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 نظرة في مصطلحات "المعجم المدرسي"
 تأليف محمد خير أبو حرب

 األستاذ جورج عيسى
"المعجمم المدرسمي" معجمم ل مو  ممي تملليف السميد  التعريف بالمعجم المدرسي: 

رمممممدارة ومار  التربيممممم  والتعلممممميم (1)محممممممد بيمممممر  بمممممو حمممممر  . عملممممم  علمممممى صعمممممدادة وات
وطباعتمممم  الم سسمممم  العاممممم   الجمهوريمممم  العربيمممم  السمممموري   و اممممر   علممممى صبراجمممم ب

 -1891هممم 1041للمطبوعمما  والبتمم  المدرسممي   و تممم  صبراجمم   ممي طبعتمم  عممام 
دار طالس للدراسا  والترجمم  والشامر بدمام    – ي مجلد واحد مي القطع الببير 

 .(2) لف شسب  91وباي مجموع الشسخ 

لمى همو الحاماع ع –بمما يرمر ب بم  وا مع   –والهمدف ممي تملليف همذا المعجمم 
ل ممو  يعيشمم  علممى  هممم معمماشي  لبيمم  لحاجمما  الطالمم  صلممى معجمممالعربيمم  الارمميح   ت

 .(3)البلما  التي تعرض ل   ويساعدة على  بطها  ويجشب  الملل  ي استعمالها

ولم ا باي يمثل صحدى المحاوال  الجاد   ي حرب  التلليف المعجمي   قد تطلع 
ي المعجممما  العربيمم  الحديثمم   و ي الماممر وي علممى صرممدارة صلممى  ي يلبممذ مو عمم  بممي

تعم  ائدت   بشاء العربي  با    آمليي " ي يجد  ي   بشا شا الطلبم   وممال شما المربموي   
و بشممماء امممعبشا العربمممي بيمممر ماد  مممي الحاممماع علمممى التمممرا  وبشممماء الابرمممي  العربيممم   

 .(0)وجالء التاريخ الح ار "

بمممي تعمممميم الاائمممد  علمممى يت مممن ممممي ذلمممد  ي القرمممد ممممي صرمممدار المعجمممم لمممم ي
توى القممومي  ي مماف  و يممما يتعلمم  بممالقطر سمممالمسممتوى المحلممي وحسمم   بممل علممى ال

العربممي السممور  ممما لبمم  السمميد وميممر التربيمم  )محمممد شجيمم  السمميد  حمممد(  ي  رممدر 
بتدائيمم  ي المعجممم" صلممى بممل مممي "المممدارس االتعميممما يق ممي بءهممداء "شسممب  واحممد  ممم
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ور المعلمممممممميي والمعلمممممممما  ومعاهمممممممد المدرسممممممميي والمعاهمممممممد ود  واإلعداديممممممم  والثاشويممممممم
 .(1)المتوسط  الرشاعي  والتجاري  ومعاهد التربي  الريا ي "

لمراجمممع: ااسمممتشد رممماح  المعجمممم  مممي تللياممم  علمممى عمممدد ببيمممر ممممي المرمممادر و 
والمتبرر   وبت  الل    وما  ردرت  مجامع الل   العربي     )المعجما  الل وي 

والمبتمم  الممدائم لتشسممي  التعريمم   ممي المموطي العربممي مممي تعممابير وارممطالحا   صلممى 
مممما  باشممم  عشممم  ممممي و ي المعارمممريي ممممي  لاممماع  يجاشممم  مممما اسمممتحدثت   مممرائن الل ممموي

  غالط  عدا ما  برجت  المطابع مي موسوعا  مبتلا (.

دمتممم  الممممشه  المممذ  اتبعممم   مممي ترتيممم  الممممواد  وذلمممد و ممم  الحمممرف وبمممي ي  مممي مق
األول للبلممم    الثمماشي  الثالمم   تحسمم  تسلسممل الحممروف األلابائيمم   مممع بيمماي تقممديم 

علمى المبشمي للمجهمول  للمعلموم المجرد على المميد  والالمم على المتعد   والمبشي 
 والتام على الشا ص ) ي ال ال (.

ترتي  الثالثي المجرد و    بواب  الست  السماعي   بما  وراعى المعجم  ي ذلد
بممم   تبممميي بطتممم   مممي تر  يممم  الثالثمممي والربممماعي المميمممد  ومممما يتعلممم  باألسمممماء المعر 

 موع والمرادر.جواألحرف واألسماء المبيش   وما باي  ياساف وما يبص ال

تمي " مماد   جماء  م يمد  بالامواهد ال0113و د بل   عد  المعجمم ممي الممواد "
احممت  بهمما  والتممي تممدعو صليهمما ال ممرور  بممما يقممول. وتتممللف هممذة الاممواهد مممي عممدد 

" بيتاف  وبعمض 111  واألبيا  الاعري  شحو "(1)آي  "884ببير مي اآليا  القرآشي  "
" حمديثاف  صلمى جاشم  عبمارا  شثريم  91 شراف األبيا   واألحادي  الاريا  حموالي "

 .(7)مشها بعض الحبم واألمثال

ويحتو  المعجم على بعض المرطلحا  العلمي  والاشي  الاائع   وطائام   هذا
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مي الاوائد الشحوي   وبعض  سماء المدي واأل طار واألمابي والعشارمر )البيميائيم ( 
 والم لاا  مي بت  الترا  والمطوال  والقرائد الماهور   عدا  سماء األعالم.

يبمممتم مقدمتممم   –غايتممم   وهمممو يرجمممو  ي يحقممم  المعجمممم –لم لمممف ي اوبعمممد   مممء
"و دعممو الشمماعريي  يمم  صلممى صبممداء ر يهممم  يمم   وآمممل  ي يشمممو هممذا العمممل علممى  بقولمم :

 .(9) يد  األساتذ  موابباف مسير   متشا العربي  شحو العالء والر ع "

ومي هشا باي عملشا تلبي  لما دعا صلي   ومساهم  متوا ع  ش عها بميي يديم   
وا ر )المعجمممممم المدرسمممممي( وتوميعممممم  دابمممممل القطمممممر بمممممل  مممممرور  ملحممممم  يسمممممتدعيها تممممم

 :تشاولشما  يهما - طبعها  ي بتا  بعمدشلم  –وبارج    قمشا بدراس  شقدي  وا ي  حول  
 - مسمملل  الامممواهد - المرممادر والمراجممع - . مسمملل  الهممموام (8)األسمملو  والتعبيممر
ترتيممم  الممممواد ومعالجتهممما ومممما  مممي ذلمممد ممممي غمممموض و رمممور  - البطممم  والتشعممميم

همممال    عجممم   ممي الميمممسمملل  العام -  غممالط  واال تقممار صلممى الد مم   ممي المرممطلنو وات
 . والل  ولي  التو ي .شتهي مي ذلد بباتم  ومقترحا لش

و ي هذا الجمء مي الدراس    ف عشد بعض مرطلحا  المعجمم بشعمر  تتموبى 
 والتشبي  صلى  رور  توحيد مرطلحاتشا العربي .الد    ي رياغتها  

 نظرة في المصطلحات:

 اإلتنولوجية، واألنثولوجية، واألنتروبولوجية

ولاممممع  32يممممرد  ممممي المعجممممم لاممممع )صتشولوجيمممم ( وهممممو )علممممم تبمممموي األمممممم( ص 
)علممممممم  تبمممممموي األجشمممممماس الباممممممري  وبرائرممممممها و بال همممممما  30)األثشولوجيمممممم ( ص 

رمممل األجشممماس واألعمممرا  وجيممم ( وهمممو )علمممم يبحممم   مممي  وتار هممما( ولامممع )األشتروبول
 .17طور العادا  والمعتقدا ..( صت الباري  و ي
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 شقف عشد اللاعيي األول والثاشي  ثم شلتي صلى الثال :

رممطلن واحممد  غيممر  ي السممب  الممذ  الحقيقمم   ي اللاعمميي األول والثمماشي هممما م
براح  المعجم صلى  ي يرسم  بابليي  ويعمد  حمدهما مبتلاماف عمي اآلبمر   مد  ى د

 – مممي معمماجم المرمممطلحا  التمممي شقمممل عشهممما  - يعممود صلمممى ورود تعريممم  المرمممطلن
برسميي مبتلايي  وهمو مما يحمد   مي معاجمشما المتبررم    و صلمى  ي المرمطلن 

 ethnologyيلامع بالعربيم  )بالتماء المثشما ( و مي اإلشجليميم   ethnologie ي الارشسي  
 )بالثاء المثلث (.

وتعريب  )األشثروبولوجيا(  هو ال يبتعد  ي معشاة  anthropology ما المرطلن 
"و ممد يطلمم  اسممم )األثشولوجيمما(  ممي اإلشجليميمم   :عممي المرممطلن األول. يقممول رممليبا

gieAnthropoloواأللماشيم  علمى علمم اإلشسماي 
. والحقيقم   ي همذيي المرمطلحيي (14)
مما يرمع  تمييممة علمى  Ethnogrphyيتدابالي مع مرطلن ثال  هو اإلتشوغرا يا 

غيممممر المبترمممميي " ممممما يدرجمممم  األمريبيمممموي تحمممم  عبممممار  )األشثروبولوجيمممما الثقا يمممم ( 
يرممممطلن الارشسمممميوي علممممى اإلاممممار  صليمممم  باألتشولوجيمممما  و األتشوغرا يممممممما  ممممي بمممعمممممممض 

حياي ..  ما اإلشجليم  قد ابتاروا تسمي   برى وهي )األشثروبولوجيا االجتماعي ( األ
"صذا شعرشمما صلممى  :. ويقممول حسمميي  همميم(11) ائممماف بذاتمم " علممماف  اوشعممروا صليهمما باعتبارهمم

استعمال بلمم  األشثروبولوجيما  مي بمالد  وروبيم   بمرى شجمد  شهما تيسمتعمل  مي  لماشيما 
سمم  الطبيعيمم  لاشسمماي  بيشممما تسممتعمل بلممم   ثشولوجيمما لتاممير مممثالف لااممار  صلممى الدرا

"وبممما هممو الحممال  ممي  وروبمما تتشمموع مسممميا   :صلممى علممم الاممعو " ويتممابع  همميم  ولمم 
األشثروبولوجيا  ي العالم العربي   اي مرر ممثالف يلبمذ المبعض بالتسممي  اإلشبليميم  

ر باألشثروبولوجيمما الثقا يمم   )األشثروبولوجيمما االجتماعيمم ( بيشممما يسممميها الممبعض اآلبمم
وذلممممد و مممم  االتجمممماة األمريبممممي. ويممممدعو الباحمممم  الج را ممممي واإلتشولمممموجي د. محمممممد 
ريمماض صلممى األبممذ بمرمممطلن األثشولوجيمما بممدالف ممممي اسممتعمال    مممي المرمممطلحا  
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 .(12)الممدوج  تسهيالف وابتراراف"

 يـرين:ݒساأل

)األسمبيريي:  سمتيل حممض الساليسمليد  ويسمتعمل طبي ماف  مي  :يقول 07 ي ص
عالج الرمداع والرومماتيمم. مم ( والعماهر  شم  شقلم  ممي )المعجمم الوسميط( بالرمور  

 التي   رها مجمع الل   العربي  بالقاهر .

  ول: الروا   ي ) ستيل(  شم   سميتيل  بمما  ي الرموا   مي رمي   التربيم  
مممو ممممد ذبمممرة المعجمممم الطبممممي المو ليد[ ]حممممض  سممميتيل السالسمممي د "حممممض األسممممتيل ح 

ثمم مماذا ياهمم   (13)ساليسليد" وهو بطل  ي ماف بمدبول ) ل( التعريمف علمى الم ماف
غيممر المتبررمميي مممي هممذا التعريممفط صششمما شسممتطيع  ي شعممر ف عقمما ير  بممرى مثممل 
)التاميريي( و)البما ريي( للرمداع وتسمبيي األلمم  و)التبلوبسميل( م ماد للسمعال  ممع 

    ائد   ي معجم ل و . ذبر مربباتها  دوي  ي يبوي لذلد 

 األسيتيلين وغاز االستصباح:

يممذبر رمماح  المعجممم )األسمميتيليي(  ممي مو ممعيي مممع ت ييممر  ممي الرسممم علممى  
ومممر   07 شهممما غمماماي مبتلامماي  وهممما  ممي الحقيقمم  واحممد: مممر  تحمم  م.) سمم ( ص

 .14 برى تح  ماد  بر سها ص

ذ يمملتي صلممى م.)رممب ويممورد لهممذا  191ن( يممدرج تحتهمما )غممام االسترممباب( صوات
)غممممممام االسترممممممباب: غممممممام  :عممممممريايي: األول يبرمممممم  باألسمممممميتيليي  يقممممممولتال ممممممام 

عمال ( تاألسيتيليي( ويحم ل الثاشي معشى عاماف: )بمل غمام يسمتبدم  مي اإل ماء  باسم
 .701وهو التعريف شاس  الذ  يوردة  ي اف ل ام االسترباب تح  م.)غام( ص
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ل تعقيبمممممماف علممممممى التعريممممممف األول: لمممممميس ارممممممطالب )غممممممام االسترممممممباب( شقممممممو 
ذا بشممممما شريمممممد  ي شبرممممم  بممممم   ألي همممممذا األبيمممممر  –مبرورممممماف ب مممممام األسممممميتيليي  وات

 ممممءي هشمممماد غمممماما   بممممرى  - 14)يسممممتعمل  ممممي االسترممممباب( بممممما يقممممول  ممممي ص
امار صلمى اسممتبدام  تسمتعمل  مي اإل ماء  مثمل )الشيموي( و)األرغموي(. وبماي همو  مد 

والثممماشي  مممي  1482األول  مممي ص: اميي  مممي مممملء المرمممابين البهربائيممم يي ال مممهمممذ
 .  وعشدئذ يمبي  ي شطل  على بل مشهما )غام االسترباب(.00ص

ا باي التعريف عاماف  ياير صلى اسمتبدام م  لقيباف على التعريف الثاشي شقول: وتع
شحمددة   ءششما ال يمبمي  ي 701و 191   غام  مي اإل ماء  بمما ورد  مي رماحتي 

 ,Lighting gasألي اللاعمميي  ممي اإلشجليميمم   14م األسمميتليي بممما ورد  ممي ص اب مم
illuminating gas "األول ممي الاعمل   يعشيماي "غمام االسترمبابLight  والثماشي ممي

 وبالهما بمعشى ي يء  و يشير. illuminateالاعل 

تبطممى لمعجممم  بممما يوهممو ممما لممم ياطممي صليمم  رمماح  ا –ممما شريممد  ولمم   بيممراف 
ي مرممطلن )غممام االسترممباب( باإلشبليميمم  يطلمم   ممي الحقيقمم  علممى   –تعقيبشمما هممذا 

cool gasممممما يعممممرف بممممم
. وال ريمممم   ي رمممماح  المعجممممم بعممممد  ي يممممورد )غممممام (10)

يثبممم  )غمممام الاحمممم( تحممم  المممماد  شاسمممها   701االسترمممباب( تحممم  م.)غمممام( ص 
 ام االسترباب   تلمل.دوي    صاار  صلى غ - مقتدياف بالمعجم الوسيط –ويعر    

 لكل ذلك نرى:

 .07حذف بلم  )األسيتيليي( مي ص -1

ال لبطممممممل التعريممممممف األول   191حممممممذف )غممممممام االسترممممممباب( مممممممي ص  -2
د  ي ي مملثمماشي  حسم   بممل ألشمم  ممي بمما  التم وتاماد   التبممرار  مي التعريممف ا
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 ش ع  تح  م.)ربن(.

علممى  ي ييلحمم  ب ممام االسترممباب  ممي  701مممي ص  حممذف )غممام الاحممم( -3
الرممماح  شاسمممها علمممى الامممبل التمممالي )وغمممام االسترمممباب يطلممم  علمممى مممما 
يعممممرف ب ممممام الاحممممم  وهممممو بلمممميط مممممي ال مممماما   يشممممت  مممممي تقطيممممر الاحممممم 

 .(11)الحجر . يستعمل  ي اإلشار  وباي يستبدم  ي الو ود(

 التأمور والتامور:

ر : لقد ورد للتملمو غال  (.   ول )التلمور والتامور: القل   و 12وجاء  ي ص 
معمماي عديممد   ممي معجمشمما العربممي القممديم مشهمما القلمم  والممدم والممشاس والوعمماء ... لبشمم  
 مي مرمطلحشا الطبمي الحمدي  همو ]الام اف  و غمالف القلم [. و مد ورد  مي بعمض 

. وجمممماء  ممممي )المعجممممم الطبممممي (11)البتمممم  الجامعيمممم  "التمممملمور  و الامممم اف الحاممممو "
 الموحد( دوي همم.

 البترول ومشتقاته:

بقولمم : )البتمممرول: ميممم  الرمممبر..  90المعجمممم )البتمممرول( ص  عممر ف رممماح 
دوي    صامممار  صلمممى  شممم  شاسممم   1417وممممي مامممتقات  المممشاع( ثمممم ذبمممر )المممشاع( ص 

وهو مما يدربم   (17)البترول   قد عد  الشاع مي ماتقا  البترول  والحقيق   شهما واحد
 .(19)طال  المدارس عشدشا

اللاممممممع األجشبممممممي ذ  األرممممممل جمممممماء  مممممممي  Petroleumوالمعممممممروف  ي بلممممممم  
الميممم   ميممم  الرمممبر  المممذ  يعشمممي الميممم  الرمممبر  "ويسممممي العمممر  همممذا الالتيشمممي

وبمممذلد سمممماة  Naphtaاط وبمممذلد سمممماة الرومممماي وممممي  مممبلهم اإلغريممم  بمممالش اط وبمممالش  
 .(18)األاوريوي والبابليوي"
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غير  ي ط  با ر تبطى هذة المعر   الاائع  بما هو  عم   عشدما بحم   مي 
يل هذة البلم   و رجعها صلمى تراثشما الل مو  القمديم المذ  تمثلم  الل م  األبديم  مشمذ تلر

ي ( مشمممذ  وابمممر مشترمممف األلمممف الثالممم   . م وبارعيهممما الرئيسمممييي )البابليممم  واألامممور 
" ي بلممم  )شاممط( ورد   ممي الل مم  األبديمم  )البابليمم  واألامموري (  ىاأللممف الثالمم    ممر 

 ..  مممي البابليممم  پمممماءبءبمممدال الاممماء بالعربيممم   طممموشپوهمممي برمممي   م ممماهي  للعربيممم   
وتبتممم  بعالمممما  مسمممماري   ومعشاهممما  مممي السمممومري  ميممم  الجبمممل  و الحجمممر  وهمممي 

 .Petrolium"(24)تسمي  تذبرشا باسم  الالتيشي 

بقماء مماد  )المشاط( المذ  عر م  العمر   لذا شرى حمذف م.)البتمرول( ممي الاحمم  وات
 بل  ي الح ارا  العربي  القديم .بما عيرف مي   (21) ي ردر اإلسالم

و)البيروسمممميي(  131و ممممد ذبممممر المعجممممم مممممي ماممممتقا  البتممممرول )البشممممميي( ص
 .819و)المامو ( ص 130و)السوالر( ص 827ص

    شعقممم  علمممى األول مشهممما بممملي هشالمممد )البشمممميي( المسمممتبرج ممممي  طمممراي الاحمممم
سمتبدم و موداف والمستعمل  مي رمشع اللمدائي  و)البشمميي( المامت  ممي البتمرول والم

. لبممي  رممحا  الل مم  وشلبممذ بلممم  )بشممميي( لالثشمميي معمماف للمحربمما  )ال مماموليي(  
موي الواحمممد عمممي اآلبمممر عمممي طريممم  هجممماء اإلشجليميممم  وبارممم  األميمممربييي يمي ممم

البلم  "ويسموي بشميي السيارا  )غاموليي( تاادياف مي همذا اللمبس  وهمو األ  مل 
 .(22)الموسوع  العلمي  الميسر ("لو  بذشا ب  بما  عل ) رحا  

  المممدوبامملي )البيروسمميي( شمممذ بر برممياغ  المرممطلن عمممي طريمم  الترجممم    هش 
 البام  و مي  البام  و مي  اإلشار .

   ممما )السمموالر(  ممما بمماي بمم  حاجمم  لممذبرة  ال ألي االرممطالب  بثممر ممما يسممتبدم 
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  ي مرر  بل ألي اللاع  ي اإلشبليمي  ال يعشي  بثر مي البيروسيي.

   وشمملتي  بيممراف صلممى )المممامو (  بعممد  ي يعر  مم  رمماح  المعجممم يقممول: )ويسمممى
ربيمم   الب ممباض(. شقممول صذا بمماي يسمممى الب ممباض  وباشمم  هممذة تسممميت  الع

غيمممر  312 لمممماذا لمممم يمممذبرها  مممي المعجمممم  صششممما ال شمممرى  مممي م.)ب مممبض( ص
 )ب بض الماء..( و)تب بض( بمعشى تحرد .

 البلعوم والبلعم:

)مجرى الطعام والارا   ي الحلم   :يارب )البلعم والبلعوم( بقول  129 ي ص
 ويسمى المر ء )ج( بالعم وبالعيم(.

البلعوم والمر ء  وهو ما ال يجهلم  ي راح  المعجم ال يمي م بيي ص :  ول - 
القممارأل ألول يعممي ربممما  (23)الطممال  حتممى التالميممذ  ممي المممدارس االبتدائيمم 

ذا العممممي وهلمممم   ي ذلممممد شتيجمممم  بطممممل  ممممي الطباعمممم   و الشقممممل  غيممممر  ي همممم
)الممر ء: مجمرى الطعمام  878 مي م)ممر ( ص  سرعاي ما يمول عشمدما يقمر 

بلعموم المذ  والارا  مي الحلقوم صلى المعد ( وهمو بهمذا التعريمف يتبطمى ال
)و رمممب   911. ويتبمممرر ذلمممد  مممي م) رممم ( ص يجعلممم  والممممر ء واحمممداف 

 المر ء مجرى الطعام مي الحل  صلى المعد (.

عممموم  و بمممذ عشممم  صذا بممماي المعجمممم العربمممي القمممديم  مممد وحمممد بممميي المممبلعم والبل - 
)المعجم الوسيط ( هذا  واتبع   ي ذلمد )المعجمم المدرسمي(  مءي المرمطلن 

 macrophageالحممممدي  مي ممممم بمممميي )الممممبلعم( باممممتن البمممماء )ج( بالعممممم مقابممممل 
والثمماشي هممو الممذ  شقرممدة بممالجمء الممذ  يلتقممي  يمم   Pharynxوالبلعمموم مقابممل 

 .(20)الام بالمر ء
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 البوصلة وبيت اإلبرة:

) دا  رممممم ير  بهممممما صبمممممر   يعمممممر ف رممممماح  المعجمممممم )البورمممممل (: 138 مممممي ص 
م شاطيسي  .. يتجم  ر سمها شحمو الاممال دائمماف وتعمرف بهما الجهما ( ويقمول: )اشعمر 

  هشمما بطممل ألي  رممدة  ي يحيلشمما صلممى م) بممر( صذ لممو بحثشمما  ممي لممبيمم  اإلبممر ( واإلحا
وجممدشا لابممر  م)بيمم ( ألطلعشمما علممى )بيمم  اللمم   وبيمم  الاممعر  وبيمم  القرمميد( وممما 

  ثراف.

لطالعشما تعريمف )اإلبمر  الم شاطيسمي ( وهمي ) طعم   28 ءذا طلبشا م.) بر( ص 
د يق  مي الرل  محدد  الطر يي  مم شط  لتعييي جهتي الامال والجشو ( و)بي  
اإلبمممر ( همممو )علبممم  رممم ير  بهممما صبمممر  م شاطيسمممي  .. تسمممتعمل لتعيممميي اتجممماة الاممممال 

 ها (.الم شاطيسي وتعرف بها الج

صلممى بعممض المعمماجم الثشائيمم  الل مم    – يممما يبممص البورممل   –  ممول لممو رجعشمما 
لوجدشا  ي لامع البورمل  يقابلم   مي )معجمم المرمطلحا  العلميم  والاشيم  والهشدسمي ( 

compass dial   و ممي المعجممم العسممبرcompass
التممي  تحتممو  علممى )اإلبممر (   (21)

 compassو) مرص البورمل ( compass needleويمي مهما ممي )اإلبمر  الم شاطيسمي ( 

card . الذ  تعهر علي    سام الجها 

 ممما  ممول رمماح  المعجممم )بيمم  اإلبممر : علبمم  رمم ير  بهمما صبممر  م شطيسممي (  ممما 
) دا  رممم ير  بهممما صبمممر  م شطيسمممي (  :همممو صال  امممرب للبورمممل  التمممي  مممال  مممي تعرياهممما

) بر( وهو مي ماردا  معد ة  يبوي بذلد  د  ثب  الارب بمرطلن   و على األ ل 
 ما يج  حذ   مي هذة الماد .

 التابع والكوكب:
(26) 
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)بوبمم  يممدور حممول سممي ار(  :يعممر ف )التممابع(  ممي علممم الالممد بقولمم  101 ممي ص 
 التابع ليس بوبباف. :ومرجع   ي ذلد )بهج  المعر  ( بما ورد  ي الهام .   ول

)القمممر: علممم علممى  - وال شعممرف مرجعمم  هشمما –يعممرف )القمممر(  970و ممي ص 
البوب  السيار المذ  يسمتمد شمورة ممي الاممس  ويمدور حمول األرض وي ميئها لميالف( 

 .القمر ليس بوبباف و  ول: 

 137. و)السممميار( بمممما جممماء  مممي ص ولممم  )سمممي ار( يعشمممي بوببممماف سمممياراف ثمممم صي 
 لشممما:  بممملي تعرياممم  للتمممابع همممو بوبممم  يمممدور حمممول   )الواحمممد ممممي البوابممم  السممميار (

 بوب .

صشهممممما علممممى شمممموعيي )بوابمممم  رئيسمممممي   :821و ممممال  ممممي البوابمممم  السمممميار  ص 
 لممم : صذا بممماي لمممبعض البوابممم    وعمممددها تسمممع   وبوابممم  ثاشويممم   و بويببممما  ..(

توابممع تممدور حولهمما بممما هممو معممروف  مثلممما القمممر تممابع ألر ممشا  وجعممل هممو القمممر 
امسمي  بمما يميمدة عليهما ر شعمام المجموعم  البوبباف  وبل تابع بوبباف   ءش  بذلد ي ي م

ابممع واأل مممار بوابمم  ثاشويمم   و بويببمما   وهممذا و ممي التوابممع واأل مممار  صال صذا عممد الت
بم   مي ارمطالب علمم الالمد  وال همو بويبم  صال و بب يس  تمابع لمل   غير رحين

مممي حيمم  الترمم ير ل مم    الترممحين  ممي تعريممف التممابع ]التممابع:  مممر  و جممرم يممدور 
 ...[. ]القمر: علم على الجرم الذ  يستمد شورة  (27)حول بوب [

وبامممملي البوابمممم  السمممميار  شقممممول  ي مممماف: صذا بمممماي المرممممشف يممممرى  ي مممممي هممممذة 
بم  السميار  دوي ا)البو  332س( ص ش  ا همو ثماشو    ءشم   مي تعريام  )البمالبواب  م

الثابت ( يدل على  ي مي البواب  ما هو ثاب   ي ماف  وبمل ذلمد همو  بعمد مما يبموي 
 لروا .عي ا

 األجرام السماوية:
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)األجرام السماوي : الشجوم(.  ءذا بمص األجمرام السمماوي   :يقول 181 ي ص 
ر  919بالشجوم ثم عرف )علم الالد( ص بلش  )علم يبح   ي األجرام العلوي ( وبر 

)يبح   ي  حوال األجرام السماوي (  معشمى   قال: 1120ذلد  ي )علم الهيئ ( ص
 ىح   ي  حوال الشجوم  وهذا غلمط  ألي األجمرام السمماوي  يعشميب لد  ي هذا العلمذ

شم  ص :بها الشجوم وغيمر الشجموم. ورماح  المعجمم شسمي  شم   مال  مي تعريمف )المشجم(
 821ي )البواب  السيار :  جمرام سمماوي ( صات و  1427) حد األجرام السماوي ( ص

جمممممرم و)الهالممممم : دائممممر  ممممممي ال مممموء تحممممميط ب 1439و )الشيمممممد: جمممممرم سممممماو ( ص
 .1121ص  ماو (ممممس

 الحــد:

) الحممممد  ممممي المشطمممم : القممممول الممممدال علممممى ماهيمممم   233ص ورد تحممم  م)حممممدد(
وهمممو مممما ورد  مممي )المعجمممم الوسممميط(  ي ممما  ثمممم: )وحمممد الاممميء: تعرياممم (.   الاممميء(

  ممول: لمميس هممذا هممو الحممد  ممي ارممطالب المشاطقمم   ثممم صي التعممريايي بمعشممى واحممد  
الحمد  مي المشطم  همو المعشمى  و همو بمل مما يمبمي  :ن صلمى حمد.   موليو يهمما تو م

رملن ألي يببمر بهما  و يببمر تر عشهما بللاماع يعب م (29)ترورة  ي الذهي ممي ماماهيم
. وهذا غيمر الحمد (34)صلي  الق ي  مي جه  ما هي   ي "  و "هو ما تشحل   (28)عشها

 مممي ارمممطالب الاالسممما  المممذ  همممو "القمممول المممدال علمممى ماهيممم  الاممميء" ويعشممموي بممم  
لتعريمممف الباممممل المممذ  يميموشممم  ممممي التعريمممف بالرسمممم  القمممائم علمممى تعريمممف الاممميء ا

 .(31)براات  العر ي 
ذا تجاومشا  ول المرشف  ي تعريا  الحد على  ش  ) ي المشط ( وشعرشا صليم   وات

)وحممد  :ء   ممءي  ولمم يباالرممطالب الالسمماي علممى  شمم  القممول الممدال علممى ماهيمم  الامم
التعريمممف بالحمممد     المممدال علمممى الماهيممم   وال يبممموي ( معشممماة  ي ممما  الاممميء تعرياممم

شمراة  مي )المعجمم الوسميط( المذ   وهو مما ال  المرشف  د ماد بذلد على األول ايئاف 
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ي بمماي  ممد سممقط  ممي القممول األول بءرجاعمم  صلممى )ارممطالب   لممم يممورد القممول الثمماشي وات
 المشاطق (.

 
 اإلحليل:

 .الرممحين ]مجمرى البممول[و   حليممل:  تحم  مجممرى البمول(يقمول )اإل 274 مي ص
"اإلحليمممل والتحليمممل ببسمممرهما مبمممرج البمممول ممممي ذبمممر  :جممماء  مممي )القممماموس المحممميط(
و مي )المعجمم   "مبمرج البمول" :و مي )الممورد( للبعلببمي  اإلشساي  واللبي ممي الثمد "

لبمي )المعجمم المدرسمي(  " "مبرج البول ومبمرج اللمبي ممي الثمد  وال مرع :الوسيط(
  قررة على  تح  مجرى البول. دالل  المرطلن   ي  

 الديناميك:

يمممممممذبر )المممممممديشاميد( واألرمممممممن  ي يقمممممممول ]المممممممديشاميبا  و علمممممممم  371 مممممممي ص
 .(32)الحربيا [

 ق والزراق:رالز 

ر   011 ممممي م.)مر ( ص )مممممرض ياممممتد  يمممم  التمممموتر  :  ويعر  مممم يممممورد لاممممع الممممم 
ر  (  المممدابلي  مممي العممميي( وهمممو مممما   مممرة    مممتعي  شممم   بمممذ بالمرمممطلن العربمممي )المممم 

glaucomaالمعجمممم الطبمممي الموحمممد لمممما يقابمممل اللامممع األجشبمممي 
المعمممروف بالمممماء  (33)

)رممالب   :األمر   ولبشمم   بممل ذلممد  ممي الرمماح  ذاتهمما يممورد )الممماء األمر ( ويعر مم 
صشمممم  لممممم يلبممممذ  :حد مممم  العمممميي مممممي  ممممرط التمممموتر الممممدابلي( مممممما ي ممممطرشا صلممممى القممممول

ر  ( بل باللاع الاا ئع )الماء األمر ( الذ  يعر    بتعريمف ماماب  لم   بمرطلن )الم 
ممما يمدل علمى  شم    ف مبتلمفيمتعر بتح  م)مموة( لبمي  1412والذ  يبررة  ي ص
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 ابتعد عي الروا   ي تسمي  المرطلن العربي  وعي الو وب  ي  تعريا .
 

 

 السلس:

وهو مما جماء  مي   )عدم استمساد البول( 111 عريف )السلس(  ي صت ورد 
المعجممم العربممي القممديم. لبممي البلممم   ممي المرممطلن الطبممي الحممدي  لممم تقترممر علممى 

 :incontinence.  امممي )المممممورد( "  ممميف صليهممما ال مممائط  ي ممماف بمممل استمسممماد البمممول 
و ممي )المعجممم   سمملس البممول  و ال ممائط  عجممم الجسممم عممي  ممبط البممول  و ال ممائط "

وسمملس  ""urinary incontinenceالبممول  "سمملس 334الطبممي الموحممد( شقممر   ممي ص 
 ".facal incontinenceالبرام 

 السيساء:

تطالعشما بلممم  السيسماء بمالتعريف المسممتعمل لمدى العامم   والممذ   139 مي ص 
باي يرد  ي بت  التارين  و بت  )األاياء( المدرسي  مشذ  بثمر ممي بمسميي عامماف 

  و مشتعم  قارة.  سلسل  العهر  وهو

تحمم   –ودوي  ممبط بلممم  )الاقممر (  –)لعمممود الاقممر (  ممي المعجممم ويممرد لاممع 
واألرن ]العمود الاقار [. وشجد المرطلن  ي )المعجم الطبمي   721م.)عمد( ص

 81" صbackboneالموحممممد(: "السيسمممماء: الرممممل   و العمممممود الاقممممار  مقابممممل لاممممع 
 .131" صrachisو"السيساء  و العمود الاقار  مقابل 

 :علم الصخر
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 .(30)واألرن ]علم الربور[  يذبر )علم الربر( 191 ي ص 

 الصماخ:

) شممممما  األذي البارجيممممم  التمممممي تشتهمممممي عشمممممد  141وعمممممر ف )الرمممممما (  مممممي ص 
الطبل   وهي مدبل الرو ( ومرجع   ي ذلد )معجمم المرمطلحا  الطبيم  البثيمر 

 الل ا (.

   . ولو رجعشما صلمى ) ماموس حت مي الطبمي( لر يشما المرمطلن يمرادف  تحم   و  وهم
ومعشممممى ذلممممد  ي الرممممما   ممممي   و ممممي )المممممورد( "رممممما   و  شمممما   برممممما  األذي"

بي ممممممممعجم الطمممممممرممممطلحشا الطبممممي لمممميس محممممدداف بقشمممما  معيشمممم . وهممممذا ممممما ي بممممدة )الم
صذ يمممممورد الرمممممما  البمممممولي  والرمممممما  السممممممعي  والرمممممما    382د( ص مممممممموحممممالم

 األشاي  والرما  البلعومي.

 الظنبوب:

وال   )حممرف ععممم السمما  مممي  مممام( :عممرف )العشبممو (  قممال 171و ممي ص  
  در  لماذا حد دة بحرف الععم مي  مامط 

 الُعــد:

 (31)- بالممذيي شقممل عممشهم –لممم يمي ممم رمماح  المعجممم  190  ممي م.)عممدد( ص
)العممد  ممي الطمم  طاممن بثممر  يشاممل  :يي الجممشس والشمموع   قممالبمم ممي المرممطلن )العيممد( 

. والرمممحين  ي تجممممع اإل مممراما   وهمممو حممم  الامممبا ( دد المممدهي ممممعغممملتهممما  عمممي ا
)العد( مرطلن  ي الط  ال يطل  على ما يعرف بحم  الامبا   حسم   بمل علمى 

علممى ممما  بممما  شمم  لمميس مقرمموراف   (31)بممل التهمما  مممممي  ممي ال ممدد الدهشيمم   ممي الجلممد
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 acneيعهممر  ممي الوجمم . و مممد عممد د )معجممم العلممموم الطبيمم ( مشمم   شواعممماف مممي بيشهمما 

vaulagris ح  الاممبا ( وهممو "علمم  م   العممد الاممبابي  و المبتممذل   و ممما يعممرف بممم(
جلديمم  تعهممر حمميي البلممور  وتسممتقر علممى الوجمم  والرممدر والعهممر  وتتجلممى بالتهمما  

 .(37)مممي  ي ال دد الدهشي   يبدو بابل مطاطا  وبثور على  اعد  التهابي "

الموحمممد( همممو "العمممد غيمممر  ي المرمممطلن المممذ  اتاممم  عليممم   مممي )المعجمممم الطبمممي 
صلممى جاشم  مما ذبمر ممي األشممواع  ance vulgairsو common ance الامائع" مقابمل 

األبرى للعد.  ما  مول محممد العمدشاشي " ممي اإليجمام ذبمر صحمدى البلمتميي )العمد  و 
 همو ابتعماد  (39)العد ( ومي ااء  ي ال يره  ذابرت  اسمتعمل بلمتمي )حم  الامبا ("

 تهاوي  ي .عي الماهوم االرطالحي و 

 القسطرة:

)القسطر :  شبوب  مي المطاط  و شحموة تمدبل  مي مجمرى  :يقول 913و ي ص 
لممم يمي ممم المرممشف  ممي  :.   ممولوللقسممطر  اسممتعماال   بممرى(البممول لتاريممم المثاشمم . 

هممذا اللاممع المعممر  بمميي اسممم اآللمم   وهممو علممى ومي )ماعممال( وعمليمم  القسممطر  التممي 
 استعارها السم اآلل  و س رها بلشبوب .

مممم   مممي بعمممض معممماجم المرمممطلحا  بالسممميي بمممما ورد   مممي لو مممد جممماء  الب
ع المعجممم  غيممر  ي )المعجممم الطبممي الموحممد( راعممى الحممرف اللثممو   ممي تعريبمم  اللامم

" ثطمممار )ج(  ثممماطير. و ثطمممار ميتممموشي المممر س   : قمممال catheter األجشبمممي للبلمممم  
 و ثطار ذو مجرييي" ومي مة مي القثطر   ومش  رار الاعل "يقثطر".

 المصير والمصارين:

)ج( مرمممممراي  ى: المعممممم)المرمممممير :يعمممممرف )المرمممممير(  يقمممممول 882و مممممي ص
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و مرممر   وجمممع المرممراي مرممماريي. يقممال: التهمم  مرممميرة األعممور( و ممي الهمممام  
 يارب المرير األعور بم)المائد  الدودي (.

يتبي ي لشا  ي )المائد  الدودي ( ليس  )المرير  072وبالرجوع صلى م.)ميد( ص 
شا بلم   ءذا طلب  صشما هي ) شا  ر ير  مسدود   ي ذيل المرير األعور(  األعور(

 ال شقع صال على المعشى التالي: )مي ذهب  صحدى عيشي (. 739)األعور(  ي ص 

 الميكانيك:

يممممممممذبر )الميباشيممممممممد(  واأل  ممممممممل ]علممممممممم الميباشيممممممممد  و علممممممممم  1444 ممممممممي ص
 .(38)الميباشيبا[

 الياردة:

ممي  31صلمى  32)مقياس يقدر بشسمب   :يعرف )اليارد ( بقول  1171و ي ص 
المتمممر "مممم "( و مممد شقلممم  ممممي )المعجمممم الوسممميط( وهمممذا  بمممذة بمممدورة عمممي مجممممع الل ممم  
العربي  بما يعهر.   ول و ا  عاجماف عي تاسير مما ورد  مي تعريمف )اليمارد ( التمي 

 مي المتر. 4.8100سم     81.00  دام  و  3تعادل بما هو معروف 
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 :الهوامش
( األستاذ محمد بير  بو حر  عمل  ي التربي  والتعليم مدرسماف ممواد الل م  العربيم   مي ثاشويما  1)

اإلعمداد  محا ع  مديش  دما  ومحا عتها. اارد  ي تلليف بتما  )القواعمد( للرمف الثماشي 
 ممي  وابممر السممتيشا   و ممام  بممل صحالتمم  علممى المعمما  بتمملليف )المعجممم المدرسممي( بتبليممف مممي 

 ومار  التربي   ي سوري .

( )البتممما  المدرسمممي( شامممر  صحرمممائي  ربمممع سمممشوي  ترمممدر عمممي الم سسممم  العامممم  للمطبوعممما  2)
 .1891حميراي(  –)شيساي  10والبت  المدرسي  بدما   العدد 

 .17المدرسي( مقدم  الم لف ص ( )المعجم3)

 .11( )المعجم المدرسي( مي بلم  السيد ومير التربي  والتعليم للمعجم  ص4)

 .1891 1 3( تاريخ 2 12) 031 811( مي تعميم السيد ومير التربي  والتعليم ر م 5)

اإلسالم( ( اشعر مقالشا )مالحعا  على الاواهد القرآشي   ي المعجم المدرسي(  ي مجل  )شه  6)
 .139ص  1882باشوي األول  14. العدد لرادر  عي ومار  األو اف السوري ا

( اشعر مقالشا )مالحعا  على الاواهد الاعري  والشثري   ي المعجم المدرسي(  ي مجلم  )شهم  7)
 .172ص  1881   يلول 010اإلسالم( 

 .18( )المعجم المدرسي( مي مقدم  الم لف ص 8)

)األسممملو  والتعبيمممر  مممي المعجمممم المدرسمممي(  مممي رمممحيا  البعممم   )البعممم   ( شامممر مقالشممما حمممول 9)
 .1881 3 0تاريخ  9084وع  1881 2 21تاريخ  9091األسبوعي( ع

 .37ص 1871  دار البتا  اللبشاشي  بيرو  1( جميل رليبا )المعجم الالساي( ج10)
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 برايمممر )امممباط(    البويممم 89( حسممميي  هممميم ) رممم  األشتروبولوجيممما( سلسمممل  )عمممالم المعر ممم ( 11)
 .11 ص 1891

 .19 -17 ( المرجع الساب   ص12)

( شب مم  صلممى ذلممد رممالب يحيمماو   ممي بحثمم  "القطمماع الماممترد بمميي البيميمماء والطمم   ممي المعجممم 13)
 .194 ص 1891حميراي  2ع 1الطبي الموحد" )مجل  جامع  دما ( م 

د اممماي  البطيممم   ألحمممم( اشعمممر همممذة المممماد   مممي )المرمممطلحا  العلميممم  والاشيممم  والهشدسمممي ( 14)
. واشعممممر  ي مممماف )غممممام الاحممممم  و االسترممممباب(  ممممي )الموسمممموع  العربيمممم  1871مبتبمممم  لبشمممماي 

 الميسر (.

معجممم البيميمماء(  - ( اشعممر )المعجممم الموحممد للمرممطلحا  العلميمم   ممي مراحممل التعلمميم العممام15)
 .11ص  1877الرادر عي المشعم  العربي  للتربي  والثقا   والعلوم  دما  

 1879-1877( عمممادل حممممو  ) الايميولوجيممما الحيواشيممم   وعمممائف الت ذيممم ( جامعممم  دماممم   16)
 .294و 211ص

(  بمممذ )المعجمممم الموحمممد للمرمممطلحا  العلميممم   مممي مراحمممل التعلممميم العمممام( بمممالبلمتيي  اشعمممر 17)
 1قا مم  والعلمموم( ط)معجممم مرممطلحا  الجيولوجيمما( الرممادر عممي )المشعممم  العربيمم  للتربيمم  والث

. ولو بل ف راح  المعجم شاس  ورجع صلى )المشجمد( لقمر   مي المماد :  98ص  1877دما  
 "التيشي  عربي ها الشاط".

ي بمماي بعمم( شعشممي بممذلد الطممال   ممي مراحممل ممما 18) هممذة البتمم   ممي  ض بممل التعلمميم الجممامعي  وات
هذة المراحل يلبمذ ببلمم  "البتمرول"  مي  بحاثم   ببتما  )الايميماء والبيميماء( للثماشي اإلعمداد   
تعممديل  شطممواي ممماريي  و)الايميمماء والبيميمماء( للثالمم  اإلعممداد  تعممديل سمميف الممديي الب مممداد  

مس االبتمدائي  وآبريي  وبع ها اآلبر يعتمد بلم  "الشاط" ببتا  )ج را ي  بمالد الامام( للبما
لمرطاى الحاج صبمراهيم ور ا م   و)ج را يم  القطمر العربمي السمور ( للثماشي اإلعمداد   تعمديل 

 الحاج صبراهيم وآبريي  و)ج را ي  الوطي العربي( للثال  اإلعداد .

ص  1874( 1  ديسمممممبر )د101(  حمممممد مبممممي "البيمياويمممما  البتروليمممم " مجلمممم  )العربممممي( ع19)
م لام  )  مي سمبيل موسموع  علميم ( المذ  ي مم  بحاثم  المشامور   مي    ويمبي الرجوع صلمى32

مجل  العربمي  اشعمر  ي ماف "البتمرول و همم المحرو ما "  مي "البيميماء التطبيقيم "  ممالي جامعيم  
 للرو ي  جامع  دما .
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( طممم  بممما ر )ممممي تراثشممما الل مممو  القمممديم  مممما يسممممى  مممي العربيممم  بالمممدبيل( مطبوعممما  المجممممع 20)
 .109ص  1894را ي  ب داد العلمي الع

 ( اشعر )الموسوع  العربي  الميسر ( ماد  "شاط".21)

  و اموس )الممورد( لمشيمر البعلببمي  31س( ص ( اشعر بالي اللاعيي: مقال  حمد مبي )م.22)
و)معجمممممم المرمممممطلحا  العلميممممم  والاشيممممم  والهشدسمممممي ( ألحممممممد البطيممممم   والموسممممموع  العلميممممم  

السيارا (  ارف البطي  علمى تحريرهما  –اا ا  واالبتراعا    الجمء الباص باالبت الميسر 
 .221ص 1891بيرو   2ومراجعتها  مبتب  لبشاي  ط

 شبمممو  ع ممملي  :"الممممر ء :1891-1891(  مممي بتممما  )العلممموم( المقمممرر البمممامس االبتمممدائي 23)
و ي بتما  )علمم األحيماء( للثالم  اإلعمداد   مي مدارسمشا لعمام   18يرل البلعوم بالمعد " ص

 .91"المر ء:  شبو  ع لي يمتد مي البلعوم صلى المعد " ص :1898 -1899

  ثبم  1891الجسم البار ( األهلي  للشار والتوميع  بيمرو   –( )الموسوع  العلمي  الحديث  24)
 .137المرطلحا  ص 

عربممي. الجمهوريمم  العربيمم  المتحممد .  ممما  ممي  –( )المعجممم العسممبر ( القسممم الثمماشي  صشبليممم  25)
 يقابل  "ميشاء البورل ". compassعجم العسبر  الموحد(  ءي لاع )الم

( شجممد "علبمم  البورممل " عشممد البطيمم   و ممي )المعجممم العسممبر ( و)المعجممم العسممبر  الموحممد( 26)
 .comass boxمقابل 

"التممابع: جسممم  142س( ص عريممف )التممابع(  ممي )معجممم مرممطلحا  الجيولوجيمما( )م.ت( ورد 27)
 ومثال  القمر". سماو  يتبع بوبباف ما

بحمم  "الحممدود والترممورا "   2( اشعممر  شطمموي مقدسممي )مبممادأل الالسمما   ماممبل  المعر مم ( ج28)
والبتممما  جممممء ممممي مقمممرر الالسممما  لطمممال  المرحلممم  الثاشويممم  عشمممدشا  مممي سممموري  مشمممذ  بثمممر ممممي 

 عاريي سش .

الببمرى للتملليف طم ( مطبوعما  المبتبم  ش( اشعر جمال المحاسم  )الالسما : الجممء األول  الم29)
وممما بعممد  والبتمما  بمماي مقممرراف لطممال  الاممهاد  الثاشويمم   91ص 1801  2والشاممر بدمامم   ط

  ي سوري .

 .008ص 1س( ج ( جميل رليبا )م.30)

 :( اشعممر "الاممر  بمميي الحممد والرسممم"  ممي بتمما  )الاممرو   ممي الل مم ( ألبممي هممالل العسممبر . تممن31)
 .20ص 1893 1 ا  الجديد   بيرو  ط لجش  صحياء الترا  العربي. مشاورا  دار اآل
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( )معجممم مرممطلحا  الايميمماء( المشعممم  العربيمم  للتربيمم  والثقا مم  والعلمموم  مطبوعمما  المجمممع 32)
 .20ص 1877العلمي العرا ي 

 بممذ بمم    ممايم سممبع العممي  علممى مرممطلن )المممر ( الممذ  ىسممر  يوهمم طبيبمما ال ىحممدصحممت  ت( 33)
"المرمطلن العربمي همو )المممرا ( بمما سمماة  جمدادشا  ممديماف  رى  ي تمم)المعجمم الطبمي الموحمد( و 

. والجممدير بالممذبر  ي )المعجممم 213ص  1891( 2يشمماير )د 310بممي( ع اشعممر مجلمم  )العر 
   بالمعشى الذ  شجمدة  مي  ماموس  cyanosisالطبي الموحد(  ورد لاع )المرا ( لبي مقابل 

 شقص األبسجيي  ي الدم".عي  ئ"امر ا  البار   شاا :بعلببي  وهو)المورد( لل

( )موسممموع  الثقا ممم  العلميممم ( دار البتممما  الجديمممد  مرمممر  بءامممراف  شمممور محممممود عبدالواحمممد  34)
 .98س( ص و)معجم مرطلحا  الجيولوجيا(  )م.  202ص

رمحا  )المعجمم  اهر  الذ    ر المرطلن  و بذ ب  ( شعشي بذلد مجمع الل   العربي   ي الق35)
 المرطلن  ي ماد  )عد(.الوسيط( الذيي  ثبتوا 

( اشعممر مراممد بمماطر و حمممد حمممد  البيمماط )معجممم العلمموم الطبيمم ( ومار  التعلمميم العممالي  ممي 36)
عيد شار هذة  وما بعدة  و د  127ر م  anceماد   1870  1الجمهوري  العربي  السوري   ج

"  0ى العمدد "باملشها صلمالمواد  مي مجلم  )المرام ( السموري   الرمادر  عمي ومار  الرمح   يرجمع 
 .12. واشعر  ي اف )المعجم الطبي الموحد( ص 1879آذار 

 .137ر م  ance vulgais( )المرجع الساب ( ماد  37)

( محممد العممدشاشي )معجممم األبطمماء الاممائع ( "حمم  الاممبا   و العممد  و العممد "  بيممرو   مبتبمم  38)
 .192ص 1873لبشاي 

( .س والمرمطلحا   العلميم ..( )م.  00( ص.س ( اشعر )معجم مرطلحا  الايمياء( )م.39)
 .371( ص.س ألحمد ااي  البطي . و)الموسوع  الثقا ي  العلمي ( )م.

 
 الرموز المستعملة في البحث:

 شقرد ب  "المعجم المدرسي"  يشما ورد.  )المعجم(: 
(: همممممذاي القوسممممماي يحرمممممراي المممممشص األرممممملي لرممممماح  المعجمممممم ممممممي بلمممممما    )             

 وعبارا   وغالباف ما شقرشهما بر م الراح .
         : بيي هاتيي العالمتيي يقع ما شقترح  حذ  . 
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]    [   : هاتاي العالمتاي تحرراي ما شقترب ص ا ت  صلى المعجم  ي حال المشقص   و مما       
 شستبدل  بالبطل.

 : ماد . م.           
 ص.    : راح .     


