1999ىـ / 1420صيدا، الطبعة اخلامسة، -الّدار الّنموذجّية، بًنوت -ادلكتبة العصرية 
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ادلخّصص: ابن سّيده، أبو احلسن علّي بن إمساعيل، حتقيق: خليل إبراىيم جفال، دار إحياء  (179
 م.1996ه / 1417لبنان، الطبعة األوىل،  -الرتاث العريّب، بًنوت

)يف علوم اللغة وأنواعها(: جالل الّدين الّسيوطي، حتقيق: زلمد أمحد جاد ادلوىل بك ادلزىر  (180
 .بًنوت، )د. ط(، )د. ت(-منشورات ادلكتبة العصرية، صيداوآخران، 

-ادلسائل النظرية يف الرتمجة: جورج مونان، ترمجة: لطيف زيتون، دار ادلنتخب العريّب، بًنوت (181
 .م1994ىـ/1415لبنان، الطبعة األوىل، 

مصر، ، دار الذخائر، ادلستصفى يف علم األصول: الغزايل؛ أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايلّ  (182
 .ه1368 الطبعة الثانّية،

ادلصباح ادلنًن يف غريب الّشرح الكبًن: الفيومّي؛ أبو العباس أمحد بن زلمد بن علّي، ادلكتبة  (183
 لبنان، )د.ط(، )د.ت(،-العلمية، بًنوت

ادلصطلحات العلمية يف اللغة العربية )يف القدمي واحلديث(: األمًن مصطفى الشهايب، معهد  (184
 م.1955مصر، )د.ط(،  -عالّية، القاىرةالدراسات العربية ال

مالطا، )د.ط(،  -، فاليتاELGAادلصطلحات النوويّة: مرمي سلتار عتيق، منشورات شركة  (185
 م.1999

األردن،  –تب احلديث، إربد ادلصطلح العريب )البنية والتمثيل(: خالد األشهب، عامل الك (186
 .م2011

الّنجم وصباح صلييب الراوي، رللة  ادلصطلح العلمي بٌن الرتمجة والتعريب: عبد الوىاب (187
 .م1989، ، اجلزء األّول32 العدد ،ادلغرب -ق التعريب، الرباطمكتب تنسي اللسان العريّب،

ادلعاجم العربية )رحلة يف اجلذور، التطور، واذلويّة(: عزة حسٌن غراب، مكتبة نانسي دمياط،  (188
 م.2005البلد، )د.ط(، 

لبنان،  –)بداءهتا وتطّورىا(: إميل يعقوب، دار العلم للماليٌن، بًنوت ادلعاجم اللغويّة العربّية  (189
 م.1981الطبعة األوىل، 

ادلعاجم اللغويّة )يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث(: زلمد أمحد أبو الفرج، دار النهضة   (190
 م.1966مصر، )د.ط(،  –العربّية، االسكندرية 
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احلموي شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت يب(: معجم األدباء )إرشاد األريب إىل معرفة األد (191
لبنان، الطبعة -، حتقيق: إحسان عباس، دار الفكر، بًنوتبن عبد اهلل الرومّي البغداديّ 

 م.1980ه/ 1400الثالثة، 
معجم البلدان: احلموي؛ شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومّي البغدادّي، دار  (192

 م.1977ه / 1397)د.ط(، لبنان،  -صادر، بًنوت

معجم البيولوجيا )يف علوم األحياء والزراعة(: رلمع اللغة العربية بالقاىرة، اذليئة العامة لشؤون  (193
 .م1984ه / 1404 اجلزء األّول، مصر، -ية، القاىرةادلطابع األمًن 

 -نقل. إصلليزي  -تأمٌن -بنوك -زلاسبة -إدارة أعمال -معجم التجارة وادلال )اقتصاد (194
لبنان،  -عريّب(: مجيل جورج أبو نصري وآخران، دار الراتب اجلامعّية، بًنوت -فرنسّي 

 )د.ط(، )د.ت(.

عريّب(: منظمة الصّحة العادلّية، مكتبة لبنان ناشرون،  –معجم التشريح ادلوّحد )إنكليزي  (195
 م.2005لبنان، الطبعة األوىل،  -بًنوت

حات اجلغرافية ادلتداولة يف العامل وتعريفاهتا(: ادلعجم اجلغرايف )أّول معجم شامل بكل ادلصطل (196
 م.2009األردن، الطبعة األوىل،  -آمنة أبو حجر، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان

 -معجم اجليولوجيا: رلمع اللغة العربية بالقاىرة، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمًنية، القاىرة (197
 م،1982ه / 1302مصر، الطبعة الثانية، 

 -رةاحلاسبات: رلمع اللغة العربّية بالقاىرة، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمًنيّة، القاى معجم (198
 .م1995مصر، الطبعة الثانّية، 

عريب(: زلمود خضارى معلو، -إصلليزي-إصلليزي-ادلعجم احلديث دلصطلحات الكيمياء )عريب (199
 .م2006ألوىل، مصر، الطبعة ا-دريّةدار الوفاء لدنيا الطباعة والّنشر، اإلسكن

 –معجم الّدخيل )يف اللغة العربية احلديثة وذلجاهتا(: ف. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق  (200
 م.2011ىـ / 1432سوريا، الطبعة األوىل، 

لبنان، -ادلعجم الّذىيّب يف الّدخيل على العريّب: زلمد ألتوصلي، مكتبة لبنان ناشرون، بًنوت (201
 م.2009الطبعة األوىل، 
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الشامل دلصطلحات احلاسب الآيل واإلنرتنت: السّيد زلمود الربيعّي وآخرون، مكتبة ادلعجم  (202
 .م2001ىـ / 1422، الطبعة األوىل، ادلملكة العربية السعودية-العبيكان، الرياض

عريّب:  -ادلعجم الشامل دلصطلحات )العلوم اإلداريّة، احملاسبة، التمويل وادلصارف( إنكليزي  (203
 ه.1425ليبيا، الطبعة األوىل،  -الدار اجلماىريّة، بنغازيبشًن عباس العالق، 

عريّب(: زلمد ىيثم اخلياط، مكتبة لبنان ناشرون،  –فرنسّي  –ادلعجم الطيّب ادلوحد )إنكليزّي  (204
 م.2009لبنان، الطبعة الرابعة، -بًنوت

 -ع، عمانمعجم الفيزياء )التعريفات العلمية(: مًنفانا ياسر سالمة، دار صفاء للنشر والتوزي (205
 م.2009ىـ / 1430األردن، الطبعة األوىل، 

ادلعجم القانون )أول معجم شامل بكل مصطلحات القانون ادلتداولة وتعريفاهتا(: رياض  (206
 م،2013األردن، الطبعة األوىل،  -النعمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان

ظمة العربية للرتبية والثقافة ادلعجم العريب األساسّي: مجاعة من كبار اللغويٌن العرب، ادلن (207
  والعلوم، الروس، )د.ط(، )د.ت(.

ادلعجم العريب العصرّي وإشكاالتو: أمحد بريسول وكنزة بنعمر، منشورات معهد الدراسات  (208
ادلعجم العريّب )بٌن ادلاضي  م.2007ادلغرب، )د.ط(،  –واألحباث للتعريب، الرباط 

ه/ 1414لبنان، الطبعة الثانّية، -ناشرون، بًنوتواحلاضر(: عدنان اخلطيب، مكتبة لبنان 
 م.1994

مصر، الطبعة الثانّية،  –ادلعجم العريّب )نشأتو وتطّوره(: حسٌن نّصار، مكتبة مصر، القاىرة  (209
 م.1968

لبنان، -فرنسي(: مجال الرتكي، دار العريّب، بًنوت -إصلليزي  ّ –معجم العلوم النفسّية )عريّب  (210
 م.2007)د.ط(، 

يمياء والصيدلة: رلمع اللغة العربية بالقاىرة، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمًنية، معجم الك (211
 م.1983ه / 1403 اجلزء األّول، مصر، -القاىرة

معجم الكيمياء والصيدلة: رلمع اللغة العربية بالقاىرة، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمًنية،  (212
 .م1994ه / 1415 اجلزء الثان، مصر، -القاىرة
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مصر، الطّبعة األوىل،  –معجم اللغة العربّية ادلعاصرة: أمحد سلتار عمر، عامل الكتب، القاىرة  (213
 م.2008ىـ / 1429

سة العربية للناشرين ادلّتحدين، التعاضدية معجم ادلصطلحات األدبّية: إبراىيم فتحي، ادلؤسّ  (214
 .م1986)د.ط(، اجلمهورية التونسّية،  -العمالية للطباعة والّنشر، صفاقس

معجم ادلصطلحات األدبّية ادلعاصرة )عرض وتقدمي وترمجة(: سعيد علوش، سوشربيس، الدار  (215
 م.1985ه/1405ادلغرب، الطبعة األوىل، -البيضاء

عريّب(: مبارك مبارك، دار الفكر اللبنان،  –إنكليزّي  –معجم ادلصطلحات األلسنّية )فرنسّي  (216
 .م1995لبنان، الطبعة األوىل،  -وتبًن 

معجم ادلصطلحات الزراعية والبيطرية: زينب منصور حبيب، دار أسامة للنشر والتوزيع،  (217
 م، 2014عمان، الطبعة األوىل، -األردن

إصلليزي(: عبد الوىاب علوب،  –عريّب/ عريّب  –معجم ادلصطلحات السياسية )إصلليزي  (218
 م، 2011مصر، الطبعة األوىل، -ادلركز القومي للرتمجة، القاىرة

إصلليزي(: حسٌن ظاىر، رلد  –فرنسي  –دلصطلحات السياسية والدولية )عريب معجم ا (219
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 م.2011
 مكتبة لبنان، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب: رلدي وىبو وكامل ادلهندس، (220

 م.1984 ثانية،الطبعة ال لبنان،-بًنوت
عريّب(: زلمود عبد الرمحان الربعى وآخرون، مكتبة  –معجم ادلصطلحات العلمية )إصلليزي  (221

 م.2008مصر، )د. ط(، -األصللو ادلصريّة، القاىرة

عريب(: أمحد شفيق اخلطيب،  –معجم ادلصطلحات العلمية والفنية واذلندسية )إنكليزي  (222
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 م.2004ه/1425الرابعة، 

ْعَجَمة والتوسيط )نظرات جديدة يف (226
َ
قضايا اللغة العربية(: عبد القادر فاسي فهري، ادلركز  ادل

 م.1997ادلغرب، الطبعة األوىل،  –الثقايف العريّب، الدار البيضاء 
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  م.2005/ 1426لبنان، الطبعة األوىل، -النهضة العربية، بًنوتدار 

معجم مصطلحات الطب النفسّي: لطفي الشربيين، مركز تعريب العلوم الصحّية، مؤسسة  (232
 الكويت للتقدم العلمّي، )د.ط(، )د.ت(.

عريّب(: أمحد زكي بدوّي، مكتبة  -فرنسّي  -معجم مصطلحات العلوم االجتماعّية )إصلليزّي  (233
 م.1977ان، بًنوت، )د.ط(، لبن

عريّب(: وجدي رزق غايل وجاك آدم، مكتبة  –معجم مصطلحات العلوم التجارية )إنكليزّي  (234
  م،1997لبنان، )د.ط(،  -لبنان ناشرون، بًنوت
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معجم مصطلحات علم اجليولوجيا )أول معجم شامل بكل مصطلحات علم اجليولوجيا  (235
األردن،  -ادي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانادلتداولة وتعريفاهتا(: مروان حسن عبد اذل

  م.2013الطبعة األوىل، 
معجم مصطلحات علم النبات )أول معجم شامل بكل مصطلحات علم النبات ادلتداولة  (236

األردن، الطبعة األوىل،  -وتعريفاهتا(: زينب منصور حبيب، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان
 م. 2013

لبنان،  –النظريّة والتطبيق(: علي القامسّي، مكتبة لبنان ناشرون، بًنوت  ادلعجمّية العربية )بٌن (237
 م.2003الطبعة األوىل، 

ادلعجمّية العربّية )يف ضوء مناىج البحث اللساّن والنظريات الرتبويّة احلديثة(: ابن ُحَويلي  (238
 م. 2010األخضر ِميدن، دار ىومة، اجلزائر، )د.ط(، 

شر ومطبقة/ مصطلحاهتا ومفاىيمها(: زلمد رشاد احلمزاوي، مركز النّ ادلعجمّية )مقدمة نظريّة  (239
  .م2004اجلامعّي، تونس، )د.ط(، 

ادلعّرب من الكالم األعجمّي على حروف ادلعجم: اجلواليقي؛ أبو منصور موىوب بن أمحد  (240
بن زلمد بن اخَلِضر، حتقيق: أمحد زلمد شاكر، دار الكتب، )د.ب(، الطبعة الثانّية، 

  م.1969ه/1389
ادلعرب والدخيل وأثرمها يف تطوير اللغة العربية العلمّية: أمحد الّشرقي، تنمية اللغة العربية يف  (241

الثقافّية، تونس، )د. ط(،  وزارة الشؤون )دراسات ادللتقى الرابع البن منظور(، العصر احلديث
 .م1978

الدين صمود، تنمية اللغة ادلعرب والدخيل ضروريان الزدىار اللغة يف القدمي واحلديث: نور  (242
  .اسات ادللتقى الرابع البن منظور()در  العربية يف العصر احلديث

ادلعىن وظالل ادلعىن )أنظمة الداللة يف العربّية(: زلمد زلمد يونس علّي، دار ادلدار اإلسالمّي،  (243
 م.2007لبنان، الطبعة الثانّية، -بًنوت

 .م2000لبنان، الطبعة األوىل، -ان، بًنوتادلغين الفريد: حسن سعيد الكرمّي، مكتبة لبن (244
مفتاح العلوم: الّسكاكي؛ أبو يعقوب يوسف بن زلّمد بن علّي، حتقيق: عبد احلميد  (245

 م.2000ىـ / 1420لبنان، الطبعة األوىل،  -الكتب العلمّية، بًنوتىنداوي، دار 
لبنان، الطبعة -بًنوتمجة واألسلوبّية: حسن غزالة، دار العلم للماليٌن، مقاالت يف الرتّ  (246

 م.2004األوىل، 
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 )د.ت(. )د.ط(، مصر،-الفكر للطباعة والّنشر والّتوزيع، القاىرة

 الكتب، ادلقتضب: ادلربّد؛ أبو العباس زلمد بن يزيد، حتقيق: زلمد عبد اخلالق عضيمة، عامل (248
 مصر، )د.ط(، )د.ت(. -القاىرة

مقّدمة يف فقو اللغة العربّية واللغات السامّية: عبد الفتاح عبد العليم الربكاوّي، اجلريسّي  (249
 م.2002ه / 1422التصوير، القاىرة، الطبعة الثانّية،  -الطباعة -للكمبيوتر

شر، باعة والنّ العربّية للطّ  هضةمقدمة لدراسة الرتاث ادلعجمّي العريّب: حلمي خليل، دار النّ  (250
  م.1997لبنان، الطبعة األوىل،  -بًنوت

 -ع العلمّي العريّب، دمشقمالحظات على معجم: األمًن مصطفى الشهايّب، رللة اجملم (251
 .م1948ىـ / 1367، سوريا

مصر، الطبعة السابعة، -من أسرار اللغة: إبراىيم أنيس، مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة (252
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ادلعجم إىل القاموس: إبراىيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، تونس، الطبعة األوىل،  من (253
 م.2010ىـ / 1431

مصر، )د.ط(،  –مناىج البحث يف اللغة: متام حسان، مكتبة األصللو ادلصريّة، القاىرة  (254
 )د.ت(.

عداد فريق عريّب(، إ-إصلليزي / إصلليزي-ادلنتقى معجم بادلصطلحات العلمية واذلندسية )عريب (255
 .م2012لبنان، الطبعة األوىل،  -وتالعمل يف ادلنظمة، ادلنظمة العربية للرتمجة، بًن 

لبنان، -ادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة: كميل إسكندر حشيمو وآخرون، دار ادلشرق، بًنوت (256
 م.2001الطبعة الثانية، 

صريف: أيب عثمان ادلازّن التّ لكتاب  )شرح اإلمام أيب الفتح عثمان بن جيّن الّنحوّي( ادلنصف (257
وزيع، شر والتّ النحوّي البصرّي، حتقيق: إبراىيم مصطفى وعبد اهلل أمٌن، شركة القدس للنّ 

 م.1954ه/1373مصر، الطبعة األوىل، -القاىرة
، دار الغرب اإلسالمّي، من قضايا ادلعجم العريّب )قدميا وحديثا(: زلمد رشاد احلمزاويّ  (258

 م.1986 تونس، الطبعة األوىّل،
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)أطروحة دكتوراه يف اللغة العربّية من كلية الآداب جبامعة  عريب لدى احملدثٌنمنهجّية التّ  (259
 العدد ،ادلغرب -ق التعريب، الرباطمكتب تنسي ،سان العريبّ دمشق(: شلدوح خسارة، رللة اللّ 

38.  
ائعة(: أمحد واحق الشّ وابق واللّ منهجّية وضع ادلصطلحات العلمّية اجلديدة )مع ترمجة للسّ  (260

 ،19العدد  ،ادلغرب -ق التعريب، الرباطمكتب تنسيسان العريّب، رللة اللّ  شفيق اخلطيب،
 .م1982 اجلزء األّول،

لبنان، الطبعة السابعة -سهيل إدريس، دار الآداب، بًنوت عريب(:-)قاموس فرنسي ادلنهل (261
 م.1996عشرة، 

الّسيوطي، صندوق إحياء الرتاث ادلهذب فيما وقع يف القرآن من ادلعّرب: جالل الدين  (262
 اإلسالمّي، ادلملكة ادلغربّية واإلمارات العربّية ادلّتحدة، )د.ط(، )د.ت(.

عريّب(: منًن البعلبكّي ورمزي منًن البعلبكّي، دار العلم  –ادلورد احلديث )قاموس إنكليزي  (263
 لبنان، )د.ط(، )د.ت(، -للماليٌن، بًنوت

لبنان،  -روحي البعلبكّي، دار العلم للماليٌن، بًنوتإنكليزي(:  -ادلورد )قاموس عريب  (264
 م.1995الطبعة السابعة، 

 م.2008األردن، الطبعة األوىل،  -ادلوسوعة االقتصادية: مسيح مسعود، دار الشروق، عمان (265

األردن، الطبعة  -نالباطيّن: إمساعيل احلسييّن، دار أسامة للنشر والتوزيع، عما موسوعة الطبّ  (266
 .م2004األوىل، 

األردن، الطبعة -موسوعة الطب اجلراحّي: إمساعيل احلسييّن، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان (267
 م.2004األوىل، 

لبنان،  -موسوعة شرح ادلصطلحات النفسّية: لطفي الشربيين، دار النهضة العربية، بًنوت (268
 م.2001الطبعة األوىل، 

بن علي ابن القاضي زلمد  زلمد: الّتهانوي؛ موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (269
حامد بن زلّمد صابر الفاروقي احلنفي، حتقيق: علي دحروج وآخران، مكتبة لبنان ناشرون، 

 م.1996لبنان، الطبعة األوىل،  -بًنوت
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)دراسة يف منو اللغة العربية وتطّورىا بعد اإلسالم(: حلمي خليل، دار النهضة  ادلوّلد يف العربية (270
 )د.ط(، )د. ت(.لبنان، -العربّية، بًنوت

 )ن(
 -الّنحت يف اللغة العربّية )دراسة ومعجم(: أمحد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، بًنوت (271

 م.2002لبنان، الطبعة األوىل، 
مصر، )د.ط(،  -ريب، القاىرةالنحت يف اللغة العربّية، زلمد حسن عبد العزيز، دار الفكر الع (272

 .)د.ت(
األنباري؛ أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحان بن زلمد، ابن  نزىة األلباء يف طبقات األدباء: (273

بًنوت، الطبعة األوىل، -حتقيق: زلمد أبو الفضل إبراىيم، ادلكتبة العصريّة، صيدا
  م.2003ه/1424

-نشوء اللغة العربية ومنوىا واكتهاذلا: األب أنستاس ماري الكرملّي، ادلطبعة العصريّة، القاىرة (274
 م.1938مصر، )د.ط(، 

 م.2011األردن، )د.ط(، -اللغات والرتمجة: زلمد أمطوش، دار الراية، عماننصوص يف  (275
نظرية الرتمجة احلديثة )مدخل إىل مبحث دراسات الرتمجة(: زلمد عنان، الشركة ادلصريّة  (276

 م.2003لوصلمان، مصر، الطبعة األوىل، -العادلّية للنشر
 )ه(

ادلصنفٌن(: البغدادي إمساعيل باشا، دار إحياء الرتاث )أمساء ادلؤلفٌن وآثار  ىدية العارفٌن (277
 م.1951لبنان، )د، ط(، -العريّب، بًنوت

مصر، الطبعة األوىل، -ىذا العصر وثقافتو: زكي صليب زلمود، دار الشروق، القاىرة (278
 م.1980ه/ 1400

)نظرة جديدة إىل موضوع قدمي(: علي فهمي خشيم، دار الشرق  ىل يف القرآن أعجمّي؟ (279
 م.1997لبنان، الطبعة األوىل، -سط، بًنوتاألو 
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 .99-02............................عوامل تنمية اللغة العربية في العصر الحديث الفصل األّول:

 .02ص.................................................................................توطئة.

 .02ص..................................................عوامل التنمية الذاتية.... :األّولالمبحث 

 .41ص..............................................عوامل التنمية اخلارجية...... :المبحث الثّاني

 .94....ص......................................................................نتائج الفصل..

 .734-122...................دور الترجمة في إثراء العربية المعاصرة............ الفصل الثاني:

 .422..ص................................................... .........................توطئة..

 .424ص......................................أساسياهتا......مفاهيمها و  الرتمجة: :المبحث األول

اثالرتمجة : المبحث الثاني  .449........ص.القدمي....................... اللغوير  وإرهاصاهتا يف الرتر

 .424........ص..............................جهود احملدثني يف الرتمجة......... :المبحث الثالث

 .452...........ص.الرتمجة.............. عن طريق دالالت املصطلحات املستحدثة :الرابعالمبحث 

                                           .144ما تطورر دالليرا من املفردات العربية عن طريق الرتمجة ....................صالخامس: المبحث 

 .124.............................ص...........................................نتائج الفصل..
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 .412-734.......................إثراء العربية المعاصرة.......ي دور التعريب ف الفصل الثالث:

 .124............................ص.....................................................توطئة

 .129.....ص.............................................ب وأحكامه......املعرر  :ألولالمبحث ا

 .140.......ص.......................عند القدماء.................. بمنزلة املعرر  :المبحث الثاني

 .145ص.......................................عريب.موقف احملدثني من قضية التر  :المبحث الثالث

 .504.......ص.................الترعريب. عن طريق دالالت املصطلحات املستحدثة :المبحث الرابع

 .025ص.................................ما استحدث لفظيا عن طريق التعريب.المبحث الخامس: 

 .044..........................................................................صنتائج الفصل

 .417-413.. ........................................................خاتمة.................

 .407-414...المالحق......................................................................

 .040ص........................................................................ملخص البحث

 .004ص.....................اجلداول اإلحصائيرة................................................

 .447-404................................................الفهارس الفنّية....................

 .000ص...........................................قائمة المصادر والمراجع...................

 .052ص...........................................تويات..........................فهرس المح

 

 

 


	0.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf



