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 ن اءاإلغ  ن الثّراء و  مي ب ي  ل  ل ح الع  ط  الُمص  
 األستاذ الدكتور جالل شوقي

 جامعة قطر -عميد كلية الهندسة
 ملخص:

إنَّ التوسع المعرفي والتقدُّم العلمي والتطوُّر التكنولوجي تقتضي جميعها استعمال 
كاندد  او ميددة َجدددم متيايددد  مددن اوللدداي والتعطيددرا  وتطويعهددا واسددتادا ها  ومددن  نددا  عدددد  

الطالغة للالاي على اللغة وُقدرتها على ُمواكطة مسيرة الاضارة  والطقاء فدي ُيمدرة اللغدا  
الايَّددة  و ددو المددر ى يتددتنى إى طتددوفير إمكانيددا  اينجددان والتنميددة   ددتن اللغددة فددي  لدد  

 طاد.و م طاَء ق تن اطن آدم نلسه ال ي إن اُلصين طالعُ 

ط دددددكل لددددداي علدددددى رافددددددين الساسددددديين مدددددن روافدددددد  إنَّ الدراسدددددة الااليدددددة تركمدددددي 
ووسدالل إننداء  د ا اللسدان   المصطلح العلمدي  مدا ال دراء الد اتي للغدة العرطيدة مدن جهدة

 من جهة اللرى.

فلدي مجددال ال َّدراء اللغددوي ُنقددددم  ندا عدددة نمدا ف لل ددراء اللليددي للغدة العرطيددة رجعنددا 
فيمددا يلددي اوسددماء واوفعددال  و لدد   فيهددا إلددى العديددد مددن كتددن فقدده اللغددة ومعاجمهددا

كد ل  ن دير  ندا   كما قمنا طإجراء مقارنا  مع مقاطالتها فدي اللغدا  اولدرى  والصلا 
و دي   إلى طعض المصطلاا  الدقيقدة التدي ورد  كر دا فدي كتدن التدرام العلمدي العرطدي

 ُمواَضَعا  ما الْارانا الن نستعملها في كتاطاتنا العلمية المعاصرة.

ايدم إن   فهدي مسدتلة عييمدُة ال دتن طالغدة اللطدورة  ايويدة اللغويدةا قضية الالمَّ 
نسانية التي ما َطرا  تتضاعف كل  ماني آىف الكلما  تستجدُّ على سااة المعرفة ايإ 
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ومددن  ددمم فددإْن لددم يددتمكن فقهدداء اللغددة   سددنوا  طددل فددي طعددض المجدداى  كددل الرطددع سددنوا 
ىستادا ا  اللليية التدي تدتم فدي اللغدا  طالتعاون والم اركة مع ال ل العلم من مواكطة ا

 طا  ماكومًا على اللغة طالتللمف عن ركن اللغا  العلمية المعاصرة.  ةالعلمية الايَّ 

إن مقيدداح ايويددة اللغددة يكمددن فددي إمكانيددة إننالهددا طتطويددع الللدداي  وتعدداطير جديدددة 
 دمم فإنندا نعدرض ومدن   لتواكدن التقددم المعرفدي المعاصدر  وتركيطها وتكوينها واستادا ها

وطدالتكوين مدن   وطالتركيدن مدن مقداطع    نا لال تقاق اللليي ططريق الس م من كلمدا 
كما تتطرق الدراسة إلى مجال التعرين طملهوم تطويع الللي اوجنطي  .مجموعا  الارف

عرطيدة دون الن يكدون لهد ا الللددي  صددطغةً  هإ و لد  طصدطغإ   الددليل عندد نقلده للسددان العرطدي
 طية.الصل في العر 

الن  لمعددارف اينسددانية طددا  مددن الضددروريونيددرًا للسددرعة اللالقددة التددي تييددد طهددا ا
  ُنْادَدم طلدرًة  اللدة فدي سدرعة نقدل المعدارف والعلدوم والتكنولوجيدا  إلدى اللسدان العرطدي

 إْن كنما جادين في اللااق طالموكن العلمي الُمتسارع الُلطى.

 المحتويات

 مصادر الللي العرطي العلمي: -1

 در من اوصول العرطية.مصا -1.1

 مصادر من اوصول نير العرطية. -1.1

 تعريلا . -1

 الم لة: - راء اللغة العرطية -3

 الفعال التجرطة واىلتطار. -3.1
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 ترتين الطكاء والدمع. -3.1

 الفعال النير والرؤية وتصويطهما. -3.3

 المراض العين. -3.3

 العسل. -3.3

 تعدُّد المعاني لللي الوااد. -3.3

 إنناء اللغة من اوصول العرطية: -3

 اينناء من الترام. -3.1

 تين.ماينناء طالنا  من كل 3.1

 دراسة مقارنة. -اوصيل والدليل في المعاجم المعاصرة -3

 إنناء اللغة طالنا  المقاطل لألللاي اىلتصاقية. -3

 .لالصة الطام

 مصادر ومراجع.



 -13- 

 مصادر اللَّفظ العربي العلمي: -1

 موعتين متطاينتين  ما:يمكن تقسيم مصادر الللي العرطي العلمي إلى مج

 مصادر من اوصول العرطية: -1.1

 وت مل على ما يلي:  (1–)الملطط 

 وعاء اللغة العرطية طمدا فدي  لد وُت كَّل   الللاي اللغة من الترام العرطي الضلم -1.11
وتعتطر اللغدة  .والمتطاينا  واللروق اللغوية واوضداد  وقريطا  المعاني  المترادفا 

ونسددوق فيمددا يلددي مددن   غددا  العددالم إن لددم تكددن الننا ددا جميعدداً العرطيددة مددن الننددى ل
تتضدددح منهدددا   الم لدددة ونمدددا ف مدددن ال دددراء اللغدددوي فدددي اوسدددماء والصدددلا  واوفعدددال

 القدرا  الهاللة له ا اللسان.

طدد  قددديماً  -1.11 ومنهددا اوللدداي التددي دللدد  القددرآن الكددريم كسددندح   اوللدداي التددي ُعرد
ستطرق  وسلسطيل  وقسورة   وم كاة  وينجطيل على سطيل الم ال.  وفردوح وا 

والكلمدددا  الدددواردة فدددي القدددرآن الكدددريم التدددي التلدددف عليهدددا القددددماء العرطيدددة  دددي الم 
إى    دي فدي الواقدع العجميدة فدي الصدلها الطعيدد   ي في الواقع العجميدة  العجمية

طدد  فددي الجا ليددة  عمالها فدديوورد  فددي القددرآن الكددريم طعددد الن جددرى اسددت  النهددا ُعرد
دددإالجا ليدددة وانضدددم  طددد ل   ودللددد  فدددي عدددداد اللسدددان   ال  اللغدددة العرطيدددةلدددى مإ

 العرطي.

 المولَّد ال الع ال ي ادم له تغيُّر في اىستعمال طعد عصر الرواية. -1.13

 اوللاي التي يجري ا تقاقها وناتها. – 1.13

 واى تقاق على  ال ة النواع  ي:
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 اى تقاق الصغير الو اوصغر. -

 .الكطيرواى تقاق  -

 واى تقاق اوكطر. -

 فينقسم قسمين  ما: -وُيعرف اليضًا طاى تقاق الكطار –الما النا  

 يسي.طوكهرومغنا  النا  من كلمتين م ل طرمالي -

وُيعدرف   الهيللدة )ى إلده إى اللده(  والناد  مدن جملدة كالم دكنة )مدا  داء اللده كدان( -
 طالنا  اللعلي.

 اد ون في العصر الاديم.و و ما استعمله الم  مالُمادَ  -1.13

ليقاطددل الصدداًل الجنطيددًا  ا  غومنهددا مددا ُيصدا  الللداي تُن ددت إن دداًء الو تطتددع اطتددداعاً  -1.13
 طادلة الو ىاقة )كاسعة(.
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 مصادر من األصول غير العربية – 1.1
 ويتضمن: ، (2–)المخطط 

اي وُتعددرف  دد ل اوللدداي طاوللدد  الللايددًا الجنطيددة يجددري تطويعهددا للسددان العرطددي -12.1
طددددة  -السددددطوانة -جغرافيددددا -منهددددا علددددى سددددطيل الم ددددال ى الاصددددر: فلسددددلة  المعرَّ
 -ُك دددد  -دسدددتور -قدددانون –قندددديل  -قطَّددددان -طسددد  -طنكدددام -طسدددتان -إكسدددير
  ندام. -نمو ف -موسيقى -مإْس 

طددة -1.11  -نڤمجلددد -لمددرطمُ  -طسددترم ددل مُ   الللايددًا يجددري ا ددتقاقها مددن اوللدداي المعرَّ
 متللي.

يدددًا نيدددر عرطيدددة تُقطدددل علدددى االهدددا دون تغييدددر  سدددوى تاويدددل رسدددمها إلدددى الللا -1.13
 الدليلة على الناو اآلتي:الاروف العرطية  ويمكن تصنيف   ل اوللاي 

 م ل:  الللاي العجمية ُقطل  ل دَّة  يوعها -1.131

     -فدددديلم -يمدددداـللللاپ -إنددددييم -ددددديروحڤ -طكتيريددددا -يددددوترونن -اليددددون - رمددددون           
 .سيملونية -سينما

ايم إنها الصداًل مناوتدة مدن جملدة   الللاي الجنطية ُقطل  لعدم إمكان تعريطها -1.131
 م ال  ل :  في لسانها اوصلي

 فورتران. -يونسكو -اليدي -ليير -رادار         

د طها تلليد اوعالم منها: -1.131  الللاي ُقصإ

 في مجال السماء ال جر والنطاتا  واوي ار: -1.1331
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 –ورجيلددددددددوح(  -لددددددددى ال دددددددداعر الالتيندددددددديإيليددددددددة )نسددددددددطة ورج -ناطليونيددددددددة       
 جورطات وف. -و نطونية

 ه: تيودور طلهارح(.في مجال السماء اومراض طلهارسيا )نسطة إلى مكت لإ  -1.1331

طاسددكال )وادددة ضددغط  –فددي مجددال وادددا  القيدداح : نيددوتن )وادددة قددوة(  -1.1333
جهاد  كولومن )وادة ال انة الكهرطالية(. -(وا 

 -لدداي ُقطلدد  لتكددريح التوايددد العددالمي م ددل طادلددا  وادددا  القيدداح: جيجدداالل -133 1
 نانو. -ميكرو -سنتي -ديكا -كيلو -ميجا

م دددل السددددماء   وتكددددون نالطدددًا كلمدددا  التصدددداقية  ندددا الللددداي دالَّدددة علددددى المكود  -1.133
 العقاقير واودوية.

اليَّ  –فدددي صددددر الاضدددارة ايسدددالمية  – ددد ا ولدددم يجدددد علمددداء العدددرن والمسدددلمين 
َطْيدد النهدم دالطدوا مدع  لد  علدى الطادم والسدعي   نضاضة في اللجوء إلى طريدق التعريدن

وكلمدددة   م دددال  لددد  كلمدددة قاور مددداطيقيق ومقاطلهدددا قعلدددم العدددددق  ييجددداد الللدددي المقاطدددل
قالجيومطريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداق ومقاطلهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا قعلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم الهندسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةق.
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 تعريفات: -.

الن  –  اللغة وطرالق تنميتها ونان مقدمون على طام إمكانا -لعلَّه من المناسن
و لدد  سددعيًا لطيددان المقصددد   ن ددير  نددا طإيجدداي إلددى ال ددهر تعريلددا  المواصددلا  اللغويددة

 وتاديد المنهج.
 اللغة:

الي الدددتالف   : سدددمع  لغددداتإهمويقدددال  الصدددوا  يعطددددر طهدددا كدددل قدددوم عدددن النراضدددهم
 كالمهم.

 المصطلح العلمي:

 لتعني ملهومًا علميًا مادَّدًا.  و كلمة الو الك ر يتم اىتلاق على تلصيصها
 القياس في اللغة:

 الو  و استنطاط مجهول من معلوم.   و ردُّ ال يء إلى نييرل )المعجم الوسيط(

فهدددو مدددن كدددالم العدددرنق. ويدددرد فدددي   قمدددا قددديح علدددى كدددالم العددرن يقددول اطدددن جنَّدددي:
 قالصااح في اللغة والعلومق.

و ددددو   الم دددداطهة طينهمددددا القيدددداح )اللغددددوي( امددددل كلمددددة علددددى اللددددرى عددددن طريددددق
 قسمان:  كلي ومعنوي.

م ددل   القيدداح ال ددكلي تكددون فيدده الم دداطهة طددين الكلمتددين قالمددًة علددى الصددورة -ال
 تو ُّهم الصالة الياء في قالعيادق اماًل على قعيدق.
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  تكدددون فيددده الم ددداطهة طدددين الكلمتدددين قالمدددة علدددى المعندددى ويالمعندددالقيددداح  –ن 
وفددي تضددمين فعددل   فددي نياطددة طعددض الاددروف عددن طعددضويك ددر  دد ا فددي اللغددة العرطيددة 

 معنى آلر.
 المعرَّب القديم:

ومنهددا   مددا دلددل فددي لغددة العددرن قطددل الجا ليددة مددن الللدداي طوَّعهددا العددرن للسددانهم
 ن كر منها على سطيل الم ال ى الاصر ما يتتي:  كلما  دلل  القرآن الكريم

 ل()سريانية اوص    الرطَّانيون -الطور -اليمم  -طه

)روميدددددددددة اوصدددددددددل(    اللردوح -القسطاح -السراط
 )اط ية اوصل(      كللين -م كاة 

)اورانيددددددة اوصددددددل(        ْيَ  ل 
ْلكًا مضافًا إلى اللغة.  وللاَي عرطيةً اوالتعرين  نا صيَّر    ومإ

 الُمولَّد:

 الُماَدم من كلد  يء.

ر فدددي اىسدددتعمال طعدددد يُّدددغكدددل للدددي  عرطددديم اوصدددل اددددم لددده ت :المولَّدددد مدددن الكدددالم
 د في الطوادي( )عن المعجم  332و   د في الاواضر122عصر الرواية )الي طعد عام 

 -دفَّدددة -فيلسدددوف -جلسدددة –( ومدددن الم لدددة اوللددداي المولمددددة: جلَّددد  1233ي   الوسددديط
 توقيع. - يلة -ن ر الكتن -مليمة -إقطاع -قدح -ضريطة - ريط -مسرح -مرطى
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 ث:الُمْحد  

و داع فدي لغدة الايداة العامدة   استعمله الُماد ون في العصدر الادديم الللي ال ي
 -لرسددانة -جددرَّار -طهددو -مطددارية -: طددرمادومددن الم لددة المادددم  )عددن المعجددم الوسدديط(

 الركان ارن. -مْرَسم -مرجع -مدير -مدرَّف -دطُّوح
 االشتقاق:

صدلية  متلق  معه فدي المعندى وفدي الادروف او ُيقصد طه استلراف للي  من آلر 
 الو استنطاط صيغة من اللرى.

  لطنية الكلمة طالنسطة إلى مصدر ا يتضمَّن إطالةً  -لفي النلن صور  –واى تقاق 
 ولعلَّ   ا الطريق  و القرن الطرق والك ر ا نتاجًا في تنمية اللغة.

د   و نددا  آىف الكلمددا  الم ددتقة يجددري اسددتعمالها فددي يسددر وسالسددة وتددمَّ التعددوُّ
  والااسدددون  والااسدددن  والاوَّامدددة  م دددل: السددديارة  عدددن الللدددي اوجنطددديعليهدددا اسدددتغناًء 

 والهاتف.

( اى تقاق  و َصْوُغ كلمة من اللرى على اسدن 311: 1وفي المعجم الوسيط )
 ويمكن التعرُّف على النواع الرطعة من اى تقاق  ي:  قوانين الصرَّف

 عند إطالقه.إليه اى تقاق  فو و ما ينصر   اى تقاق الصغير الو اوصغر -ال

 وجط .  م ل ج ن  ويسمى طالقلن  اى تقاق الكطير -ن

 ويسمى ايطدال.  اى تقاق اوكطر -ف
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ددله فيمددا يلددي   اى ددتقاق الكطددار -د و ددو النادد  )إمددا مددن كلمتددين الو مددن جملددة(  ونلصد
 نيرًا و ميته في   ل الدراسة.

 النحت )أو االشتقاق الكبار(:

من مجموع اروف كلماتها كلمٌة فد َّة تَدُدلُّ  َفتُْنَيعُ   و و الن ُيعمد إلى كلمتين الو جملة
 الو الجملة نلسها.  على ما كان  َتُدلُّ عليه الكلما 

  والناددد  اىسدددمي  الناددد  الوصدددلي: لمتدددين ينقسدددم  ال دددة الندددواع  ددديفالناددد  مدددن ك
   ل الدراسة. كما جاء في صدر  والنا  النسطي

الوْيَلمدة : (  فمن الم لتهAcronym الما النا  من جملة )وُيعرف في الغرن طكلمة
ادددديم علددددى   الَاْيعلددددة )اددددي علددددى الصددددالة –الم ددددتلة )مددددا  دددداء اللدددده(  –)ويددددل ومدددده( 

الصددلعمة )صددلى  –اللدده عدددوم (  طدد الكطتعددة )ك -الطْلطقَددة )الطددال اللدده طقدداء ( –اللددالح(
 الله(. الهيللة )ى إله إىم  -عليه وسلم(الله 

 التركيب )المزجي(:

 اح الجمع طين عناصر مستقلة  وا  دىلة.يقوم على الس
از:  الم ج 

اسدددم لمدددا اُلريدددد طددده نيدددر مدددا ُوضدددع لددده لمناسدددطة طينهمدددا )عدددن قالصدددااح فدددي اللغدددة 
 (.111 -والعلومق

 المجاي من الكالم ما تجاوي ما ُوضع له من معنى )عن المعجم الوسيط(.
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إلددى معنددى آلددر وندده نقددُل الللددي مددن معنددال الاقيقددي   والمجدداي نقددل طاكددم التعريددف
 و ل  طوساطة عالقة فنية ترطط طين الللي ومدلوله المجايي.  ليح له طاكم وضعه

 اإلسناد:

 (.333 :1ضمُّ كلمة إلى اللرى على وجه  يليد معنى تامًا. )عن المعجم الوسيط  
 التعريب:

وطدد ل  ُيصدديدر   اسددتعمال العددرن الللايددًا العجميدددًة علددى طددريقتهم فددي النطددق والللددي
   اللغة.ويضمُّه إلى مإاَل   ريُن الللَي عرطياً التع

عندد نقلهدا طلليهدا اوجنطددي  عرطيدة    دو صدطا الكلمددة طصدطغة  اللدرى  طعطدارة   التعريدنُ و 
 إلى اللغة العرطية. )عن المعجم الوسيط(.

الو  ددددو إلضدددداُع الللدددديإ   العرطددددي هددددا لتناسددددن النطددددقَ وتنغيمُ  الو  ددددو تطويددددُع الكلمددددةإ 
آىُف اوللداي اوعجميدة  العرطيدةَ  وعن  د ل الطريقدة دللد  اللغدةَ   اوجنطي وويان عرطية
 التي ُسمدي  قمعرَّطةق.

 :الُمعرَّب

)عدن المعجدم  .الو القلدن  الو الييدادة   و الللي اوجنطي ال ي نيَّرل العرُن طالنقي 
 الوسيط(.

 الو إن  ل  فهو ما استعملته العرن من اوللاي الموضوعة لمعان  في نير لغتها.

ْطتُددده العدددرن   عريدددن اىسدددم اوعجمدددي الن تتلدددوَّل طددده العدددرن علدددى منهاجهدددات تقدددول عرَّ
 م ال  ل :  والعرطته اليضًا )عن قملتار الصااحق للجو ري(
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 :وفددددي قالمعددددرَّنق للجددددواليقي  (Claudius Ptolemeousططليمددددوح القلددددو ي )
طُة  ي عجميٌَّة طاعتطار اوصل  لاال.ٌة طاعتطار اعرطيَّ   الكلماُ  المعرَّ

 قرار التعريب:

م( الن ُتسدتعمل طعدض 1133الجاي مجمع اللغة العرطية طالقدا رة )الد ي الن دن سدنة  
 اوللاي اوعجمية عند الضرورة على طريقة العرن في تعريطهم.

طاددددروف   هالي كتاطتُدددد  الللدددديإ اوعجمددددي فددددي اللغددددةإ العرطيددددة والتعريددددن يعنددددي إدلددددالَ 
عطاؤل اكم اللليإ العرطي  عرطية   سواء المكدن جعلُده علدى وين  مدن اوويان العرطيدة الم   وا 
 ى.

 الترجمة:

 إ ا فسَّرل طلسان  آلر. يقال: ترجم الكالم

 )عن قملتار الصااحق للجو ري(.
 النقل:

 التاويل من لسان  إلى آلر.

 التَّدخيل:

الي قطولهددا   قطددول طعددض اوللدداي اوعجميددة )اوجنطيددة( دون الن ُتَمددحَّ طددتدنى تغييددر
 مع تغيير رسمها إلى الاروف العرطية.  تها كما  ي في لغاتها اوصليةالم على عإ 

 الدخيل:
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: م دددل   ددو الللددي اوجنطددي الددد ي دلددل العرطيددة دون تغييددر )عدددن المعجددم الوسدديط(
 كتالوف. - رمون -الوطرا -سينما -فيديو -راديو -رادار -تليلون –الكسيجين 

 (Affixationلصاق: )اإل 

طدل  دي مجدرَّد   وعناصر اللرى ى دىلة مسدتقلة لهدا  ةالجمع طين عنصر  ي دىل
و ددي فدي الواقددع القدل  ددتنًا مدن اددروف المعداني التددي   ادروف تيهددر معانيهدا فددي نير دا

 تؤدي وييلتها في التركين مع ااتلايها طاستقاللها ال كلي.

 ويقصد طايلصاق الن ُتضاف إلى الساح الكلمة.

 Prefixيالدة في صدر ا تسمى ساطقة: 

 Suffixي عجي ا تسمى ىاقة: الو ف

 (Infixالو في وسطها تسمى ا وًا الو دوالل: )
 اللغة االلتصاقية:

  ي اللغة التي تؤدي طها الرواطط الصرفية طوساطة يوالد تضاف إلى اوصل اللغوي.

   ا ويغلن على اللغا  اووروطية اىعتماد على السواطق واللوااق في َصْوغ الكلمة.

ين طدو  -و ي فدي اوصدل لغدٌة ا دتقاقية -مة فارقًا الساسيًا طين اللغة العرطيةوت كدل   ل السد 
 اللغا  الغرطية ومعيمها لغا  التصاقية.
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 بيان إحصائي

 المصدر

 عدد الكلما  )اوالي(

طة الماد ة دةالمولَّ   الدليلة المعرَّ

 131 313 323 313 القا رة قالمعجم الوسيطق

  1313   اليقيالعرنق للجو  كالم قالمعرَّن من

 ث ر اء اللغة العربيَّة: -3

 لد  طلضدل   ى    الن اللسان العرطي من الننى اولسنة إن لم يكن الننا دا قاططدة
فضدداًل عددن   ومددن اوسددماء والصددلا  واوفعددال  مددا ياويدده مددن اوطنيددة المجددرَّدة والمييدددة

ولقددد طلغدد    واوضددداد ةواللددروق اللغويدد  والمتطاينددا   مكانددا  الهاللددة مددن المترادفددا ايإ 
مكانددددا  ادددددمًا ى يصددددمد المامدددده الي ادعدددداء طقصددددور اللغددددة العرطيددددة عددددن النمددددو  دددد ل ايإ 

نجددايا  المضددطرد لمواجهددة متطلَّطددا  العصددر الااضددر الدد ي يتَّسددم ططلددرة  اللددة فددي ايإ 
ومددن  ددمَّ طاتدد  الااجددة ماسَّددة إلددى تواصددل صدديانة اوللدداي   وفددي المعلومددا  والمعددارف

اددددا ها لمالاقدددة التقددددم المددد  ل الددد ي  دددهدل القدددرن الع دددرونالعرطيدددة ون والددد ي   اتهدددا وا 
 سينوء طتطعاته القرن الاادي والع رون.

سدواء   نعرض فيما يلي طعض نما ف والم لة لجوانن ملتللة مدن  دراء اللغدة العرطيدة
نقصددددد منهددددا مجددددرَّد التدددددليل علددددى   فددددي اوسددددماء الو الصددددلا  الو اوفعددددال الو التعطيددددرا 

وتتضددمن اوم لددة مددا   وعلددو دقتهددا  و دددة ايويتهددا   دد ل اللغددة وسددعة إمكاناتهددا عيمددة
 يلي:
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 األفعال:
 لليًا( 33)  الفعال التجرطة واىلتطار -3.1
 لليًا( 32)   ترتين الطكاء والدمع  -3.1
 لليًا( 33) يطهما و الفعال النير والرؤية وتص -3.3

 األسماء والصفات:
 (للياً  133)  المراض العين -3.3
 نجلييية(لليًا في اللغة ايإ  13لليًا في مقاطل  11)   العسل  -3.3
 مثال لثراء اللغة في األفعال: -3.1

 (33) (1)الفعال التجرطة واىلتطار
 الْاَسْس  ال يء
 التطر  ال يء
 اْسَتْ َلَف ال يء
 اْسَتْقصى الغرض

 ال يء فَ  َ نْ تَ اسْ 
 ال يء ْن ُ الْ اَ 
 التجرين(   ال يء )اىعتطار=رْ طَ تَ اعْ 
 ال يء  ُ ا رْ طَ 
   ما عندلرْ وطُ   ال يء  ُ رْ طُ 
 لالمرَ   ُ وْ وطلَ     ال يءوْ لَ طَ 

                                                 

 .31  31( راجع كتان قجوا ر اوللايق لقدامة طن جعلر   ي( 1
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   ال يءرْ اَّ طَ تَ 
 طر  ال يء )التدطير= اىلتطار(دَّ تَ 

 ف الوصافهوتعرَّ   ف ال يءتعرَّ 
 ط  ال يءجرَّ 
   ال يء وجسس  نطضهسْ سَ جَ 
   ال يءرفْ اَ اَ 
 واجج  قعرل  ال يء  ُ جْ جَ اَ 
 يء  ال سْ سَ اَ 
   ال يءرْ صَ اَ 
   ال يءرْ طَ لَ 
 ق  ال يء ُ 
   ال يءتْ طَ رَ 
   ال يءيْ رُ 
 ال يء  ُ لْ اوَ يَ 
 ر الجرحطْ سَ وَ   روْ الغَ  رَ طَ وسَ   ال يء  ُ رْ طَ سَ 
   ال يءمْ مَ  َ 

  هإدُ  ال يء
 َعاْ رُ  ال يء
 عاْمل  ال يء
 وعجْمُ  عودل   َعَجْمُ  ال يء

 وَعَجَمْتُه الُلُطون
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 ُ  قناتهيْ َنمَ 
 / َفلَّي  ال يءي َفلَ 

 قإْس  ال يء
 مارْس  ال يء

   ال يءسْ َمس
 :مثال لثراء اللغة في ترتيب األفعال واألحوال -3.1

 (32) (1)ترتين الطكاء والدَّمع      
 اْنَرْوَرق  العيُن إ ا امتأل  من الدَّمع ولم َيْلْض. -1
 د الدَّمُع فيها ولم َيلإض.َتَرْقَرَق  العيُن إ ا تردَّ  -1

 العيُن تدَمُع َدْمعًا.دَمَع   -3

 .َ َمَعْ  العيُن تْهَمُع َ ْمعاً  -3

م.  َرَف  العيُن تْ رف َ ْرفًا و ريلاً   -3  ك ا َعَسَمْ  تْعسإ

 وطك  عليه.  طَك  العيُن تطكي ُطكاًء َوُطكاً  -3

 ُف َوْكلًا ووكيلًا.  العيُن َتكإ لَ وكَ  -1

 َسَجم  العين تْسُجُم َسْجمًا. -1

 ًى.ْهاَل استهلَّ  العيُن َتْسَتهلُّ است -1

 نًا.َ َمَل  العيَن َتهُمُل َ ْماًل وَ َماَل  -12

 طًا.َاَلَطْ  العيُن َتْنَالُن انااَل انْ  -11

 معق الدَّ رُّ لَ و و تَ   اً ضاضَ فَ ارْ  ضُّ فَ   العيُن ترْ ضَّ فَ ارْ  -11

                                                 

 .311-313( راجع كتان قجوا ر ته ين اوللايق ىطن الُسكي    الصلاا  : ( 1
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 اًى.طَ إسْ  لُ طإ سْ تُ    العينُ لَ طَ السْ  -13

 قًا.سْ نَ  سقُ غْ تَ    العينُ قَ سَ نَ  -13

 ال.رى وسَ جَ  إ ا الدمعُ  عَ رإ  َ  -13

 .ضاً يْ فَ  تليُض    العينُ اضَ فَ  -13

 ااً سَ  حُّ سُ تَ    العينُ اَّ سَ  -11

 اية(.اللد  ل الدمعُ طلَّ  إ ا)  اىً ضَ إلْ  ضلُ لْ تُ    العينُ لَ ضَ اللْ  -11

 مع.ها طالدَّ ر سيالنُ إ ا ك ُ  فُ رَ مْ تَ  رج  العينُ مَ  -11

 إ ا نيل  الدموع كالمطر.  ياً مْ ي  َ مإ هْ تَ    العينُ مَ  َ  -12

 :(3)قالويُ 

 .لهت  ا تهيإجهش طالطكاء ال -11

 .كاله صو ط ا كان لإ  المرء جَ  َ ونَ  نَ اَ ونَ  -11/13

  ا صاح مع طكاله.إل المرء وَ والعْ  -13
 :(3)ويضيف قدامة طن جعلر

 انتان. -13
 ل.وَ لْ وَ  -13
 ناح. -11
 خ.رَ صَ  -11
 .نَّ الَ  -11

                                                 

 .121( راجع كتان قفقه اللغة وسرُّ العرطيةق لل عالطي   صلاة ( 3
 .311ق صلاة ( راجع كتان قجوا ر اوللاي( 3
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.رَ  -32  نَّ
 مثال لثراء اللغة في األفعال: -3.3

 (33) (3)الفعال النير والرؤية وتصويطهما
 الْطصر

 ار إليهوال َ  ال يءَ  رَ الْ تَ 
 التطع المرء ال يء طصرل الرال لماًا طاصرًا.: الطصر
 ارتتى
 ر إلى ال يء ط دة  وادَّة .نيَ : قالْر َ 

 است هد
 ويرى طه عوارًا.  ن ر ال ون ورفعه لينير إلى صلاقته الو سلافته: است فَّ 
 استعرض
ياًل طهدا مدن ال دمح ُمسدت إلى ال يء واضعًا يددل علدى ااجطده نير: استوضح  استكف

 اتى يستطين المنيور إليه.
 الدام المرء النير مع سكون: دَ الْسجَ 

 نير إلى ال يء ط دَّة وادَّة: السفَّ النير
 الْ َا َ 

= الَسفَّ   الَ فَّ
   طه عينيلاكتا: ل اَ اْكتَ 

 َعن النيرالمْ  -اللقى إليه نيرل
                                                 

 ( راجع كتان قفقه اللغةق وطي منصور إسماعيل ال عالطي.( 3
 ك ا كتان قجوا ر اوللايق لقدامة طن جعلر.
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 آَنَح 
 ْ َطعَ الَ 
 اد ما من الليع.فتح المرء جميع عينيه مع نيان سو : َق الطصرَطرإ 
 فتح جميع عينيه اتى وو ما.: قرَّ طَ 

 رُمْطصَ  -طصيرة -ا طصريَّ  –طُصر طه : رَطصُ 
 .وتتمَّل العطافه: لتتمَّ 
 .ال يء رتطصَّ 

َر الهاللَ   نير المرُء إلى الفق الهالل لليلته ليرال ويتطيَّنه.: تطصَّ
 تلاَيرَ 

 تلاَوي
ته وَسَقمإ استك اف صإ  صدنير في كتان الو في اسان الو تقرير طق: تصلَّح  هاَّ

 نيتلاَّصته عيْ  –تلرَّسته عيني 
ح  نير إلى ال يء نير الُمْسَتْ طإ : َتَوضَّ

 َاَتَرْتُه عْيني
 َاَجَمْتُه عيني

 والادَّ النير عند اللوف  طالا المرُء في فتح جميع عينيه: َاَدفَ 
 رَمى ال يء ططصرل مع ادَّةإ نير: َاَدفَ 

 ادَّد الطصر
 ادَّق ططصرل ناول. -تح جميَع عينيه ليدقدق النيرَادَّق: ف
 : فتح جميع عينيه و و ُمليَّع الو ُمهدَّدَامَّجَ 
َلق ْماَل : َامإ  ُقهمافتح جميع عينيه اتى انقلن اإ
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 .َدقَّق النير
 ه في النيرنَ المرُء عيْ  رَدْنَقَح: كسَ 

 رالى: الرؤية طالعين
 راقن
 راَمق

 ن.ق: نير إلى ال يء طمجامع العيمَ رَ 
 الدام النير: رنا إليه
 د ا َ 

 فعينيه دون الن َيْطرإ  فتح المرءُ : َ َلَي 
ددنإ  نا إْن نيددر إلددى ال دديء نيددرَ  ددلنه و ددلن إليدده ُ ددُلونًا وَ ددلْ : َ ددَلنَ  والكددارل   مندده المتَعجد
 والمطغض إيال.  له
 فَ َ نإ 
  هادة -م هد -م هود:  هد

 ه في النير= َدْنَقح عاينَطْرَفَش: كسَر المرُء عين
 َعَجَمْتُه عيني

 المرُء طعينه. إ ا كاسرَ  ناَضنَ 
 َي عنه م َللإ  إلى ال يءإ كاللَّماةإ  َنَيرَ : ةً ىَح لْواَ 

 وىاي الكنافه  َايَ َى 
 َوَي َى 

 لاَي: نير إلى ال يء من جانن الُ نه
 مَح: نير إلى ال يء طعجلةلَ 
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 مدَّ ناول طصرل
 منيار -مناير -نير: منيور

 ه طغلَّ وعداوةنير َ ْيرًا: نير إلي
 طعين الماطَّة. نيَر إلى ال يءإ : ْلقنَيَر نْيرَة  ي عَ 

 َنَلَ  طعينه وما يال َيْنُلُ  إليه نلو ًا.

 ر إلى جميع ما في المكان اتى َيْعرإَفه.: نيَ َنَلَض المكان َنْلضاً 

 ثراء اللغة في األسماء والصفات: -3.3

 (161أمراض العين )
 –مكاناتهدا الهاللدة ا  معدرض الادديم عدن  دراء اللغدة و  ونان في -لعلمه من المناسن

لددى مجموعدة مددن المدراض العددين ورد  فددي قالرجدوية فددي المدراض العددينق لنددايم إالن ن دير 
  تسدنَّى لدي اىطدالع عليهدا فدي ملطدوط المكتطدة (3)طيتداً  33وت دتمل علدى   نير معلدوم

 -/ن131ا  الصدلا  الكتان الراطع ضمن مجموع  (3)1133رقم  –الوطنية ططاريح 
 /ن  وقد الاصي  منها اومراض اآلتية:132
 (:44في أمراض جفن العين ) -1

 -اىنت دار مدن او ددان -ال مدرناق -ال َّعيرة -ال َّترة -السالق -التاجُّر -الَجَرن 
 -ال ددددرَّا -القددددروح -الُعقدددددة -الغليددددة -الهدددددن اوطدددديض -يايددددد ال ددددعر -انقددددالن ال َّددددعر

ددددَلع  -الَكْمنددددة -االج دددد -اىلتصدددداق -النَّملددددة  -الدددددمل -الددددوردينج -التوتددددة -الطددددْرد –ال َّ
ك درة  -السدرطان-الصالطة -التآكل -الُقْمَقام -الَقْمل -اىنتلاخ اليا ر -الُقَهيدج -الاكَّة

                                                 

 -( راجع كتان قالعلوم العقلية في المنيوما  العرطيةق للدكتور جالل  وقي   مؤسسة الكوي  للتقددم العلمدي(3
 م.1112الكوي    
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 -وورم رلدد -َفْلَلُمددوني –نددار فارسددية  -ُلضددرة الجلددون -مددْوُ  الدددمم -ردانالقإدد -الطَّددْرف
 السَّعلة. -التَّاليل -السرخ -الُامرة -كدادا  الطقر

 (:3في أمراض المآق ) -1
 الُغدد -السمَيالن –الَعَين 

 (:14في أمر الطبقة الملتحمة ) -3
 -الدمعدة -التوتة -لةيالدط -السَطل )يعرض اول الادقة( -الوْدقة -اليْلرة -الطرفة
 اناالل اللْرد. -الرمد -الكدورة -ييادة اللام -الاركة -الاسا -اىنتلاخ

 (:11ة )ي أمراض الطبقة القرنيَّ ف -3
ددددل  -النتددددوة -او ددددر -تغيُّددددر اللددددون -رلَددددالاَ  -القُددددروح -اىناددددراف  -لددددهيالدَّط -السَّ

 السرطان. -الط ور -الت نُّج -الرطوطة -الل ونة -الجلاف -ليْ الغإ 
 (:11في أمراض الطبقة العنبية ) -3

المدددددراض المدددددآقي  -النتدددددوم  -الكمَندددددة -سددددداعاىتم  -اىنلدددددراق -اىنادددددراف -الضددددديق
 )وعدد ا الاد ع ر(.

 (:8في أمراض الرطوبة البيضيَّة ) -3
 الكإَطر. -الرقَّة -ليةالغإ  -الصغر –الُيْطح  -الرطوطة -الكدورة -تغيُّر اللون

 (:3في أمراض الطبقة العنكبوتية ) -1
 الورم. -الت نُّج –التغرُّق 

 (:11في أمراض الرطوبة الجليديَّة ) -1

ددَغر -الُيددْطح -كإَطددر الَغددْور -الدديوال -تغيُّددر اللددون -الكدددرة –صددى التلددرُّق اوق  -الصد
ْغط  الُمغيرة. -الل ونة -الضَّ
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 (:11في أمراض الرطوبة الزجاجيَّة ) -1
دددغر -الجادددوي -تغيُّدددر اللدددون  -التلدددرُّق -ْلَيدددةالغإ  -الكإَطدددر -الُيدددطح -الجمدددود -الصد

 الاْمَوة. -الرطوطة
 (:1ة )يَّ في أمراض الطبقة الشبك -12

 الورم. -سوء المياف -التلرُّق -الوردينج –السدَّة  -انصداُع الادقة -الَيرقان
 (:.في أمراض الطبقة المشيميَّة ) -11

 سوء المياف. -التلرُّق
 (:6ْلب ة )في أمراض الطبقة الصَّ  -11

 الَعَصُن اوْجَوف. -اىسترلاء -سوء المياف -التلرُّق -الورم -اىلتواء
فة )في أ -13  (:6مراض الُعْصب ة المجوَّ

 سوء المياف. -التلرُّق -السدَّة -الَوَرم -اىتدساع -الضيدق
لي ) -13 وح الباصر والع ض   (:1في أمراض الرُّ

اىسترلاء  -التكدُّر )من المراض الروح(. الت نُّج -الرقَّة -اىنت ار -ليالغإ  -القإلَّة
 )من المراض الَعَضل(.

 (:13صُّ بطبقة )في أمراض ال تخت -13
 -القمددور -ال ددعاع -الجْهددر -الغ ددالم -الليداى  -الضددعف فددي الطصددر -الَعَمدى

 الجاوي. -الَلَلش -المرض العنطي )ويسمى طاليرقة( -الَاَولَ  -القوالي -الاولي
ويطددين   ولعدلَّ  د ا الم دال يقددم دلددياًل علدى نجداح اللغدة العرطيددة فدي التعطيدر العلمدي

يدة لغدة العلدم طيلدة قدرون عديددة  فكدم يدا تُدرى قدد اسدتوعطنا والفددنا كيف كاند  اللغدة العرط
 ي كتن كاند  تيلدر و   من اوللاي العلمية التي تضمها كتن الترام العرطي ايسالمي



 -31- 

 فهدل مدن عدودةإ   طصنوف العلم والمعرفة في وق  كان فيه الغرن يمر طعصورل الميلمة
 لغًة للعلم. العرطيةإ 
 ي األسماء والصفات:مثال لثراء اللغة ف -323
 (11) (1)العسل     

 ْ وانايإ 
 اوْريُ 
 اَوحُّ 

 اَوصَطَهانيَّة
 اومين

 ةالَطلَّ 
 لَّةالطإ 

 التَّْامُو 
 ال َّوانُ 
 الُجمُّ 
 الجلح

 )في القاموح:
 الجلح طقية العسل في ايناء(

 الَجَنى
 َجَنى النَّْال

 افإيُ الاَ 
                                                 

 -321لق للليرويآطادي وقالمي ر في اللغدة والنواعهداق للسديوطي        ي( عن قترقيق اوسل لتصليق العس(1
321. 
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 َلنُ الاَ  
 الَامإي  
 )طمعنى  ديد 
 تمر امي ( -الاالوة 
 الَلوُّ  
 الُلوُّ  
 الُلواء 
يم   اللإ
 الدمستْلَ ار 
 ال َّْون 
 الرَُّااق 
 الرَّايقُ  
 الرمَلفُ  
 )في اللسان: الرلف 
 والرللة: اليطدة 
 المسترلية الرقيقة( 
 الرُّضان 
 ُرَضان النَّال 
 يمُق النَّالرإ  
 السََّدى  
 السَّْروُ  
 ينالسَّعاطإ  
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 السُّاَلف 
 ةالسُّالف 
ْلَوان   السُّ
ْلوانة   السُّ
ْلَوى   السَّ
لإ    يقالسَّ
  السَّنُّو  
 السدنَّْو  
 السمنوة 
 ال َّران 
 ال َّْرو 
 ال دَلاء 
 ال َّْهد 
 ال ُّْهد 
 ال َّْون 
 ال َّْور 
طين   الصَّ
ي  ْرَلدإ  الصَّ
 َلدرْ )في اللسان: صَ  
 موضع ُنسن إليه ال ران. 
 وعند اطن دريد: 
ي:   ْرَلدإ  اللمر(الصَّ
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مُ    و الصَّ
ميم   الصَّ
ْهطَ    اءالصَّ
 الضج 
ْال   الضَّ
ْرن   الضَّ
َرَطة   الضَّ
رإ    ينالضَّ

 الطَرام       
 والطدْرم  ْرمالطَّ        
 )العسل إ ا امتأل       

 منه الطيو   وال هد( 
 الطدْرَيم      

 والطَّنم   نم الطُّ       
 )في اللسان: ضرن من      
 التمر اوامر  ديد الاالوة(      
 الَعَسل      
 الُعَلاَفة      
ْكطر        العإ

 الُعْنُلوان      
 الَغَرنُ       
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 )في اللسان: الَغَرن     
 اللمر(     
 الُكْرُسلي     
 اللدْ مإ      

 ُلعان النال     
 اللَّواي     
 اللَّْوَمة     
 يا إ المَ      
 يةالما إ      

 َمجُّ ال     
 ُمجاف النَّال     
 ْجلنالمإ      
 ْارانالمإ      
 الَمْيف     
 ْيحالمإ      
 رالُمْسَتْلَ ا     
 )في اللسان: كلمة     
 معرَّطة. العسل     
 ُيعتصر طاويدي إن     
 كان يسيرًا وطاورجل     
 إن كان ك يرًا(     
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 النَّال     
 النَّسيل     
 النَّسيلة     
 الَوْرح     

 َوْقُء اليناطير     
 قإيدعْ اليإ      
 سل ُيعقد()عَ      
 ةاليمانيَّ      

 13م في اللغة اينجلييية في معنى قالم ون طاالوة كاالوة العسدلق يقاطل ما تقدَّ 
 كلمة فاسن  ي:

Honeyed(): 

Agreeagble, alluring, cajoling, dulcet, enticing, flattering, 

mellow, melodious, seductive, soothing, sweet, sweetened, 

uncotuous. 

فوجدددددنا الن   الملددددردا  الدالمددددة علددددى الاجددددارة (1)وقددددد عرضددددنا فددددي طاددددم سدددداطق لنددددا 
نجليييددة  ال ددة تُقاطلهددا فددي اللغددة ايإ   لليدداً  11تصددنيلها طاسددن التدددرُّف فددي الاجددم ُيعطينددا 

                                                 

(  ) William T.Mcleod (Editor): 

“The New Collins Thesaurus” 

Collins , London and Giasgow, 1986, p. 322. 

ية كلية اينسانيا  ( قالللاي العلوم طين لسان العرن وكالم العجم ق للدكتور جالل  وقي   طام من ور طاول(1
 -123م  الصدددلاا : 1111 دددد= 1321العددددد الادددادي ع دددر   سدددنة  –جامعدددة قطدددر  –والعلدددوم اىجتماعيدددة 

133. 
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فتاصدنا منهدا   عا  الليدل والنهدارلسدا –فدي الطادم نلسده  –كد ل  عرضدنا   الللاي فاسن
 لليًا. 33

علل  مثثللع علماأل اال لام المر بطلع بم منعلع ثلن ااتلماء  ا   يهذا ونقلم  ييملا يل  

ن  اللغع العربيع يي ث ردا ها:  االتتعمال الشائع نسنقها للتمليل عل  غ 

 العرطية في ملرداتها:
 للياً  11     : اللطن
 للياً  11      :النور
 للياً  13     :السنة

 للياً  11     :ال مح
 للياً  31     :اليالم
 للياً  31   :الطين -الغطار -التران

 للياً  33   :ساعا  الليل والنهار
 للياً  33     :الساان
 للياً  11            :الاجارة
 للياً  13           :الغيم -المطر
 للياً  13            :الرياح
 اً للي 11              :الطلر
 للياً  11             :العسل
 للي   122             :اللمر

 ل ظ  011              :الحيع حنالي

 ل ظ   011              :ال مل حنالي
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 للياً  132       :اورض والجطال
 للياً  133              :اولوان

 للياً  133             :المراض العين
 ل ظا   071              :الماء حنالي

 للياً  111              :السيف
 للياً  133             :الناقة
 للياً  332             :حنالي (9)ااتم

 للياً  332            :الليل الك ر من
 المعاني للفظ الواحد: تعدُّدُ  3.3

 م ال  ل  الكلما  اآلتية:  من ميا ر  راء اللغة اليضًا تعدُّد المعاني لللي الوااد
س - تا   -عتك   -ر  ّ : ما   ا  ثاثع ثعانكل -  -مضع -ضرس -شرخ -شخص -تن 

 قنس. -غ ار -غ س ق -عقل

        -ضدرَّة -صدنطور - دق - د ا -ي دو -َرْيم -َرَمل -راى: كلما   ا  الرطعة معان -
 َمْور. -عهد -علجوم -عصلور -ططق

 َعْرش. -َعَلق -َيْهر -كلما   ا  لمسة معان: َطْلق -    
 استوى. -كلما   ا  ستة معان: السط  -    

 معان: اللْرض. طعةكلما   ا  س -        

 كلما   ا  تسعة معان: الَقْرن. -        

 معنى: الَعْير. 11كلما   ا   -        

بيانا   قريبيا  بعلماأل الكلملا   ا  المعلاني  -ثن قبيل التمثيل ال الحصر -ونسنق ييما يلي

دأل  :(01)المتعمّ 

                                                 

 لليًا. 111( الاصينا منها (1
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 معان. 3للي يدل كل وااد منها على  122  الك ر من  نا
 معان. 3للي يدل كل وااد منها على  122 نا  الك ر من 
 معان. 3للي يدل كل وااد منها على  122 نا  الك ر من 

 معنى. 13والطيح لكل منها   واللن  الاميم: كلما 
 معنى. 11كلمة قاللالق لها 
 معنى. 33كلمة قالعين ق لها 

 معنى. 32جويق لها كلمة قالع
   ا ونسوق  نا م الين لتعدُّد اوللاي التي تعنى طصلة معينة  ما:

 للياً  11صلة الطول ولها 
 لليًا. 132وصلة القإصر ولها 

 دددل مدددا يال  ندددا  مدددن ُينكدددر الو : ولعلَّندددا طعدددد  ددد ا العدددرض والتم يدددل والتددددليل نتسددداءل
 اوم لة اولرى؟فنسوق له ع را    يت كَّ  في قدرا  اللغة العرطية

 إغناء اللُّغة من األُصول العربية -4
 غناء من التراثاإلإ  -421

من نشلير هنلا ىلل  بعلم كلملا  ينيلع ، حرّي بنا يي معقاب بياننا لقضيع الثراء اللغلني

، وثا موالنا من نستعملها إلغناء كتابا نا العلميع المعاصرأل، ورد  يي  راثنا العلمي العربي

 مثال:و ضم عل  تبيل ال

 (.Grindingاإلثهاء: بمعن  الت ليخ ) -

ج ) - و   (.Fittedالُمهنم : بمعن  الُمز 

 الباب المطحنن: بمعن  الصما   ي القلب المخروطي )ال زرأل( -

(Conical or cock valve -  valve with ground seat) 

 .(Experimentationاىعتطار: طمعنى التجرين ) -

                                                                                                                             

( راجدع كتددان قتداري  اللغددة العرطيدةق لجرجددي ييددان   تقددديم عصدام نددور الددين   صددادر عدن دار الادا ددة   (12
 .31  33ي
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 كتسطة طالتدرين والمران.الدرطة: طمعنى اللطرة الم -

.(Experience gained by Training) 
 (.Inertiaالمعاوقع: بمعن  القصنر الذا ي مو العطالع ) -

 غناء بالنحت من كلمتين:الإ  -.42

 ويي هذا الم ال نسنق ااثثلع اآل يع:

ي وثائي. -  برثائي: نحت ثن بّر 

 كهروثغناطيسي: نحت ثن كهربائي وثغناطيسي. -

ق ل   - م  ض  ي: ح  م   ي وق ل ني.نحت ثن ح 

مو قلللني ضللعي  حسللب الظللرو  )لسللان ، صلل ع للمللادأل التللي  عمللل كحمللم ضللعي 

 (.082 -4: العرب المحيط

ب ه ومُتطناني ) - ب ُطناني: نحت ثن ش   (.Cylindriodش 

اء )  - ر  ب ه وغ  راء: نحت ثن ش  ب غ   (.Colloidش 

كمحللنل الغلراء والصلمل )لسلان ،  ابع الحقيقيع والتعليقحالع  كنن المادأل ييها بين اإل  

 (.444 -4: العرب المحيط

ب   ل   - ب ه وي ل ز )ش   (.Metallloidز: نحت ثن ش 

 (444 -4: )لسان العرب المحيط

ب ق لي: نحت ثن ش   -  (.Alkaloidب ه وق ل ني )ش 

 ص ع  طلق عل  المناد العضنيع ثن مصل نبا ي  ا  خناص قاعميع.

 ة:ر  المعاصإ  خيل في المعاجماألصيل والد   -5

 دارسة مقارنة:

، واهتماثلا  ثلحنملا  بلغتهلا، ال شك من القرن العشلرين قلم شلهم صلحنأل لاثلع العربيلع

ونقللم  ييمللا يلللي  .وىقبلاال  كبيللرا  عللل  االشللتغال بنقللل العلللن  والمعللار  ىللل  اللسللان العربللي

م ال نيلع دراتع ثقارنع لم منعلع اختياريلع ثلن المصلطلحا  اللناردأل يلي ثاثلع ثلن المعلا 

 نخلص ثنها ىل  الظناهر اآل يع:، المعاصرأل
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ىلل  االطمننلان  ر يلمعنوهلن مثل، هناك ا  اق كبير يي المصطلحا  بلين هلذا المعلا م -0

 ىل   ميع السعي و ناصله نحن  نحيم المصطلح العلمي.

وال غلرو يهملا يشلكان ميسلر السلبل ومهلنن ، يغلب الل نء ىلل  التعريلب مو التلمخيل  -2

بعلم اتلتن اد يلرص التنصلل ىلل   ال نل ل  ىلل  هلذين الرايلمين ىالا بنلا م وحلري  ، الطرق

 المصطلح القائم عل  ااصنل العربيع.

ل ظلا (  لرد اال لام  44ثن ث منعع المصطلحا  الناردأل يي هذا المراتع )وعلمدها   -4

 العربيع ااصل اآل يع:

ت        ك -ُ لمند –ت م  تاج -ُثحّر  اس -ُثستمق -اع  ن   -ن اب م -تماثرثُ  -ننا  ع.   ع 

 يقط ثن ث منع اال ام الناردأل يي هذا المراتع. %21مي حنالي       

ثن هذا الكلما  العربيع ااصل نتنقل  عنلم ل ظلين  لم صلنغهما بطريلق النحلت ثلن  -4

 كلمتين هما:

 ويطلق هذا الل ظ عل  الح ر القاتي الصلم.،  لمند: ثن  لم و مم     

 ل يي التكاثر )الل ظع المعربع ثتبلمر(.ثتماثر: ثن ثتماث     

يمكلن ثلع ثزيلم ثلن ال هلم  -تناء ثلن كلمتلين مو ثلن  مللع -يبمو من طريق النحت -5

 لك يبلمو  ولعلا ، والبحث والمرس من يصبح ثصمرا  ثهما  إلغناء المصطلح العلمي

 لال ام االلتصاقيع.عنم دراتتنا ثنه يع وضع المصطلحا  المقابلع  كثر وضنحا  م
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 (1) –دراسة ُمقارنة 

 الللي اوجنطي

صطلاا  اللنيدة ُمعجم المُ 
 م1113ططعة  –القا رة 

ُمعجدددددددددددددددددم المصدددددددددددددددددطلاا  
 العلميدددددة واللنيدددددة والهندسدددددية
 )اللطين: ططعة لامسة(

 د ال املعجم المواَّ المُ 

... 

 م(1113)الكوي : 

Acetometer مقيددددددددددددددددداح  -السدددددددددددددددديتومتر
  يوسيتااامض 

  لم مقياح اللَ  -السيُتومتر

Adiabatic ي(تكييمي )الدياطا كايم الارارة –الدياطاتي  ى تطادلي -يتالدياطا 

Aerodynamic 

Aerodynamics 

إيرودينامي علم الدديناميكا  علم الديناميكا الهوالية إيرودينامي
 الهوالية

Anode دمإْصعَ  -النود َمْصَعد -النود النود 

Automatic اتددي -تلقددالي -الوتومداتي الوتوماتي - 
 ليآ

 توماتيو ال – ليآ

Azimuth  السدم  ْم السَّ  -السممو  َسْم 

Boulder ُجلمددددود: اجددددر يييددددد قطددددرل  جلمود
 سم12عن 

 ُجلمود

Candela  كنددددددددددديال )وادددددددددددة ال دددددددددددة
 الضيالية(

كنددديال )وادددة  دددة  - دمعة
 ايضاءة(

قنديلددددددددددددة )وادددددددددددددة  دددددددددددددة 
 الضوء(

Cathode مهطط -كا ود طَمْهطإ  -كا ود كا ود 

Cellulose  سليولوي َللإيُّوي -سليولوي لويسليو 
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 (.) –دراسة ُمقارنة 

 الللي اوجنطي

ُمعجدددم المصدددطلاا  اللنيدددة 
 م1113ططعة  –القا رة 

ُمعجم المصطلاا  العلمية 
)اللطين:  واللنية والهندسية

 ططعة لامسة(

 د ال املالمعجم المواَّ 

... 

 م(1113)الكوي : 

Dimer   يغة ُمركَّن ميدوف الصَّ
 ةالجييليَّ 

 نالي اد )ناتج اتااد 
 جييلين متما لين(

Electode إلكترود ن كهرطاليطق -إلكترود  

Electrometer مقيددددداح فدددددرق  -إلكترومتدددددر
 جهد الكهرطاليال

مقياح الكهرطية الساكنة  إلكترومتر
 )إلكترومتر(

Electron ُكَهْيرن سالن إلكترون إلكترون :
 نُكَهْيرإ  -ال انة

 إلكترون

Engine  آلية قاطرة  آلة  مارد  قاطرة -آلية -آلة -مارد   ُمارد 

Entropy إنتروطيا: درجة التعادل  إنتروطيا
 الاراري

إنتروطي الو - -اعتالف
 .إنتروطيا

Gyroscope ْسكونو جير  جيرسكون جيرسكون 

Helicopter طالرة عمودية - يلكوطتر طالرة عمودية - يلكوطتر  يلكوطتر 

Hygrometer ( مقيدداح الرطوطددة الجرومتددر
 النسطية(

ْرطان )جهاي مإ  - يجرومتر
النسطية في  قياح الرطوطة

 .(الجو

 -مقياح الرطوطة
 :ْرطان)مإ  - يجرومتر

جهاي قياح الرطوطة 
 النسطية في الجو(

 



 -31- 

 (3) –دراسة ُمقارنة 

 الللي اوجنطي

صدددطلاا  اللنيدددة ُمعجدددم المُ 
 م1113ططعة  –القا رة 

ُمعجددم المصددطلاا  العلميددة 
)اللطيددن:  لنيددة والهندسدديةوال

 ططعة لامسة(

 د ال املعجم المواَّ المُ 

... 

 م(1113)الكوي : 

Isomer (ism) الت ددددددددددداطه فدددددددددددي  -اليسدددددددددددومر اليسومر
التركيدددن مدددع اىلدددتالف فدددي 

 .اللواي

 الييومير

 اليسومر

Kinematics الكينماتيكدددددددا: علدددددددم الاركدددددددة  .كينماتيا  -كينماتيكا
 .دةالمجرَّ 

كدددددة الكينماتيكدددددا )علدددددم الار 
 دة(المجرَّ 

Kinetics مولدددددددددددد  -كينتددددددددددي -كدددددددددديَارَ  .كينتيكا
للاركة

 علم الاركة

Microphone .ميكروفون ميكروفون  

Microprocessor   ُمعالج ُمْسَتدإق 

Monomer   ُمركدددددددددن كيميدددددددددالي مسدددددددددتقل
 .الجيليا  )نير متطلمر(

 الاادي الادم 

Motor لتاويدددددددل  ماددددددرد  )ماكيندددددددة موتور -مارد  مارد  -ُموُتور
طعدددض اوندددواع مدددن الطاقدددة 

 إلى طاقة ميكانيكية(.

Parachute ةميل -ارا و پ ار وا پ . اططة ةميلم  -ارا و پ 

Parameter رمتغيد  قدارمْعَلم: م -ارامترپ ارامترپ 
 القيمة

 -كميددددددددددة متغيدددددددددددرة القيمددددددددددة
 ارامترپ
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 (4) –دراسة ُمقارنة 

 الللي اوجنطي

صطلاا  اللنية ُمعجم المُ 
 م1113ططعة  – رة القا

ُمعجم المصطلاا  العلمية 
)اللطين:  واللنية والهندسية

 ططعة لامسة(

 د ال املعجم المواَّ المُ 

... 

 م(1113)الكوي : 

Pendulum احندددددوَّ  -رقددددداي -ارمدددددوَّ  احنوَّ  -رقماي -طندول اح(نوَّ  طندول )الو- 
 .طندول

Phonogram طرقية ُتملى طالتليلون طرقية ُتملى طالتليلون طرقية ُتملى طالتليلون 

Phonograph كياا -فونونراف .فونونراف 

Polymer دددددن ُمضددددداعف وپ .ليمروپ ليمدددددر )مركم
 اوصل(

 ر )متما دددددددددددل فدددددددددددي ُمتمدددددددددددا
 .التكا ر(

Positron يتدددددرون: ُكهيددددددرن موجددددددن وپ .يترونوپ
 .ال انة

 .يترونوپ

Protocol  اتلدددداق  -مراسددددم -وتوكددددولرپ روتوكولپ
 .تمهيدي

 

Proton وتونرپ اُلَويدل -روتونپ ونروتپ. 

Pyromter ْضدددَرم: مقيددداحمإ  -ومتدددريلللرپ .ومتريرپ 
 درجا  الادرارة العاليدة )فدوق

 .ية(و مل 3223

مقيدددداح الندددددار  -ثتللللريروپ
درجددددددا  الاددددددرارة  )مقيدددددداح
 .العالية(

Radar (Radio 

Detecting and 

Ranging) (Acronym) 

 .رادار .رادار .رادار

جهاي لتاديدد وجدود ال ديء )
موقعدددددددده طوسدددددددداطة الصددددددددداء و 

 .الموجا  الالسلكية(
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 (1) –دراسة ُمقارنة 

 

 الللي اوجنطي

صطلاا  اللنية ُمعجم المُ 
 م1113ططعة  –القا رة 

ُمعجم المصطلاا  العلمية 
)اللطين:  واللنية والهندسية

 ططعة لامسة(

 د ال املعجم المواَّ المُ 

... 

 م(1113)الكوي : 

Spring نددددداطض -يددددداي -سوسدددددته- 
 ر ينط

 .ناطض .ناطض -ينطر 

Static يتللللللللللللتا يكى -يإسددددددددددددتات إستاتي – 
 .راكد -ساكن

 – تللللللللتا يكيإ -يىتلللللللتا 
 راكد –ساكن 

Technology علددددددم التقنيددددددة -تكنولوجيددددددة تكنولوجيا -تإْقنيَّة- 
علم الصناعة

 -علددددم التقنيددددة -اتكنولوجيدددد
علم الصناعة

Tellegaphy البرقللليرسددال ايإ  -التلغرافيددة .تلغراف 
 التلغرافي()الو 

 .التلغرافية -إطراق

Telescope  ْقران -تإلإْسكون .تإلإْسكون ْرقن مإ نيددددددددددارة فلكيددددددددددة )راصدددددددددددة  .مإ
 .كاسرة(

 .تليسكون 

Thermometer  مقيداح الو ميديان  -ترمومتر  .ترمومتر
 .الارارة مإْارار

مقيددددددددددداح الو  -ترمدددددددددددومتر 
 .ْارارمإ  –مييان الارارة 

Transistor ترانيستور .ورترانيست .ترانسستور. 

Thermostat 

 

اتي ومددم طددد  الوت - رموسددتا   رموستا 
 .لدرجة الارارة

 .م دط  ارارة -وستا رم 

Turbine )ُطدددددددورطين ُترطيندددددددة -تُدددددددرطين .ترطينة )الو عنلة- 
 َعَنلة

 ترطينة -ُترطين -َعَنلة
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 اقيةص  تإ ل لأللفاظ االلْ ابإ حت الُمق  إغناء اللُّغة بالنَّ  -6
ل الكلمددا  اوجنطيددة الُمسددتاد ة يتقددف ايددارى مكتوفددة اويدددي المددام سدد منددامددا طددال معاج

وتقندددع طإعدددادة كتاطدددة  ددد ل الكلمدددا    فتلتدددار الطريدددق السدددهل  التدددي ُت َّدددكل ططريدددق اللصدددق
فتعدددم ا   يالعربللع نطقهددا لتناسددن اللسدداَن الو ُتطددود   طاددروف عرطيددة لتصددطح كلمددا  دليلددة

طددة فإندده     جدداليًا طالنسددطة إلددى عدددد مادددود مددن الكلمددا وا  ا كددان  دد ا المسددل  كلمددا  ُمعرَّ
يصطح معيطًا إ ا كان اومر يلتي طمجموعة الو طر ط من الكلما  التي ت تر  في مقطع 

  علددى سددطيل الم ددال polymerنعددرض لكلمددة   نييددد اومددر وضددوااً  يولكلل  مددن مقاطعهددا
 هلي دل فدي التكدا ر رى مناوتدة مدن متماوصدورة اللد  قوليملرپقهلي فنجد لهدا صدورة ُمعرطدة 

 قمتما رق.
طْيدد الن  ندا  عاللدة كطيدرة   ولو كاند  القضدية تدرتطط طكلمدة وااددة فاسدن لهدان اومدر

ن تطاين  قصدور اق  ي:  ت تر  في قا وق الكلمة وا 

 :merعاللة 
 
 
 

mer: meros 
(In Greek): 

part or 

share 

 Di  نالي

 Copoly متعدد مجمَّع

 Elasto مرن

 Iso متساوي

 Mono الاادي

 Poly متعدد

 Terpoly   (11)متعدد  ال ي

 Tri  ال ي

  

                                                 

)11) Ter: Thrice, Three fold  
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فدي ناد  اسدتعمالها صدار مدن اليسدير   نان صْغنا مقداطع للطادلدا  واللدرى لالاقدا  فإنْ 
مكوندددة مدددن: عديدددد/ متعددددد=  -علدددى سدددطيل الم دددال – Polymerفكلمدددة   الكلمدددا  المسدددتاد ة

poly  ييء جددmer قعدددق للمتعدددد الو العديددد طاعتطددارل اوك ددر تم ددياًل   فددإن ناددن الترنددا المقطددع
  ددي: polymerلصددار  الكلمددة العرطيددة لكلمددة   للجددييءق قجدديلهدد ل الكلمددة  والترنددا المقطددع 

ي  واىسم َعدْدجَ دْ ي ُيعْدجَ ُقطل   ا النا  صار اللعل عَ  يق )طإْنَية رطاعيَّة(  فإنقَعْدجَ   ي وجمعدهُ جإ
 ي  و لم جرًا كما  و مطين فيما يتتي:َعداجإ 
 polyمتعدد  –عديد           )ُمركَّن ُمضاعف اوصل(       

 merجييء                                            
 

 َعْد+ َجْي                   على  وطاىكتلاء طارفين من كل من الكلمتين ناصل
ز   ثركاب ُثضاع  ااصل  Polymer  = ع م   

 Polymers  = َعْداجَيا  -َعَداجي                      
يُ                     Polymerize  = ُيَعْدجإ

 polymerization  َعْدَجية = عملية تضاعف اوصل

 Polymerice  ُمَعْدَجي =                  

 mono mer  ْي =جَ َادْ   الاادي/ ملرد الجييء 

 di mer ْنَجْي = َ                 نالي/ م نى

 tri mer َ ْلَجي =                  ال ي

 lso mer متساوي/مما ل/ نيير  َسْوَجْي=
  و  ا المدر ططيعدي للغايدة  ى    الن   ل الكلما  المناوتة تطدو نريطة وول و لة

 اى.الن تقعيد التنمية اللغوية ي لع لنا اول  طه ا المن دن كل مستادم مستغرن طيْ إإ  
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الما   واال اىستلسار عن كلمة قَعْدَجيق يجان طالكلمتين العرطيتين قمتعدد الجييءق
ليمرق فيجرنا إلى اوصدل اينجليديي الوًى  دم إلدى  درح المعندى طاللغدة ـنپاىستلسار عن ق

 العرطية ليرد على اىستلسار.
 المقددداطع المقاطلدددةتعددديَّن عليندددا التيدددار   للَدددى  ددد ا المدددنهج المقتدددرح قطدددوًى اسدددناً فدددإ ا الَ 

للكلمدة  العرطيدة المقاطلدةإ  والصدطح نادُ  الكلمدةإ   عجداي(للطادلا  )الصدور( ولالاقا  )او
ُيغنيندددا عدددن ااتضدددان الددددليل واىكتلددداء طددده تقاعسدددًا   اىلتصددداقية اوجنطيدددة المدددرًا منهجيددداً 

 .يالعلم ا طال من روافد المصطلح  وسوف يم ل   ا المناى رافداً   وقصوراً 
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 الب ْحث ةُخالص  

تقدددم  دد ل الدراسددة نيددرة  ددمولية لوسددالل تنميددة مددوارد اللغددة العرطيددة ى سدديما طالنسددطة 
إلددى المصددطلاا  اللنيددة التددي يدديداد الطلددن عليهددا مددع تعددايم اجددم المعددارف اينسددانية 

نه إن الردنا الن نطقي على اللغة   وتناميها ى سيما العلمية منها والهندسية والتكنولوجية وا 
ن ندطر لها ما تاتاف إليه من الللاي سدواء ططريدق اى دتقاق الو الوايويتها فال طد  العرطية

ولقددد دللدد   دد ل الدراسددة علددى  ددراء اللغددة العرطيددة ومقدددرتها اللالقددة   ايلصدداق الو النادد 
ممدددا يجعدددل التدددرام العرطدددي مصددددرًا مهمدددًا   علدددى التعطيدددر والتصدددوير والتاديدددد والتطيدددين

 العلمي.والصياًل من مصادر المصطلح 

ن قصر  اللغة عن العطاء من الصولها وج ور ا وفروعها وصار ى مندواة    ا وا 
صدار التوجده إلدى التعريدن فالتددليل   مداد إى طاىستعانة طاوصول نير العرطيدةعن ايإ 

 المرًا ى مناي عنه.

 -و و اليسر طرق تنميدة اللغدة –وى يجوي اللجوء إلى تعرين الللاي المعاني لاصة 
  د اليددددتح والقنددددوط مددددن الع ددددور علدددددى الللدددداي عرطيددددة تقاطلهددددا فددددي علددددوم اووالدددددلإى طعدددد

 ىوطعددد العجددي التددام عددن إيجدداد الللدداي عرطيددة ودندد  لسددلفا وكتددن  والمعجمددا  اوصددول
 رُ وممددا يجددد  لصدداقمالطسدة طوسددالل اى ددتقاق الو المجدداي الو التضددمين الو النَّادد  الو ايإ 

 الك ر من ملة اللف مصطلح من  إن اله.  رة قد َولَّدَ اللغة العرطية طالقا  كرُل النَّ مجمعَ 

 والله وليُّ التوفيق
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 (12)ر ومراجعمصادإ 

 كتاب "كنز الحفاظ في كتاب تهذيب األلفاظ" -1

 يتينت  يعقنب بن ىتحاق السّك   ياب

 هـ(859-812هـ(= )084-244)

ااب للني  واعتنل  بضلبطه  ،هذابه الشيخ مبن زكريا يحي  بن علي الخطيب التّ بريلزي

 شيخن اليسنعي.

صلل حع باللغللع  941،  0895تللنع  ،بيللرو  ،نيعللع الكاثنليكيللع ل بللاء اليسللنعيّ  المطب

 ص حا  باللغع ال رنسيع. 4العربيع + 

 كتاب "األلفاظ الكتابية" -2

 يالرحمن بن عيس  بن حماد الهمذانلعبم

  (944 -هـ421)المتني  تنع 

بمثشللق  ي نزيللع المكتللب اإلتللاث ،بيللرو  ،ثنشللنرا  دار الهللمط للطباعللع والنشللر

 ص حع. 449 ، 0979هـ= 0499نع ت ،وبيرو 

 كتاب "جواهر األلفاظ" -3

 ابي ال رج قُماثع بن  ع ر بن قُماثع الكا ب البغمادي

  (948هـ = 447)المتني  تنع 

 بتحقيق ثحمم ثحيي المين عبمالحميم.

 452 ، 0979هللـ= 0499تللنع  ،الطبعللع ااوللل  ،لبنللان ،بيللرو  ،دار الكتللب العلميللع

 ص حع.

 "تاج اللغة وصحاح العربية" )=الصحاح( -4

 ال نهري. يبي نصر ىتماعيل بن محمم ال ارابا

  (.0114 -944هـ( =)442-494)

 بتحقيق محمم عبمالغ نر عطار.

                                                 

 ليف/ الن ر.تت( مرتطة اسن تاري  ال(11
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  ، يي تتع م زاء.0957تنع  ،دار الكتاب العربي بالقاهرأل

 "كتاب الخصائص" -5

 ين  نّ  ال تح عثمان ب يبا

  (0110-944هـ( =)0/422-492)

 الن ار. يبتحقيق ثحمم عل

 يي ثاثع م زاء ،لبنان ،بيرو  ،نشر دار الكتاب العربي

 .ص حع( 400+502+424)

 كتاب "الفروق في اللغة" -6

 ابي هال الحسن بن عبمالله بن ثهران العسكري

 . (0119بعم  -22/942هـ( =)411بعم  -01/421)

 402 ، 0977تللنع  ،الطبعللع الثانيللع ،لبنللان ،بيللرو  ،آليللاق ال ميللمألثنشللنرا  دار ا

 ص حع.

 العربية" كتاب "فإْقه اللغة وسر   -7

 لإلثا  مبي ثنصنر عبمالملك بن ثحمم بن ىتماعيل الثعالبي النيسابنري.

 . (0148-942هـ(= )429 -451)

 ص حع. 442 ،لبنان ،بيرو  ،دار الكتب العلميع

 كتاب "المخص ص" -8

)المتلني   ايم  للغني اانملسي المعرو  بابن ت  ابي الحسن علي بن ىتماعيل الناحني ا

  . ( بتحقيلللق ل نلللع ىحيلللاء التلللراد العربلللي يلللي دار اآليلللاق ال ميلللمأل0145=ـهللل458

 يي خمسع م زاء. ،لبنان ،بيرو  ،ثنشنرا  دار اآلياق ال ميمأل

مي على حروف ا -9 ب من الكالم األْعج   لمعجم"كتاب "الُمعر 

 ابي ثنصنر ثنهنب بن محمم بن ثحمم بن الخضر ال ناليقي

  (0045 -0172هـ= )445-541)

 بتحقيق وشرح محمم ثحمم شاكر



 -32- 

 ،ثطبعع دار الكتلب بالقلاهرأل ،ثركز  حقيق التراد ونشرا –نش ر وزارأل الثقايع بمصر 

 ص حا . 514 ، 0949هـ=0489تنع  ،الطبعع الثانيع

 كتاب "لسان العرب" -11

ل مللال الللمين مبللي ال ضللل ثحمللم بللن ثكللر  بللن علللي اانصللاري اإليريقللي المصللري      

رأل عللللن طبعللللع بللللنالق ، (0400-0242) = هللللـ(441-700) ثعهللللا  ،طبعللللع ثصللللنا

هـ= 0474تنع  ،بيرو  للطباعع والنشرودار دار صادر  . صنيبا  ويهارس ثتننعع

 ،ر المصلريع للكتلاب بالقلاهرألباللما ،وبتحقيق ىبراهيم اابياري .ث لما   05يي  ، 0955

 ث لما  )تلسلع  راثنا(. 21يي  ، 0945تنع 

دار لسلان  ،ونلميم ثرعشللي ،معاد بنلاءا علل  الحلر  ااول ثلن الكلملع: ينتل  خيالاط

 يي مربعع م زاء. ، 0971تنع  ،بيرو  ،العرب

 "القاموس المحيط" -11

بللن عمللر الشلليرازي ىبللراهيم ابللي طللاهر ث للم الللمين ثحمللم بللن يعقللنب بللن ثحمللم بللن 

  (.0405-0429) = هـ(807-729بادي )اال يروز

  .0855=  هـ0272تنع  ،طبعع بنالق بالقاهرأل

 ،يللي مربعللع م للزاء ، 0971تللنع  ،بيللرو  ،طبعللع المستسللع العربيللع للطباعللع والنشللر

  (.0952)ىعادأل لطبعع المكتبع الت اريع الكبرط لسنع 

   )التراد لل ميع(.0978تنع  ،قاهرألال ،طبعع الهينع المصريع العاثع للكتاب

 الُمْزهإر في علوم اللغة وأنواعها""كتاب  -12

هلللـ( =    900-849ينطي )لكملللال الس لللاالرحمن بلللن ضلللل عبلللمل لللال اللللمين مبلللي ال 

(0445-0515.)  

 وعلي ثحمم الب اوي. ،وثحمم مبي ال ضل ىبراهيم ،بتحقيق ثحمم محمم  اد المنل  بك

 .يي  زءين ،0958تنع  ،ربيع بالقاهرألدار ىحياء الكتب الع

 صيما وبيرو . ،، ىصمار ثنشنرا  المكتبع العصريع0970تنع  ،طبعع  ميمأل 

 كتاب "شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل" -13

 خ ا ي المصرياللشهاب المين محمم 
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  (0458 -هـ0149المتني  تنع )

 -هللـ0470تللنع  ،الطبعللع ااوللل  ،رألثكتبللع الحللر  الحسلليني الت اريللع الكبللرط بالقللاه

 ص حع. 444يي  ، ، بتصحيح ثحمم عبمالمنعم خ ا ي و عليقه وثرا عته0952

 كتاب "تنمية اللغة العربية في العصر الحديث" -14

 للمكتنر ىبراهيم الساثرائي

 اثعلع  -ثعهلم البحلند والمراتلا  العربيلع ،المنظمع العربيع للتربيلع والثقايلع والعللن 

 ص حع.242 ، يي 0974تنع  ،لعربيع بالقاهرألالمول ا

 "القرآن العربي والذي به من لفظ أعجمي" -15

 .لينن  ثنت  شتا 

  .0974مكتنبر تنع  ،079العمد  ،ث لع العربي بالكنيت

 .002-018الص حا : 

 كتاب "من أسرار اللغة" -16

 للمكتنر ىبراهيم مني .

 ص حع. 454 ، 0978تنع  ،سادتعالطبعع ال ،ثكتبع اان لن المصريع بالقاهرأل

 كتاب "تاريخ اللغة العربية" -17

 .ل ر ي زيمان

 . قميم: عصا  ننر المين

 ص حع. 007 ، 0981تنع  ،السلسلع التاريخيع ،بيرو  ،دار الحماثع

 كتاب "داللة األلفاظ" -18

 .للمكتنر ىبراهيم مني 

 ص حع. 248 ، 0984تنع  ،الطبعع الخاثسع ،ثكتبع اان لن المصريع بالقاهرأل

 "ألفاظ العلوم بين لسان العرب وكالم العجم" -19

 للمكتنر  ال شنقي.

العلمد الحلادي  ،قطلر ،الموحع ، اثعع قطر -نسانيا  والعلن  اال تماعيعحنليّع كليع اإل  

 .044-015 ، الص حا : 0988هـ=  0419تنع  ،عشر
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عاجم ُمعاصرة  م 

 

 ُمعجم المصطلحات الفنية"" -21

طبعلع  ،عن ىدارأل التلمريب المهنلي للقلنا  المسللحع ب مهنريلع ثصلر العربيلع الصادر

 ص حع. 78+ 848+41 ، 0984 ميمأل تنع 

 "معجم المصطلحات العلمية والفنيّة والهندسية" -21

 .ىعماد: محمم ش يق الخطيب

 ص حع. 751 ،الطبعع الخاثسع -ثكتبع لبنان

د الشامل للمصطلحات الفني -22  ة للهندسة والتكنولوجيا والعلوم""المعجم الُموح 

 ،الطبعلع ااولل  ،صادر عن ا حاد المهنمتلين العلرب وثستسلع الكنيلت للتقلم   العلملي

  زءا . 00يي  ،0984تنع  ،الكنيت

 المعجم الوسيط"" -23

 صادر عن ث مع اللغع العربيع بالقاهرأل.

وعطيلع  ،يم ثنتصلرواللمكتنر عبلمالحل ،قا  بإخراج هلذا الطبعلع اللمكتنر ىبلراهيم منلي 

 وثحمم خل  الله محمم. ،الصنالحي

 ص حع. 0147 ،  يي  زءين0972هـ= 0492تنع  ،الطبعع الثانيع

 "الّصحاح في اللغة والعلوم" -24

لللح   دار  ،ومتلللاثع ثرعشللللي ،: نلللميم ثرعشلللليىعلللماد ،اح العاثلللع ال لللنهري  ميلللم ص 

 54+0429 ، 0975ع تلن ،الطبعلع ااولل  ،بيلرو  ،الحضارأل العربيلع ودار الن لائ 

 .ص حع لمساقا  المصطلحا  اإلنكليزيع وال رنسيع والا ينيع
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