ال ُمصطلح العلمي بين الثّراء واإلغناء
األستاذ الدكتور جالل شوقي
عميد كلية الهندسة -جامعة قطر
ملخص:
إن التوسع المعرفي و ُّ
َّ
التطور التكنولوجي تقتضي جميعها استعمال
التقدم العلمي و ُّ
او ميددة

عدددد َجد مدد مت اييددد مددن اوللدداي والتعطيد ار وتطويعهددا واسددتادا ها ومددن نددا كاند
الطالغة للالاي على اللغة وقُدرتها على ُمواكطة مسيرة الاضارة والطقاء فدي ُيمدرة اللغدا
َّ
الايددة و ددو المددر ى يتددتنى إى طتددوفير إمكانيددا

اينجددان والتنميددة

طاء وطاد.
طالعقم َ
تن اطن آدم نلسه ال ي إن الُصين ُ

ددتن اللغددة فددي ل د

َّ
إن الد ارسد ددة الاالي د ددة ترمك د ددي ط د ددكل ل د دداي عل د ددى ارفد دددين الساس د دديين م د ددن رواف د ددد

المصطلح العلمدي مدا ال دراء الد اتي للغدة العرطيدة مدن جهدة ووسدالل إننداء د ا اللسدان

من جهة اللرى.

فلدي مجددال ال َّدراء اللغددوي ُنقد د م ندا عدددة نمدا ف لل دراء اللليددي للغدة العرطيددة رجعنددا

فيهددا إلددى العديددد مددن كتددن فقدده اللغددة ومعاجمهددا و ل د فيمددا يلددي اوسددماء واوفعددال
والصلا

كما قمنا طإجراء مقارنا

إلى طعض المصطلاا

اض َعا
ُمو َ

مع مقاطالتها فدي اللغدا

اولدرى كد ل ن دير ندا

الدقيقدة التدي ورد كر دا فدي كتدن التدرام العلمدي العرطدي و دي

الارانا الن نستعملها في كتاطاتنا العلمية المعاصرة.
ما ْ

الما قضية الايويدة اللغويدة فهدي مسدتلة عييمدةُ ال دتن طالغدة اللطدورة ايدم إن
َّ
تستجد على سااة المعرفة إ
ُّ
اينسانية التي ما َطرا تتضاعف كل ماني
آىف الكلما
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دإن لددم يددتمكن فقهدداء اللغددة
سددنوا طددل فددي طعددض المجدداى كددل الرطددع سددنوا ومددن د مدم فد ْ
طالتعاون والم اركة مع ال ل العلم من مواكطة اىستادا ا اللليية التدي تدتم فدي اللغدا

العلمية َّ
الاية طا

ماكوماً على اللغة طالتللمف عن ركن اللغا

العلمية المعاصرة.

إن مقيدداح ايويددة اللغددة يكمددن فددي إمكانيددة إننالهددا طتطويددع الللدداي وتعدداطير جديدددة
وتركيطها وتكوينها واستادا ها لتواكدن التقددم المعرفدي المعاصدر ومدن مدم فإنندا نعدرض
وطالتركيدن مدن مقداطع وطدالتكوين مدن
نا لال تقاق اللليي ططريق الس م من كلمدا

مجموعا الارف .كما تتطرق الدراسة إلى مجال التعرين طملهوم تطويع الللي اوجنطي
الددليل عندد نقلده للسددان العرطدي و لد طص إ
دطغ إه صددطغةً عرطيدة دون الن يكدون لهد ا الللددي

الصل في العرطية.

وني د اًر للسددرعة اللالقددة التددي تييددد طهددا المعددارف اينسددانية طددا

ُن ْا َددم طلدرةً اللدة فدي سدرعة نقدل المعدارف والعلدوم والتكنولوجيدا
اللطى.
المتسارع ُ
إن م
ْ
كنا جادين في اللااق طالموكن العلمي ُ
المحتويات
 -1مصادر الللي العرطي العلمي:
 -1.1مصادر من اوصول العرطية.
 -1.1مصادر من اوصول نير العرطية.
 -1تعريلا .
 -3راء اللغة العرطية -الم لة:
 -3.1الفعال التجرطة واىلتطار.
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مددن الضددروري الن

إلدى اللسدان العرطدي

 -3.1ترتين الطكاء والدمع.
 -3.3الفعال النير والرؤية وتصويطهما.
 -3.3المراض العين.
 -3.3العسل.
ُّ -3.3
تعدد المعاني لللي الوااد.
 -3إنناء اللغة من اوصول العرطية:
 -3.1اينناء من الترام.
 3.1اينناء طالنا

من كلمتين.

 -3اوصيل والدليل في المعاجم المعاصرة -دراسة مقارنة.
 -3إنناء اللغة طالنا

المقاطل لألللاي اىلتصاقية.

لالصة الطام.
مصادر ومراجع.
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 -1مصادر اللَّفظ العربي العلمي:
يمكن تقسيم مصادر الللي العرطي العلمي إلى مجموعتين متطاينتين ما:
 -1.1مصادر من اوصول العرطية:
(الملطط – )1وت مل على ما يلي:
 -1.11الللاي اللغة من الترام العرطي الضلم وتُ َّكل وعاء اللغة العرطية طمدا فدي لد
المترادفا وقريطا المعاني والمتطاينا واللروق اللغوية واوضداد .وتعتطر اللغدة
العرطيددة مددن الننددى لغددا

العددالم إن لددم تكددن الننا ددا جميع داً ونسددوق فيمددا يلددي مددن

الم ل ددة ونم ددا ف م ددن ال د دراء اللغ ددوي ف ددي اوس ددماء والص ددلا

واوفع ددال تتض ددح منه ددا

القد ار الهاللة له ا اللسان.
 -1.11اوللدداي التددي ُعدرط د

قددديماً ومنهددا اوللدداي التددي دلل د

الق درآن الك دريم كسددندح

واستطرق وسلسطيل وقسورة وفردوح وم كاة وينجطيل على سطيل الم ال.
والكلمددا

ال دواردة فددي الق درآن الك دريم التددي التلددف عليهددا القدددماء العرطيددة ددي الم

العجمية

ي في الواقع العجميدة

دي فدي الواقدع العجميدة فدي الصدلها الطعيدد إى

النهددا ُعدرطد

فددي الجا ليددة وورد

فددي القدرآن الكدريم طعددد الن جددرى اسددتعمالها فددي

الجا لي ددة وانض ددم
العرطي.

طد د ل إل ددى إمد دال اللغ ددة العرطي ددة ودللد د

ف ددي ع ددداد اللس ددان

 -1.13المولَّد ال الع ال ي ادم له تغيُّر في اىستعمال طعد عصر الرواية.
 – 1.13اوللاي التي يجري ا تقاقها وناتها.
واى تقاق على ال ة النواع ي:
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 اى تقاق الصغير الو اوصغر. واى تقاق الكطير. واى تقاق اوكطر.الما النا
 النا -والناد

طالنا

ويعرف اليضاً طاى تقاق الكطار -فينقسم قسمين ما:
– ُ

من كلمتين م ل طرمالي وكهرومغناطيسي.
ويعدرف
مدن جملدة كالم دكنة (مدا داء اللده كدان) الهيللدة (ى إلده إى اللده) ُ
اللعلي.

ادم و و ما استعمله الماد ون في العصر الاديم.
الم َ
ُ -1.13
داء الو تطتددع اطتددداعاً ومنهددا مددا ُيصداغ ليقاطددل الصدالً الجنطيداً ا
 -1.13الللداي تُن ددت إن د ً
طادلة الو ىاقة (كاسعة).
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 – 1.1مصادر من األصول غير العربية
(المخطط – ، )2ويتضمن:
 -12.1الللاي داً الجنطيددة يجددري تطويعهددا للسددان العرطددي وتُعددرف د ل اوللدداي طاولل داي
المعرطد ددة منهد ددا علد ددى سد ددطيل الم د ددال ى الاصد ددر :فلسد ددلة -جغرافيد ددا -السد ددطوانة-
َّ
إكس ددير -طس ددتان -طنك ددام -طسد د َّ -
قط ددان -قن ددديل – ق ددانون -دس ددتورُ -ك د د -
إم ْس  -موسيقى -نمو ف -ندام.

المعرطددة م ددل ُمطسددترُ -مطلمددر -مجلد دﭬن-
 -1.11الللاي داً يجددري ا ددتقاقها مددن اوللدداي
َّ
متللي.

 -1.13الللايد داً ني ددر عرطي ددة تُقط ددل عل ددى االه ددا دون تغيي ددر س ددوى تاوي ددل رس ددمها إل ددى
الاروف العرطية ويمكن تصنيف ل اوللاي الدليلة على الناو اآلتي:
ل َّدة يوعها م ل:

 -1.131الللاي العجمية قُطل

رم ددون -الي ددون -ني ددوترون -طكتيري ددا -ﭬد دديروح -إند دييم -ﭘـللللايم ددا -ف دديلم-
سينما -سيملونية.
لعدم إمكان تعريطها ايم إنها الصدالً مناوتدة مدن جملدة

 -1.131الللاي الجنطية قُطل
في لسانها اوصلي م ال ل :

رادار -ليير -اليدي -يونسكو -فورتران.
 -1.131الللاي قُ إ
صد طها تلليد اوعالم منها:
 -1.1331في مجال السماء ال جر والنطاتا

واوي ار:
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ناطليونيد د د ددة -ورجيليد د د ددة (نسد د د ددطة إلد د د ددى ال د د د دداعر الالتيند د د ددي -ورجيلد د د ددوح) –

و نطونية -جورطات وف.

 -1.1331في مجال السماء اومراض طلهارسيا (نسطة إلى مكت إله :تيودور طلهارح).
 -1.1333فددي مجددال وادددا

القيدداح  :نيددوتن (وادددة قددوة) – طاسددكال (وادددة ضددغط

واجهاد) -كولومن (وادة ال انة الكهرطالية).
 -1 133الللدداي قُطل د

لتك دريح التوايددد العددالمي م ددل طادلددا

ميجا -كيلو -ديكا -سنتي -ميكرو -نانو.

المكون ددا
 -1.133اللل دداي دالَّ ددة عل ددى
د
العقاقير واودوية.

وتك ددون نالطد داً كلم ددا

وادددا

القيدداح :جيجددا-

التص دداقية م ددل الس ددماء

الي
د د ا ول ددم يج ددد علم دداء الع ددرن والمس ددلمين – ف ددي ص دددر الاض ددارة ايس ددالمية – َّ

نضاضة في اللجوء إلى طريدق التعريدن َط ْيدد النهدم دالطدوا مدع لد علدى الطادم والسدعي
ييج دداد اللل ددي المقاط ددل م ددال لد د كلم ددة قاور م دداطيقيق ومقاطله ددا قعل ددم الع ددددق وكلم ددة
قالجيومطريد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداق ومقاطلهد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا قعلد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددم الهندسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددةق.
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 -.تعريفات:
لعلَّه من المناسن -ونان مقدمون على طام إمكانا

ن ددير نددا طإيجدداي إلددى ال ددهر تعريلددا

المواصددلا

وتاديد المنهج.

اللغة وطرالق تنميتها – الن

اللغويددة و ل د سددعياً لطيددان المقصددد

اللغة:
الص دوا

كالمهم.

يعدطددر طهددا كددل قددوم عددن الن ارضددهم ويقددال :سددمع

لغدداتإهم الي الددتالف

المصطلح العلمي:
و كلمة الو الك ر يتم اىتلاق على تلصيصها لتعني ملهوماً علمياً َّ
مادداً.
القياس في اللغة:
و ُّ
رد ال يء إلى نييرل (المعجم الوسيط) الو و استنطاط مجهول من معلوم.
يقددول اطددن َّ
جنددي :قمددا قدديح علددى كددالم العددرن فهددو مددن كددالم العددرنق .ويددرد فددي

قالصااح في اللغة والعلومق.

القي دداح (اللغ ددوي) ام ددل كلم ددة عل ددى الل ددرى ع ددن طري ددق الم دداطهة طينهم ددا و ددو
قسمان :كلي ومعنوي.
ال -القيدداح ال ددكلي تكددون فيدده الم دداطهة طددين الكلمتددين قالم دةً علددى الصددورة م ددل

تو ُّهم الصالة الياء في قالعيادق امالً على قعيدق.
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ن – القي دداح المعند دوي تك ددون في دده الم دداطهة ط ددين الكلمت ددين قالم ددة عل ددى المعن ددى

ويك ددر د ا فددي اللغددة العرطيددة فددي نياطددة طعددض الاددروف عددن طعددض وفددي تضددمين فعددل
معنى آلر.
المعرب القديم:
َّ
كلما

طوعهددا العددرن للسددانهم ومنهددا
مددا دلددل فددي لغددة العددرن قطددل الجا ليددة مددن الللدداي َّ
دلل

القرآن الكريم ن كر منها على سطيل الم ال ى الاصر ما يتتي:

اليم -الطور -الرطَّانيون
طه -م

(سريانية اوصل)

السراط -القسطاح -اللردوح

(روميد د د ددة اوصد د د ددل)
(اط ية اوصل)

م كاة -كللين

(اوراني د ددة اوص د ددل)

ْي َ ل
ي عرطيةً و إمْلكاً مضافاً إلى اللغة.
والتعرين نا صيَّر اوللا َ
المولَّد:
ُ

ادم من د
كل يء.
الم َ
ُ

َّ
دي اوصددل ادددم لدده تغُّي در فددي اىسددتعمال طعددد
المولددد مددن الكددالم :كددل للددي عرطد م
عصر الرواية (الي طعد عام  122د في الاواضر و 332د في الطوادي) (عن المعجم
الوس دديط ي )1233وم ددن الم ل ددة اولل دداي المولمدددة :جلَّد د – جلس ددة -فيلس ددوف -دفَّددة-

مرطى -مسرح -ريط -ضريطة -قدح -إقطاع -مليمة -ن ر الكتن -يلة -توقيع.
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الم ْحدث:
ُ
الماد ون في العصدر الادديم و داع فدي لغدة الايداة العامدة
الللي ال ي استعمله ُ

(عددن المعجددم الوسدديط) ومددن الم لددة المادددم :طد مدراد -مطددارية -طهددو -جد َّدرار -لرسددانة-
مر َسم -الركان ارن.
دطُّوحَّ -
مدرف -مدير -مرجعْ -
االشتقاق:
ُيقصد طه استلراف للي من آلر متلق معه فدي المعندى وفدي الادروف اوصدلية
الو استنطاط صيغة من اللرى.
َّ
ولعل

يتضمن إطالةً لطنية الكلمة طالنسطة إلى مصدر ا
واى تقاق – في النلن صورل-
َّ
ا الطريق و القرن الطرق والك ر ا نتاجاً في تنمية اللغة.

و نددا آىف الكلمددا

الم ددتقة يجددري اسددتعمالها فددي يسددر وسالسددة وتد َّدم التعد ُّدود

الاوامددة والااسددن والااسددون
دتغناء عددن الللددي اوجنطددي م ددل :السدديارة و َّ
عليهددا اسد ً
والهاتف.

ص ْوغُ كلمة من اللرى على اسدن
وفي المعجم الوسيط ( )311 :1اى تقاق و َ
التعرف على النواع الرطعة من اى تقاق ي:
قوانين
الصرف ويمكن ُّ
َّ
ال -اى تقاق الصغير الو اوصغر و و ما ينصرف إليه اى تقاق عند إطالقه.
ن -اى تقاق الكطير ويسمى طالقلن م ل ج ن وجط .
ف -اى تقاق اوكطر ويسمى ايطدال.
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د -اى ددتقاق الكطددار و ددو النا د
ني اًر و ميته في

ونلصددله فيمددا يلددي
(إمددا مددن كلمتددين الو مددن جملددة)
د

ل الدراسة.

النحت (أو االشتقاق الكبار):
و و الن ُيعمد إلى كلمتين الو جملة فَتُْن َيعُ من مجموع اروف كلماتها كلمةٌ فد َّ ة تَ ُدد ُّل
على ما كان تَ ُد ُّل عليه الكلما الو الجملة نلسها.
فالنا د
والنا

مددن كلمتددين ينقسددم ال ددة الن دواع ددي :النا د

النسطي كما جاء في صدر

الوصددلي والنا د

اىسددمي

ل الدراسة.

الويلَمدة
(ويعرف في الغرن طكلمة  )Acronymفمن الم لتهْ :
الما النا من جملة ُ
دي علد ددى
(ويد ددل ومد دده) – الم د ددتلة (مد ددا د دداء اللد دده) – َ
الا ْيعلد ددة (اد ددي علد ددى الصد ددالة اد د م

اللددالح)– الطْلطقَددة (الطددال اللدده طقدداء ) -الكطتعددة (كطد
الله عليه وسلم) -الهيللة (ى إله مإى الله).

ددو ) – الصددلعمة (صددلى
اللدده عد م

التركيب (المزجي):
يقوم على الساح الجمع طين عناصر مستقلة وا

دىلة.

المجاز:
اس ددم لم ددا الُري ددد ط دده ني ددر م ددا ُوض ددع ل دده لمناس ددطة طينهم ددا (ع ددن قالص ددااح ف ددي اللغ ددة

والعلومق.)111 -

المجاي من الكالم ما تجاوي ما ُوضع له من معنى (عن المعجم الوسيط).
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والمجدداي نقددل طاكددم التعريددف وندده نق د ُل الللددي مددن معنددال الاقيقددي إلددى معنددى آلددر
ليح له طاكم وضعه و ل طوساطة عالقة فنية ترطط طين الللي ومدلوله المجايي.
اإلسناد:
ضم كلمة إلى اللرى على وجه يليد معنى تاماً( .عن المعجم الوسيط .)333 :1
ُّ
التعريب:
اسددتعمال العددرن الللاي داً العجمدي دةً علددى ط دريقتهم فددي النطددق والللددي وط د ل ُيص ديدر
ويضمه إلى إم َال اللغة.
ُّ
ي عرطياً
ين اللل َ
التعر ُ
دن طعطدارة اللدرى دو صدطا الكلمددة طصدطغة عرطيدة عندد نقلهدا طلليهدا اوجنطددي
والتعري ُ
إلى اللغة العرطية( .عن المعجم الوسيط).
دق العرط ددي الو ددو إلض دداعُ اللل د إ
دي
الو ددو تطوي ددعُ الكلم د إدة
وتنغيمه ددا لتناس ددن النط د َ
ُ
آىف اوللداي اوعجميدة
اوجنطي وويان عرطية وعن د ل الطريقدة دللد اللغدةَ العرطيدةَ
ُ

التي ُس دمي

قمعرطةق.
َّ

عرب:
الم َّ
ُ

و الللي اوجنطي ال ي َّ
العرن طالنقي الو الييدادة الو القلدن( .عدن المعجدم
نيرل
ُ
الوسيط).
الو إن ل

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

عرْطتُدده العددرن
تعريددن اىسددم اوعجمددي الن تتلد َّدول طدده العددرن علددى منهاجهددا تقددول َّ
والعرطته اليضاً (عن قملتار الصااحق للجو ري) م ال ل :
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ططليم ددوح القل ددو ي (Ptolemeous

 )Claudiusوف ددي قالمع د َّدرنق للجد دواليقي:

َّ
عجميةٌ طاعتطار اوصل عر َّطيةٌ طاعتطار الاال.
المعرطةُ ي
َّ
الكلما ُ
قرار التعريب:

الجاي مجمع اللغة العرطية طالقدا رة (الد ي الن دن سدنة 1133م) الن تُسدتعمل طعدض
اوللاي اوعجمية عند الضرورة على طريقة العرن في تعريطهم.
دال اللل د إ
دي اوعجم ددي ف ددي اللغ د إدة العرطي ددة الي كتاطتُد ده طا ددروف
والتعري ددن يعن ددي إدل د َ
عرطية واعطاؤل اكم إ
الللي العرطي سواء المكدن جعلُده علدى وين مدن اوويان العرطيدة الم

ى.

الترجمة:
فسرل طلسان آلر.
يقال :ترجم الكالم إ ا َّ
(عن قملتار الصااحق للجو ري).
النقل:
التاويل من لسان إلى آلر.
التَّدخيل:
دح طددتدنى تغييددر الي قطولهددا
قطددول طعددض اوللدداي اوعجميددة (اوجنطيددة) دون الن تُ َمد َّ
على إع مالتها كما ي في لغاتها اوصلية مع تغيير رسمها إلى الاروف العرطية.
الدخيل:
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ددو الللددي اوجنطددي ال د ي دلددل العرطيددة دون تغييددر (عددن المعجددم الوسدديط) م ددل:

الكسيجين – تليلون -رادار -راديو -فيديو -سينما -الوط ار -رمون -كتالوف.
اإل لصاق)Affixation( :

الجمع طين عنصر ي دىلة وعناصر اللرى ى دىلة مسدتقلة لهدا طدل دي مج َّدرد

ادروف تيهددر معانيهدا فددي نير دا و ددي فدي الواقددع القدل ددتناً مدن اددروف المعداني التددي
تؤدي وييلتها في التركين مع ااتلايها طاستقاللها ال كلي.
ويقصد طايلصاق الن تُضاف إلى الساح الكلمة.
يالدة في صدر ا تسمى ساطقةPrefix :
الو في عجي ا تسمى ىاقةSuffix :
الو في وسطها تسمى ا واً الو دوالل)Infix( :
اللغة االلتصاقية:
ي اللغة التي تؤدي طها الرواطط الصرفية طوساطة يوالد تضاف إلى اوصل اللغوي.
ا ويغلن على اللغا
اللغا

وت دكل

ص ْوغ الكلمة.
اووروطية اىعتماد على السواطق واللوااق في َ

ل ال دسمة فارقاً الساسياً طين اللغة العرطية -و ي فدي اوصدل لغدةٌ ا دتقاقية -وطدين

الغرطية ومعيمها لغا

التصاقية.
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بيان إحصائي
عدد الكلما

المصدر

المولَّدة

313

قالمعجم الوسيطق القا رة

(اوالي)

الماد ة

المعرطة
َّ

الدليلة

323

313

131

1313

قالمعرن من كالم العرنق للجواليقي
َّ
 -3ثراء اللغة العربيَّة:
ى

الن اللسان العرطي من الننى اولسنة إن لم يكن الننا دا قاططدة لد طلضدل

مددا ياويدده مددن اوطنيددة المجد َّدردة والمييدددة ومددن اوسددماء والصددلا

إ
ايمكانددا

الهاللددة مددن المترادفددا

والمتطاينددا

واوفعددال فضدالً عددن

واللددروق اللغويدة واوضددداد ولقددد طلغد

دد ل إ
ايمكاند ددا اد د مدداً ى يصد ددمد المامد دده الي ادعد دداء طقصد ددور اللغد ددة العرطيد ددة عد ددن النمد ددو
المضددطرد لمواجهددة متطلَّطددا العصددر الااضددر ال د ي يتَّسددم ططل درة اللددة فددي إ
اينجددا اي
وفددي المعلومددا

والمعددارف ومددن د َّدم طات د

ماسددة إلددى تواصددل صدديانة اوللدداي
الااجددة َّ

العرطيددة وناتهددا واادددا ها لمالاقددة التقدددم الم د ل ال د ي ددهدل القددرن الع ددرون وال د ي
سينوء طتطعاته القرن الاادي والع رون.

نعرض فيما يلي طعض نما ف والم لة لجوانن ملتللة مدن دراء اللغدة العرطيدة سدواء

ف ددي اوس ددماء الو الص ددلا

الو اوفع ددال الو التعطيد د ار

نقص ددد منه ددا مج د َّدرد الت دددليل عل ددى

عيمددة د ل اللغددة وسددعة إمكاناتهددا و دددة ايويتهددا وعلددو دقتهددا وتتضددمن اوم لددة مددا

يلي:
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األفعال:
 -3.1الفعال التجرطة واىلتطار

( 33للياً)

 -3.3الفعال النير والرؤية وتصويطهما

( 33للياً)

 -3.1ترتين الطكاء والدمع
األسماء والصفات:
 -3.3المراض العين
 -3.3العسل

( 32للياً)

( 133للياً)

(  11للياً في مقاطل  13للياً في اللغة إ
اينجلييية)

 -3.1مثال لثراء اللغة في األفعال:
الفعال التجرطة واىلتطار

()1

()33

ال يء

الا َس ْس
ْ
التطر ال يء

ف ال يء
استَ ْ لَ َ
ْ
استَ ْقصى الغرض
ْ

ف ال يء
استَْن َ َ
ْ
ال ْ َا ْن ُ ال يء

اعتََط ْر ال يء (اىعتطار= التجرين)
ْ
َطا ْر ُ ال يء
ُط ْر ُ
َطلَ ْو

وط ْر ما عندل
ال يء ُ
المرل
ال يء وطلَ ْو ُ َ

)  )1راجع كتان قجوا ر اوللايق لقدامة طن جعلر ي.31 31
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تََط َّا ْر ال يء
تَ َّدطر ال يء (التدطير= اىلتطار)
وتعرف الوصافه
تعرف ال يء
َّ
َّ
جرط
َّ

ال يء

َج َس ْس
َااَرْف ال يء
َا َج ْج
َا َس ْس

ال يء وجسس

نطضه

ُ ال يء واجج
ال يء

قعرل

ص ْر ال يء
َا َ
َل َط ْر ال يء
ُق

َرَط ْت

ال يء

ال يء

ُرْي ال يء
َيَاوْل ُ ال يء

الغ ْور َو َس ْطر الجرح
وس َط َر َ
َس َط ْر ُ ال يء َ
َ َم ْم ال يء
إهد ُ ال يء
َعا ْ ر ُ ال يء
عامل ال يء
ْ

وعجم ُ عودل
َع َج ْم ُ ال يء
ْ
اللطُون
وع َج َمتْهُ ُ
َ
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َن َم ْي ُ قناته
َفلَي َ /فلَّي ال يء
إق ْس ال يء
مارس ال يء
ْ
ال يء

َمس ْس
 -3.1مثال لثراء اللغة في ترتيب األفعال واألحوال:
ترتين الطكاء و َّ
الدمع

()1

()32

العين إ ا امتأل من َّ
ض.
ان َرْوَرق
ْ -1
الدمع ولم َي ْل ْ
ُ
تردد َّ
العين إ ا َّ
الدمعُ فيها ولم َي إلض.
 -1تََرْق َرقَ
ُ
تدمعُ َد ْمعاً.
دم َع
ُ
العين َ
َ -3

ته َمعُ َ ْمعاً.
َ َ -3م َع ْ
ُ
العين ْ
تع إسم.
َ -3رفَ
ُ
العين ت ْ رف َ ْرفاً و ريلاً ك ا َع َس َم ْ ْ
كاء َوُطكاً وطك عليه.
 -3ط َك
ُ
العين تطكي ُط ً
ف َو ْكلاً ووكيلاً.
 -1و َكلَ
العين تَ إك ُ
ُ
تس ُج ُم َس ْجماً.
َ -1س َجم العين ْ
 -1استهلَّ
العين تَ ْستَ ُّ
هل است ْه َالىً.
ُ
هم ُل َ ْمالً و َ َم َالناً.
َ َ -12ملَ
َ
العين تَ ُ

اناالطاً.
لن َ
ْ -11ان َالََط ْ
العين تَْن َا ُ
ُ
ضاضاً و و تَلَُّرق َّ
العين ْترفَ ُّ
ْ -11ارفَ َّ
الدمع
ض
ض ْارفَ
َ
ُ
السكي
)  )1راجع كتان قجوا ر ته ين اوللايق ىطن ُ

الصلاا
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.311-313 :

-13
-13
-13

إس َطاىً.
السَطلَ
ُ
العين تُ ْسطإ ُل ْ
ْ
سق َن ْسقاً.
َن َسقَ
العين تَ ْغ ُ
ُ

وسال.
َ إر َ
ع الدمعُ إ ا َجرى َ
تليض فَ ْيضاً.
العين
اض
ُ
فَ َ
ُ
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َس َّا
العين تَ ُس ُّح َسااً
ُ
ضاىً (إ ا طلَّل الدمعُ اللداية).
ضلَ
العين تُ ْلض ُل ْ
ْ
إل َ
الل َ
ُ
سيالنها َّ
طالدمع.
العين تَ ْم َرُف إ ا ك ُر
َمرج
ُ
ُ
العين تَ ْه إمي َ ْمياً إ ا نيل الدموع كالمطر.
َ َم
ُ

-11
-11
-11
-12
ويقال(:)3
ُ

-11

الجهش طالطكاء إ ا تهيت له.

ون َ َج المرء إ ا كان لطكاله صو .
ن َ
َ -13/11
ون َا َ
الع َول المرء إ ا صاح مع طكاله.
 -13و ْ
ويضيف قدامة طن جعلر(:)3

 -13انتان.
َ -13وْل َول.
 -11ناح.

ص َرخ.
َ -11
 -11الَ َّن.
وسر العرطيةق لل عالطي صلاة .121
)  )3راجع كتان قفقه اللغة ُّ
)  )3راجع كتان قجوا ر اوللايق صلاة .311
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َ -32رَّن.

 -3.3مثال لثراء اللغة في األفعال:
الفعال النير والرؤية وتصويطهما

()3

()33

ْالطصر

يء وال َار إليه
ال ْتَ َر ال َ
الطصر :التطع المرء ال يء طصرل الرال لمااً طاص اًر.

ارتتى

ير إلى ال يء ط دة َّ
وادة.
ْالر َ ق :ن َ
است هد

است َّ
ف :ن ر ال ون ورفعه لينير إلى صلاقته الو سلافته ويرى طه عوا اًر.
استعرض

استكف استوضح :نير إلى ال يء واضعاً يددل علدى ااجطده ُمسدتيالً طهدا مدن ال دمح
اتى يستطين المنيور إليه.
الس َج َد :الدام المرء النير مع سكون
ْ
السف النير :نير إلى ال يء ط َّدة َّ
َّ
وادة
ال ْ َا َ
الس َّ
ال َ َّ
ف
ف= َ
ا ْكتَ َال  :اكتال

طه عيني

الم َعن النير
اللقى إليه نيرلْ -

)  )3راجع كتان قفقه اللغةق وطي منصور إسماعيل ال عالطي.
ك ا كتان قجوا ر اوللايق لقدامة طن جعلر.
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َآن َح
ط َع
الَ ْ َ

ق الطصر :فتح المرء جميع عينيه مع نيان سواد ما من الليع.
َط إر َ
َط َّرق :فتح جميع عينيه اتى وو ما.
صر
طصر طه – طصرَّيا  -طصيرةُ -م ْط َ
صرُ :
َط ُ
وتتمل العطافه.
تتملَّ :
َّ

تطصر ال يء.
َّ

الهالل :نير المرُء إلى الفق الهالل لليلته ليرال ويتطيَّنه.
َّر
َ
تطص َ
تلايَر
َ
تلاوي
َ

إ
وسقَ إمه
تصلَّح :نير في كتان الو في اسان الو تقرير طقصد استك اف صاَّته َ
عيني
َّ
تلرسته عيني – تلاَّصته ْ

تَوضَّح :نير إلى ال يء نير الم ْستَ ْطإ
ُ
َ

عيني
َاتََرتْهُ ْ
َا َج َمتْهُ عيني

َا َد َف :طالا المرُء في فتح جميع عينيه و َّ
الاد النير عند اللوف
رمى ال يء ططصرل مع َّ
اد إة نير
َا َد َفَ :
َّ
ادد الطصر
جميع عينيه ليدقدق النيرَّ -
ادق ططصرل ناول.
َا َّدق :فتح
َ
ليع الو ُم َّ
َا َّم َج :فتح جميع عينيه و و ُم َّ
هدد
َا إملَق :فتح جميع عينيه اتى انقلن إا ْم َالقُهما
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َدقَّق النير.
عي َنه في النير
كسر المرُء ْ
َد ْنقَ َحَ :
رالى :الرؤية طالعين
راقن
امق
رَ

َرَمق :نير إلى ال يء طمجامع العين.
رنا إليه :الدام النير
ا َد

ط إرف
ي :فتح المرُء عينيه دون الن َي ْ
َ َل َ
المتع دجد إ
دن مندده والكددارل
إن نيددر إلددى ال دديء نيد َدر
َ ددلَ َن :ددلنه و ددلن إليدده ُ ددلُوناً و َ د ْلنا ْ
َ
له والمطغض إيال.
ف
َ نإ َ
هد :م هود -م هد -هادة

كسر المرُء عينه في النير= َد ْنقَح عاين
طَ ْرفَ َ
شَ :
َع َج َمتْهُ عيني
كاسر المرُء طعينه.
ناض َن إ ا
َ
َ
يء كاللَّ إ
ىح لواةًَ :نيَر إلى ال إ
ماة م َل إل َي عنه
َ َْ
َ
َى َايَ وىاي الكنافه

ي
َى َو َ
لايَ :نير إلى ال يء من جانن ال ُ نه

مح :نير إلى ال يء طعجلة
لَ َ
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َّ
مد ناول طصرل
نير :منيور -مناير -منيار

نير َ ْي اًر :نير إليه َّ
طغل وعداوة

يرةَ ي عْلق :نير إلى ال إ
يء طعين الماطَّة.
ي َر ن ْ
نَ
َ
َ
َنلَ َ طعينه وما يال َي ْنلُ ُ إليه نلو اً.
ض المكان َن ْلضاً :نيَر إلى جميع ما في المكان اتى َي ْع إرفَه.
َنلَ َ
 -3.3ثراء اللغة في األسماء والصفات:
أمراض العين ()161
لعلمه من المناسن -ونان في معدرض الادديم عدن دراء اللغدة وامكاناتهدا الهاللدة –
الن ن دير إلددى مجموعدة مددن المدراض العددين ورد فددي قالرجدوية فددي المدراض العددينق لنددايم
نير معلدوم وت دتمل علدى  33طيتداً( )3تس َّدنى لدي اىطدالع عليهدا فدي ملطدوط المكتطدة
الوطنية ططاريح – رقم  )3(1133الكتان الراطع ضمن مجموع الصدلاا /131ن-
/132ن وقد الاصي منها اومراض اآلتية:
 -1في أمراض جفن العين (:)44
الج َرن -التاجُّر -السالق -ال َّ ترة -ال َّ عيرة -ال م درناق -اىنت دار مدن او ددان-
َ
َّ
در-
العق دددة -الق ددروح -ال د َّا
انق ددالن ال ددعر -ايي ددد ال ددعر -اله دددن اوط دديض -الغلي ددةُ -
َّ
النملد ددة -اىلتصد دداق -الج د دا -ال َك ْمند ددة -ال َّ د دلَع – الطد د ْدرد -التوتد ددة -الد ددوردينج -الد دددمل-
َّ
الاكة -القُهَيدج -اىنتلاخ اليا ر -القَ ْمل -القُ ْمقَام -التآكل -الصالطة-السدرطان -ك درة
) )3راجع كتان قالعلوم العقلية في المنيوما

الكوي

1112م.

العرطيةق للدكتور جالل وقي مؤسسة الكوي
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للتقددم العلمدي-

الطَّددرف -إ
الق دردان -مد ْدو ُ الد مددمُ -لض درة الجلددون -نددار فارسددية – َفْللَ ُمددوني -ورم رل دو-
ْ
َّ
الامرة -السرخ -التاليل -السَّعلة.
كدادا الطقرُ -
 -1في أمراض المآق (:)3

الغدد
الس َيالنُ -
الع َين – م
َ

 -3في أمر الطبقة الملتحمة (:)14
السطل (يعرض اول الادقة) -الدطيلة -التوتة -الدمعدة-
الطرفة -الي ْلرةْ -
الودقةَ -
اللرد.
اىنتلاخ -الاسا -الاركة -ييادة اللام -الكدورة -الرمد -اناالل ْ
القرنية (:)11
 -3في أمراض الطبقة
َّ

السد ددل َّ -
الالَ د درُّ -
الدطيلد دده-
تغيد ددر اللد ددون -او د ددر -النتد ددوةَّ -
اىنا د دراف -القُد ددروحَ -
إ
ي -الجلاف -الل ونة -الرطوطة -الت ُّنج -الط ور -السرطان.
الغل ْ
 -3في أمراض الطبقة العنبية (:)11
الكمند ددة -النتد د مدو -الم د دراض المد ددآقي
الضد دديق -اىنا د دراف -اىنل د دراق -اىتمسد دداع-
َ
(وعدد ا الاد ع ر).
 -3في أمراض الرطوبة البيضيَّة (:)8

الغلية -الرقَّة -إ
تغيُّر اللون -الكدورة -الرطوطة -الي ْطح – الصغر -إ
الك َطر.
ُ

 -1في أمراض الطبقة العنكبوتية (:)3
التغرق – الت ُّنج -الورم.
ُّ

 -1في أمراض الرطوبة الجليديَّة (:)11

التلد ُّدرق اوقصددى – الكدددرةُّ -
الصد َدغر-
اليد ْدطح -د
تغيددر اللددون -الدديوال -إك َطددر َ
الغد ْدورُ -
المغيرة.
الض ْ
َّغط -الل ونةُ -
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 -1في أمراض الرطوبة الزجاجيَّة (:)11

الكطددر -إ
إ
ُّ
الغْليَددة -التلد ُّدرق-
تغيددر اللددون -الجاددوي -د
اليددطحَ -
الصددغر -الجمددودُ -
الام َوة.
الرطوطةْ -
 -12في أمراض الطبقة الشبك َّية (:)1

اليرقان -انصداعُ الادقةَّ -
التلرق -سوء المياف -الورم.
السدة – الوردينجُّ -
َ

 -11في أمراض الطبقة المشيميَّة (:).
التلرق -سوء المياف.
ُّ
الص ْلبة (:)6
 -11في أمراض الطبقة َّ

اوج َوف.
اىلتواء -الورمُّ -
ن ْ
صُ
الع َ
التلرق -سوء المياف -اىسترلاءَ -

المجوفة (:)6
صب ة
َّ
الع ْ
 -13في أمراض ُ
الضيدق -اىتدساع -الوَرمَّ -
التلرق -سوء المياف.
السدةُّ -
َ
الروح الباصر والعضلي (:)1
 -13في أمراض ُّ

القلَّة -إ
إ
الغلي -اىنت ار -الرقَّةُّ -
التكدر (من المراض الروح) .الت ُّنج -اىسترلاء
ضل).
الع َ
(من المراض َ
ص بطبقة (:)13
 -13في أمراض ال تخت ُّ

الجهددر -ال ددعاع -القمددور-
َ
الع َمدى -الضددعف فددي الطصددر -الليداى  -الغ ددالمْ -
الللَش -الجاوي.
الا َو َل -المرض العنطي (ويسمى طاليرقة)َ -
الاولي -القواليَ -
ولع َّدل د ا الم دال يقددم دلدديالً علدى نجداح اللغدة العرطيددة فدي التعطيدر العلمدي ويطددين
كيف كاند اللغدة العرطيدة لغدة العلدم طيلدة قدرون عديددة فكدم يدا تُدرى قدد اسدتوعطنا والفددنا
من اوللاي العلمية التي تضمها كتن الترام العرطي ايسالمي و ي كتن كاند تيلدر
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طصنوف العلم والمعرفة في وق
العر إ
طية لغةً للعلم.

كان فيه الغرن يمر طعصورل الميلمة فهدل مدن ع إ
دودة

 -323مثال لثراء اللغة في األسماء والصفات:
()1

العسل
إ
اي ْ وان

()11

ي
اور ُ
ْ
َح
او ُّ

َصطهَانيَّة
او َ

اومين
الطلَّة
َ
َّ
الطإلة
َّ
مو
الت ْا ُ
ان
ال َّو ُ
الج ُّ
م
ُ

الجلح

(في القاموح:

الجلح طقية العسل في ايناء)

الج َنى
َ

َج َنى َّ
الن ْال
الا إافيُ
َ
) )1عن قترقيق اوسل لتصليق العسلق للليرويآطادي وقالمي ر في اللغدة والنواعهداق للسديوطي

.321
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ي-321

ن
الالَ ُ
َ
إ
الامي
َ
(طمعنى ديد

الاالوة -تمر امي )

الل ُّو
َ
الل ُّو
ُ

اللواء
ُ
إ
الليم

الدست ْل َ ار
م
ال َّ ْون
الر َااق
ُّ
ايق
َّ
الر ُ

ف
الر َل ُ
م
(في اللسان :الرلف
والرللة :اليطدة

المسترلية الرقيقة)
الرضان
ُّ

ضان َّ
النال
ُر َ
ق َّ
النال
إرمي ُ
َّدى
الس َ
الس َّْرُو
السَّعاطإين
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السالَف
ُّ
السُّالفة
السْل َوان
ُّ

السْلوانة
ُّ
السْل َوى
َّ
السَّلإيق
السَُّّنو

السَّ
دن ْو
السنوة
م
ال َّ ران
ال َّ ْرو
ال د لَاء

ال َّ ْهد
ال ُّ ْهد
ال َّ ْون
ال َّ ْور
الصَّطين
َّر َلإدي
الص ْ
ص ْر َلد
(في اللسانَ :
موضع ُنسن إليه ال ران.
وعند اطن دريد:
َّر َلإدي :اللمر)
الص ْ
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َّمو
الص ُ

الصَّميم

َّه َطاء
الص ْ

الضج

َّال
الض ْ

َّرن
الض ْ

َّرَطة
الض َ
الض إ
َّرين
الطرام
َ
د
الطَّ ْرم والط ْرم
(العسل إ ا امتأل

منه الطيو
الطد ْرَيم
الطُّ من والطَّ من

وال هد)

(في اللسان :ضرن من
التمر اوامر ديد الاالوة)

الع َسل
َ

العلَافَة
ُ
إ
الع ْكطر

الع ْنلُوان
ُ

ن
َ
الغ َر ُ
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الغ َرن
(في اللسانَ :

اللمر)

ال ُك ْر ُسلي

اللد ْإم

لُعان النال
اللَّواي

اللَّ ْو َمة
الماإ ي
َ
إ
الما ية
ال َم ُّج

ُمجاف َّ
النال
إ
الم ْجلن
إ
الم ْاران
الم ْيف
َ
إ
الم ْيح

الم ْستَ ْل َ ار
ُ

(في اللسان :كلمة
معرطة .العسل
َّ
ُيعتصر طاويدي إن
كان يسي اًر وطاورجل

إن كان ك ي اًر)
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َّ
النال

َّ
النسيل

َّ
النسيلة
الوْرح
َ

َو ْق ُء اليناطير
اليإ ْع إقيد

(عسل ُيعقد)
َ
َّ
اليمانية

يقاطل ما َّ
تقدم في اللغة اينجلييية في معنى قالم ون طاالوة كاالوة العسدلق 13

كلمة فاسن ي:

Honeyed():
Agreeagble, alluring, cajoling, dulcet, enticing, flattering,
mellow, melodious, seductive, soothing, sweet, sweetened,
uncotuous.
وق ددد عرض ددنا ف ددي طا ددم س دداطق لن ددا( )1المل ددردا الدالم ددة عل ددى الاج ددارة فوج دددنا الن
ددرف فددي الاجددم ُيعطينددا  11للي دًا تُقاطلهددا فددي اللغددة إ
اينجليييددة ال ددة
تصددنيلها طاسددن التد ُّ

(  ) William T.Mcleod (Editor):

”“The New Collins Thesaurus
Collins , London and Giasgow, 1986, p. 322.
) )1قالللاي العلوم طين لسان العرن وكالم العجم ق للدكتور جالل وقي طام من ور طاولية كلية اينسانيا

والعلددوم اىجتماعيددة – جامعددة قط ددر – العدددد الاددادي ع ددر سددنة  1321دد= 1111م الص ددلاا -123 :

.133
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الللاي فاسن كد ل عرضدنا – فدي الطادم نلسده – لسداعا
 33للياً.

الليدل والنهدار فتاصدنا منهدا

هذا ونقلم ييملا يل ي علل مثثللع علماأل اال لام المر بطلع بم منعلع ثلن ااتلماء ا
االتتعمال الشائع نسنقها للتمليل عل غن اللغع العربيع يي ث ردا ها:

العرطية في ملرداتها:
اللطن :

 11للياً

السنة:

 13للياً

 11للياً

النور:

ال مح:

 11للياً

التران -الغطار -الطين:

 31للياً

الساان:

 33للياً

اليالم:
ساعا

 31للياً
 33للياً

الليل والنهار:

 11للياً

الاجارة:

المطر -الغيم:

 13للياً

الطلر:

 11للياً

 13للياً

الرياح:

العسل:

 11للياً

الحيع حنالي:

011ل ظ

ال مل حنالي:

 011ل ظ

 122للي

اللمر:
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اورض والجطال:

 132للياً

المراض العين:

 133للياً

الماء حنالي:

 071ل ظا

السيف:

 111للياً

ااتم( )9حنالي:

 332للياً

 133للياً

اولوان:

 133للياً

الناقة:

 332للياً

الليل الك ر من:
ُّد المعاني للفظ الواحد:
 3.3تعد ُ
من ميا ر راء اللغة اليضاً ُّ
تعدد المعاني لللي الوااد م ال ل الكلما اآلتية:
 كلما ا ثاثع ثعان :ر ّ  -تكع -تا  -تنس -شخص -شرخ -ضرس -عضم-عقل -غسق -غار -قنس.
 كلما ا الرطعة معان :راىَ -رَملَ -رْيم -ي دو -د ا -دق -صدنطور -ض َّدرة-ططق -عصلور -علجوم -عهدَ -م ْور.
ي ْهرَ -عَلقَ -ع ْرش.
طْلقَ -
 كلما ا لمسة معانَ : كلما ا ستة معان :السط  -استوى.اللرض.
 كلما ا سطعة معانْ :الق ْرن.
 كلما ا تسعة معانَ :الع ْير.
 كلما ا  11معنىَ :ونسنق ييما يلي -ثن قبيل التمثيل ال الحصر -بيانا قريبيا بعلماأل الكلملا ا المعلاني
المتعمّدأل(:)01

) )1الاصينا منها  111للياً.
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نا الك ر من  122للي يدل كل وااد منها على  3معان.
نا الك ر من  122للي يدل كل وااد منها على  3معان.
نا الك ر من  122للي يدل كل وااد منها على  3معان.
كلما  :الاميم واللن والطيح لكل منها  13معنى.
كلمة قاللالق لها  11معنى.
كلمة قالعين ق لها  33معنى.
كلمة قالعجويق لها  32معنى.
ا ونسوق نا م الين ُّ
لتعدد اوللاي التي تعنى طصلة معينة ما:
صلة الطول ولها  11لليًا
وصلة إ
القصر ولها  132للياً.
ولعلَّنددا طعددد د ا العددرض والتم يددل والت دددليل نتسدداءل :ددل مددا يال نددا مددن ُينك ددر الو
يت َّك في قد ار اللغة العرطية فنسوق له ع ار اوم لة اولرى؟
األصول العربية
 -4إغناء اللُّغة من ُ
 -421إ
اإلغناء من التراث
ي بنا يي معقاب بياننا لقضيع الثراء اللغلني ،من نشلير هنلا ىلل بعلم كلملا ينيلع
حر ّ
ورد يي راثنا العلمي العربي ،وثا موالنا من نستعملها إلغناء كتابا نا العلميع المعاصرأل،
و ضم عل تبيل المثال:
 اإلثهاء :بمعن الت ليخ (.)Grinding ال ُمهنم  :بمعن ال ُمزوج (.)Fitted الباب المطحنن :بمعن الصما ي القلب المخروطي (ال زرأل))(Conical or cock valve - valve with ground seat
 اىعتطار :طمعنى التجرين (.)Experimentation) )12ارجدع كتددان قتداري اللغددة العرطيدةق لجرجددي ييددان تقددديم عصدام نددور الددين صددادر عدن دار الادا ددة
ي.31 33
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 الدرطة :طمعنى اللطرة المكتسطة طالتدرين والمران.)Experience gained by Training(.
 المعاوقع :بمعن القصنر الذا ي مو العطالع (.)Inertiaالغناء بالنحت من كلمتين:
 -42.إ
ويي هذا الم ال نسنق ااثثلع اآل يع:
بري وثائي.
 برثائي :نحت ثن ّ كهروثغناطيسي :نحت ثن كهربائي وثغناطيسي. حمقلي :نحت ثن حمضي وقلني.صل ع للمللادأل التللي عمللل كحمللم ضللعي  ،مو قلللني ضللعي حسللب الظللرو (لسللان
العرب المحيط.)082 -4 :
شب ُ
طناني :نحت ثن شبه ومُتطناني (.)Cylindriod
 شبغراء :نحت ثن شبه وغراء (.)Colloidحالع كنن المادأل ييها بين اإل ابع الحقيقيع والتعليق ،كمحللنل الغلراء والصلمل (لسلان
العرب المحيط.)444 -4 :
 شب لز :نحت ثن شبه ويلز (.)Metallloid(لسان العرب المحيط)444 -4 :
 شبقلي :نحت ثن شبه وقلني (.)Alkaloidص ع طلق عل المناد العضنيع ثن مصل نبا ي ا خناص قاعميع.
المعاصرة:
 -5األصيل والدخيل في المعاجم
إ
دارسة مقارنة:
ال شك من القرن العشلرين قلم شلهم صلحنأل لاثلع العربيلع ،واهتماثلا ثلحنملا بلغتهلا،
وىقبلاال كبيللرا علل االشللتغال بنقللل العلللن والمعللار ىلل اللسللان العربللي .ونقللم ييمللا يلللي
دراتع ثقارنع لم منعلع اختياريلع ثلن المصلطلحا اللناردأل يلي ثاثلع ثلن المعلا م ال نيلع
المعاصرأل ،نخلص ثنها ىل الظناهر اآل يع:
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-0
-2

-4

-4

-5

هناك ا اق كبير يي المصطلحا بلين هلذا المعلا م ،وهلن مثلر يلمعن ىلل االطمننلان
ىل ميع السعي و ناصله نحن نحيم المصطلح العلمي.
يغلب الل نء ىلل التعريلب مو التلمخيل ،وال غلرو يهملا يشلكان ميسلر السلبل ومهلنن
الطرق ،وحلري بنلا مال نل ل ىلل هلذين الرايلمين اىال بعلم اتلتن اد يلرص التنصلل ىلل
المصطلح القائم عل ااصنل العربيع.
ثن ث منعع المصطلحا الناردأل يي هذا المراتع (وعلمدها  44ل ظلا) لرد اال لام
العربيع ااصل اآل يع:
نناسُ -ثتماثر -نابم -عن ع.
تمت – ُ لمندُ -ث ّ
حرك -اعتاجُ -ثستمق -ا
مي حنالي  %21يقط ثن ث منع اال ام الناردأل يي هذا المراتع.
ثن هذا الكلما العربيع ااصل نتنقل عنلم ل ظلين لم صلنغهما بطريلق النحلت ثلن
كلمتين هما:
لمند :ثن لم و مم ،ويطلق هذا الل ظ عل الح ر القاتي الصلم.
ثتماثر :ثن ثتماثل يي التكاثر (الل ظع المعربع ثتبلمر).
يبمو من طريق النحت -تناء ثلن كلمتلين مو ثلن مللع -يمكلن ثلع ثزيلم ثلن ال هلم
والبحث والمرس من يصبح ثصمرا ثهما إلغناء المصطلح العلمي ،ولع ال لك يبلمو
مكثر وضنحا عنم دراتتنا ثنه يع وضع المصطلحا المقابلع لال ام االلتصاقيع.
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دراسة ُمقارنة – ()1
اللنيدة

الللي اوجنطي

Acetometer

المصطلاا
ُمعجم ُ
القا رة – ططعة 1113م

Aerodynamic

العلميد ددة واللنيد ددة والهندسد ددية
(اللطين :ططعة لامسة)

Automatic

(الكوي 1113 :م)

السد د د د د د د دديتومتر -مقيد د د د د د د دداح

الدياطاتي -ى تطادلي

الدياطاتي – كايم الا اررة

كييمي (الدياطاتي)

إيرودينامي

علم الديناميكا الهوالية

إيرودينامي علم الدديناميكا
الهوالية

Aerodynamics
Anode

...

الل مل
السيتُومتر -مقياح َ

اامض اوسيتي
Adiabatic

ُمعجد د د د د د د ددم المصد د د د د د د ددطلاا

َّ
المواد ال امل
المعجم
ُ

النود

ص َعد
النودَ -م ْ

إ
ص َعد
النود -م ْ

الوتوماتي

الوتومداتي -تلقددالي -اتددي-

آلي – الوتوماتي

آلي
Azimuth

َس ْم

الس ْم
السمو َّ -
م

السدم

Boulder

جلمود

ُجلمد ددود :اجد ددر يييد ددد قط د درل

ُجلمود

Candela

كند د د د ددديال (واد د د د دددة ال د د د د دددة

عن 12سم

دمعة -كنددديال (وادددة دددة

قنديلد د د د د ددة (واد د د د د دددة د د د د د دددة

الضيالية)

ايضاءة)

الضوء)

Cathode

كا ود

كا ودَ -م ْهطإط

كا ود -مهطط

Cellulose

سليولوي

سليولويَ -للإيُّوي

سليولوي

-31-

دراسة ُمقارنة – ().
ُمعجددم المصددطلاا

الللي اوجنطي

اللني ددة

القا رة – ططعة 1113م

Electrometer

ُمعجم المصطلاا
واللنية والهندسية (اللطين:
ططعة لامسة)
م َّ
ركن ميدوف الصَّيغة
ُ
الجي َّ
يلية

Dimer

Electode

العلمية

إلكترود -قطن كهرطالي

إلكترود

إلكترومتد ددر -مقي د دداح ف د ددرق

إلكترومتر

الجهد الكهرطالي

َّ
المواد ال امل
المعجم
...
(الكوي 1113 :م)
نالي اد (ناتج اتااد
جييلين متما لين)

مقياح الكهرطية الساكنة
(إلكترومتر)

Electron

إلكترون

إلكترونُ :ك َه ْيرن سالن
ال انةُ -ك َه ْي إرن

إلكترون

Engine

ار
ُم د

مار  -آلة -آلية -قاطرة
د

مار
د

Entropy

إنتروطيا

إنتروطيا :درجة التعادل

اعتالف- -إنتروطي الو

الاراري

إنتروطيا.

جيرسكون

جيرو ْسكون

Gyroscope

جيرسكون

Helicopter

يلكوطتر

Hygrometer

يلكوطتر -طالرة عمودية

الجرومتددر (مقيدداح الرطوطددة
النسطية)

يجرومتر -إم ْرطان (جهاي
قياح الرطوطة النسطية في
الجو).

آلة آلية قاطرة

يلكوطتر -طالرة عمودية
مقياح الرطوطة-
يجرومتر -إ
(م ْرطان:
جهاي قياح الرطوطة
النسطية في الجو)
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دراسة ُمقارنة – ()3
المصددطلاا
ُمعجددم ُ

الللي اوجنطي

اللنيددة

القا رة – ططعة 1113م

ُمعجددم المصددطلاا

العلميددة

واللنيددة والهندسددية (اللطيددن:
ططعة لامسة)

اليس د د د د ددومر -الت د د د د دداطه ف د د د د ددي

)Isomer (ism

اليسومر

Kinematics

كينماتيكا -كينماتيا .

التركي ددن م ددع اىل ددتالف ف ددي
اللواي.

Kinetics

َّ
المواد ال امل
المعجم
ُ
...
(الكوي 1113 :م)
الييومير
اليسومر

الكينماتيك د د ددا :عل د د ددم الارك د د ددة

الكينماتيك د ددا (عل د ددم الارك د ددة

المجردة.
َّ

المجردة)
َّ

كينتيكا.

َا َركدد د د ددي -كينتدد د د ددي -مولدد د د د ددد

علم الاركة

ميكروفون.

ميكروفون

للاركة
Microphone

ُمعالج ُم ْستَإدق

Microprocessor
ُمرك د د د ددن كيمي د د د ددالي مس د د د ددتقل

الاد
الاادي م

مار
ُموتُور -د

مار  -موتور
د

ماد د د ددر (ماكيند د ددة لتاويد د ددل

Parachute

ﭘا ار و  -ميلمة اططة.

ﭘار وا

ﭘا ار و  -ميلة

Parameter

ﭘارامتر

معَلم :مقدار متغدير
ﭘارامترْ -

كمي د د د ددة متغديد د د د درة القيم د د د ددة-

Monomer

الجيليا
Motor

(نير متطلمر).

طعددض اون دواع مددن الطاقددة

إلى طاقة ميكانيكية).

القيمة
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ﭘارامتر

دراسة ُمقارنة – ()4
اللنية

الللي اوجنطي

المصطلاا
ُمعجم ُ
القا رة – ططعة 1113م

العلمية

ُمعجم المصطلاا
واللنية والهندسية (اللطين:
ططعة لامسة)

َّ
المواد ال امل
المعجم
ُ
...
(الكوي 1113 :م)

Pendulum

نواح)
طندول (الو َّ

نواح
طندول -رقمايَّ -

م د د َّدوار -رق د دداي -ن د د َّدواح-

Phonogram

طرقية تُملى طالتليلون

طرقية تُملى طالتليلون

طرقية تُملى طالتليلون

Phonograph

فونونراف.

فونونراف -ااكي

Polymer

ﭘوليمر.

ﭘوليم د ددر (مرمك د ددن ُمض د دداعف
اوصل)

ُمتم د د د د ددا ر (متما د د د د ددل فد د د د ددي

التكا ر).

Positron

ﭘويترون.

ﭘويت د ددرونُ :كهي د ددرن موج د ددن

ﭘويترون.

Protocol

ﭘروتوكول

ﭘروتوكدددول -م ارسدددم -اتلد دداق

ﭘروتون

ﭘروتون -ال َُويدل

ﭘروتون.

ﭘيرومتر.

ض د َدرم :مقي دداح
ﭘيلللرومت ددر -إم ْ
درجا الاد اررة العاليدة (فدوق

ﭘيروثتللللر -مقيد دداح الند ددار
(مقي د دداح درجدد ددا

رادار.

رادار.

رادار.

Proton
Pyromter

ال انة.

تمهيدي.

 3322ملوية).

Radar (Radio

طندول.

Detecting and

العالية).

الاد د د اررة

(جهاي لتاديدد وجدود ال ديء

)Ranging) (Acronym

وموقع د د دده طوس د د دداطة الص د د ددداء
الموجا
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الالسلكية).

دراسة ُمقارنة – ()1

َّ
المواد ال امل
المعجم
ُ

المصطلاا اللنية
ُمعجم ُ
القا رة – ططعة 1113م

ُمعجم المصطلاا العلمية
واللنية والهندسية (اللطين:
ططعة لامسة)

Spring

سوس د ددته -ي د دداي -ن د دداطض-
ينطر

ينطر  -ناطض.

ناطض.

Static

إستاتي

إس د د د د ددتاتي -ىتللللللللللللتا يكي –
ساكن -راكد.

ىتلللللللتا ي -إتللللللللتا يكي –
ساكن – راكد

Technology

تإ ْقنيَّة -تكنولوجيا

تكنولوجيدد ددة -علدد ددم التقنيدد ددة-
علم الصناعة

تكنولوجي د دا -علد ددم التقنيد ددة-
علم الصناعة

Tellegaphy

تلغراف.

التلغرافيددة -إ
ايرسددال البرقلللي
(الو التلغرافي)

إطراق -التلغرافية.

Telescope

تإإل ْسكون.

تإإل ْسكون -إم ْقران إم ْرقن.

نيد د د د ددارة فلكيد د د د ددة ( ارصد د د د دددة
كاسرة).

Thermometer

ترمومتر.

ترمومتر -مقيداح الو ميديان
الا اررة إم ْارار.

ترم د د د د ددومتر -مقي د د د د دداح الو
مييان الا اررة – إم ْارار.

Transistor

ترانسستور.

ترانيستور.

ترانيستور.

Thermostat

رموستا

رموسددتا  -م دطد
لدرجة الا اررة.

ترطينة (الو عنلة).

تُ د د درطين -طُ د د ددورطين تُرطين د د ددة-
َعَنلة

الللي اوجنطي

...
(الكوي 1113 :م)

تليسكون.

Turbine
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الوتومداتي

رموستا  -م دط

ا اررة.

َعَنلة -تُرطين -ترطينة

ُّ
َّ
المقا إبل لأللفاظ اال ْل إتصاقية
 -6إغناء اللغة بالنحت ُ

المسددتاد ة
مددا طددال معاجمنددا تقددف ايددارى مكتوفددة اويدددي المددام سديل الكلمددا اوجنطيددة ُ
التددي تُ َّ ددكل ططريددق اللصددق فتلتددار الطريددق السددهل وتقنددع طإعددادة كتاطددة د ل الكلمددا
دان العرب لي فتعد مدد ا
طاددروف عرطيددة لتصددطح كلمددا دليلددة الو تُطد ددوع نطقهددا لتناسددن اللسد َ
عرطددة وا ا كددان د ا المسددل جددال اًي طالنسددطة إلددى عدددد مادددود مددن الكلمددا فإندده
كلمددا ُم َّ
يصطح معيطاً إ ا كان اومر يلتي طمجموعة الو طر ط من الكلما التي ت تر في مقطع
مددن مقاطعهددا ولك لي نييددد اومددر وضددواًا نعددرض لكلمددة  polymerعلددى سددطيل الم ددال
فنجد لهدا صدورة ُمعرطدة هلي قﭘوليملرق وصدورة اللدرى مناوتدة مدن متما دل فدي التكدا ر هلي
قمتما رق.
ولو كاند القضدية تدرتطط طكلمدة وااددة فاسدن لهدان اومدر ْطيدد الن ندا عاللدة كطيدرة
ت تر في قا وق الكلمة وان تطاين قصدور اق ي:
عاللة :mer

نالي

Di

مجمع
متعدد َّ
مرن

mer: meros
(In Greek):
part or
share

Copoly
Elasto

متساوي

Iso

الاادي

Mono

متعدد

Poly

متعدد ال ي

()11

ال ي

Terpoly
Tri

)11) Ter: Thrice, Three fold
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واللدرى لالاقدا

صدار مدن اليسدير اسدتعمالها فدي ناد

صغنا مقداطع للطادلدا
فإن نان ْ
ْ
الكلم ددا المس ددتاد ة فكلم ددة  – Polymerعل ددى س ددطيل الم ددال -مكون ددة م ددن :عدي ددد /متع دددد=

 polyجدييء  merفددإن ناددن الترنددا المقطددع قعدددق للمتعدددد الو العديددد طاعتطددارل اوك ددر تم دديالً
له د ل الكلمددة والترنددا المقطددع قجدديق للجددييء لصددار الكلمددة العرطيددة لكلمددة  polymerددي:

قع ْد َجيق (طإْنَية رطاعيَّة) فإن قُطل
َ
َع إ
داجي و لم ج اًر كما و مطين فيما يتتي:
ا النا

(م َّ
ركن ُمضاعف اوصل)
ُ

صار اللعل َع ْد َجي ُيع ْد إجي واىسم َع ْدد َجي وجمعدهُ

عديد – متعدد poly
جييء mer

وطاىكتلاء طارفين من كل من الكلمتين ناصل على
ثر اكب ُثضاع

َع ْدَ +ج ْي

ااصل عم ز = Polymer
اجي
َع َداجيَ -ع ْد َا

= Polymers

ُي َع ْد إج ُي = Polymerize

عملية تضاعف اوصل َع ْد َجية = polymerization
ُم َع ْد َجي = Polymerice
الاادي /ملرد الجييء َا ْد َج ْي = mono mer
نالي /م نى
ال ي

َْن َج ْي =di mer
َْل َجي =tri mer

متساوي/مما ل /نيير َس ْو َج ْي=lso mer

الن ل الكلما المناوتة تطدو نريطة وول و لة و ا المدر ططيعدي للغايدة
ى
إ إن كل مستادم مستغرن ْطيد الن تقعيد التنمية اللغوية ي لع لنا اول طه ا المناى.
-33-

قع ْد َجيق يجان طالكلمتين العرطيتين قمتعدد الجييءق الما
واال اىستلسار عن كلمة َ
اىستلسار عن قﭙـنليمرق فيجرنا إلى اوصدل اينجليديي الوىً دم إلدى درح المعندى طاللغدة
العرطية ليرد على اىستلسار.
فددإ ا الَللَددى د ا المددنهج المقتددرح قطددوىً اسددناً تعدديَّن علينددا التيددار المقدداطع المقاطلددة
للطادلا (الصدور) ولالاقا (اوعجداي) والصدطح ناد ُ الكلم إدة العرطيدة المقاطل إدة للكلمدة
اىلتصدداقية اوجنطيددة الم د اًر منهجي داً ُيغنينددا عددن ااتضددان الدددليل واىكتلدداء طدده تقاعس داً
وقصو اًر وسوف يم ل ا المناى رافداً ا طال من روافد المصطلح العلمي.
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ُخالصة الب ْحث
تقدددم د ل الد ارسددة نيدرة ددمولية لوسددالل تنميددة مدوارد اللغددة العرطيددة ى سدديما طالنسددطة

إلددى المصددطلاا

اللنيددة التددي يدديداد الطلددن عليهددا مددع تعددايم اجددم المعددارف اينسددانية

وتناميها ى سيما العلمية منها والهندسية والتكنولوجية وانه إن الردنا الن نطقي على اللغة

العرطية وايويتها فال طد الن ندطر لها ما تاتاف إليه من الللاي سدواء ططريدق اى دتقاق الو
ايلصدداق الو النا د

ولقددد دلل د

د ل الد ارسددة علددى دراء اللغددة العرطيددة ومقدددرتها اللالقددة

عل ددى التعطي ددر والتص ددوير والتادي ددد والتطي ددين مم ددا يجع ددل التد درام العرط ددي مص ددد اًر مهمد داً

والصيالً من مصادر المصطلح العلمي.

ا وان قصر اللغة عن العطاء من الصولها وج ور ا وفروعها وصار ى مندواة

عن إ
ايمداد إى طاىستعانة طاوصول نير العرطيدة صدار التوجده إلدى التعريدن فالتددليل

الم اًر ى مناي عنه.

وى يجوي اللجوء إلى تعرين الللاي المعاني لاصة – و و اليسر طرق تنميدة اللغدة-

إى طع د دد اليد ددتح والقند ددوط مد ددن الع د ددور علد ددى الللد دداي عرطيد ددة تقاطلهد ددا فد ددي علد ددوم اووالد ددل
والمعجمددا

اوصددول وكتددن السددلف وطعددد العجددي التددام عددن إيجدداد الللدداي عرطيددة ودندى

الناد الو إ
مالطسدة طوسددالل اى ددتقاق الو المجدداي الو التضددمين الو َّ
ايلصدداق وممددا يجددد ُر
كرلُ َّ
مجمع اللغة العرطية طالقا رة قد َولَّ َد الك ر من ملة اللف مصطلح من إن اله.
الن
َ
ولي التوفيق
والله ُّ
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()12

مصا إدر ومراجع

 -1كتاب "كنز الحفاظ في كتاب تهذيب األلفاظ"
ابي ينت يعقنب بن ىتحاق الس ّكيت
(244-084هـ)= (859-812هـ)
هذابه الشيخ مبن زكريا يحي بن علي الخطيب الت ّبريلزي ،واعتنل بضلبطه ااب للني
شيخن اليسنعي.
المطبعللع الكاثنليكيللع ل بللاء اليسللنعيّين ،بيللرو  ،تللنع  941 ، 0895ص ل حع باللغللع
العربيع  4 +ص حا باللغع ال رنسيع.
 -2كتاب "األلفاظ الكتابية"
لعبمالرحمن بن عيس بن حماد الهمذاني
(المتني تنع 421هـ) 944 -
ثنشللنرا دار الهللمط للطباعللع والنشللر ،بيللرو  ،نزيللع المكتللب اإلتللاثي بمثشللق
وبيرو  ،تنع 0499هـ=  449 ، 0979ص حع.
 -3كتاب "جواهر األلفاظ"
ابي ال رج قُماثع بن ع ر بن قُماثع الكا ب البغمادي
(المتني تنع 447هـ = ) 948
بتحقيق ثحمم ثحيي المين عبمالحميم.
دار الكتللب العلميللع ،بيللرو  ،لبنللان ،الطبعللع ااول ل  ،تللنع 0499هللـ= 452 ، 0979
ص حع.
" -4تاج اللغة وصحاح العربية" (=الصحاح)
ابي نصر ىتماعيل بن محمم ال ارابي ال نهري.
(494-442هـ) =(.) 0114 -944
بتحقيق محمم عبمالغ نر عطار.
) )11مرتطة اسن تاري التتليف /الن ر.
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دار الكتاب العربي بالقاهرأل ،تنع  ، 0957يي تتع م زاء.
" -5كتاب الخصائص"
ابي ال تح عثمان بن نّي
(492-422/0هـ) =() 0110-944
بتحقيق ثحمم علي الن ار.
نشر دار الكتاب العربي ،بيرو  ،لبنان ،يي ثاثع م زاء
( 424+502+400ص حع).
 -6كتاب "الفروق في اللغة"
ابي هال الحسن بن عبمالله بن ثهران العسكري
( -421/01بعم 411هـ) =( -942/22بعم .) 0119
ثنشللنرا دار اآليللاق ال ميللمأل ،بيللرو  ،لبنللان ،الطبعللع الثانيللع ،تللنع 402 ، 0977
ص حع.
 -7كتاب "فإ ْقه اللغة وسر العربية"
لإلثا مبي ثنصنر عبمالملك بن ثحمم بن ىتماعيل الثعالبي النيسابنري.
(429 -451هـ)= (.) 0148-942
دار الكتب العلميع ،بيرو  ،لبنان 442 ،ص حع.
 -8كتاب "المخصص"
ابي الحسن علي بن ىتماعيل الناحني اللغني اانملسي المعرو بابن تيما (المتلني
458هلللـ= ) 0145بتحقيلللق ل نلللع ىحيلللاء التلللراد العربلللي يلللي دار اآليلللاق ال ميلللمأل.
ثنشنرا دار اآلياق ال ميمأل ،بيرو  ،لبنان ،يي خمسع م زاء.
 -9كتاب "ال ُمعرب من الكالم األعْجمي على حروف المعجم"
ابي ثنصنر ثنهنب بن محمم بن ثحمم بن الخضر ال ناليقي
(541-445هـ= () 0045 -0172
بتحقيق وشرح محمم ثحمم شاكر
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نشر وزارأل الثقايع بمصر – ثركز حقيق التراد ونشرا ،ثطبعع دار الكتلب بالقلاهرأل،
الطبعع الثانيع ،تنع 0489هـ= 514 ، 0949ص حا .
 -11كتاب "لسان العرب"
ل مللال الللمين مبللي ال ضللل ثحمللم بللن ثكللر بللن علللي اانصللاري اإليريقللي المصللري
لللنرأل عللللن طبعللللع بللللنالق ،ثعهللللا
(700-441هللللـ) = ( ،) 0400-0242طبعللللع ثصل ا
صنيبا ويهارس ثتننعع .دار صادر ودار بيرو للطباعع والنشر ،تنع 0474هـ=
 ، 0955يي  05ث لما .وبتحقيق ىبراهيم اابياري ،باللمار المصلريع للكتلاب بالقلاهرأل،
تنع  ، 0945يي  21ث لما (تلسلع راثنا).
معاد بنلاءا علل الحلر ااول ثلن الكلملع :ينتل خيالاط ،ونلميم ثرعشللي ،دار لسلان
العرب ،بيرو  ،تنع  ، 0971يي مربعع م زاء.
" -11القاموس المحيط"
ابللي طللاهر ث للم الللمين ثحمللم بللن يعقللنب بللن ثحمللم بللن ىبللراهيم بللن عمللر الشلليرازي
ال يروزابادي (807-729هـ) = (.) 0405-0429
طبعع بنالق بالقاهرأل ،تنع 0272هـ = . 0855
طبعللع المستسللع العربيللع للطباعللع والنشللر ،بيللرو  ،تللنع  ، 0971يللي مربعللع م للزاء،
(ىعادأل لطبعع المكتبع الت اريع الكبرط لسنع .) 0952
طبعع الهينع المصريع العاثع للكتاب ،القاهرأل ،تنع ( 0978التراد لل ميع).
 -12كتاب "ال ُم ْز إهر في علوم اللغة وأنواعها"
ل لللال اللللمين مبلللي ال ضلللل عبلللمالرحمن بلللن الكملللال السلللينطي (900-849هلللـ) =
(.) 0515-0445
بتحقيق ثحمم محمم اد المنل بك ،وثحمم مبي ال ضل ىبراهيم ،وعلي ثحمم الب اوي.
دار ىحياء الكتب العربيع بالقاهرأل ،تنع  ،0958يي زءين.
طبعع ميمأل ،تنع  ،0970ىصمار ثنشنرا المكتبع العصريع ،صيما وبيرو .
 -13كتاب "شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل"
لشهاب المين محمم الخ ا ي المصري
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(المتني تنع 0149هـ) 0458 -
ثكتبللع الحللر الحسلليني الت اريللع الكبللرط بالقللاهرأل ،الطبعللع ااول ل  ،تللنع 0470هللـ-
 ، 0952بتصحيح ثحمم عبمالمنعم خ ا ي و عليقه وثرا عته ،يي  444ص حع.
 -14كتاب "تنمية اللغة العربية في العصر الحديث"
للمكتنر ىبراهيم الساثرائي
المنظمع العربيع للتربيلع والثقايلع والعللن  ،ثعهلم البحلند والمراتلا العربيلع -اثعلع
المول العربيع بالقاهرأل ،تنع  ، 0974يي 242ص حع.
" -15القرآن العربي والذي به من لفظ أعجمي"
لينن ثنت شتا .
ث لع العربي بالكنيت ،العمد  ،079مكتنبر تنع . 0974
الص حا 002.-018 :
 -16كتاب "من أسرار اللغة"
للمكتنر ىبراهيم مني .
ثكتبع اان لن المصريع بالقاهرأل ،الطبعع السادتع ،تنع  454 ، 0978ص حع.
 -17كتاب "تاريخ اللغة العربية"
ل ر ي زيمان.
قميم :عصا ننر المين.
دار الحماثع ،بيرو  ،السلسلع التاريخيع ،تنع  007 ، 0981ص حع.
 -18كتاب "داللة األلفاظ"
للمكتنر ىبراهيم مني .
ثكتبع اان لن المصريع بالقاهرأل ،الطبعع الخاثسع ،تنع  248 ، 0984ص حع.
" -19ألفاظ العلوم بين لسان العرب وكالم العجم"
للمكتنر ال شنقي.
حنليّع كليع اإلنسانيا والعلن اال تماعيع -اثعع قطر ،الموحع ،قطلر ،العلمد الحلادي
عشر ،تنع  0419هـ=  ، 0988الص حا .044-015 :
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معاجم ُمعاصرة
ُ " -21معجم المصطلحات الفنية"
الصادر عن ىدارأل التلمريب المهنلي للقلنا المسللحع ب مهنريلع ثصلر العربيلع ،طبعلع
ميمأل تنع  78 +848+41 ، 0984ص حع.
" -21معجم المصطلحات العلمية والفنيّة والهندسية"
ىعماد :محمم ش يق الخطيب.
ثكتبع لبنان -الطبعع الخاثسع 751 ،ص حع.
" -22المعجم ال ُموحد الشامل للمصطلحات الفنية للهندسة والتكنولوجيا والعلوم"
صادر عن ا حاد المهنمتلين العلرب وثستسلع الكنيلت للتقلم العلملي ،الطبعلع ااولل ،
الكنيت ،تنع  ،0984يي  00زءا.
" -23المعجم الوسيط"
صادر عن ث مع اللغع العربيع بالقاهرأل.
قا بإخراج هلذا الطبعلع اللمكتنر ىبلراهيم منلي  ،واللمكتنر عبلمالحليم ثنتصلر ،وعطيلع
الصنالحي ،وثحمم خل الله محمم.
الطبعع الثانيع ،تنع 0492هـ=  0972يي زءين 0147 ،ص حع.
صحاح في اللغة والعلوم"
" -24ال ّ
ميلللم صلللحاح العاثلللع ال لللنهري ،ىعلللماد :نلللميم ثرعشللللي ،ومتلللاثع ثرعشللللي ،دار
الحضارأل العربيلع ودار الن لائ  ،بيلرو  ،الطبعلع ااولل  ،تلنع 54+0429 ، 0975
ص حع لمساقا المصطلحا اإلنكليزيع وال رنسيع والا ينيع.
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