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 الصعوبات المفتعلة على درب التعريب
 لألستاذ الدكتور جميل المالئكة    
 ستاذ الهندسة المدنية بجامعة بغدادأ

 )عضو المجمع العلمي العراقي(  
عررا تعمرر   إن فررا تعيررو   حاميررا تعاي يررر أمرر  مفرر وأ منرر   وأ نأنفرر ا تدارر ت  

نر  مرز لتب درين أمشرم   وعا تع نحن فا ىنا عن و ومن ّ ف فمن أمم    علي  ام ت ت  
تعمّقفرررين أنرررزف ياموفرررون مرررن تعاي يرررر  أو يررر  ي يلمنرررون دق ررريا   فيمالقرررون فرررا 

 سديل  تعيقدز  ويفايلون أمزم  تعصيودز و
 كمال المصطلحات قبل البدء بالتعريب؟إهل ننتظر 

فمررن كعرر  مررز يكرر ع تعمرر   عليرر  دررين حررين و مرر  مررن عرر   ارروتف  تعمصرر لحز  
ن سيا تعمروت  تعيلميرا  وسر عا نمويرز فرا س ف حزكا تعاي ير  وتعقوب دأعتعيلميا تعمزفيا 

كررزمو وتعئيتررز  تعمماصررا مررن يرركت تعيصرر   ممررز يسررالل  أ رريزه مررز أع فارر  وا يرر ف  تعم
عررا تعمو ررو  يررا مز تررا فررا تأسررزفو فلرريف إن يررك  تعنارر   إعفررزا تعيلميرراو يررك  تأ

 كرزيلت   تعمينيفا دزعاي ير مصر لحز   ن يك  أيب تعيل  عن  تعمكزمو وتعئيتز أتعمف وا 
رو تعيلمرز   ير  أنف سرئ   تعلفرا علميرا  ييقرا أو مشره علمرا ك ير و وت  عمب فم    نمرز ي ع

عير و وعرو عر  يمرن تأمر  ب تعلغا فا كع  ملمز  ع  تعحزكا إتعيلما  وي  يسايينون أي
نر مز نقلروت نز عو ومّب يركت فيرب أسر فمكع  عاأم   مسي   تعيل  فا تعيزع  تعماق   مّي ت  

عرررا تعي ديرررا علرررو  تعيونرررزن وتعئنررر  إدفرررزن تل يرررز  تعح مرررا تعيلميرررا وتعح رررز   فرررا تعيرررزع  إ
عفرررزا تعارررا  عي  ييترررز  علميرررا وعغويرررا دزأو  تعي درررا تعقررر ي و فئررر  عررر  ينااررر وت حارررا ارررل 

نئررر  و ررريوت عفرررا هتعكدررر   عئررركت تعيلررر  تعررركع يملويز فرررا عغرررا تعيلررر و ومّرررزب كعررر  أتسرررا
عفررزا مررن تأ   و يفررز  Logikosاررز وت عفررا تعمن ررب عيقزدررب تعلفررا تعيونررزنا تدامرر و   وتم

ا   تعسرررر عا  ي يممررررن أي ررررز   ررررمع  تعيلميررررا مررررن يرررركت تعقديرررربو وفررررا يرررركت تعيصرررر  تعرررركع س 
دير   دحزث تعيلميا تعمالتي    وتعفم ت  تعما و    وتعمشروه تعماكر    يومرز  أصحزر تأ



 72 

مر    يّمرز اكامرو تعمكرزمو وتعئيترز  عا رو عئر  ن يناا وت مرب أيو  فا تعيزع  تعماق    
 و ا ق َّ  ع سايمزبوأ علميز   عفاز  

 بعد تداوله: الّ إ ال يصبح اللفظ مصطلحا  

ن ارر بَّ علررا تعمّيرر  فررا علررا تعمرر ت  دملمررا همصرر لأ  يممررن أ ن ويفررا دسرري اإ
يرركت تعشررأنو فررزعلفا تعرركع ي رري  فرر   أو ييتررا ع يعررا علميررا أو ح ررز يا ميينررا ي 

ن هيعص لأع  وياوت وع علي  تعمشراغلون دركع  أدي   يف إ  ن ي صدأ همص لحز  أممن ي
 مز يدب كع  فئو ي يير و مونفر  عفارز  أو تعمينيون دكع  تعكزنر من تعح ز  و أتعيل  
و ح رز ياو ومرن ّر  فلرن أعي  تعحزكا تآلنيفا علايدي  عن فمر   علميرا إ ع   مقا حز  

دير  و رو تعلفرا تعمقار    يف إدزعمينا تعحقيقرا  يممننز تعحصوب علا أع مص لأ  
   وعريف فا حي ل هتيسايمزب و أع أن هتعاي يرر  يرو تعركع يصرنو عنرز تعمصر لحز

علرا مصر لحزا و   مب فا مكزب اي يرر تعيلر  عنحصربع ن نع تعيمف   وي د ف عنز من أ
ررا تعقررزتلين دزعا يررث فررا تعاي يررر  يّمررز امامررب تعمصرر لحز  مائزفاررا  كف أسزسرررز  إنف ح 

 فئا انقا نفسئز دنفسئزو

 لى التوحيد:تعريب هو الذي ُيفضي بالمصطلحات إال

عا أوي  تعكين يقوعون دزعا يث فا تعاي ير  يّمرز يرا ف إوي ف ا دنز يكت تعح يث 
رر   عفررزا تعمقا حررا كت عرر  ارر مب تأإهاوحيرر   تعمصرر لحز و وعمررنم أعح مصرر لحز  اوحَّ

كت ع  يانرز ع تعيلمرز  عادرز ب تعر أع فرا تأعفرزا إوحي  مكزب تيسايمزب؟ وأنَّا يك ع تعا
ئ  ومارردئ   تعيلميررا تعي ديررا تعاررا تسررايملويز فررا ا  يسررزائ  وفيمررز ينشرر ون  مررن دحررّو

ن تسررايمزب يررك  تأعفررزا وتعمصرر لحز  إعيئررز؟ أو تعما كمررا إتعملعفررا دزعلغررا تعي ديررا 
عررا ا تآلمرر  إفررن ارر توعئز يررو تعرركع يررل ع ت  ل دي ررئز علررا ديررا  و يررو تعرركع يميفرر

 relativeيمررز  مصرر لأ  يرر ت  و وعلررا يررك  تعشررزملا مررّ   ت  تمايررز  تأصررلأ منئررز و 

density ن ي ررليأ مصرر لحا أنمليليررا فرا تإspecific density  وspecific 
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gravity و ررأ وأكرر    دزعدقررز و ويمرركت عنسررديا فررا تعفيليررز   عمررون تأوب أعلمّزفررا ت
عل يعا علرا مشرونا سر و  تعقنروت   rugosityعلا  roughnessاغلر مص لأ 

عمينررررا هتعمشرررراقا  فررررا  fluxionفررررا علرررر  تعرررر ع وك يررررزن تعموتتررررو  ولتب مصرررر لأ 
 وderivativeتع يز يز  ودقا مص لأ 

دقرررا عنررر نز مصررر لأ هم دفرررو  فرررا تع يز ررريز   أع  ي رررز  أوعلرررا يرررك  تعشرررزملا 
نرا نفسر   ودقرا علمي حزصب ا ديو تعي    ولتب مص لأ همزب  تعكع تسرا يمب ير يمز  

ك    ودقرا علر  هتعفلر   هتعمفيوب أكل   أو هتعمفيوب عر   فرا تعنحرو ولتب عفرا هتعي ر
مررن مصرر لحا هتعئيتررا  وهتيسرر  ونوميز  ومررزن يرركت تأميرر  يرر  تسررا يمب  ولتب مررب  

فررا دررز م تأمرر   ودقررا مصرر لأ هتعميررز  تعكوفيررا  ولتب مصرر لأ هتعميررز  تعمفيفررا   
ديلررر  هتأنسرررزر  عي ياررر   ي رررز  أمرررزن فرررا لمرررن مرررز يسرررما ودقرررا علررر  هتعمّلّرررز   و 

 دزعنسر تعمّلّيا  ومّب يكت مّي و

 ليس عدم التوحيد عقبة في درب التعريب:

يميا يكت تعاوحي  وتي عز  دأن  تعيقدرا تعمرأ ت  إنئ  علا أيا حزب يدزعغون فا أ
 منررز  فررا   ر تعاي يرررو فقرر  يدقررا فررا تيسررايمزب مصرر لحزن عمينررا علمررا ديينرر  ل 

حرر يمز تآلمرر   دررب يرر  يدقررا ع يرر  مررن تعمصرر لحز  علمينررا أن ي ررليأ أ ون   رروي   
ري  فرا كعر و و  يمركت نكر  دي رئ  ييد ر  فرا علر  تإحصرز  تعوتح  وي يمون مدي   ع

رر  تعاغير  فررا عرن مكموعرا تأ شرريز  تعارا المررك منئرز عي نررا ع سرا يب منئررز علرا نعمع
  وديررررراظ population  ديررررراظ دلفرررررا   وييد ررررر  عنرررررuniverseتعمكموعرررررا دلفرررررا 

وفررررا   1هوparent distribution  ويسررررايمب  مرررر ون تعايديرررر  bulkدمصرررر لأ 
ين سررا تعايرر ين ايرر    تعمصرر لحز  تع تعررا علررا تعرر عو تعمديرر  تعمامررك ع فررو تعيمررزب 

                                                 

 .Grant, E.L.-Statisitical Quality Control  تنا :                          1ه

Mc Graw-Hill, p.72, New York, 1946.                                                                 
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 skip ويررررو bowkويررررو  hibble وت  مررررن تعمررررنك  فئررررو وتعمرررز  وتعحكررررز   وتأ

hoppit  ويرروsinking bucketل  تعاررا الرردَّف و 7ه رر ع  وفررا ين سررا تعدنررز  يررزعوت علمع
عررا  تمررب   عمنررو كلترر  تعرر تملا مررن تعاررأ كأ إحرروب تعحزفررا تع تمليررا علشرردز  تعمنلعررب

و  window beadو  inner beadو  guide beadو  guard beadتعغ فرا 
baton  وinside stop  وstop bead لحز  تعمسررررايملا و وايرررر    تعمصرررر

ومر    carriageسنز  مز دين عز  اا تعس ع  تعي ي ا فئا مر   إ علمشدا تعمزتلا
rough string    واررزbearer  مرر   أوstair horseوفررا تعئن سررا تعم نيررا  و 0ه

علرا أفا نق ا ميينا واقو دين ح فين م افيين فا   ا تعاا ا م ف نئ ت  تسايملوت عأل
 watershedوم    gathering groundesم   أو  catchmentال  تعنق ا از   

 catchmentكت عرر  نرركم إ  يرركت drainage areaمرر   وأ catch basinومرر   

area  وdrainage basin4هو  

مررا تعمّيرر  مرررن أ مّلررا ايررر   تعمصرر لحز  عنررر ي  علمرر عوب تعوتحررر  علررا يرررك  ّو
تعشررزملا ويررو حزصررب فررا ممالرره فرر و  تعمي فررا  وأمّرر   منرر  مررز يقاصرر  فيرر  عرر   

و ّ ّررا  ويررو أمرر   دييررا فررا مررب عغررا أعوتحرر  علررا تّنررين تعمصرر لحز  علمرر عوب ت
وعمرررنف مرررب كعررر  عررر   -م فيمرررا دزعحيرررز  يناشررر  تسرررايمزعئز فرررا  ييرررا مديررر   مرررن تأ ا

يلم  مسي   تعيل  عن ي  ي فو فليف ع   وعح   تعمص لأ دكتا  يو تعيزتب تعحقيقرا 

                                                 

                            ,Scott, John S.- A Dictionary of Civil Engineering   7ه
Third Edition, Penguin Reference Books, London, 1980.                    

                           Scott, John S.- A Dictionary of Building, Penguin  0ه

Reference Books, London, 1975.                                                          
 Nomenclature for Hydraulics, American Society of                     4ه

Civil Engineers, New York, 1962.                                                        
  و7تعم كو ه وانظر أيضا       
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ن يمن تأف ب  أ نمرز تعيرزتب تعحقيقرا ت  و ن نحزوب اكند  عاقليب تعل ردف  عاق   تعيل   وت 
 من كع  يو مز يفايل  تعكين ي يلمنون دزعق ياو

 الدوريات العلمية تواكب ترسيخ اللغة العلمية وال تسبقه:

ا تعقزتلين دزينااز  حاا اائ  تعمك   وتع و يز  تعارا انشر   كف ومّب  كع  ح 
وعمرن دررأعف  تعدحروث دزعلغررا تعي ديرا  فمررأنئ  دركع  ي يرر ون در   تعمو ررو  مرن نئزيارر و

وفي  دممز سرائز دزعار  يف أكت عر  اا سرا تعلغرا تعيلميرا إعغا علميا ا ماعرر يرك  تعدحروث 
وائرركير مصرر لحزائز دزعم ررزر فررا ميزيرر  تعيلرر  ومنا يزارر  وملام تارر  عيرراممن منئررز 

كت مرررزن تعقرررز م عررر  عيرررزع ؟ وعمرررن ام اعرررر يرررك  تعمكررر   إتعمرررايل  وتعميلررر  وتعدزحرررث وت
يررا تعيلميررا ومزنرر  مازديزارر  تعيلميررا تعيوميررا و  تسررزا  ملئررز دلغررا يمررز ف تعلغررا تعي د

 أكنديا؟
 وفر عطاء من كثير من اللغات العلمية:أالعربية 

ريهع تعلغرا تعي ديرا وعكليرز عرن  عزيرا علرو   وأد ب  من كع  ت عرز  دي رئ   ع
 كندا دحب عغانرز فرا لمرنتعيص  وتعنئوا دما لدزائز  وال  أال  ا ئمعا تيا فئز تأ

تيسايمز  وتعادييرا  ودقير  مملفزائرز ا رل ب عقروب ديرا تعكئفرزب حارا يومنرز يركتو 
فليس  تعي ديا دأيبف ع ز  من عش ت  تعلغز  تعاا تعالف دئز أيلئز  وع  اسرمأ عئر  

رر م  مشررزع ي  تعقوميررا دررزعاملا عنئررز  فزسررايملويز عليلررو   فزسرراوعدائز كيرر ت    وعرر  اقص 
ىنا فا مصرزت  تيشراقزب وتعمكرزل وتعقيرزف مرن أن تعي ديا إعنئز فا شا و دب 

مّي  من تعلغز  تعاا دزا  ا  عا تعيو  دزعلغز  تعحيفرا ليرز   فرا تعّلرر وتعنمزيرا فرا 
 عغانزو

 تسرزائ  ايلفر  وي  دلغا أكنديا   سوت علومئ  دئرز وتسرا ع   وي  ياأّ  ديا أ
زول حر ف تعميقروب صروعئز فير ينون عالر  تعلغرا دروي  عكيرر ياكركزنر من يوتعر يز وأ

يمررزن دمقرر  ائز علررا تسرراييزر تعيلررو  ودكرر و  وي لعي رر  ي  دزعي ديررا ويصرر ف ئ  عررن تإ
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مررن يررلي  عرر  اسررنأ عئرر  تعف  صررا ع  رر   علررا  يررزتب تعلغررا  تعاي يرررو وعيرربف مّيرر ت  
تعي ديررررا وع رررره مصزتصررررئز فررررا تعايديرررر  وسرررريا ع زتئررررز فررررا تعو ررررو وتيشرررراقزب 

نررز   ديررا كعرر  عمررز ويفرروت منئررز يرركت تعمويرره تعمائررزون وتعمكررزل  وعررو اسررنا عئرر  تما
 تعازع و

 اللغات تختلف في خصائصها وطرائقها:

يررا د دييائررز  و يونزنيررا مررّ   أصرروب ياينيررا أو ديررا تعاررا يررا مررن فزعلغررز  تأ
ي ياغير  فرا تأىلرر   عفزائز ياأعه من هكك   ّزد من أ ن مّي ت  أعصزييا و أع هإ

عررر   ن يغيَّررر ع ويررركت يممرررن أ زب و داعصررررأمينرررز  داعصررررزب هسرررزدقا  أو هصررر    فرررا أوف
 و دملاز تيّناينوهيحقا  أو همزسيا  فا  م    أ

 لصاقية:العربية اشتقاقية وا  
عررررن مونئررررز  مررررز تعي ديررررا فاماررررزل علررررا الرررر  تعلغررررز  دمونئررررز هتشرررراقزييا  ف رررر   أ

 ملرررر  ن يأعفزائررررز تعّ ّيررررا تعحرررر وه فررررا تأىلررررر  يممررررن أصررررب أن هإعصررررزييا و أع أ
 مّرر  مررن وتحرر   مررن يررلي   ف رر   أو أو هيحقررا   أو هسررزدقا   أهحشررو  دررين ح وفرر   

 غي  تعميناواييا وتعلتت   ي  ي ملئز تعاغيي  فصلعن أن ح مز  ديا ح وف  تأ

ويممررن دقليررب مررن تعاأمررب  إ  ت  مرر   تعليررز   تعمديرر   فررا تحامررزي  تيشرراقزب 
 من تعلغز  تع اينيا وتعيونزنيا تأصوبو وتعاوعي  فا تعلغا تعي ديا علا سوتيز

رع  يممن أ rageصب ن تعفيب تع اينا تأأومّزب كع   ن ي صر َّ  دمينا هى  
 ragingأو  raged  أو ي مسرو د حقر  مّرب outrageأو  enrageدسزدقا عي صدأ 

و  enragingو  enraged  أو ا لصررررررب درررررر  سررررررزدقا ويحقررررررا مّررررررب raginglyأو 
outraged و outraging و outrageous و outrageously و 

outrageousnessو 
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ررررع   أمرررز مقزدلررر  تعي درررا فئرررو يرررأاا همكررر  ت   مرررن تعليرررز    دصررريغا تعفيرررب هىع  
ررررظ   ررررظ  وتعمدزعغرررا هىع   ررررع  عليررر   وتعمصررر   ويرررو هى ع وتعمدنرررا علمكئررروب هى   

ررظ  علفزعرب  ويرو هى رور  علمدز عغرا علش ي  تعغ رو وي مل  هتعحشو  فئرو هىز  
رررر ع ع  ك  تعيررررين  ويقررررزب يررررو أدمينررررا تعمّيرررر  تعغ ررررر  وتعرررر ت  منرررر  هى  ررررزر  علك 

ررررررع  ف ررررر نظ ف نرررررز       فيقرررررزب هأى رررررر  فررررر ن ف نرررررز  و ويرررررو ي صررررر َّ   هدسرررررزدقاهىز ع
ر  علفزعب  وهم غ عر  علمفيوب  ويقزب هتساغ ررو وهم غ    ر  علي  دمينرا ى  

  ى ردزنا  وهى ردا   وتعمر    فيقزب فا تعوصره هى ردزن  وهويو يمسو هد حقا
داظ و وي  ا مل  تّنازن أو أ و اغيي  تعح مز و ومن  فا أمّ  من يك  تعليز ت  هىع م

رررررر   وع لمفيررررروب تعمصررررر   همعغ رررررداظ   ومنررررر  هاغز رررررر  تعقرررررو   وعلفزعرررررب همغز  
ررر  إ ررر   ويقررزب هاغ ف كت تشررا ف ى ررد   وهتعغ  ررزداف  تعمرر    فررا ميزشرر ا و همغز ع

أو اممررن   و ممسرر فت  أ سررمز  يرركت تعدررزر يممررن كميرر  إمررز سررزعمز  أومّيرر  ممررز كررز  فررا 
و عمررب  تعمصرر   تعصررنزعاف منرر   وىيرر  كعرر  مررن تيشرراقزيز  تعمّيرر   أعيرر   تعنسرردا إ

 ممز ع  نكم  و
 المجـاز:

إعررا تعمكررزل فمررزن أمررز مكررزب اوسرريو مينررا تعلفررا تعي دررا دررزعم و  مررن حقيقارر  
وي  يمفا علامّيب فا يكت تعدزر  غا تعي دياوتعل ومز لتب من أوسو تأدوتر فا إىنز 

ر عرع  تعركع إ و ىي يرز و صرزدا ديصرز أصرب مينرز  هتعصر   أو تإأي ت  يكت تعفيرب ه ع
 فق  م   من  علا تعمكزل د و  عش ت  تعميزنا وتع يي   ومنئز:

كت  زب  وه ر ر تعقلرر   نردا  إكت اح    وه  ر تعليب   إه  ر تعشا    
 ر تعلمرزن  م را  ه ر د  تعس رنح  تشرا ف وكيئرز  وه رمرال،  ووه  ر تعي  ب  ت

وه رر د  تعيقرر ر  عرر ى ب وه رر دا  تعيقرر ر  ع ىارر   وه رر ر علررا يرر    حكرر  
عليرر   وه رر ر تعميمررا  نصرردئز  وه رر ر تعنقررو ع  سررمئعز وسررمدئز  وه رر ر علررا 
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  عيفنر   تع سزعا  مامئز  وه ر د  تعينمدرو  دنسركئز  ميفمر   وه ر ر عر  موعر ت  
 ا  كيرررر فيئرررز   أعررر ا عنررر   وه ررر ر فرررا مكزيرررب تأه ررر ر عنررر  صرررفحز  و
مرر    مررزب  وه رر ر عرر  مررّ   ه رر ر إديرر   وه رر ر تعيررو ع  عررله درر   ووأ   عررا تعح 

يرررز  أ  كيلررر  عرر   وه ررر ر دنفسرر  تأ ا  كمرر   عرر   وه ررر ر عرر  فرررا مزع رر  نصرريدز  
 ر عررن فرر ن  مففرر  عنرر   وه رر فيئررز  وه رر ر فررا تعمررز   سرردأ  وه رر ر ف نررز  

م  دسئ   شرز   فير   وه ر ر علير  تعنيرزف   ىلدر   دينئ   أفس   وه  ر فا تأ
زت   أيملر  وتحاقر    وه  ر تع ي   دين تعقو   ف فب دينئ   وه  ر د  ع  ا تعحر

   صزى   وه  ر عليئ  تعكلياع  ف  ئز  وه  ر تعليب  دا م   وه  ر تعمزاع 
  هو ررر ر تعشرررا ع دزعشرررا   أيدرررب  وه ررر ر عليررر  تعحصرررز ع  حز ررر  و ررريب عليررر 

مل ررر   وه رررر ر عليررر  تعكفعفرررراع  أكعفررر   وه رررر ر عرررن فرررر ن تعشرررا ع  أمسررررم  عنرررر   
وه  ر فا تعدوب  نفا  وه  ر دكعين  تأ ا  كد ن ومرزه  وه ر ر دزعق ر ت   

  وه رر ر  أكزعئرز  وه رر ر تعصرر  ع  أيزمئرز وه رر ر تعيرر   فررا تعير    مرر ف   دقرر   
عفزائز عمّب يكت تعقعر م     وتعم يياو فأعح عغٍا اافسو أممأممزسز  أس تف  سيا فا تع
 من اوعي  تعميزنا دزعمكزلو

 جنبية:أال ُنخضع العربية لقواعد لغة 
م رررز  تعلغرررا إن ي يررر وت كنديرررا عنررر  دي رررئ  أومرررن مارررزي  اقررر يف تعلغرررا تأ

تعي ديا عقوتع  يك  تعلغا أو ال   وا وييعئز أسزعيدئز فا تيشاقزب وتعايدي   مو أن 
ز  وي سرريمز تعلغررز  تعمادزعرر   عمرب عغررا  ديياعئررز و  تتقعئررز تعاررا ااميررل دئرز عررن سرروتي

 صوبوتأ

أكنديرا مصر    دسرزدقا من تعارلت  ا كمرا مرب عفارا   ومن كع  مز يحزوعون املف
ديرا وتحر    ومرأن ا كمراع تعلفرا تأكندرا و ملايئمرز  دلفارا ع  أد حقرا   و ممسوعاأ

عرن  حيزن دلفاين ع ديين عقدا مرلو  فرا   يرب تعاي يررو يركت ف ر   فا ديا تأ
أن دي ئ  ي     و   تعالت  صو   ّزداا عا كما تعسزدقا أو تع حقاو ومب يكت من 
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تمب مّي   من دينئز  دييا تعلغا  و فزعا كما ااحم  فيئز عو تعيدث تعكع ي  زتب في 
عررا  وتعمئرر  امررزفل تعمينررا دررين تأصررب وتعررن ف إواكنررر تعلفرردمف   وتعرركوب  وتعسَّررمز   

ــة الرياضــية تســاوي عــدد الحــدود فــي  مثلمــا ال تســتوجبتعمارر ك   صــحة المعادل
 طرفيها.

إعرا ن يار كع  در  و كئا ميزمسا وا ت سنز مز يممرن أ عا تعق يا منوعو نا نز إ
عرره وتعسررين وتعاررز   مررن صرريغا هتسررافيب   ويررو نمليليررا مينررا هتع لررر  فررا هتأتإ

رر و هتعامّيرر  أ   بع ديررا ميررزنا يررك  تعسررزدقا  أو مينررا هتعاشرر ي   فررا صرريغا هافزعع
و أوتعاشرر ي   فررا صرريغا هفيَّرربع  تعم  رريففا تعيررين  أو هتعاي يررا  فررا صرريغا هأفيعرربع   

ميرررزنا تعمّيررر  ممرررز عررر ت كعررر  مرررن  وأ   مينرررا هتعدنرررز  علمكئررروب  فرررا صررريغا هف ي رررب
ننررز ي كمررون أيررز  منئررز دلفاررا وتحرر    دررب إولتن وحرر وه تعليررز    عمررز وكرر نزي  يا  تأ
و يحقرا عمرب مرن يرك  تعميرزناو وعلرا يركت عن ي   فا تأىلر تأع   سزدقا أ نك 

  أع ه لرر تعنكر     مرّ    he asked for helpي  يا كمون عفا هتسانك   ديدز   
 they hit each otherفرا كعر   ويا كمرون ها رز دوت  ديدرز    وي يكر ون  ري ت  

 he perpetrated slaughter upon   وهيررافلئ   أع ه ر ر دي ررئ  دي رز  

them ويو دئ  مكل     وهأنزم   أع هأhe put him to sleep     أع هكيل  ينز
حاا فرا لمرن ا كمرا و وديون ع  يم   ددزعئ   و وتأhe was robbedو هس   ب  

و عوتحرررررب عمقزدلرررررا أمّرررررزب يرررررك  إعرررررا عغرررررزائ   أن يما عررررروت سررررروتدب أتعمارررررر تعي ديرررررا 
 و تعصيغ  ويا مّي  و وير  عرن ي كئ ر وت ير تتحئ  فرا كعر  أن فير  املفرز  أتيشاقزيز  

ن عمرب مررن الرر  تعلوتترر  وتعصريغ ميررزنا أمرر   ىيرر ع تعاررا أعررن  ي مسرو أ عرر و ف رر   
ي  اأاا عغي  تع لر ممرز فرا هتساحسرن  وهتسراقز     يب  مّ   كم نزو فصيغا هتساف

ربع  ير  امرون هأحسرن   وصريغا  هف  هأسرز   وفرا و هأفيعبع  ير  ي امرون علاي يرا ممرز  ي 
نف  و  عاوهك ي ب   إعغي  تعمكئوب ممز فا هك 
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مكع  ع  ي ّ  م أس فنز مّب يك  تعمشملا عن مز ا كموت علرو  تعيونرزن وتعئنر و فلر  
مررزمئ  فررا   يررب تعاي يررر  عقدررا أ تعسرروتدب وتعلوتحررب تع اينيررا وتعيونزنيررا مررّ   اقرره 

ررغعلوت  مررز دررزما ت  سررزدقا أو يحقررا ا لصررب دزعلفاررا تعي ديررا مقزدررب  نفسررئ  يومررز  أوعرر  يعشم
مرررب عفارررا ياينيرررا فيئرررز سرررزدقا أو يحقرررا  مرررب كعررر  مرررن أكرررب املررره ا كمرررا تعلفارررا 

 تعوتح   دلفاا وتح  و

مديرر   صررز   ا رريَّو تعيررو ع عدّررز  فررا يرركت تعسررديبو ومررن أمّلررا  ت  ىيرر ع أن كئررو 
لن أو صيغا يمايز  و  كع  تعمحزوي  تعيقيما تعاا د أ  منك د يا وأ ديين عزمز  

  علررا -bleأو  -ibleهأو  - ableعفررزا تعمنائيررا دزع حقررا ع ديررا دلفاررا وتحرر   عأل
علمررررز   وييتررررز ظ  و وعقرررر  مررررزن كرررر ب ومرررر ه  ويررررب شررررز   فيرررر breakableىرررر ت  

ن أويررز  ممالفررا  أ   عالرر  تع حقررا تعيايمررا  فررا ومكررزمو  علميررا وعغويرراو وممررز تيا رر
و عمينرررا م وي رررو تعفيرررب  وصررريغا أا سرررايمعبع صررريغا  هتعفيرررب تعم رررز    عمينرررا تعررر ل  

هتعم رررررررز   تعمدنرررررررا علمكئررررررروب  علوتيرررررررو عليررررررر  تعفيرررررررب  ولن هفعييرررررررب   وهفعيررررررروب   
ررب إعررا أعم مررن ن نارر   سرر ييا وتعمرر ه  عمررز ينارر  ديرر  و ىيرر  أ   وهمسررافي ب   وهم في 

ن أن ا ائ   د  نئز وائزفائزو فق  يصأف فا صيغا هتعم ز    أييسا يممن يك  تأ
وهالرررررررر  حررررررررزب ااغيرررررررر    compressibleهيررررررررك  تعمرررررررروت  ان ررررررررغ    يقررررررررزب مررررررررّ   

changeable   وهفزمئا المبedible أن  ي  ي فئ  من مب كعر  مينرا هعّدرو     
نمز ي  ير ت  در  أيكت و  عفزاو وعمنف تعم ز   ي  ي ي فئ  من   تتمز  تعم ت  دئك  تأ  ي رز  ت 

و تيسرراقدزب ممررز يي فرر  تعنحررز و أمينررا هتعحرر وث  أنرر  يقارر ن دلمررزن يحامررب تعحررزب 
 knowledgeableن يقرزب هيركت تع كرب ي فلرو  مقزدرب أ ومن ينز ي  ي يحس ن مرّ   

مرن هوتسرو تي ر   و وي أن يقرزب هيرك   هي فلرو تآلن  در ي   ك ي  ي فئر  مرن كعر  أنر إ
 is to beن ا رزه  فقر  ي فئر  مرن كعر  هيكرر أ addibleتعمرز   ا رزه  مقزدرب 

added   ررزفا   وفررا مررب كعرر  مرر عز  علَّرردمفو وعررتن صررأف فررا مررن همممنررا تإ درر ي 
يقررزب  نويررو مسررمو   فرر  يحس ررن أ drinkableن يقررزب همررز  شرر ير  أولن هفييررب  
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أن هتعفئرررري   صررررزحر  تعفئرررر  وتعمرررر ت    comprehensible   مقزدررررب يئررررهشررررم  ف
 drinkableهمرررز  شررر ور   ي ررز  مفئررو  و ويررر  يصررأف فرررا ولن هفيرروب  أن يقرررزب أه

أن تأمرروب  edibleمرروب  مقزدررب أن يقررزب هسررم  أويررو مسررمو   وعمررن ي يحس ررن 
رررب  هتعمّيررر  تأمرررب  وتعمررر ت  هتعصرررزعأ عألمرررب و ويممرررن فرررا و  ن يقرررزب هيررركت ألن هم في 

فر   Iam comfortableوعمنر  يائزفر  فرا مقزدرب  comfortableم سرا مر يأ  
نمرررز يقرررزب هأ ب  أنرررز يصرررأف فيررر  همررر يأ  وت  ن يقرررزب م ارررز  و ويممرررن فرررا لنرررا همسرررافي 

وعمررن ي  ويررو مسررمو  مررن تسرراقز  عرر  أع تنقررز  وم ررو  manageableهمسرراقي   
عمسررررا لو يررررو هتعرررركع أن ت knowledgeableن يقررررزب همسررررا لو  مقزدررررب يصررررأف أ

 و ي لر تع أع  وتعم ت   ينز هتعوتسو تي    ويسأب عن تأم  أ
وعمن ع  مبف يكت تعامله وتعايسره ومّير  مرن يرك  تعممسروعز  يار ك  دلفرا وتحر  

ررررر placableهيترررررب  و  suitabeدحسرررررر  دييرررررا مينرررررز  مّرررررب    oudubleع   و زهم سع
همميره  و  terribleهماسزمأ  و  placableقدوب  و هم acceptableهمسمو   و 

soluble  هكتترررررررررر  وcomfortable  هم ارررررررررز   أو همررررررررر يأ  دحسرررررررررر تعمينرررررررررا  و
sensible ررررررررررررررزف  أ هماقلرررررررررررررررر  و  changeableو همحسررررررررررررررروف  مررررررررررررررركع   و هحسف

comprehensible  همفئو   وbearable  هي  زب  وedible  مب   وىي   كعر و هيل
رررره  عفررررا وتحررررفررررا   فلفاررررزنو ويرررر  تادررررو أسرررر فنز كعرررر  فقررررزعوت هيزدررررب عل ررررغ   ن عرررر  يعمم

compressible    وهكررررر ي  درررررزيحا تrespectable صرررررزعأ علشررررر ر  هوpotable 
وهمّي  تع و تن   accessibleوهسئب تعمنزب   knowledgeableوهوتسو تي     

voluble حسررزن  همحررر عإوcharitable     وهيسرراحب تعيدررزadorable  وهوتكررر
و  3هdutableوهمز و عل  يدا   excitableوهس يو تعائي،   executableانفيك  تع

                                                 

 ble-و  -ibleو  -able"فا ا كما تعممسوعز  در  -: تعم تما  تع ماو  كميبانظر  3ه
ومحزكي  تعقيزف"  مكلا تعمكمو تعيلما تعي تيا  تعكل تن تعّزعث وتع تدو  تعمكل  تعّزنا 

 و1221  دغ ت   اش ين تأوب 123-132وتعّ ّون   
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فا ا كما صيغا تسر  تعممرزن  نمليل  ي ت  و ممز ع  يك  تإوي  ع  يك وت فا كع   ي ت  
رررلع   دلفارررين  فنقررروب همع م  ي رررز  أتعارررا يرررا مرررن مصرررزت  عغانرررز  ررردعأ  وهمعكم ررر   وهمعسم سع

  وي يقرره كعرر  slaughterو  swimming poolو  drowing officeويقوعررون 
 حك  عّ   فا   يب تعيل و

أو ولن ميررين عا كمررا مررب عفاررا عررا تعاررلت  صرريغا ننررز عسررنز دحزكررا إفحررو  تعقرروب أع
مرن تعمشراغلين مّير  و يحقاو وعو أننز اكم نز مز علير  أكنديا ملعفا من كك  وسزدقا أ

م رز  تعارا ير    منرز ف تحرا تأئرز ألا تعد رزعا فرا تعلغرا تعي ديرا وفقئفا تعيلو  من ي
 عفزا وتعمص لحز وييسا فا ا كما تأانك  عن تعالت  مّب يك  تأ

ب ع درررا ميرررين عمرررب سرررزدقا أو يحقرررا ن ناملررره تمايرررز  مقزدرررأفررر   مرررن كعررر  أو 
كنديا ّ  ن لصق  دزعلفا تعي داو فئو عيف مرن  دييرا نقرب تعلغرز   ممرز تا رأ مرن أ

ن مرب سرزدقا أعرن  و وديا  ف    إعا تعلغز  تأ صيودا نقب ح وه تعليز   تعي ديا
كنديررا تعاررا ايرر ف دزعمتررز  يرر  يمررون عرر  ميررزن مّيرر   و يحقررا مررن يررك  تعملصررقز  تأأ

 ممز تا أ من مّزب تع حقا تعاا كم نزو

 جمعي:نصفها عربي ونصفها اآلخر أع لفاظا  أال نستعمل 
في صرر ف مررن فرر     ت  ن دي ررئ  يرركير أديرر  مررن كعرر  مّيررإعررا أشررز   ينررز واكرر   تإ
و تعيونزنيرا ممرز يرا درزعلفا تعي درا  أعصزب تع حقا تع اينيا إكنديا علا تندئز   دلغا أ

كعر  أنر  ائر    وفا كع  مز في  من مسا علغانز تعكميلرا و مرف عئ ويائرزو فمرن أمّلرا
رر ت  إوب مررن يرركت تعقرر ن و وديررا مرر ب تعنصرره تأحزكررا فررا تعلغررز  تأ عررا اسررميا وعحع

رر وت   ع زمررن أشرري وكسرريمز  عررا تسررايمزب إمانزييررا فررا تعصررغ  فررا تعفيليررز  تعنوويررا  فعيعمع
و تعاررا تصرر لحوت دئررز عل يعررا علررا مينررا هتعوعحرر   تأصررغ يا أو onتع حقررا تعيونزنيررا 

ن مررزن  رري  تيدارر تتا  مررن تعشررا  وت  سع يزر   فأعصررقويز دزعكرركو  صررب مينزيررز هتعرركَّ أتعك 
علررررا الررررر  تأشررررريز  علحصرررروب علرررررا مصررررر لحز  مّرررررب تع اينيررررا أو تعيونزنيرررررا تع تعفرررررا 

phonon  وphoton  وelectron وتمرررررر  تعقعرررررر ن هويررررررك  مزنرررررر  يرررررر  ائرررررر   فررررررا أ
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وىي يزو وميزنا ككو  يرك  تأشريز   protonو  neutronو  nucleonتعمز ا  و 
أو  -وبهأعلرررررررا تعاررررررروتعا  هصرررررررو   وه رررررررو  و وهمئررررررر ر  وهنررررررروت   وهمايرررررررز ب  و

كنديررا وا كمررا دقررز  تع حقررا تأإصرر ت  يررلي  علررا حصرريلا  إو وعقرر  مزنرر   3هتدارر تتا 
و ن   تعغ دياع  عا تعي ديا تعمص لحز   إتعكك   وع هصواون  وه رولون  وهمئ درون  وهنعروع

عكزدئ  دئز عاو وي  عاشدّئ  دئك  تع حقا تأكنديا وش   إهمايز عون   إوهتدا تتيون  و
سرمز  علرا ىر ت  هحمر ون و درديا تأعحقروت تعروتو وتعنرون أنر عف يب تأأن يحاكون دأ

و هليررررر ون  علاحدرررررر ويرررررو يشرررررد  تعاصرررررغي و وعمرررررن ميررررره اررررروحا أعفرررررزا ه رررررولون  
ائر  مرز فرا يرك  تعروتو وتعنرون أوهمئ درون  وهمايرز عون  دمينرا تعانرزيا فرا تعصرغ  و 

كنديا ع  مب يكت تعامس  دزع حقا تأمينا تعكمو تعكع يمز  ينزيا  يعا تعاصغي ؟ و 
رر، عئرروتينقيررز   كع ز مئمررز مزنرر  وتييررا؟ وعمصوصرريز  عغررا ى ديررا عررن عغانررز وتفايررزب تعح 

ن نسايمب صيغا تعاصغي  تعي ديا ائزنز  علي ديا واشويئز عصفزتئز أيبَّ تمأعيف أسئبع وأ
يماع   و فنقوبع مّ    وع عرا   هص  يَّرا  وهد  يترا  وهميي   درا  وهن وع تيا  وهم ئعي   وع عرا؟ ومرزكت إه  

رررربَّ أي  تعيسرررريمون مصرررر اي    ديررررا تعيلميررررا عررررو أن ك  رررروم سررررمزتئز يصرررردأ علررررا ىرررر ت  هصع
اويي    وهمئ درررررررررو   وهمئ درررررررررون  وهمئ درررررررررو    ررررررررروم اون  وهصع ررررررررروم رررررررررواي   وهصع وهصع

و  phonicsو  phonemeوهمئ دوييررررررررر   وهمئ دوعيسرررررررررف  عاقزدرررررررررب مصررررررررر لحز  
phonon  وphonolife  هويو صرم  د مرزنا عر   نرين عنر   يفر    وelectrode  و
electron  وelectrom  هويررررررو سررررررديما مررررررن تعرررررركير وتعف ررررررا  وelectrolyte  و

electrolysis  عا؟إ 

كت تسايصر  إكنديا ن يدقا تسايمزب ديا يك  تعمص لحز  تأأعيلو أف ب  
وعئرز ن نحين وك تن مقزد   عئز ع ديا  مرن أعا حإا كمائز علا تعمشاغب دزعيلو  

 عكماوإعا أعفزا نصفئز ع دا ونصفئز أ
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 مصطلح يوضع ألدنى عالقة بالمعنى:ال

دررررزعميناو وحاررررا يررررك   ن تعمصرررر لأ يو ررررو أ نررررا م دسرررراوعمررررنم ي نررررنفع أ
كنديا  نفس ئز عيس   يعا ئز تعلغويا تعدسي ا دمل يرا ميزنيئرز تعيلميرا تعمص لحز  تأ

   يررز  ّعرر ف فلرريف مررن تعصررير إنئررز تصرر  لأ دئررز عئررك  تأىرر تاو ومررن أتع ييقررا  عرروي 
كت تسررررايزن إدمقررررزد   ع ديررررا عئررررز  مررررن  ون تينقيررررز  عشررررمب ا ميدئررررز   تيصرررر     

 تعلغا فا كع و يبع أتعمشاغب دزعيلو  

ي  كنديرا يرل ع مرن تعميرزنا تع ييقرا مرزمّر  تعمصر لحز  تأأن أمز تي عز  درأ
كنديرا عرن ىير  ما رلو فرا تعلغرا تأ يف فرزا تعي ديرا فئرو مر   ي يصر     إعال ي  تأ

  يزتب تعلغا تعي دياووي عز ٍه د
 عجمية:من شيوع األلفاظ األ ضرورة الحدّ 

عيمررب علررا تعحرر ف مررن امررزّ  شرريو  عررا  رر و   تإ ميرر ت  أوي ف ررا دنررز يرركت تعمرر   
عكميرررررررا علرررررررا ىررررررر ت  هتع ت يرررررررو  وهتعالفرررررررون  وهتعدنررررررر وب  وهتعف تمرررررررب  تأعفرررررررزا تأ

ررررر ح علرررررا دقزتئرررررز ديرررررا  وهتييسرررررواور  وهتعئيليومرررررودا   وهتعممديررررروا    تعارررررا ي ص 
، مّب   يا  يعرا تعلفرا تعمدئو ين دزعلغز  تأ درا تأكنكنديا ماك عين دمماله تعح كع

و أديرر  تعاوت رررو وتيصرر    علررا تعمينرررا   إيف فررا حررين أنف  يررا تع يعرررا ي اررأاا 
عفرررزا أو أشررردزيئز  أو تأ ديزععميفرررا تعمصررر لأ وعررريف تأمررر  مررركع  فرررا أعف مرررن يرررك 

عفزا وى تدائز مو أن تعمص لأ ي يد و ديا تعمقا حا عئك  تأدصيودا تعمقزد   تعي  
1هكت شز  تسايمزع  وا توعا  تأعسناوإ و ى يدز  أ صيدز  

2
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