
 
 
 

 

 

 

 





 
 


  كلّية اللغة العربية- أستاذ اللغة والنحو والصرف املساعد

 جامعة أم القرى مبكّة املكرمة
 

 ملخص البحث
؛ "أثر الفهم اللغوي يف فهم املصطلحات العلميـة       ":الٌّ على رمسه؛ فقد ومسته بـ       البحث امسه د  

                جـرييببشقّيه اإلنسـاينّ والت ة يف فهم املصطلح العلمية واإلجنليزييف العربي ين ببيان أثر الفهم اللغويوع 
 )  ةً خبامتٍة م      ، وقد جعلته يف     )الطّبعيمة متلوتائج اليت آل إليها      ثالثة مباحث مسبوقةً مبقدشتملٍة على أبرز الن

ضمنت املبحث األول منها احلديث عن املصطلح العلمي تعريفه وتصـنيفه،           . البحث يف صورته األخرية     
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والثّاين املصطلح العلمي يف اللغة العربية اللغوي منه والطبعي وقفت فيه على مجلٍة من املصطلحات الصوتية                
 حوية والنرفيثالثها املصـطلح            والص نتة، وضمة األساسية، وأخرى يف العلوم الطّبعية والقافوية والعروضي

العلمي يف اللغة اإلجنليزية مفرداً طرائق اإللصاق فيها بالدراسة؛ ألنّ الغالب على املصطلحات العلمية فيها               
 .      التركيب 

لته يف اللغة تكون على ظاهرهـا حقيقيـةً،          الصلة بني املصطلح ودال    وقد انتهى البحث إىل أنَّ    
 الفهـم   وإىل أنَّ وتكون جمازيةً بسبٍب من واضٍع أو موضوٍع، أوتسبٍب، أو ظرفيـٍة مكانيـٍة أو زمانيـٍة،                 

 ينبغـي  وأنهاالصطالحي أو العلمي مبين على فهم املضامني اللغوية للمصطلحات؛ فاللغة مفتاح املصطلح،         
عىن اللغوي الرابط عند دراسة املصطلحات العلمية وتدريسها، فذلك أدعى إىل فهم حدود             أن يشار إىل امل   

املصطلح وطبيعته، وعدم اخللط بني املصطلحات وما يبىن على ذلك من خلٍط بني املسائل واملوضـوعات،                
م على امتداد الزمـان  دراسة املصطلح جمرداً يكشف عما للعربية من مزيٍة يف التعبري عن أغراض العلو      وأنّ  

األمر يف مجلته مرتهن مبدى إمياننا بطاقات لغتنا، وانسالخنا الكامل مـن التبعيـة              وأنَّ  واملكان واإلنسان،   
إنّ اللغة العربيـة    : قول من قال    وأنّ  اللغوية للغرب، فما عندنا من رمٍز لغوي خري وأبقى وأنفع للداللة،            

ة املصطلح احلديث الوافد ـ ليس لـه صلةٌ بطبيعة اللغة، بل هـو دالٌّ علـى    غري قادرٍة على الوفاء مباد
اجلهل ا أوالً، وضعف إرادة الالغني ثانياً؛ فالعربية قد اجتمع هلا من طاقات اللسان ما افترق يف غريها من            

تدريس مصـطلحات   وأنَّ   اللغات احلية؛ فهي تتسم بسعة املدارج واملخارج، مولِّدةٌ مشتقّةٌ، مركّبةٌ ناحتةٌ،          
العلوم التجريبية بلغٍة غري لغتنا أثَّر تأثرياً بالغاً يف مستوى التحصيل العلمي للطّالّب والباحثني على السواء،                

 وذيلت ذلك كلّه بقائمة املصادر واملراجع العربية واألجنبية . ومرد ذلك كلِّه إىل اجلهل بالطبيعة اللغوية هلا 
 

       
 



 :احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من النيب بعده، وبعد 
فإنَّ من تكرمي اهللا ـ تعاىل ـ لبين آدم أن علَّمهم ما مل يكونوا يعلمون، وفضـلهم    
على كثٍري ممن خلق تفضيالً، حملوا أمانة اخلالفة يف األرض؛ مبا استودعهم اهللا مـن قـوى                 
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 فكري والتدبري، فعلَّم آدم األمساء كلَّها،وجعل اختالف األلسنة آيةً من آياتـه، ومبقتضـى    الت
سنن اهللا يف التدرج سار اللسان ونشأت املعارف والعلوم؛ من بساطٍة إىل تركيٍب، وسـهولٍة      
إىل تعقيٍد، وما زال اللفظ داال على املعرفة اإلنسانية معبراً عن أغراضها مفتاحاً خلزائنـها،               

ري عليه الناموس وتتلقَّفه ألسنة الناس من شتى األجناس، كلّما جد م أو هلـم غـرض                 جي
اصطلحوا على لفٍظ يسمه ويسميه، ومن أغراضهم ما يستجد من علومهم، واملصـطلحات             
مفاتيحها، من أحاط ا علماً كانت لـه وجاًء من التخليط يف مسائل تلك العلـوم، وقـد         

نعم النظر يف ما نقول ويف ما نذر من املصـطلحات العلميـة إنسـانيها               كنت فيما مضى أُ   
وجتريبيها، عربيها وغربيها، أنشد الصلةَ بني الداللة اللغوية للمصطلح وما استقر عليه مـن              
داللٍة عند واضعيه أو املصطِلحني عليه، فأجد أنَّ ثَمة صلةً بينهما من التمسها وجدها، تكون      

اً ظاهرةً جليةً، وآخر دون األوىل يف اجلالء، وثالثاً خفيةً التنجلي إالّ ملن رام البحثَ عن                حين
احلكم قبل األحكام، واألسباب قبل املسببات؛ فكان هذا البحثُ بأثٍر مـن تلـك العنايـة             

ظـر يف  ؛ حيثُ قلَّبت فيه الن"أثر الفهم اللغوي يف فهم املصطلحات العلمية  " : موسوماً بـ   
كثٍري من مصطلحات علوم اللغة والعلوم التجريبية يف اللغتني العربيـة واإلجنليزيـة لغـيت               
املصطلحات العلمية الرئيستني يف اجلامعات واملراكز البحثية يف بالدنا، متتبعاً وشائج الصلة            

يزيـة  بني دالليت اللغة واملصطلح فيهما، وخصصت طرائق اإللصـاق ووسـائله يف اإلجنل            
بالدرس؛ ألنها لغةٌ مركِّبةٌ يغلب على مصطلحات العلوم فيها التركيب، وعزوت كلَّ كاسعٍة             
أو سابقٍة وقفت عليها إىل أصلها يف لغتها األم ما وسعين ذلك، على أنَّ البحث كان يف مجلته   

 هجائيـاً يف اللغـتني،      حبثاً كشفياً ال إحصائياً رتبت فيه املصطلحات اليت أقمته عليها ترتيباً          
وجعلته يف ثالثة مباحث مسبوقةً مبقدمٍة متلوةً خبامتٍة أمجلت فيها أبرز النتائج والتوصيات اليت             

 : آل إليها البحثُ، وجاءت صورته على النحو التايل
 ) .تعريفه وتصنيفه : ( املصطلح العلمي : املبحث األول 
 : مي يف اللغة العربية املصطلح العل: املبحث الثّاين 

 .العلوم اللغوية :                  أوالً 
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 . العلوم التجريبية : ثانياً  
 : املصطلح العلمي يف اللغة اإلجنليزية : املبحث الثّالث 
 : اإلجنليزية بني السوابق واللواحق  
 .السوابق : أوالً  
 .اللواحق : ثانياً  

علت اهلوامش والتعليقات واحلواشي بني قوسني معقوفني يف        وبني يدي ذلك كلّه ج    
فهو الفحوى واملفهـوم    " ينظر  " املنت، والنقول بني عالمتي تنصيٍص، وما كان مصدراً بـ          

 كما هو معلوم. 
وقد كان الباعث على هذا العمل رغبةً دفينةً يف أالّ أقف عند حدود املعرفة الظّاهرة 

 على دالالا يف اللغة وعلل التسمية ا، وما أحاط بذلك كلّـه             للمصطلحات، وأن أغوص  
من حكٍم وأسراٍر يكون يف العلم ا استقرار ملصطلحات العلوم يف أذهان دارسيها، بعد أن               
يتبينوا الصلة بني املصطلحات ودالالا يف اللغة، وما ينبين على ذلك من تعريٍف أو مسائل               

وحنومها، وأن أقوض اهلُوةَ الواسعة املتسعة يف حميطنا بني االختصاص يف التركيب أو التوظيف     
اللغوي واالختصاص العلمي أو التجرييب؛ فقد استقر يف أذهان كثٍري من الدارسني أنّ حاجة              
دارسي العلوم إىل العلم بعلوم اللغة أو بعٍض منها أمر غري ذي باٍل، أعام على ذلك ما نراه                  

عدم علم كثٍري من املشتغلني بأي من العلمني مبا عند صاحبه؛ فال املشتغل بعلـوم               اليوم من   
اللغة جعل من مهّه أن يدرس مصطلحات العلوم التجريبية أو الطّبعية دراسةً لغويـةً تزيـلُ                
        ه فأخذ من اللغة وعلومها قـدرى نفسعن حدودها، وال اآلخر عن ترالس ها وتكشفغموض

ويزداد عظم حاجِة كلٍّ لكلٍّ إذا اختلف اللسان؛ كأن         . تى يسد ِعوزه ويقيم أَوده      حاجته ح 
تكون مصطلحات الدراسة باللغة اإلجنليزية ودارسها عريب املَحِتِد واَألرومة؛ فيستبدل لسانَ           

لغته األم، ولو   العجمة باللسان العريب املبني حتت وطْأة احلاجة املزعومة وذُلِّ اجلهل بطاقات            
كان حقّاً قد عرف الداللة اللغوية للمصطلح يف اللغة الغربية وغاص على طرائق سكِّه وفَكِّه               
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لسهل عليه معرفةُ القبيل، وتبين فضلَ العربية يف استيعاب أغراض االصـطالح والتسـمية              
لها اهللا خالق اإلنسان واألكوان لسان      بالدليل، فال العريب ظلَّ عربياً يتفيأُ ظاللَ لغته الّيت جع         

 رآخر كتبه، وال هو أدرك اللسان اآلخ 
 .فيفيء إلينا بغنِم الدنيا وغُرِم اآلخرة بعد تبدل حاله ومقاله 

عسى أن تكون هذه الدراسة قد وفِّقت يف مسعاها فكانت لِبنـةً يف مبناهـا،وآخر     
 والسالم على نبينا وحبيبنا حممـٍد وعلـى آلـه           دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة      

 .وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين 


إنَّ حاجتنا اليوم عظيمةٌ إىل الدراسات االصطالحية الّـيت تقفُنـا علـى تـاريخ               
        ها وأغراض االصطالح عليها؛ فاملصطلحات العلمية ومراحل منواملصطلحات العلمي  ةُ مفاتيح

ووضع املصطلحات العلمية أو حتقيقُها من أشق األمور وأدعاهـا          " العلوم وأبواب خزائنها،    
ورب . إىل اجلَلَد والصرب واألناة والتخصص الواسع بعلٍم واحٍد حتى بفرٍع من علٍم واحـدٍ             

إىل الدرس والتنقري ساعاٍت كلمٍة علميٍة أعجميٍة واحدٍة حتتاج أحياناً يف وضع مقابٍل عريب هلا 
من الزمن أو أياماً متُر يف التفتيش عن معناها األصلي باليونانية أو الالتينية، وعن واضـعها،                

            عها ؟، وعن مرادفها، إذا كان هلا مرادفضـة الّـيت       . وماذا أراد من وا الكلمـة العربيأم
 أو اختيارها؛ فهناك تراثٌ علمي قدمي لنـا         ستوضع أمام األعجمية فليس من السهل إجيادها      

جيب مراجعته بغيةَ العثور على لفٍظ عريب سائٍغ لـه معىن اللفظ األعجمي، أو لـه معنـى                
مقاِرب ملعناه؛ وهناك مادةٌ لغويةٌ واسعةٌ جيب االطّالع عليها يف معجمات اللغـة وكتبـها               

 وهناك التمرس بوضع املصطلحات أو حتقيقها مـدةً         املشهورة؛ النتقاء الصاحل من ألفاظها،    
طويلةً الكتساب اخلربة الالزمة، وهناك ذوق أديب خاص، مضافاً إىل تلك اخلربة الواسـعة،              
جيعلُ واضع املصطلحات العربية مطّلعاً حق االطّالع على مدى االشتقاق، ومدى التضـمني       
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، وجيعلُه أيضاً قلدراً على معرفة أصلح وسيلٍة مـن          وااز، ومدى النحت، ومدى التعريب    
 .١" هذه الوسائل جيب الرجوع إليها يف وضع كلّ مصطلٍح عريب جديٍد 

وفيما يلي من مباحث سنحاول أن نعمق الوعي بدالالت املصطلح من مبتدئـه يف              
كننـا اإلحاطـة بكـلّ      وألنه المي . اللغة إىل داللته الّيت استقر عليها عند املصطلحني عليه          

املصطلحات إحصاًء ودراسةً وضعنا أيدينا على بعض املطلحات اللغوية والعلمية الّيت هـي             
 .مثار اهتمام الباحث يف اللغتني العربية واإلجنليزية 

 

       
 








علـى تقـدير متعلِّـٍق      ) اصطلح اصـطالحاً    (م مفعوٍل من    اس " :املصطلح لغةً   
  . ٣،وقد يكون مصدراً ميمياً مراداً به معىن املصدر الصريح٢"عليه : حمذوٍف؛تقديره 

. ٤" ضد الفساد   : " بأنها  ) صلح  ( وقد حددت املعجمات العربية داللة مادته         "
دة تعين ـ أيضاً ـ االتفاق،وبني املعنـيني    ودلّت النصوص العربية على أنّ كلمات هذه املا

 .٥" تقارب داليلٌ؛فإصالح الفساد بني القوم ال يتم إالّ باتفاقهم 
اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقَل عن موضعه           : " واملصطلح اصطالحاً  

 .األول،وإخراج اللفظ من معنى لُغوي إىل آخر ملناسبٍة بينهما
 .اتفاق طائفٍة على وضع اللفظ بإزاء املعىن : طالح االص: وقيل 
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 .إخراج الشيء عن معىن لغوي إىل معىن آخر؛لبيان املراد : االصطالح : وقيل 
 .٦" لفظٌ معين بني قوٍم معينني : االصطالح : وقيل 

 .٧" اتفاق طائفٍة خمصوصٍة على أمٍر خمصوٍص " هو : أو 
طائفٍة معينٍة على أمٍر معيٍن،فإذا كان هذا األمر هو معىن لفٍظ           االتفاق بني   " هو  : أو  

ما،فإنّ موضوع االتفاق هو ختصيص داللة هذا اللفظ ذا املعىن،ولكلّ علٍم اصطالحاته على       
غري أنه مما يرد اعتراضاً على هـذا         " ٩:قال الدكتور عبد الصبور شاهني       . ٨"هذا االعتبار   

 ـ أنّ القرآن الكرمي قد جاء بكثٍري من األلفاظ اليت ميكن أن تعد مـن   التحديد ـ يف رأينا 
   الة؛ومعناها اللغـويعاء،واصـطالحاً  : قبيل االصطالحات،كالصالد :   أقـوالٌ وهيئـات

خمصوصةٌ من قياٍم وقراءٍة وركوٍع وسجوٍد وقعوٍد،وكذلك الصوم؛ الذي يعين لغـةً مطلـق    
عن شهويت البطن والفرج ما بني طلوع الفجر إىل غـروب           االمتناع  : اإلمساك،واصطالحاً  

مقدار معني من املـال     : وكذلك الزكاة؛اليت هي لغةً التطهري والنماء،واصطالحاً        الشمس،
إىل غري ذلك من األلفاظ القرآنية . يخرج ملصارفه مما زاد على النصاب إذا حال عليه احلول    

 ميكن القول بأنّ معناها االصطالحي ناشئٌ عن اتفـاق          اليت هي قطعاً من االصطالحات،وال    
طائفٍة معينٍة بشأنه؛فقد أنزهلا اهللا ـسبحانه ـ  مبعناها اخلاص من فوق سبع مساوات،وهكذا   

 "يبني لنا وجه من القصور يف التعريف السابق 

ات اليت هـي    هذا اإليراد ال يلزم؛ملا بني املعاين الشرعية التوقيفية واملصطلح        : قلت  
موضوع اتفاق وتوفيق من فروق؛فكلّ ما جاء يف اإليراد من معاٍن شرعيٍة؛كألفاظ العبادات             

ولذا يلزمين ويلـزم    . من صالٍة وزكاٍة وصياٍم،مقيد مبا جاء عن الشارع يف الكتاب والسنة            
 والنحو لغـةً    .الصالة لغةً وشرعاً،وكذلك الصيام واحلج    : طالب احلدود أو احلاد أن نقول       

فاملصطلح عن مواضـعة البشـر واتفـاقهم،        . واصطالحاً،والفقه لغةً واصطالحاً،وحنومها    
 .والشرع عن وضع الشارع 
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وقد انتحى الدكتور عبدالصبور باملصطلح يف املصطلح حنو املصدرية، واحتج لذلك           
وهـو   . ١٠فات الّـيت أوردهـا    بشبه اإلمجاع على أنه اتفاق أو إخراج أو تواضع يف التعري          

مردود؛ لعدم كفاية الدليل من جهٍة؛ فالترجيح بال مرجٍح، وألنَّ االمسية فيه ظاهرةٌ من جهٍة               
 .أخرى، فهي وجه مكافئٌ ملصدريته 

عمـلُ  (والّذي أراه يف ذلك أنَّ املعنيني مقصودان؛ فاملصطلح ـ مصدراً ـ إجراٌء   
ـ نتاج ذلكم العمل، ومبىن ذلك كلّه على نية املتكلِّم؛ فإن عىن ، وهو ـ امساً   )املُصطِلحني

 .       باملصطلح اتفاق املصطِلحني عليه كانَ مصدراً، وإن رام اللفظَ نفسه كانَ اسم مفعوٍل 


اللفظ واملعىن، أو الشكل واملـدلول؛      : ميكن تصنيف املصطلح باعتبارين تصنيفيني      
 ١١: ار اللفظ ينقسم املصطلح إىل أربعة أقساٍم فباعتب

 

)١(  مصطلح مشتق: 
، وال تقتصر داللتـه     ١٢االشتقاق وسيلةٌ من وسائل منو اللغة اليت تبىن على القياس           

" ، أو   ١٣" حتويل األصل الواحد إىل أبنيٍة خمتلفٍة ملعاٍن مقصودٍة ال تصلح إالَّ ا             : " هنا على   
 كما هو عند    ١٤" تهما معىن وتركيباً، ومغايرما يف الصيغة       نزع لفٍظ من آخر، بشرط مناسب     

؛ ١٥" استخراج لفٍظ من آخر متفٍق معه يف املعـىن واحلـروف األصـلية              " الصرفيني، أو   
فاالشتقاق املراد ذا كلّه االشتقاق العام أو االشتقاق الصغري الذي يتِحـد فيـه ترتيـب                

، وال على االشتقاق الذي نبه عليه أبو الفـتح          ١٦تق منه   احلروف األصلية بني املشتق واملش    
اسـتخدام  " ،بل املراد به االشتقاق ذو املفهوم الشـامل الـذي يقتضـي          ١٧وعرف عنده   

تكوين لفٍظ عـريب    " ،أو١٨" احلركات يف صوغ الكلمات من املادة على أساس قياٍس مطّرٍد           
. ١٩"  ريب عرفه النحاة أو أثبتته النصـوص      جديٍد من مادٍة عربيٍة عرفتها املعجمات بوزٍن ع       
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والتعريفان يصوران اآللية اللغوية يف صوغ املشتقّات، ويصنفان املادة اللغوية تصنيفاً علمياً            
دقيقاً؛ حيث تعزلُ احلركات عن الصوامت، ويصبح املصدر والفعل املاضي كالمها صـورةً             

 اشتقاقياً، كما ذهب إليه القدماء علـى خـالٍف بـني            اشتقاقيةً كسائر املشتقّات، ال أصالً    
. البصريني والكوفيني، وجيعل املادة أصل االشتقاق ثالثيةً كانـت أو رباعيـةً أو مخاسـية                

، ومن األعالم املنقولة واملرجتلـة،      ٢٠واالشتقاق هنا يشمل االشتقاق من أمساء األعيان أيضاً         
عربية، بل امتد إىل مواد لغويٍة دخيلـٍة أخضـعتها العربيـة            وال يقتصر على املواد اللغوية ال     

      اس   : " لنظامها؛ ومن ذلك قول األصمعيقول الن :     مولَّـد جنيسانسةُ والتوكـان   "ا ،
، وكان أول من استعمله، ومل يذكر الصـحاح يف          ٢١األصمعي قد وضع كتاباً يف األجناس       

) genus(والكلمة أصيلةٌ يف الالتينيـة      " ،  ٢٢لعرب  شواهد من استخدام ا   ) جنس  ( مادة  
تدلّ على امليالد والعرق والصنف واجلماعة، وقد أخذت عنها مصطلحات كـثريةٌ؛ منـها              

 .٢٣" مصطلحات يف علم الوراثة بصفٍة خاصة، والعلوم البيولوجية بصفٍة عامة 
 : ثالثة أنواع " واالشتقاق ذا املفهوم اجلامع على 

أخذ الكلمات من املـادة بوسـاطة إقحـام         : ( االشتقاق األصغر؛ وهو     : األول
، سواء اقتصر على هذا اإلقحام؛ وهو ما يسمى بالتحول الداخلي،           )احلركات يف الصوامت    

 .أو أضفنا إليه استخدام طريقة اإللصاق 
 ذات صوامت احلصول على جذور خمتلقٍة من مادةٍ ( االشتقاق الكبري؛ وهو    : الثّاين  

 ) .مشتركة، بوساطة التقليب 
احلصول على تنوعاٍت من اجلذور بوساطة تغيري       ( االشتقاق األكرب؛ وهو    : الثّالث  

 ) . أحد الصوامت األصلية 
)  Derivative language(ومن أجل هذا توصف اللغة العربية بأنها لغةٌ اشتقاقيةٌ؛ 

فنحن عن طريق . ق استخدام املادة جبميع صور االستخدام       ألنها تتوصل إىل كلماا عن طري     
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اسـم  : االشتقاق األصغر حنصل من املادة بالشروط السابقة على صـيغ املشـتقّات؛وهي             
الفاعل، واسم املفعول، والصفة املشبهة، وأفعل التفضيل، وأمساء الزمان واملكـان، واسـم             

 .واسم اهليئة  واملصدر امليمي، واسم املرة،اآللة، وفعال التعجب، واملصدر الصريح،
والبد من اإلشارة إىل أنَّ اللغة العربية تتميز ذه الطّريقة يف االشتقاق على اللغات              
األوروبية، فلم تعرف اللغات األوروبية هذا التحول الداخلي يف احلركات، بل اقتصـرت             

 .٢٤" على طريقٍة تسمى طريقة اإللصاق 
 وهو ما وضع ابتداًء مصطلحاً، ومل يستعمل يف اللغـة قبـل             :طلح جامد   مص )٢(

 .والكربيت، والزرنيج، والزئبق، وغريها ذلك لغري ذاك الغرض؛ كاحلجر،
)٣(  رمزي وهو مايستعمل على سبيل االختصار  " :مصطلح)abbreviation  (

 ة٢٥" للمصطلح األصلي؛ وذلك حنو رموز العناصر الكيميائي. 
  :مصطلح مركَّب أو منحوت من بعض هذه األقسام  )٤(

عرفت اللغة العربية النحت مبكّراً على حنو حمدوٍد، غري أنّ مصطلح النحت يرجع             
وحـرف  ) حي( ؛ فقد ضمنه لفظَ احلَيعلة من الفعل        ٢٦" العني" إىل اخلليل بن أمحد يف كتابه     

  يِعلُ   : ( ومنه  ) على: (اجلرحلَ يعيح(،        منحوتني من عبد مشس، وعبقسي مشوتعب ميشبوع 
أخـذوا مـن    : " وتعبقَس من عبد قيس، والنحت يف لسان العرب كما يصفه اخلليل أنهم           

أنه تكوين كلمٍة مركَّبٍة من كلمتني أو أكثر : ؛ أي ٢٧" كلمتني متعاقبتني كلمةً واشتقّوا فعالً      
نطق البن السكّيت، ومقاييس اللغة والصـاحيب       وورد يف كتب اللغة بعد ذلك؛ كإصالح امل       

على حنٍو حمـدوٍد، حتـى      ) هـ٤٢٩: ت(وفقه اللغة للثعاليب    ) هـ٣٩٥: ت(البن فارس   
   يوطيه السحت مل يقف عليه؛ هو            ) هـ٩١١: ت(خصبباٍب أشار فيه إىل كتاٍب يف الن " :

لي الظّهري بن اخلطري الفارسي     أيب ع : ؛ تأليف   "تنبيه البارعني على املنحوت من كالم العرب      
 ) .هـ٥٩٨:ت(العماينّ 

 .أما كتب النحو فلم تعن بالنحت إالّ قليالً؛ ألنه ال يطّرد عندهم 
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 .٢٨ويرى بعض اللغويني احملدثني أنّ النحت ضرب من ضروب االشتقاق 
 بعـض   والفرق بني النحت والتركيب يكمن يف أنّ النحت يفقد العناصر املكونـة           

ولذلك متيل اللغة العربية إىل التركيب أكثر من      . حروفها وحركاا، والتركيب ليس كذلك      
 : واملركّبات من املصطلحات على أقساٍم يف اللغة العربية، ومنها . النحت

)١(     العريب ركيب املزجيكلمتني نزلت ثانيتـهما مرتلـة تـاء        " ويكون من   : الت
د أشار إليه النحاة يف باب العلَم، ويف املصطلح احلديث يشـيع يف   ، وق ٢٩" التأنيث مما قبلها    

ـ   نبات : ال ساقي   " ، و "فيزياء: ال فلز   : " ؛ حنو   "غري"، أو   "ال"، أو   "ما"املركّبات املبدوءة ب
 .، وغريها "حيوان: ال جنسي " ،و "

 .٣٠" ا قبلهامسني نزل ثانيهما مرتلة التنوين مم" ويكون من : املركّب اإلضايفّ  )٢(
، "عدم"، و   "ِشبه"      ومما ورد منه يف املصطلح العلمي املصطلحات املبدوءة بـ          

، وصيغة النسب املضافة، والعدد املركّـب       "حتت"، و   "فوق"، و   "ذو"، و   "بني"، و   "غري"و  
نبات، وبني  : نبات، وغري عضوي  : فيزياء، وعدم التكافؤ  : شبه الظّلّ   : (املضاف؛ وذلك حنو  

فيزياء، : فيزياء، وحتت احلمراء    : فيزياء، وفوق البنفسجي    : حيوان، وذو قطبني    : ألضالع  ا
، )كيميـاء   : فيزياء، وثاين أكسيد الكربـون      : حيوان، وأحادي الوتر  : وكمثري الشكل   

 .وغريها
ويتكون من اسٍم عريب وايٍة أجنبيٍة، وهو شـائع يف          : املركّب املزجي املختلط   )٣(
ت الكيمياء خاصةً؛ كالكربيتات، واخللّيك، والذّهبوز؛ فإنّ اجلـزء األول عـريب            مصطلحا
 . أجنبية  ate ،ic ،ous: والنهايات

 .وهناك املركّبات اإلسنادية والعددية واإلتباعية والوصفية واملصدرية 
 :وباعتبار املعىن أو املدلول ينقسم املصطلح إىل قسمني 

 .ناه األصلي يف اللغة ـ مصطلح يستعمل مبع١
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٢اصطالحي إىل معىن ـ مصطلح خرج عن معناه األصلي. 
الذّهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، واألوكسـجني،       مصطلحات   األولفمن  
 .، وغريها، فهي لغةٌ واصطالح يف آٍنواهليدروجني

، ٣١ "غُدٍة تنعقد حتـت اللسـان       :"  مبعىن )الضفدع(كـ   مصطلحات؛   الثّاينومن  
علّة حتدث للمرأة تشِبه حالُها حالَ احلبلَى يف ِعظـم الـبطن، وفسـاد    : " مبعىن ) الرحا  (و

يف اإلجنليزية؛ الذي هو يف األصـل  "  statistic:"ومصطلح. ٣٢" اللون، واحتباس الطَّمث 
أو  ،ألنّ اإلحصاء يف الغرب نشأ عما تجريـه الواليـةُ  " والية؛ : مبعىن "  state"نسبةٌ إىل 

 .٣٣" الدولةُ من تعداٍد لغرض مجع الضرائب، أو حصر القادرين على محل السالح 
الذي كان يقصد به املال يف ثقافة القرن الرابع اهلجـري، مثّ            ) وظيفة  ( ومصطلح  

 .على ما هو سبب يف احلصول على املال؛ وهو العمل يف عصرنا احلايلّ
وهو " حمذوف الذّنب؛ : ؛ أي )يده دنببر(ذات األصل الفارسي ) بريد(ومصطلح 

وصف لبغال الربيد اليت كانت حمذوفة األذناب دائماً، مثّ مسي البغل بعد ذلك بريداً، ومسي               
، مثّ انتهى األمر بالكلمـة    ٣٤الرسول الذي يركبه بريداً، واملسافة اليت بعدها فرسخان بريداً          

اعي الربيد، فالعالقة هنا تتمثّل يف إطـالق وصـف          إىل إطالقها على الرسائل اليت حيملها س      
 .احلامل على احملمول؛ للسببية أو للمجاورة، وكلُّ ذلك مظهر من مظاهر التطور يف الداللة

بعد املَفازة والطّريق، وأصلُه من الشـم؛       : " ؛ إذ هو يف اللغة       )مسافة( ومصطلح  
 : أَخذَ التراب فشمه فعلم أنه على ِهديٍة؛ قال رؤبة وهو أنّ الدليل كان إذا ضلَّ يف فالٍة 

قالطُّر أخالق ليلُ استافإذا الد 
سمي مسافةً؛ ألنَّ   : وقيل  . مثَّ كثُر استعمالُهم هلذه الكلمة حتى مسوا البعد مسافةً          

ابها؛ ليعلم أ على قَصٍد هو أم       الدليلَ يستدلّ على الطّريق يف الفالة البعيدة الطّرفني بسوِفِه تر         
 :٣٥قال امرؤ القيس . على جوٍر 
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 .٣٦" على الِحٍب ال يهتدى مبناِرِه                إذا سافَه العود الديايفُّ جرجرا 
 :؛ فمعناه يف األصل كما يقول اخلوارزمي )مؤامرة(  مصطلح - أيضاً -ومن ذلك 

 "    ع فيه األوامرجملطانُ يف آخـره           عملٌ تالس وقِّعاِم الطّمع، ويِة أياخلارجةُ يف مد 
هي صحيفة األوامر الصادرة عن السـلطان، ولكـن         ) املؤامرة(فكأنَّ  " ؛  ٣٧" بإجازة ذلك   

اتفاق سري بني مجاعٍة من العصاة الرتكاب جرميٍة مـا،          : معىن الكلمة يتطور فإذا باملؤامرة      
املعنيني هي هذا التضاد بني كون األوامر قدمياً علنيةً معتمدةً من السلطان،            ولعلّ العالقة بني    

وكوا حديثاً سريةً فيما تدلّ عليه الكلمة يف عصرنا، فجاز أن تطلق الكلمةُ على هذا املعىن                
 ضاد٣٨" األخري جمازاً عالقته الت. 

فقد وجد جممع اللغة " ؛ ؛ بفتح امليم وكسر الطّاء" منِطقة "  و منه كذلك مصطلح 
العربية بالقاهرة أنّ هذه الكلمة مل ترد يف املعاجم على هذه الصورة، بل وردت فيها علـى                 

ونصت املعاجم على أنَّ معىن هذه الكلمة       . بكسر امليم وفتح الطّاء     : صورة اسم اآللة؛ أي     
        طاقأو الن ومل ترِو املعاجم الفع   . يف صورة اسم اآللة احلزام       منه اسـم قالذي اشت ل الثّالثي

اآللة، ويشيع اآلن استعمال ِمنطَقة على صورة اسم اآللة يف معىن املكان احملـدد أو الرقعـة            
ويبدو أنّ هذه الداللة األخرية قد جاءت إىل الكلمة اليت هـي يف أصـل معناهـا        . احملددة  

 الذين ترمجوا بعض الكتب اجلغرافية يف       النطاق عن طريق ااز املرسل، وساعد على هذا أنَّ        
هي يف أصل معناها احلزام، مثّ       " zone" القرن التاسع عشر قد وجدوا أنَّ الكلمة األجنبية         

 . ٣٩" تطورت لتعبر عن املكان احملدد 
إذاً فقد تكون العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي ظـاهرةً حقيقيـةً، أو              

قيةً حتتاج إىل نظر وتأمٍل، أو جمازيةً؛ ملشاٍة أو سببيٍة أو تضاد أو مكاٍن أو زمـاٍن،          خفيةً حقي 
 .وغريها من عالقات ااز املرسل؛ فواضع املصطلح يضعه ألي من ذلك 

وقد ذهب بعض الباحثني إىل أنَّ السبب الذي حيدو بعض أربـاب املصـطلح إىل               
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 بني داللته يف اللغة وداللته يف االصطالح، هـو الرغبـة يف             اإلغراب فيه حيث ختفى الصلةُ    
 .٤٠االحتفاظ بسر املهنة، أو اخلوف من سلطة اتمع 

أنّ ألرباب صناعة اجلـواهر     ٤١" مفاتيح العلوم   " وقد سبق هذا بيانُ اخلوارزمي يف       
 .والعقاقري واألدوية مصطلحاٍت خاصةً م، أشبه باللغة السرية 

 

       
 







سنعرض يف هذا املبحث لبعض مصطلحات الدرس اللغوية صوتاً وصـرفاً وحنـواً             
 : وعروضاً وقافيةً، وبعض املصطلحات الطّبعية والتجريبية يف العربية على النحو التايل 

 :العلوم اللغوية العربية : أوالً 
 :ومنها :  أمساء العلوم        أ ـ

: التغـيري والتحويل؛ومنـه      : لغةً) : ويقال لـه التصريف أيضاً   : (ـ الصرف   ١ 
 . ٤٢تغيريها : تصريف الرياح؛ أي 
والُ أبنية الكلم اليت ليسـت بـإعراٍب        ـعلم بأصوٍل تعرف ا أح    : اًـواصطالح

 .٤٣والبناء 
اإلعـالل واإلبـدال، والزيـادة      هو علم يعرف به أحوال الكلم من حيث         : أو  

 .٤٤والنقص، واالشتقاق
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حتويـلُ األصـل    : وبالنظر إىل املعىن اللغوي للمصطلح جند أنّ الصرف إجراًء هو           
الواحد إىل أمثلٍة خمتلفٍة ملعاٍن مقصودٍة الحتصل إالّ ا؛ كامسي الفاعـل واملفعـول، واسـم                

رصف بالنظر إىل تقليب األصول علـى مـا          ال ومنه. ٤٥التفضيل، والتثنية واجلمع، وغريها     
عِرف عند أيب الفتح، وما يقوم به الصريفُّ من مجعه النظائر على وزن فاعٍل أو مفعـوٍل، أو                  

 .رصِفه لكثٍري من الكلمات يف امليزان حتى يتبين حالَها وهيئتها ـ من هذا الباب 
 :٤٦يطلَق على أحد معاٍن : " لغةً : ـ النحو ٢

قصـدت  :  أي   ؛"حنـوت حنـوك     : " من قوهلم   ؛  امساً يكون ظرفاً ويكون  د  القص
لـه عندي  : حنو   "، والبيان، واجلانب، واملقدار؛     ٤٧" وحناه ينحوه حنواً وانتحاه     "  قصدك،
، ٤٩" ِمثلـك   : مررت برجٍل حنِوك؛ أي     :  حنو  " واِملثْل؛ ،٤٨" مقدار ألٍف   : ؛ أي   حنو ألفٍ 
يف ضـروٍب مـن     :  أي   إنكم لتنظرون يف نحو كثريٍة؛    :  العرب    ففي بعض كالم   والنوع؛  

:  كأكلت حنو السمكة؛ أي       والبعض؛ ،٥٠النحو؛ شبهوها بعتو، وهذا قليلٌ كما قال سيبويه         
 : جهته، ومنه قول الشاعر : كتوجهت حنو البيت؛ أي  واجلهةُ؛ بعضها،

           وهن حنو البيِت عامدات   حيدو ا كلُّ فتى هباِت            
: " يقـال   والقُرب، والِقسم؛   طريقُها،  : ؛ أي   "هذا حنو املدينِة    : " يقال  والطّريق؛  

: حنا الشيَء ينحوه وينحـاه      : " يقال  والتحريف؛  أقساٍم،  : ؛ أي   "الكتاب على أربعة أحناٍء     
، وقد مجـع    ٥١"  الكالم إىل وجوه اإلعراب      ومنه سمي النحوي؛ ألنه حيرف    : حرفَه، وقيل   

 : بعضها بعضهم بقوله 
 نحونا حنو داِرك يا حبييب           لِقينا حنو ألٍف من رقيِب 

 وجدناهم ِجياعاً حنو كلٍب         متنوا منك حنواً من شريِب  
حنو (، واِملقدار   )و دارك حن(، واجلهةَ   )حنَونا(القصد  : وقد تضمنا من معاين النحو لغةً       

 .٥٢) حنواً من شريِب(، والقُرب )حنو كلٍب(، واِملثل )ألٍف



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٥٩٦

 .٥٣" علم بأصوٍل يعرف ا أحوالُ الكلِم إعراباً وبناًء " : واصطالحاً      
والظّاهر أنه اصطالحاً منقولٌ    : " ٥٤" منثور الفوائد   " قال كمال الدين األنباري يف      

عىن القصد، وإطالقُه عليه من باب إطالق املصدر على اسم املفعول، فالنحو إذاً             من النحو مب  
املقصود، وخص به هذا العلم، وإن كان كلُّ علٍم منحواً، كاختصـاص            : مبعىن املنحو؛ أي    

             دنا عليتسميِته بذلك قولُ سي ة بالفقه، وسببرعيرضي اُهللا عنه    (علم األحكام الش " : (!
هذا        انح حنو أو انح ،حوناً بلفظ الواضع لــه          ٥٥"  هذا النكاً وتيمبذلك ترب ي٥٦" ، مس . 

،إنما هو انتحاُء سمِت كـالم      ]القَصد والطّريق   : أي  [وحنو العربية منه    : " قال ابن منظوٍر    
ة والنسـب   العرب يف تصرفه من إعراٍب وغريه؛كالتثنية واجلمع والتحقري والتكبري واإلضاف         

؛ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق ـا وإن مل يكـن                ٥٧وغري ذلك 
، ويدلّك على أنَّ يف النحو ـ أيضاً ـ معـىن    ٥٨" منهم،أو إن شذَّ بعضهم عنها رد به إليها

          لقول علي يوطيي ما جاء يف رواية السقصع والتتبرضي اهللا عنه    (الت (!ـه    السابق، وفيها أن
 .٥٩" تتبعه وزد فيه :"قال

 وأنـا يف  عـروضٍ أنـت يف  :  كقوهلم الناحية؛يطلَق على : لغةً :  ـ العروض  ٣
فأَمر أن يؤِذنوا أهلَ : " كما يف حديث   ) مكّة واملدينة   (  احلجاز خاصةً    ناحية، وعلى   عروٍض

 مكّة واملدينة واليمن ومـا      ناحية، أو على    أراد من بأكناف مكّة واملدينة    : ؛ قيل   "العروض  
يعنون، أو مكّة وحدها كما يف قول        " العروضاستعمل فالنٌ على    : " حوهلا كما يف قوهلم     

 : لبيد 
 # وخثعما العروِض مابني نقاِتلُ                       # 

 الوعر املعتِرِض يف الطّريق، وعلى اخلشبة املعترضة يف وسط البيت من الشعر    وعلى  
 .٦٠ الناقة املستصِعبة اليت التلزم املَحجةَ يف سريها، وعلى اجلبل

: وهي أيضاً . ٦١" علم يعرف به صحيح أوزان الشعِر من فاسده          " :ويف االصطالح 
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 "             واجلمع ،ما ذُكِّرتل من البيت، أنثى، وربصف األوالن عر؛ وهو آِخرفواصلُ أنصاف الش
اريض على غري قياٍس؛ حكاه سيبويه، وسمي عروضاً؛ ألنَّ الشعر يعرض عليه، فالنصـف     أع

ومنهم من جيعلُ العـروض طرائـق الشـعر         . األول عروض؛ ألنَّ الثّاينَ يبنى على األول        
؛ قال أبـو    هو عروض واحد، واختالف قوافيه يسمى ضروباً      : وعموده؛ مثل الطّويل يقول     

وإنما سمي وسطُ البيت عروضاً؛ ألنَّ العروض وسطُ البيت من البناء، والبيت من : إسحاق  
الشعر مبين يف اللفظ على بناء البيت املسكون للعرب، فِقوام البيت من الكالم عروضه،كما              

يف بيت اِخلرِق، فلذلك جيب     أنَّ ِقوام البيت من اِخلرِق العاِرضةُ اليت يف وسطه، فهي أقوى ما             
أن تكون العروض أقوى من الضرب؛ أال ترى أنَّ الضروب النقص فيهـا أكثـر منـه يف                  

 .األعاريض ؟ 
  وضرع   : والعه يعِر؛ ألنـميزانُ الش         هـا اسـم؛ ألنعجمثةٌ والتا، وهي مؤن ضار

 .٦٢" جنٍس 
 اللغوي للعروِض واملعىن االصطالحي حدثاً كان أم        وجلي مما سبق الصلةُ بني املعىن     

                األزدي محن اخلليل بن أمحـد الفراهيـديأبا عبد الر وايات أنَّ الواضع؛ ففي بعض الرحمال
؛ وهي عروض العامل أو وسطُه، أو ِمنطَقٍة بني مكّـة والطّـائف          ٦٣وضع هذا العلم يف مكّة        

ه سمي عروضاً ألنه وِضع يف مكّة فالعالقةُ، وإن كانت حملّيةً،           وعلى اعتبار أن  . امسها كذلك   
. إالّ أنها يف عمقها لغويةٌ؛ ألنَّ من مسى مكّةَ عروضاً لَحظَ أنَّ من معاين العروِض الوسـطَ                  

وربما لُِحظَ فيه معىن الوسط ال باعتبار مكان وضعه فحسب، بل باعتباره واسطةَ ِعقِد علوم               
لعربية؛ إذ جيمع بني الطّبِع والصناعة من جهٍة، وهو وسطٌ بني علوم العربية من حيثُ النشأةُ                ا

 .من جهٍة أخرى؛ النحو والتصريف أوالً، فالعروض ثانياً، فعلوم البالغة ثالثاً 
 : ومنها : ب ـ مصطلحات العلوم 
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: يقـال  " اإلبانة واإلفصاح؛:  ملعاٍن؛منها أعرب يعرب إعراباً،وجييُء"  مصدر :لغةً  
: " ،ومن ذلك قوله صلّى اهللا عليـه وسـلّم          "أبانَ وأفصح   : أعرب عنه لسانه وعرب؛أي     

وإمنا سـمي اإلعـراب إعراباً؛لتبيينـه       ." ، وهو التعريب أيضاً   ٦٤والثّيب تعرب عن نفسها     
من معانيه؛إذ القصد به إبانـة املعـاين        ي  ـ، وهو مناسب للمعىن االصطالح    ٦٥" وإيضاحه  
 .٦٦" املختلفة 

التحسني واإلصالح والتغيري، والتغيري أيضـاً مناسـب   : ومن معانيه يف اللغة أيضاً    
 ال اإلبانة وحدها كما ذهب إليه الفاكهي،٦٧للمعىن االصطالحي. 

ب دالٌّ على إعراا،    فتغير آخر الكلمة لتغير العوامل الداخلة عليها املقتضية لإلعرا        
إعراب للمعرب واملبين على    : فاإلعراب يف املصطلح إعرابان     .وهو اإلعراب يف مقابل البناء    

 .السواء،وإعراب يف مقابل البناء كما أسلفت 
: " أو  . ٦٨" أثر ظاهر أو مقدر جيلبه العامل يف آخر الكلمة          : " االصطالح  وهو يف   

ومن ذكر األول فقد    . ٦٩" ير العوامل الداخلة عليها لفظاً وتقديراً       هو تغير آخر الكلمة بتغ    
ـ  ار ابن مالٍك،ـوهو اختي " قصره على اللفظي فقط؛      " وحـده يف  .به إىل احملققـني ـونس

ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركٍة أو حرٍف أو سـكوٍن أو              : " بقوله  ٧٠" التسهيل  
 أو االختالف فقد جعله معنوياً،ومذهبه أنّ احلركات إنما         ومن فسره بالتغيري   ،٧١"  " حذٍف  

وقـد   .٧٢" هو ظاهر قول سيبويه، واختيار األعلم،وكثري من املتأخرين         " هي دالئلُ عليه،و  
مبحثاً مستقالً يف وجه نقل اإلعراب من اللغـة إىل          ٧٣" األشباه والنظائر "عقد السيوطي يف    

 :فيه مخسة أوجٍه : " ٧٤" املغين"ابن فالح يف اصطالح النحويني؛ فقال نقالً عن 
: ومنه قوله عليه الصالة والسالم .أنه منقولٌ من اإلعراب الذي هو البيان:  أحدها 

أنَّ اإلعراب يبـِين معـىن      : واملعىن على هذا    .يبني: ؛أي  ٧٥" والثّيب يعرب عنها لسانها     " 
 .الكلمة كما يِبني اإلنسان عما يف نفسه
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: ؛إذا فَسـدت،وأعربتها؛أي    "عِربت مِعدةُ الفصيل    : " أنه مشتق من قوهلم     : اينالثّ
واملعىن على  . ؛ إذا أزلت ِشكايته     "أَشكيت الرجلَ : "أصلحتها، واهلمزةُ للسلْب؛ كما تقول      

 .أنّ اإلعراب أزالَ عن الكالم التباس معانيه : هذا 
أنَّ : واملعىن على هـذا     .، واهلمزة للتعدية ال للسلب    أنه مشتق من ذلك   :  الثّالث  

الكالم كان فاسداً اللتباس املعاين،فلما أُعرب فسد بالتغيري الـذي حلقـه،وظاهر التغـيري              
 .     فساد،وإن كان صالحاً يف املعىن

 إىل إذا كانـت متحببـةً  " امرأةٌ عـروب  : " أنه منقولٌ من التحبب؛ومنه   : الرابع  
 .أنَّ املتكلِّم باإلعراب يتحبب إىل السامع: واملعىن على هذا .زوجها

أنه منقولٌ من إعراب الرجل إذا تكلَّم بالعربية؛ألنَّ املتكلِّم بغري اإلعراب           : اخلامس  
، واملعـىن   ٧٧،واألشباه والنظائر ٧٦غري متكلٍِّم بالعربية؛ألنّ اللغة الفاسدة ليست من العربية         

 . أنَّ املتكلِّم باإلعراب موافق للّغة العربية :  هذا على
وقد يستعملُ اإلعراب مرادفاً للنحو، واالختالف بينهما من جهة االرتباط اللغوي؛           
فمن مساه حنواً نظر فيه إىل معىن التتبع والقصد والسري على الحب املسموع ونشدان املنثور               

 .، والتحسني والتزيني، والتغير ٧٨ظر إىل معىن اإلبانة واإليضاح واملنظوم، ومن مساه إعراباً ن



 :التعذّر
أنه كان  : ويف احلديث   .تعذّر عليه األمر إذا صعب وتعسر     "  التمنع واإلعسار؛  :لغةً  

 .٧٩" يتعذّر يف مرضه؛أي يتمنع ويتعسر 
 هو السبب املوجب تقدير احلركات على ألف املد واللني إذا كـان             :اً  واصطالح

 .موضع إعراب
واأللف ساكنةٌ أبداً؛وهي الصوت    .٨٠امتناع األلف من التحرك للينها وموا       : أو  
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 .األوحد الذي ال يقبل احلركة،وإذا حترك باين جنسه؛ حيث يقلب واواً أو ياًء 
 السبب املوجب تقدير الضم والكسر      :واصطالحاً  . ٨١ "نقيض اخلفّة    ":الثّقل لغةً   

يدعو ويرمي،والداعي والرامي؛فالواو والياء إذا حتركتـا       : على الواو والياء املديتني يف حنو       
ملّا كانـت   "ثقلتا؛ألنهما يشبهان احلركة؛فاالنتقال من شبه احلركة إىل احلركة فيه ثقلٌ؛ فإنه            

ت،فإنها إذا كانت احلركة اليت عليها ضمةٌ ازدادت ثقالً كذلك اليـاء            الواو ثقيلةً إذا حترك   
 .٨٢" فإذا كانت احلركة اليت عليها كسرة كانت أثقل من ذلك  املتحركة ثقيلةٌ،

إنّ الياء والـواو ليسـتا      : " وقد اعتلّ ابن جني هلذا الثّقل مبا ال مزيد عليه فقال            
واحلركـات مسـتثقلةٌ    " ) : تصـريفه "املازينّ يف   يعين أبا عثمان    ( كسائر احلروف، وقوله    

فيهما،إنما استثقلت احلركات فيهما؛ألنهما مشبهان لأللف،واأللف ال تتحـرك أبـداً،فلما           
أشبهتا ماال يتحرك أبداً،وجازت فيهما احلركةُ جازت على مشقٍّة،ومل تكن فيهما مثلَهـا يف              

 تبلغا قوة األلف يف اللني فتمتنع احلركة فيهـا          ع فيها احلركة،ومل  ـسائر احلروف اليت ال متتن    
 .٨٣" أصالً 

إذ  وقد فرق اللغويون بني أحرف املد الثّالثة من حيث طبيعةُ كلٍّ،ومنهم أبو الفتح؛            
 : قال 

وأوسعها وألينهـا   .األلف،مثّ الياء،مث الواو  : واحلروف اليت اتسعت خمارجها ثالثة      " 
ري يف األلف خمـالف للصـوت الـذي جيـري يف اليـاء              األلف،إالّ أنّ الصوت الّذي جي    

والعلّة يف  .والواو،والصوت الذي جيري يف الياء خمالف للصوت الذي جيري يف األلف والواو           
 .ذلك أنك جتد الفم واحللق يف ثالث األحوال خمتلف األشكال 

ٍط أو أما األلف فتجد احللق والفم معها منفتحني غري معترضني على الصوت بضـغ        
ـ               .حصٍر ان ـوأما الياُء فتجد معها األضراس سفْالً وعلْـواً قـد اكتنفَـت جنبـي اللس

  فَاجه،وتطَتغداً هناك؛فألجـل تلـك           ٨٤وضمتصع وتعن ظهر اللسان،فجرى الص كاحلن 
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وأما الـواو فتضـم هلـا معظـم الشـفتني،وتدع بينـهما بعـض               .استطال٨٥َالفجوة ما   
 .٨٦" ج منه النفَس ويتصل الصوت االنفراج؛ليخر

ولذا جتد أنّ الواو والياَء ثقيلتان،ومها متقاربتان يف الثّقل،واأللف خفيفـةٌ؛ألنها ال            
تتطلّب سوى جمافاة الفكّني عند النطق ا وتراخي أعضاء النطق عن احلصـر واالسـتدارة               

 .٨٧وكذا احلركات الالئي هن بعضهن ومن خمارجهن .والكسر
ملقايسة حبركة األحياء جتد أنّ احلركة الزم من لوازم الصحة ودليلٌ على حيـاة              وبا

وهنا دلَّ على امللزوم بـالالزم؛أال      .األحياء كما تقدم،وعدمها أو تقييدها دليلٌ على اعتالهلا       
ترى أنَّ قبول احلركة على اختالف جهاا وألواا دليلٌ على السالمة مـن العلـل،وقبول               

فكذاك أمر األلف والـواو واليـاء إذا   .أو االمتناع عنها بالكلّية دليلٌ على االعتالل      بعضها  
وقعن أحرف إعراٍب يف الكلمة؛يتعذّر حتريك األلف مطلقاً،وتتحرك الياُء والـواو حركـةً             

 ِت اللغويران وال يظهران خشيةَ العنوالكسر عليهما فيقد مخفيفةً بالفتح،ويثقل الض. 


ـ   : تقـول   "مصدر نـونَ؛  : ةـاللغهو يف     : أي  " ؛٨٨" م تنوينـاً    ـنونـت االس
 .٨٩" أدخلته نوناً

نونٌ ساكنةٌ زائدةٌ تثبت لفظاً بعد حركة اآلِخر ال خطّاً استغناًء           : " املصطلحوهو يف   
 .٩٠" عنها بتكرار احلركة عند الضبط 

،مثّ ٩١تلحقه نوناً: تنون االسم إذا أجريته؛أي      إذاً فهو يف أصل الداللة اللغوية أن
إشعاراً حبدوثه وعروضه ملا يف املصدر من معىن احلدوث وهلذا مسـى            "مسيت به النون نفسها   
 ".سيبويه املصدر حدثاً 
لوجـود  "، وقد مسي ترنمـاً؛  ٩٢" الالحق للقوايف للمطلقة   " الترنم: ومن أنواعه  

رفع صوته به مطرباً مغنيـاً، وهـذا        : ترنم بكذا؛ أي    : وت، يقال   ترجيع الص : الترنم؛ أي   
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التنوين يستعملُ يف القوايف للتطريب؛ وذلك ألنَّ حرف العلّة مدةٌ يف احللق، فإذا أبِدل منها               
 .٩٣" التنوين حصل الترنم؛ ألنَّ الترنم غنةٌ يف اخليشوم 

وقد مسي كذلك اوزته حد الوزن، والغلو       ،  ٩٤" الالحق للقوايف املقيدة     " الغايلو
الزيادة، وقد جعله ابن يعيش نوعاً من الترنم؛ ألنَّ الترنم حيصل بالنون نفسها؛ ألنهـا               : لغةً  

   أغن هما  ٩٧، وابن هشاٍم يف األوضح      ٩٦، وذهب ابن مالٍك يف شرح الكافية        ٩٥حرفإىل أن
  .وين عليهما، فتسميتهما تنويناً جماز الحقيقةٌ، وهو ظاهرنونان التنوينان؛ لعدم صدق حد التن



 .٩٨" قطعته : القَطْع؛جزمت الشيَ أَجِزمه جزماً  : " اجلزم لغةً
وقـد  . وهو يف اإلعراب كالسكون يف البناء؛فالفعل ازوم آخره ال إعراب لـه            

 ٩٩ذكر املربد 
لنحو جزماً؛ألنَّ اجلزم يف كالم العرب القطع؛ فكأنه قُطـع          أنّ اجلزم إنما مسي يف ا     

واجلزم للمعرب دون املبين؛ألنّ    . اإلعراب عن احلرف أو قطع احلرف عن احلركة اإلعرابية          
 .١٠٠السكون يف موضوع الكلمة وأوليتها ال يسمى جزماً؛ألنه مل يكن هلا حظٌّ فقصرت عنه 



طرفُه وشفريه  : فحرف كلِّ شيٍء    " ؛  ١٠١" الطرف واجلانب    : " ةًــ لغ احلرف 
 .١٠٢" وحده 

هيئةٌ للصوت عارضةٌ لـه يتميز ا عن صوٍت آخر مثله يف احلدة            " : واصطالحاً  
 .١٠٣" والثّقل متيزاً يف املسموع 

 .١٠٥، وهو اجلَرس ١٠٤" جنس لكلِّ ماوقر يف أذُن السامع  : " لغةً الصوت
 . ١٠٦" عرض خيرج مع النفَس مستطيالً متصالً  " :اصطالحاً و
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هواء الزفري الذي تدفعه الرئتان، إن كان بتعمـٍل وإرادة واجتـاز ممـر     : " أو هو   
 .١٠٧" اهلواء،دون أن يتشكّل يف املخرج 

اهلواء، اخلارج من داخل اإلنسان إن كان مسـموعاً؛ ألنَّ          : النفَس؛ أي   : " أو هو   
 .١٠٨" قيقة الصوت هو النفَس املسموع ح

 .١٠٩" كيفيةٌ قائمةٌ باهلواء حيملها إىل الصماخ  : " أو
اعلم أنّ الصوت عرض خيرج مـع الـنفَس         : " ويف التفريق بينهما قال ابن جني       

حىت يعرض لـه يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيـه عـن امتـداده               مستطيالً متصالً، 
، وابن جني يستعمل الصـوت هنـا    ١١٠" فَيسمى املقطع أينما عرض لـه حرفاً       واستطالته  

 .١١١مبعىن زفري اجلهر خاصةً 
ومثل األصوات واحلروف يف عالقـة كـلّ منـها بـاآلخر مثـل الطّـالّب                " 

 .١١٢" والصفوف؛فالطالب حقيقة مادته والصف وحدة تقسيمية 
 "      الذي للص بني العمل احلركي الـذي       والفرق واضح وت وبني اإلدراك الـذّهين
" ؛ فالصوت يكون    ١١٣" بني ماهو مادي حمسوس وبني ماهو معنوي مفهوم         : أي   للحرف؛

، ١١٤" نتيجة حتريك أعضاء اجلهاز النطقي وما يصاحب هذا التحريك مـن آثـار مسعيـة                
 .١١٥" ويتّ للّغة الينطق،وإنما يفهم يف إطار نظاٍم من احلروف يسمى النظام الص" واحلرف 

، وهو من ١١٦وهوـ أي الفرق ـ عند بعضهم حد مابني املنطوق والرمز املكتوب  
  . allophone و  Phonemeوجٍه كتفريق علماء اللّغة احملدثني بني 

 ووصل الداللة اللغوية باملصطلح جيعل الصوت رمزاً للمنطوق املسموع،واحلرف         
طرف للهواء اخلارج من الـرئتني بإحـداث املقطـع أو           رمزاً للصورة املثلى للصوت،وهو     
 .،كما أنه طرف الكلمة وحدها يف الرسم١١٧املخرج كما ذهب إليه ابن جني 



 .والوصف منهما تام وناقص.معروف،وضده النقصان :  التمام يف اللغة
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ها مقترنةٌ بـزمٍن معـيٍن   ـت على معىن يف نفسكلمةٌ دلَّ : " حـوالفعل يف املصطل 
 .١١٨" وضعاً 

فإذا . الزمن واملعىن،أو املعىن والزمن: وبه علمنا أنّ الفعل يكون مبجموع أمرين؛مها       
          اً منهما كان ناقصاً،وإذا متّا لـه فهو تامأنّ الفعل عند احملقّقني ال يتخلَّف       . انتقص أي ومعلوم

أمـا داللـة احلـدث أو املعـىن فقـد           .  يكون الفعل فعالً بال زمٍن       عن داللة الزمن، وال   
؛اليت متحضت بنقصاا لنقل األخبـار يف       "كان وأخواا : " تتخلَّف،كما يف النواسخ الفعلية     

لتدلَّ على زمن خرب املبتدأ،حتى صارت مع اخلرب مبرتلة الفعل          " اجلمل االمسية إىل أزمنتها أو      
حروفاً جتوزاً؛ألنه  " كان وأخواا "، ومن البصريني من عد      ١١٩" دث والزمان   الدالّ على احل  

" وجدها تشبه احلروف يف أنها ال تدلّ على احلدث،ومساها أفعاالً لفظية أو أفعال عبارٍة؛ألنه               
 ،١٢٠" ملّا كانت هذه األشياء ال تدلُّ على حدٍث مل تكن أفعاالً إالّ من جهة اللفظ والتصرف            

مثّ إنَّ النـاقص يف  . أفعالٌ ناقصةٌ : وانفكّت عن داللة احلدث، ولذا وِسمت بالنقصان؛فقيل    
ذاته حمتاج إىل غريه؛أفال ترى إىل احتياج الناس واألحياء إىل األكـل والشـرب واهلـواء                

اىل ـ  والتناسل؛لتسلم هلم ذوام؛وليبقى هلم امتدادهم،وترتُِّه اخلالق الكامل ـ سبحانه وتع 
               وال هواٌء وال صاحبةٌ وال ولد ا هم إليه حمتاجون، فال أكلٌ وال شربولـذا احتـاج    . عم

،وهي أس  "كان"الناقص إىل منصوٍب بعد املرفوع؛بعد أن كان يكتفي به للزومه إياه كما يف              
 .ملإذاً فهو نقصانٌ يف املعىن الذي تقوم به ذات الفعل،تسبب عنه نقصانٌ يف الع. الباب 



كثُـر  : وتكاوس النخلُ والشجر والعشـب   . التراكم والتزاحم    : " التكاوس لغةً 
  والتف .   بتوتكاوس الن :       ه على بعٍض،فهو متكاوسوسقطَ بعض ويف حديث قتادة   . التف

 . ١٢١" ملتف متراكب : أصحاب شجٍر متكاوس؛أي كانوا : ذكر أصحاب األيكة فقال 
نوع منها؛ وهو ما تواىل فيه أربعـةُ متحركـاٍت بـني             : واملتكاوس يف القوايف  " 

 .١٢٢" ساكنني،شبه بذلك لكثرة احلركات فيه كأنها التفّت 
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واجتماع أربع حركاٍت بني ساكين القافية فيه تـراكم وتـزاحم مبـا ال مزيـد                
: " وقد يكون مأخوذاً من قوهلم      .  ينتهي إليه يف اجلمع بني احلركات ثالث         عليه؛فأقصى ما 

   البعري بتـوايل        " ،  ١٢٣؛ إذا مشى على ثالثة قوائم       "كاس املعتاد وكأنَّ هذا الوزنَ ملّا خالف
 .١٢٤" أربعة أحرٍف متحركٍة أشبه البعري الذي خالف عادته يف املشي 

وضع بعضه على   : ركَّب الشيَء   : ضه على بعٍض؛ومنه     وضع الشيِء بع   :التراكُب  
    وتراكَب ـ   . بعٍض،وقد تركَّب والركْـب ركبـانُ اإلبِل؛اسـم      : " ١٢٥ور  ـقال ابن منظ

أصحاب اإلبل واخليـل يف السـفَر دون        : والركْب  . وليس بتكسري راكٍب    : للجمع؛قال  
 " .   فما فوقهم هو جمع؛وهم العشرة: الدواب؛وقال األخفش 

ة أحرٍف متحركـة بـني      ـكلُّ قافيٍة توالت فيها ثالث     : ةـواملتراكب من القافي  " 
 .١٢٦" ساكنني 

وأرى أنَّ  . ١٢٧" ومسي متراكباً؛ ألنَّ احلركات قد توالت فيه فرِكب بعضها بعضاً           " 
ثة؛وهو األصـلُ  من أوجه تسميتها بذلك هو أنَّ أقلّ الركب أو مجاعة السفر عند العرب ثال         

 .يف الركب؛ فتسمت باألصل يف ذلك 
  كراق  : الداللح " . ك القَوملَهـم  : وتدارهم أوك  . تالحقوا؛أي ِحلق آِخروتـدار

 .١٢٨" أي أدرك ثرى املطر ثرى األرض : الثَّريان 
ـ " كلُّ قافية تواىل فيها حرفان متحركان بني ساكنني؛        : واملتدارك من القوايف   ي مس

بذلك لتوايل حركتني فيها؛وذلك أنّ احلركات من آالت الوصـل وأماراتـه،فكأنَّ بعـض              
السكون " ، أو أنَّ    ١٢٩" احلركات أدرك بعضاً ومل يعقه عن اعتراض الساكن بني املتحركني           

 .١٣٠" الثّاين قد أدرك األول فلم يترك احلركات تتزايد 

قـرأ  . يفتحون وأهل جند يكسرون       الفرد،تكسر واوه وتفتح؛فأهل احلجاز    :الوتر  
   محزة والكسائي:والِوتر وقرأ عاصم ونافع وابن كثري وأبو عمـرو وابـن           بالكسر،١٣١
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 .واألعداد كلُّها شفْع ووتر،كثرت أو قلَّت . ؛بالفتح،ومها لغتان معروفتان والوتر:عامر

وقـال  .ت وفتـرات    هو تتابع األشياء وبينها فجـوا     : التتابع، وقيل   : والتواتر  " 
تواترت اإلبلُ والقَطا وكلُّ شيٍء إذا جاء بعضه يف إثر بعٍض ومل جتئ مصطفَّةً؛وقال           : اللحياينّ  

 :محيد بن ثور

وجنوب سأرؤ فَّتوص نِربةً          ضنَ مررٍع إن تواتبقرينةُ س 

 هنيهةً مثّ جيـيُء اآلخر،فـإذا       ؛فالشيُء يكون وليست املتواِترةُ كاملتداِركِة واملتتاِبعةِ   
تـرى  : ابـن األعـرايب     . تتابعت فليست متواترةً،إنما هي متداِركةٌ ومتتابعةٌ على ما تقدم          

 .١٣٢" يتِري؛إذا تراخى يف العمل فعمل شيئاً بعد شيٍء 

 كلُّ قافيٍة فيها حرف متحرك بني ساكنيها،مسيت بذلك إلفراد احلركة           :ويف القافية   
 .١٣٣الساكنني،أو لعدم تتابع احلركات بينهما بني 



وعد ويسر،ومسي بذلك ألنـه     : ما اعتلَّت فاؤه؛حنو     : " املثال يف املصطلح الصريفّ   
 .١٣٤" مياثل الصحيح يف عدم إعالل ماضيه 

 خللو جوفه؛أي وسطه،من    ما اعتلَّت عينه؛حنو قال وباع،ومسي بذلك     : " واألجوف  
 .١٣٥" احلرف الصحيح 

ما اعتلَّت المه؛حنو غزا ورمى،ومسي بذلك لنقصانه؛حيذف آخـره يف          : " والناقص  
 متور صاريف؛كغزت١٣٦" بعض الت. 

وىف ووقى،وهو املفروق؛لكـون احلـرف      :  فمنه معتلّ الفاء والالم؛حنو      أما اللفيف 
طوى وروى،وهو املقرون؛القتـران  : معتلّ العني والالم؛حنو الصحيح فارقأً بني حريف العلّة،و   

 .حريف العلّة 
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 .١٣٧اتمع من الناس والشجر وغريمها  : واللفيف يف اللغة
اجتماع احلرفني املعتلّني يف الثّالثـي مـن األفعـال          :  كما سلف    الصرفوهو يف   

 .واألمساء على حنٍو مقروٍن أو مفروٍق 


 .١٣٨ الزيادة :املد لغةً 
 .١٣٩" هو إطالة الصوت عند النطق حبرف املد  " :واصطالحاً 

املد الذي  : " ي فهو   ـأما املد األصلي أو الطَّبع    .والصلة ظاهرةٌ بني اللغة واملصطلح    
 من مهـٍز أو سـكوٍن،ومقدار مـده         ٍبـال تقوم ذات احلرف إال به،وال يتوقّف مده بسب        

، وغين عن البيان هنا أنَّ الفتحة ألف صغريةٌ،والضمة واو صغريةٌ،والكسـرة            ١٤٠" حركتان  
ياٌء صغريةٌ،كلّهن أبعاض األلف والواو والياء؛الالئي يعِدلن حركتني،ولذا ذهب بعض علماء           

الثة حركات طويلةٌ؛فأنت ترى أنّ كال      اللغة السابقني؛ومنهم ابن جني إىل أنَّ أحرف املد الثّ        
 .منها يعدل حركتني يف ذاته

قال الـداين  . أما ملاذا كان املد الفرعي بسبٍب من مهٍز أو سكوٍن زائداً عن حركتني          
حقه أن يزاد يف متكني األلف والياء والواو علـى مـا            : ١٤١واملتكلّف  ) : " هـ٤٤٤: ت(

 النطق ن إالّ به،من غري إفراٍط يف التمكني،وال إسراٍف يف           فيهن من املد الذي ال يوصل إىل      
وحقيقة النطق بذلك أن متـد      .التمطيط؛وذلك إذا لقني اهلمزاِت واحلروف السواكن ال غري       

والقراُء يقدرون ذلك مقدار ألفني إن كان       .األحرف الثالثة ضعفي مدهن يف الضرب األول      
  ألفاً،ومقدار ؛ وذلك يف سياق ١٤٢"  ياءين إن كان ياًء،ومقدار واوين إن كان واواً حرف املد

حديثه عن املد املنفصل الذي ميد أربع حركاٍت؛ كأن يكون مقدار مده على أربع حركـاٍت       
 .أو مخٍس أو ست ؟ 
أنَّ اهلمز أقوى أصوات اهلجاء وأشدهن وأدخلهن خمرجـاً يف احللْـق،            : فاجلواب  
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حلركة أو سلْبها،ولذا كان أكثر املدود مداً ما كان بسبٍب منه؛ ألنه يقتضي             والسكون قطع ا  
 .سلب احلركة ال ختفيفها 

؛فأنـت  ١٤٣ويبني لك ذلك إذا محلت حقائق اللغة على حقائق الوجود أو الطبيعة             
ترى املركبات املتحركات؛كالسيارات والطّائرات وما يف حكمهن ال تقف رد اسـتعمال            

ح عن احلركة؛بل حتتاج إىل مسافٍة تتناسب عكساً وسرعتها حتى تقف فيما يسـمى يف               الكاب
قصور املتحرك ذاته عن االستجابة إلثارة الكـابح        : الفيزياء أو الطّبيعة القُصور الذّايتَّ؛أي      

 .لسرعة املتحرك
يلـزم  ويبني لك ـ أيضاً ـ أنَّ مثلَ اهلمز يف عسر خمرجه مثلُ احلاجز القوي الذي   
 .املركبةَ اجتيازه، فاستعمالُ الكابح هنا دفع للضرر،ومع السكون طلب للوقوف العارض

وإنما مسيت هذه األصوات الناقصة حركاٍت؛ألنهـا تقلـق         : " ١٤٤قال ابن جني    
احلرف الذي تقترنُ به وجتتذبه حنو احلروف اليت هي أبعاضها؛فالفتحة جتتذب احلرف حنـو              

كسرة جتتذبه حنو الياء،والضمة جتتذبه حنو الواو،وال يبلغ الناطق ا مدى احلروف            األلف،وال
 " .اليت هي أبعاضها،فإن بلغ ا مداها تكملت احلركات حروفاً؛أعين ألفاً وياًء وواواً 

ولكنين أعلم يقيناً أنَّ األلف املمدودة املصوتة تقـع         : " ١٤٥وقال أبو علي بن سينا      
ضعاف زمان الفتحة،وأنّ الفتحة تقع يف أصغر األزمنة اليت يصح فيها االنتقالُ            يف ضعف أو أ   

، "من حرٍف إىل حرٍف،وكذلك نسبة الواو املصوتة إىل الضمة،والياء املصوتة إىل الكسـرة              
 .وتسمى أصوات املد واحلركات عند احملدثني األصوات الذّائبة يف مقابل اجلامدة

 :  د؛ يقالراً    : نقيض الِورـدص رر عنـه يصـدصد
 .١٤٦" وأصله الكلمة اليت تصدر عنها صوادر األفعال. ومصدراً 

 .١٤٧" االسم الذي اشتق منه الفعلُ وصدر عنه : " املصطلح ويف 
جمازاً أو  اسم دالٌ باألصالة على معىن قائم بفاعٍل،أو صادٍر عنه حقيقةً أو            " هو  : أو  
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 .١٤٨" واقع على مفعول
الـذّهاب والسـمع    :   وتفسريه أنّ املصادر كانـت أول الكـالم؛ كقولـك           

 .واِحلفظ،وإنما صدرت األفعال عنها 


األلـف واليـاُء    : وحروف العلّة واالعـتالل     " املرض،   : العلّة يف اللّغة  من معاين   
 .١٤٩" ها وموا والواو،مسيت بذلك للين

 هو الصوت الذي ال يتحرك،أو يتحرك حركةً خفيفـةً     الصوت املعتلّ : واصطالحاً  
واحلركة الزم من لوازم الصحة،وعدمها أو تقييدها الزم مـن          .وال يقبل الثّقيل من احلركات    

 .لوازم العلّة



 . معروف،والوصف منه ماٍض : املضي لغةً
، أو مضى؛ فـ    ١٥٠" كلمةٌ دلَّت وضعاً على حدٍث وزماٍن انقضى         " :واصطالحاً  

 .والزمن أحد مدلويل الفعل . وصف للزمن " ماٍض " 
 .١٥١" األمر من األمور،واألمر ضد النهي  : " واألمر لغةً

 .بعد زمن التكلّم ١٥٢" كلمةٌ دلَّت على الطّلب بذاا  " :واصطالحاً 
طلب حصول الفعل بعد زمن : أنّ األمر ضد النهي؛وهو الطّلب؛أي وأنت ترى هنا 

 .التكلّم
فإضافة الفعل هنا إىل األمر هو من إضافة الشيء إىل جزء معناه؛وهو املدلول الثاين              

الفعلني املاضي واألمر ـ قد مسيا مبدلويل  : أال ترى أنهما ـ أي  . أو األول للفعل مع الزمن 
 .الفعل
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: املشاةَ،واملضارع من األفعال    " تعين  فإنّ املضارعة يف اللغة     : لفعل املضارع   أما ا 
؛ مشتق من الضرع؛كأنّ كـال الشـبيهني        ١٥٣" ما أشبه األمساء؛ وهو الفعل اآليت واحلاضر        

تضارع السخالن؛إذا أخذ كـلُّ واحـٍد   : ارتضعا من ثدٍي واحٍد،فهما أخوان رضاعاً؛يقال       
 .ن الضرع وتقابال يف وقت الرضاع منهما جبملٍة م

كلمةٌ دلّت وضعاً على حدٍث وزماٍن غري منقٍض حاضراً كـان أو            : " واصطالحاً  
 .١٥٤" مستقبالً 

وأنت ترى هنا أنّ املصطلح ليس مثّة صلةٌ ظاهرةٌ بينه وبني أصل داللته اللغوية،غري              
 املضارع األمساء من حيـث      أنك قد علمت أنّ املضارعة يف اللغة تصدق على مشاة الفعل          

. اإلعراب واحلركات والسكَنات وغريها من أوجه الشبه بينهما،وهذا وجه تسميته مضارعاً           
 .إذاً فقد مسي الفعل مبدلوليه كما مسي بعالقٍة خارجٍة؛هي املشاة كما علمت 





 : أمساء العلوم وعنواناا 


وهو على صورة مجع    .  مجع حي؛وهو بين من نبٍت أو شجٍر وحيواٍن وإنساٍن           :لغةً   
،غري أنه استغين به عن مجع الكثرة،فهو صادق عليهما دون قرينٍة، فإن           )أفعال(القلّة على زنة    

 .،واحليوان جنسه ١٥٥ضامه ما يصرفه ألي منهما تعين لـه 
 الذي يعنى بدراسة األحياء أو الكائنات احليـة مـن حيـث              العلم :واصطالحاً  

 .التراكيب والوظائف والصالت بينهما 
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ومنـه   ؛ من كَمى الشيَء وتكماه وستره؛     ١٥٦  يرى اخلوارزمي أنه عريب اَألرومة      
  ج: أي : الكِميي يف سالحـالشـه؛أي   ه؛ـاع املتكمى نفسه كَمرع   : ألنها بالـدسـتر

 .١٥٧والبيضة 
 .١٥٨" أهي ِفعِلياء أم ِفيِعالء ؟: أحسبها أَعجميةً وال أدري : " وقال ابن سيده 
يتعامـل مـع تركيـب املـواد وبنيتـها          " هو العلـم الـذي      : ويف املصطلح   

 باألسـرار  وخواصها،والتغيرات اليت تتعرض هلا؛فكأنَّ معىن الكيمياء مرتبطٌ يف ثقافة القدماء   
لقد صارت مهمة الكيميـاء إذن      . ومن مثَّ فسروه بأنه علم احلكمة أو علم الصنعة           اخلفية،

. حتليليةً دراسيةً،ومل تعد علماً أشبه بالسحر حيول النحاس أو املعادن الرخيصـة إىل ذهـٍب    
عة، ، والصـن  ١٦٠، واحلجـر    ١٥٩اإلكسـري   (ات    ـا مصطلح ـت من جماهل  ـومن مثَّ اختف  

 .١٦١) " واحلكمة 


اسـم  : " أو  . ١٦٢" ِمعى متصلٌ بالبواب طوله اثنتا عشرة إصبعاً        : " واصطالحاً  
من املعدة إليـه،وهو    ١٦٣معاٍء متصل بقعر املعدة،وله فم يلي املعدة،يسمى بواباً يندفع الثُّفْل         

ول يف املعدة،وهو للخروج منها،ويسمى باالثين عشـر؛ألن        مقابلٌ للمريء؛ألنّ املريء للدخ   
 .١٦٤" طوله يف عرض البدن ذا القدر من أصابع صاحبه إذا كانت منضمة 

 ) Oesophagus = food carrier  ( ١٦٥ 
 : وقالوا. مرأين الطّعام وأَمرأَين؛إذا مل يثقُل على املعدة واحندر عنه طيباً    : يقال  : لغةً  

: قال ابن األعرايب    . هِنئَين الطّعام ومِرئَين وهنأين ومرأَين،على اإلتباع،فالطعام ممِرئ ومريٌء         
            ؤرِريئاً ولقد مجلُ مأَ،وما كان الررريئاً ولقد مم األول من قـوهلم     . ما كان الطّعام :  ؤـرم

 .١٦٦الرجلُ ميرؤ مروءةً؛فهو مِريٌء على فَِعيل 
مجرى الطّعام والشراب؛وهو رأس املِعدة والكَـِرش الالصـق         : " ويف املصطلح   
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أَمِرئَـةٌ  : الذي جيري فيه الطّعام والشراب ويـدخلُ فيـه،واجلمع          ) أو البلْعوم   ( باحلُلْقوم  
، وبه يكـون اسـتمراُء الطّعـام؛وهي        ١٦٧" سرير وسرر   : ومرؤ؛مهموز غري مشدد؛ مثل     

 .ويةوظيفته احلي
 ) ) throat : ( Pharynx : ( ١٦٨ 

جرعه؛عن ابـن  : بِلع الشيَء بلْعاً وابتلَعه وتبلَّعه وسرطَه سرطاً       :" من قوهلم   :  لغةً  
ريقاً : ويف املثل . األعرايب رفيقاً من مل يبتلع ال يصلُح. 

ام وموضع االبتالع مـن     ـمجرى الطّع : ه  واملَبلَع، والبلْعم والبلْعوم رباعيني، كلُّ    
 .١٦٩" احللْق 

 .قناة البلع اليت تصل الفم باملريء : واصطالحاً 
 ) Digestion : (  

 . " ١٧٠" نهكَـه   : نقَصه، وهضم الطّعام    : كسره، وهضم حقَّه    : هضم الشيَء    " 
 .١٧١" حلٍة ألن يتمثّلها وميتصها اجلسم حتويله إىل مادة كيلوسيٍة صا: وهضم الطّعام 

              ة؛ فهو تكسـريلغةً جيده مصطلحاً قد وىف بتلك املضامني اللغوي ل اهلضمومن يتأم
لكُتل الغذاء املعقَّدة، وحتويلها إىل عناصرها األولية؛ ليفيد منها اجلسم يف إصـدار الطّاقـة               

اهلضم ـ انتقـاص ملـادة الغـذاء؛ إذ     وهو ـ أي  . وختزينها،وبناء أنسجة التلف،وغريمها 
 .يستخلص اجلسم نافعها ويطرد ضارها،وهو أيضاً نهك هلا 

 ) Stomach : ( ١٧٢ 
جذبته بسرعٍة، ومعد   : اجلَذْب واالنتزاع أو النزع؛ معدت الشيَء       : املَعد يف اللغة    

 .١٧٣مركزه؛وهو من االجتذاب انتزعه من : الرمح معداً وامتعده 
املَِعدةُ لإلنسان  : موضع الطّعام قبل أن ينحدر إىل األمعاء؛ويقال        : واملَِعدةُ واِملعدة   " 

مبرتلة الكَِرش لذوات األظالف واألخالف، واجلمـع       : مبرتلة الكَِرش لكلِّ جمتر؛ويف احملكم      
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وكان القياس  : ِمعد، قال   :  يف مجع مِعدة     وأما ابن جني فقال   . مِعد وِمعد، توهمت فيه ِفعلة      
كَِلم،فلم يقولوا ذلك وعدلوا    : نِبق،ويف مجع كِلمٍة    : مِعد؛كما قالوا يف مجع نِبقة      : أن يقولوا   

وقد علمنا أنَّ من شرط اجلمع خبلـع        : قال  . عنه إىل أن فتحوا املكسور وكسروا املفتوح        
تمـرة  : (  واحلركات شيٌء،وال يزاد على طرح اهلاء؛حنو        اهلاء أن ال يغير من صيغة احلروف      

: ،فلوال أنّ الكسرة والفتحة عندهم جتريان كالشيء الواحد ملا قـالوا  )وتمر، ونخلة ونخل    
ِمعدة وِنقْمة،وقياسه ِنقْم وِمعد، ولكنهم فعلوا هذا لقرب احلالني عليهم          : مِعد ونِقم يف مجع     

وبالتأمل ندرك أنَّ املعدة    . ١٧٤" م يف ذلك فيؤنسوا به ويوطِّئوا مبكانه ملا وراءه          وليعلموا رأيه 
جاذبةٌ للطّعام حنوها يف قناة اهلضم فهي املستقر األول للطّعام، وما البلعوم واملريء إال جمـاٍر             

 الطّعـام  للطّعام بال مهلٍة أو مكٍث، مثَّ إنه ـ أيضاً ـ ينتزع أو يمتعد فيها بعض أصـناف   
 متصوي . 

 ) Metabolism : ( ١٧٥ 
أيضاً : " ،وقوهلم  ١٧٦الرجوع؛ آض الرجلُ إىل أهله يئيض أيضاً؛ رجع إليهم          : لغةً  

 .بالرجوع إىل ما مضى : مأخوذٌ من ذلك؛ أي " 
    يت البنـاء          : ويف املصطلح احليوية اليت حتدثُ بني عمليات احليويهو جممل العملي

 .دم واهل
: ( وهذا التعريف يناسب املصطلح الغـريب، بـل إنـه ترمجـةٌ حرفيـة لــه                 

Metabolism (              ـة، واملعـىنلأليِض يف العربي على املعىن اللغوي كما سيأيت، وال يصدق
 :  املناسب لـه حيويا فيها هو 

يفيد إىل عناصرها األوىل البسيطة؛ل ) Complex( رجوع جزيئات الغذاء املعقّدة " 
منها اجلسم يف وظائفه املختلفة؛من إنتـاٍج لطاقتيـه احلركيـة والكامنـة،وبناء أنسـجة               

 " .التلف،وغريمها 
وهو يف املصطلح عند من     . طلب القلب يف اللغة     : أي   كما أنه قد يسمى استقالباً؛    
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ائيـة  حصيلة العمليات اليت يتم فيها حصولُ اجلسـم علـى املـواد الغذ            : " مساه كذلك   
واملقصود بالعمليات هنـا    . ١٧٧" واستعماهلا،وتوليد الطّاقة الالزمة للحياة والنمو والنضوج       

 Anabolism( جممل العمليات اليت حتدث بني عملييت البناء واهلدم كما أشـرنا سـلفاً   

Catabolism ( ١٧٨. 
 )Epithelial tissues (  

وطَليتـه بالـدهن وغـريه      . القَِطرانُ وكلُّ ما طَلَيـت بـه        : " الطِّالء يف اللغة    
الشراب أو اخلمر؛ شـبه بِطـالِء       : والطِّالء  " . افتعلت" طَلْياً،وتطلَّيت به واطَّليت به على      

 .١٧٩" اإلبِل؛وهو اِهلناُء 
      ة يف املصطلح احليويت اجلسم  هي األنسجة اليت تغطّي عضال    : واألنسجة الطّالئي

 .اهليكلية اخلارجية؛وظاهر قناة اهلضم يف األمعاء وغريمها، وتكسب كال احلمايةَ 
               غطية واحلماية وصفان الزمـان للقطـران الـذي يغطِّـي املطلـيأنّ الت وظاهر

 .وحيميه؛فالطِّالُء لإلبل الصحاح غطاٌء ومحاية هلا من اجلَرب؛ إذا كان بينهن جرباء 
يف أبعاٍد مستويٍة؛فـ   " ص" و  "  س" يف التعبري عن قيم املتغيرات بـ        ـ الرمز ١٠

إىل صعود؛فهما بعدان متعامـدان يف      " ص"وهي الصدر منها،و  " سواء" ترمز إىل كلمة    " س"
إشارةً إىل كلمة   " غ"جماٍل مستٍو،وإن صرنا إىل فراٍغ بأبعاٍد ثالثٍة رمزوا إىل البعد الثّالث بـ             

 .رٍف فيها ؛وهي آخر ح"فراغ"
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كما تبينا داللة املصطلح يف العربية يف املبحث السابق عقدت هذا املبحث لداللتـه             
 :     يف اإلجنليزية؛ وفيه 

 املختلفـة  يطلق على املصطلح يف اللغـات األوربيـة   " :املصطلح يف اللغة  : أوالً  
 يف اإلجنليزية  term: كلمات تكاد تكون متفقةً من حيث النطق واإلمالء؛ وهي الكلمات 

  يف األملانية، term أوterminusواهلولندية والدمناركية والنروجيية والسويدية ولغة ويلز، و
  termoو  انية، يف األسب termino يف اإليطالية، و  termine يف الفرنسية، و termeو 

 يف الروسية والبلغارية والرومانية والسلوفينية والتشيكية والبولندية،        terminو يف الربتغالية، 
 .١٨٠"  يف الفنلندية  termiو 

غري أنّ ارية وحدها دلّت على املصطلح بكلمٍة خمالفٍة ملا سبق؛فقد عبـرت عنـه         
ومعلوم أنّ اللغتني ارية والفنلندية تنتميـان       . الالصقة  بكلمٍة من وحداٍت صرفيٍة يف لغتها       

إىل أسرٍة لغويٍة واحدٍة ال صلة هلا من حيث األصل باألسرة اهلندية األوروبية اليت تضم أكثر                
تدلّ هذه الكلمات يف االستخدام العام يف لغاٍت أوروبيـٍة          "و.١٨١اللغات األوروبية األخرى    

   الز ـص           كثريٍة على احلدرط،وتدلّ الكلمة يف االستخدام املتخصأو املكاينّ أو على الش مين
واملعىن األساسي يتلخص يف التحديـد      . على أية كلمٍة أو تركيٍب يعبر عن مفهوٍم أو فكرٍة           

من حيث الزمن أو املكان أو الشرط أو الداللة املتخصصة، وهي دالالت ترجع إىل األصلني               
فلهذه الكلمة يف اللغات األوروبية اشتقاق مزدوج؛فثمة تأصيلٌ يونـاينٌّ          . التيين  اليوناينّ وال 

   ة كلمتـان      . وتأصيلٌ التيينيف اللغة اليونانيterma   و termon       ؛ دلّـت األوىل يف جمـال
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األلعاب الرياضية على اهلدف الذي تعدو إليه اخليل والعالمة اليت توضـح مـدى رميـة                
وهذه الدالالت تغيرت فأصبحت    . لك على أعلى نقطة يصل إليها الرامي        القرص،وتدلّ كذ 

 .الكلمة ـ أيضاً ـ تدلّ على النهاية ماديةً كانت أو معنوية 
 الدخيلة من  termo،مثّ كلمة terminus و termenويف اللغة الالتينية الكلمتان

 مييز حدود منطقٍة،وتدلّ ـ أيضاً ـ   اليونانية،وتدلّ هذه الكلمات الالتينية على احلجر الذي
 على مدى  terminusوقد استخدمت كلمة . ١٨٢على النهاية أو الطّرف البعيد أو اهلدف 

     معنـوي ؛وهو استخداماملنطقي ومبعىن احلد،ياحلقل،وهو استخدام ماد ة قروٍن مبعىن حدعد
 الالتينيـة إىل الداللـة املعنويـة     وهكذا حتولت داللة هذه الكلمات من الداللة املاديـة يف         

 .١٨٣" االصطالحية 



 إالّ  termمل تم املعجمات األوروبية املتخصصة يف مصطلحات علم اللغة بكلمة " 
يف السنوات األخرية عندما أخذ علم املصطلح مكانه بني أفرع علم اللغـة التطبيقي؛فقـد               

م على بيان أنّ هذا اللفظ يرادف يف االستخدام العـام لفـظ   ١٩٥١اروزو  اقتصر معجم م  
Mot   للمصطلح هو      . ١٨٤كلمة  : ؛ أي ه  : وأقدم تعريٍف أورويبكلمةٌ هلـا يف اللغـة      " أن

املتخصصة معىن حمدد وصيغةٌ حمددةٌ،وعندما يظهر يف اللغة العادية يشعر املرء أنّ هذه الكلمة           
؛وهو أحد اللغويني املنتمني إىل     )م١٩٣٥(وينسب إىل كوبكي    . ١٨٥"  حمدٍد   تنتمي إىل جمالٍ  

مدرسة براغ اليت كان هلا دور كبري يف النظرية العامة لعلم اللغة ولتطبيقاتـه يف التحليـل                 
 ة يف حتديد مسات املستويات املختلفة لألداء اللغويصوص األدبيللن ١٨٦اللغوي. 

كلمةٌ أو جمموعةٌ من الكلمـات مـن لغـٍة          : " أنه  : ة لـه   ومن التعريفات احلديث  
إخل يوجد موروثاً أو مقترضاً، ويستخدم للتعبري بدقّـٍة عـن           …متخصصٍة علمية أو تقنية     

 .١٨٧" املفاهيم، وليدلّ على أشياء ماديٍة حمددٍة 
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 : وهذا التعريف يقفنا ـ أيضاً ـ على مجلة أموٍر؛ منها 
 .د يكون كلمةً أو جمموعةً من الكلمات ـ أنّ املصطلح ق١
ـ أنه تعبري عن املفاهيم واألشياء املادية، فهنا جند تأثرياً واضحاً للنظرية العامـة              ٢

لعلم املصطلح اليت جتعل املفاهيم واألشياء املادية منطلق البحث، وجتعل املصطلحات وسيلةً            
 .١٨٨للتعبري عنها 

لفظٌ أو تعبري ذو معىن حمدٍد " بأنه ) term(ح أو كلمة املصطل) وبستر ( وقد عرف 
 .١٨٩" يف بعض االستعماالت، أو معىن خاص بعلٍم، أو فن، أو مهنٍة، أو موضوٍع 

جمموعة األلفـاظ الفنيـة أو      : " بأنه  ) Terminology(وعرف علم املصطلح أو     
 .١٩٠" اٍت خاصٍة اخلاصة املستعملة يف عمٍل، أو فن، أو علٍم أو موضوع

يتفق الرأي بني املتخصصني يف علم املصطلح على أنّ أفضـل تعريـٍف أورويب              " و
الكلمة االصطالحية أو العبارة االصطالحية مفهوم مفرد أو : " للمصطلح هو التعريف التايل 

اللتـه  عبارةٌ مركّبة استقر معناها أو استخدامها وحدد يف وضـوٍح، خـاص ضـيق يف د               
املتخصصة، وواضح إىل أقصى درجٍة ممكنٍة، وله مايقابله يف اللغات األخرى، ويرد دائماً يف              

           روريٍد فيتحقّق بذلك وضوحه الضمبصطلحات فرٍع حمد ظام اخلاصوقد . ١٩١" " سياق الن
 .لعلم املصطلح أفاد هذا التعريف من نظرية اال الداليلّ يف علم اللغة، ومن النظرية العامة 

ويغلب على اللغات األوروبية ومنها اإلجنليزية،االعتماد على السوابق واللواحق يف          
التدخل يف قلب الكلمـة  : صوغ الكلمات، ويقلّ ـ إن مل ينعدم ـ استعمال احلشو؛ أي   

 . ) Affixation: (بالتغيري أو اإلضافة، وهذه الطّريقة يف صوغ املصطلحات تسمى إلصاقاً 
 .خبالف العربية ذات التنوع يف الصوغ؛ فتستخدم اإللصاق مع االشتقاق وغريه

واإللصاق يشبه التركيب من حيث كونهما جيمعان بني عناصر خمتلفٍة يف تكـوين             
كلمٍة واحدٍة، غري أنّ التركيب مجع بني عناصر مستقلٍّة ذات داللة، واإللصاق مجـع بـني                

 أخرى ليست هلا داللةٌ مستقلّةٌ، بل هي حروف تظهر معانيهـا يف             عنصٍر ذي داللٍة وعناصر   
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 .غريها؛ كالالصقة الدالّة على الفاعلية أو املفعولية، و غريمها
 :١٩٢ويف اللغة العربية نوعان من اللواصق 

 .اللواصق االشتقاقية : أوهلما 
 .اللواصق الداللية : وثانيهما 

من  اليت تلحق املشتقّات حيث تصبح جزءاً من بنيتها؛          فأما اللواصق االشتقاقية فهي   
 كأحرف املضارعة، وامليم املبدوءة ا أمساء الفاعلني واملفعولني وأمساء املكان والزمان            صدرها

واملصادر امليمية املصوغة من غري الثّالثي أو ما زاد عن ثالثة، وامليم اليت تلحق أمساء اآللـة؛                 
 كاليـاء   أو مـن عجزهـا؛    .  ما قبل اآلخر حيددان داللة املشتق        وهي مع احلركة أو حركة    

يف )  ism(املشددة اليت تلحق املصادر الصناعية مع التاء املربوطة وهـي تقابـل الالحقـة    
 .اإلجنليزية كما سيأيت 

وأما اللواصق الداللية فهي ما يتصل بالكلمة من أدواٍت تفيد معىن زائداً عليها، وال 
رب جزءاً من بنيتها     تكـان أم مجعـاً             . عت ني املنفِّسة، والحقة العدد مثىنومن ذلك سابقة الس

) ومنها اإلجنليزية (ولعلَّ اللغات األجنبية    . صحيحاً، والحقة التوكيد أو نوناه اخلفيفة والثّقيلة      
شكّل جزءاً من بنيـة     أكثر من العربية جلوءاً إىل هذه اللواصق الداللية، ولكنها فيها تكاد ت           

سوابق أو بادئات، وكواسع أو لواحـق، أو كاسـعات          : وهي على قسمني فيها     . الكلمة  
 . والحقات 

كلٍّ يف داللة املصطلح العلمي وسأعرض فيما يلي هلما ليستبني لنا أثر . 


(  على هجائها  وهي كثريةٌ،وضعت يدي على مناذج منها لإليضاح والبيان،ونسقتها       
Alphabet (  رةً مبفهومها أو معناها؛ ومن ذلكة مصديف اإلجنليزي     : 
 :ـ السوابق الدالّة على الصور املتغاِيرة لشيٍء واحٍد ١
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: مبعـىن   ) allos(؛اليت ترجع إىل األصل اليوناينّ      )allo: (وقد دلّ عليها بالسابقة     
 :  يلي ومن املصطلحات اجلارية عليها ما. ١٩٣آخر

• Allotropy :على أشكاٍل  تآصل؛ ويعين وجود عنصٍر أو مركٍَّب كيميائي
 ).كيمياء : ( صور الكربيت املختلفة : خمتلفٍة مع عدم تغير جوهرها؛ مثل 

؛ فاألول ) allophone،allomorph: (ومنه أيضاً املصطلحان الصويتّ والصريفّ 
تية،والثّاين عضو الوحـدة الصـرفية،أو الصـورة        عضو الوحدة الصوتية،أو الصورة الصو    

 .الصرفية 
 : ومنها : ـ السوابق الدالّة على النفي ٢
، وقـد تعنيـان    ١٩٥بـدون   : ، أو   ١٩٤) ال: (؛ اليونانيتان مبعىن    )an(،و  )a ( -أ  

 . مصطلحاً ذا داللة سلبية؛ كالضعف والنقص و العدم، وحنوها 
 : كثرية اليت أفادت من هذا التركيب ما يلي ومن املصطلحات العلمية ال

• Abiotrophy  : ةأحياء : ( ال اغتذائي.( 
• Acalculia  : ةات : ( ال حسابيرياضي.( 
• Acellular  : حيوان : أحياء : ( ال خلوي.( 
• Achromatic  : ّفيزياء : ( ال لوين.( 
• Acephala  : اتحيوان : أحياء : ( ال رأسي.( 
• Anhydrous  :ال كيمياء : (  مائي.( 
• Amentia  : علم األمراض : ( ضعف العقل.( 
• Abiosis  : حيوان : أحياء : ( عدم احلياة.( 
• Anoxia  : علم األمراض ( نقص األكسجني.( 
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 ) : Dis( ب ـ السابقة الالتينية 
 : ؛ ومن ذلك ١٩٦ خمالف،أو منفصل: وتعين 
• Discharge : فيزياء : ( تفريغ.( 

• Discovery :جيولوجيا : ( تشاف اك.( 
• Disjunctive : جيولوجيا : ( ِطباقي.( 

 : ١٩٧)  In(ج ـ السابقة الالتينية 
 : ومن املصطلحات العلمية اليت تضمنتها ما يلي 

• Infinite  : ائي ات : ( ال متناٍه،الرياضي.( 
• Inflexible : فيزياء : ( غري قابل للثّين .( 
• Incompatible : خمالف،غري موافق،أو  نبات : أحياء : ( أو مضاد.( 
• Inorganie : نبات : أحياء  كيمياء،: ( غري عضوي.( 

 : ١٩٨)  Non( د ـ السابقة الالتينية 
أو بكلمٍة واحدٍة ذاِت داللٍة سلبية مـع مـا          " ال"أو  " غري" وتقابل يف العربية بـ     

 :ومن أمثلة ذلك  . بعدها
• Nonconductor  :ل،أو غري مل ال موصفيزياء : (وص.( 
• Non-eclidean  : ة : ( ال إقليديات جيو متريرياضي.( 
• Non-ferrous  : غري حديدي،كيمياء : ( ال حديدي.( 
• Non metal  :،ِدن ال فلزعكيمياء : (أو ال م.( 
• Non-formation  : أصأةهر ( ص١٩٩نبات ) : مبعىن سقوط الز. 
• Non-conformity  : ة مصطلحات: ( تباين٢٠٠)  نفطي . 

 :٢٠١ ) Un(هـ  ـ السابقة الالتينية 
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 : ومن ذلك 
• Unstable : غري مستقر ،٢٠٢) كيمياء : ( ال مستقر . 
• Unvoluntary : أحياء : (ال إرادي.( 
• Unbalanced : فيزياء : (غري متوازن.( 
• Unavailable  : فيزياء : (غري متاحة.( 

لدوالّ،كأن يدلّ عليه بكلمات ذات داللٍة       كما أنه قد يدلّ على النفي بغري هذه ا        
 .٢٠٣سلبيٍة 

٣ ضادقابل أو التالّة على التوابق الد٢٠٤ـ الس: 
ذات األصـول   ) anti( ويعبر عنها يف اللغات األوروبية؛ومنها اإلجنليزية بالسابقة        

  : اليونانية
 )ant ( أو، )anti ( ٢٠٥ "  منعكس،أو مقابل أو مقاوم،أو بدالً: " ؛اليت تعين. 

 :ومن املصطلحات العلمية الكثرية اليت تضمنتها ما يلي 
• Antiacid  : كيمياء ( املقاوم لألمحاض.( 
• Antibiotic  : حيوي علم األدوية : ( ٢٠٦مضاد.( 
• Antibody  : ن يف اجلسم ملقاومة األجسام الغريبـة  ( جسم مضاديتكو

 ).علم األمراض ) : ( كالبكترييا 
• Anticatalyst  :،للحفّاز أو ال حفّاز  مضاد ) فاعل الكيميائية التماد (

 ).كيمياء : ( 
• Antidote  : أو ترياق،مللس علم األدوية : ( مضاد.( 
• Antielectrone  : لإللكترون ة ) : ( بوزيترون ( مضادفيزياء نووي.( 
• Antiferment  :رخمالت ة : (   مضادكيمياء حيوي.( 
• Antigen  :جني أو مولّد املضاد،دة ينشأ عن حقنها يف اجلسم ( الضماد
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 ).علم األمراض ) : ( أجسام مضادةٌ هلا 
• Antilogarithm  : ات : ( مقابل اللوغاريتمرياضي.( 

 : ـ السوابق الدالّة على السبق الزماينّ أو املكاينّ أو ااورة ٤
مكانـاً أو   ) قبـل : (التينية؛وتعين  اليت ترجع إىل ال   ؛  ٢٠٧) ante(السابقة  : ومنها  

 : ، ومن املصطلحات اليت تضمنتها ما يلي زماناً
• Antecedent : سبةل للناألو ات : ( احلدرياضي.( 
• Anterior  :،أو سابق  أمامي ) : وصف عام.( 

وتعين القبلية يف املكان أو ؛ ٢٠٨ ) prae: (ذات األصل الالتيين )  Pre(والسابقة 
 :  ومن املصطلحات الدالّة على ذلك .ة أو الزمن املكان

• Preaxial : حيوان : أحياء : ( قبل حموري.( 
• Pre-Cambrian :  كمربيقَب :          ـربيمبـا قبـل العصـر الكَم متعلّق: 

 ).جيولوجيا(
• Premolar : طاحنقَب: أسنان : ( أو الطاحن القبلي طب.( 
• Presentation :    يءقدمي أو احم عند املخاض      وض: التع اجلنني يف الر

 ).علم األجنة: (أو قبل الوالدة 
• Pregermination : نبات : أحياء : ( إنبات سابق.( 

 :  ـ السوابق الدالّة على الذّاتية أو االستقالل ٥

مبعىن )  autos(اليت ترجع إىل الكلمة اليونانية )  auto(وقد دلَّ عليهما بالسابقة 
 :؛ ومن املصطلحات الواردة عليها ما يلي ٢٠٩ ذات،أو مستقلّ
• Autogamy : ّذايت حيوان : أحياء : ( تكاثر مشيجي.( 
• Autogenesis : ّن ذايتحيوان : أحياء : ( تكو.( 
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• Automatic controller : ّفيزياء : ( متحكّم ذايت.( 
• Autotoxin : ّذايت حيوان : أحياء : ( سم.( 
• Autotrophic : غذيةنبات : أحياء  ( :ذايتّ الت.( 

 :  ـ السوابق الدالّة على معىن احلياة ٦
 ؛٢١٠مبعىن احلياة   ) Bios:(اليت ترجع إىل األصل اليوناينّ    ) Bio(ودلَّ عليه بالسابقة    

 :ومما ورد عليه 
• Biology : أحياء : ( علم األحياء.( 
• Biometry  : أحياء : ( إحصاء أحيائي.( 
• Biotaxy : أحياء : ( تصنيف األحياء.( 
• Biotic : أو حيوي أحياء : ( أحيائي.( 

 
 : ـ السوابق الدالّة على معىن اخلضرة يف األحياء ٧

اليت صارت امساً داال على العنصر ) chloro(أو  ،) chlor: (ودلَّ عليها بالسابقة 
،امالس الغازي ة الكيميائيوترجع إىل الكلمة اليوناني):khloros (ا ٢١١ ر؛ مبعىن أخض؛ ومم

 :جاء عليه من املصطلحات ما يلي 
• Chlorophyll :،نة يف     : أو الكلوروفيل    خيضورة اخلضراء امللووهي املاد

 : النبات 
 ).نبات : أحياء  (  •
• : Chloroplastيلـــ بالستيببة  ة اليخضور،ـدة خضراء،أو جيبأو ح

ضـور أو   وهو جزٌء من خلية النبـات حمتـٍو علـى اليخ           ور؛ـاليخض
 ).نبات : أحياء : ( الكلوروفيل 
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•  Chlorosis :   حوب اليخضوريبات من      : الشيف الن غري سوي اصفرار
) : الكلوروز: (وهو أيضاً   ). نبات: أحياء  : (جراء نقص احلديد يف التربة      

 ) .علم األمراض : ( فقر دٍم يصيب الفتيات املراهقات 
 : عية و التزامن والتناظر واالقتران أو التشارك  ـ السوابق الدالّة على امل٨

  :٢١٢)  co(      ومنها السابقة الالتينية 
 : ومما ورد عليها 

• Cohesion : فيزياء : ( ترابط ومتاسك.( 
• Coordination : ة : ( تناسقمصطلحات نفطي.( 
• Coagulation : ة : ( ختثريمصطلحات نفطي.( 
• Coarticulation : فيزياء ( : ختثّر.( 

: ؛ وتعـين  ) sun(وأصلها يوناينّ؛إذ ترجع إىل اليونانية )  syn(والسابقة الالتينية 
 : ٢١٣ مع أو معاً،أو متزامن

 :ومن املصطلحات اليت أفادت منها ما يلي 
• Symbiosis : كافلني : التيني غري متشاايش متعضعأحياء : ( ت.( 
• Symmetry : ياء فيز: ( متاثل أو تناظر.( 
• Synapse :    علـم األعصـاب   : أحيـاء  : ( نقطة االشتباك العصـيب :

Neurology .( 
• Synopsis :   بغيعلم : أحياء: ( اقتران الكروموسومات   : االقتران الص

 ) genetics: الوراثة 
• Syngamy  : حاد األمشاجحيوان : أحياء : ( ات. ( 
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 :  ـ السوابق الدالّة على السلب أو اإلزالة ٩

 : ومما ورد عليها؛ ٢١٤ذات األصول الالتينية )  De(ومن ذلك السابقة 
• Depolarization : فيزياء : ( إزالة االستقطاب.( 
• Deactiviation : إمخال ) : مصطلح عام.( 
• Deionization : نأيفيزياء : ( زوال الت.( 
• Decalcification : أحياء وكيمياء : ( نزع الكالسيوم.( 
• Decomposition : فيزياء : ( حتلُّل.( 
 :  ـ السوابق الدالّة على اهليئة أو الشكل ١٠

 ؛٢١٥) Discos: (اليت ترجع إىل اليونانية     ) Disco: (         ومن ذلك السابقة    
 : ومن املصطلحات الواردة عليها 

•  Discoplacenta  :  ةحيوان : أحياء : ( مشيمة قرصي . ( 
•  Discoplankton  : ة العحيوان : أحياء : ( والق القرصي . ( 
 : ـ السوابق الدالّة على االحتواء ١١

: ؛ وتعين ٢١٦) endos:(ذات األصل اليوناينّ ) end , endo(ومن ذلك السابقة 
)ومن املصطلحات الواردة عليها ما يلي ؛)داخل،أو باطن أو داخلي : 

• Endoblast :   ةاخلية الدـة     طبقة اجلنني اجل  (اجلذْعياخليـة الدرثومي: ( 
 ).علم األجنة(

• Endocardium : تشريح : ( بطانة القلب.( 
• Endocrine : اإلفراز، أو أصم تشريح : ( باطين.( 
• Endodermis :   ةمة الباطنية    : (األدأحيـاء   ) : ( طبقة القشرة الباطني :

 ).نبات 
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• Endoparasite :   الباطين حييا  : ( الطُّفيلي على أنسـجة    حيوان طفيلي 
 ).علم الطفيليات ) : ( مضيفه أو أعضائه الباطنية 

• Endophagous : اخلاالغتذاء، أو متغذٍّ من الد أحياء : ( باطين.( 
 
 :  ـ السوابق الدالّة على العلو أو الفوقية ١٢

؛ وممـا ورد    ٢١٧فوق أو على    :  اليت تعين    )epi(وقد دلَّ عليهما بالسابقة اليونانية      
 : ليها من املصطلحات العلمية ما يلي ع

• Epicalyx :،هرة اخلارجية  كأس الزنبات:أحياء: (أو لُفافتها اخلارجي.( 
• Epicardium : خابحول القلب(الن شريح ) : (غشاء مصليعلم الت.( 
• Epicarp : قشرة الثّمرة : نبات : أحياء : ( غالف الثّمرة اخلارجي.( 
• Epicenter : املركز ا  طحيلزال      : لسسطح األرض الواقع فوق بؤرة الز

 ).علم األرض : (مباشرةً 
• Epiglottis :  وتعـين   . اللحمة املشرفة على احللق     : اللهاة)glotis: ( 

يف اليونانية؛وهي كما هو ظاهر يف علم التشريح فوق اللسان من           ) لسان(
 ).علم التشريح : ( جهة احللق 

  
على الظهور بإزاء االحتواء، أو اخلارج بـإزاء الـداخل أو           ـ السوابق الدالّة    ١١

 :الباطن 
؛ ٢١٨ خـارج : وتعين    ذات األصول اليونانية؛   )exoأو   ،ex(ويعبر عنه بالسابقة    

 :ومن املصطلحات الواردة عليها ما يلي 
• Exocrine : اإلفراز تشريح : أحياء : ( خارجي.( 
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• Exodermis : ٌة؛طبقَةمة اخلارجيةٌ مؤقّتةٌ واقيةٌ يف بعض اجلذور      اَألدخلوي  .
 ).نبات: أحياء (

• Exoskeleton : تشريح : ( اهليكل اخلارجي.( 
• Exotoxin : اخلارجي مة : ( الذِّيفان أو السكيمياء حيوي.( 

 .٢١٩غري أنها التينية األصل  على املعىن ذاته،) extra(وتدلُّ السابقة 
 :لتكاثر وعلم الوراثة خاصةً  ـ املزاوجة أو الزواج يف ا١٤

: ؛وتعين  )gamos(ول اليونانية   ــ ذات األص  )gamet(ة  ـ ودلَّ عليه بالسابق  
 : ؛ ومن املصطلحات الواردة عليها ما يلي ٢٢٠زواج 

• Gametes : علم الوراثة : ( أمشاج.( 
• Gametocyst : علم الوراثة : ( كيس مشيجي.( 
• Gametogenesis : ن األمشاجعلم الوراثة : ( تكو.( 
• Gametogen : ن األمشاجعلم الوراثة : ( مكو.( 
 : ـ السوابق الدالّة على األرض ١٥

 : مبعـىن    ؛)ge(: ة اليونانية ــاليت تعود إىل الكلم    ؛)geo(:ودلَّ عليها بالسابقة  
 : ومما يرد عليه من املصطلحات العلمية ؛٢٢١أرض 

• Geochemistry:    اجليولوجيـا (ألرض  علم ا : (علم كيمياء األرض: ( 
 مصطلح نفطي.( 

• Geogeny : علم األرض : ( علم نشأة األرض.( 
• Geology : علم األرض. 
• Geophone : ةاعة أرضيعلم األرض : ( مس : مصطلح نفطي.( 
 :  ـ السوابق الدالّة على التناسل أو النسل ١٦



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٢٨

: اليت تعين )  gonos(نية اليونااليت ترجع إىل الكلمة ) gon(: ودلّ عليه بالسابقة 
؛ ومـن  ٢٢٢ الالحقة؛اليت تعين شكالً ذا عدٍد من الزوايـا )gon(،وهي خبالف"نسل،أو ابن "

 :املصطلحات الواردة عليه ما يلي 
• Gonadial : حيوان : علم الوراثة أو أحياء : ( منسلي .( 
• Gonads : لسة : املَنناسلية التتشريح : ( الغد.( 
• Gonadophyses :ة نتشريح : ( توءات تناسلي. ( 
 : ـ السوابق الدالّة على املناصفة واملشاة ١٧

الالتينية،والسابقة الالتينية )  Semi(اليونانية،و )  Hemi(: ومن ذلك السابقتان 
)quasi ( صف ٢٢٣" نصف"؛ واالثنتان تعنيانه مع النبومن أمثلة ذلك يف ، ويف الثّانية الش

 :لمي املصطلح الع
• Hemicellulose : صف سولولوزكيمياء : (الن.( 
• Hemihydrate : صف هايدراتكيمياء : ( الن.( 
• Hemiplegia : صفيلل أو الفاجل النعلم األمراض : ( الش.( 
• Hemiptera :        ات األجنحة؛وهي حشـرات ذاتحشرة من رتبة نصفي

 ونصفها جلدي أحياء ) : (علم احلشرات : ( أجنحة نصفها غشائي .( 
• Semicircle : هندسة : ( نصف دائرة.( 
• Semicircular Canal :ائرييف األذن الباطنة أو ( ة ـــالقناة شبه الد

 ). تشريح ) : ( الداخلية 
• Semiconductor : لفيزياء : ( شبه موص.( 
• Semidiameter : هندسة : ( نصف القطر.( 
• Semilunar bone , valve :ـ هاليلّ،وـالعظم ال : هاليلّ ـالصمام ال

 ).تشريح (
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• Quasi-conductor : لفيزياء : ( شبه موص.( 
• Quasi-dielectric : فيزياء : ( شبه عازل.( 
 : ـ السوابق الدالّة على التخالف ١٨

) Heteros: (اليت ترجع إىل األصل اليوناينّ      ) Hetero(السابقة اليونانية   : ومنها  
 : لحات اليت أفادت منها ؛ ومن املصط٢٢٤ آخر: مبعىن 

• Heterochromosomes :     أحياء  : (كروموسومات متباينة أو متغايرة :
 ).نبات 

• Heterogeneous : فيزياء : ( غري متجانس.( 
• Heterogametes : وراثة : ( أمشاج متباينة.( 
 :  ـ السوابق الدالّة على االشتراك أو التجانس أو التناظر  ١٩

:  مبعـىن   Homo؛ وأصلها يف اليونانية  )Homo( يونانية السابقة ال: ومن ذلك 
 :؛ ومن املصطلحات اليت أفادت منها ما يلي ٢٢٥ِمثْل 

• Homologous : نبات : أحياء : ( متجانس أو متشابه.( 
• Homozygous :  وراثة : ( متجانس األزواج.( 

 .وغريمها 
 : ـ السوابق الدالّة على املاء  ٢٠

 :اليت ترجع إىل الكلمة اليونانيـة  )  Hydro(،أو ) Hydr (:ودلّ عليه بالسابقة 
)Hydor  ( ا يرد عليها من املصطلحات ما يلي ٢٢٦املاء : مبعىن؛ ومم: 

• Hydraulic :  بواسطة املاء      : هيدروليكي كأو حمر داروائل  : ( معلم الس
 ).املتحركة أو اهليدروليكا 

• Hydraulics : اتوا: اهليدروليكة علم السعلم الفيزياء ( ئل املتحر.( 
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• Hydroelectric :  ة       : كهربيمائية املائيبتوليد الكهرباء من القو متعلّق :
 ).فيزياء(

يف النسبة إىل اهليدروجني مستقالً عن املاء كما هـو  )  Hydro(وتستعمل السابقة 
 .احلال يف النسبة إىل العناصر،وهي اختصار هلا 

 :ة على تقوية صفة الشيء وتوكيدها وعلوها  ـ السوابق الدال٢١ّ
الـيت  ٢٢٧ ) Hyper: (ذات األصل اليوناينّ  ) Hyper(: السابقة ) : أ(: ومنها 

ة والكثرة وجماوزة احلد؛ ومن املصطلحات الواردة عليها مايلي تعين الفوقي: 
• Hyperacidity : ط احلموضةكيمياء : ( فَر.( 
• Hyperbola : هندسة : ( القطع الزائد.( 
• Hyperfocal : ات : ( فوق البؤريبصري.( 
• Hypersensetivity : ةعلم األمراض : ( فرط احلساسي.( 
• Hypersonic : ّط صويتة يف اهلواء : فَروتيرعة الصفيزياء: (فوق الس.( 
• Hypertension : مط ضغط الدةً(فَررياينّ خاصعلم األمراض ): (الش.( 
• Hyperthyroidism :ق   فَردرـة      : ط الترقية الدفرط نشـاط الغـد : 

 ).علم األمراض(
؛ ومن املصـطلحات    ٢٢٨ الالتينيتان) super(و  ) supra(: والسابقتان  ) : ب  ( 

 :الواردة عليهما 
• super conducting : وصيل املفِرطوصيل أو التفيزياء : ( مفِرطُ الت.( 
• super saturation :،عشبفرط الت شبفيزياء : ( ع املفِرط أو الت.( 
• super sonic :،ةوتيرعة الصات  فوق السمعيفيزياء : ( أو فوق الس. ( 

 :؛ ومن املصطلحات الواردة عليها ما يلي ٢٢٩ ) Ultra: (الالتينية والسابقة ) ج (
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• Ultrasonic : فيزياء : ( فوق مسعي.( 
• Ultraviolet : فيزياء : ( فوق البنفسجي :ة علم األشع.( 
• Ultravirus :      غر؛ فريوس شديد الصة  : ( الفريوس الفوقيكيمياء حيوي

 ).وعلم الفريوسات 
. حتت أو دون : ؛ اليت تعين ) Infra(يف الداللة أختها الالتينية )  Ultra(ونقيض 

 :ومما تضمنها من املصطلحات 

• Infrared : ة فيزياء أو علم األش: ( حتت احلمراء، أو دون احلمراءع.( 
• Infrasonic :      ؛ أية، أو دومسعيٍد أدىن مـن مـدى       : حتت مسعيذو ترد

 ).علم األصوات : فيزياء : ( مسموعية األذن البشرية 
 : ـ السوابق الدالّة على التحتية مادياً أو تصنيفياً ٢٢

الـيت  )  sub(الالتينية السابقة ، و) Hypo(السابقة اليونانية وتعبر عن هذا املعىن 
ومن املصطلحات اليت ؛ ٢٣٠)  Under(أو دون،أو أدىن،أو فرعي، واإلجنليزية  حتت،: تعين

 : أفادت منها مجيعاً مايلي 
• Hypoglossal : تشريح : ( حتت اللسان.( 
• Hypopharynx : تشريح : ( حتت البلعوم.( 
• Hypostatic : فيزياء : ( حتت إستاتيكي.( 
• Hypothalamus :حتت املهاد ) :  مركزي تشريح عصيب.( 
• Subatom :             ة؛ وهـية أو دون الـذّرأو ما حتت الـذّر ،ياجلزء الذّر

 ). كيمياء فيزيائية : ( اجلسيمات اليت حتتها كالربوتون واإلليكترون 
• Subcartilaginous: ّحتت غضروف : حتت غضرويف تشريح: ( واقع.( 
• Subchloride :   ا     كلوريد حيتوي : حتت الكلوريدعلى مقداٍر صغٍري نسبي 

 ). كيمياء: (من الكلورين
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• Subfamily : لةيأحياء : ( فُص.( 
• Subclass : بةيعأحياء : ( ش.( 
• Underground organ  : نبات : أحياء : ( عضو حتت أرضي. ( 
 :  ـ السوابق الدالّة على البينية ٢٣

؛ وممـا   ٢٣١ة، وهي فيها حرف جر       اليت ترجع إىل الالتينيInter(    (: ومنها السابقة   
 : أفاد منها من املصطلحات ما يلي 

• Intermuscular : ليحيوان : أحياء : (بني عض.( 
• Intercellular : حيوان : أحياء : ( بني خلوي.( 
• Internodes : نبات : أحياء : ( ما بني العقد .( 
• Interphase : فيزياء : ( ما بني الطَّورين.( 

أي التأثري البيين أو ) :  Interaction: (بينية ضمناً كما يف املصطلح وقد تكون ال
 فاعل البيينة أو التكيمياء وأحياء : ( احلركة البيني.( 

 : ـ السوابق الدالّة على التساوي ٢٤
. متساٍو، أو معـادل     : ؛ مبعىن   )Isos: (؛ وأصلها    )Iso(ومنها السابقة اليونانية    

 :عها صدراً ذا املعىن ومن أمثلة وقو
• Isocline : جيولوجيا : ( متاثل امليل.( 
• Isodiametric : ات : أحياء : ( متساوي األقطارنبات،رياضي .( 
• Isoforms  : جيولوجيا : ( مركّبات متشاكلة.( 
• Isothermal : فيزياء : ( متساوي احلرارة.( 
• Isotonic  : ركيزنبات : أحياء : ( متساوي الت.( 
 .ها وغري



 
 
 
 

 ٦٣٣سعيد بن حممد القرين                .  د–أثر الفهم اللغوي يف فهم املصطلحات العلمية                 

 : ـ السوابق الدالّة على البينية أو التغير والتحول ٢٥
؛ ومـن   ٢٣٢ )Meta( ذات األصل اليونـاينّ     ) Met(أو  )Meta(ومنها السابقة   

 :املصطلحات الواردة على ذلك 
• Metabolism :  صلِة ببناء الربوتوبالزمـا      : األيضات املتجمموع العملي

لكيميائية يف اخلاليا احلية اليت ـا تـؤمن         التغيرات ا : ودثورها، وخباصٍة   
الطّاقة الضرورية للنشاطات احليوية اليت ا تمثَّل املواد اجلديدة للتعويض          

هو جمموع العمليات احليوية اليت حتدث      : أو  ). أحياء  : ( عن املندثر منها    
 . بني عملييت البناء واهلدم 

• Metacenter : ينيمركز ِثقْل اجلزء غري املغمور من جسـٍم         : املركز الب
 ).فيزياء : ( طاٍف 

• Metachromatism :   ّل اللوينحوـر       : التر اللون الناشئ عـن تغيتغي
 ). أحياء: ( حرارة اجلسم 

• Metagenesis : ّر االحنرايفغيأحياء: ( الت.( 
 : ـ السوابق الدالّة على التناهي يف الصغر ٢٦

ـ ابقالس: ومن ذلك     ؛)Mikros(الـيت ترجـع إىل اليونانيـة        ) Micro(ة  ــ
 : ومما ورد عليها من املصطلحات ما يلي ؛٢٣٣صغري :مبعىن

• Microbe : ؛ امليكروب أو اجلرثوميأحياء دقيقة : ( احلُي.( 
• Microbiology : قيقةأو الد هريأحياء دقيقة : ( علم األحياء اِملج.( 
• Microcyte : قيقة الدية دم محراء صغرية على حنـٍو غـِري         : ة  الكُركُري

 ).أمراض الدم : ( سوي؛ ينشأ عنها أحياناً فقر الدم 
• Microgamete : غريأحياء : ( املَشيج الص.( 
• Microspore : نبات : أحياء : ( بوغ صغري.( 
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• Micronucleus : حيوان : أحياء : ( نواة صغرية.( 
 ؛ اليت ترجع إىل األصل اليونـاينّ ) Macro(سابقةُ وقبيلها أو نقيضها يف الداللِة ال

)Macros ( ؛ ومن املصطلحات الواردة عليها ما يلي ٢٣٤كبري أو طويل : ؛ مبعىن: 

• Macrocyte :        مخمة تكون عند املصابني بفقر الـدالكرة احلمراء الض: 
 ).أمراض الدم (

• Macrogamete : أحياء : ( املشيج الكبري.( 
• Macrophage :لعنبات : أحياء : ( م كبري ب.( 
• Macrospore : نبات : أحياء : ( بوغ كبري.( 
• Macromolecule : فيزياء : ( اجلزيء الكبري. ( 
 : ـ السوابق الدالّة على العدد ٢٧

 يف املصطلحات األوروبية؛ومنـها االجنليزيـة بالسـابقتني         )واحد(يعبر عن العدد    
:Mono  و ،uni ة  ويعود أصل األوىل إىل الكلمة اليوناني" Monos " أو : ؛ومعناه وحيد

 أو واحد ؛ويعود أصل ٢٣٥مفرد " :uni  " ةإىل الكلمة الالتيني "unus " مفرد أو : ؛ مبعىن
 :   ؛ ومن املصطلحات العلمية اليت تضمنتها،وهي كثريةٌ جداً مايلي ٢٣٦واحد 

•   Monocyte أو،Monocellular أو،Uni  :ةأحيـاء   :(وحيد اخللي :
 ).حيوان ونبات 

• Monoacid :  احلمض كيمياء : (أحادي. ( 
• Monobasic :  القاعدة كيمياء : ( أحادي. ( 
• Monocarpic  :  اإلمثار ةً يف حياته مثّ ميوت: نبات : (أحادييثمر مر. ( 
• monochord   : الوتر فيزياء : (أحادي. ( 
• Monochromatic :    اللون العمى ا ( أحادي   امفيزيـاء  ) : ( للوينّ الت

 ).وأحياء 
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• Monocline :  ل أو وحيد امليلاملي جيولوجيا : ( أحادي .( 
• Monovalent :  كافؤالت فيزياء وكيمياء : ( أحادي.( 
• Monooxide :  ل أكسيدكيمياء : ( أو .( 
• Uniaxial :  احملور فيزياء : ( أحادي.( 
• Univalve :    مام أو املصرـه     وحيد الصحيـوان مـن   : ( اع، أو أحادي

 ).أحياء) : ( الرخويات 
• Unisexual :  حيوان : أحياء : ( وحيد اجلنس.( 
• Unimolecular :  ة : (وحيد اجلُزيءكيمياء فيزيائي.( 
• Uniflore :  هر٢٣٧) .نبات : أحياء : ( وحيد الز 

إىل الكلمـة  "  Di"؛وترجع  ) Bi( و  )  Di( ويعبر عن اثنني أو اثنتني بالسابقتني 
اليت "  Bis"هي بعض الكلمة الالتينية " Bi"، و٢٣٨اليت تعين مرتني أو مثىن "  Dis"اليونانية 

؛ ومن املصطلحات العلمية الكثرية اليت ركّبت منهما وأفادت         ٢٣٩مرتني أو مضاعف  : تعين  
 :من داللتيهما ما يلي 

• Dipole  : القطب أو ذو القطبني فيزياء: ( ثنائي.( 
• Dimorphism  :  كلكل أو مزدوج الشالش نبات : أحياء : ( ثنائي.( 
• Diploneural : العصب حيوان : أحياء : (ثنائي.( 
• Dibranchiate  : اخليشوم حيوان : أحياء : ( ثنائي.( 
• Biceps  : أسالر حيوان : أحياء : ( ثنائي  .( 
• Binominal  :سمية الثّنائيسمية أو التالت حيوان : أحياء : ( ة ثنائي .( 
• Bicycle  : ورةالدائرة أو الد ات وفيزياء : ( ثنائيرياضي.( 

 ) treis(ع إىل اليونانية ـاليت ترج  )tri( ة ــبالسابق) ثالثة ( ويعبر عن العدد 
؛ومن املصطلحات العلمية الكثرية اليت أفادت من ٢٤٠مبعىن ثالث أو ثالثة)  tres(والالتينية 
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 :لدالّة أو السابقة هذه ا
• Tripod  : فيزياء : ( حامل ثالثي.( 
• Trivalent  : كافؤالت ة : ( ثالثيكيمياء فيزيائي.( 
• Triangle  : اويةالز ات وهندسة) : ( مثلّث ( ثالثيرياضي .( 
• Tricorn  : األطراف ات وفيزياء ( ثالثيرياضي.( 
• Tridentate :ب أو األسنانعالش أسنان ( : ثالثي أحياء،طب .( 
• Trivalve  : فاترالش ام ثالثيصم ) : بشري أحياء،طب.( 
• Tridimensional   : األبعاد فيزياء وهندسة : ( ثالثي.( 

 ،)quadru( ،أو )quadri( ،أو ) quadr: (بالسابقة ) أربعة( ويعبر عن العدد 
     وترجع إىل األصل الالتيين )quattuor (نتها مـا      ؛ ومن املص  ٢٤١طلحات الكثرية اليت تضم

 :يلي 
• Quadriceps  : ؤوسة الرباعيم الفخذ ( العضلة الريف مقد ) : (  طـب

 تشريح : بشري.( 
• Quadrilateral  : األضالع هندسة : ( رباعي.( 
• Quadrilingual  : اللغة ات : ( رباعيلساني .( 
• Quadrinomial  : احلدود ات : ( رباعيرياضي.( 
• Quadrivalent  : كافؤالت كيمياء : ( رباعي .( 
• Quadrate bone  : عحيوان : أحياء : ( عظم مرب.( 

اليت ترجع إىل الكلمة  ) Pent( ،أو  )Penta( بالسابقة  ) مخسة  ( ويعبر عن العدد    
 : اليونانية 

 )Pente (  قمالة على الرالد)نتها ما ي٢٤٢)مخسةلي ؛ ومن املصطلحات اليت تضم: 
• Pentagon  : وايا أو األضالعالز س أو مخاسي٢٤٣) هندسة : ( املخم. 
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• Pentahedron  : م اخلماسيسهندسة ( ا .( 
• Pentane  :   ات الكربـونذو ذر نتان أو الربافني املركّب الكيميـائيالب

 ).  كيمياء : ( اخلمس 
• Pentavalent  : كافؤالت كيمياء : ( مخاسي.( 
• Pentode  : فيزياء : ( ِصمام مخاسي.( 
• Pentaprism  : فيزياء : ( منشور مخاسي.( 
• Pentoxide  : كيمياء : ( خامس أكسيد،األكسيد اخلماسي. ( 
٢٨ أو العددي يعدد الكمالة على التوابق الدـ الس : 

 تنيتعبر املصطلحات األوروبية؛ومنها اإلجنليزية عن مفهوم التعدد الكمي بالسـابق         
)Multi (  و)Poly(       ة؛ اليت تعود إىل الكلمة اليوناني )Polus (      دعـدالّة علـى الت؛ ٢٤٤الد

؛ ومن  ٢٤٥) تعدد، أو متعدد  (اليت تعين    ) Multus( إىل الكلمة الالتينية    ) Multi(وترجع  
 :املصطلحات العلمية الكثرية اليت تضمنتهما ما يلي 

• Multicellular  : د اخلالياأحياء : (متعد  .( 
• Maltidimensional  : د األبعادفيزياء : (متعد.( 
• Multinomial  : د احلدودات : ( متعدرياضي.( 
• Multinuclear  : وىد النة : (متعدكيمياء فيزيائي.( 
• Polyatomic  : اتد الذّرة  (:متعدكيمياء فيزيائي.( 
• Polybasic  : ةد القاعديكيمياء : ( متعد.( 
• Polychromatic  : د األلوانأحياء : ( متعد. ( 
• Polyembryony  : ضاعف اجلنيينة أو التد األجنإنتاج أكثـر  : ( متعد

 ) .علم األجنة : ( من جنينني من بييضة واحدة 
 : ـ السوابق الدالّة على اإلحاطة املكانية أو الظهور ٢٩
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ذات األصول الالتينية ) و حميطحول، أو قرب، أ  : (؛ مبعىن   )Peri(: ومنها السابقة   
 ة؛ إذ ترجع إىل األصل الالتييناليوناني)Pre( ّواليوناين ،)Peri  (ومن املصـطلحات  ؛ ٢٤٦

 :اليت أفادت منها ما يلي 
• Pericardiac : ّأو ِشفايف حول القلب : تأموري تشريح : ( واقع .( 
• Perianth : هرة ( الِكمنبات : أحياء ) : ( غالف الز.( 
• Pericarp : نبات : أحياء : ( غالف الثمرة أو البذرة.( 
• Pericycle :   ائرةائرة   ( إطار الدالد وقطبقة رقيقة مـن اخلاليـا      ) : ح

: ( تكون يف اجلذر بني األدمة الباطنية من جهة واللحاء من جهـة ثانيـة               
 ).نبات : أحياء 

• Periodental : لـه قأو مطو نسنان تشريح أ: ( حميطٌ بالس.( 
• Peripheral :،حميطي أو سطحي أو خارجي ) :أو وصف عام مصطلح(. 
 : ـ السوابق الدالّة على األولية نشأةً ومكاناً ٣٠

؛ ومن املصطلحات الدالّة علـى      ٢٤٧ ذات األصل الالتيينpro (  (: ومنها السابقة   
 :ذلك 

• Prophase : حضريييلّ أو التاثة علم الور: ( الطّور األو.( 
• Pronucleus : ةنبات : أحياء : ( نواة بدائي.( 
• Prothorax : در األماميحيوان : أحياء : ( الص.( 

؛ مبعـىن أول  ٢٤٨)  Protos: (ذات األصل اليوناينّ)  prot، أو proto(والسابقة 
 : ومن املصطلحات الواردة على ذلك ما يلي . من حيث الزمان أو املرتلة 

• Protamine :بسيطٌ بروت ة، وأحياء: (ني قاعديحيوان : كيمياء حيوي.( 
• Proteolysis :   حلّل الربوتيينـٍة      : التلياحنالل الربوتينات إىل مركّبات أو

 ).كيمياء حيوية : ( أبسط،كما حيدث عند اهلضم 
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• Protocol :   ةدة األصليصاغ على أساسـها وثيقـةٌ أو        : املسودة تمسو
 ). ام مصطلح ع: ( معاهدةٌ 

• Protozoa : ات؛ات أو الربزويلية(األوأحياء ) : ( احليوانات وحيدة اخللي
 ). حيوان : 

• Protolithic : بروتوليثي : بفجر العصر احلجري جيولوجيا : ( خاص.( 
• Proton :  ل، أو الربوتونيحيمل وحدة من الكهرباء املوجبة،: اُألو ميسج 

فيزياء : ( ة وهو جزٌء من نواة الذّر.( 
• Protoplasm :   لَة األوىلـة       : اجلبباتيةُ يف اخلاليا النة األساسية احلياملاد

تأسيس ِخلْقته الّيت جِبلَ    : جبلةُ اجلَبل وجبلته    ) : [ " أحياء  : (واحليوانية  
 ) ] .جبل: (اللسان " : وخِلق عليها 

• Protoplast  :ة األة أو الوحدة احلية اخلليأحياء : ( صلي.( 
 :  ـ السوابق الدالّة على التوهم ٣١

؛ ) Pseudos: (اليت تعود إىل األصل اليونـاينّ  )  Pseudo(ومن ذلك السابقة 
 :؛ ومن املصطلحات الدالّة عليه ما يلي ٢٤٩ الوهم، أو الكذب، أو االنتحال:  مبعىن

• Pseudo-crystals : فيزياء : ( بلّورات كاذبة.( 
• Pseudo-carp : نبات : أحياء : ( مثرة كاذبة.( 
• Pseudo-pods : نبات : أحياء : ( أرجل كاذبة.( 
  :تكرار احلدث  ـ السوابق الدالّة على٣٢

؛ ومن املصطلحات ٢٥٠؛مبعىن ثانيةً، أو من جديد ) re(ودلَّ عليه بالسابقة الالتينية 
 :اجلارية عليها مايلي 

• Reabsorb : ًثانية ميتص) :عام.( 
• React :            يتفاعل أو يرجع إىل وضع أو مسـتوى سـابق أو يسـتجيب: 
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 ).كيمياء (
• Recombine : ًحد ثانيةة : ( يتكيمياء عضوي. ( 
• Recycle : علم األرض : ( إعادة الدورة : مصطلح نفطي. ( 
 :البعد   ـ السوابق الدالّة على٣٣

بعيد، : مبعىن )  tele(كلمة اليونانية اليت ترجع إىل ال)  tele(وقد دلَّ عليه بالسابقة 
 : ؛ ومما جرى على ذلك من املصطلحات العلمية ٢٥١اية : مبعىن  ؛) telos(و

• Telemeter : فيزياء : ( مقياس البعد.( 
• Telephotolense : عدصوير البعيد أو عن بفيزياء : ( عدسة للت. ( 
• Telescope :       ـ اف عن بعـد،نظّارة فلكيراصـدة    ة،ِمكْشاف أو كش: 

 ) .فيزياء(
 :احلرارة   ـ السوابق الدالّة على٣٤

 ؛)thermos: (اليت تعود إىل األصـل اليونـاينّ        ) therm(ودلّ عليها بالسابقة    
 :؛ ومن املصطلحات اجلارية عليها ما يلي ٢٥٢حار : مبعىن

• Thermal capacity : ةعة احلراريفيزياء : ( الس.( 
• Thermal expansion :مالت د احلراريفيزياء : ( د.( 
• Thermocouple : ةفيزياء : ( املزدِوجة احلراري.( 
• Thermodynamic : حراري فيزياء : ( دينامي. ( 
• Thermodynamics : ةمن الفيزياء يبحث يف     : الديناميكا احلراري فرع

 .العالقة بني احلرارة والطّاقة امليكانيكية 
 :نقل أو التحولال  ـ السوابق الدالّة على٣٥

؛ ومما ورد ٢٥٣) عبر،وعن طريق: (؛ مبعىن) trans(وقد دلَّ عليه بالسابقة الالتينية 
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 : عليه من املصطلحات ما يلي 

• Transference : فيزياء : ( نقل.( 
• Transformation : لفيزياء : ( حتويل،أو حتو.( 
• Transmission : فيزياء : ( نقل،أو إرسال.( 
• Transparent : وءة الضفيزياء : ( شفَّاف يسمح بنقل أو مرور أشع.( 


 :ـ اللواحق الدالّة على أمساء العلوم ١
 :ومن ذلك 

؛ ٢٥٤كلمة : مبعىن )  logos(اليت ترجع إىل الكلمة اليونانية )  logy(الالحقة  ) أ(
 : ومن أمثلة ذلك 
• Bacteriology : علم البكترييا. 
• Biology :األحياء علم . 
• Embryology : ةعلم األجن. 
• Parasitology : اتعلم الطّفيلي. 
• Physiology : علم وظائف األعضاء. 

 :؛ومن أمثلتها ) ics(الالحقة  ) ب(

• Genetics : علم الوراثة. 
• Geoponics : علم الفالحة. 
• Kinetics : علم احلركة. 
• Linguistics : علم اللسان أو علم اللغة. 
• Phonetics : األصوات علم. 
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ومن املصطلحات الـواردة  . أو رسم  مبعىن صورة، ؛) graphe: (الالحقة ) ج(
 :عليها 

• Geography : علم اجلغرافيا : ( صورة األرض.( 
• Petrography : خرخر : وصف الصعلم األرض : (علم وصف الص.( 
• Stratigraphy : علم طبقات األرض. 

 :ـ اللواحق الدالّة على آالت القياس ٢
 :ومن ذلك 

 : ومن أمثلة ورودها يف املصطلح العلميMeter ( (الالحقة  ) أ(
• Densimeter : فيزياء : ( مقياس الكثافة.( 
• Gravitymeter : ةة : ( مقياس اجلاذبياجليوفيزياء أو الفيزياء األرضي.( 
• Ohmmeter : فيزياء : ( مقياس األوم.( 
• Optometer : فيزياء : ( مقياس اإلبصار.( 
• Polarmeter : فيزياء : ( مقياس االستقطاب.( 

الدالّة على الرسم أو الصورة؛ ومما ورد عليها )  graph: (الالحقة اليونانية ) ب(
 :من املصطلحات مايلي 

• Oscillograph : ذبذب، أو أوسلوغراففيزياء : ( راسم الت.( 
• Radiograph : ةفيزياء : ( صورة شعاعي.( 
• Spectrograph :ّفيزياء : ( يف راسم الط.( 

مكشاف، أو : (الدالّة على الكشف؛إذ هي مبعىن )  scope(الالحقة اإلجنليزية ) ج(
 :، ومن أمثلة ورودها الحقةً يف املصطلح العلمي )كاشف

• Oscilloscope : ذبذبفيزياء : ( كاشف الت.( 
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• Polariscope : فيزياء : ( كاشف االستقطاب.( 
 ـ أيضاً ـ بصيغة اسم الفاعـل متضـمنةً الحقـة      وقد دلَّ على آالت القياس

 :كما يف )  or(التصريف 

• Generator : فيزياء : ( مولِّد.( 
• Reactor : فاِعلفيزياء : ( م.( 
• Regulator : نظِّمفيزياء : ( م.( 

: ؛مبعىن scaler: كما يف )  er: (وبأوزان اسم اآللة اليت تتضمن الحقة التصريف 
: أو بذات الصيغة دون الحقٍة كأن يدلّ عليها بالوحدة املعجمية كما يف ). ياء فيز: ( ِمعداد 

forceps  : فيزياء : ( ِملْقَط : أي.( 
 :ـ اللواحق الدالّة على اهليئة أو الشكل ٣

 :،ومن أمثلة املصطلح يف الداللة على ذلك ) form: (وقد دلّ عليها بالالحقة 
• Campaniform :كلالش نبات : أحياء  : ( ناقوسي.( 
• Foliform : كلالش نبات : أحياء : ( ورقي.( 
• Funnelform : كلالش نبات : أحياء : ( قُمعي.( 
• Glandiform : كلالش يحيوان : أحياء : ( غُد.( 

 : ـ اللواحق الدالّة على الشبه يف الصفات أو اخلصائص ٤
: وتعين  ؛es ( oeid( الكلمة اليونانية اليت ترجع إىل) oid(وقد عبر عنها بالالحقة 

          ة بالقاهرة قرارين لترمجة هذه الالحقة أو الكاسـعة؛ نـصه،وقد وضع جممع اللغة العربيِشب
أوهلما على أن تترجم بكلمة ِشبه،وثانيهما بالنسب مع األلف والنون؛ألنهم خصوا الشـبيه             

: ه أصدر قراراً يقضي بتوحيد ترمجـة اللواحـق       كما أن ). ياء النسب   : أي  ( مباشرةً بالياء   
oid،ford،like  ونسب بعد األلف والن؛ ومن أمثلة ذلك يف املصطلح ٢٥٥ بصيغة الن : 

• Adenoid : ّاينحيوان : أحياء : ( غُد.( 
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• Albuminoid:ّالالينالل      ( زاللة على بروتني يشبه الزأحيـاء   ):( للد :
 .٢٥٦) حيوان 

 :ة على املطاوعة أو القابلية واإلمكان ـ اللواحق الدال٥ّ
اليت تلحق يف الصفة،كما يف اسم الفاعـل واسـم    ) ible(وقد دلَّ عليها بالالحقة     

 : املفعول وأمثلة املبالغة، ومن أمثلتها 
• Flexible : فيزياء : ( قابل لالنثناء.( 
• Permissible dose : ا فيزياء : ( جرعة مسموح.( 
• Portable : ة : ( متنقّلجيوفيزياء : فيزياء أرضي.( 
• Reversible electrode : كُوسع فيزياء : ( قطب.( 
• Reversible path : عكَسفيزياء : ( مسار قابل ألن ي.( 
• Soluble : فيزياء : ( قابل للذّوبان.( 

 : ـ اللواحق الدالّة على اخلصائص ٦
اليت تكـون   ) tatو   ،tas: (ة  ،وترجع إىل النهاية الالتيني   )ity: (الالحقة  : ومنها  

؛ ومن أمثلة ورودهـا يف      ٢٥٧الكلمات الدالّة على املعنويات واسم احلدث يف اللغة الالتينية          
 : املصطلح ما يلي 

• Durability : لنبات : أحياء : ( حتم.( 
• Incompressibility : ة للضغطنبات : أحياء : ( عدم القابلي.( 
• Reversibility : ةفيزياء ( : عكوسي.( 
• Solubility : فيزياء : ( ذوبان.( 
• Suspectibility : ةنبات : أحياء : ( قابلي.( 
• Polarizability : ةفيزياء : ( استقطابي.( 
• Elasticity : فيزياء : ( مرونة.( 
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• Plasticity : ونةفيزياء : ( مطاوعة، أو لُد.( 
• Solidity : فيزياء : ( صالبة.( 

 :على التصغري ـ اللواحق الدالّة ٧
 :؛ومما ورد عليهما ) let(،واإلجنليزية ) illa(وأهم تلك اللواحق الالحقة الالتينية 

• Fibrella : فةينبات : أحياء : ( لُي.( 
• Leaflet : يقةرنبات : أحياء : ( و.( 
• Rootlet : ذيرنبات : أحياء : ( ج.( 
• Wavelet : جيةوفيزياء : ( م.( 

٨الّة على املنِشئات ـ اللواحق الد: 
من : ؛اليت تعين ) gen(ذات األصل اليوناينّ )  gen( وأهم تلك اللواحق الالحقة 

: وقد بدأ استخدام هذه الالحقة يف املصطلحات العلمية يف تكـوين مصـطلح              .٢٥٨خالل  
eneُOxyg ،netrog ene ـا ورد  ٢٥٩م ١٧٨٧ عند العاملني مورفو و الفوازييه سنة؛ ومم

 :صطلحات العلمية عليه من امل
• Dermatogen : نبات : أحياء : منشئ البشرة.( 
• Gametogen : ن األمشاجحيوان : أحياء : ( مكو.( 

 .وغريمها 
 :٢٦٠ـ اللواحق الدالّة على العناصر أو املواد الكيميائية ٩

 : يف األمثلة التالية )  ium، on، en،ine، us،y: (وهي اللواحق 
• Actinium            
• Aluminum          
• Barium 
• Magnesium 
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• Argon 
• carbon 
• silicon  
• hydrogen  
• Oxygen 
• Chlorine 
• Fluorine 
• Phosphorus 
• Antimony  
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 : احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الّذين اصطفى، وبعد 
تد امتـداد العلـوم،     فهذا البحث لبنةٌ يف بناٍء أرجو متامه؛ فالدرس االصطالحي مم         

جعلت العمل األول فيه مزجياً من مصطلحات العلوم دون أن يستقلّ كلّ علٍم مبفرداتـه أو                
 : مصطلحاته؛ ألنّ ذلك سيكون التايل، ومن النتائج الّيت آل إليها البحث ما يلي 

بٍب من واضٍع أو    ـ أنّ الصلة بني املصطلح وداللته يف اللغة مرددةٌ بني احلقيقة وااز؛ بس            ١
 .موضوٍع، أو تسبٍب، أو ظرفيٍة مكانيٍة أو زمانيٍة 

 .ـ أنّ اللغة مفتاح املصطلح؛ فالعلم به يستلزم العلم ا وبأغراضها ٢
ـ أنه ينبغي أن يستصحب املعىن اللغوي للمصطلح عند دراسته أو تدريسه؛ فذلك أدعى              ٣

اء فهمه، ومايبىن على ذلك من خلٍط بـني         إىل فهم حدوده وطبيعته، وأرجى أن ال يس       
 .املسائل واملوضوعات 

ـ أنّ دراسة املصطلح جمرداً يف العربية واإلجنليزية يقفنا على ما للعربية من مزيٍة يف التعبري                ٤
عن أغراض العلوم على امتداد الزمان واملكان واإلنسان؛ فقـد رأينـا أنّ اإلجنليزيـة            

يلةً غالبةً يف وضع املصطلحات العلمية، ووسـائلها جمتمعـةً          اتخذت من اإللصاق وس   
 .تتوفّر عليها العربية وتزيد عليها 

ـ أنّ مما يعني على فهم ما سبق ويقويه فهم أصول املصطلحات العلميـة يف اإلجنليزيـة                 ٥
؛ والوقوف على دالالا يف األصول اليونانية والالتينية الغالبتني على تلك املصطلحات          

حتى تستبني لنا ِحكم الوضع وغاية الواضع، والنسج على منواله أو أن نأيت خبٍري من ما                
جاء به، وأنّ األمر يف مجلته مرتهن مبدى إمياننا بطاقات لغتنا، وانسالخنا الكامل مـن               

 . التبعية اللغوية للغرب، فما عندنا من رمٍز لغوي خري وأبقى وأنفع للداللة 
إنَّ اللغة العربية غري قادرٍة على الوفاء مبادة املصطلح احلديث الوافد           :  قول من قال     ـ أنَّ ٦
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ـ ليس لـه صلةٌ بطبيعة اللغة، بل هو دالٌّ على جهل القائلني به ا أوالً، وضـعف                 
عزائم املتحدثني ا ثانياً، أما اللغة فهي براٌء مما يصفون؛ فقد اجتمع هلا من خصـائص                

حلية وطاقات اللسان يف التعبري ما افترق يف غريها؛ فهـي واسـعة املـدارج               اللغات ا 
 .واملخارج، مولِّدةٌ مشتقَّةٌ، مركِّبةٌ ناحتةٌ، رامزةٌ الصقةٌ 

ـ أنَّ تدريس مصطلحات العلوم التجريبية بلغٍة غري لغتنا أثَّر كثرياً يف مستوى التحصيل               ٧
 .اء العلمي للباحثني والدارسني على السو

  وهللا احلمد يف البدء واخلتام، وصلِّ ـ اللهم ـ على نبينا حممٍد وآلـه وصـحبه     
 .والتابعني ومن تبعهم، وسلِّم 
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 ) .١٧٥: (املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث  .١
 ) .١١٧ : (العربية لغة العلوم والتقنية .٢
 ) .٧: (األسس اللغوية لعلم املصطلح:ينظر .٣
 ) .صلح: (الصحاح واللسان : ينظر  .٤
 ) .١١٧: (العربية لغة العلوم والتقنية : ، وينظر )٧: (األسس اللغوية لعلم املصطلح  .٥
 ) .٤٥ـ٤٤: (التعربفات  .٦
 ) .صلح: (املعجم الوسيط : ، وينظر )٤٣٧: ( اجلاسوس على القاموس  .٧
 ) .١١٧: (ربية لغة العلوم والتقنية  الع .٨
 ) .١١٨ـ١١٧: ( السابق  .٩
 .السابق  . ١٠
 ) . ١٢٣: (العربية لغة العلوم والتقنية : ينظر  . ١١
 ) .٦٢: (من أسرار اللغة : ينظر  . ١٢
 ) .٤٣: (التعريفات  . ١٣
 .السابق  . ١٤
 ) .٦٢: (من أسرار اللغة  . ١٥
 ) .٦٣: (السابق : ينظر  . ١٦
 ) .١٤٥ـ١٤٠: (شاف اصطالحات الفنون ،وك)٢/٣٥،١٣٣: (اخلصائص : ينظر  . ١٧
 .، بتصرٍف يسٍري )٢٦٠: (العربية لغة العلوم والتقنية  . ١٨
 ) .٣٥: (األسس اللغوية لعلم املصطلح  . ١٩
قيد جممع اللغة العربية بالقاهرة يف دورته األوىل جواز ذلك يف لغة العلوم بالضرورة، وبعـد إعـادة                  . ٢٠
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: ني رأى امع التوسع يف هذه اإلجازة من غري تقييٍد بالضـرورة             ة والثالث ـالنظر يف الدورة الرابع   
 ) .٧: (١٩٦٣: جممع اللغة العربية، جمموعة القرارات العلمية، القاهرة : ينظر 

 ) .٢/١٥١: (تاريخ األدب العريب : ينظر  . ٢١
  ) .١/٣٠٥: (، واملزهر )جنس: (، والقاموس احمليط )جنس(الصحاح : ينظر  . ٢٢
 L . Urdang, Suffixes and other: ، وينظـر  ٣٦: غويـة لعلـم املصـطلح    األسس الل . ٢٣

elements of English . Detroit 1982,No.429,P;85 .  
  ) .٢٦٤ـ٢٦٣: (العربية لغة العلوم والتقنية  . ٢٤
 ) .١٢٣: (السابق  . ٢٥
١/٦٨( . ٢٦. ( 
 .السابق  . ٢٧
 ) .١٣: (االشتقاق والتعريب : ينظر  . ٢٨
  .)١/١٢٦: (أوضح املسالك  . ٢٩
 ) .١٤٣،٦٠٤،٦١٣: (السابق  . ٣٠
 ) .١٦١: (مفاتيح العلوم  . ٣١
 ) .١٦٤: (السابق  . ٣٢
٣٣ .  ياسية االقتصاد السيف ماد ٨٤: (املصطلح العريب. ( 
 ) .٥٨: (مفاتيح العلوم  . ٣٤
البعري : الدرب الواضحة، والعود    : والالحب  " . النباطي  " ، و "اليهتدي  : " ؛ وفيه   )٤٧: (ديوانه   . ٣٥

الفخم؛ وهو منسوب إىل النبط من ساكين البطائح يف أرض العـراق، وجرجـر              : النباطي  املُِسن، و 
 .رغا وضج : البعري 

ليس به منار فيهتدى به، وإذا ساف اجلملُ تربته جرجر جزعاً من            : ؛ واملعىن   )سوف: (لسان العرب    . ٣٦
 .بعده وقلّة مائه 

 ) .٢١٢: (مفاتيح العلوم  . ٣٧
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 ) .١٢٨: (لغة العلوم العربية  . ٣٨
 .بتصرف يسٍري ) ٣٣: (من أسرار اللغة  . ٣٩
 ) .١٢٥: (السابق : ينظر  . ٤٠
٢٥٨( . ٤١. ( 
 ) .صرف : ( لسان العرب : ينظر  . ٤٢
 ) .١/١: (شرح الشافية : ينظر  . ٤٣
  ) .١٧٤: ( التعريفات : ينظر  . ٤٤
  ) .١٧: ( شذا العرف يف فن الصرف : ينظر  . ٤٥
 ) .٢٣٢ـ٢٣١: (شرح احلدود النحوية : ينظر  . ٤٦
 ) .١٠/٣٦٠: (تاج العروس : ، وينظر )حنا: (اللسان  . ٤٧
 ) .١/٥: (شرح األمشوينّ  . ٤٨
 .السابق  . ٤٩
 ) .١٠/٣٦١: (، وتاج العروس )حنا: (لسان العرب  . ٥٠
 ) .٢٣٢ـ٢٣١: (شرح احلدود النحوية : ينظر  . ٥١
 .السابق، بتصرٍف يسٍري  . ٥٢
٣٢١( . ٥٣. ( 
 ) .١٤: (شرح اآلجرومية : ينظر  . ٥٤
 .بتصرٍف يسٍري ) ٢٣٢: (النحوية شرح احلدود  . ٥٥
يشملُ النحو النحو والصرف يف هذه املرحلة املبكّرة من تاريخ علوم العربية، وعطف الصرف على                . ٥٦

 على العام من عطف اخلاص رفحو عند من سلك هذا العابق : الن٢٣٤ـ٢٣٣: (ينظر الس. ( 
 ) .حنا: (اللسان  . ٥٧
 ) .٣٥: (لسيوطي سبب وضع علم العربية ل: ينظر  . ٥٨



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٥٢

 ) .عرض: (الصحاح واللسان : ينظر  . ٥٩
 ) .٧٨ـ٧٧: (اية الراغب يف شرح عروض ابن احلاجب  . ٦٠
 .، بتصرٍف يسٍري )عرض: (اللسان  . ٦١
 ) .٧٩: (، واية الراغب )٨٣: (البارع : ينظر  . ٦٢
 ) .عرب: (اللسان : ، وينظر)١/١٠٢: (،وابن ماجه يف سننه )٤/١٩٢: (رواه أمحد يف مسنده  . ٦٣
 .السابق  . ٦٤
 .؛ بتصرٍف يسري )٣١١: (شرح احلدود النحوية  . ٦٥
 .السابق : ينظر  . ٦٦
 ) .٥١: (شرح قطر الندى وبلّ الصدى  . ٦٧
 ) .١/١٧٣: (األشباه والنظائر يف النحو  . ٦٨
٧( . ٦٩. ( 
 ) .١/١٧٣: (األشباه . ٧٠
 .السابق  . ٧١
١٧٩-١/١٧٨( . ٧٢. ( 
٢١٤-١/٢١١( . ٧٣. ( 
 ) .حنو: (اللسان : ينظر  . ٧٤
 .سبق خترجيه  . ٧٥
 ) .٢١٤-١/٢١١: (غين البن فالح امل . ٧٦
١٧٩-١/١٧٨( . ٧٧. ( 
 ) .٤: (حاشية العالّمة أيب النجا : ينظر  . ٧٨
 ) .عذر: (اللسان  . ٧٩
 ) .٢٢٥-١/٢٢٤: (املنصف : ينظر  . ٨٠
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 ) .ثقل: (اللسان  . ٨١
 ) .٢٣٥: (الرعاية بتصرٍف يسري  . ٨٢
 ) .٢٢٥-١/٢٢٤: (املنصف  . ٨٣
 .تباعد : أي  . ٨٤
 .عنده كثرياً " ما"تزاد  . ٨٥
 ) .١/٨: (سر الصناعة  . ٨٦
 ) .٤/٢٤٢: (الكتاب : ينظر  . ٨٧
 ) .نون: (اللسان  . ٨٨
 ) .٣٩٥: (شرح احلدود النحوية  . ٨٩
 ) .٣٩٦: (السابق  . ٩٠
 ) .نون: (اللسان : نفسه، ينظر  . ٩١
 ) .٤٠٢: (شرح احلدود النحوية  . ٩٢
 ) .٣٩٨ـ٣٩٧: (السابق  . ٩٣
 ) .٤٠٦: (السابق  . ٩٤
 ) .٩/٣٤: (شرح املفصل : ينظر  . ٩٥
 ) .ب٢( . ٩٦
١/١٩( . ٩٧. ( 
 ) .جزم: (اللسان  . ٩٨
 ) .٢/٤٦: (املقتضب : ينظر  . ٩٩

 ) .٢/١٩٥: (، وشرح مجل الزجاجي )١٠٩١: (، واملقتصد )٢/١٥٦: (األصول : ينظر  . ١٠٠
 ) .حرف: (اللسان . ١٠١
 .؛ بتصرٍف يسٍري )حرف: (الصحاح  . ١٠٢



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٥٤

 ) .٦٠: (رسالة أسباب حدوث احلرف البن سينا  . ١٠٣
 ) .صوت): (٣/٣١٨: (معجم مقاييس اللغة  . ١٠٤
 ) .وتص(اللسان : ينظر  . ١٠٥
 ) .١/٦: (سر صناعة اإلعراب  . ١٠٦
 ) .٣٥٨ ـ ٣٤٧: (األصوات اللغوية بني القدماء واحملدثني  . ١٠٧
 .بتصرٍف ) ١١،٢٧: (جهد املقلّ  . ١٠٨
 ) .١٧٧: (التعريفات  . ١٠٩
 ) .١/٦: (سر صناعة اإلعراب  . ١١٠
 ) .٥٤: (أصوات اللغة العربية للدكتور حممد جبل : ينظر  . ١١١
 ) .٧٤(: اللغة العربية معناها ومبناها  . ١١٢
 ) .٧٣: (السابق  . ١١٣
 ) .٧٤: (السابق  . ١١٤
 .السابق  . ١١٥
 ) .٢٥: (أثر خمرج احلرف وصفته يف تصريف الكلمة : ينظر  . ١١٦
 ) .١/٦: (سر الصناعة : ينظر  . ١١٧
 ) ) .٢٦٦: (شرح احلدود النحوية  . ١١٨
 ) .١/١٦٤: (اللباب يف علل البناء واإلعراب  . ١١٩
 :،واملرجتـل   )١/١٦٤: (ء واإلعـراب    اللباب يف علل البنـا    : وينظر   ، )٧/٨٩: (ابن يعيش    . ١٢٠

 ) .١٣٢: (، وأسرار العربية )١٢٤(
 .بتصرٍف ) كوس: (لسان العرب  . ١٢١
 .السابق : ينظر  . ١٢٢
 ) .٣٤٥: (اية الراغب  . ١٢٣
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 ) . .كوس: (اللسان  . ١٢٤
 ) .ركب: (السابق  . ١٢٥
 ) .٣٤٥:(اية الراغب  . ١٢٦
 .بتصرف ) درك: ( اللسان  . ١٢٧
 .السابق  . ١٢٨
 ) .٣٤٦: (اية الراغب  . ١٢٩
 .السابق  . ١٣٠
 ) .٣: (الفجر  . ١٣١
 .بتصرٍف ) وتر : ( اللسان  . ١٣٢
 ) .٣٤٦: (السابق، واية الراغب : ينظر  . ١٣٣
 ) .٢٨: ( شذا العرف  . ١٣٤
 .السابق  . ١٣٥
 .السابق  . ١٣٦
 ) .لفف: (ينظر اللسان  . ١٣٧
 ) .مدد: (اللسان  . ١٣٨
 ) .٢٨: (مذكّرة يف التجويد  . ١٣٩
 ) .٢٩-٢٨: (السابق  . ١٤٠
 .عي عنده املد املتكلّف؛وهو قبيل الطّب: أي  . ١٤١
 ) .١٠٠: (التحديد يف اإلتقان والتجويد  . ١٤٢
اللغة العربية توافق سنن الوجود يف االبتداء باملتحرك والوقوف على الساكن وعدم اجلمع بـني                . ١٤٣

                  أو اللني حركـات لني وحنن قد علمنا أنّ أصوات املد ل منهما صوتاكنني ما مل يكن األوالس
 .مركبةٌ 

 ) .٢٧-١/٢٦: (سر الصناعة  . ١٤٤



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٥٦

، وينظر الفرق بني احلركات وحروف املـد عنـد القـدماء            )١٧: (أسباب حدوث احلروف     . ١٤٥
 ،)١٥٥: (األصوات اللغوية : واحملدثني ونسبة احلركات إىل حروف املد عندمها يف املصادر التالية         

 :،ودراسة الصـوت اللغـوي      )٤١،٤٣: (،والتشكيل الصويتّ   )٩٦: (واملدخل إىل علم اللغة     
 :،والنشر يف القـراءات العشـر       )١٤٦-١٤٥: (،ودروس يف علم أصوات العربية      )٣٢٩( 

،والدراسـات  )٣٥٨-٣٤٧: (،واألصوات العربية بني القدماء واحملـدثني       )٣٢٧-١/٣٢٦ (
 ) .٣٥٣-٣٥٢: (الصوتية عند علماء التجويد 

 .بتصرٍف ) صدر: (اللسان  . ١٤٦
 ) .٢٧٧: (التعريفات  . ١٤٧
١٤٨ . ة شرح احلدود الن٣٣٠: (حوي. ( 
 ) .علل: (اللسان  . ١٤٩
 ) .٢٦٧: (شرح احلدود النحوية  . ١٥٠
 ) .١/١٣٧) : (أمر: (مقاييس اللغة  . ١٥١
 ) .٢٧٠: (شرح احلدود النحوية  . ١٥٢
 .بتصرٍف ) ضرع (اللسان  . ١٥٣
 ) .٢٦٨: (شرح احلدود النحوية  . ١٥٤
 ) .حيا: (اللسان : ينظر  . ١٥٥
 ) .١٢٩: (وم والتقنية ، والعربية لغة العل)٢٥٦: (مفاتيح العلوم : ينظر  . ١٥٦
١٥٧ .  حاح : وهو مذهب اجلوهريكمي( اللسان : ، وينظر )كمى: (الص. ( 
 ) .٧/٨٨) : ( الكاف وامليم والياء: (احملكم  . ١٥٨
شراب : مادة مركّبةٌ كان األقدمون يزعمون أنها تحولُ املعِدنَ الرخيص إىل ذهٍب،وهو أيضاً             "  . ١٥٩

العربية لغة  : ينظر  : ، وهو فارسي األصل     )١/٢٢: (م الوسيط   املعج" : يف زعمهم يطيل احلياة     
 ) .١٣٠: (العلوم والتقنية 

حيواينّ : الذي يعمل منه اإلكسري،وهو صنفان      : أي   الشيء الذي يكونُ منه الصنعة؛    : احلجر  "  . ١٦٠
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 .بتصرٍف يسٍري ) ١٢٩: (العربية لغة العلوم ": ومعدينّ،وأفضلهما احليواينّ 
 .بتصرٍف ) ١٣٠-١٢٩: ( لغة العلوم والتقنية العربية . ١٦١
ِمعى متصلٌ باملعدة من أسفل،ينضم عند دخول الطّعام املعدة         : ،والبواب  )١٥٥: (مفاتيح العلوم    . ١٦٢

" ويسمى اليوم عند األطبـاء      . إىل أن ينهضم،فحينئٍذ ينفتح بإذن اهللا تعاىل،ولذلك مسي البواب          
Pylorus = gate - keeper "ـمام     ؛ةٌ تعمـل عمـل الصوهو عضلةٌ دائري  :Pyloric 

sphincter " :" ة : ينظرللمصطلحات الطّبي ١٠٠: (املعجم املوضوعي. ( 
مارسب خثارته وعال صـفْوه مـن      : أو هو   . ما استقر حتته من كَدره      : ثُفْلُ كلِّ شيٍء وثاِفلُه     "  . ١٦٣

: اللسان ": يسمى كلُّ ما يؤكَلُ من حلٍم أو خبٍز أو متٍر ثُفالً          وثُفْلُ الدواء وحنوه و   . األشياء كلِّها   
 .بتصرف ) ثفل(

 ) .١/١٨٥: (كشاف اصطالحات الفنون  . ١٦٤
 ) .١٠٠: (املعجم املوضوعي للمصطلحات الطّبية  . ١٦٥
 ) .مرأ: (ينظر اللسان  . ١٦٦
 .، بتصرٍف يسٍري )مرأ: (اللسان  . ١٦٧
 .السابق  . ١٦٨
 .، بتصرٍف )بلع: (اللسان  . ١٦٩
 ) .٩٩: ( املوضوعي املعجم . ١٧٠
 ) .هضم:(اللسان  . ١٧١
 .، بتصرٍف يسٍري )هضم: (املعجم الوسيط . ١٧٢
١٧٣ .  ١٠٠: (املعجم املوضوعي. ( 
 ) .معد: (ينظر اللسان  . ١٧٤
 .السابق  . ١٧٥
١٧٦ .  ١٨١: (املعجم املوضوعي. ( 
 ) .أيض: (ينظر اللسان  . ١٧٧
١٧٨ .  ١٨١: (املعجم املوضوعي. ( 



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٥٨

 .، بتصرٍف يسٍري )طلي: (اللسان . ١٧٩
 ) .٩: ( لعلم املصطلح األسس اللغوية . ١٨٠
 H . leclercq ,what about the determination of the term لوكلريك : ينظر  . ١٨١

"term"? , in : Infoterm Series 7, p:137  .  
 .  الالتينيتني finis و  limesوذا املعىن هناك ترادف بني هذه الكلمات وكلميت  . ١٨٢
 ) .١٠ـ٩: (األسس اللغوية لعلم املصطلح  . ١٨٣
 J . Marouzeau, lexique:معجم ماروزو ملصطلحات علم اللغة: ، وينظر )١٠: (لسابق ا . ١٨٤

de terminology linguistique , Paris 1951 .  
١٨٥ .  : J . Vachek, Dictionaire linguistique de I Ecole Prague, Utrecht-

Anvers, 1966 .  
 .السابق : ينظر  . ١٨٦
 .حبث لوكلريك السابق : ينظر  . ١٨٧
 ) .١١: ( األسس اللغوية لعلم املصطلح :ينظر  . ١٨٨
١٨٩ . Websters new collegiate dictionary : P: (11).  
 .السابق  . ١٩٠
 ) .١٢ـ١١: (السابق  . ١٩١
 ) .٢٧٥ـ٢٦٧: (العربية لغة العلوم والتقنية : ينظر  . ١٩٢
 ) .١٢١: (السابق  . ١٩٣
الّتني على معـىن النفـي   الدan  (( أو )  a(قرر جممع اللغة العربية بالقاهرة يف ترمجة السابقتني  . ١٩٤

على حـرف النفـي     ) أل  ( مركّبة مع ما بعدها تركيب مزج،وأجاز دخول        " ال"مقابلتهما بـ   
      صل باالسم يف املصطلح العلمية    : ينظر  : املتـة،     : جمموعة القرارات العلميجممع اللغـة العربي

 ) .٧١) : ( م ١٩٦٣: ( القاهرة 
  . C . T . Onions : P : (33): ينظر  . ١٩٥
 ) .٢٧١: (السابق : ينظر  . ١٩٦
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  . C . T . Onions : P (613 ): ينظر  . ١٩٧
 ) .١٠٤: ( األسس اللغوية لعلم املصطلح : ينظر  . ١٩٨
 .ينظر السابق  . ١٩٩
 .السابق  . ٢٠٠
  . C . T . Onions , P : (613): ينظر  . ٢٠١
 " .غري: "اَألوىل أن يؤتى مع الوصف املشبه للفعل بـ  . ٢٠٢
  ) .١٠٤-١٠٣: ( صطلح األسس اللغوية لعلم امل: ينظر  . ٢٠٣
تنظر جملّة جممع اللغـة العربيـة؛ حماضـر         :التضاد هنا تضاد باخلصائص يف األعراض ال اجلواهر        . ٢٠٤

 ) .٢٨٠: (م ١٩٧١: اجللسات يف الدورة الثّانية عشرة، القاهرة 
  .  C . T . Onions P:64: ينظر  . ٢٠٥
ظر جملّة جممع اللغة العربيـة بالقـاهرة،        تن: مسته املدرسة الطبية بدمشق مضادا،ومجعه مضادات        . ٢٠٦

  ) .٢٨١ -٢٨٠: (م ١٩٧١حماضر اجللسات يف الدورة الثّانية عشرة،
 ) .٣٩: (السابق : ينظر  . ٢٠٧
 ) .٧٠٣: ( ينظر السابق  . ٢٠٨
 ) .٦٣: (السابق  . ٢٠٩
 ) .٩٦: (السابق  . ٢١٠
 ) .١٧١: (السابق  . ٢١١
 ) .١٨٤: ( السابق : ينظر  . ٢١٢
 ) .٨٩٦: (السابق : ينظر  . ٢١٣
 ) .٢٤٦: (بق السا . ٢١٤
 . )٣٧٢: (السابق  . ٢١٥
 ) .٣١٣:(السابق . ٢١٦
 ) .٢١٧: (العربية لغة العلوم والتقنية  : ينظر  . ٢١٧



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٦٠

  . C . T . Onions : P : (336): ينظر  . ٢١٨
 ) .٣٣٩: (السابق : ينظر  . ٢١٩
 ) .٣٨٨: (السابق  . ٢٢٠
 ) .٣٩٤: (السابق  . ٢٢١
 ) .٤٠٥: (السابق  . ٢٢٢
  . C . T . Onions : P : (668): ينظر  . ٢٢٣
 ) .١٠٧: ( ألسس اللغوية لعلم املصطلح ا: ينظر  . ٢٢٤
 ) .٤٤٦: ( ينظر السابق  . ٢٢٥
 ) .٤٥٥: (السابق  . ٢٢٦
 ) .٤٥٦: (السابق : ينظر  . ٢٢٧
 ) .٨٨٦،٨٨٨: (السابق : ينظر  . ٢٢٨
 ) .٩٥٥: (السابق : ينظر  . ٢٢٩
 ) .٤٥٦،٨٧٩،٩٥٨: (السابق : ينظر  . ٢٣٠
 ) .٤٨٠: (السابق: ينظر  . ٢٣١
 ) .٧٥٣: (السابق : ينظر  . ٢٣٢
 ) .٥٧٤: (السابق : ينظر  . ٢٣٣
 ) .٥٤٣: (السابق  . ٢٣٤
 , C. T. Onions, The oxford Dictionary of English Etymology: ينظـر   . ٢٣٥

Oxford 1966 AD .  
 .السابق  . ٢٣٦
جمموعة املصطلحات العلمية والفنية اليت أصدرها جممع اللغة العربيـة بالقـاهرة،واملعجم     : تنظر   . ٢٣٧

: ليم العام الذي أقر يف املؤمتر الثّاين للتعريب،اجلزائر         املوحد للمصطلحات العلمية يف مراحل التع     
م الصادر عن املنظّمة العربية للتربية والعلوم،وتتناول الرياضيات والفيزيـاء والكيميـاء           ١٩٧٣

مصطلحات نفطية جيولوجيـا وكيميـاء الـيت        : وتنظر أيضاً   . واحليوان والنبات واجليولوجيا    
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م ضمن ١٩٧٦م،طبع يف بغداد    ١٩٧٣اللغوية العلمية العربية،ندوة بغداد     أصدرها اتحاد اامع    
 العراقي مع العلميمطبوعات ا. 

  . C. T. onions: ينظر  . ٢٣٨
 ) .١٤٩: (السابق  . ٢٣٩
  . E.weekley ,An Etymological Dictionary :P: (1539): ينظر  . ٢٤٠
 Ch . T . lewis and ch.short,alatin Dictionary, Oxford 1975: ينظـر   . ٢٤١

,p.1498-1501 .  
  . C .T . Onions ,P.665: ينظر  . ٢٤٢
: ينظـر   : ومنه مسي مقر وزارة الدفاع األمريكية البنتاجون؛ ألنه مخاسي األضالع أو الزوايـا               . ٢٤٣

 ) .١٦٥: (جمموعة املصطلحات العلمية والفنية،جممع اللغة العربية،الّد احلادي عشر 
  . C .T .Onions , P . (694): ينظر  . ٢٤٤
  . E . Weekley , P .(962): ينظر  . ٢٤٥
  . C . T . Onions : (668): ينظر  . ٢٤٦
 ) .٧١١: (السابق : ينظر  . ٢٤٧
 ) .٧١٩: (السابق : ينظر  . ٢٤٨
 ) .٢٤٦: (السابق  . ٢٤٩
 ) .٧٤٢: (السابق  . ٢٥٠
 ) .٩٠٧: (السابق  . ٢٥١
 ) .٤٥٥: (السابق  . ٢٥٢
 ) .٢٦٤: (السابق  . ٢٥٣
 , L . Urdang , Suffixes and other word-final elements of English: ينظر  . ٢٥٤

Detroit 1982 , A.D p: (259) .  
 ) .٧٩ـ٧٧: (م ١٩٦٣: جممع اللغة العربية،جمموعة القرارات العلمية،القاهرة : ينظر  . ٢٥٥
جمموعـة  : ينظـر السـابق   :  نسبةً إىل الـزالل نفسـه    albuminous: زاليلّ : يف مقابل  . ٢٥٦

 ) .٢/٩: (املصطلحات 
 ) .١٤٤: (األسس اللغوية لعلم املصطلح : ينظر  . ٢٥٧



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٦٢

 C . T . Onions , The Oxford dictionary of English . Oxford 1966: ينظر  . ٢٥٨

AD. .   
 .تنظران يف املرجع السابق  . ٢٥٩
تضم جمموعة العناصر الكيميائية اليت نشرها جممع اللغة العربية بالقاهرة أربعة وتسعني امساً؛منها              . ٢٦٠

 اً نقل على سبيل التعريب كما هي يف العناصر املنتهية باللواحق أو الكاسـعات             ستةٌ ومثانون امس  
)ium  ،en  ،on(،           هايات أو اللواحق؛مثـل العناصـر املنتهيـة بـاللواحقأو حبذف هذه الن: 

) us،y(،  ا الالحقةأم)ine (حنو فقد حتذف تارةً وتبقى أخرى؛) :gasoline،atropine  :(
جممع اللغة العربية،جمموعة   : ينظر  : كلوروفلور) : chlorine،florine(و   ازولني وأتروبني، غ

 ) .٣٤ـ٣٣) : ( ٥: (املصطلحات العلمية والفنية،الّد
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  بن علـي الـدغريري،     حممد: ـ أثر خمرج احلرف وصفته يف تصريف الكلمة؛ للدكتور          ١
 :قسم الدراسات العليا العربية، جامعة أم القـرى، مكّـة املكرمـة    : رسالة دكتوراه   

 ) . م١٩٩٨= هـ ١٤١٨ (
حمـب الـدين    : ـ أسباب حدوث احلروف؛ للشيخ الرئيس ابن سينا، نسخ وتصحيح           ٢

 ) . م١٣٥٢: (املطبعة السلفية، القاهرة : ، نشر ٢اخلطيب، ط
امع : الشيخ حممد جة البيطار، ط    : سرار العربية؛ أليب الربكات بن األنباري، حتقيق      ـ أ ٣

 .م١٩٥٧: العلمي العريب بدمشق
حممد حسن حسن جبـل،     : دراسة نظرية وتطبيقية؛ للدكتور     : ـ أصوات اللغة العربية     ٤

 ) .م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢ : (٢ط
٥     ة لعلم املصطلح؛ للدنشر    ـ األسس اللغوي ،مكتبة غريـب،  : كتور حممود فهمي حجازي

 ) .ت.د(
٦          يوطيين السحو؛ لإلمام جالل الدظائر يف الند: ،حتقيـق   )هـ٩١١:ت(ـ األشباه والن .

 ) م١٩٨٥= هـ ١٤٠٦ : (١بريوت، ط: مؤسسة الرسالة : عبدالعال سامل مكرم، ط
 ) .  م١٩٤٧): (٢: ( ط ـ االشتقاق والتعريب؛ لعبد القادر املغريب، القاهرة،٧
ــراج ٨ حــو؛ أليب بكــر بــن الســق )هـــ٣١٦:ت(ـــ األصــول يف الن  :، حتقي

= هــ   ١٤٠٨) : (٣(بـريوت، ط  : مؤسسة الرسالة   : عبد احلسني الفتلي، ط     . د



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٦٤

 ) م١٩٨٨
 :، القـاهرة    ٦ـ األصوات اللغوية؛ إلبراهيم أنـيس، مكتبـة األجنلـو املصـرية، ط            ٩

 ) . م١٩٨١(
عـادل  : ؛ إعداد   )دراسة حتليلية معملية    : (  اللغوية بني القدماء واحملدثني      ـ األصوات ١٠

 قسم الدراسات العليا العربيـة؛    : إبراهيم أبو شعر، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى         
 ) .هـ١٤١٦(
، املكتبة  )٢(أمحد حممد عبد الدامي، ط    . د: ـ البارع يف العروض؛ البن القطّاع، حتقيق        ١١

 ) . م ١٩٨٥=  هـ ١٤٠٥: ( صلية، مكّة املكرمة الفي
غامن قدوري محـد، مكتبـة دار       . د: ـ التحديد يف اإلتقان والتجويد؛ دراسة وحتقيق        ١٢

 ) .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٧ : (١األنبار، ط
. د: ياسر املالّح، مراجعة. د: ـ التشكيل الصويتّ يف اللغة العربية؛ لسلمان العاين، ترمجة١٣

 ).م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣: (النادي األديب الثّقايفّ جبدة: ١حممد غايل، طحممد 
ـ ٨١٦:ت(ـ التعريفات؛ لعلي بن حممد بن علي اجلرجاينّ         ١٤ إبراهيم : ، حتقيق وتقدمي  ) ه

 ) .ت.د( دار الريان للتراث، : األبياري، ط 
: مطبعـة اجلوائـب   ـ اجلاسوس على القاموس؛ ألمحد فارس الشدياق، القسطنطينية،         ١٥

 .هـ١٢٩٩
أمحد : الدكتور: الرعاية لتجويد القراءة؛ أليب حممد مكّي بن أيب طالب القيسي، حتقيق            . ١٦

 )م١٩٨٤= هـ ١٤٠٤): (٢: (األردن، ط: دار عمار: حسن فرحات، ط
  )ت.د(دار االعتصام، : ـ العربية لغة العلوم والتقنية؛ للدكتور عبدالصبور شاهني، ط ١٧
 ) .م١٩٦٧: (عبد اهللا درويش، بغداد : ـ العني؛ للخليل بن أمحد، حتقيق ١٨
ه عمرو بن عثمان، الطّبعة األوىل، املطبعة األمرييـة ببـوالق؛           ـــ الكتاب؛ لسيبوي  ١٩
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 .هـ١٣١٦
٢٠                ـريكبـ اللباب يف علل البناء واإلعراب؛ أليب البقاء عبـد اهللا ابـن احلسـن الع: 

م، ١٩٩٥/هـ  ١٤١٦) : ١(الدكتور عبد اإلله نبهان، ط      : ، حتقيق   )هـ  ٦١٦:ت(
 .دار الفكر بدمشق

متّام حسان، اهليئة املصرية العامة للكتاب،      : معناها ومبناها؛ للدكتور    : ـ اللغة العربية    ٢١
 ) . ١٩٨٥ : (٣ط
: ، حتقيق )هـ٤٥٨: ت: (ـ احملكم واحمليط األعظم يف اللغة؛ لعلي بن إمساعيل بن سيده          ٢٢

م، معهد املخطوطات جبامعة الدول     ١٩٧٣/هـ  ١٣٩٣) : ١: (مد علي النجار، ط   حم
 .العربية

مكتبـة  : ـ املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي؛ لرمضان عبد التواب، نشر           ٢٣
 ) .  م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥ : (٢اخلاجني بالقاهرة، ط

 .م١٩٧٢: ي حيدر، دمشقعل: ـ املرجتل يف شرح اجلمل؛ البن اخلشاب، حتقيق٢٤
عادل عبد الغين حمبوب، جملّة رسـالة       /ـ املصطلح العريب يف مادة االقتصاد السياسي؛ د       ٢٥

 ) .٦: (، السنة؛)١٩: (اخلليج، الرياض، العدد
: ـ املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث؛ لألمري مصطفى الشهايب، ط٢٦

  هــ   ١٤١٦) : (٣: (بريوت، ط : دار صادر   : ة بدمشق، نشر    جممع اللغة العربي =
 ) .م١٩٩٥

م، املنظّمـة   ١٩٧٣: ـ املعجم املوحد للمصطلحات، املؤمتر الثّاين للتعريب؛ اجلزائـر          ٢٧
 .العربية للتربية والعلوم

مصادرها الالتينية واليونانيـة وشـرحها      : ( ـ املعجم املوضوعي للمصطلحات الطّبية      ٢٨
عز الدين سعيد الدنشاري،    . ممدوح أمحد زكي، و د    : ؛ للدكتور   )لعربية واإلجنليزية   با

 ) .م١٩٨٩=  هـ ١٤٠٩: (الرياض : دار املريخ : عبد الرمحن عقيل، ط .و د



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٦٦

ـ ١٣٩٢) :٢: (ـ املعجم الوسيط، الدكتور، الدكتور إبراهيم أنيس ورفاقه، ط        ٢٩ / هـ
 .م١٩٧٢

: ي الدين أيب اخلري منصور بـن فـالح الـيمين            ــيخ تق ـو؛ للش ـ املغين يف النح   ٣٠
دار الشئون  : عبد الرزاق عبد الرمحن أسعد السعدي، ط        . د: ، حتقيق   )هـ٦٨٠:ت(

 ) . م١٩٩٩: (بغداد  : ١، ط)آفاق ثقافية ( الثّقافية العامة 
كاظم .د: ، حتقيق )ـه٤٧١: ت(عبد القاهر اجلرجاينّ    : ـ املقتصد يف شرح اإليضاح      ٣١

حبر املرجان، منشورات وزارة الثّقافة واإلعالم يف اجلمهورية العراقيـة، دار الرشـيد             
 .، طبع يف املطبعة الوطنية باألردن)م١٩٨٢: (للنشر، بغداد

حممد عبد اخلالق عضيمة، عـامل الكتـب،       : ، حتقيق )هـ٢٨٥: ت(املربد: ـ املقتضب   ٣٢
 .بريوت

 : ١صريف املازينّ؛ أليب الفتح عثمان بن جني، إدارة الثّقافة العامة، طـ املنصف شرح ت ٣٣
 ) .م١٩٥٤(
 ـ النشر يف القراءات العشر؛البن اجلزري،أشرف على مراجعته علي حممد الضباع، ٣٤

 دار الكتاب العريب. 
لطّباعـة  دار الفكر ل: ـ أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك؛ البن هشام األنصاري، ط        ٣٥

 ) .م١٩٧٤= هـ ١٣٩٤) : (٦(والنشر والتوزيع، ط
دار : حممد كامل بركات، نشر : ـ تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد؛ البن مالك، حتقيق ٣٦

 هـ١٣٨٧: (الكتاب العريب، املكتبة العربية، وزارة الثّقافة، اجلمهورية العربية املتحدة          
 ) .م١٩٦٧=
 : القاموس؛ للسيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيـق          ـ تاج العروس من جواهر    ٣٧

 :حكومـة الكويـت   : عبد الستار أمحد فـراج، ط       : عبد العزيز مطر، مراجعة     . د  
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 ) . م ١٩٧٠=  هـ ١٣٩٠(
أمحد عبد الغفـور    : ـ تاج اللغة وصحاح العربية؛ إلمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق           ٣٨

 ) . هـ ١٣٧٧: ( العريب مبصر دار الكتاب : عطّار، ط 
  ) .١٩٦٨: ( ـ تاريخ األدب العريب؛ لكارل بروكلمان، الترمجة العربية، القاهرة ٣٩
٤٠               قم العـاممة، الررة عن مكتبة احلرمني مبكّة املكرـ جهد املقلّ وشرحه؛ نسخة مصو :

٢٨٤ قم اخلاص٤٣٦٧: ، الر .  
هــ  ١٤١١: (عامل الكتب؛ القاهرة    : خمتار عمر، ط  ـ دراسة الصوت اللغوي؛ ألمحد      ٤١

 ) .م١٩٨١=
وات العربية؛ جلان كانتينو، نقله إىل العربية صاحل القرمـادي،          ــ دروس يف علم أص    ٤٢

 ) .م١٩٦٦: (مركز الدراسات النحوية االقتصادية واالجتماعية : نشر 
: دار القلم، بريوت  : باع، ط عمر فاروق الطّ  : الدكتور: ـ ديوان امرئ القيس، تقدمي      ٤٣

 .  لبنان 
٤٤         يوطيين السة؛ جلالل الدحتقيـق وشـرح     )هـ٩١١: ت(ـ سبب وضع علم العربي ،

 ) .م١٩٨٨=هـ١٤٠٩ : (١دار اهلجرة، ط: مروان العطية، ط : وتعليق 
 : ، دراسة وحتقيق)هـ٣٩٢:ت(ـ سر صناعة اإلعراب؛ أليب الفتح عثمان بن جني ٤٥
 ) .م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥ : ( ١دمشق، ط : دار القلم : اوي، ط حسن هند. د

حممد فؤاد عبـدالباقي، دار إحيـاء   : ـ سنن ابن ماجه؛ حملمد بن يزيد القزويين، حتقيق      ٤٦
 ) . م١٩٥٢= هـ ١٣٧٢: (الكتب العربية مبصر 

 دار القلـم،  : تاذ الشيخ أمحد احلمـالوي، ط       ــ شذا العرف يف فن الصرف، لألس      ٤٧
 ) .ت.د(لبنان، : بريوت 

٤٨          ين بن عبداهللا بن أمحد الفـاكهية؛جلمال الدحويـ ٩٧٢:ت(ـ شرح احلدود الن ، )هـ



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٦٦٨

صاحل ابن حسني العائد، إدارة الثّقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد          . د: دراسة وحتقيق   
 ) .ت.د(الرياض، : بن سعود اإلسالمية 

حممد :؛ لبدر الدين حممد بن حممد بن مالك، تصحيح        )الكافية  ( ـ شرح ألفية ابن مالك      ٤٩
 . بريوت : بن سليم اللبابيدي، منشورات ناصر خسرو 

 .ـ شرح املفصل؛ البن يعيش، دار الطّباعة املنريية، القاهرة٥٠
٥١     اجيجـ شرح مجل الز :  بن مؤمن اإلشبيلي حتقيق )هـ٦٦٩: ت(ابن عصفور علي ، :

منشورات وزارة األوقاف والشئون الدينيـة يف اجلمهوريـة         صاحب أبو جناح،    . د
 .م١٩٨٠: العراقية، مطبعة مديرية دار الكتب للطّباعة والنشر، جامعة املوصل

٥٢               ين بن هشام األنصـاريد عبداهللا مجال الددى؛ أليب حممدى وبلّ الصـ شرح قطر الن
 بريوت،: بداحلميد، دار اخلري  يي الدين ع  ـحممد حم : قـق وتعلي ي، حتق )هـ٧٦١:ت(
 ) .   م١٩٩٠= هـ ١٤١٠ : (١ط

عثمان : ، مراجعة   )هـ١٣٠٤:ت(ـ شرح منت اآلجرومية؛ للسيد أمحد زيين دحالن         ٥٣
 ) .هـ١٤١٩: (لبنان :بريوت  : ٢مؤسسة الكتب الثّقافية، ط:بسج، ط 

٥٤         د أعلى بن عليحمم يخ املولوياف اصطالحات الفنون؛ للششـركة    ـ كش ،هانويالت 
 .خياط، بريوت، لبنان

دار ) : ١(ـ لسان العرب؛ جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، ط            ٥٥
 ) . م ١٩٩٠= هـ ١٤١٠(  بريوت،: صادر 

 .ـ جمموعة املصطلحات العلمية والفنية، جملّة جممع اللغة العربية بالقاهرة٥٦
  :٢ حملمد نبهان حسني مصري، مكتبة دار الوفـاء، جـدة، ط           ـ مذكّرة يف التجويد؛   ٥٧

 ) .هـ١٤١١(
، اتحاد اامع اللغوية العلمية العربيـة،  )نفطية ـ جيولوجيا وكيمياء (ـ مصطلحات ٥٨
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 .م، مطبوعات امع العلمي العراقي١٩٧٦م، طبع يف بغداد ١٩٧٣ندوة بغداد 
٥٩      ؛ حتقيق    ـ مفاتيح العلوم؛ أليب عبد اهللا حممفان فلـوتن، ليـدن    : د بن أمحد اخلوارزمي: 

 ).م١٨٩٥(
ـ ٣٩٥:ت(ـ مقاييس اللغة؛ أليب احلسني أمحد بن فـارس          ٦٠  :، حتقيـق وضـبط      )هـ

 ) .ت.د(بريوت، : دار اجليل : عبد السالم حممد هارون، ط 
٦١       حيم اإلسـنويين عبـد الـراغب يف شرح عروض ابن احلاجب؛جلمال الداية الر ـ

ـ ٧٧٢: ت  ( شافعي  ال =  هـ   ١٤٠٨ : ( ١شعبان صالح، ط    . د  : ، حتقيق   ) ه
 ) . م ١٩٨٨
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