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 ــةدمــــالمق

اللغويين إذ تجاهلها معظم شكلت ظاهرة االقتراض اللغوي إشكالية عند القدماء، 
، والنهج ة التوقيفيةالعصبية الدينية والنظر بألسباب مختلفة تتعلق ، العرب القدماء وأهملوها

 .آنذاك السائد المعياري 

هذه الظاهرة االهتمام الكافي سواء أكان على صعيد إذ لم يهتم العرب القدماء ب
الدراسة والبحث أم على صعيد الرصد المعجمي. فقديمًا تناولها النحاة وأصحاب المعجمات 

لوا هذه والفقهاء والمفسرون تناواًل سريعًا في إطار االتجاه العام لمؤلفاتهم، فالنحاة تناو 
الظاهرة مهتمين ببنية الكلمات المعرَّبة، وخضوعها لشرائط الصوغ العربية. أما الفقهاء 
والمفسرون فقد أهمهم في ذلك كله وقوع المعرَّب في القرآن الكريم ومناقشته بالرفض أو 
القبول. أما تخصيص ظاهرة التعريب وكلماته بمؤلفات مستقلة، فلم يفرد العرب القدماء 

خاصة يقصرونها على البحث في هذا الموضوع، إال أنهم تعرضوا إلى ما دخل كتبًا 
من مثل: غريب  العربية من اللغات األعجمية في تضاعيف بعض الكتيبات أو الرسائل.

ثم جاء الجواليقي، في . ص البن سيده. والجمهرة البن دريدالمصنف ألبي عبيد. والمخص
ّماه "المّعرب من الكالم ض كتابًا بتمامه سالقرن السادس الهجري، فأفرد لهذا الغر 

الكلمات التي استعيرت من الفارسية. ثم  ، والسيمابكامل للمعرَّ  معجمول أوهو  "،األعجمي
 تتالت المؤلفات في هذا الموضوع، من ذلك "شفاء الغليل" للخفاجي.

في طبيعية ظاهرة االقتراض أنه ينظر إلى فقد أصبح  أما في العصر الحديث،
وأنه عملية تعكس مدى تالقي الحضارات جميع اللغات، وعلى مّر العصور، رة مسي

 والمجتمعات وتبادل الثقافات. 

والسيما بعد ظاهرة االقتراض اللغوي،  تسليط الضوء علىعلى الرغم من  إال أنه
من حقها خذ المناهج اللغوية الحديثة كالمنهج المقارن والتاريخي، إال أنها  لم تأ انتشار

، سواء أكان على صعيد الرصد المعجمي أم على صعيد الدراسة والبحث. الكافي هتماماال
إيراد  تركز معظمها على، يا بعض الكتبفقد رصدت جوانب من هذه الظاهرة في ثنا



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    3

فلم تنل هذه الظاهرة الدراسة مفردات وأساليب أجنبية تسربت إلى اللغة العربية الحديثة، 
 اللغوية، الصوتية والصرفية والنحوية) األسلوبية( والداللية. الكافية من جميع المستويات 

وانطالقًا من ذلك يحاول هذا الكتاب من تسليط الضوء على أهم اآلثار التي 
تركتها ظاهرة االقتراض اللغوي في اللغة العربية الحديثة، من مستوياتها اللغوية المختلفة، 

في مسيرة تطور ظاهرة االقتراض تها في محاولة متواضعة لرصد بعض اآلثار التي خلف
االقتراض اللغوي  أثردراسة من خالل  وصفي، ال منهجالوذلك اعتمادًا على  اللغة العربية.

 .في القرن العشرينفي اللغة العربية الحديثة 

لدراسة ظاهرة االقتراض وأثرها،  زمنيةفترة ك القرن العشرين اختيار أسبابأما عن 
 تالقرن العشرين شهد تفجرات علمية وفكرية كبيرة ترك إنَّ  نها:أمور عدة، ميرجع إلى ف

اتساع التواصل بين الشرق والغرب على ازداد كما ، المجاالتمختلف  فيكبيرة  آثاراً 
المستويات المختلفة، العلمية والفكرية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 

نمو المجامع اللغوية العربية  يضاً أ الفترةهذه  شهدتو ا. عالمية والتقنية، وغيرهواإل
والمنظمات المختّصة بالتعريب التي قامت بجهود وإسهامات عديدة في سبيل تعريب العلوم 
المختلفة، إال أنه على الرغم من هذه الجهود الكبيرة ظلت مفردات أجنبية تتداول بين 

تعريب، أو لخصوصية العامة والخاصة، إما بسبب سرعة انتشارها أمام بطء عملية ال
بعض المصطلحات والمفردات، كأن تنسب إلى أسماء مبتكريها أو مبدعيها، أو 

وقد  أسماء األجهزة واآلالت والعناصر الكيمائية ووحدات القياس المختلفة، لخصوصية
تكون ألسباب خاصة كالتباهي والتفاخر، أو الرغبة في االختزال واالختصار بخالف 

 من أسباب. إلى اإلطالة والتركيب، وغير ذلك يميل بعضهالتي المصطلحات العربية ا

إبراز معالم مشهد من تاريخ اللغة العربية في العصر  إلىهذه الدراسة تسعى 
الحديث التي تركت بصماتها في فضائنا اللغوي الثقافي. من أجل إعادة قراءة هذه المرحلة 

ء العلوم الحديثة. بغية إزالة اللبس بتداخالتها و تأثيراتها، على مختلف الصعد، و في ضو 
الحضاري المتراكم، ولتجديد النظر إلى نتائج هذا االحتكاك المعرفي الذي ال يمكن فهمه 

 إال بوصفه تواصاًل ثقافّيًا و وظيفّيًا.
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آثار االقتراض اللغوي في اللغة دراسة جوانب من بعض على هذه الدراسة  قومت
ة، والصرفية التركيبية، والنحوية )الصوتي للغوية المختلفة، في المستويات االعربية الحديثة

، مبّوب وفق ترتيب تقتضيه طبيعة االقتراض فصولضمن أربعة . ، والداللية(ألسلوبيةاأو 
االبتداء بالمستوى الصوتي، درج معظم الدراسات اللغوية على قد ف .هومدى تأثيره وانتشار 

أصغر وحدة فاألكبر، وهذا منهج بنيوي، لن  لي، ثم األساليب، أي منالفالصرفي، ثم الد
رًا تأثغوية لال أكثر المستوياتبحسب  الفصول عمد إلى ترتيبسن بلعتمده هذه الدراسة، ن

مستوى الفصل األول لدراسة أثر االقتراض في ال وذلك من خالل تخصيص ،باالقتراض
لينتقل بعد ، نحوي في المستوى اللدراسة أثر االقتراض الفصل الثاني يخصص  والداللي، 
 سيتطرق  و، في الفصل الثالث في المستوى الصرفي التركيبي دراسة االقتراضذلك إلى 

 .المستوى الصوتي علىأثر االقتراض إلى دراسة الرابع فصل ال

ُتدرس التغيرات الداللية التي أصابت بعض س( المستوى الداللي) األول فصلال في
من توسع داللي وتعدد داللي  غة العربية الحديثة،المفردات األجنبية المقترضة في الل

أنواع المفردات األجنبية رصد ثم سيُ وترادف ومشترك لفظي وجناس لفظي وغيرها. 
 عصر الحديث، وفق مجاالتها الداللية المختفة.المقترضة التي دخلت اللغة العربية في ال

  النحوي  المستوى  فيمسألة أثر االقتراض اللغوي الفصل الثاني  سيتناول
ألجنبية بعض المؤثرات التي تركتها ظاهرة اقتراض األساليب ادراسة من خالل ، ياألسلوبو 

، ومنها ما فيما بين اللغات خصوصية معاني التراكيبما يتعلق ب في اللغة العربية، منها
التعابير ، وال سيما ما يخص التراكيب االصطالحية و الشكلية هندسة الجملاختالف يتعلق ب

دراسة صعوبات نقل هذه األساليب إلى اللغة العربية من التعرض لمن خالل  .اقيةالسي
 الناحيتين الشكلية والفكرية.

المستوى الصرفي والتركيبي في في أثر االقتراض اللغوي  الفصل الثالث ويعرض
تهجين و  لمعرب،من ا االشتقاق التالية: ظواهرالمن خالل دراسة اللغة العربية، 
تثنية األعجمي وجمعه. ومن خالل دراسة التراكيب. لعلمية، والنحت، و المصطلحات ا

االبتداء و التذكير والتأنيث. و النسبة إلى االعجمي. و  .( التعريف على األعجميإدخال )الو 
ما بين القدماء هذه الظواهر مقارنة دراسة أثر من خالل  األعجمي. تصغيرو بالساكن. 
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في العصر  العامة في بعض لهجات ه الظواهر، كما يتطرق إلى دراسة هذوالمحدثين
 . الحديث

في الجوانب الصوتية في اللغة أثر االقتراض اللغوي  ويدرس الفصل الرابع
وذلك من خالل بالمقابالت واإلبداالت الصوتية،  المتعلقةالمسائل خالل ، من العربية

كما يتعرض إلى  ،وما تركته هذه الظواهر من آثارالمحدثين،  وعند القدماء  المقارنة
 أسباب التعدد الصوتي في المقابالت العربية للمفردات األجنبية.

إذ ثمة من . هذه الدراسة تالتي واجه الصعوبات بعضوالبد من اإلشارة هنا إلى 
دراسة الدكتور مسعود  من ذلك تعرض إلى دراسة أثر االقتراض اللغوي في اللغة العربية،

رّكز على  فقد ة العربية الفصحى، في عصر االحتجاج(،بوبو في ) أثر الدخيل على اللغ
بية عن أثر االقتراض في اللغة العر ما أ . عصر االحتجاج من خالل قديماً  دراسة الدخيل

 الصوتي والنحوي،المستويين  علىتركز معظمها إال أن  ظهر بعض الجهود، فقد الحديثة
يراتها األجنبية، أو بعرض بعض دراسة المقابالت الصوتية ما بين األحرف العربية ونظب

 غير وال سيما من لغة اإلعالم.األساليب والتعابير األجنبية المتسربة إلى اللغة العربية، 
، إال على على المستويين الصرفي والداللي االقتراض اللغوي  دراسة آثار لم يتناول أحدأنه 

سات منعكدراسة لكتاب هذا الذا يحاول ، من خالل ثنايا بعض الكتبو  جدًا، نطاق محدود
المستويات اللغوية المختلفة، من صوتية على في اللغة العربية اقتراض األلفاظ األجنبية 
 وصرفية ونحوية وداللية.

بدراسة جميع جوانب أثر االقتراض أن نّدعي أن هذه الدراسة أحاطت  حسبناو
الستيفاء الدراسات  محاولة، فهذه على كافة المستويات اللغوية اللغوي في اللغة العربية

، وتبقى هذه المحاولة جهدًا قاباًل للتوسع عليها، وإلكمال ما أنجزه السابقون  وللبناءالسابقة 
 والمتابعة. 
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 دـــالتمهي

 اللغوي: مصطحات االقتراض -
اختلفت مصطلحي "المّعرب" و"الدخيل"، االقتراض اللغوي، أو ما عرف قديمًا ب

، فهناك المعيار الزمني الذي يستند إلى مفهوم عتِمدأ الذي لة كل منهما بحسب المعيار دال
هو لفظ استعاره العرب الخلص في ب عند هؤالء االحتجاج عند اللغويين العرب، فالمعرَّ 

عصر االحتجاج، والدخيل هو لفظ أخذته العربية في مرحلة متأخرة من عصر االحتجاج، 
بعد  . وأطلق بعضهم على ما دخلالنطق وقد تأتي الكلمة كما هي أو بتحريف طفيف في

". ونظرًا لصعوبة الفصل بين  هذا العصر على أيدي المولدين مصطلح " األعجمي المولد
ط بين المصطلحين، اعتمد ما دخل في عصر االحتجاج ، وما دخل بعده، وخوفًا من الخل

لى النحو عاالعتداد بالبنية اللغوية معيارًا للتفرقة بين "الدخيل" و"المعرب"  فريق آخر
المعّرب لفظ مقترض من اللغات األجنبية وضع في الصيغ والقوالب العربية. التالي: "

، من 1والدخيل لفظ دخل العربية من اللغات األجنبية بلفظه أو بتحريف طفيف في نطقه"
"  Borrowing –. إال أنه شاع حديثًا مصطلح "االقتراض دون التقيد بعصر دون آخر

. ربما كان هذا من معّرب، ودخيل، وأعجمي، وغيرهاات العربية القديمة لمقابلته بالمصطلح
لم تعد تعبر عن دقة علمية اإلجراء رغبة من المحدثين التخلص من هذه التصنيفات التي 

في عصرنا الحالي، إذ ال بد أن تتعرض اللفظة األجنبية عند انتقالها إلى لغة أخرى إلى 
 صرفي( .تغيير إما صوتي أو بنائي)تركيبي 

، الذي ارتبط بمصطلحات مختلفة في العصر الحديث، مصطلح " التعريب " وهناك 
 منها، تعريب المصطلحات، الذي يتمثل في توليدها. وهناك التعريب اللغوي الذي يقصد به

الترجمةة، ويةةراد بهةةا نقةةل معةةاني الكلمةةات أو العبةةارات أو النصةةوب األجنبيةةة والتعبيةةر عنهةةا 

                                                 
خليةةةل، حلمةةةي. المولةةةد )دراسةةةة فةةةي نمةةةو وتطةةةور اللغةةةة العربيةةةة بعةةةد اإلسةةةالم(، الهي ةةةة المصةةةرية العامةةةة  - 1

دار الغةرب  دراسةات فةي المعجةم العربةي،. بن مةراد   إبةراميم او  . 202، ص 1978للكتاب، اإلسكندرية، 
 190، ص 1987 بيروت ، ، اإلسالمي
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قابلة لها في اللغة المنقةول إليهةا. كمةا يطلةق التعريةب فةي ميةادين الثقافةة بكلمات وعبارات م
 -علميةةةة أو أدبيةةةة أو فنيةةةة –العامةةةة ويقصةةةد بةةةه إخضةةةاع النصةةةوب أو األعمةةةال األجنبيةةةة 

لشيء من التصرف في مبناها ومعناها، وجعلها ذات سةمة عربيةة وهنةاك التعريةب القةومي، 
والكتابةةةةةةة واالسةةةةةةتعمال فةةةةةةي الحيةةةةةةاة االجتماعيةةةةةةة الةةةةةةذي يعنةةةةةةي جعةةةةةةل العربيةةةةةةة أداة التفكيةةةةةةر 

اتخةةةذ التعريةةةب القةةةومي أشةةةكااًل مختلفةةةة و واالقتصةةةادية والعلميةةةة واألدبيةةةة والتربويةةةة العربيةةةة، 
تهدف جميعها إلةى جعةل اللغةة العربيةة لغةة اإلنسةان األساسةية والحياتيةة، أي أن تكةون لغةة 

. ويتجلةةةةةى ذلةةةةةك فةةةةةي تعريةةةةةب 1العلةةةةةم والعمةةةةةل، لغةةةةةة الفكةةةةةر والشةةةةةعور والحةةةةةراك االجتمةةةةةاعي
 المؤسسات، أي في اتخاذ اللغة العربية أداة للتعليم واإلعالم واإلدارة.

يقتضي إصالح اللغات غير الغربية  ( الذيلتحديث اللغوي ا) ويرتبط بالتعريب
لغوي" وتكييفها لألساليب الغربية. وقد أطلقت على العملية أسماء مختلفة مثل" التحديث ال

. يدور كلها حول محور يف اللغوي"ي، و" التكغوي" ، و" التنمية اللغوية"ح اللاإلصالو"
مشترك يركز على المعالجة النموذجية للتغير اللغوي المرتبط بخصائص نظام اللغة 

 2ووظائفها للجماعة اللغوية ومواقف الجماعة اللغوية تجاه اللغة.

" الةةةذي  Westernizationو ثمةةةة مةةةا ينةةةاقض هةةةذه المظةةةاهر التعريبيةةةة " التغريةةةب" 
يعنةةةي البعةةةد عةةةن مقومةةةات األمةةةة العربيةةةة، وصةةةبغ مجتمعاتهةةةا فةةةي شةةةتى المجةةةاالت بصةةةبغة 
غربيةةةة ، ويتجلةةةى التغريةةةب اللغةةةوي مةةةن خةةةالل تغريةةةب المصةةةطلحات والتراكيةةةب واألسةةةاليب، 

 وغيرها. 

، إذ يشةةكك Globalization العولمةة ويةةتمم هةةذا المخطةةط فةةي وقتنةةا الةةراهن ظةةاهرة 
دعةةةةةاة العولمةةةةةة بجةةةةةدوى اسةةةةةتعمال اللغةةةةةات القوميةةةةةة والوطنيةةةةةة، ويتهمةةةةةون اللغةةةةةات العريقةةةةةة 

 بالمحدودية والفقر، وأنها ال تواكب العصر ومعارفه وتقاناته.

                                                 

، ص 1989المصةةةطلح والتعريةةةب، دار طةةةالس، دمشةةةق، .الخةةةوري، شةةةحادة. دراسةةةات فةةةي الترجمةةةة و  - 1
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 في العصر الحديث:  اللغوي لمقترضاتعوامل انتشار ا -
مّر  ظاهرة االقتراض اللغوي، ظاهرة طبيعية ُعرفت في جميع اللغات، وعلى

العصور، منها اللغة العربية التي دخلتها مقترضات لغوية مختلفة منذ أقدم العصور، 
في العصر الحديث، ظاهرة زادت هذه ال. إال أن ت متباينة تبعًا الختالف الظروفوبمستويا

 نتيجة عوامل مختلفة. 

 تغيرات سياسي  نتيجة، ظاهرة االقتراض في العصر الحديث شاعتوقد 
ها على الصعيد السياسي،  .ديموغرافية واجتماعية وثقافية مختلفةواقتصادية و  من أهمِّ

ظهور لغات هجينة  الذي أدى إلىمطلع العصر الحديث  فيالتوسع االستعماري 
غات بل ، كما سميت"creoles والكريوليةللغات الهجينة ما يسمى  بة "  أيومختلطة، 

توسع في السنة الماضية، نتيجة  500 ةفي ال اللغات الهجينة والكريولية إذ تكونت .تجارةال
 . امبراطوريات واسعة نشوء  جميع أنحاء العالم في القوى البحرية األوروبية الذي أدى إلى

الستعمار إلى جانب او  .لغة الكريولشعوب مع  تجاري جار األوروبيون صالت الت كما أقام
من ت ة نشأ، لغة مستقر لكريولاف الرقيق.تجارة من خالل  كثير من الكريولنشأ األوروبي 

 .وفي قارات مختلفة ،متنوعةخليط لغات 

ات الديموغرافية من جنوب أوروبا إلى اللغة الهجينة في أعقاب التحرك ظهرت كما
. ومعظم اللغات الهجينة الكريولية برزت نتيجة سوق العملشمالها استجابة لظروف 

حيث ظهرت اإلنكليزية الهجينة على  خرى،المجابهة بين األوروبيين وشعوب القارات األ
 1وفي جزر األنتيل الصغرى. ، والكريولية الفرنسية في هايتيالساحل الصيني

 إذ افتقدت كراه االجتماعي وعدم المساواة.اإلتطورت اللغات الهجينة في ظروف و 
مدعاة جعلها ، مما متحدثين ذوي مكانة اجتماعية عاليةرفيع، ولتراث أدبي لهذه اللغات 

األمر يعكس أصل كريولية من خالل كثرة االستعمال، وهذا لغة تحولت إلى ف، الزدراءل

                                                 
 ، وما يليها.28ص ،رمضان، مروان أسعد، وأخرون. االقتصاد واللغة للتفاصيل ينظر: - 1



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    9

 1.لتلك اللغات النظامية االقتصادي وليس الخصائص -الجتماعيا متحدثي تلك اللغات
  .عدد لغات العالموهذا ما أدى إلى ازدياد 

ن العديد لذلك فأتدهور لهجات اللغات األصلية. إلى  creolizationالكريول أدى 
أن التغيرات السياسية  غيرانقرض. قد من الكريول الذي نشأ في المستعمرات األوروبية 

  في النصف الثاني من القرن ف .األخيرة قد حسنت من حالة الكريولوالفكرية في العقود 
احترام ثقافة  ازداد ،راطوريات االستعمارية األوروبيةانهيار االمب في أعقاب، العشرين
غيرات االجتماعية لتنتيجة ل .هم، واالعتراف بحقوقهم في الحفاظ على لغاتاألقليات

 2لعلمية.والسياسية وا

نتيجة  -نيالتهج كحال -ن لغات العالم تتجه إلى التناقص أويالحظ اليوم 
يجيًا ر ، تخترق تدالسائدةاللغة ف .لالتصال غير المتكافئ للمجموعات اللغوية غير المختلفة

تحل في النهاية محل اللغة األصلية ، ل، ثم تتزايد باستمرارتصالالت افي البداية مجاال
 3للمجموعة.

سيطرة اللغات في العالم ترتبط في ف. "لهجات" من لغات مهيمنة سياسياً نشأت 
سيطرة اللغة فوالنشاط الحضاري ألمة من األمم.  كثير من األحيان بحجم الثقل السياسي

وبريطانية(، في الواليات المتحدة األمريكية الناطقة بها )الدول  عود إلى قوةتليزية، كاإلن
 كافة المجاالت العلمية والسياسية واإلعالمية وغيرها.

الدول الضعيفة، لغات  فيطرة يالدول القوية والمسولكن ليس بالضرورة أن تؤثر 
يان في أحاقترضت اللغة اإلنجليزية  كمااإلنكليزية التي تأثرت بالهندية، اللغة ذلك  من

بعض اإلنكليزية اقترضت اللغة  و ولغاتها. من ثقافات المستعمرات البريطانية كلماتكثيرة 
 التينية...الغريقية و اإلنورماندية و الفرنسية و مفرداتها من لغات أخرى كال

                                                 
 32، ص، مروان أسعد، وأخرون. االقتصاد واللغةرمضان - 1
شرة ، ع  April 3rd- 6 المؤتمر الثالث.  تطور فئات النحوية . تطور اللغة. David Gilجيل، ديفيد - 2

2000 . 
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خالل الفترة العثمانية، أصبح األدب التركي يتأثر اللغة التركية، فمن ذلك أيضًا و 
سنة من اإلمبراطورية  600خالل أكثر من ف .العربية لغةوالالفارسي باألدب  كثيراً 

 ،من التركية والفارسية والعربية اً اللغة األدبية واإلدارية لإلمبراطورية مزيجكانت العثمانية، 
في الحرب العالمية العثمانية اإلمبراطورية سقوط بعد و  .وهو ما يسمى العثمانية التركية

ات لغوية واسعة إصالح ة إلىاللغة التركي تخضع جمهورية تركيا،، وتأسيس األولى
إطار إصالحات في الثقافية الجارية  اتمن اإلصالح كان إصالح اللغة جزءاً ف ،النطاق
  .التي شملت إدخال الحروف التركية الجديدة، أتاتورك

لغة ما الهجرة الكثيفة التي ساهمت في انتشار  العوامل االجتماعي ومن أهم 
، ونادراً ما والعملوكذلك النقل  ل الديني والتخطيط اللغوي الرسمي،تحو وال واالستعمار،

، فهي تتفاعل كثيرًا أو يظهر أحدها بعد اآلخر. بح هذه العوامل فعالة بشكل مستقلتص
: لمجاالت المذكورةوالنجاح الحقيقي النتشار اللغة مرهون باستعمالها وتعزيزها في كل ا

جيش والدين والتعليم، ولكن العوامل وراء انتشار لغة ما الحكومة والقانون واالقتصاد وال
 1عادة ما تختلف في الوزن والتأثير.

ازدياد فرب ومن عوامل انتشار ظاهرة االقتراض في العصر الحديث أيضًا، 
بين  االتصالو نمفقد أدى االحتكاك واالتصال تبعًا لتوثيق الروابط الثقافية والعلمية. 

العربية الحديثة التي بدأت في مصر مع حملة  لنهض  العلمي اقيام الشرق والغرب، و 
نابليون في أواخر القرن الثامن عشر للميالد، تليها الشام، ثم إلى سائر األقطار العربية، 

 فتعزى هذه النهضة إلى دور المطابع والمجامع والمدارس والجرائد ودور الكتب وغيرها.

اإلعالم صال الحضارية كدور وسائل االتهناك عوامل  الظواهر، جانب هذه إلى
، إلى جانب زوًا ثقافيًا واجتماعيًا وفكرياً المسموعة والمرئية التي حملت في بعض طياتها غ

توسيع شبكات االتصال العالمية بين الشعوب. وازدادت هذه الظاهرة انتشارًا في وقتنا 
عقد العالقات الدولية، المعاصر مع االنفتاح اإلعالمي واالتصالي والتقدم التقني. ومع ت
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ردات فازداد طغيان مظاهر الثقافة الغربية على اللغة العربية، ليس في مستوى المف
 : الصوتية والصرفية والداللية واألسلوبية.فحسب، بل في مستوياتها كافة

، ما يلبث أن يصبح جماعيًا كرغبة بعضهم دوافع فردي كما أن لالقتراض اللغوي 
 أو الرغبة في تقليد القوي  إتقانه لتلك اللغة.ببغية تمييزه نفسه  ،نبيةمفردات أج في اقتراض

وقد تكون الدوافع جماعية كالحاجة لسد  والمتحضر والمتطور، وإلظهار الثقافة والعلم.
 نقص ما في اللغة المستعيرة والسيما ما يتعلق بالمبتكرات والمستحدثات الجديدة. 

، من روابط سياسية واقتصادية االقتراض اللغوي متعددة لميكانيكية الشكال فهذه األ
وتجارة، وإعالم  ،هجرةو استعمار، وحروب، )من واجتماعية وثقافية وفردية وجماعية، 

اللغات مع بعضها، . إذ تتصارع اللغوي أحد مظاهر هذا االنتقال يشكل الصراع(،  وغيرها
اض بين اللغتين أو التعايش التقهقر أو التمازج واالقتر  إما السيطرة أو ،ويكون نتاج ذلك

أو مغلوب. ويتوقف ذلك على عوامل عدة منها: مدى  معًا جنبًا إلى جنب دون غالب
 وحضارة كل منهما وطبيعة البناء اللغوي.  ،احتكاك الشعبين الغازي والمغزو

 

 المواقف من االقتراض اللغوي)عند القدماء والمحدثين(:  -

مازالت تشغلهم حتى اليوم. إال أن إلسالم، و لقضية العرب منذ ظهور اشغلت هذه ا
نظرة القدماء اختلفت عن نظرة المحدثين لهذه الظاهرة؛ فقد نظر معظم القدماء إليها من 
خالل الهوى والعصبية والمعيارية، التي أدت إلى اتخاذ مواقف فصاحية توقيفية من اللغة. 

 : تتلخص في موقف فريقينهرة، والتي فتباينت مواقف العرب القدامى تجاه هذه الظا

، وخوفًا من تفشي الكلمات الجاهلي  وصدر اإلسالمعّرب في فريق أجاز ما 
األعجمية، عّدوا كل ما عّرب بعد ظهور اإلسالم مولَّدًا عاميًا، ويمثل هذا الموقف 
السماعيون، وحجتهم في ذلك أن التعريب مقصور على العرب أنفسهم اعتقادًا منهم أن هذه 

 . مرحلة النقاوة العربية وفصاحتها هيالمرحلة 
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أما الفريق الثاني فهو اتجاه القياسيين الذين أجازوا اإللحاق، وحجتهم في ذلك أن 
العرب أدخلت في كالمهم األلفاظ األعجمية كثيرًا، سواء أكانت على بناء كالمهم أم لم 

علماء اللغة تكن، فكذلك يجوز إدخال هذه الكلمات المصنوعة في كالمهم، وحكم بعض 
 ،بضرورة جعل المعربات على أبنية كالم العرب، ولم يشترط ذلك آخرون ) ومنهم سيبويه

 والخفاجي، وغيرهم ( . ،وابن بري ، وابن سيده 

تجاه هذه الظاهرة، في بداية النهضة  مواقف المحدثينكما تعددت وتباينت 
ا عند فريق، ومنها ما يتعلق العربية الحديثة؛ فكانت القضية مرتبطة بجوهر اللغة وفلسفته

بالشخصية القومية، ومرتبطة بوفاء مسايرة العصر وتقنيته عند فريق، ثم هي دواع وظيفية، 
 أقلها طبيعة العمل الخاب، عند فريق آخر. فانقسموا باتجاهاتهم إلى ثالث فرق هي : 

المتعصبون : الذين ذهبوا إلى عدم جواز التعريب، و أنه علينا أن نسّد  -1
حاجتنا إلى المفردات بطرائق أخرى، كاالشتقاق، والنحت، واإلبدال، إلى جانب ما في 
بطون المعجمات وإن كان مهماًل أو حوشيًا. ويمثل هذا االتجاه: الشيخ أحمد اإلسكندري، 

 ومصطفى صادق الرافعي، وعزالدين التنوخي . 

ة كيفما المتحررون : الذين ذهبوا إلى وجوب تعريب األلفاظ األعجمي -2
اتفق، ثم استعمالها من غير مراعاة لقوانين التعريب التي وضعها علماء اللغة القدماء ومن 
دون أي قيد أو شرط، بسبب كثرة ما تقذفنا به الحضارة الغربية بأسماء كثيرة لآلالت 

 والمخترعات، وغير ذلك، ويمثلهم يعقوب صروف . 

عريب لسّد حاجة العربية إلى المعتدلون : الذين أجازوا االستعانة بالت -3
المفردات، بشرط أال يفسد هذا المعّرب أصاًل من أصول اللغة. ومن هؤالء: طه حسين، 

 . ربي، وأحمد أمين، وأحمد زكي باشاوالشيخ محمد الخضري، والشيخ عبد القادر المغ

وسادت المواقف التي تقبلت هذه الظاهرة، والتي عّدت االقتراض بين اللغات 
بيعية عرفتها اللغات كلها، وعلى مّر العصور. كما رأت في هذه الظاهرة وسيلة ظاهرة ط

من وسائل تنمية اللغة وإثرائها. وقد شاعت هذه المواقف المتجاوبة والمعتدلة بعد شيوع 
، من بين لغات األسرة اللغوية الواحدةالنظريات المقارنة)التي اعتمدت أوجه الشبه والخالف 



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    13

ثم تطورت تركة(، إلى أسر وعائالت تبعًا للخصائص اللغوية المشتصنيف اللغات خالل 
تطور اللغات وعالقات اللغات  التي ركزت على دراسةالتاريخية)هذه النظرية مع المدرسة 

على  صّبت اهتمامهااالجتماعية)التي كما تطورت مع النظريات اللغوية بعضها(، مع 
ادية في اختالط اللغات وتطورها( في دراسة العوامل االجتماعية والجغرافية واالقتص

 العصر الحديث. 

وقد عبر مجمع اللغة العربية في القاهرة عن موقفه تجاه المعّرب، فصرَّح: بأنه من 
حيث المبدأ، ال مانع من التعريب، طوعًا لقرار المجمع في إجازة استعمال بعض األلفاظ 

 األعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم.
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 الفصل األول

 أثر االقتراض اللغوي في المستوى الداللي

 
 (قديماً وحديثاً) االقتراض اللغوي بين الواقع والرصد 

 التغيرات الداللية لأللفاظ األجنبية في اللغة العربية الحديثة 

 ابالت العربية للمفردات األجنبيةأشكال المق 

 تأصيلها( –مجاالتها  -المقترضات األجنبية )أنواعها 
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 الفصل األول

 أثر االقتراض اللغوي في المستوى الداللي
 

 في اللغة العربية االقتراض اللغوي وآثاره الداللية -
إنَّ هذذ ا اسم ذذك  لذذ ه سذذلد هذذ   اس أاهذذم  تسذذ  حدذذل سذذك ة أذذ ظ حرذذ  إسذذ   أاهذذم ح ذذ   ذذ ه   

يدذذذ   السذذذذر سذذذذ ن  ا س ذذذذ   االق ذذذ ال اسي ذذذذلل ةذذذذر اسي ذذذم اسن  اذذذذم ،ذذذذت اس لادذذذل اس الساذذذذم  ،ذذذذت   
ا جنباذذم  يةذذر  ذذ ه    ذذ ا ل انذذ  ا س ذذ   ا جنباذذم ةذذر اسن  اذذم اسا ة ذذم  إسذذ  ج دذذل  ذذلاه  
اسمل  ك اسي ظر ياس ن س اسي ظر  ياسم  الت اس الساذم  دذلاا ا س ذ   ا جنباذم ي هاذييي  ي ي هذ  

 1ن  ام ياسمن ا  .،ت اسم  ئه اس السام اس ر  خصُّ اسمم  ض ت ا جنبام ةر اسي م اس
إن  ألأ اسنيلم ياس منا ت ي ن  ك اال ص الت اسم خصصم ق  ح    إسذ  يجذل  دذ   قييذه 
 ،ت اسي  ت   لس  اسيلم دمه اسا ا م بلاهأم ،   ات يحس    خ ام  ةر ريت حن اسي ذ ت ا خذ   

 ذذم  هنذذ ك ا صذذ ض ، ضذذر ،ذذت اسن راذذم االج م داذذم اس ميي   م صذذ  ديذذ  اق ذذ ال هذذ   اسم ذذ  ات 
ييزيم اسمم  ضم  يسكني   ي  ق  أ  دي  اال ص ض اسنيمر  إت  م ص  دي  اه نم ض اسم   ات اإلدك

 2نيل،  ام ، اُل ي ي ه  ،ت اسم  الت اسنيمام.ةر اسم  الت اسم
إن  ن يل اس م ة ت )اسنيمام ياس ك يم(  م ضر اسي لء إس  اسمصأيح اسخ أجر  يإتا 

،م بالت اسصاغ ياسم  هاك اسلاأ    ةهن تس  هيؤ ل إس   طلدت اسي م ،بن  ي،نن  الر ض ن
د   ،ت اسمل الت اسنظ يم ياسمني ام  إت إن اس ص  م بيت اس  يأ اس م فام اسمخ ي م ال  م ت حن 
 م د ،ت  ين خيخيم اسن ق ياسنظ م اسم ئميت  يإد    اسنظ  ةر هن هم اساملض اس ر  م ي  

 .  3اسص م
 
 
 

                                                 
 ف عربية.كية وسامية يُكتفى بكتابتها بأحرال بد من اإلشارة إلى أن الكلمات ذوات أصول فارسية وتر - 1
 56ص كالفي ، لويس جان. السياسات اللغوية، تر: محمد يحياتن، - 2
 ، وما يليها.396ينظر: الفهري. اللسانيات واللغة العربية، ص -3
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 (قديمًا وحديثاً ) الواقع والرصداالقتراض اللغوي بين  -
د ةذذت  ذذ ه   االق ذذ ال اسي ذذلل بذذيت اسلذذنلل ،نذذ  حقذذ م اسنصذذلأ  ةينذذ ك حس ذذ   هذذل، يم 

اذذ يل إسذذ  ا ا   ذذم اسيلد داذذم ،ذذت اس ينا اذذم. يرذذ   اس خيذذت ا د   ذذم  دمذذ   خذذه انذذ  حهذذم ء 
م  بذذيت  يذذ  اسلذذنلل هذذ ا اس ي ذذاح د ا ذذم دلا،ذذه اال صذذ ض اسمخ ي ذذم  اس ا هذذام ياس م فاذذم ياس   أيذذ

ق  مً . إت سك   ت اسن ل ةر اس  هيام ح،م ،نأليم دي  د  ي   به ة ضت ديييك   يل را  يك 
اال صذذ ض امذذت جذذ يأهك ،ذذت ا ،ذذك هذذلاء حدذذ ن تسذذ  دذذت ط يذذق اس  ذذ أ  حم اس ذذزي حم اسلةذذ   . ي ذذ ض 

يذذذذل ةذذذذذر ديذذذذ  تسذذذذ  اسم ذذذذذ  ات ا د ماذذذذم اس ذذذذذر  خيذذذذت اسي ذذذذذم اسن  اذذذذم  دذذذذذ اك  ةمذذذذ   يذذذذذ  اس ن  
اسمصأيا ت اس ر    لأ  ، ما  ي  ،ت اسخ أج  يسك   ت سينذ ل بيذ  هذ بق ،ن ةذم  ي،ذت  ذك ةذر 
حس ذذ   اساضذذ أ   يةذذر ،صذذأيا ت اسنيذذلم اس خييذذم  ةظيذذ ت اسمن َّ ذذ ت ةذذر اسنصذذ  اس ذذ هير ةذذر 
حهم ء اسنم قي   يا  يات ياسمصنلد ت يدالهذ  ،مذ   امذه إسذ  بذال  اسنذ ل ،ذت ةذ أس حي اسذ يم 

. ييظيذذذذ  هذذذذ ا االق ذذذذ ال ةذذذذر ،ؤس ذذذذ  يك  دذذذذ اك  إت اهذذذذ نمه انذذذذ  اسلذذذذن اء حي  ي هذذذذ سينذذذذ  حي ا
 اس  هيييت حس   ً  ،م  ضم ، ه د ل بت زي  اسع   ل  يا دل .

ياز ا  ار كذذذ ك اسنذذذ ل ا  ج دذذذل ،ذذذ، ، ذذذرء اإلهذذذالم  ،ذذذت خذذذالض اس  لرذذذ ت ياسي ذذذ ات 
، دلذذ ا اس م ةذذم اسن  اذذم  هسا ذذً  ي  جمذذم  ياسذذ ظ  يالهذذام  ةذذر ب ا ذذم اسمذذ ن اس ذذ در اسي ذذ ل رذذيت ا  ذذ

ةظي ت ةر اسي م اسن  ام ،   ات ،ت س  ت د    إت اد ميت ،ت اس  أهام إس  اسن  ام ةر دصلأ 
االر  ذذذ ج حهذذذم ء انذذذ  اعداذذذم ياسمنذذذ  ن يا ر ذذذ أ اسك يمذذذم يحسذذذلان اسخبذذذز ياسأيذذذر ياس يذذذ ريت 

اشذذ ي  بيذذ  اس ذذ س. ي،ذذت حشذذي  ،ذذ  اد مذذه ياسأيذل ياسمن  ذذ ت اسزأاداذذم ياسصذذن دام ياسا  اذذم اس ذذر 
إسذذ  اسن  اذذذم ةذذر دصذذذلأ االر  ذذ ج ،ذذذت اسيلد داذذم دذذذت ط يذذق ،  شذذذ   حي دذذت ط يذذذق اس ذذذ ي دام 
حهذذذذم ء انذذذذ   الت اس اذذذذ  ياس  ارذذذذم ي نذذذذ  ،صذذذذأيا ت اسأذذذذل ياس ي ذذذذ م ياسمنأذذذذق ياسنيذذذذلم 

مذذذذذلازيت ياساسأباعاذذذذذم يحهذذذذذم ء انذذذذذ  اسمنذذذذذ  ن ياسل ذذذذذ ئا ياسمنلذذذذذ ت اسمنم أيذذذذذم يح يات اسبنذذذذذ ء 
 . يا ، نم

د ن االق  ال ،  ذ  اًل بذيت اسنذ ل ي يذ  اسلذنلل  دذ اك  إت دمذه اسنذ ل  ذ ا يك إسذ   يذ  
اسلنلل  دم    جك اسن ل ديلم  ي  اسلنلل إس  اسن  ام. ي  ح دمه ديلم اسيلد ن ياس  س ياسينذ  

ماذذم  ، ذذهن  ةنذذ أ  إسذ  اسن  اذذم ةذذر حياخذذ  ديذذ  ا ،ذذلييت  ة ق   ذت اسن  اذذم انذذ  ا س ذذ   ا د 
 أهذك  ب يذ    ةذلان  طذ از  أهذ  ظ. ي،نذ  تسذ  اس ذ أيو  يذ ت دذلا  اس ذهسا  ياس  جمذم  يسكذت هذ   
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اسا دم اس م فام سك   م م إال ةر اسنص  اسع  هر  ح  م اسمنصلأ يه أين اس شي   يسذك  بيذغ حيجيذ  
ميذذم دبيذذ   ،ذذت ديذذلم إال ةذذر دصذذ  ابنذذل اسمذذه،لنع اسذذ ل  نذذ د اسنصذذ  اسذذ هبر اسذذ ل دميذذت فاذذل ج

اسم ، ء د سأل ياس ي  م ياس ي ضا ت ياس ي  ياسكاما ء ياسأبانم. ياه م  ه ا اسنمذه انذ  اسمذه،لن. 
 .  ء ياسبلاهي  ياسملسنج ياس  ه مةظي ت ،صأيا ت ،ن َّ م د س  ط ن  ياس  ل يااله  م

نيذذ  بام. ةح نذذ ء اساذذ يل اسصذذيي ةذذر دمذذ  ُح خيذذت اسكيمذذ ت ا د ماذذم إسذذ  اسي ذذم اسن  اذذم
حهذذم ء ن  ،ت ةذذر اسنيذذ ةت  اسزدكذذر يا ةذذل ر،ذذت اسم ذذ  ات ا د ماذذم اس ذذر اهذذ خهذذبيه اسم ذذ ض  

ا قملذم  داذلن هذم ظ  ،ينذ   هذ  أج    خ دذ    ي،ذت  لذك  طلذت  ان  ا  يات  داذلن اب يذق
هن ك تأ  م    ي،ت د   اس  يح 1ن خل ن دم  جالل  ي بيخشهن ك. ي،ت اسأن م  بام أا  ، ا ش

 .أ زد    زأاأل.....ا
ا إلض ةم إسذ  ، ذ  ات حخذ     جذ، إسذ  حاذلض دلأ  ذم ية أهذام اهذ خ ،ت ةذر اسنصذ  

 ا ةل ر ياسمميلدر  ، هن
   8اسُ لدن اأ   7اسَ  د اأيَّم   6ا ْط  أ  5ا طالل  4 االب اأيم  3،ي  ج د اأ   2ا دب يأ

ام  9اس  شنكي  حي اس  شنكي يم اسَخ ْدم   حي   2أاسخنك   1سَخْ َد  ا  11اسِ َ    10اس  ، د
                                                 

 .دلا ،ت اسنميم د دت ،  ايسم  د اك - 1

 ،ب اطلأ اسصييبييت.ح،ب اطلأ سمل حطيق ةر اسني  ا ةل ر دي  ا  - 2

خلض ، دل ،ت ج ن )حل أيح يد س( ي،ت  اأ )حل ر أس ير ةظ( ياسم لسر ح،   ج د اأ    هتن دي    - 3
 .ا ، اء سيخ ،م يي خه ح، ،يك إس  اس ةلان

 ،ل  لن ةن يسلن ا ،ي  اسم ء سيل ل حي اال    ض - 4

 .س ظم اه نميت ةر اسنص  ا ةل ر إس   خ   يسم اسل اد م  يي ا  بي  ة ظ اس اش يد  ئ ل. اسن  د  - 5
 .،   ه  طب  يهر اس هس ،ت اس الح -  6
ام ،ؤس م ،ت ديم يت "ج ن" امنن  أيح ي" اأ" امنن  ر ةظ ياس  د اأ ر ةظ اسا س حي اسن س )ديمم ة أه - 7

 اس يح(.
  ، د م ،ت ديم يت جلد ن ي اأ ي،نن هم  ر ،ه اسصلس  ن ةر سنل اسك  . - 8
  هل اس ل ة ص   س يظ اسمهدلض ياسمل يل قبه اس يأ ن حي ا ،ي  خلةً  ،ت حن ة س ديال فال هكد يدال . - 9

   اس ا ل اسم  لا سلي  حي حد  .،نن ه - 10

اسمظيم يهر ق م ،ت ر ي  حا   ،زأدش ا س هل دي  حداله  ط ئ  ،ت ةضم ،أيام ا س هل  امه دي   - 11
 أحس اسمي  ةر اسني ةت  يهر ،ت ام    اس يسم اس  طمام
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ْأَ َخ د     6اس َّْخت  5َ ْبن اأ  4ْأَ ْن    َّ 3اسخ دك   ي  زيأيدم  ا9اس َّ اُخلأ  8اس َّ اُخلأيَّم  7زَّ   10سلد
َ ْ  اأ  11اسل ش ت ْ ُ لش  12اسلَّ   1اسَكيُّلَ  ت  16ُدلهرد   15س ام يما  14سأُّْيل  ا 13اسلَّ
 4اسكله ت   3َدَم ات  2اسَكَيَبْن ات

                                                                                                                                          
اس     بيت ،ت خلل ،صنلا دي  هيئم ،خصلام يي ل  ا س لخ يدال   امه ةر. حي  اس  م حي اسخامم - 1

 سا لن ةر اسخامم سيمبيت ةر اسل  ء سلق  م اسب  .
 اس يأ ن ا دظك. - 2
اس اأ اس ر  خ ير ةيي  اسصلفام سع     هللا يةر   أيو اإلهالم هر د س ة  ةر اسنص ادام ،اه سي نب  ياسزه   - 3

 ياس ن  دت اسن س.
 ا ل ا بلال. - 4
 هل اس ل  ض ل دي  اسأبه. - 5
 .  ،ن نن اس ض ئ، ياسم شام ياسخيه ياسن   ياس ي شسي  د  - 6
)اس الح خ د  ( ي،نن ه  بيت اسزأ  سم  ةيي  ،ت اس أيا ياسزأ  ي ل مه دي  حدلاا اس الح ،ت اس يلل - 7

 .ياسم ر ياسنل ل ياس ، ح ياس أيا ي ي ه 
 أهييت حر هم  ه ا اس  اخلأ هل اسم ؤيض دت ديا اس يال ،ت اسخيه ي ي ه  يهل ، دل ،ت س ظيت ة - 8

ة لسلن ديا  ،تي،نن   اسكبي  ياس  در خلأ ي،نن   اسنيا فا لن ،نن   دبي  اسنيا ياسم ا  دبي  اس م دم 
 اس يال.

 اسم يا انيا اس يال ي ي ه  )ه ا = دبي  خلأ = ديا(. - 9
ي  ر   اه لس  د  م إس  شي زيأ إر   جي ت د  ه  ن يد ن ب ي  جم دم ا د ا  اسكلهام ي يلا ةي - 10

  هؤالء دي  ا  ا  ي م ،ت جيلشيك شم اًل دال شي  زيأ ة   شي زيأيل ،ت يجل اس   أ إس  اسل م ي،ص .
  جم، ش ش يهر قأنم ،ت قم ش د دت ُ ال  دي  اسكيُّل ل. - 11
 )،م   اسل ال( سمل سمت ة ص   سيخ ،م ا سل ال ةر اسل ال خ د  .- 12
   لش حل  أ ء اس حس.قين ل  طلييم ،ن  م دت ه - 13
ض ، سلسل ةها ح  أيق دي  اسك ي م ،ت اس اش. يد ن حيض اه نم ض ه ا  - 14 س ظ د  ل ،نن   ا ،ي    ك د د

 .اسي ظ امص  ياسل م ح  م االح اس ةت ا ةل ر
 د  م إس  قام  )بيت اسملاه ي اي   خالا يان( يهك ،ت ا د ا  يق  ادضك اس ام يم إس  اسخلاأز،ام يهك 15

 اس ةت جن هك اسظ ه  أدت اس ةت بيب س اسظ ه ل اسص سار ييطنيك ةر  ز .
 هل اس ل  ض ل ا سكله ت حل اسصنج انضي  دي  ان . - 16



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    19

 ذذذك بذذذ ح د ذذذك اسم داذذذم اسن  اذذذم  خبذذذل  يالهذذذام  انذذذ  حن اهذذذ لس  اس  ذذذ  ياسم ذذذلض ياس ذذذالجمم 
 ياسن م ديلن ي ي هك دي  اسبال  اسن  ام  يحا ات اسبال  ا يأي ام   م م  ياسبال  اسن  ام   هخ . 

رضذ أ  ي هد ا ،  دي  ه   اسا ض إس  اسنص  اسا ةث  إت يج ت اسن  اذم د  ذي  ح،ذ م 
حخذذ   تات حسذذلان ،خ ي ذذم سذذك  نبذذت ةذذر حأضذذي  حي بيئ يذذ   يحخذذ ت ،ذذت هذذ   اساضذذ أ  ،نذذ  ،أيذذ، 

 اسنص  اسا ةث جما، ،خ  د  ي  اههم ئي  يحس   ي  ا د مام. 
 

 التغيرات الداللية لأللفاظ األجنبية في اللغة العربية الحديثة
 الجناس اللفظي لمفردات أجنبية في اللغة العربية:  -

 اا ل ي،نن ً  ي هايالً  س ظ ً ،   ات  ل  ك ةر اسك  ام اسن  ام إال حدي   خ يا  هن ك
 ،ت ، هنيه ا ،    م  ا س ن س اسي ظر.   اسي  ت اسم هيم

 Pince. َبْنسة )إدكييزيم(ن ا اٌم دا هاٌم ا ي ٌ  ُ ن  ُض خم م ق يش Penceَبْنسة  
  ا ر.(ن َسَمط   دمد شم ُ ل ُّ بي  اسبَ Pincer)ة د ام ،ت 
)إدكييزيم ، لهأم ،ت اس  د ام اسم  مم ،ت اسال ينام(ن ير   قا س  Point  ُبْنط

 )إ أ سام(ن اسنُّمأم.Punto  بنط ،ت اسبلام. 72سا يل اسأ  دم    يل جزءًا ،ت 

                                                                                                                                          

،نن ه  اسأ قام اسص ي   ،ت اسصلل اسمض َّ م ا سمأت د دت  أ ء  CALOTTE (جم، َديدل م )ة أهام - 1
 أ  ا ، اء ةي  لدي  ا ي  دم ،م ةلقي  يسي  دالسيل  نم   ات اس حس ةر اس يس يتن ا ةل ام ياسمم سا  يد دت ش

اس قت هر اسكينب ات. يد دت سيك تيائل شن  ة هيلدي  خي يك يد دت ا  اء. يد دت اسكيلد  ت   م  ةر ح  م 
 .اسأ دخ دام" يةر ح  م اسظ ه  ب قلظ "اس  د ام""اسن ا  "اسن ا يم" يةر ح  م ا ش ل شع  ن 

  )ة أهام( ،نن ه  س  س اس ق م حي دلفام اس ق م  ي  ي  اسن  ء دي  أؤيهيت ي   ط  ات اس قت جم، ديبن  - 2
سا ظ ،  ةلظ أؤيهيت ،ت اسي  س ر   ال ة زرزح ،  دي  اسلن  ي أيق ح ضً  دي  دلا ،ت رير اس هل  ي س 

  ي  دالسيل ا ي  دم ،م.رلض اس ق م يد ن اس يأ ن يا ، اء ياسن  د  ةي  لن دي  أؤيهيك ديدل م ا  اء يس
،نن ه  اسازام اسم  دغ ،ت يهأل سالل اسنمل  حي داله   يهل ش ئ، االه نم ض ةر ،ص    جم، دم  - 3

 ياسل م.
ر انلج ت ،ت دا س  ل ل اس  س اسص ي  ة ظ اهر ه  دي  اعخ  اإ م ا ،خصلص يي لس  هاسأبلض.  - 4

 .صلأ اسلهأ تس  اسكلهر  يهر ،ت أهلم اسمي  ي ال ل ةر اسن
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 boluk  بلوك إدكييزيم(ن ، ملدُم حيأاٍظ َ،ضبلطم  ي    ب م.Block ( بلوك  

 .دي  حجزاء اسبن ء اسا ئأر ل.   ضن د  يي  َسبِدنَ ()  دام
ن Pott بوت   ق   صه إس  اس د م.يمطلي (ند  يي  َجز،م ةر اإلدكييزيم )Boot ُبوت 

يل حل اسنمل  اس م ل.   ، ل َدخ  اسصُّ
)ة د ام Bouche ُبوجه  ِ،يزادام   ة ُ  اسلاأِ  ياسَص ل. )ة د ام(ن Budgetبوجه 

 .م  ل حي ا دبل م اس ر ة   ل ،ني  اس خ نياسع مم خناس نامنن  اس لهم  اسمن    اسم  ل(
  )ة د ام(ن َدصي  . َه ي م. ي أ ط  ُ ْ َيُق  ك ُ ْخَ ق.Puréeبوري أو بوره  

)  دام حي ، لسام بلأي(ن حدبلل ،ن در حي س ائنر    نمه سم يأ اسم ء إس  اس يأ  بوري 
 ض ٌل ،ت اس مِ  اسني ل. بوري: حي اسمنل ت. 

،      Boricبلأي ن  د ام(ن ر ،ٌ  ُ   نمه دمأيد  خفا .)ة  Boriqueبوريك 
 بيلأيم.

. اه خ ،ي  ام (ن  ننر ر اك حي ،م س حي ، خك)   دام ق  مم حايي  ة أه بيك
)ة د ام(ن  سٌم َةنم  بي  Picبيك  . ،ت اسميلك ياد ي ء اهيال  اسم   اسن م ديلن ديمل أهمر ب ءًا 

)ة د ام(ن ،ت حش  ِض يأِظ اسل   ا أ نم Piqueبيك  اسا د أ اسا َ  تات أحهيت ، نيت.
 يي ملدل اسم ج  ياس   لدر.

  ة، بي   أاةنم (نإدكييزيم ) Jack  جك)ة أهام(ن ،أ قم اسن ال اسخلبامع  كچ
 .د الت اس ا أات إاالري 

 )ة د ام( ن  نلأ . Jupeجيب  ن ض ٌل ،ت اس ا أات اسص ي  .()إدكييزيمJeepجيب 
اسياك ،للل. يهن ك ،     د ي  ةر اسي م اسن  ام  (نهن لت حاه ، ) Rotiروتي 

دلا ،ت اسخبز  (نة د ام)  Rôtieروتي =س ظً  ي د  ام ييخ يا دني   السم ي هاياًل  هل
 اسمامَّص.

سيلوليت  )ة د ام( ن اسأ م ُت اس هنام  يِهْمنٌم  ات اس ي .Celluliteسيلوليت  
Silouette دي  ا ش  ِض اس ل اء اسمن مم اسم هل،م دي  أا م باض ء.ن اسأا د اسِظيرد ةنأبق 



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    21

يخ يا ،نن  ،     د ي  ةر اسن  ام س ظً   ي  هن كي  د قم.ا  ( د ام)ة Chic  شيك 
ة س  ظ بيت اسكيم يت ةر . ص اس دكييزيم ي ننر( اس ر ُحخ ت ،ت اإلCheckشيك ي،ص أًا هر)

 ام يت جن هً . اسنأق ياضح  سكنيم  دن  ان  اسن ،م ج ء   ، أ 
  ياسكيمم Banc. ي ن ن ،نض   دمه يا اه Banqueبنك، مصرف واألصل يد س  

اس  دام  نأق ةر اس  د ام ،ت  ين اسك ل  يسكني  ةر اسن  ام    يت ،، ا يس  ةر ده 
 ا الات  أ ك اخ الل اسم سلسام  ياخ الل ه  ء ا اه ةر اسي م اسمص أ. 

( هن ك ح ضً  )دنب ي  .دلا ،ت اسأيل س  أهام س  ض دي  ( ُحخ ت ،ت اعنبري، ه تس  )
 مخزن. دي  اسس  ض  اس  داماس ر ح ت دت ط يق اسي م 

) إ أ سام(ن ،صأيح  أيق Canonكانون  ة أهام( ن ،نمه اسن أ حي ،لق .) كانون 
 دي  اس ميم اس ر  ايق ةر حيض ا ، م بيم سيكلأاض امص ر م ا أ ت

 Courseكوْرس   ( ن ة قم اسم نييت.Khorosاسيلد دام  )ال ينام ،ت Corsusكوْرس 
 حل اس د (ن  أس   يأ . currere cursدت اسال ينام  coursإدكييزيم ،ت اس  د ام )

كيس  )ةلد دام(ن يد ٌء ،ت قم ش ُ ا ظ فال حدلاٌا ،خ ي م ،ت ا شا ء. Kissكيس  
Kyste (.ن د  يي   ُّ،ه   كاس. ،    ،  اام)ةلد دام 

ن   ٌز ه م  Keteneِكيتين  )ة د ام ،ت اإل  ي ام(ن ،  ٌ  داما ئام. Chitin كيتين
 ُ اضد  اهد    اسكالالت اس  دليم.

 
 المشترك اللفظي لمفردات أجنبية في اللغة العربية:  -

اس نذذذذ   اسذذذذ السر     ه  ذذذذ هذذذذرةياذذذذظ ديذذذذ  اسمم  ضذذذذ ت ا جنباذذذذم    مذذذذم  ذذذذلاه   الساذذذذم
Polysemy ياسملذذذذ  ك اسي ظذذذذر  Homonymy  لهذذذذ، اسن  اذذذذم ةذذذذر اذذذذهن  ة ذذذذر اسنذذذذلا ا يض  

ي  حن اسكيمم ا جنبام اسلار   ق  دإض  ء ،ن ن د   سيمصأيح ا جنبر  بينم  ة ض اسنلا اس  در 
   ض دي  ،ن ن ساس بيني  حل اش  اك  السر. 

ة ذذذر اسملذذذ  ك اسي ظذذذر ةالرذذذظ حن  مذذذم ،صذذذأيا ت حجنباذذذم  لذذذ  ك إ،ذذذ  ةذذذر اسك  اذذذم حي 
 ني   خ يا ةر اسمنن   ،ت ، هناسي ظ  يسك
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، ئ   حي هُّ   . قأنٌم ،ت اسمل ييا  ُ لضُ، ةر اسَمْأ و   -1)ة د ام(ن Buffetبلفال  
اخ ،م اسضيلُل   ملميج ٌم   هسُا ،ت حط  ٍظ د    -2اسِمميَ    اسِخزادم  ر يٌم حهل  ا س  د ييت. 

 َ،ْمَصا. الان سا ظ ح يات اسم ئ  . -3حد  يك. 
 -2اسا دذم.  -1( اس ذر  ذ ض ديذ  إدكييزيم ،ت اس  د ام اسم  مم دت اس ي، داذم Bar (ا أ

 ير   قا س اسض ط. 
اس ييلن  ح ا  -2ا د بيل اسم  خ ،م ةر دمه اسما   ياسن ط.  -1)إدكييزيم(ن Pipe  پاةپ

 ةلض، ةيي  اس  غ سي  خيت.
ل ت اق ص   م. ، ملدم ،ن -1( اس ر   ض دي إدكييزيم) Trustيهن ك ح ضً    يهت 

 دلا ،ت اسايل .  -2
رذذذ    اس ذذذ يت  اس  ذذذ  -2أ،ذذذز  َطالِهذذذك.  -1)دذذذت ط يذذذق اس  د ذذذام(ن  Chiffreِشذذذْ    

 اس ا . ج دل اسَنِصه.
 
 :مترادفات أجنبية في اللغة العربية الحديثة -
اق ذذذ ال ا س ذذذ   ا جنباذذذم ةذذذر اسي ذذذم اسن  اذذذم إسذذذ   يذذذلأ ،  ا ةذذذ ت ،خ ي ذذذم  دمذذذ  ح    

حي  اسي ذ ت اسم هذيم  نذ  يي ج، تس  إسذ  حهذ  ل دذ    ،نيذ    ، يلم حي ،     يار    ديسي السم 
أ    يد س   نلا اسم  لي ت اسي ليم ياسيي  ت اسم ي ام سي .  اسمص ِد

(  م بييذذ  دذذ   ،ذذت اسم ذذ  ات  ُدذذزض ديمذذم ) م ذذ  ات اسن ،ذذم اس،ذذ اًل ديذذ  اذذني   ،ذذت تسذذ 
  (  Pandocharon) يلد داذذذذم،ذذذت اس ةنذذذ ظداذذذلن    ا جنباذذذم  ب نذذذلا اسي ذذذ ت ا جنباذذذم اسمصذذذذ أ 

،ذذذذذت  اذذذذذ الس  ي  (Hotel) اس  د ذذذذذام،ذذذذذت  حي يذذذذذه ي  (  (Locanda  أ ساذذذذذم،ذذذذذت اإل  سلد دذذذذذ  ي 
 ي ي ه .   ا د يلن  ال ينامي هن ك ،ت اس(  Palace)   د اماس

دذذذ  ل... ياهذذ  ارم  حي،أنذذك  حي،ميذذ   ح،مصذذا    م بذذذه ح ضذذً  سي السذذم ديذذ ،ذذت تسذذ  ي 
اسكيمذ ت  )خذ ن( ،ذت اس  أهذام   ذك اهذ خ ،ت   ، هنب نلا اسمص  أ اس اة  حجنبام ،خ ي م ديم ت 

  اذ أ  أ ساذم،ذت اإل Casino دذ زينلي   ( ،ذت اإل أ ساذم Cafeteria)د ةي ي يذ ا يأي ام  داذلن 
(Bar( ت اس  د ام  يهن ك ،ت اإلدكييزيم دلةر شلل، )Coffee shop)(ي   Club ). 
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  هنذذ ك ديمذذ ت ك هذذرحي اسأي ذذم  ا  حي اسممنذذ  ديذذ  اس ذذر  ذذ ض ا ةذذ تاسم     ذذه تسذذ  ،ي  
 (.ه، إلى جانب الكلمة الفارسية )ديوان Canapé  Sofa  Chaise longue ة د ام ، هن

ديذذ   ح،ذذ   االج م داذذم هذذ ا ديذذ  اذذني  اسم ذذ  ات اسن ،ذذم اسم  ايسذذم بذذيت ،خ يذذا اسلذذ ائح
سي السذذذذم ديذذذذ  ،ذذذذ ل دمذذذذص ه اسم ذذذذ ض  نيذذذذ  هذذذذبية  اس خصصذذذذام اسمصذذذذأيا ت اسنيماذذذذم، ذذذذ ل  

  ةذذر رذذيت "Aidsاإلدكييذذزل " إةذذ ز ةذذر اسملذذ ظ اسن  ذذر اسمصذذأيح  ذذ خ م    اسمن دذذم اسم   ذذ م
  .دي  اسم ل د  لسي السم  " Sida"هي ا     خ م ةر اسم  ل اسن  ر اسمصأيح اس  د ر

 ذذام " زيت اس  د  م بيذل ةذذر " Nitrogenاإلدكييذزل "د ذذ يجيت  ي،ذت تسذذ  ح ضذً  اسمصذذأيح
Azote م    اسكاما ئام د  ي " سي السم دي  اس.  

ةذر رذيت   "computerاسمصذأيح اإلدكييذزل  دل،بيذل  "ةر اسمل ظ اسن  ذر    خ م  دم 
   ordinateur".   خ م ةر اسم  ل اسن  ر اسمصأيح اس  د ر"

أ   دالن يق   ن ب اًل fastion ن ج اسم  ا ة ت ،ت   ي  اسكيمم ي ا ة ي  ةر اسي  ت اسمص ِد
 ن ب اًل ،ت ، ا ج.make up،ت ،لضم. ي 
  نذذً  اذذ خ الل اسمصذذ  أ اسم هذذيم ي، نلدذذم م بذذه اسمذذ    اسلارذذ   ،مذذ بالت ، نذذ    إتن قذذ   

 ياس ي ت اسم ي ام سي . 
 ما ت ان  حدلاا اسن   ذ ت  ت ةر حهم ء اسن    ت  إت   ن   ،    ، ه ه   اسم  ا ةدم   

لضذذ، ،مذذ بالت د  اذذم دذذ   ح،ذذ م انذذ  ا دذذلاا  يهذذ   اسممذذ بالت  مذذ  ة  سي السذذم ديذذ  دذذلا يارذذ 
،مذ باًل اهمً  حي اسن  ام اسم نلدم ق   كلن ةص ئه حخ   ،ت جن ي   يق   كلن ا م د ةت بي   

 ن ،ت ، ه  لن د ا م يأي ه  ،ت بي ان ،خ ي م  يق   كةر سي م حخ    سي 
ت اهذك    نذً  الخذ الل اسبيئذ ت اسمصذ أ  ق   أيق دي  اسنلا اسلار  ،ذت اسن ذ ت حد ذ  ،ذ 

 ياسمؤ     دالن 
)ة د ذذذذذذذام(ن يي ذذذذذذذم  اذذذذذذذ س لت Fraise)إ أ ساذذذذذذذم( ن ة يذذذذذذذز.  ة يذذذذذذذز    Fragolaَةَ ايسذذذذذذذم

  اإلة د ر. 
(ن د  ييذذ  َبيدذذلا. حبذذل kastanonحي ةلد داذذم  Chestnut)ال يناذذم    Castaneaَدْ ذذَ نل 

 ق أر(. د ائس اسنيه. ر ، م. زه   دييلة .) ةلد دام(ن د  يي  ا قير ) Lotusة ي  سل س
 حأا،ام(ن إج صKomatro )ُدْمَ  ل 
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 .ن   د  ن  يربق Mélisse،يا ال 
 )ة د ام(ن اسيله ر.  Mandarineَ،ْنَ أيت 

 د أجيه)ة أهام د أَديه(ند  يي  جلز اسين .
   دييلة )ة أهام ،ت ديه+ب )جن ح((ن  ق  ه اسناه.  ي  م  اسُ لنيت. 

 anthosحل شذذذمس+  helios)ال يناذذذم ر ة ذذذم ،ذذذت اإل  ي اذذذم  Helianthusهيين ذذذلس 
 .حل زه  (ن  يداأ اسلمس

 )ةلد دام(ن د  يي  اسينَّ دم. Indiviaِهْن ا  
   . ا   در إدكييزيم(ن زه ُ  اسلم،)ال ينام ر ة م د  م إس   Hoyaُهليم 

 ، هن .ا إلض ةم إس  حهم ء حخ   د  ت دت اخ الل اسيي  ت  حي  ن يبي 
  َهْنط  اسأيح ن Akakiaَحد ها    

 َخْيَزأان.  .Bambooا ْ،ُبل 
 ،لز. .Banana ا د د  
  ا زسا ..  Baselleهَيم 

 .اسَ ْم، حي ُةَم،د  يي   ن patataَاأ ط   
 اسُا شلل. حأضر شلدر. . حْدِكن أ )حد ين أ(

 د د   دالند  ام إس  ج دل ،   ات حخ    سي  ،  ا ة ت 
   دالن اسل    اسمن . اسكي ل. اسااصه. اسا ظ. اسي  ح. اسل جا ن. ا د ام.انالباذنج

أياذذ ن. َرذذْلك. اذذ َتأيج. هم ذذق. شملذذق.  نمذذز. ربذذق. اسمنذذ .  هنذذ كمردكووو  ي،م بذذه 
 زد  ان.  َرَم ِرك.

  ِد ،س. ا قيَّ . ةلض. 
 خزا، . سلد  .  لسيل.

 زدبق. هلهت. أفا . حيأيس.
 لا. هن   نن بالخ. ش    اسبي

 ذذلان. سؤسؤيذذم اذذ   . زهذذ   اس  اذذ،. ،   ي ذذ  اذذ   . يةذذر  ،لذذق   ذذم  دذذيت اس مذذ  
 يش ش اسم ضر.
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يم.   قلي ام. َرَ قر. حقن لس.  ُ،ْكاَّ
 ، يمام. ُقا م. َقصنيت.

 ُدنُصه. ُدنصالن. شميه. اصه اسب . اصه اس هأ.
 ِ ةي . َرْبت.  ء.  الء.

 اسُك دا .   .َب ادصم حي ب ادص 
 ،يا ال. .نُ ُ ْدَ  
 اسِ ْ ا   . د  يي  ن لت 

 د  يي  ُزسيَّق.  نج ُد ك 
 ج جي ن د  ُت ا ةيم ن. 

 د  يي  اسَمْن  ي اسِم  ء.   نخا أ
 ِزسَزسختن د  يي  اسِم   ن.

 َه ال ن د  يي  فا ت.  
 .ُبالخ. ش ُ  اسبيدلا نِهْن   ن 

 ض ء. د  يي  اسُمْأ  ياسُنْ دلس. هنبيُم اس أِ  اسبان َشمدلا 
 سينم(ن َ،ْي لل.  َسَخنم) َخَنل

 .ن د  يي  اسَ ْمَ ق حي اس ِد الا  هميت
   نذذ   اسممذذ بالت اسن  اذذم ح،ذذ م اسمصذذأيح اسلارذذ  ب نذذ   اس يذذ ت اسمن  ذذم سيمصذذأيح  يقذذ 

ن ةلشذذام) دنذذ  ،صذذأ   اسلذذي بر(  يهنذذ ك اسَ خلذذ ء) دنذذ  ا اذذ   اسم ذذ ،، Fuchsia  ،ذذت ، ذذه
 بذ )زه   اس ميه(. اسي ليم(  يةر  ،لق   د  

 1ن ُقْنُ نم) دن  ، م، اسي م ةر اسم ه  (  يَدْص م) دن  اسلي بر(.Floweringlumeي
Helianthus2ن د د   اسلمس  ديت اسلمس   يداأ اسلمس  زه   اسلمس . 

   دالن  الحيواناتحهم ء ان   ه   اسظ ه   ةر إطالظي، ه 
 رلت.. ا ض

 د  يي  ُ خس . Dalfinَ ْس يت 
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 قِ ي س. .Robian ا ن أي 
 اسك د ن. .َ،ْ َ،اس

يه ذذ ا ةالرذذظ  ذذ اخه ةذذر اسم ذذما ت سنذذلا يارذذ  ،ذذت اسم ذذما ت. يهذذ ا اس نذذ   ة جذذ، إسذذ  
 نذذذلا اسيي ذذذ ت اسن  اذذذم سي السذذذم ديذذذ  اسنذذذلا حي اسصذذذنا اسلارذذذ  ،ذذذت اسن ذذذ ت حي اسزهذذذ   ف نضذذذي  

 حجنبام  ي نضي  اعخ  دي  هبيه اس لبال.
سن  ام ،، اخ الل اسي  ت ا جنبام اسمؤ    ةذر دذه بيذ  د  ذر    ن   اسمصأيا ت ا دم 

بي ان اسمل ظ اسن  ر  ةر يالهام  ةر ا قأ أ اسن  ام  دكييزيم س م   دام ةر ،نظكإت    نمه اإل
ي،ذت حهذ  ل  نذ   اسم ا ةذ ت ريت  لا، اس  د ام ةر بي ان حخ   دم  ةر بي ان اسم  ل اسن  ذر. 

ا ،ذ   ن   إهي ، ت ا ةذ ا  ياس يذ ت ياسييئذ ت اسمن د ذم سيمصذأيا ت   ياسمم بالت اسن  ام ح ض ً 
ه تس  ةر اس م ات .اس ل ح   إس   ن   اسمصأيا ت سيم م  اسلار   أاهم ةر اسالرمم   يها صد

 .حش  ض اسمم بالت اسن  ام
 
 مقترضات أجنبية ورحلة تطورها اللفظي والداللي في اللغة العربية: -

 الساً  ةا ل  به يس ظاً  ح ضً   ةم    خه اسي ذم اسن  اذم ديم ذيت    مم ،   ات ال   ألأ
هم  ،ت حاه يار  إال حن اسكيمم حا بي    يي  س ظر إ،ذ  ا ذبل  ذ خه س ذ ت يهذاأم حي س  يذ  

أ . ،ت ، هن   س ظي  دب  اس  أيو ةر اسي  ت ا جنبام اسمص د

 خيذذت  Guitaraهذذ  دام،ذذت اإلجي ذذ أ  يقي ذذ أ  ن اعسذذم اسملهذذا ام اسل  يذذم اسا ة ذذم  ةيذذر 
اهذ نميت ةذر اسن  اذم  Kithara ةلدذ در  يهر ،ذت حاذه Guitare دت ط يق اس  د ام اسن  ام 

 .قي  أ ه امً  ا هك 
ةكالهمذذ  ،ذذت حاذذه  Captain :(  تدذذ ب ِ ي)  Capitaon( ق أذذ ني،ذذت تسذذ  ح ضذذً   )

س  يذذ  اس ذذ أيخر إسذذ  يارذذ  ،ذذ، انذذ  اس أذذلأ ةذذر اسمذذ سلض  يي جذذ، هذذ ا االخذذ الل اسي ظذذر إسذذ  ا
 . Capitaon دكييزيم دت اإل أ سام،ت اإل  Captain  )) ةذ ج دل   ي  اسي م اسلهاأم ياسن قيم 

إدكييزيذذذم ،ذذذت اسنصذذذلأ )Quintalدن ذذذ ضيهنذذذ ك ح ضذذذً   يرذذذ   اسذذذلزن )قنأذذذ أ يدن ذذذ ض(ن 
اسن  اذذذذم ،ذذذذت  quintaleاسلهذذذذأ  دذذذذت ط يذذذذق اس  د ذذذذام اسم  مذذذذم ،ذذذذت ال يناذذذذم اسمذذذذ ين اسلهذذذذأ  

 .قنأ أ(
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اس ذذر لهذذاأم اسي ذذ ت اس  أذذلأ  الال يذذ  ي  نذذ   ب نذذ  كيمذذ ت اس ذذر  يهنذذ ك ح ضذذً  انذذ  اس
 تس ن ،ت   نميي  

 خيذذت اسي ذذم  م  ن ذذ  ي ا،ذذت اسي ذذم اسد ذذبت إسذذ  اس  د ذذام   يذذ  حن حاذيي  اس ذذر  (ا دذ ) 
سي السذم  bandإسذ  حيأي ذم س صذ ح  ذك اد ميذت دت ط يق اس  أهام )بن  اس ر  ننر اس ق م(  اسن  ام

   يُدص ام.ضم    سي  بيت دي 

  ي ي ذذذذذظ ة ج  ذذذذذ  حل اسِمنذذذذذ ا Facciaiaا جذذذذذ ل حي ا ج  م)  داذذذذذم ا ذذذذذل  دذذذذذت اإل أ ساذذذذذم 
 اسا  ر(ن ِدم ٌل حهلٌ  أقيٌق  ضنل اسم يمم دي  يجيي .

(ن قنذ ٌ  َجلةذ ٌء دذ دلا ة ،ذلن بيذ  اسبنذ ظ ةذر اذي  Benedicttaُبْنُ قام) د ذ م إسذ  ، ةنذم 
 ي سُم ر ةٍ  ُ مَ ُل بي  اس ا ص ي،نل حدلاا  ةيل هالٌح د أل تل اسنَّصيم اسألييم. اسأيلأ.

ال يناذم اسكيمذم اسمن  ذم اس ذر تدذ ت ةذر اسمذ  ن سي السذم ديذ  اسأ يذق  هذر ،ذت اس ن ا اا
strada  الست ةر اإلدكييزيم اسا ة م إس     ك  streetاسأ يق اسم   اك. 

  يهذذذذذر  ننذذذذذر رز،ذذذذذم ،ذذذذذت  fecesيمذذذذذم اإل أ ساذذذذذم ،ذذذذذت اسك م" ،لذذذذذ مfascismاس  شذذذذذام "
اسصذذلس  د ت د دذذت ُ اَمذذه ح،ذذ م اسا ذذ م ةذذر أي،ذذ  اسم  مذذم  سذذياًل ديذذ  هذذيأ  يك. يةذذر   ذذنينا ت 

"   ذ خ م ةذر إ أ ساذ  س لذي  إسذ  جم دذم حي أااأذم fasciaاسم ن اس  ه، دل  ب حت ديمم ة شذا  "
،ذذ    ذذ خ م د اذذأالر ت  يذذ ل إسذذ  ًا د يذذ  ي  ها هذذام دذذ    ،ذذ    كذذلن ،ذذت اشذذ  ادييت  ذذلأييت.

ديذ  هذبيه  اإله ء  اس ا هام سيخصلم اس ا هذييت ياال يذ م سيذك ا س د   لأيذم ي،نذ  ا  اس  مم اطاذم.
اسم ذ ض حاذ ح "اس  شذر" ي"اسذ      لأ" س ظذيت  أيمذ ن الذ ه ،  ذ  ض ديذ  دذه َ،ذت ة بنذ  حي  نبذذ  

جاذذذذذم اسييب اساذذذذذم حي ،ؤه ذذذذذ  ي  اس ا هذذذذذام دذذذذذت  أاء ،ن فاذذذذذم حي ،خ س ذذذذذم سيمنظل،ذذذذذم اس اماذذذذذم س ة سل 
ر دٌم ها هاٌم ب زت ةر إ أ سام  يالهام  بيت اسا  يت ي حطيمت دي   ياالج م دام ياالق ص   م.

 اسن سمييت.
  سي السذذذم ديذذذ  دذذلا ،ذذذت اس أ يذذذز  ةيذذذر ،ذذذت  Canavessoَقَن ييلذذ  حي حد يي ذذذ   يدن ةذذذ  

  ننر اسِمنَّل. اس ر د دت  Caneveاإل أ سام دت حاه ة د ر ق  ك 

)،ذذذت  Litre مذذذم ،  ا ةذذذ ت  ذذذه ر ،ذذذت  ذذذ ه   اسميذذذل اسصذذذل ر  دمذذذ  ةذذذرن ِأِطذذذه  ي  س ذذذ   
 اسال ينام(ن ير ُ  يزٍن ق  مم. ا ن   دل   حيقام.
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  Lauréatن ا  مذذ ُأ اسننباذذم  ي  Bcca)ة د ذذام دذذت اسال يناذذم  Baccalauréatَاك ِسلأيذذ  
دذذ ن ،ذذت دذذ  ِ  اس  د ذذييت حن  ِ يديذذلا اس ذذ ئَز ةذذر اس اذذِص  شذذ   اسذذِ ةي (ن د  ييذذ  اس  دليذذم اسن ،ذذم.

 اإدييه اسِ ةي  اه م أ  اسننمل  م   ك ُاه نِمَيت سلي  ِ  اس  دليم.

 يلد داماس ،ت) absintheحة ن يت يق  ر   ، ه تس  ةر اسي م اسن  ام ،ن  اسم م  دالن 
. يهن ك ح ضً  ةر اسن  ام 1  هر(عاس اس ر  خيت اسي م اسن  ام ،ن  اسنص   Apsinthio اسم  مم

 .(Sofizma   Apsinthionاسم  مم  يلد دام،ت اسْهَ ْن . ْهَ ْنط  اسم  مم )
، م أ م اسصا م ياسمنن   بذ ين  ةر ان  اسي  ت  مم ،   اتال ب  ،ت اإلش أ  إس  حن 

أ لء " ةذر اذ  ( اس ذر ،نن هذ  "  badحن   لن بيني  ح م ايم ،ت اسلجيم اس  أيخام  ، ذه ديمذم )
 2.اإلدكييزيم ياس  أهام

يه ذذذذ ا ةالرذذذذذظ إن اس  يذذذذ ات اس الساذذذذذم اس ذذذذذر حاذذذذ بت انذذذذذ  اسم ذذذذ  ات ا جنباذذذذذم اميذذذذذت 
 ،اصلأ  ةر اسم  الت اسم   م  يسك   ألأ إس  االه نم الت اسمننليم.

 
 التغير الداللي لمفردات أجنبية في اللغة العربية:  -

 ت السذذم اسكيمذذم اسلارذذ   يا  ذذن تاذذم  ة أذذلأ دمذذ   نذذ  ت  الالت انذذ  اسم ذذ  ات ا جنب
إس  ،ن ن د   ةر اسي م اسن  اذم  يقذ  جذ ء تسذ  د ا ذم اس أذلأ اسذ السر ا ال  ذ ا حي اس ضذييق حي 

هذ ا اس نذ   اسذ السر سذ ن   ماالد م ض  إ،  ا بل اسمل بيم اسل يام حي اسل افاذم ي ي هذ . ،ذت ح، يذ
 اسم   ات ا جنبامن 

مم حا ات  أيق دي  اساصذت. يديذ  حرذ  بذ يج اس ذم ء. يديذ  ديمم  أا،ام ق    :ب ج
 دش اسام م. دم )اش ق ،ني  اس ب ج حي اسزينم دم  يأ  ةر اسم حن اسك يك(.

ن ُحخذذ ت ،ذذت اسيلد داذذم س ذذ ض ديذذ  دذذلا ،ذذت ا شذذ  أ. يحاذذ ات  أيذذق Balsam بي ذذك 
 دي  ُ،أ ٍد  سيلن . يد س  دي  ،    امغام سي  اح.

                                                 
 نباٌت ورقه كورق السَّعتر، طعمه ُمّر. تستعمل كعطر ولصنع شراب كحولي. - 1

. و،امذ  اسمصذ ص.  ،   ذم ا د يذل اسمصذ يم  ،أ نذم س نذم ةن أيس. اسي ذم.  ن يذلن دبذ  اساميذ  اسذ ياخير - 2
 377، صاسبا ن اسن  ر
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  ضت ،ت اسيلد دام اسم  مم ،ن  اسنص  اسع  هر  س  ض دي  ضذ ل ن حقPlatiya بالا 
 ،ت اسا  أ . حا ات  أيق دي  يجل ا أل. يدي  قص  اسا دك.

ن  خيذذذذت ،ذذذذت اإل أ ساذذذذم سي السذذذذم ديذذذذ  دمذذذذلتج يد ذذذذخم. يديذذذذ   ذذذذ أيل  Provaب يةذذذذم 
 ي    م. يدي  ، ل   اسأ  دم.

دذت ط يذق   ي خيذت اسي ذم اسن  اذم ال يناذماس ر   جذ، إسذ  اس) Boraxبلأظ حي بلأاْدس  
 ذذ ض ديذ  بذذلأات اسصذذل ةلم سصذذن، اسبلأهذذالن. يديذذ  دذذلا اسنصذذ  اسع  هذذر(ن   ،نذذ اس  أهذام بذذلأ 
 ،ت ا ،الح.

)،ذذذت اإل أ ساذذم(ن ُحطيمذذذت ب ا ذذذم ديذذذ  ،ذذ  هذذذل رذذذ األ   ي أيذذذق ديذذذ  Vapour اذذ بلأ 
 اسمأ أ اس خ أل. يدي  اسملق .

 اسذذ دل  سمبذذلض شذذرء. ن  ذذ ض ديذذ  ت اسال يناذذم()إ أ ساذذم دذذ  Propagandaب ي    دذذ ا 
 َ  ييج.ياس د  م ِ اس ي أيق دي 

 هذذذذا أ يديذذذذ  ) ) ةذذذذر اساذذذذ در ( اسالقذذذذط.سي السذذذذم ديذذذذ   )إدكييزيذذذذم( نPickupباذذذذ  حل 
 ص ي  .اسل رنم اس

 خذذت )،ذذت اس  أهذذام(ن  ذذ ض ديذذ  يدذذ ء سصذذلن اس اذذ ل.  أيذذق ديذذ  هذذ ي . يديذذ  جلقذذم 
 اسملهامييت. يدهس اسزه  . 

)اس  د ذذذام(  أيذذذق ديذذذ  ،ذذذ    دأ يذذذم. ي أيذذذق ديذذذ  ،نضذذذ   سيزينذذذم  Toilette لاسيذذذت 
 ياس  مه. يدي  يد ء اس  ئط.

)ة أهذذذذام   خيذذذذت اسي ذذذذم اسن  اذذذذم ةذذذذر اسنصذذذذلأ اإلهذذذذال،ام ا يسذذذذ ( اسَمْ َ ذذذذ .  Hanخذذذذ ن
ةذذ ك    دمذذ  ياساذذ دلت. اسمنذذزض اسكبيذذ  حي اسُ ْنذذُ ظ  اسذذ ل ةنذذزض اذذل اس  ذذ أ يين ضذذلن اضذذ ئنيك فاذذل

 يي  نمه ح ضً  دي ظ سالر  ام ياس   يه سكه دبي  ةر اسمم م.. اسبا، ياس  ايض ح ض ً فال 
اسأبق حي اسصذينام اسصذ ي   ةؤدذه   أيق دي (ن خادچلي ي ظ "  دچلياخ)ة أهام   ُخدچل

،ذت ا شذ  ض اسين هذام اسلذبييم  دمذ    ذ نمه ديذ  دذلادييي  اسأن م حي س مذ  ك اسميذل  حي اسلذ ل. 
يت ياسمأنمم امأ، ا ي   ،ت اسم ا   ياسزج ج اسميلن   بت ةر اس ملل ي نيق ةر يهذأي  ا سمن

 اس  ي ت.



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    30

 يالل )اس  أهام(ن  أيق دي  د يم اس ا أات. يةر ان  اسن ،ا ت) ةر ،صذ (  أيذق 
 دي  اسخزادم.

 ة  جذم اسك ذ ل ة  ا ذل. ياسذ ة  ج هذل اهذ خ ،ت ،نذ  اسمذ م      أهام  ة ذ  (ن،ت اس ة  ج) 
 . يِ ة  جم اسلجل ر ت ال  ل.سا ي ا

)د ذذ م إسذذ  ،خ  دذذل ا سمذذ در( حاذذ ح  أيذذق ديذذ   زيذذت اسما دذذ ت.  Diesel  ةذذزض 
 يد س  دي  دلا ،ت اسم ط ات)أ م  اه خ ،ت ه ا اسزيت(.

(  ذذذ ض ديذذذ  ع  هذذذر خيذذذت اسي ذذذم اسن  اذذذم ،نذذذ  اسنصذذذ  اس زأَدذذذلن ،ذذذت اس  أهذذذام  )زأجذذذلن 
  غ حرم .قض  ن اسك م. يدي  اسخم . يدي  ا

 زيلان)،ت اس  أهام(ن  أيق دي  رلد ط يير دي  اسانأم. يدي  ب لأ اسلجل.

 دي  اخلأ ، يك. يدي  اسيلن ا رم  اس   ح.   د ام(ن،ت اس) Cyclamenه يمت 

 ن دي  دلا ،ت اسن  ت. يدي  سع م اسكلا ش.Squash ه لا ش

 ه يم)،ت اإل أ سام(ن هيك. ي،ين ء    أل.
اسمذذذذ   .  ( اهذذذذ خ ،ت ،نذذذذ  اسمذذذذ م سي السذذذذم ديذذذذ  يلد داذذذذم،ذذذذت اس) Sexangulusَهذذذذَ ْنَ ه 

 ياس هل. يه  ئ  اس ضم. ياسزد  ان.

(ن  ذذذ ض ديذذذ  Sandalionت اسيلد داذذذم) دذذذة د ذذذام ،ذذذت اض ) Sandale )هذذذن ض( اذذذن ض
 .يدي  دلا ،ت اسُخاد  .ش   هن ل. يدي  اسم أل اسني ل)اس ل أ م  اه خ م خلل ه ا اسل  (

 .يدلا ،ت اسأيلأ

 سي السم دي  ةت اس ا   . يض ط اال ص ض.  ةلد دام(،ت ) Cyberneticsهيبي ين ام 

 اسِ ذذزُء اسم   ذذُ، ،ذت اذذات اسذذ اأ  ياسم ذذملل.  أيذق ديذذ     أهذذام هذذ  ل(،ذذت اس) اذيلان
 يدي  خامم دبي  . يدي  هما. يدلا ،ت اسا  .

 أ ةر اسنم أ .  ض دي    ل  أ و فال. ي ج  دبي . ي ي    أهام   ال(،ت اس) ط بق 
هالٌح د ألٌّ قصي     أيق دي   أ سام دت ط يق اس  دام(،ت اإل) Carabinaَق  ينم  

 اسخبُز اس ياظ.اس ر حطيمت ةر ان  اسن ،ا ت دي  ال ينام( ،ت اسُقْ  ينل )يهن ك  ةله ل ياهنم.



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    31

جذذنٌس ،ذذت ا هذذم ك اس ضذذ يفام  دبيذذ  ديذذ   سي السذذمال يناذذم( ،ذذت اس)groschenُقذذْ ش  
دذلٌا ،ذت اسم ذ لد ت ة ن ،ذه اذل  يقذ  اخ ي ذت ةذر ا قأذ أ ،مذ اأ   ةيذل جذزء ديذ  ل  ش  . ي  خ

 ،ت ، ئم ،ت اس نال حي اسيي  .
سي السذم ديذ   مذ م(اس   اه خ ،ت ،ذت يلد دام دت ط يق اس  دام،ت اس) Kondakiُقْن اظ 

 ر  ل اس  ج . ة ُ  حل  .اس   لأ يدي  اسمم ُش اس ل د ن ُةيا ال اس ضا،.   حل ِمم ااس

 سي السم دي  حدلاا اسأيل. يدي  اسلن ا. يلد دام()،ت اس Alos ه ض  
يلد داذذذم(ن ،ذذذ ٌل ة ذذذيلسلجر  ُ صذذذيل اسن ذذذ ت فَاصذذذَ ُ . ير سذذذٌم )،ذذذت اس Ikterosَةَ قذذذ ن  

 ، ضاٌم َ من، اسص  اء ،ت بيلغ اسمنر ا يلسم  ة خ يط ا س م ة ص   ا بل تس  حد  م اسايلان.
اس  د ام( سي السم دي   جيٌ  ق هٌر ،امد . يدي  ر ٌ  هذيا ر ُ، بيذ  )،ت  Jaspé َلل 

 حرم  حي حا   بنر حي حهل  ا سح سيزينم.
 

 مقترضات لغوية قديمة مازالت حية في العربية الحديثة: -
الب  ،ت اإلش أ  إس  ،م  ض ت حجنبام   ج، إس  دصلأ ق  مم ييهأ  إال حدي  ،  زاض 

   اسا سر  ،ت تس نراَّم ي،  خ ،م ر   دص د
  echionحخيلن      Evlipisاإلْبِياس   Paroikos اَ ْبَ ِشادم  ،ت اسي م اسيلد دامن 

  Euclidإقيي    2اه اك   Spongieْهَ ْنج    ا Stolosاُ ْهِألض    Istoriyaْهألأ  ا  1اعس
    Patrikioِ يق َاأْ    Pitakionِاأ قم    3ا د    E'vaguelionإد يه   Qnoumoُحْقنلم  
   Paradeisos   ة  يسDhrakhmi أهك ) أي ظ(  ِ  ي ظ  Pliteaبلظ    Platiya ِبالا 

سل ا ء   (  Cohorts   Cohors)ُد  يس  Kondakiُقْن اظ   Cella4 قال دم   َقْ ،ي  
Louvi،    ْ    قلت  Hyakinthos   . 

                                                 
شجٌر دائُم الُخْضَرةِ ، بيضي الورق، أو أبيض الزهر أو وردية، عطري ، وثماره لُبيّة سود تُْؤَكُل غضة.  -1- 1

 وتُجفُف فتكون من التوابِل. وهو من فصيلة اآلسيات.
 راهب. عمه ُمّر. تستعمل كعطر ولصنع شراب كحولي.نباٌت ورقه كورق السَّعتر، ط - 2
 الرصاُص األسود. - 3
 الخلوة. استعملها اليونان بمعنى ُحْجَرةُ الناِسك ، وَسَكُن األُْسقُف والَصْوَمعَة. - 4
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هر ي،  زاست ،  خ ،م ةر  مم ديم ت حخ    خيت اسي م اسن  ام ةر اسنص  اسع  
   اْم يِدس Klimaإقياك   Anbiq 2َحْدِبيق   absinthe (Apsinthio)1حة ن يت اسن  ام  دالن 

   ق دلن   ق ،لس  Philosophyَةْيَ  م   Saponا بلن    Zizfon َزْيزةلن    Retino 3أا ينج 
   Magnetطاس َ،ْ ن   Mastic (Mastikhe)َ،ْصأ    Keraionقي اا   قلَسنج  ِقنِمت

 . Holهيلس     دم س  ُ،َيْنِ س
يهن ك ديم ت   ج، إس  اسال ينام ،  زاست رام ةر اسي م اسن  ام  ، هن 

 (.)ال ينام دت ط يق اس  أهام دپ ن Campaneق َّ ن   Stradaا اا   Denarium ةن أ

 إس  ج دل ديم ت ،ن ي   حق  ضت ،ت اسين  م  ي،   زاض ،  خ ،م ر   دص د   ،ت
 (.ِه اج )هن   ي ام ،ت هلَأج حل اسلمس  ( زد بيه)،ت اسين  م اسم  مم زد  بي اتس ن 

ا إلض ةم إس  ديم ت د ة   ُحق  ضت ،ت اسي م اس  أهام ي،  زاست ،  ايسم ةر اسن  ام  
  (َبَنْ  ج )بن لل   Pondika) )پن د ُبْنُ ظ  َب ي   َبْ زخ ( ا تْد  ن ا  ْدَك ن )ا ِتدگ ن،ت تس ن 

 ( خلأدق)خ دك    خلت   َخْن ظ)َدْنَ  (  ِخْنَ    4)قز(ِخز ( )ُگلز جلز  ج ،لس   لت ) ل (

 (  ةلان) يان  6َ ْ َ ق   ة  ج) ة   (   يالل  5َ سق) سل(  َ ْه      اأجيت)حل اسل    اسصينام(
 ُه ا ظ(  َزْد ةق )زد   ( َأْيَدقن )،ت  أين يجل+ دا ن ر ت  7ُأْز اظ حي أه  ظ )أيه  ك(

  Sarvه ي) ة أهام بييل،ام  ( )،تن ه نأحس+ َپ    ن ه  أ. حي ه +  اأحل ا رل
  9ُهْنُبه ( َهمدلأ  ُه د  )ة أهام ،ت اس ن   ي ام اسم  مم  8ه دل" خ" +ا " ق م"( ِهْ   ج)،ت ن

 َةَ ز ظ  َدْنَب (  َدْ َ  )سل  (  ِطلت حي ِط ت)َ لت  ِط از(  َطَبق)َ َ گ   هلهت  ُهْنُ س
  يدت ط يق اسن  ام اد ميت إس  ()هن   ي ام ي،نل إس  اس  أهام ُپيُپه pippaliُةْيُ ه   10(َپ اْزَ  )

  ِدْب يت)ة أهام يق    لن حد   ً ( ( ةيه )دت ط يق اس  أهام پيه(  َةي يز)پي يَز   ( fliحيأي م
                                                 

 نباٌت ورقه كورق السَّعتر، طعمه ُمّر. تستعمل كعطر ولصنع شراب كحولي. - 1
 جهاٌز تُقطَُّر منه السوائل. - 2
 ِصمُغ الصنوبر. - 3
 الحرير. - 4
 دويبةٌ نحو الهرة الطويلة الظهر تُشبه السنجاب، يُعمل منها الفرو. - 5
 خوان من الفضة. - 6
 موضٌع فيه مجموعة قرى، أو بيوت مجتمعة . - 7
 عربيها صعفصة. طعاٌم يُعمل من اللحِم والَخّلِ مع التوابِل وأفاويه. - 8
 سنبل القمح. . نباٌت طيُب الرائحة، غير -9

 قطُع العجين. - 10
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ق  مم بييليم دأمي    )ة أهاميزي  َيْأ   دال ن   ديزك )ديز (  دلز)ة أهام ( )د كCakeَدْن  
 ... Yasmin  هميت (  يي ي ا

إس  ج دل ديم ت ة أهام حخ    خيت اسي م اسن  ام ةر اسنص  اسع  هر ،  زاست 
خا أ)ة أهام   بل مم ي ل قم )بل ل(  َبْ د أ )َپْ د أ(  ( ا بلدل)ا بلَدج ،  نميم ةر اسن  ام  ، هن 

)،ت  َه ن  ُهْ   ض  نص  اسلهاط(اسَه ا   )  جلن)زأَدلن(َزأْ   1زاج )زاك(  َ ْشت   حي هن  م(
 . Télizmaطي ك  ( هي ج)شي ج() شي    2ِهمْ يت  َهْ ه م ( أحس+ ا ضن ق ،م

ا إلض ةم إس  ديم ت ،ت حالض حخ    خيت اسي م اسن  ر ق  مً   ،نظمي  ،ت حالض 
بيت اسي  ت اس  ،ام  إال حدن   ه ،ام  ،، اس  دي  حن هن ك ديم ت ُةي  س ةر ،ن ةم حايي  فام 

هن  هنك  ر ا  هم ء اس ر  هد ت حالسي . ةمت اس  ي دام ُحق  ضت ،   ات ،نظمي  ،   ات 
ان  ةَشَن ديت  زد يأ  َبيدلا  اإلج ص ةنام حي د   امن      د طلأLawzسلز   َدْينلت)دينل  (   َّ

 (.طل  ) أا،ام. يهن ك د قلس

  مم ،ا ي   ،   زاض ،  نميم ةر دص د  اسا سر  ي،ت اسنب يم  مم ،م  ض ت ق
  .شاأ ن  َجَينَّك   Toraلأا  ،نظمي   ةنام  دالن  َ 

 

 :مقترضات أجنبية حديثة انقرضت من اللغة العربية -
ي  سمم بذذذه هنذذذ ك ،م  ضذذذ ت س ليذذذم حجنباذذذم ر ة ذذذم هذذذ د ن ،ذذذ  ادم ضذذذت ،ذذذت االهذذذ نم ض 

  3،ذذذذ  ة صذذذذه ا  سمذذذذ ل ياسم ا ذذذذلن اس ر)  داذذذذم(الخ   ئيذذذذ  ،ذذذذت اسلجذذذذل   حي س ألأهذذذذ   ،ذذذذت تسذذذذ  
  6)ةلد داذذذذذذذذذذم( Evieniosحيجذذذذذذذذذذيت   5)ة د ذذذذذذذذذذام( Agrégéحَد يذذذذذذذذذذز    4حيد  ش)حد  شذذذذذذذذذذر()  دام(

                                                 
 ملٌح يُستعمل في الِصباغة. والعامة تسميها الجاز. - 1
 الِسرجين. الُزبل. - 2
 السفير - 3
 اصطالٌح َعسكري عند األتراك بمعنى رئيس العشرة، أدنى مرتبة عسكرية. - 4
 رتبةُ شهادةٍ جامعيٍّة فوق الدكتوراه. - 5
 األديُب سليُل الشرف. - 6
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  3( patronus)ة د ذذام ق  مذذم دذذت اسال يناذذم  Patronَبْ ذذ ين    2(با   )  داذذم   1ِبْن َ ش)  داذذم(
 .6  ةلز  شر )  دام(5(ج ييش )  دام  4بال أيش  ا زأد ن  ا زأ  ش)  دام(

ي،ذذذت اسمم  ضذذذذ ت ا جنباذذذذم اسا ة ذذذذم اس ذذذذر اخ  ذذذت ،ذذذذت االهذذذذ نم ض ،ذذذذ  ة نيذذذذق ا  س  ذذذذم 
ذذذذذذل    7)إ أ ساذذذذذذم(Stoffaْاذذذذذذُألة   يا د ذذذذذذ من ، ذذذذذذه ن اذذذذذذ طاس   8)ة د ذذذذذذام(Pardessusا أ هُّ

Batista )ِبِيذذذذذذذ يت   10َبْ َ ْن )ة أهذذذذذذذام"ا أ" حل اسمذذذذذذذ ة،  ي"بنذذذذذذذ " اسنمذذذذذذذ  (  9)إ أ ساذذذذذذذمnePéleri 
  12ُاْلَأم ن)ة أهذذذذامن "پلشذذذذت" حل اسظيذذذذ   ي"،ذذذذ ن" اس  داذذذذم اس ذذذذر  ننذذذذر اإلد ذذذذ ن(  11()ة د ذذذذام

   ي ي ه .14()ة د امCalocheد سلش    13حيدي )حيدي ()  دام(
 Automtrice ي،ذذذذذت تسذذذذذ  ،ذذذذذ  ة نيذذذذذق بذذذذذ ن  ا  ذذذذذ   يا  يات  ، ذذذذذهن ح ذذذذذل،  يس

  18 داذذذذذذذم دذذذذذذذذت اس  أهذذذذذذذذام(   ج د ر) 17  ا طاذذذذذذذذم16)إ أ ساذذذذذذذم( Vapour   اذذذذذذذذ بلأ15)ال يناذذذذذذذم(

                                                 
 عربيها لواء. رتبةٌ عسكرية عثمانية. وهو الضابط الذي يرأس ألف جندي. - 1
 في االصطالحِ العسكري المشاة. - 2
 ربُّ العمل - 3
 قائد الرحالت والسهرات. - 4
 ُرتبةٌ عسكريةٌ فوق أونباشي. - 5
 رئيُس مائة جنود في العسكرية. - 6
ز بالذهب. - 7  ضرٌب من النسيج الحريرّيِ المطرَّ
 ما يلبسه الذُكوُر شتاًء فوق الثياب. - 8
 ضرٌب من نسيج الِكتَّان، يَْستَعملونه لوجه اللحف. - 9

 أطلقوها على الشّرابِة الحريريِة تَتَصُل بضفيرةٍ يَْستَعملها الناطوُر لطرِد الغُْربَان عن َشجِر الفُستق. - 10
 ن.الِكساُء النسائيُّ الخارجي ال أكمام له يُلبس على الكتفي - 11
ام النساُء الغنيات. - 12  ِمئْزٌر من الحريِر تأتزُر به في الَحمَّ
 القدامية. - 13
 حذاء - 14
 حافلة سكة الحديد. - 15
 قطار بخاري. وموقد. - 16
 إناٌء عظيٌم من الُزجاجِ وغيره يُتَُخذ للشراب. - 17
 نّحاس.  - 18
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د زيأذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم    Fonoghrafos3ةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلد  ال  2   ي ل)  داذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل(1( ،ي   ش)  داذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم 
Gazetta)5ةلأ  ن )  دام(   4)إ أ سام 

ة اديي    حي لأ)  دام  6() ةلد دامAngariyaحْدَك يم  إس  ج دل ،   ات ،خ ي م  ، هن 
ِالذذذيت)  دام دذذذت اس  أهذذذام    8)إ أ ساذذذم( Bilancioبيالد ذذذل   Augurium  )7ةذذذر اسال يناذذذم 

َالذي    12)إ أ ساذم( Primoب يمذل   11)ة د ام(Brillantineب ي د يت   10ُبلأ، )  دام(  9پليت(
  . 15   طزسق) لزسق( 14 ْي أ،ل حي ُضْنِض ،ل)  دام(  13)  دام(

 
 المقابالت العربية للمفردات األجنبية: أشكال -
سم   ات اسن  اذم سيم ذم  اسلارذ   س  ج دل ااسم   ات ا جنبام إ اسم ، ء اه نمه اسن ل 

، ذ ن اس ذ ،لأ . ي)اسيذ ين(  )اإلب يذق ( أ م  اه نميله  ب ةيم دت دظ ئ ه  اسن  ام  ،ذت تسذ  قذلسيك
، ذذذذ ن  ، ذذذذ ن اسميذذذذ اس  )اسأذذذذ جت( ، ذذذذ ن اسمميذذذذ   ي)اس  هذذذذلس( ، ذذذذ ن اسنذذذذ طس  ي)اإلشذذذذن ن(

لذذذملم  ي)اس ذذذلت( ، ذذذ ن اس  اذذذ    اسُاذذذُ ل  ي)اسميذذذزال( ، ذذذ ن اسم نذذذل  ي)اسم ذذذ ( ، ذذذ ن اسم
ي)ا  ذذ ج( ، ذذ ن اسم ذذ   ي)اسكلهذذج( ، ذذ ن اإل ذذط  ي)اسا هذذميت( ، ذذ ن اس م ذذق  )اسكبذذ ( ، ذذ ن 

                                                 
 األثاث. األدوات الدائمة لمكان. - 1
تي باللهجة الدارجة ) دوب , يادوب( بمعنى بالكاد أو بصعوبة بالغة وكذلك تأتي عوامه, مركب للنقل وتأ - 2

 لفظة .
جهاٌز آلٌي يخرج األصوات المسجلة على أسطوانات خاصة، بإبرة وسماعة، وقد يكون له عربيها الحاكي.  - 3

 بوق.
 الجريدة الرسمية.  - 4
 اللحاُف يَتدثر به النائم. -- 5
 .ن أجرالسخرة. العمُل دو - 6
 اليُمن، البركة والخير والسع. - 7
 الِميزان، والميزانية السنوية، وتصفيةُ الحساب. - 8
 َمْبلٌغ يُدْفَُع ُمقدماً. -- 9

قطعةُ موبيليا ذات طراٍز قديم تشبه الِخزانة لكنها دون أبواب ونوافذ لها جّرارات تُحفَُظ فيها الفرُش والثياُب  - 10

 الداخلية.
ع الشعر.ِطالٌء يُل - 11  ّمِ
 األول، الدرجة األولى، الممتاز. ببور الكاز األصفر. - 12
 أطلقوها على النقِد الذي يعلو خمسةَ قروش. - 13
دة. الُمَرِطبات. البوظة. - 14  الُمجمَّ
 أداة تصون من الغبار، وأطلقوها على دثار القدم، وهو يغطي القدم.  - 15
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ا اذذا  ي)اسيل اذذ ( ، ذذ ن اسذذ ج   ي)اس  تد ذذ ن( ، ذذ ن اس ذذ ح(  ي)اس اذذ ص( ، ذذ ن اسصذذ ة ن  
 1لي .......ي)اسخا أ( ،  ن اسَمَ    ي)اسبيلأ( ،  ن اسمي   ي)اس لاسق( ،  ن اس 

،مذذ بالت د  اذذم سذذك  يذذق اسذذ ياج ياسلذذيلا ديذذ  اسذذ  ك ،ذذت حن انضذذي  ،ذذت يضذذ،  هنذذ كي  
( إت يضذذ، ، مذذ، اسي ذذم اسن  اذذم ةذذر اسمذذ ه   ح، ،يذذ  Balcone )بيكذذلن  ، ذذه .اسم ذذ ،، اسي ليذذم

ش ا ،م بذه  خذ  هذل بينم  ،م بالت د  ام هر طنا)إتا د ن ، للةً (  يدندم )إتا د ن ، أ (  
( ةمذ  يضذ، سيذ  اسم مذ، اسنيمذر ةذر  ،لذق اسنأذ ظ  Quadro يدذ س  ا ،ذ  ةذر )دذ  أيُشذ ةم. 

 االد ل أ.ي  ن ة  االه نم ضياإلط أ.  ي  حن ه ةت اسمم بييت سك  ُ 
رذذ يض اسم منيذذذلن إ  ذذذ   ديمذذذم  (  ةمذذذ Work shopحن ديمذذم )يأشذذذم  ي،ذذت تسذذذ  ح ضذذذ ً 

ْاَ  ل  يَ، َهذك  يَ،صذن،  يَ،نمذه( يسكذه د  ام ،م بيم سي  ةلج يا د  ًا ،ت اسكيم ت )َ،لَ ه  ي،ُ 
  .2ديمم ،ني   الس ي  اسخ ام بي  يهر  ي  ،  ا ةم

 نذذذذذذذذذذ   اسممذذذذذذذذذذ بالت اسن  اذذذذذذذذذذم سيمصذذذذذذذذذذأيح اسلارذذذذذذذذذذ  اذذذذذذذذذذ خ الل اس يذذذذذذذذذذ ت  ي،ذذذذذذذذذذت ح، يذذذذذذذذذذم 
ةذر ا أ ن )خأدذ أ(  ي ةذر هذلأي ) دذلداس(  ي  ص(  ن اظ)أقدذاسةر ةمم بيي  ن (Pendulumَبَن يض)

 يةر ،ص  د  ت)بن ض(. 

اسا هذذل )  م بيذل ةذر بيذ ان اسملذ ظ اسن  ذراسذ ل  "computerدل،بيذل  " ضذً  تسذ  ح ي،ذت
  ةذذذر رذذذيت   ذذذ خ م ةذذذر اسم ذذذ ل اسن  ذذذر ( د  جمذذذم ر فاذذذم سيذذذ   اسكيمذذذم اإلدكييزيذذذمحي اسا هذذذلل

 اق ذ اح  خذ إسذ  ج دذل )اس   ام(  ةر اسن  ام دن هك م بيي    ordinateur" اسمصأيح اس  د ر "
ا (. ،  ل  ن يق ،ت  اس ن يل هل)،ن ا  حيد د

سي  حد   ،ت ،م به د  ر ب ن   اس ي ت يا ة ا   ،َ يِض د ة   يهن ك ،صأيا ت حجنبام 
 جيذل  ض دتاسم  جميت سي    ي  حن ،نظمي  سك  ن ل اس  ايض  به ش ا اسمصأيح ا جنبر ي 

 ن ،ت ، ه  اسلاضنيت
 اسمظيه. ر جل اسضلء  اسمص  ح   ن د دس اسضلء Abat-jourحا جلأ 

 .ن ِد ك  ييَهق. ا س  م اسم  نميم Balleا سم 
                                                 

أ  اس م ةذذذم ياإلأشذذذ   اسمذذذل،ر  اس صذذذا  ةذذذر دصذذذ  االر  ذذذ ج  يز بل ذذذل  ، ذذذنل . ح ذذذ  اسذذذ خيه ديذذذ  اسن  اذذذم ا - 1
 375-374، ص 1982 ،لق  

 .156ص ر  زل  ،امل  ةيمر. ا هس اسي ليم سنيك اسمصأيح   اأ   يل  اسم ه  . - 2



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    37

 اسَمْنام.  اسايلان . اس دشر. إد ا،ام.ن َاْملاش
 أا صن ا ة ن.  د . حه ل. 

 زد ن خ أايت. طي . د  .
   أيك   نناك. ن  أ ي  Manicure ، دِكلأ 
 ن اسملت  اس   ج  اسمنضخم.Douche يش  

  اسك ا  .   اسِمي     م اسخالا   اسِمل  . ياسك   ن  Crèmeد يمم 
 ن قاا. َدْم  . Casquette د  يت

 ن ه  ت.  يبل م. Coma دل، 
 1ن طيق. بيق.Mica ،ا  

 ن  اسم ذ  ات االجنباذم إال حديذ  سذممذ بالت حخذ   يضذنت د،  ةئذ ت د  اذم  إس  ج دل
 سك  يق اسمبلض حي االه نم ض  ، هن

 ن زس لان.  Progesteroneب يِج ْ  ين 
 .   2ن حدبه  Granitج اديت
 ن حد ض. Gangrene  ن  ينم

 ن هاضم.  Choleraدلسي ا
 اس ض ةم.ن  Chondroblasteُدن ُأ الهت ن

 ن َدْلهق. ي ي ه .Lazure الزيأ 
ديذذذ  اذذذني  ،ذذذت تسذذذ    ةلضذذذ، ،م بذذذه د  ذذذر يارذذذ  ح،ذذذ م ،صذذذأيا ت حجنباذذذم دذذذ   يقذذذ 

ح،ذذ م ،صذذذأيايت حجنبيذذيت همذذذ      ل يضذذذ،اسذذ (، بذذذت اسلذذن اسمم بذذذه اسن  ذذر )اسم ذذ  ات اسن ،ذذم  
Fixature3 4يSpray  . ،ح،ذذذذذ م بينمذذذذذ  يضذذذذذPostiche ن شذذذذذن  ، ذذذذذ ن أ. يح،ذذذذذ مPerruqier 

(Perruque)  اسُ مَّم   . 5،زي  اسلن. 
  ك ةئ اسم  ا ة ت بيت اسي  ت ةؤ ل إس  ةلض  ةر اسمم بالت. يحد م  ن    إن  -
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 ب.اقتراح عبد العزيز ، المدير السابق لمكتب تنسيق التعري - 2
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ج ت ،   ةنم أ اسمبلض ياالد ل أ ب  مم ،م بالت د  ام القت ان  االه ا  ن ي 
 ي،   ي م  ،ني ن 

جْن   ح  - ن ُ،ْ َ ِب Autocraty نُا لْق اطر)حي لق اطر(    -  اس  ِبه  اسَبي أ نَحا زي 
Agenda َحجْنص    -  ُ،َ ِك  . ج يُض ا دم ض نAgenceَاأادلز)د ادلز حي   -  يد سم ن
  -  حْأَ،َ  نن اسَنأادُم حي اسَي  م - اسِ ِ ه نArchiveْأشا  ح  -  ُ،ْيِ ج ن Arakouzد اجلز( 

  -ن َخمي ٌ   ةأي  Azymeَحزيك   - اسِمْنَم أن Smileحي Zmiliإز،يه   -  الة م ن Arma ْأ،ل 
ِاْهُمْ ُ لا   -  ،نيك حي خبي  نحهأ  )حيهأ ( - اس خأاطن  Stratégieِاْه  ا ا ام  

Scorbut   إش ْأل  - ن  اُء اسَاE'charpe  ا ،ر نحةلد  ي  -  ِيش ح حي ِر  ل ن،  -

ن حد ا خ دمن اس  ي يم. Cliniqueإْديينا ام   -  اُ ديم حي اسمل  ء. دميم ن Eczemaَحْدِزيم 
  -  ةمُ  اس من Anemiaَحدامام  - اال ص الت  اإلدالم  ن Informaticإد لأ،  ا    - َ،ْ َاا

 occasionيد زيلن ح  -  َ،ْكَ لن  officeحيفاس  -  ُ ْ ةم ن  Odaحيضل   -  حي رن ، لا  
ِ،  ض.  ن Patronا ْ  ين   -  بل م نIce-cream  س ْد يك   - خفاض ت    نزيالت. :

ا ْأة م    - اسِمنأ    ن Parachuteا أاشلت     -ن ر دم Bar ا أ  -  َدملتج. َدَمط. ِ،عا أ
Parfum ا أك - دأ نPark  اس لظ نا زاأ -  ،ي ان ُ،ْنَ َز  حي ر  مم حين  - 

  رز،ٌم  نBouquet  -  ر ةيمٌ ن Bassا ص   - َاْيَصٌم باض ءن   Béchamelleا ش ِ،يه
  -  اسِمْنَأا ن  Manteauا ِسأل   - أز،م حي َسفا م حي ُا د ن Packetا ديت  - ا قم

ن Bagnioا ديل   -  ،ص ل نBancا د    -  ضم     نBandeا ْد    -  اسَنصي   نا سل م
  -   لي من  Pétale ب يم   -  ُرَمْيَ   ن Baobabا ي  ل    -  اسالل حي اسمِ أس

 اأ اسنا ام  ن Parlementَبْ َسم ن   -  ن قبل Bodromَبْ أيم   -  اساظُّ ياسأ ِس،نَاْخت
  -    ُ  اسم  دمن Prostateب يه  ت    -  اسَم اِهك  Protocole:ب ي لدلض   -  حياسم يس

ب يد أ   -  ا ه  ت.ن  Professorب ية لأ   -  ن اس  أيل ياس    مProverم ب ية
Brocart ل   -َ،  ح Piscine  : يت اِ   -  جلاُز اس    ن  Passeportا بلأت  -  ن اسُممصَّ

  -  اس  دليم اسن ،م ن Baccalauréatك ِسلأي  اَ  -  ُ،ْنَل من ْلِ ي  اَ 
   -  ج داةم ن bull Dozerبي يزأ   -  ديُك ا را ء ن   Bacteria+logosَاْك ي يلسلجا 

  -  د ُ  اسأ يسمن     Ping-Pongِبنغ بلدغ  - اسَ خ ة  نَبْنج )ُپْنگ (  -  ِبيا  لل ن ،ي ج
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ضن  Banchiereَبْنِكي     -بنك من ه دُم اس ،ه   -  َ،ْصِ ل ن Bankَبْن     - اسَص دال  اسُمملد
 نPodzolsبل زيض    -  بل لدي ن  أ ي .  مياك ا   ة   -  أي ضر. ُ،ْيِ ج نَبْيَيلان 
 نPortechapeauبلْأت ش بدل   -  ر أٌس شخصر نBodyguardبل ل   أ    -أ، ات

 ن  Bouclerبلديال   -  ، ئ   حي هُّ   Buffet : بلفال    -  قبيم نبلهم - اسِمْلَ ُل اسكبي 
اسبل،يت  -  ا قم اسزهلأ -  اسأ قم حي اسصا من Bouquetبلديال   -  َدَمص اسدلن -  َشَ  

Albumine با  ،    -  زالض اس م نPyjama بيييت   -  اسَمن ،منBillet د     ِاأ قمن    -  
  -  ةأي  ن Tarte  أت   -  َيَشكن Tatouer   لأ    -  ن ديك االرا ءBiologie بيلسلجا 

   -  ِ ْ ازينل ن ش رنٌم ا ي    -ن ،هه  Tragedieِ ْ اجي       -  . يجلقم ،لها امه ي  نَ ْخت 
 نTelescope ِ يْ  لل  -  ِقأ أ ن Trainِ  يت  -  اسَزْ،َز،ام. َدظامم ن  Thermosِ ْ ُ،لس 

 يهن    -  ُد  م َ ْنلأ ن   -  ،م ِدل نَ َمْ جر  -  اسي  ا ن  Téléphoneِ ِي لن   -  َ،ْ َا 
َ ْ َدَ    ن  Ticket ا يت   -  اسُامَّ  اسنملام ن Tifosحي  Typhus ا لس    - اس ي  
  -  ِ،ْاَ ظمُ ن ُجْز ان   -  اسل يطن جب    -  خاممن چ  أ -  ش أا نج  َّ   -ِاأ قم
جلِديدم ن اسنُّصفام   -  َاِاتن َجَنق   -  چن ل)ِجنأ  ل(ن اسَامي م -  اسيؤسؤن Gemunaُجم ن

أ ن  carte خ أطم - اسمينممن خ شلقل  -  حي اسَ نلأ   نِخز  -  حدا نخ شلم  -  ُ،صلَّ
   - اسا ي  نِ َأْةس   -  اسخاد ا نَ ْأزل    -  خ  ك نDuplusُ ْبَيم   -  اسم بيم ن ا م  -  اسا ي 

ن Dextroseِ ْد ْ  يز   -   د   لأن ،  ب   ط غام  -  ُ دد نن اسَمْ َ    -   ة ي ي ن اسُخن ظ
ُ  اسِنَنل   -  اسِ  اش ن يش    -  اسبل من  ْي أ،ل حي ُضْنِض ،ل  -  اسم خهنييزِ هْ    - ُه َّ

   -  ديٌل حي ش ئ من Défaut   ل    -   ن ئر  يي لن   -  اسَمي   -   اس  ئنمن Dot  يطم  
   -  َدْل ش نRocherأيشال   -  اسَمْللل  Roast :أيهت    -  ن ،لس Dynamo ةن ،ل

ُزخ ل    -  ِرمام نRégimeأي اك(   -  أالا.  م ي اه ن  Reportage أيبلأ  ج
Zoghrafiyaزد أ   -زگ ت اسليك اسملل    -  اسزينم نZonari زدبيهن َهيدم   -  ِرزام ن  -   

 -  ق دم ن Salleه ض   -  َرمي من Sacه ك    -  اس ن  ياس  اء نَزْدكيه   -  ِزْدزادمن اسِ  ت
 نStageه  ج   -  دالضن Spiritueuxهبي  ل    - اسَلأي   نSandwichه د يي ش 

ِه  ل   -  ِط از  حهيلل نِه  ةه    -  قا هر ن Standardِه  ْد اأ   -  َ  أيل .َ م يت
Staff ِهْ ِ س  -  َة يق نStress  َقبل نِهْ  ال   -  ه ا  ن اسمص    -  ض ٌط د  ر ن  - 
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َهْ َ  لن   -  ح،يت اس  ن Secrétaireه   ي     -  ُ،  ان Séchoir ِهللاأ  
Secretarioهي يم    -  َر ي  نُهْنُ س   -  ِخزادُم اس ا ل نSerumْصه ن،َ  -   

  -  اسِمْأَ قمُ  نش دلش   -  َ ْأَ شم  ُ،ا   من  Chatش ت    -  اسَم َنل نSiphonها لن 
ُشلِ،نل    -  اسِمْ ق ظ نشل     -  اسك ك  حي اسم  ةم ن Shovelَش ه   -ِشْ ِللن ُخاد 
Cheminée شيزية ينا     -  شلديزن ر ُم اسب دم   -  ِ،ْ َخنم. اسِمْ ةه  -  َ،ْلِق ن

Schizophrenia الة    -   ، ةه  نال      -  ن اد ص م اسلخصامSofa  َدَن م حي ن
ن Turbineُطْ  يت   -  ِيش ح نط س  ن   -   اسِممي  حي ،مال ن Tighanon ط ِجت   -حأي م
 الس   -  اسَممي  ياسأ ِجتن طَّلا م   -  د َّ   اسلمسن Tournesolُط ُدللض    -  َدَن م

Glaceالهلأ  -  ، ط  ت  ، ي  ت  بل م ن Glasourة ز    -  ن ُ،صندا
Vaisselleَةْ  ا م    -  اسَمزه يدمنForchettaة يت   -  شلدم اسأن م نFrein ح ن َ ْ،ِ  -  

 -  اسَ نيهن Farosةن     -  اسم ُص اسم ن  ن Floppyةيل ر    -  َةْ ٌ  حي ،  سن َةَلْن 
ةي  يت   -  ن ُدْ َخمPhotocopyةل لدل ر  -  ُد ُ  اسم م نةلْت بلض   -  اسَمْلَنه. اسِمْصَ  ح

Vitrine ةي ل   -  ياجيم. خزادٌم زج جامنVeto  ةيزا    -  اسنم  نVisa  هشي   اس   ن -  
ن Cathodeد  ل   -  سِا اءا ن Khandros  (ُدْن أ )ُقْنَ أ    ِقم ا.د  يي ن Kondakiُقْن اظ 
 نCalorieد سلأل   -  دنش.   بلت ن coffinد ت   -  ة يقن Cadre     د ِ أ   -  َ،ْيٍ ط

َدَ  أيل   -  ن ،للل د  ل   -  ش رنمن  Camionد ،بيلن   -  ُهْن . ُر ي  . هن يم
Cabaret د اة ت   -  ،يي  سييرCravate ْخَ  ن د ادلن   -  أ أم اسننق -  ُحأ من،َ  -   

ن ا ز،م. Crisaد يز    -  ق ل .اد م   نCréditِدِ  ت    -  يأٌظ ،ملد  ن  Cartonد  لن 
   -  ز،لز ن Claxدالْدس    -  اسَمْ َ ةم نَدْ كي     -  ْلُمش)  دام(ن ز يلدُ   -  اسنل م

  -  ِرزامن Cummerَم   دَ    -  َاْ ل ن Cambioْمبيلدَ   -  رلداسمن  Cambialeِدْمبا سم 
ه حي  اسَ ْ د ل  ظ  حي ُ،زيدت ن Coiffeurدلاةي    -  ُدم  ألن اسُمْاصِد اسلن .  َرالد

دلْأس    -  إجي لن Cortageدلْأ  ج  أ،ز. ن Codeدل   ن ج  .Coupriدل  ل 
Course   دلْأه ج   -   أس   يأ  نCorsage هال دلأْ    -  ا أيدمنCorset اسِمل . ن

  -  ر هلل  حي ر ِهلن  Computerدلْ،بيل    - دأ ن  Cologne  دلسلدا    -  ،ملد  
دل،ي      -  ُدملسم ن commissionدل، يلن   -اسَمْن يلن  commissaireدل، ي  
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Comedie دلْد  يض  -  اسَمْيِي   نControlك  هاأ    ، اق م ن دلْد  ليت   -  َ ا ُّ
Condistion دلْد ْ  ل  -  ، اد  نConservatoire دلْد ْ ي    -  ة قٌم ،لها امن

conserva ديبلْأ    -  اسُمْنيَّ  تنKeyboard دامل  ال   -سا هلل  سلرُم ،   اح ان
Kymograph الْدش   -  ِ، ه مٌ   -  ِ،ْملاج نLaunch ساْلم دا     -  ق أل. زيأٌظ  سر ن
Leishmania سلداما    -  م ريل(ر ُم اس نم)ر  نLeukemia ن،  ش   -  ن َهَ ط ُن اس م 

  -  ِه  ُظ اس  لد ن  Marathon، أا لن    -  دي أيدم. ا  رادم نMatinée،  ينال   -  ُ،  أا  
ُم حي اسُمْ َ ل  ن ، أه  ن ، ْأديت    -  دال،م    أيمن  Mark، ْأدم     -  اسَمَصاَّ

Marketْه   هلظ. ن ،Masque م   ا.ِقن ن   -  ، ئ     َ،ْكَ ل  ط يسمن Messa، اد
، دا لأ   -  ِ،ْنَأان Manteau، ْدأل    -  ِأْ ن. اسِننلان اسن ي  ن Manchete ، دليت

Manicureةل     -  طالُء ا   ة  ن ،Maillot ِس  ُس اس ا  حي اسِمم ان  -       ِ ْ،ِ 

Mixerا ن    -  اسَ لداض حي اسماملض حي اسخييلل اسَنمَّ ض حي ن Mobile ،ل  ةه    -  خالد

 : ،ل ةه     -  اس أداجم اسن أيمن   Motorcycle،ل لهاْ ه   -  ُ،ا ِدك ن Motor،ل لأ

Modéleلأةيت      - ِط از يَدَمط،Morphine أ ن       -ِا  ان Moquette،لديت    -  ُ،َخ ِد
  -  ديُك ا ه طي ن   Mythology،ي لسلجا     -  إد ا  اسمنظ  ن Montage،لد  ج
ُ،ْ يِد . ن  Microscope،ا  يه لل   -  ه رمن َ،ي ان   -  ِيه م ن Médaille ،ي اسام
   -  اسَ  َّ ن  Nannaد دل   -  ُ،كبِد  اسصلت  نMicrophone ،ا  يةلن   -  ِ،ْ ي أ
ش   ُت ن Networkديت يأك     -  دصبام ي ل   ن Nerveuxَدْ َةَز     -  ُخ طلم نَدْ  اش
  -  ، ئا ت Hydrateهيْ أات    -  ن َهَ   ن Hallucinationَهْيَلهم    -  اس  ط

-ن اسااملأHemoglobinهاملْ يل يت  -  ديُك اسما    ن Hydrologyهيْ أيسلجام 
هامل يل ينم ن -  ِ، ا ُس هامل يل يت -  ِ،ْاَم أن Haemoglobinmeter هامل يل يت ،    
  -  َ ْلَمق حي َ ْلَم  - ن ُدزال. د دلأ  Hémophille  هاملةييا   - اس ا أ ،ت اسام 

 اسي  م.
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 عند العامة:جنبية ومقابالتها العربية المقترضات األ -

ي،ت اسمم بالت اسم  ايسم دن  ،نظك اسن ،م فام   خصد اسم   ات اساض أيم اسمخ ي م  
 ،ت حطنمم يش ال يحس  م يح    ي ي ه   هن كن

)د  ل(  اسياك اسممير)ق يأ،ل(  اسياك اسم ة  )ا ا يأ،ل(  اسمالر اسياك اسمللل 
 ج ج)ط ؤيظ(    ةم حي  اسننل)ةب اظ(  اسمخيه )طلأشر(  بزيت)  الد ر طلسمل(  يأظ 

اس   ا)ديياك(  اسم د حي ة اش اسممن ) يش (  اس  شم)    ظ(  اسا ام)چ أشا(   .حيضم
دب ي م(  د هر حي ط  يز  ا ي  )اه ميل(   اسمنل م)ا ش ي (  اسخزادم) يالل(   م ل )

  )،  ا ت ةر شم ض سبن ن()ط  ير( اسك دلن)،نمه(   ي  ،  دل)خ م(  ريل  خت)ه ي ( 
اسناا )د زك(  اس  اغ)بلش(  اسأ ل حي اسأ زج)  ز (  اسصااح اس ياك)ا غ(  

 أل(  ياضح ،  ل ي،زيدت) أه ل حي اس(   نبه د لض ) اسم   اك) ي  ل(  اس نر )زدكيه( 
  (  اسصبر اسميزيض)ج  لدل حي ج  لا(  خ سص يا ٍل)ه   (  ا   قً ) دمل حش  ا ي،    ن)

هي )حةن ل(  ا خت اسكبي  ) بال(  يخ سل) يز (  ة أغ ي ي  ، م )جيق(  هي )ا (. 
  اسكي  ت)جلأال(  اسخاد له  (  دظ أات حي دلين ت)دلزس (اسص  )بل  ل(  هي يم اس  دم)د

  ،لجم)پ بلج(  اسا اء اإلة د ر)  سلش(  جلأل)ق س يت(  رزام)دم (  ق م اس لل حي اس
ط ا، اسب ي )ُبلْض(  س  ظ)جز،ل(  حر  أ  مينم)جلاه (. )  قل(  ،ا ظم)جز ان(  ر اء طليه ا

(  هن  ) د   ج جم دم )حي ل(  قبيم)بلهل(  د  م خيه)  (  ةهس )ا سأل(  هلا 
ااا م)ج ي  (   ه،يت )ها لأطل(    (  يه م)دال ن(  ميا )ط بل(  حدبل م)، هلأ 

اسغ  أ)طلز(.اس   )دل  ل(  جيي   َجَم )بلز(. هن ن اسبن قام حي اسا  م)هلدكر(  
د دلض(  ا هيام)  ه دل(  ،خ   اسل طم ) اس  اأ )ط  د ل(  اس كنم اسن   يم)قليل(  خزادم

   اسم جه )ق زان(.)دي چل(قيل  ا هيام )ج ل خ دل(  حا    حي ،  ل ا 
 
 لكلمات أجنبية:كمقابل عربي أعجمية  فرداتم -

مذذم إت حن   مذذم ،الرظذذم حخذذ     نيذذق ا سممذذ بالت اسن  اذذم سذذ ن  اسم ذذ  ات ا جنباذذم   
ييضذذنله   حديذذ  د  اذذم  ة د مذذ  انضذذيك   خيذذت اسي ذذم اسن  اذذم ةذذر حز،نذذم انيذذ   حد ماذذم ، ذذ  ات

( خ أاذيتيضذنلا سيذ  اسمم بذه )،ت ، هن زد ن ة م  س ن  اسكيم ت ا جنبام اسا  دمم به د  ر



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    43

دمم بذذه  (ُج ،لظ )ةلضذذنلا سيذذ قذذ سلش حي  ذذ سلشن دذذ س  ا ،ذذ  ةذذر . ي ديذذ  حديذذ  اسمم بذذه اسن  ذذر
 إسذ  اسي ذم ( ة جنذ ن إسذ  حاذلض حد ماذم  خذالخ أاذيت يج ،ذلظ ) دذاًل ،ذت . ديمذً  حند  ر سي 

  نضذيكاسم ي م ،ت اسصاغ اسن  اذم   ةذ، بمم أ يي   اسب  ي  حن  ن يبي   مديل  ه س  ةراسن  ام 
 هدي  د  ام. ااالد م    إس 

اس ذذر د دذذت  صذذ أ  ) اللسووان العربووي(هذذ   اساذذ الت ،ذذت خذذالض  يأيذذم ،ذذت ح، يذذم  يهنذذ ك
حد مام ح،ذ م ،صذأيا ت  تيض، ،م بال ح، ي ي  ةر متة ا. دت ،  ل  ن يق اس ن يل ةر اس  

 ن حجنبام
 .ابزيك ن Belt – buckle،م به  إت يضنت 
 . 1ن ، ييمBibيح، م  

 .2ن  بلسBroochي 
 ن ،  د م.Coodnouse keeper ي،م به 

  .3ن قي ، دمdome-Major ي ح، م
  يأ  ر  ، ه ،م بالت د  ام. إس  ج دل جي ق د مراسمم به ا  يض،Rampe يح، م 

 .edBaluster4  خ  ،صأيحسمم به ا د مر) ُجْيُ ق( ح، م يض، ادم   .َ،زسمم  ان 
دكييزيم اسا ة م اسكيمم اإل مح،  Pitakionأ قم ي،ت تس  يض، اسكيمم اسيلد دام اسم  مم اِ 

 .Ticket ا يت 
  دلذذ    ، ذذهنمصذذأياييت ،خ ي ذذيت  دمم بذذه  ن يبذذر س،صذذأيح حجنبذذر يارذذ   ةلضذذ،يقذذ  

 .5Cornflower  يح، م Bluebottleح، م ،صأيايت هم ن 
 س م  ،مذذ  حاذذلض حد ماذذم   نذذل  إسذذ  ديذذل  هذذ إسذ  ج دذذل ،مذذ بالت  حخذذ     جذذ، إسذذ  -

   ،ت ، هن  لهك انضيك حدي  د  ام
 .)ة أهام(ِةْيِ س )ال ينام(ن  Indexِاْدِ دس 

 . )ة أهام(ا بلج ن)ة د ام( Pantoufle ا ْدِ لِةه 
                                                 

 .21، ص1973، 3اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، المجلد العاشر، ج - 1
 23المرجع السابق، ص - 2

 .42، 40المرجع السابق، ص - 3

 .118، 112المرجع السابق، ص -  4
 .94، 93طفى الشهابي رئيس المجمع العلمي بدمشق سابقاً. المرجع السابق، صمن وضع الدكتور مص -  5
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 . )ال ينام(ن َهيلالزPlasmaseبالهم س 
 (.ُهْ   ض) ة أهام  .اضياِه   )ة د ام( ن Pantalonَبْنَأُيلن 

 .بيدلألن ج ،
 1.)  دام( ُهُ ق نSaucissonه ها ل 

 .)ة أهام()إ أ سام( ن دم ن Violonةيلسلن 
 )ةلد دام( .ن اسِ أ قم)ة د ام(Carteد أت 
  خت)ة أهام(. .)  دام( َجْلقم ن )ال ينام ،ت إ  ي ام( Corsusدلْأس 

 .)ة د ام(اه  ا ا رن  Logistiqueسلجْ  ا  
 

 عند العامة:للمقترضات األجنبية المقابالت األعجمية  -

)ايجذ ظ(   )اذل  (  ،لقذ   اسملأم)قامق(   طلت)َسَكْت(  هاو اسللل )شذاش(  اسلجذ ظ
 .....)ا أيت ج خ دل( اس ل  حي اسخ طلش

 
 كلمات أجنبية من أصول عربية: -

   يذذذ  حن انذذذ   مذذذم ديمذذذ ت حجنباذذذم  خيذذذت اسي ذذذم اسن  اذذذم بي ظيذذذ  ا جنبذذذر ي  سمم بذذذه
سكاذذلض(  اذذل ا)،ت هذذلا (   ذذهن اس ذذلض) ات ،  ،ذذ  جنيذذ  إسذذ  حاذذلض د  اذذم   اذذم اسمن مذذ ت اس

دذذ زيز)د ظ هذذلس(   ي، ذذ زيت) ،ذذت ،خذذزن( يد بذذه )،ذذت ربذذه(. ي  هذذ دم) ،ذذت  اأ اسصذذن دم(  
إسذذذ  ج دذذذل حدذذذلاا ،ذذذت ا د ذذذ م ،ذذذت ، ذذذه   يأاديذذذت) اسمضذذذ ل  ،ذذذت أارذذذم اسيذذذ ( دلةر)قيذذذل (  

 ي ي ه . هييت)،ت ،لاه( ي،ل اسبيت)اسايبام(.  ،مس)،ت  ،لق(. 
 

 تأصيلها( –مجاالتها  -المقترضات األجنبية )أنواعها -
مذذ   نلدذذت اسم ذذ  ات ا جنباذذم ةذذر اسنصذذ  اساذذ ةث  ياخ ي ذذت اذذ خ الل طبانذذم اسااذذ   س

 ي ت اسم   ات اس  أهذام  ياسم ذ  ات اسن م داذم )اس ذر ة جذ، إت اساض أيم ي  ي  اسي  ت اسمؤ   ؛ 
ام(  ةذذر اسم ارذذه ا يسذذ  ،ذذت اسنصذذ  اساذذ ةث.  ذذك   اجذذ،  ذذه ي  هذذ  يت ،نظميذ  إسذذ  حاذذلض ة أهذذ

                                                 
 عربيها الِرجازة. في الُمخصص البن سيده : الرجائز. - 1
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اسي  ذذذذيت ،نذذذذ  اس  ذذذذ، اس ذذذذ در ،ذذذذت اسمذذذذ ن اسنلذذذذ يت  س اذذذذهد ،اييمذذذذ  اسي ذذذذ ت ا يأي اذذذذم د إلدكييزيذذذذم 
إسذذذذ  جذذذذ يأ إ  ي اذذذذم  انذذذذ  ،صذذذذأيا  ي ياس  د ذذذذام ياإل أ ساذذذذم يا سم داذذذذم )اس ذذذذر ة جذذذذ، حاذذذذلض 

اذذم ج ةذذ    نبذذ  دذذت  ذذلاه  رضذذ أيم ُ، ذذ       امذذه هليدذذم يال يناذذم(  ةمذذ   يذذ ت ، ذذ  ات حجنب
 اس يض اسمص أِد  س ي  اسم  لأ ات اسنيمام ياساض أيم ياس ك يم اسمخ ي م. 

يديذذذذذذ  اسذذذذذذ  ك ،ذذذذذذت حن اسي ذذذذذذم اسن  اذذذذذذم ةذذذذذذر اسنصذذذذذذ  اساذذذذذذ ةث ر يسذذذذذذت  ن يذذذذذذل ،نظذذذذذذك 
  ات حجنباذذم اسمصذذأيا ت ا جنباذذم اسلاةذذ   ،ذذت ،خ يذذا ، ذذ الت اسنيذذك ياسمن ةذذم  إال حن  مذذم ، ذذ

اسن  اذم ةا ذل بذه ةذر ،نظذك اسي ذ ت  اق ضذ ي  اسضذ يأات اسنيماذم  اسي ذم  يت ،  ايسم ساس ةر
حي طبانذذم انذذ  اسمصذذأيا ت  اس ذذذر قذذ   كذذلن دن اذذ  داما ئاذذذم حي ،صذذأيا ت ،ن ذذل م إسذذذ  
حهذذذم ء ديم ئيذذذ  ي،ب ك ييذذذ   حي ،صذذذأيا ت ،ؤس ذذذم ،ذذذت ،خ صذذذ ات س ليذذذم  حي حهذذذم ء د   ذذذ ت حي 

خ صت حي د ةت ةر بيئ ت ،ا     يق  يضذنت ،مذ بالت د  اذم س نضذي  إال حديذ  سذك ريلاد ت ا
  ن ل االه نم ض ياالد ل أ.

،ذذت ،صذذ  أ ،خ ي ذذم  ،ذذذت ،ن مذذ ت س ليذذم ي خصصذذام  ي،ذذذت  يقذذ  جمنذذت هذذ   اسمذذذلا 
 يأيذذ ت ي، ذذالت  ي،ذذت ،اذذ  ةت ،خ ي ذذم  ،ذذت إدذذالم ي،ذذت اسنذذ س. دمذذ  حاذذيت اسمذذلا  ا الد مذذ   

  ام د يمم ا س هايه.دي  ،ن م ت    
إسذذ  حدذذل حُد مذذ  ةذذر  هاذذيه ،نظذذك ،لا هذذ  اذذ س جلا إسذذ  انذذ  اسمن مذذ ت  اس ذذ دي ،ذذ،  

 Oxfordي،ن ذذذذذك  اإلسك  يداذذذذذم  ا ،ي داذذذذذم Encartaياسملهذذذذذلد ت اسن سماذذذذذم  ، ذذذذذه  ،لهذذذذذلدم 
 اس  د ر. Larousse اسب يأ در  ي،ن ك 
اسي م اسن  ام   م ذت إ  ذ ز  حن  مم س  ت ط ت ةر ،  الت  السام ،نينم ةر يق  سلرظ

اهذ نميت اس ذر  ضذمت اسم ذ الت اس الساذم صنا  اسي  ت ا جنبام اس ذر ح ذ ت ةذر اسي ذم اسن  اذم  
 ةيي    هاياًل يش رً  ي ن ي ً .

سميذذذم  دظذذذ اً  ل  إال حدذذذاسمن مذذذ ت اسين هذذذام ياس ي ضذذذا  ام  ذذذكَّ اس جذذذلا إسذذذ  ل لذذذ أ إسذذذ  حدذذذ
ت     دذذ  حن دضذذني  ضذذمت  صذذنا  ت حخذذ      االخ ص اذذاسم ذذ  ات ا جنباذذم اسم  ايسذذم ةذذر هذذ 

 ضمت اسم   ق ت. حي،ل  دم ،ني   
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حن اسكيم ت االجنبام اس خييذم  ك ذ  ةذر اس خصصذ ت اسنيماذم)،ت طذل يهن هذ ت  ةالرظ
ي مذذه ةذذر اسم ذذ الت اسنظ يذذم ياس ك يذذم  ،ذذت ح ل يةي ذذ م  ت يةيزيذذ ء يحراذذ ء يداماذذ ء....يأي ضذذا 

 تس  حدي  ال  خض، سي ألأ اس  ي، دم  ةر اسم  الت اسنيمام اس  امم. يق دلن ي   أ  يإ اأ .
هذذن د  انذذ  هذذ   اسمم  ضذذ ت اسي ليذذم ةذذر ،خ يذذا اسم ذذ الت ضذذمت حد ذذ  اس صذذنا  ت 

 اد ل أًا.
 

 المفردات اإلغريقية: -
سمنظذذك  ًا جذذ أ  اإل  ي اذذم اسي ذذمدمذذ   لذذ ه نذذ د اسيلدذذ ن اسميذذ  ا يض سياضذذ أ  ا يأي اذذم   

يتسذذذذ   ذذذذه  ًا اذذذذ سمنيج  ا يأي اذذذذم اسا ة ذذذذم  ةذذذذر ،خ يذذذذا ، ذذذذ الت اسنيذذذذك ياسمن ةذذذذم. اسمصذذذذأيا ت
  اسذذذ ل دذذذ ن  مذذذلم ديذذذ  االهذذذ ن دم اذذذ سم   ات اس  ا اذذذم اس ذذذ أيخر اسذذذ ل شذذذ ا ةذذذر اسمذذذ ن اسنلذذذ يت

 بذيت يقذ   .دأ يمم إل ن ء اسي م يإ  ائي   سملاد م اس ألأات اس ر شذي  ي  ،خ يذا ، ذ الت اسااذ  
ا يأي اذذذذم   ذذذذي  يةذذذذق اسم ذذذذ أ اس ذذذذ سر  إت ة جذذذذ، ،نظميذذذذ  إسذذذذ  حاذذذذلض    ضذذذذ تممحن ،نظذذذذك اس
 إس  اسال ينام  ي،ني  إس  اس  د ام  ة إلدكييزيم حي ا سم دام اإل أ سام ي ي ه .  ن مهإ  ي ام   ك 

ي اس  د ذام  ذ أ  حخذ    حن ان  اسكيم ت    ذل ا إلدكييزيذم حرا دذً   الب  ،ت اإلش أ  إس 
أ   م اسلهذذاأم يتسذ  اا ذل اسي ذ   ي سذذت  يمينذ  ،نيذذ  هذ   اسم ذ  ات ياسمصذأيا تاس ذر حي اسمصذ ِد

اسمن مذذذ ت اس   اذذذم  ديذذذج  بذذذه اذذذ  ر ل ا يأ اذذذم دمذذذ   ي ذذذظ  ديذذذ   ك ذذذل اذذذ  ر ل اإل  ي اذذذم
 . اس هاييام اس ر اد م د ه  ةر  هايه ه   اسملا 

 ة ذذم ،ذذت  أذذلأ انذذ  اسم ذذ  ات اساضذذ ل ح، يذذم ديذذ  إ ضذذ ح تسذذ  ،ذذت خذذالض ييم ذذت 
 ديم ت إ  ي امن 

 Statike))دت ط يق اإلدكييزيم حايي  ،ت اسال ينام دت اسيلد دام  Static   ا  هْ اِ 
ْدِ  ةذذذلن  ََ إ  ي اذذذم حل  phoneة د ذذذام ق  مذذذم حي ال يناذذذم  ي Interphone  inter( َح

 اسصلت(
 (Ethmos،ت اسيلد دام  Ethmoeides)إدكييزيم ،ت اسال ينام Antimonحد املن 

 (.حل اسمي  basileusال ينام ،ت اإل  ي ام ) Basilic  ييا ا ه
 (taktiké   ت اسيلد دامد Tactica ال ينام)دت ط يق اإلدكييزيم ،ت اس Tacticا ن ِ كْ  َ 
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 ()ديك)+logos(حألge( يلد دام،ت اس ال ينام) Geologiaجيلسلجام 
،ذذذت  diapreمذذذم دذذذت ط يذذذق اس  د ذذذام اسم   اسمذذذ ين اسلهذذذأ إدكييزيذذذم ) Diaper   ذذذ ب 

 (.diasprumاسال ينام دت اإل  ي ام 
ت اسال يناذذذذذم ،ذذذذذ dialectique  د ذذذذذام اس)دذذذذذت ط يذذذذذق اإلدكييزيذذذذذم حي Dialect   ساْ  اذذذذذم 

 .(Dialektosحايي  ،ت اسيلد دام 
 ر  ( magnesحل دب   ي dia  دي  ن إ  ي ا ن   Diamagnetic (   ، نأا ر

 gogos س  يحل اسنذذ demos،ذذت  demagogos)إ  ي اذذم Demagogic   م  لجاذذ 
 .حل اس ا   (

اإل  ي اذم اس ذر  ننذر اسذ يأ  اسنزييذم دنذ   oestrus) ،لذ مم ،ذت  Estrogen ِهذْ  يجيت
 اسايلان( .

 (.Sumphoniaت اسيلد دام ،)ة د ام دت ط يق اسال ينام  Symphonie هام لدام
ة د ذام  lite حل اسصذلت phone،لذ مم ،ذت اإل  ي اذم phon )Phonolite ةلدلسيذت 

 حل ر  (. lithos،ت اإل  ي ام 
دذذذذذذذذذذذت اسيلد داذذذذذذذذذذذم Phoneticus) ة د ذذذذذذذذذذذام ،ذذذذذذذذذذذت اسال يناذذذذذذذذذذذم Phonétiqueةلدي اذذذذذذذذذذذ  

Phoneticos.) 
 "hodos"  +ط يذذذق "cata"،ؤس ذذذم ،ذذذت   Kathodos إ  ي اذذذم Cathode(دذذذ  ل  

 .حه ه(
  +chloros  حل راذذذ  phullon )ة د ذذذام ،ذذذت اسيلد داذذذمChlorophyll ديلأةيذذذه

 (.ض اءخ
 .اإل  ي ام اس ر  ننر ا خض ( chloro)،ل مم ،ت  Chlorideديلأي 

 (Chole+stereo)ةلد دام ،ت  Cholesterol ديا   يض
 (  دامدت ط يق اس Konopiyonت اسيلد دام ،)ة د ام   Canapé م َ نَ دَ 

  ننر اس  م ( cryo)اس  امم اإل  ي ام Cryolite 1ِد اةلسيت 

                                                 
 حسل،ين ت اسصل ةلم اس يلأي  م. - 1
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 karpos،ذت اإل  ي اذم  Carpelumة د ذام ،ذت اسال يناذم اسا ة ذم  ) Carpelle َدْ َ َيم
 .حل  م   (
حل  Koris+opsis ال ينام ر ة ذم ،ذت اإل  ي اذم) Coreopsis1 :قلأ  اس .لأ  اسد

 اس مدم اسظ ه  ( 
،ذذت  Coralumناذذم يإدكييزيذذم ، لهذذأم ،ذذت اس  د ذذام اسم  مذذم دذذت اسال ) 2Coral دلأيذذه

 .(koralionاإل  ي ام 
،ذذذذت  Cosmopolites،ذذذذت اإل  ي اذذذذم  ة د ذذذذامن   3Cosmopolitanمل لِس  ن دلهذذذذ

kosmos حل اسن سك + polites ) حل رض أ 
 (حل  الل حي  م  koleonال ينام ر ة م ،ت اإل  ي ام (Coleus 4 دلسيلس

حل  leukos)ال يناذذذذذذذم ر ة ذذذذذذذم ،ذذذذذذذت ا سم داذذذذذذذم دذذذذذذذت اإل  ي اذذذذذذذم  Leukemiaسلداماذذذذذذذ  
 ( محل  haimaحبا +

 ، ةنم( polisحم+  metro)ال ينام ، هخ   ،ت اإل  ي ام  Metropol ي لض ِ، ْ 
 (.)ةلد دام  ننر اسمن ن دت ط يق اس  دام Métallikos ، يا 

،ذذذذذذذت اسيلد داذذذذذذذم اسم ذذذذذذذهخ    Macrareإ أ ساذذذذذذذم دذذذذذذذت اسال يناذذذذذذذم Macaroni(  يدذذذذذذذمكَ نْ ،َ 
(makhorna. 

 .ننر اسنظاك(اإل  ي ام اس ر   megas)،ل مم ،ت  Megabaryeِ،  ا أل 
 .حل اس ا   ،ن   ًا( monologos)ة د ام ،ت اإل  ي ام  Monologist،لدلسلجا ت
 globinحل اسنضذذذذذذالت ي musإ  ي اذذذذذذم   myoاس ذذذذذذ امم ) Myoglobin،يل يذذذذذذل يت 

 .ال ينام(
الرمذذم إ  ي اذذم  mycinحل ج ةذذ  +  neos)اس   ئذذم إ  ي اذذم   Neomycinديل،   ذذيت 

  ننر ةأ (mukes ،ت  

                                                 
اَّم. زه   اسبق    م  ح ضً  ديت اسن  يت ي،خا  ز، دل)ان ،ام  ،لق(. - 1  َا ِد
 هل . ا  ُأ اسيؤسؤ  اسخ أج ،ت اسص ةم ياسم ج ن حش  با ضً  .با   ظ . اسُم ج ن ا  - 2
 د سمر   ي  ،اير. - 3
 زه   اس     ةر  ،لق. - 4
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 (. aneحل ه م+  hexa)،ؤس م ،ت اس  امم اإل  ي ام  Hexaneِ ت ِه ْ 
 anthosحل شذذذمس+  heliosال يناذذذم ر ة ذذذم ،ذذذت اإل  ي اذذذم ) Helianthus هيين ذذذلس

 (حل زه  
 (. helix+ pteron   )جن ح( ،ت اسيلد دام ة د ام) Hélicoptére   ييلدل ْ هِ 

 gene) +  ء،  hudro ة د ام ،ت اسيلد دام) Hydrogen أيجيتهي ْ 
 .م(حل   haimatites،ت اإل  ي ام haematitesال ينام )  Haematite هام  يت

 اساملض اس  سامني  اسكيم ت اإل  ي ام ةر ييم ت رص  اسم  الت اس ر  لا، ةي 
  Actinometry3َحْد ينذذذل،      Alpha 2َحْس ذذذ    Ergometer 1 حأجذذذل،  : يائيوووةالفيز 

اسك  يسَيذذذت   Electret 6اسك  يذذذت     5Electrophorusةذذذلأ  اسك  ي  Electrode4اسك ذذذ ي  
Electrolyte 7 8  اسك  يElectrique        ،ِحي  لOptometer9      ،حيزOsmometer 

  Isobar  13 ا  ذذذذذل  أEudiometer  12  اةذذذذذ ي،   Eidograph11  اةذذذذذ ي  ال10
   اذذذذ أي  ال Baroscope 15  ا أيهذذذذ لل  14Barothermographاذذذذ أي  ،ل  ال

Barograph اذ أي  ام  Barogram    ،اذ أي  Barométre   ،اذ د ل  Pantometer 16  
    Thermscope18  ، ذذ لل   Bolometer  بلسذذل،  Pinta  17بن ذذ    Protonب ي ذذلن 

                                                 
 ِمقياُس الطاقة. - 1
 نترون شحنتها موجبة.2بروتون+2أشعةٌ نوويَّةٌ تتألُف من  - 2
 ِمقياُس الطاقِة اإلشعاعية )خاصة من الشمس(. - 3
 حام.قطب. َمسري . أو قضيُب لِ  - 4
 جهاٌز لتوليِد الشحناِت الكهربائيِة بالَحّث. - 5
 جسٌم عازٌل ذو قطبين كهربائيين دائمين. - 6
 الُمنحّل بالكهرباء، َمْحلوٌل كهربائي. - 7
 َحَجرةٌ كريمةٌ صفراٌء تَجذب األجساَم الضعيفة. - 8
 ِمقياُس البصر, ِمقياُس خطأ االنكسار في العين. - 9

 االنتشاري.ِمقياُس الضغط  - 10
 ِمنساُخ الرسومات. - 11
 ِمقياٌس ُمدَّرٌج لتحليل الغازات . - 12
 خطٌّ تساوي الضغط الجوي. - 13
 مرسمةٌ تلقائيةٌ تُسجل باستمرار تقلباِت الضغِط الجوي والحرارة معاً. - 14
 ِمكشاٌف تقريبي لتغيرات الضغط الجوي. - 15
 جهاٌز ذو أسطوانتين لقياس الزوايا. - 16
 عةُ خمسة ذرات أو مجموعة معينة منها.مجمو - 17
 ِمْكشاٌف حراري - 18
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    Telescopeِ يْ ذذذذذ لل   2Thermophone    ،لةذذذذذلن Thermostat  1  ،لهذذذذذ  ت
    دمذذذذل4Telebarometer ذذذذ أي،     ييTelebarograph 3   يي ذذذذ أي  ال Telexِ ِيْكذذذذس

Dynamo   ةنذذذذذذذذ ،ل Dynamo  ةذذذذذذذذلي  ين   Deuteron 5  ،أيذذذذذذذذل  Rheometer 6  
    10Klystronدال  ذ  ين   phonon  9  ةلدذلن Photon  8ةل ذلن   Xylophone 7زييلةذلن 

 سيب ذلن   Kinetics  13  ديني ا ذ Kinematics 12  دينم  ا ذ Kaleidoscope  11ديي هذ لل

Lepton 14 ال  ،ذذذ دل Manograph  15  ،ذذذ دل،  Manometer  1617  ،ي  هذذذ لل 

Metascope ا  ي ي ذذذ لل،  Micro Telescope    هل يهذذذ للHodoscope  18  
  .Hydrostatic 20  هي أيه   ا Hodograph  19هل ي  ال

    E'thyléne  ا يذذذيتEthanol  22ح ذذذ دلض  Elaterite  21اال  يذذذت الكيميائيوووة:
   Oxighonحد ذ يت    Odometre 23حي ي، ذ     halteAsp  اه يتHydrogenا أيجيت

                                                 
 ُمثبٌَّت أوتوماتيكي لدرجِة الحرارة. - 1
 ِمعياٌر َحرارّي صوتّي للمكروفونات. - 2
 ِمرسمةُ الضغط ِالبعيدةِ عن جهاِز القياس. - 3
ل قياساته عن بعد. - 4  ِمضغٌط يُْسّجِ
 نواة ذرة ديوتريون. - 5
 مقياُس التيار. - 6
 ِمنقرةٌ خشبيةٌ لدراسِة خصائِص الخشِب من حيث الذبذبة واإلجهاد. - 7
 وحدةُ كٍم ضوئي. - 8
 كمٌّ حراري في الشق البلوري. - 9

 مّولدُ ذبذبات ستنمترية. - 10
 أنبوُب أشعة الكاثود الذي تظهر على ستارته الصور التلفزيونية. - 11
 علُم الحركة المجردة اللزوجة الكينماتية. - 12
 علُم الحركة، دراسةُ أثِر القوة في حركِة األجسام. - 13
 ُجسيٌم نوويٌّ ضئيُل الكتلة )كاإللكترون والبوزترون(. - 14
 ِمرسمةٌ قياس الضغط. - 15
 مقياُس ضغط الغاز والسائل. - 16
 جهاُز تحويِل األشعة دون الحمراء إلى إشارات مرئية. - 17
 ِمكشاٌف لتتبع مسار الُجسيم المشحون. - 18
 منحني بيان التسارع على مسار قوسي. - 19
 علُم توازن السوائل وضغطها. - 20
 إسفلت شبه َمّطاطي. - 21
 نوٌع من الكحول الكيمائية. - 22
 عدَّادُ مسافاٍت ذو بكرةٍ دّوارة. بكرةٌ تُسجُل طوَل السلِك الغاطس. - 23
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    Fosforosةلهذذذذ لأ  Xenon 1زينذذذذلن    Electrumاسك ذذذذ يم     Elixirاد ذذذذي 
  Krypton  2  د يب ذذذلن   Chromeدذذذ يم  Cryoliteِد اةلسيذذذت    Kassiterosَقْصذذذ ة 

   داماذذ ء  4Kymograph  دامذذل  ال Chlorine  ديذذلأChalcopyrite  3ديكل ي يذذت

imiyaCh   ،سب ل  Leptometer  5   سْن  دلمLanthanum6 سي  أج  Litharge 7 سي ل لن   

Lithopone 8 9  د  ي، ذذNitrometer  هذذ سلجيت  Halogen  10   هيذذْ أيHydro 11   
   هيذذ أيسر  Hydrology  هي أيسلجاذذمHydrol  12هيذذ أيض   Hydrogenهيذذ أيجيت

Hydraulic  هي أيسا   Hydraulic هي يييت   Heroin  ةل   Iodine  . 
   حدل،اذ  Antibiotic   اد ذر بيل اذ  Anthrax   اد ذ ادسEczema حدزيمذ : يوةالطب

Anomy 13حدامام  Anemia14 ،اخل    Trakhoma الهامام   Thalassaemia     ا لئي  

Tifoidhis ا ذلس    Typhus  حيTifos    ة  يذ  Diphtheria  يهذنأ أي    Trapezion 
 سنخلساذ    ، Maghnic ، نا ذام   Kiss   دذاس Coma   دل،ذ  Choleraدذلسي اقذلسنج    

Malankholiyaدمذ س  هامذ  ينر  Haematinic  15  ،هامل ذ دل  Hématochométre  
  هامذذذل أي،    Hémodrome`treهامذذذل أي،     Hémopéritoine  17  هامل  ي ذذذلدر16

  actométreHémodifr 18  هامل    اد ذذذذذذذذذذذل،    Hémodromographie  افاذذذذذذذذذذذ 

                                                 
 يُستعمل في اإلنارة.عنصٌر غازي ذو رائحة عديم اللون، يوجد في طلقة الجو أتموسفير،  - 1
 عنصر غازي خامل، مزيٌج من الغرافيت والطفل والكربوراندم. - 2
 خاُم النحاس األصفر. - 3
 ِمْمواج. ِمرساٌم الحركة أو الذَْبذَبة. - 4
 ِمقياُس ُمقارنة اللزوجِة لسائلين مختلفين في آن واحد. - 5
 عنصر فلزي نادر. - 6
 المرتك. أول أكسيد الرصاص. - 7
 ِصْبٌغ أبيٌض جيدٌ للوقاية. - 8
 جهاز لتقدير كمية أكسيد النتروجين. - 9

 مولَّدُ الملح )كالفلور والكلور والبروم واليود(. - 10
 بادئةٌ بمعنى مائي متحد بالهيدروجين - 11
 ُجزئ مائي . - 12
 فقدان المعايير - 13
 فقر الدم. - 14
 دواء يزيد مقدار الهيمو غلوبين في الدم. - 15
 لقياس سرعة الدم في األوعية. آلة - 16
 طفح ِصفاقي أو بريتوني. - 17
 ِمقياس قُطر الُحْمر. - 18
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   هامل ةن ،ا ذ   Hémodynamométre  هامل ةنذ ،ل،  Hémodilution  1هامل ةيلهذيلن 
Hémodynamica 2هامذذذذذذلزيت  Hémozine  3 ، هاملهذذذذذذب  Hémospermie  4  
  Hémocytoblaste  6  هاملهي ل الهذذذتHémospectroscope  5هامله    يهذذذ لل

  Hémophille   8  هاملةيياذذذ   Hemoglobin  هامل يذذذل يتHémocéle  7هاملهذذذيه
 ة قذذذذذ ن  Hemoconia 10هاملدلداذذذذذ    Hémoconcentration  9هاملد هن  اهذذذذذيلن 

Ikteros11. 
   Parenchyme ا أدلاك   Achromatin حد ي، يت   Opsonin حا لديتالحيوية: 

  Bacteria  ا  ي يذذذذذذ  Protein   بذذذذذذ ي يت Proplasma  ب ي الز،ذذذذذذ  Prostateب هذذذذذذ  ت
  Trypsin  12      ذذذذذذيت  Pancreas يذذذذذذ سبنك   Plegma  بي ذذذذذذك maPlasز،ذذذذذذ بال

    15Diatom    لم    Glucose) يلدلز( ِجيكلز   Toxin14   ك يت13Tyrosine  يهيت
   ديا ذذذذ  يض  Chlorophyll  ديلأةيذذذذهGalactose  17 الد ذذذذلز  Theca  16زظ 

Cholesterol   دييذذذذلسChylous  18دامذذذذلس  Chimos19   سي ذذذذ زLipase  20  
                                                 

 شعشعة الدم، ترقيق الدم. زيادة كمية الماء في َهيولى الدم أي البالزما بالنسبة للمواد المحلولة وللكريّات. - 1
 ختلف األعضاء.دراسة للُمقومات التي تكفل للُكتلة الدَّموية حركتها وتوزيعها في م - 2
 ِصبٌغ أسودٌ في دم البردائيات. - 3
 استدماء النُّطفة. وجود الدم في النطفة أو الَمني. - 4
 ِمكشاف الدم. - 5
 َخليّة الدم األصلية. - 6
 تجويف الجسم الذي يمتد من الِجهاز الدموي ويحتوي على الدم. - 7
 ادة.نُزاف. ناعور. استعداد للنزف يظهر في ذكور البشر ع - 8
 نقص حجم البالزما دون نقص مناسب في حجم الكريات العام. - 9

 ُغبار الدم. أجسام صغيرة في الدم كاسرة للضوء يُظن أنها أجسام شحميّة ناشئة من حّلِ الُكرياّت الُحْمر. - 10
، فتختلط مرٌض فسيولوجي  يُصيب النبات فيَصفَُر. وحالةٌ مرضيةٌ تَمنع الصفراء من بلوغ المعي بسهولة - 11

 بالدم فتصفر بسبب ذلك أنسجة الحيوان
 َخميرةٌ في ُعصارةِ البنكرياس. - 12
 حامٌض أميني. - 13
 سم قد ينتج من تنشيط المضادات الحيوية. - 14
 ُطحلٌب ِمجهرٌي ألحادي الخلية جدرانه مشبعة بالسليكا. - 15
 ِمحفظة غثائية لألبواغ. - 16
 سكُر اللبن. - 17
تجمع على شكل كتلة عجينية في المعدة قبل أن تدخل األمعاء الدقيقة. ُمْستَحلَب الطعام قبل موادٌ غذائيةٌ تَ  - 18

 امتصاصه.
 الُخالصةُ الغذائيةُ، كتلةُ الطعاِم الُمتحولة جزئياً في المعدة. - 19
 خميرةُ حالّة للدهن. - 20
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  Histidine  1  ه ذ ي ةت Hormone  ه ،ذلن   Metaplasm  ،ي  بالز،ذ Mikros ذ يل،
 .Haematin  3  هام  يتHyaline  2ها سيت

   Opion  حةيذذذذلن  Ekaliptos  لس  ادذذذذ سب Akakiaحد هذذذذا  نوالنباتووووات الزراعيووووة
  Balsamon   بي ذذ ن Pétale  ب يذذم Bamia ا ،اذذ   Basilicا هذذييا      Anisonحد ذذلن 

   ةيذم   Dhorakionon    أاقنذم Valaniyon   بييذلن  Pondika   بنذ ظ Balsam كبي ذ
   ة اذلسا ء Sea  هذذلس Sandarakeهذن أيس   Samcamon هم ذق   Zizfonَزْيزةذلن 

Fssoulia    َقَ ااذذذذذذذذادKerasos    حيKe'race'a ق ،ذذذذذذذذم   Kormos   (قذذذذذذذذ دباطقنباط )
Kramvihion ق د ذه  Karyofllon (Karuoppulon )  دي يسيذتCoprolithe  4  دذ ز 

Kourzo د دذل   Kramviد ذ نل   Castaneaسل اذ ء   Louvi   سذل سLotus ذ كم ،   

Mastikkia5    ْصأ،َMastic 6 يلخا،  Malache    ه ضAlos    هن اIndivia  . 
   Ethnographie ا نل  افاذذ   Epistemology اا ذذ ملسلجرالفلسووفة والموو:اهب: 

    Archeologyاأديلسلجاذذذ    Arcadiunism7حأد   ذذذم    ocratieAristحأهذذذ م اطام
  Ontologia ادألسلجاذذذذ    Stratégie   اهذذذذ  ا ا ام  Stratégraphie اهذذذذ  ا ا  افام
  Ethiologie  10  اة لسلجاذذ 9E'tymologie  اة ملسلجاذذ   Anthropologie 8حد   لسلجاذذ  
  Praxeology  13ب اد ذذذذلسلجا    Pathology12  ا  لسلجاذذذذ Ideologie 11اةذذذذ ةلسلجا  
    يلق اطام 14Technocracy   كنلق اطام  Biologie  بيلسلجا   Bureaucratieبي يق اطام

                                                 
 حمٌض أميني موجود في البروتين وغيره. - 1
 نحالل أنسجة معينة من الجسم.مادةٌ واضحةٌ تَحدث نتيجة ا - 2
 سائل يحموري. ماء دَكناء من مشتقات الهيمو غلوبين. وهو ِصبغ حديدي مشتق من الدم. - 3
 سمادُ الغائط المتَحِجر. - 4
 مادةٌ ِصمغيةٌ َيفرزها ِلحاُء شجِر البُطم ذات الُخْضرة الدائمة السيما الصنوبر على شواطئ البحر المتوسط. - 5
فصيلة البُطيات يَنبت برياً في سواحل الشام وبعض الجبال المنخفضة، ويُستخرج منه علك شجٌر من  - 6

 معروف.
 التصويُر الفني أو األدبي للحياة المثالية 7
 علُم طبائعِ البشرية - 8
 التأصيل اللغوي. - 9

 البحث عن أسباب األمراض. - 10
 علُم األفكار - 11
 علُم األمراض - 12
 علم الممارسة. - 13
 السلطةُ التي يَستحوذُ عليها التقنيون في المجتمعِ الصناعي. - 14



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    54

Théocratie1 ج  افاذذذم  Géographie   جيل لسي اذذذ  Geopolitics  2جيلةيزي ئاذذذم   

Geophysic 3   جيلسلجاGeologia  سا ي اذم     Dialect  مل  افاذم    Dimographe    
   Sophisticates   هلة ذذذأ ئام Sociologyهلهذذذيلسلجر   Democratie   ملق اطاذذذم
  Topographie   طبل  افاذذذم Semiology  هذذذاميلسلجا  Psychological هذذذا لسلجام

 . Hellénist   هييين  ام  Philosophy  ةي  مTopology  4طبلسلجام
   Orthos أ ذذذذلتدس  ا parochiaدذذذذت اسال يناذذذذم  Paroikos ن حب شذذذذامالدينيووووة

   حأشذذذذمي ةتامننذذذذ  اسمال دذذذذم ياسَاْظيذذذذ   Mandraامننذذذذ  اسذذذذ ئاس ي  Archi  اأشذذذذمن ةت

Archmidet حهذذذما   E'piskpos اديي دذذذر   Clerc ادييذذذ يس   Kliros اد يذذذه   

E'vaguelion ح ملدذذذم  Ikon  اأ يذذذ ك  Patriarche  جذذذ  ييق  هذذذن س  Synods  5  
    Kathedra  د   أائاذذمKandelaftis  8قنذذ س ت   Cella7قال ذذم  Sinaxarion 6ِهَنك ذذ أ
 .Katholikos د  لسا 

   ق يذذذذ س Siluridَهذذذذيدلأ   Dalfin    س ذذذذيت Patrikios اأ يذذذقالحيوانووووات: 

Karidhes د ،لس   Nomos. 
   ذ ا    Pegmatite  ا م  يذت Echosphere  9ا  لهذ ي جغرافيوة: الو  جيولوجيوةال

Tephra 10   لهذذذذذذذ ي،  ermosphereTh11    ج   ذذذذذذذامGeodetic12الدلسيذذذذذذذت   

13Laccolith. 

                                                 
 نوٌع من نظِم الحكم، يجمع فيه الحاكم بين السلطتين الدنيوية والروحية - 1
 جغرافية السيا علُم المساحة التطبيقي.سية أو الجغراسيا. سياسةُ تَْنظيم موارد األرض تبعاً لحاجات الناس. - 2
 فيزياُء األرض. - 3
 دراسةُ الخصائص الهندسية للتضاريس والسمات السطحية. - 4
 َمْجَمٌع َكنَسي. - 5
 مجموُع تراجِم الصالحين يُقرأ على الشعِب في البيعِ النصرانية. - 6
 الخلوة. استعملها اليونان بمعنى ُحْجَرةُ الناِسك ، وَسَكُن األُْسقُف والَصْوَمعَة. - 7
 يسة، ثم أطلقوها على خادمها.من يقوم بإشعال قناديل الكن - 8
 طبقةُ الجو الصالحة للكائنات الحيّة. - 9

 َمْقذوفاٌت صخريّةٌ بُركانية. - 10
 الِغالُف الَحراري - 11
مصطلح جغرافي ، الخط الجديسي خط يصل نقطتين بكيفية متناهية على سطح يعتبر طوله الحد األقصى  - 12

 لنقطتين.أو األدنى للخطوط المجاورة الواصلة هاتين ا
ان الُمقبّب. - 13  كتلةٌ من الصخوِر الُمتوافقِة تُشبه الَخزَّ
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   هييلهذذذذ للHeliostat  2  هييلهذذذذ  ت Mesosphere 1،يزيهذذذذ ي فلووووك: ال

Helioscope 3 هييل  ال  Heliograph    ،هييلHeliometer . 
   ب يذ ي يت  Brom  بذ يمIsomer  5  ا  ل، Isoperm  4ا  ل  ممعادن وأحجار: 

Periodotite   تج اةيذذGraphite  ذذ بيز     Diabase هذذ  ز      Diastase ذذ س،   

Almas  ، ،   Marmaros ن طاس ،   Magnet .قلت     
   هذي ا،ا  Zoghrafiya   زخذ ل Gypsosِجذص   Platiyaِبذالا : بناء والعمارةال

Ceramic ةن ظ  Pandocharon    ق ،ي   قيام  قن  Kannavos    ا  أيم.ق  6ِقنِمت  
 جي  أ    Accordéonحد  ةلن   Orkhestra حيأد   ا  Organon حأ ت ا:موسيقال

Guitara  هذم لدام Symphonie     قي ذ أ Kithara  د أي ذك   Charisma  د ا،لةذلن   

Gramophone دلأس   Corsus    لهام، Mouciki    ه أ،لدا Harmonica . 
   اذذ أي tophoneOp  8  حي  لةذذلن Ornithopter  7 ذذل   دحيأ : دواتاألو  التاآل

Piritis   اأ قذذذم ب جذذذ س Pitakio بي يد ذذذييت  Pyroxilin  9   بذذذلظPlitea   زأدذذذاو 

Arsenikon   ِهذذذذذذْ ي يلStereo   شذذذذذذ سل،لChalumeau   ق طذذذذذذ س Khartis     ق طذذذذذذه
Kartallos10   ق  لسKripis  قيك  Kalamo       د اييت  دKravatos 11  داسKiss  
    Mystrun  ، ذأ يت  Métallikos  ، ياذ   Likimaس ذك  Kinescope  12  دينا  لل

   Hectograph1  دبذذ اس  ه  ذذل  ال  Manganikon  ،ن نيذذقMastikhe 13َ،ْصذذأ ر
 .Hol  2هيلس 

                                                 
 طبقةٌ من الِغالف الجوّي . - 1
 مرآةٌ دّوارةٌ تَعكُس أشعة الشمس في اتجاه واحد. - 2
 ِمرقُب الشمس. - 3
 سبيكةٌ مغناطيسية من النيكل والحديد والكوبلت. - 4
 في الخواص. سبيكةٌ مشاكٌل آخر في التركيب ويخالفه - 5
 المهندُس الخبيُر بالماء تحت األرض وحفر القُنى. - 6
 طائرةٌ ذات جناحين خفاقين. - 7
 ِمسماٌع بصري. - 8
 قطن البارود.- 9

 السلةُ من القضبان أو القصب. - 10
 الِفراش، السرير، واُستعمل للمقعد الطويل. - 11
 لتلفزيونية.أنبوُب أشعة الكاثود الذي تظهر على ستارته الصور ا - 12
د بدعامة. - 13  ساريّةٌ يُزوَّ
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    Kerationِقذذذذذذذذْ ا   Taghma طمذذذذذذذك   Burnoose ُبذذذذذذذذ دسلبسوووووووة: األ 
 . Khandros   قن أ )دن أ ( Kondaki   قن اظ Calanticaُقْين ل 

   Chilio  دييذلDeka   4     ذ Tera  3 يذ ا  Ounguiyaحيقاذم  يواس:قالوحودات 
 .Micro  6  ،ا  يMega 5،ا  

  Autographeحي ذذذذل  ال     Académie حد   ماذذذذم  Staticاهذذذذ   ا   متفرقووووات:
   Diploma    بيذذذذذذذذذلمKorallionج يذذذذذذذذ ض   Pandik بيذذذذذذذذ ظب دذذذذذذذذ ،ج  ُبذذذذذذذذ دس  

   Dramatic    أا،ذذذذ  ا ر Drama    أا،ذذذذ Drachma   أاخمذذذذ Diplomasِ ْبيل،ذذذذ س
   طي ذذك  Taxisطمذذس  Salamander 7هذذيمن أ   Dialogue    ذذ سلج Dhrakhmi أهذذك

Télizma دميذق   Agate  ييذلن    Ghalion   ةذ دلسFanons ةذ  يس   Paradeisos   
 قميذه قذ ،لس      Karabosقذ أل  Photostat  8ةل لهذ  ت   Falanx  ةيذق  Francةَ دذ 

Kaminos 9   قذنمت  قيذ ااKeraion  دذ  يس  Cohorts  10 دلسم ذم  ،ذ خلأ  ،ذ أا لن   

Marathon لأةلسلجاذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  Morphology  11   ي  ةيزي اذذذذذذذذذذذذذذذذذ،Metaphysic   
 . Utopia 14  ةل ل ا Naulun  13  د يسلن  Mechanic،ا  دا   Mesolithic12،يزيسي ر

 
 
 

                                                                                                                                          
 ِمْنسخةٌ بالجيالتين. - 1
 مادةُ الشيء التي يُصنع منها، كالخشب للكرسي والحديد للمسمار. - 2
 بادئةٌ تعني عشرة ماليين مليون دور - 3
 بادئةٌ بمعنى َعَشرة أضعاف. -- 4
 بادئةٌ تعني مليون. - 5
 بادئة بمعنى جزء من مليون. - 6
 قارٌب مائيٌّ يشبه السلحيّة . - 7
 ِجهاُز نسخٍ بالتصوير الفوتوغرافي. - 8
 موقد الحمام ، أو أتون.  - 9

 قائدُ الجيش أو الخيل. فرقة جنود رومانية. - 10
 علُم التشكل. - 11
 خاٌص بالعصر الحجري األوسط. - 12
 أجُر السفر بالباخرة. - 13
 البلوغ.الطوبى. حكُم الكمال االجتماعي المستحيل  - 14
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 الالتينية:المفردات  -
ت ةذذر س ذذ ت حيأي ذذ  اس   اذذم د س  د ذذام ياإلدكييزيذذم د دذذت اسال يناذذم ،صذذ أًا س   ةذذ  اسم ذذ  ا

 .ياسي م ا سم دام يسكت اصلأ  ،ص   
انذذ  إجذذ اء   ي  ،ذذت حاذذلض إ  ي اذذم  ،ذذ، اق   ذذت اسي ذذم اسال يناذذم انذذ  ،صذذأيايقذذ  

 . اس ر   ن هل ،، اسي م اسال يناماس ن ةالت اسي ليم 
 ،ت ح، يم  ألأ ان  اسم   ات ،ت اسي م اسال ينامن

 .(  Albusة د ام ،ت اسال ينام Album (لم حْسبُ 
  (. aldehyde+steroid+oneة هسا ،تن   (Aldosterone 1َحْس يْهِ ي ين 

 )إ أ سام دت اسال ينام امنن  اس    اسخلبر(. Balconeَبْيكلن 
 .حل دل ء( amylum،ل مم ،ت اسال ينام  amyl)اس  امم Amylosin،ييلي يت 

،ذت اسال يناذم  estore ،ذت اس  د ذام اسم  مذم سم ين اسلهذأ ا ،ت)إدكييزيم  Store ه لأ
instaurare). 

ت اسال يناذذذذم ،ذذذذت اس  د ذذذذام دذذذذ ،ذذذذت اسمذذذذ ين اسلهذذذذأ زيذذذذم إدكيي Calamine(دذذذذ ال،يت
 ."أؤيم"( cadmiaي  ،ت اسكيمم اسال ينام    calamine   اسم لهأم 

 .حل ديس( calx م،ت اسال ينا calcit)حسم دام   Calcite د س يت
 (.ferousحل ديس+  calxال ينام ،ت Calciferous( س ا  يض د

حل  leukos)ال يناذذذذذذذم ر ة ذذذذذذذم ،ذذذذذذذت ا سم داذذذذذذذم دذذذذذذذت اإل  ي اذذذذذذذم  Leukemiaسلداماذذذذذذذ  
 حل   م(ن َهَ ط ُن اس م. haimaحبا +

ييم ذذذذذت إ  ذذذذذ ز ،اذذذذذ  ةت شذذذذذيلا اسمصذذذذذأيا ت تات ا اذذذذذلض اسال يناذذذذذم ي يخاصذذذذذي  ةذذذذذر 
   اسم  الت اس  سامن

   حيأاديذلم Aluminum   حسمنيذلم actinium اد ينيذلم    Acide حهذي  نكيميائيوةال

Uraniumب ذذذذذذذذ يض  Pétrole بز،ذذذذذذذذل   Bismuth بل  هذذذذذذذذيلم   Potassium   
    ب يهذذذذذذذيلم   Goethite  2جي  ةذذذذذذت   Gallium  جذذذذذذ سيلم Tellurium يلأيذذذذذذلم

                                                 
ط يَمتصُّ الصوديوم عن طريق الكلية، ويُنظم الماء واألمالح. - 1  هرموٌن ُمنَّشِ
 خاٌم من أكسيد الحديد المميأة. - 2
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Dysprosium 1 اس ةييذذ  Aldehyde  أي ةذذلم  Rhodium هذذ  د ةلم  Scandium 2  
  Cesium  6  هذذذذذيزيلمCerium 5  هذذذذذي يلمSolar  4  هذذذذذلالأ  3Silicaهذذذذذيا  

   Viscousِةْ ذذذ لز     Gasoline   ذذذ زيسيت  Sodium  اذذذل ةلمCilicium7هيي ذذذيلم
   Californium9  دذ سا لأديلم Calcium  د س ذيلمCasein  8  دذ زييت Cadmiumد  ،يلم

   هييذلم  Holmium  هيميذلم mCuriu 11 م  دلأيذل Cuprite  10  دل  يذت  Calseديذس

Heliumةلأاديلم   Uranium. 
   أ،ب ذذ ين  Transِ ذذْ ادس  Tacitron  12  هذ  ين    Pendulumَبَنذذ يض نفيزيائيوةال

Rhumbatron13هذذذ ييالأي ل  Stellarator  14 ديذذذل  ين  Neutron  15هيذذذ أي ةن ،ر   

Hydrodynamic16 
 ج صذيت  Perlite ب سيذت   Barium اذ أيلم  Indium ادذ ةلم :حجواراألو  معوادنال

Gypsum ج اديذذذذذذذذذذذت   Granit   ُجمذذذذذذذذذذذ نGemuna     ةلأاسذذذذذذذذذذذل،يت Duralumin، 
 . Mica  ،ا   Magnesium ، نزيلم    Cellophaneِهيلة ن

   جيال ذذذيت Gelجيذذذه  Polaroid بلالأييذذذ     Albumine اسبذذذل،يتن حيويوووةال

gélatine جيياذذذل  Gelée   د ذذذ  يز Dextrose 1   د ذذذ  يت Dextrin 2  أيذذذ د  ز 

Reductase   يل يت Globin  3  ة د لزFructose    هام  يتHaematite  4. 
                                                 

 عنصٌر فِلزيٌّ نادر. - 1
 عنصٌر فِلزي. معدٌن أبيٌض فضي ناعٌم نادر. - 2
 ثاني أُكسيد الِسليكون. - 3
 رول. وهو أقلُّ كثافٍة من وقوِد الديزل.سائٌل قابٌل لالستعمال يُستقطُر من البت - 4
 عنصٌر فِلزيّ  - 5
 عنصٌر فِلزيّ  - 6
 معدٌن عنصريٌّ من المجموعِة الرابعِة في ترتيِب مندالييف - 7
 مادةٌ بروتينةٌ الرئيسية في الحليب، - 8
 عنصٌر فِلزيّ  - 9

 أكسيدُ النحاس األحمر. ووزن ليتر من الهيدروجين. - 10
 عنصٌر فِلزيّ  - 11
 مفتاٌح صمامّي إلكترونّي تَعمُل فلطيةُ الشبكِة فيه على التَحكِم بتياِر األنود. - 12
ف لتوليد الذبذبات العالية التردد. - 13  ِمرناٌن ذو حيّز مجوَّ
 َمفاعٌل نووي يتحكُم به َمجاٌل مغنطيسي خارجي. - 14
اإلدروجين، وكتلته تساوي تقريباً كتلة  الجسُم المتعادُل الشحنة الذي يدخل في تركيب نواة الذرة عدا نواة - 15

 ذرة إدروجين.
 خاٌص بقوة الموانع. - 16
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  Veterinariusباأذذذ أ     Penicillin بن ذذذييت   Iscchemia اهذذذامام نطبيوووةال
   Virus ةيذذذ يس   Schizophrenia شذذذيزية ينا    Serum   هذذذي يم  Stressِهذذذْ ِ س
 .Lympha   5  سام  ييم  Leukemia  سلداما   esarianCaقاص يم    Quaestorَقْ َأ  

 جينذز    Paragaudب جذ   Alb,Aube 6حسذل   Acrylicاد سا ن نسجةاأل لبسة و األ 

Jeans   ه   ن satan   َقْماصCamicia  دي م   Calcea. 
   Praccoqus ب قذذذذلظ   Aubrietia حي  ي ذذذذ    Ixiaاد ذذذذامن ياسن   ذذذذ ت زراعووووةال
 هذذذذلس اديال  7Sargassoهذذذذ  لس    Digitalis     ي ذذذذ ساس  iumDelphinُ ْس ينيذذذذلن 

Soldanella ط ا ل ذذل ت   Tragopogon   ُيك ذذينام ُGloxinia    ذذلدي  Gunnera   
    Curcuma  دذذذذذذذذ دكChrysanthemum  8  د اةذذذذذذذذزادي ك  Phloxةيذذذذذذذذلدس

   سخنذذذاسColeus 10  دلسيذذذلسCoreopsis  9  دلأ  ذذذاس Calcerolariaَدي ذذذيلالأيدم

ychnisL )املسذذذلس)،ذذذت اسيلد داذذذم،  Mimulus  11دذذذ جس  Narcissus ه ذذذ  أيس   

Hesperis 12هين لس  Helianthus  13ينم لن   هيHélianthéme   هلشي  Heuchera    
 . Hoya هليم

 . groschenق ش    Salmonهيملن   Bison  14ن با لن حيواناتال
   Automtrice   ح ل،ذذذذذذذل  يس Automobile ن ح ل،بيذذذذذذذهوسوووووووائل النقووووووول

  .Ferrariةي األ    Toripid       torpidus  ُط  ي Sambacceus 15هنبلظ 
                                                                                                                                          

 ُسكَُّر الِعنَب. -1
 ِصْمٌغ نََش أنزيٌم مختزل.وي. - 2
 بروتين موجود في الهيموغلوبين - 3
 حجر الدم.- 4
 نوٌع من الغُدد مسؤولة عن الهرمونات. -5
 ِرداء أبيض واسع يلبسه الكاهن في الهيكل. - 6
 نباٌت بحريٌّ بني . - 7
 أو زهرة الغريب في دمشق. .األقحوان. األَراْولَة في مصر  - 8
 زهرة البق، تسمى أيضاً عين العفريت ومخيف زمانه)بعامية دمشق(. - 9

 زهرة السجاد في دمشق. - 10
 جنُس زهر من الفصيلة الخبازية. - 11
 جنُس زهر من الفصيلة الصليبية.. زهرةُ المساء - 12
 أي زهرة(: عين الشمس . دّوار الشمس anthosأي شمس+  heliosالتينية حديثة من اإلغريقية  - 13
 ثوٌر أمريكي. - 14
 قارب.- 15
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   Roulette أيسيذذذذذذت   Duplus   ُ بيذذذذذذم Intel ن اد يذذذذذذهالتاآلدوات و األ
 ُق ذذذم    Campaneق دذذذ ن   Silex  1هذذذييكس   Stencilه ن ذذذيه   Receiverأي ذذذ ي 

Cophinus قن ةه  Candela   سينلسيلمLinoleum  2   لأ،لMotor. 
 .Theodolite 4 يل يسيت  Altimeter  3اس ام  ن الهندسية
   هذذن   ام Centigrade6ْهذذنِ   ا     Litreأطذذه  Deci  5  ذذسقيوواس: الوحوودات 

Centigram   هن ي   Centiliter   هن م   Centimeter يه،   Mille. 
 .Cardinalisد ْأ ةن ض    Protestantب ي  ن ام   Anglicanادكيا  ندينية: ال

    د ذذذ  لأ Docteurُ ْد ذذذلأ   Professor ب ية ذذذلأ    Princeبذذذِ دس األلقوووا :

Dictator    يظ Dux    فا لدذت Viconte   ُقْ اذ نKorsan    َقْاَصذCaesar قنصذه   

Cansul   دل،ن يس commandos . 
  Stabulum اهذأبه  Studio اهذ  ةل  Agenceحجذنص  Agendaحجنذ   متفرقات:

    Album  اسبذذذذذذذلم occasionحيدذذذذذذذ زيلن   Indexادذذذذذذذ دس    Impérialism مإ،ب ي ساذذذذذذذ
   Septemberهذب مب    Denarium ةن أ   Domino8 ي،ينل   Omnigraph7حي،نا  ال

 ق  ينذذم   Fixature9فا  ذذ  لأ     Féderal  ةي أاساذذم   Veto  ةي ذذل  Serviceهذذ فاس

Carabina   ق ذذذذذأ سCustodiaد د ذذذذذ ض   Carnival   ْذذذذذ ضَدن Quintal  دل، ذذذذذي   

commissaire دذذذذذذذذذذذذذذذذذلد  س  Congeries     ال ا لدذذذذذذذذذذذذذذذذذ  Latifundism 10  
 . 11Humus  هل،س  Maius  ،  س  Mars  ، أسMagister، ج  ي 

 
                                                 

 زجاٌج ُمقاوٌم للحرارة. - 1
 ُمشَّمع لفرش األرض. - 2
 مقياُس االرتفاع. - 3
 آلة قياس زوايا االرتفاع والزوايا األفقية. - 4
بادئةٌ بمعنى عشر. أو جزء من عشرة. ديسي نيبر ومنها  من عشرة. بادئةٌ بمعنى عشر. أو جزء - 5

Decineper 
د ونقطة غلياِن الماء. - 6  ميزاُن الحرارةِ له مئة درجة بين نقطة التجمُّ
 َمنسخةُ رسوم. - 7
 لعبةٌ تقوم على دفع حجر الدومينو األول مسبباً وقوع كلَّ األحجار. - 8
 مثبت الشعر. - 9

 الِعقاريةُ الضخمة. الُملكياتُ  - 10
 مادةٌ سمراء في التراب. - 11
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 الفرنسية:المفردات  -
إضذذذ  ء انذذذ  ،ذذذ،  إن ،نظذذذك اسم ذذذ  ات اس  د ذذذام هذذذر ،ذذذت جذذذ يأ إ  ي اذذذم حي ال يناذذذم  

ا بذذذ ز ةذذذر دمذذذه اسم ذذذ  ات اسي ذذذم اسلهذذذاأم  شذذذ يت اس  د ذذذامي  يذذذ .أفا ذذذم ديياسي ليذذذم اس  ييذذذ ات اس
ا جنباذذذذذم إسذذذذذ  اسي ذذذذذم اسن  اذذذذذم  ي بذذذذذ زت ةذذذذذر انذذذذذ  اسم ذذذذذ الت  ، ذذذذذه  ا س  ذذذذذم يح يات اسزينذذذذذم 

 يا طنمم  إس  ج دل ان  اسم  الت اسنيمام ياس ك يم ياس نام.
  drilleEspa 2  اهذذب أيهAppliqué  1حبيكذذم نزينووةأدوات الو  لبسووةاأل مووا يتعلوو   

ل     Effacée   ا   هال Ensemble اد  ،به  E'charpeإش أل    ا أة م Pardessusا أ هُّ

Parfum ا زيت   Basineا سأل   Manteau ا د لةه   Pantoufle  ا دذ   Bande  ببيوون 

Papione    َب اسيتPélerine3   ب د ض  ب    لزPercale    ب ، دذتPermanent  بذ يش   

Proche    يذذذ د يتب Brillantine      ُاْكيذذذمBoucle   بن ذذذ  لأ Pantacourt    بل ذذذلدي  
   بلدياذذل Bottine   بذذلطيت Postiche   بلهذذ اجpoudre بذذل أ    Boutique بل اذذ 

Boucler   بي يذل Beret  ذ  لأ  Tatouer   دلذ لت  Trench-coatلاسيذت   Toilette   
   Défilé   ياذل  Dantelle  اد يذه  Jaquette ج ديذت   Jupon   جذ بلن  Tunnel  لديذه

 Robe de   أيل  ل شذ ،ب  Rope أيل   Décolleté      لس اذلDégrader     أ  ذل

chambre أيسذل   Rouleau أي ذ ن   Ruban   هذ ك Sac   هذل ا ن Soutien    هذلسي ي 

Solitaire هينال  Ciné ش بل  chapeau  ش ،ب ي  air-Chambre 4   ش ،بلChampo  
  ذذذ سلش    Chic  شذذذا  Chiffonشذذذا لن     Chignonشذذذنيلن   Chandail 5شذذذ د ض

Galoche دت اسال ينام(Gallicula )   ة يزياذلFriser   ةلاسذت Voiletteةذلالأ   Foulard 
   د لذذلن  Camisol   د ،ا ذذلض Carreau   دذذ أي Cape   دذذ ل Visone   ةيذذزين 

Capuchon دبذلت   Capote دبادذم   Képi ةذ ت  د ا Cravate   د ذ يت Casquette   
                                                 

 نوع من التطريز. - 1
 حذاء قماشي أو حذاء الرياضة البدنية. - 2
 القسُم العلوي من ِحجاِب المرأة في العصِر العثماني. - 3
 ة وكرةِ القدم.َمْخَزٌن أو َمْكنَُز الهواِء الداخلي في دوالِب السيارةِ والدراجِة النارية والدراجِة العادي - 4
 صدريةُ صوف. - 5
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   Corsage   دلأهذ جCoiffeur   دذلاةي  Cobinaison   دل،با ذلن  Calecon دي ذلن 
   دي ذذ  Contourدلْد ذذلأ   Cologne   دلسلداذذ  Cologne   دلسذذلن  Corset دلأهذذال

Guêtre     اليدذذذLavande  1 هذذذ ،  Masque  داذذذ ج ،  Maquillage  ذذذ ديي،   

Maquiére    ْدأل ،ذذManteau   دا ذذ ن ،Mannequin   ذذ دا لأ، Manicure  ذذ ةل،   

Maillot ل ةه،   Modéle  لدلدي،   Manicure  .  
    Jacquard  ج د أ Tricoter  ي ل  Popeline        2Tartanن بل ييتنسجةاأل 

   Faconneة اذذلن    Guipure    يبيذذ  Chamois  شذذ ،لا  Jersey ج ي يذذ   جلأهذذال
  . Crêpe  د يلGabardine  3دب  ةت

 ا شذذذ ،يه  Patisserie ا  ا ذذذي ل     Omeletteحي،ياذذذل نوالمشووووروبات طعموووةاأل

Béchamelle    ا  اذذ Bifteck    بذذلْأ يBordeaux      بذذلأل حي بذذلأPurée بلفاذذل   

Buffet   بلدبذلن Bonbonبيذل   Pipe  لأ ذم  Tourte  أيهذت Roast   أي ذر Rôtie   
    Saladeَهذذَيَأم   Escalope   هذذ  سلل Saucisson ه هذذا ل   Roquefort أيد ذذلأ

ة يذت حي    Glace  ذالس   Tartrique   ط طيذ  Champagne شذم  دا    Salmis هيمر
    Caramel  ا،يذذه  د Caviar   د فاذذ أ  Gâteau دذذ  ل   Filet  ةيياذذل Fritesةذذ ل   

   Crème د يمذم   Créme chanillyد يك شذ د يه    Crème   د يك Croissant د يهلن 
 ، أ،ذذذذ ال    Cognacدلداذذذذ ك   Cordone bleuدذذذذلأْ ين بيذذذذل     Classe دذذذذالس

Marmalade ر  ،  Muscat 4. 
   ةيزيلسلجاذ Surréalisme 1  هذلأي سامSadism 6  هذ   مDada 5 اي  ذمن مو:اهبال

Physiologie   ةيزيذذذذ ءPhysic ةييلسذذذذلجر   Philologie دالهذذذذا ام   Classique   
 . Nestorien 3د ألأل   Capucins 2 دبلشيلن 

                                                 
 ُخزامى . -2عطٌر يُستخرج من الزهر الُمسّمى الُخزامى أو ناردين.  -1- 1
 نوٌع من قِماِش الصوفِ  وهو الالتينيةعن - 2
 ضرٌب من النسيج يُقي من الماء والمطر.من اإلسبانية .  - 3
 نوع من األعناب لها طعم خاص. - 4
تتميز بمحاولة التخلّص من قيود المنطق المعتادة والعالقات السببية في التفكير مدرسةٌ في الفن واألدب  - 5

 والتعبير.
 مذهُب اللذةِ الجنسيِة ظهر في القرِن الثامِن عشر. - 6
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   حسذذل،يت Acétone   اهذذي لن  Acétyléne   اهذذ يييت azote ن حزيتئيووةكيمياال

Alumine  حيد ذذذي  Oxide  اةن أجيذذذت  Enargite 4    بالهذذذ اPlastique        بلأيذذذ
Borique بي يةييذذت  Pyrophyllite  با  ي،ذذ ت  Bichromate  أي يذذه  ileRut 5 ذذت،(
 Sulfate  شذذي  طم Cellules  هذذيييلز 6Céllulaire  هذذيلسي  Celluloid  هذذيلسي اسال يناذذم(

   دي ذيت  Carbon  د  ذلن   Calorie  دذ سلأل   Phénol  ةينذلض  Phosphate  ةلهذ  ت7

Chitin الزيأيذت  Lazurite  8د ذ يجيت  Nitrogen د  يذت  Nitrite   د  يذ  Nitrique  
 . Alizarin   اسيزأيت Nicotineدا ل يت    Naphtaline  د   سيتNatron  9  دأ ين 
  Pasteurلأ  َاْ ذذذ     َا ذذذ   Brochure ب يشذذذلأ   Ampére ح،بيذذذ ن ئيوووةفيزياال

)،ذذذت   Gallonجذذذ سلن   Thermal  10    ،ذذه Pileبيذذذه  )دذذذت اسال يناذذذم( Batterieاأ أيذذم
 شذذذذ    لن   )دذذذذت اال  ي اذذذذم( Radioأا ةذذذذل)دذذذذت اال  ي اذذذذم(   Radar أ اأ  اسال يناذذذذم(

Chatterton11    د  ل،يCatheometre  12  يه لل  ،Microscope)ت اسيلد دام،(. 
 Teinture  ن  يذل   بلسيذل   Bronchite   ب يدلذيت Clinique ن حديينا اذميوةطبال

Dide 13  هذذي اSida  ن  ينذذم   Gangrene    قلسذذلنCôlon د يذذل  Crêpe   دييناذذ   

Clinique دلأ ذ ج   Cortage  د ةذز   Nerveux هيلهذم   Hallucination ( ذت اسال يناذم،
Hallucinat ( دت اسيلد دامAlussien )هب  ةت  Heberden  14. 

                                                                                                                                          
عربيها فوق الواقعية. مذهٌب فنٌي وأدبيٌّ يعني ما فوق الواقعية، وتحرير اإلبداع  الفني من قيوِد المنطِق  - 1

 نواميِس األخالقيِة والجمالية.واالهتمام بال
 (.17فرٌع من رهبان الِقديّس فرنسيس األسيري لهم أديرة ومدارس في الشرق منذ القرن ) - 2
 معتقداٌت مسيحيةٌ ُمتبعةٌ في الشرق األوسط. - 3
 زرنيخات النحاس الكبريتية. - 4
ر البلورات. - 5  ثاني أكسيد التيتانيوم الُمَحمَّ
 خلية.  - 6
 تاُت القينا.كبري - 7
 خاٌم الزوردي من سيلكات الصوديوم واأللمنيوم. - 8
 كربونات الصوديوم الطبيعية. و موضع. - 9

 تِرموِمتر ذو مزدوجة حرارية . - 10
 العازُل الكهربائي. - 11
 ِمقياُس األبعاِد الشاقولية الُمتقاربة. - 12
 ِصبغةُ اليود تُستعمل لتطهيِر الُجرح. - 13
 التهاب َعظمي َمفصلي كان أو كلتاهما حتى تظهر الفقارة وكأنها جزء من العَجز.نوع حميد من  - 14
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    يلدذلزGluten 1 يذل يت    Sucrier  هذ  يم  Sucrosuriaُهذ  زيمن حيويوةال

Glucose   ةي  ،يتVitamine    الد  زLactase 2. 
  Artiste   حأ ا ذت Artdeco  حأت    ل Arabesque ن حأ   موسيقاالو  فنون ال

 دذذذت اسيلد داذذذم(  Tragedie  (  اجيذذذ      Portraitبلأ  يذذذل  دذذذت اإل أ ساذذذم(Ballet (ا ساذذذل
   cinémaهذذذذذذذذذذذذذذينم    Cirqueهذذذذذذذذذذذذذذي ك   Saxophoneَهْ َ ذذذذذذذذذذذذذذ لن   Trompette  ا،بيذذذذذذذذذذذذذذت

   ة ذذ   ض Fantastique   ة د  زيذذ  Valse ةذذ سس   Cinématographe هذذينم  ل  ال

Festival ةذذالش   Fleche ةل ةيذذه   Vaudeville  ةلدي اذذ   Phonétique ةيلسيذذت   

Violette   أي   ي  د Caricature د هذيت   Cassette دذلساس   Coulisse دلد ذ ي ل   

Conservatoire . ن يسينم  ،لدلسلج  ،ي لسلجا،    
  Tournesol 3   لأد لض niaBego  ا لدا  Hortensiaن حأط هموالنباتات زراعيةال

   Cheminée   شذذل،نل Chaise longue   شذذزسلدغ)دذذت اسيلد داذذم( Tonique  لداذذ 
 ط زينذذذم   Sofaاذذذلة    Solidage   اذذذلسي اجم  Chaise Maurice شذذذيز،لأيس

Terezinaط سيذلس   Trolle    ة يذز Fraise    د ،يياذCamellia  د  يذم   Carpelle   
 . Maté ل، د 

   Jardinière   ج أ ةناذ  Trapéze    يذز   Portechapeau بذلأت شذ بل نثوا األ 
)،ذذذذذذذذت  Douche يش   Dortoir    يأ ذذذذذذذذلاأ Dressoirِ أاهذذذذذذذذلأ   Jatte جذذذذذذذذ ا

   Vitrine   ةي ذ يت Brosseُةْ شذ     Vasque   ة ذ ام Globe    يذلل(docciaاإل أ ساذم
 .  Moquette  ،لديت  leMeub  ،ل ييا   Consoleدلد لض  Kaolin  4دلسنمدن م  

   ب يج  ذذذلأ Ballon   اذذذ سلن Bouquet  ا قذذذم Estompe ن اهذذذ ل،لدواتاأل

Projecteur بال ذذل   Plateau بلجذذل   Budget   بذذلأت دذذالل Portekley   بيييذذت 

Billet ي زيذذلن   Télévision   )دذذت اسيلد داذذم( ي ذذلن  Téléphone )هذذ )دذذت اسيلد داذذم    

Disque يهال    dossier    ة د يلن  Direction   ه   الةت Satellite   )دت اسال ينام (

                                                 
 مادةٌ آزوتية. - 1
ل ُسّكر اللبن إلى غلوكوز. - 2  خميرةٌ تُحّوِ
 عباد الشمس. - 3
 صلصال صيني. - 4
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   Sicotineِهذذذذذ ل يت   Séchoir   هلذذذذذلاأ style هذذذذذ ييل   Spiritueux هذذذذذبي  ل
  Fiche   فاش Gallon     سلن  Charta ton   ش طألن Siphon  ها لن  Cigareها  أ

   Calone   دذ سلن   Catalogue   د  ذ سلجCâble   د بذه Fieuse   ةيذلز philterةيْي ذ 
   دل،ل Créoste  1  د يلزيت  Cristalد يْ   ض    Carton  د  لن   Correcteurد اد ي 

Commode 2 دذذلأ ين  Cordone  ال، ذذ  ة ا  Chandelier   سم ذذ  Lampe   ذذ زيأ،   

Mesure  هلأ ،   Measure  دلن ،   Maon    ا  يةلن،Microphone  ياك،  Millié 

meل  ةه،   Mobile   ي اسام،Médaille ين  لأ،   Minateur ينل،   Menu. 
   دل، ذذذيلن  Quota   دل ذذذ  Crédit   ِدِ  ةذذذت Cartel ن د أ ذذذهقتصووواديةاال

commission دافا ت ،  Manifeste  3ي  ،  Metro  لأا لأيلم،  Moratorium . 
   ب يدذز illantBrبِ َسنذت)ب سنط(  (   Pyrite  Pyrite 4ا ة يذت نحجواراألو  معوادنال

Bronze  بال يت   Platine  اديذت   Trachyte  لأ،ذ سيت  Tourmalineهذي أ   Cidre   
 .  Jaspé   لل  Marion  ، يلن Morganite  5  ،  نيت  Lazure  الزيأ  Cokeدلك

   Rouget   أيديذذذذذت Hargne أد ذذذذذم   Jambon جذذذذذ ،بلن  حيوانوووووات:ال
  دن أل.   Thon   طلن  Chimpanzee زل َشْم    Souné هلدم   Sardineَهْ  ةت

   ا أاشذذذذذلت Patinageا  ينذذذذذ ج    Ascensourانصذذذذذي ن حليووووواتاآلمركبوووووات و ال

Parachute بذلجر   Bougieزينذم     Draisine   ذ يت ِTrain  ي  يذ    Telefrique   
   ش هذذال  Citerne  هذذل ي   Censure  ه د ذذلأ Revolverأية ةذذ   Radom 6أا يم

Chassis لأأخ  شذذCotter   شذذمب ي  Chambera'air  7طلأ يذذه  Torpille   ة يذذز   

Fraisoir ةذ يت   Frein  دذ ،بيلن   Camion  دميذلن   Camion  دلدكذلأ   Concord   
 . Hélicoptére  هييلدل   Landau  8الد ي

                                                 
 قطران. لصيانة الخشب.-  1
 َصّوانة السرير أو خوانة السرير - 2
 بياٌن تجاري. - 3
 يدي أو نحاسي له بلورات ذات لمعان ذهبي.سلفور حد - 4
 ضرٌب من الُزمّرد الَوردي. - 5
 قُبةُ هوائي  الرادار )في الطائرة(. - 6
 اإلطاُر الداخلي للعََجلة، بمعنى َمْخَزن الهواء. - 7
 َعربةٌ على شكِل ُغرفة لها نافذتان ُزجاجيتان. - 8
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ا  ذذذ ج حي ا دذذذ ج   Baroque   اذذذ أيكParc   اذذذ أكHotelن حي يذذذهةوالعموووار  بنووواءال
Bagage ت  ا ذذذيPiscine  بيلدذذذ ج  Blocage  1 بن ذذذيلن  Pension )دذذذت اسال يناذذذم(  

 )دت اسال ينام(   Béton  بي لن Boulevard  2  بلس  أدت اإل أ سام( ( Porcelaineبلأهييت
   Chaletشذذ سال    Restaurant   أهذذ لأان Terrasse ذذ اس  )دذذت اسال يناذذم( Tour  ذذ يأ

  ،ينذذر  Corridor   دلأيذذ ةلأ Cabaret يذذل  د  أ  Cantine   دذذ د يت Garage  ذذ أاج
 .Minimarket ، أدت

  Thermometre    ،ذذذذل،   e Thermogramm 3 ِ ْ ،ذذذذلج ام نقيوووواسالوحوووودات 
   سيب    سي    ،    ، ناألن. Stere  5ه ي   Télemetre 4 يم  

   Generalِجِنذ اض   Gendarme جن أ،ذل   )دذت اسال يناذم(Policeبذلساسن عسكريةال
 ش ض  ،  اسيلز  ، ش  ،لدي لأ  ،ا لأ.  ، أ  Colonel يهديلد

   Estampille   اهذ مبهArchive   حأشذا  E'tiquetteن ا ا يذتمتفرقات حضارية
)دت  Patron  7ب  ين     Prise 6ب يز    Parlementب سم ن    Sténographieاهي ل  افام

  )دذذذذذت اسال يناذذذذذم( protester   ب ي  ذذذذذ ل Pratique   ب ا اذذذذذ اسال يناذذذذذم امننذذذذذ  ا ل(
   بذ يدالم Programme   ب يدذ امBrevet   ب يفاذل)دذت اإل  ي اذم(Protocoleب ي لدذلض

Proclame   لأت ا ذذبPasseport     ا  سلأيذذ Baccalauréat   بيلدنذذلتBloc-notes   
    Beige  بذاجBombardement  8  بل،  أ ي،ذ ن  Pouce  بلاذم  Bordereauبذلأ أي

   Type   بيذم   ذ بيل   ذ ،بلن    ةذل.  Beloteبييذلت  Pic 9باذ    ospherePyrبي يهذ ي 
   Rabot   أابذذلت Défaut      ذذل Dessein    ةذزاةت Dot    يطذذم Garçon ج أهذلن 
) دذذت Régime   أي ذذاك Reportage   أيبلأ ذذ ج Rodage   أي اج Retouche أي ذلش

                                                 
 رصُف الحجارة في الطريق قبل تعبيده. - 1
ر على طرفيه.طريقُ  - 2   السياراِت الواسعِ الُمَشجَّ
ُل عادة بالقياِس المئوي. - 3  ِمقياُس الحرارة، ويُْسجَّ
 مقياُس المسافات. - 4
 ِمتٌر مربع. - 5
 المأخذُ الكهربائي. - 6
 ربُّ العمل. - 7
 عمليةُ قذِف القنابل. - 8
 سنين.عربيها نقّار. آلةٌ يَنقر بها الحّجار الحجَر ذات رأسين م - 9
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 هذذ  فا     Stenographie 1ينل  اةرِهذذ ْ     Stéarine  هذذ  أيت  Stageاسال يناذذم(  هذذ  ج

Certificat    هذ   ي Secrétaire هذن  اض   Central هذلاأيل    Soirée هذلظ اسيذ ض   

Hallها ذذ اك   Systéme هذذيين أ   Cylindre هذذام ةلأ   Sémaphore  شذذذمبيلن   

Champion شنص  Chance  شا  Chef  شذين أ  Signal  2ذ يل   Groupe  ةيذزا   

Visa    نذذ ضق Chanel   دذذ  أ Cadreدذذ  ي   Cadoau د  ذذه   Gargoyle دذذ يز   

Grosseدذالس   Classe  يالذال  د Cliché   دل ذلن   Couponدذلد  يض   Control   
 . 3Ligneسيت     Licence  سا  دس  Conférenceدلد  اس

 

 

 
 يطالية:المفردات اإل -

  م ساس ةر اسي م اسن  ام ةا ذل  ةالرظ د    اسم   ات اإل أ سام ةر اسمصأيا ت االق ص 
هذذبل تسذذ  إسذذ  از هذذ أ اسمؤه ذذ ت اسم ساذذم ي جذذ، بذذه ةذذر ،نظذذك اسي ذذ ت ا يأي اذذم ح ضذذً   ي 

ةذذر شذذيلا ، ذذ  ات ، ساذذم ي   أيذذم ،ذذت   اسنيضذذم  ةكذذ ن سذذ س  ح ذذ اً دبيذذ ًا اإل أ ساذذم ةذذر دصذذ
قذ  دذ ن   ي اذمدم  اق   ت اإل أ ساذم انذ  ،   ا يذ  ،ذت حاذلض إ  ي اذم يال ين حاه إ أ سر.

 . اما ي  م إد  جي  يدالق  ي خ    ةر اسم  الت ا ،ا ي ًا  اد ل أ اإل أ سام
  Bollo  6  بذذلض 5Banchiere  بنكيذذ  4Punto  ُبذذنط Bancoن اذذ دكلقتصوواديةاال

  Tirzo  8   ي هذذلBilancio  7  بيالد ذذل( politela،ذذت اسيلد داذذم  ))  Pollizzaبلسصذذم
   ةذ  لأ Sicurta  11  هذا لأ  Sconto  10  هذملدألpositoDe  9   ةبلزي ذل  Giroجيذ ي

                                                 
 الخطُّ الَضيق. - 1
 يطلقها شاحنو البضائعِ على ما يكتبونه على أكياِس البضائعِ من عنواِن الُمْرَسل إليه ووزن ما تحويه. - 2
 عربيها خّط. خطُّ محيط الدائرة أو المثلث. - 3
 النُّقطة. - 4
 الَصّراف، الُممّول. - 5
 الطابع.- 6
 الميزان - 7
 الدرجة الثالثة. - 8
 بِرسِم األمانة. - 9

 الَحِسم. - 10
 عربيها الَضمان. التأمين. - 11
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Fattura دمبا سذذذذم  Cambiale    َدْمبيذذذذلCambio دل جذذذذم  Codice 1 دلاد  ا ذذذذل   

Contratto 2دل،  دام  Compagnia . 
  Operetta  حي  يذذت)دذذت اإل  ي اذذم( opera  حي ذذ ا3Altoن اسأذذلموسوويقاالفنووون و ال

  )دذت اسيلد داذم(   Teatro    اذ   ي Piano   باذ دل pianola  با دال  بيا  لل  Prova ب ية 
   ط ،بيذتScenarioهذين أيل  Sonnet 4هذلدي ل    Sopranoهذب ادل    Galleryجذ سي ل 

Treumbéta ةذل   ال   Fotografia  ةيلسذلن   Violon ق داأذم   Cornetta ذ  ي   ،   

Maestro . 
   Bisteccha ا ذذم ج    Braciuola ب زيسذذم   Spaghetti ن اهذذ  دي رطعمووةاأل

 ضذذل دل    Salamora5َهذذنملأ      Arrostoأيهذذ ل  )،ذذت اسال يناذذم(  gélatineجيال ذذيت

Adooubbo 6  دل،بلهذ لComposto  دلد ذ ي  conserva    أ ذ ةال ،Martadelle    
 .  Macaroni  ،ن  يدمMarmalade  8  ، أ، ال Maringa  7  ، أينك   Marina، أين 

    ة دييذذمSaco  10هذذ دل ،Biretta 9بي ي ذذل  Birrettaن ب داأذذمزينووةاللبسووة و األ 

Fanella قي يت   Calzino قيلهم   Cappuscio دي م   Calcea   لضم،Moda  . 
   ، دا ذذ  لأ  Canavaccio   د د ةذذ  Tella    ذذيال Batista ن اذذ طاسنسووجةاأل 

Manefttue . 
   اذ ديل Vapour  اهذ  سم  اذ بلأSpina  11  اهذبن دم  jour-Abatن حاذ جلأ ثوا األ 

Bagnio ب ،يه  Baril  ه   لن   Secretario  هام  ي   Simetra ة  ا م   Forchetta   
م   Frappée  1ة ادم  .  Messa، اد

                                                 
 اصطالٌح تجارٌي بمعنى األساس المتفق عليه في المعاملة التجارية. - 1
 الربط. مجازاً المعاهدة واالتفاقية. - 2
 أغلُظ طبقات الصوِت النسائي. - 3
سمية النَمطية. ومجموعةٌ خاصةٌ من السونتات قصيدةٌ تتألُف من أربعين خطاً، أو أي عدٍد من اإليقاعات الرَ  - 4

 يؤلفها الشاعر في مناسبٍة معينة، واللوُن الغالب فيها الغزل والتتابع في السونتات.
 وٌع من السمِك الُمقدَّد.ن - 5
 كتلةُ لحٍم كبيرة تُسلق ثم تَُشُق ويَدخل فيها الثوم مع البندورة. - 6
 ضرٌب من الحلوى على سطحه الفستق. - 7
 نوع من الحلواء. - 8
 ُمربعة يعتمرها رجال الدين المسيحيون. قبعة - 9

 قِنباز. الياقةُ الملفوفةُ على الَرقبِة تُعقدُ بزٍر داخلي وآخر خارجي. - 10
 لببّور. ترُسباٌت جيريّةٌ من مياِه الينابيعِ الحارة.ا- 11
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 بنذذذذ ة     Pastoneا ذذذذألن    Primo   ب يمذذذذل Estimare   ن اهذذذذ م أ دواتاأل

Bandiera أي  با ذذ   هذذبي  ل  Spiritueux  أدذذل  طل Torno ذذم    د   دذذم Casa   د اد

Coppa الطدذذم  Latta  2    ْسيذذLira  سا ذذ ل  Lista  جن ذذل ،  Magenta 3  د داأذذ ،   

Magnetta 4  ، ديلال . 
   Cartouche   خ طلشBomba   بل، م)دت اسال ينام( Parabelloن ب  يلسلحةاأل

 . 6Carabina  ق  ينمFregata  5ة داأم
  . Voltةلسط  Fermat  7ة ، تفيزيائية: ال

 .Keton8 ن دي لن كيميائية
 .  Lava  9  الام)،ت اسالة ينم(  Granitج اديت    Travertineن   اة  يتةجيولوجيال
)إ أ ساذذم ،ذذت اسال يناذذم  Ricetta أاجي ذذ   )،ذذت اسال يناذذم( Influenza ن اد يذذلدزايووةطبال
Recipe )   د يز Crisa    الأي ، Malaria . 
  .  Fragolaَةَ ايسم نةيزراعال

 . Carrozza   د أي  د يز  Tromba   ط ، ل Terezina ن ط زينموسائل النقل
   Villa   ةذيال Veranda   ة دذ ا)دذت اسال يناذم( Balcone ن بيكذلن  عموارالبنواء و ال

 . Locanda   سلد د   Loggia   سلج Casino   دزينل Cafeteria   د ة ي ي  Camera ُقم  
  .Signora   هنيلأ  Signor   هنيلأBarone ا أين  نلقا األ 
 . Billiardo   بيا أ ي Batoni ردن ا  ل ألعا ال

 ة ب ي ذذذم   Stecca 10هذذذ ا م  )دذذذت اسال يناذذذم( Propagandaب ي    دذذذ ا نمتفرقوووات

Fabbrica ة شذذذذام  Fascis  1ة سصذذذذل  Falso  ةذذذذ  ت  Fortuna   ة ، هذذذذذلن   

                                                                                                                                          
 الماُء أو المائعات المبّرد تبريداً خارجياً. - 1
 لخشبّي الغليُظ تُتخذ منه نِجارة البيوت.اللوُح ا - 2
 ِصْبٌغ أحمر ُمزَرق. - 3
 آلةٌ لرفع األثقال. - 4
 الباِرجةُ الحربيةُ أو الُمدَّرعة. - 5
 سالٌح ناريٌّ قصير، فوهته واسعة. - 6
 مبدأٌ ضوئي عن تحديد أقصر األوقات في تعيين مسار الضوء بين نقطتين. - 7
 جموعة الهيدروكربون.بلّوٌر عضوٌي مركب من م - 8
 ُحَمٌم بُركانيّة. - 9

 عربيها َميجار. العصا تُضرُب بها كرةُ البلياردو. - 10
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Frammassone 2 ةيزي ذذذ  Visita  3  ةينذذذلFino    ق أذذذ نCapitaon   قن ييلذذذ   

Canavesso د  هذذذ  ي  Cadstro  4د زيأذذذم  Gazetta  5ذذذم   دل،نذذذ ا   Casa  د اد
Commandante 6 فاذذ ،  Mafia       دنا ذذت ،Machinest   ذذأ ،  Mostra  د دذذم   

Nanna 7  دم  Numero  . 
 

 نكليزية:اإل المفردات  -

إال أنه  .غات تطوراً واستجابة لتطورات سرعة الحياةاللغة اإلنكليزية تعد من أكثر الل

ق مً  ياسي م ا د   اد ل أًا  إال حن حن   دي  اس  ك ،ت حن اإلدكييزيم   ل ه اسم ج، ا د     ايالً 
اإلدكييزيم  اس  د ام  ي،ت  ك إس  ،   ا ي    ج، إس  ج يأ إ  ي ام اس ر اد ميت إس  دبي ًا ،ت 

اإلدكييزيم اس ر اد ميت إس  اسن  ام ق  يضنت ضمت ا الض اإل  ي ام  س ا ةهن ،نظك اسم   ات
 سي م اسلهاأم ياسن قيم سي   ييم ت رص  اسم   ات داإلدكييزيم  ةها ات اسي مم  ياسال ينا

 اإلدكييزيم ةر اسم  الت اس  سامن

   اد لأ،  اذ  internet   اد  ديذت Automatic ن ح ل،  اذ المعلوماتيوة واالتصواالت

Informatic حيفا ت   Offset ا يأ لينت   PowerPoint ب يها ذلأ   Processor  ذت،(
أيمذذذلت   Dish9    ذذذش  Telegram   ي ذذذ ام)،ذذذت اسيلد داذذذم(Telegraph   ي ذذذ ال8اسال يناذذذم(
   ةل لشذلل  Floppy  ةيذل رChat  10  شذ ت  C.D  هذي  ل Remote controlدذلْد  يض 

photoshop   دل لض CoBol   دذل Code   دل،بيذل   Computer  ديبذلأ   Keyboard 
  ديذذذذت   Microsoft   ،    يهذذذذلةت Mouse،ذذذذ يس   Mass-Media   ،ذذذذ س ،يذذذذ   

 . web  ييلword  ييأ networkيأك
                                                                                                                                          

 حركةٌ سياسيةٌ برزت في إيطالية، والسيما بين الحربين العالميين. - 1
 جمعيةٌ عالميّةٌ ِسريّةٌ تعاونيّة . - 2
 األجر. - 3
 . ةالحدّ  - 4
 َجريدةٌ رسمية - 5
 صاحب األمر. - 6
ة. - 7  الَجدِّ
 وحدةُ معالجِة َمْركزيٍّة في الكومبيوتر. - 8
 قرٌص اللتقاط البث الفضائي عبر األقمار االصطناعية. - 9

 عربيها دَْردَشة، ُمحادثة. - 10
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   بلدس Poker   بلد    Baseball   ا   بلض basketball ن ا ه يت بلضاأللعا 

Box)ذذت اسال يناذذم دذذت اإل  ي اذذم،(بلسنذذغ   Bowling  ذذنس Tennis)ذذت اس  د ذذام اسم  مذذم،(  
   Racket   أاديذذت Golfجلسذذا   Jockey   جذذلدر Joker   جذذلد   Gymnastجم ذذ ز

   Goal   دذذلض Cotodustدل لد اهذذت     Cod china   دل لذذينمFootball ةذذلت بذذلض
 . Match ،  ش

   Oscillograph   حيهذذذييل  ال Orthochromatic ن حيأ لد ي،ذذذ  رفيزيائيوووةال
 1  حة يهذذذلض  Aerography  حة يج افاذذذم  Aerologyلجاذذذ س  حة    Aerobic ي اذذذ حة

Aerosol   بي  Beta)  ) هذ  ت،ت اسال ينام دت اإل  ي اذم  Stat  )ةنذ   ين 2)،ذت اسال يناذم   

Phanatron3 دلد كت  Contac  د ليه ،  Maxwell  4 . 
د ذذذام اسم  مذذذم دذذذت )،ذذذت اس    Turpentine    ذذذ  ن يتBenzene ن بنذذذزيتكيمائيوووةال
   6Marcasite  ، د ذذيت  Gasoline  دذذ زيسيت  Fluor  ةيذذلأRhum  5  أيماسال يناذذم(

 د  ين  هي أيد  لن. 
  Sketcher   ه  لذ  Doubling    ي ذالجDoubling    بيذج jazz ن جذ زفنوون ال

   دذ ،ي ا  Castد هذت   Videoةيذ ةل   Fonoghrafosةذذلد  ال  Foxtrot  7ةلد ذ  يت

Camera   ييل أا،ذ، Melodrama ا ذ يةييك،   Microfilm  ييل أا،ذ،   Melodrama   
 ه أ،لدا  . 
  T-Shirt ذذر شذذي ت    Twins  ذذلينز   Eye liner ل الةنذذ   نزينووةاللبسووة و األ 

   ة شذذيتShort   شذذلأت  Smokingِهذذملدت   Style هذذ  ةه   Charleston جيا ذذ ل

Fashion   ةلد  لذيت Foundation    لل دذ ي Cowboy    دلسياذل Collier   اذ   ل، 

Make up . 
 .Mohair ،لهي    Diaper    ب    Debak    ا  Gheet ن جيتنسجةاأل 

                                                 
 ذُيراٌت ُصلبةٌ أو سائليةٌ يحملها الهواء. هباء جوي. - 1
 بادئةٌ تشيُر إلى كوِن الوحدةِ من الوحداِت الكهربائية. - 2
 صماٌم غازٌي ُمقّوم ذو كاثود ساخن. - 3
 وحدةُ الدَفق المغنطيسي. - 4
 ُمسكٌر ُمخمٌر مستقطر من قصب السكر. - 5
 بيريت الحديد األبيض. - 6
 اسُم رقصٍة أمير كية األصل، معناها نطة الثعلب. - 7



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    72

،ذذذت اس  د ذذذام دذذذت  Bar (  اذذذ أ Ice-cream ن ح ذذذس دذذذ يكمشوووروباتالو  طعموووةاأل
   Sandwich هذ د ييش   Drops  أي ذس  )دذت اسال يناذم اسم ذهخ  ( Beer بيذ    اس ي، داذم(

    هذذذ ت  يغCocktail   دلد يذذذه Grapefruit   د ي ذذذلن Grapefruit يذذذل ةذذذ يتد  

Hotdogيي  ر   Whisky. 
 بلسمذذ ن   Bulldozerبلسذذ زأ  bass اذذ ص   Autocar ن حي لدذذ أوسووائل النقوول

Pullman باذذذ  حل  Pickup د ذذذر     Taxiاد ذذذلأ     Tractor )ذذذ ام)،ذذذت اسال يناذذذم    

Tramادزيذذذذذذت    Transite   جيذذذذذذذلJeep    ة دذذذذذذلن Waggon    سذذذذذذذلأل Lorry   
 .  Microgeep  ،ا  يجيل Microbase،ا  ي ا ص   Motorcycle،ل لهاْ ه
   Ticket  ا يت    Transistor   ادزه لأ   Pence   بن م Block ن بيلكدواتاأل

    Condistion  دلد  لذيتGlobe  ديذلل  Clax  دالدذسGallon 2د سلن   Store 1ه لأ
    Microwave  ِ  ،ِ   Mixer   ،    يي Pendent  4  ، دأ طيتnotypeLi  3سينل يل

 .  Winch   يدش Hydrophone   هي ةلن  Nylon   دييلن  Neon ديلن 
  )،ذذت اسي يناذذم(   Torpedo لْأ يذذ   )،ذذت اسال يناذذم دذذت اسيلد داذذم(  Tactic  ن  ك اذذسوولحةاأل

 .Dumdum  ، م  Dreadnought    أ دلاTerylene   يييت
 . Yard     أ )دت اسال ينام( Pound ن ا يد قياسالوحدات 

 .Freezer  ة يزأ  Furnace ة ن    Fireplace ن ة ة  السثا األ 
    Hall هذلض    Coffee shop دذلةر شذلل   Superdelux هذل   ةيلدس :ةوالعموار  بنواءال

 . Workshopَيْأشم
 .  Hysteria  ي ي   ه  Cancerدلد    Snare  5ن هن أحيويةالو  يةطبال
  م ذ ك  )دذت اسال يناذم(   Balsamiteَبْي مادم  Bamboo ا ،بل    Ophrysحة يس زراعية:ال

Tombac )هذذ  أدت  )،ذت اس  د ذذام اسم  مذذم دذذت اإل  ي اذذم Starken   ذذ سن لس Galantine  
 . Cocaine دلد ةيت  

                                                 
 ستائر معدنية - 1
 من مكاييل المائعات. - 2
 نةُ طباعِة تنضيِد السطر مسبوكاً بكامله.آلةُ لصِق أحرِف الطباعة. َمْكنَ - 3
 سلسلةٌ ذهبيةٌ يتوسطها َحَجٌر كريٌم تُحلّي به المرأة صدرها. - 4
 أداةٌ تُستخدم في العملياِت الجراحيِة إلخراجِ البولب وغيره. - 5
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   هذذذ  ن يتاسيلد داذذذم( )،ذذذت اس  د ذذذام دذذذت اسال يناذذذم دذذذت Topaz ن  ل ذذذ زحجووواراألمعوووادن و ال

Serpentine 1    اSard  2  دلأيهCoral  . 
   بنكنذلت)دذت اإل  ي اذم(  Pentagon  بن ذ  لن Valve  3  بيذا Extraن اد ذ  امتفرقوات

note-Bank بلهذذذذذت  Post  بلشذذذذذه  Bushel  )بيل  افاذذذذذم4)دذذذذذت اس  د ذذذذذام اسم  مذذذذذم   
Biography )ةذ )دت اس  د ام ،ت اسال ينام دذت اإل  ي اذم    Tide  5ذلل   Top  جلسذ ن   

Golden   هذذبلأSport هذذ  د اأ   Standard هذذ لك   Stock   هذذل   Super     ِهذذ س
Sex   شذذيت shilling    شذذا Chic دذذ ب ت   Captain دذذ ش   Cashدذذل ر   Copy   

   ، ذذ    Miss  ِ،ذذس  Mark  ، أدذذمCommittee  6  دل،ي ذذل  Collectionدلسكلذذيت

Master ز ،ِ   Mrs    لِ ْأن،Modern هذ ل دذالس   High class    ه ةذت الةذتHigh 

light     ييأWord   يي ن Weekend. 
 

  لمانية:المفردات األ  -
دي  اس  ك ،ت حن ،نظك اسي  ت ا يأي ام د دت   ذ نيت ا إل  ي اذم ي اسال يناذم إل نذ ء 

يذذذ  ،ذذذت سي ذذذ ت د ةذذذ    ناذذذم  ك  ذذذر بن  ذذذي   ا ضذذذه ،ذذذ  ةيد دذذذت ا سم داذذذم س   يذذذ   إال حن اسي ذذذم 
  .ي  ضه دظ م اس  ديل اس ل   مح سي  بزي    ،   ا ي  زي    ياهنم

إسذذذ  حاذذذلض  ،نظميذذذ  يي جذذذ،  ،اذذذ ي   اذذذماسم ذذذ  ات ا سم داذذذم اس ذذذر اق  ضذذذ ي  اسن  إن 
 اسنيمام. يينصلد ،نظمي  ةر اسم  التإ  ي ام حي ال ينام  

  Vaselineة زسيت  Glycine  1 يا يت  Buna  8  بلد Bakelite  7ن ا دييتكيميائيةال
،ذذت )   هيذذ ييتHornblende 4هلْأديينذذ    Martensite 3، ْأ ينزَيذذت    Kraft 2د اةذذت

  .heros )5اسال ينام 
                                                 

 حجُر الحيّة . سليكاُت المغنيسيوم الصخريِة الُمَميَّأة. - 1
 ضرٌب من العقيق األحمر. - 2
 َصّماُم كاوتشوك أو مّطاُط السيارة. - 3
 لتيراً. 35ِمْكياٌل سعته حوالي  - 4
 ذُروٌر يُْستَْعَمل صابوناً. - 5
 جمعية. لجنة. هيئة.مجلس. - 6
 راتينج اصطناعي . - 7
 َمطاٌط اصطناعي ُمبلَمر. - 8
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  .Fahrenheit   ةي دي ةت Gauss ن   يسئيةفيزياال
   دا ذه Cobalt دل يذت   جذنس  زقذلن )دذت اإل  ي اذم( Batholith ن ا  لسيذتمعوادنال

Nickel . 
 أيبذذلس  )دذذت اسال يناذذم( Paraffin بذذ اةيت  )دذذت اإل  ي اذذم( Enzyme ن حدذذزيكحيويووةال

Ribose 6  د أي يتCarotene . 
 .Leishmania سالم دا   )دت اإل  ي ام( Allergie اسي جا    Aspirin ن اهب يتيةطبال
 . 8Marzipan  ، ا  ن  Kapoz  دبدلسCandi  7ن قن طعمةاأل

  Thermite    ،يذذتBathomete9  اذذ  ل،  )دذت اإل  ي اذذم(  Ozoneزين ن حي متفرقووات
    Graphite    اةيذت  Switch  هذلي ش  Spray  هذذب ل  Gestalt 11  جلذأيت10

 .  13Mauser، يزأ   Lanthanides  12سن  دي ات
 
 سبانية: المفردات اإل -

 بنذ يأ    patata  اأ طذ  Banana  ا د دذ  Bacalاذ قلض   Harina حأينذ ن يوةزراعال

Poemdora ذذغ     Tabaco   ط ذذ ظ Tabaco طمذذ طك   Tomato    ة ديياذذVanille    
 .Quina   دين  Cacao د د ي
 .  Infirior  ة يلضTraba  2  ط ابقDimid  1 ا،ي اب دامر   :نسجةاأل لبسة و األ 

                                                                                                                                          
 حمٌض أميني بسيط يدخل في تركيبة البروتين. - 1
 ّب الشجِر الُمعالج بيكبريتات الكالسيوم.ورُق لدٍن من لُّ من السويدية.  - 2
 محلوٌل جامدٌ من الكربون في الفوالذ الّصلد. - 3
 خاٌم من سيلكات الكالسيوم والمغنسيوم والحديد. - 4
 غاٌز خفيف بدون لون، ال يحترق، يُستخدم في البالونات والسفن الهوائية. - 5
 سكٌر يُوجد في فيتامينات وإنزيمات عديدة. - 6
 َعسُل الُسكر إذا ُجمد. - 7
 نوٌع من الكاتو باللوز. - 8
 ِمقياُس األعماق. - 9

 مزيُج ِلحام )شديد االحتراق( من مسحوق األلمنيوم وأكسيد الحديد. - 10
(: معناه الشكل أو الصيغة، ثم أُطلقت على مذهب مشهور في علم النفس وفي التفسير الفلسفي للوقائع - 11

 ة.المادية والبيولوجية عام
 عناصٌر أرضيةٌ نادرة شبيهة باللنثانوم. - 12
 سالح ناري. 13
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    Don   ين piola  5  بيذذذلالTornado  4   لأدذذذ  يBaléro  3ن اذذذ سي يمتفرقوووات
 . Sauceَالص  Zapatiه د ا      Reulأي ض

  أسماء األعالم:مقرضات أجنبية تنسب إلى  -
دمذذ  حن هنذذ ك ،صذذأيا ت حجنباذذم شذذ ئنم ةذذر ،نظذذك اسي ذذ ت  ن ذذل إسذذ  حهذذم ء حدال،يذذ  ،ذذت 

 بيي أهذذا  )د ذذ م إسذذ  دذذ سك ة د ذذر(  Pasteurلأ  َا ذذ اسمخ ذذ ديت حي اسمب كذذ يت  ،ذذت ، ذذهن

Bilharziosis  ةيلأيذذذمدر()د ذذذ م إسذذذ  طبيذذذل حسمذذذ    Taylorisim  6ذذذال    Tesla    
   هذذ   م 9Diesel ةذذزض    8Jouleجذذلض  Glauber  7  جيذذل    Gestaltجلذذأيت

Sadism 10  يس  Gauss 11   12  اه مGraham   13ُ ُيك ينامGloxinia   اس ذلأ ك 

Algorithm 14     ذذذذذذلدي Gunnera 15  هة ينذذذذذذFresnel  16   ةيذذذذذذلدسPhlox17   
قاصذذذذذذ يم   Volt  1ةذذذذذذلسط     19Fuchsiaةلشذذذذذذا   eitFahrenh 18ةي دي ةذذذذذذت

                                                                                                                                          
في المغرب هي سترة نصف عليا، إال أنها بأكمام مزررة، تُلبس فوق البدعية للشبان، ثم دعيت بالكبوت بعد  - 1

 أن قلد فيها الكبوت.
الغابة أو السفر أو  في المغرب هي  لفائف من جلد، تلفها نساء البادية على سيقانهن عند التوجه إلى - 2

 التسوق،على نحو ما كان يفعل رجال الحرب من الروم وتستخدم اآلن لقوائم الخيول.
رقصة إسبانية في النظاِم الرأسمالّي التقليدّي يكون العمُل المأجوُر هو الشكُل الرئيسي الستخداِم قوةِ العمل..  - 3

 وِسترة فضفاضة.
 إعصاٌر قَْمعي. - 4
 اب ينطوون فيه على الظهور من مسافات تحد بخط.نوع من األلع - 5
 نسبة إلى عالم إمريكي: وحدةُ الحّث الِمْغنَطيسي . - 6
 )نسبة إلى كيميائي ألماني(: كبريتات الصوديوم، تُستعمل كمسّهل.- 7
لحرارة ماليين إرغ(. وظاهرةُ جول هي تولّدُ ا 10نسبة إلى فيزيائي بريطاني: وحدةُ قياٍس للطاقة )تساوي  - 8

 في جسم مقاوم عند مرور التيار الكهربائي عبره.
 .نسبة إلى مخترعه األلماني - 9

 نسبة إلى دي ساد(: مذهُب اللذةِ الجنسيِة ظهر في القرِن الثامِن عشر. )- 10
 )نسبة إلى اسم عالم رياضيات ألماني(: وحدةُ الَحّث المغنطيسي ماكسويل للسنتيمتر مربع.-11
 العالم(: قانون كيميائي في انتشار الغازات.)نسبة إلى اسم - 12
 نسبة إلى عالم نباتي ألماني(:  سلطاُن الزهور. )- 13
 نسبة إلى خوارزم(: الحساب الرمزي. إجراُء العمليات الحسابية بإحالل األرقام الهندية محل العبارة. )- 14
 ) نسبة إلى عالم نبات نرويجي(: جنس زهر.- 15
 دَور في الثانية. 10نسي(: وحدةُ تردٍد تساوي )نسبة إلى فيزيائي فر- 16
 )نسبة إلى نباتي محترف(: قََبس. جنس زهر من الفصيلة البوالمونية.- 17
 )نسبة إلى فيزيائي ألماني(: مقياٌس لدرجة غليان الماء أو تجمده.- 18
وٌن أحمر متوهج يشبه زهرةُ الجميل في دمشق. اللوُن الزهري، ل .نسبة  إلى عالم نباتي ألماني(: الفحشا )- 19

 زهرة الفوشيا.
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Caesarian2   3د ،يياذCamellia     سالذذم داLeishmania 4   ْد ذذليه ،Maxwell5  
  Hertz  9  ذز   ه  Newton8ديذل ت  Mendeleeff   7  ،نذ سيا Mauser6،ذ يزأ  
 . Watt 12ياا   Hoya11 هليم  Heuchera  10هلشي  

 
 الفارسية: المفردات  -

اسكيمذ ت اس  أهذام إسذ  اسي ذم اسن  اذم ،نذ  اسنصذ  اس ذ هير  دظذ ًا سيمذ ل اس   اةذر   خيت
يديذذ  ،ذذ د اسنصذذلأ. يقذذ   يذذت ياسنالقذذ ت اسم    سذذم بذذيت اسنذذ ل ياس ذذ س ديذذ  حد ذذ  ،ذذت اذذني   

،نذ  اسِمذ م ي،ذ   حن  كذلن ديمذ ت اهذ نميتديم ت ة أهام د ة      خ م ةر اسن  ام اسا ة ذم  إ،ذ  
اسن  اذم اسا ة ذم دذت ط يذق اسي ذم اس  داذم اس ذذر  اسي ذذمإسذ   ديمذ ت  خيذت ة ً   حي زاسذت   ذ خ م رذ

 د دت    نيت د ي ًا ا يم ت ة أهام س لسي  ،   ات ي،صأيا ت ج ة  .
ةالرذذظ حن ،نظذذك اسكيمذذ ت اس  أهذذام   ذذهسا ،ذذت حد ذذ  ،ذذت ، ذذ    س لسيذذ  ديمذذ ت ج ةذذ  . 

 ، هن
 .گ  ن ،م م(  ) ة أهام ،ت  هلن  ال م+  گها

 ) ة أهام بله  ن ،تن بل"اسنأ "+ ه  ن"،  ن"(.    ناُ 
 (."" اسلن ا ُأيشن "+ پاش" ح، م حي ،م ،مَبال أيس )ة أهام ،ت 

 )ة أهام( ُگه )يأ ( + د أ)أُّ، ن(  ن أيَ جُ 
                                                                                                                                          

)نسبة إلى فيزيائي إيطالي( : وحدةُ قوة كهربائية، القوة التي تحمل واحد أمبير من التيار ضد مقاومة واحد   - 1

 أوم.
 ق.م(: عملية توليدية جراحية. 44نسبة إلى حاكم روما يوليوس القيصر ) - 2
شجٌر تزييني دائُم الُخْضرة ذو ورٍق  . لفرنسية(: زهرةُ اليابان)نسبة إلى عالم نباتي(.)التينية عن طريق ا- 3

اق وزهر كبير وردي أو أحمر.  برَّ
 )نسبة إلى اسم العالم(: حبةُ السنة)حبة حلب(. مرٌض يَحدث نتيجة لسعة ذبابة ما.- 4
ثة الذاتية، وعن طبيعة )نسبة إلى فيزيائي بريطاني(: وحدةُ الدَفق المغنطيسي. ونظريةُ ماكسويل لقياس الُمَحا - 5

 الضوء الكهربائية المغنطيسية.
 األلماني سالٌح نارٌي باسم مخترعه - 6
 )نسبة إلى كيميائي روسي(: جدوٌل لترتيب العناصر الكيمائية. - 7
 ألف داين. 100نسبة إلى فيزيائي إنكليزي(: وحدةُ قوةٍ في نظام المتر. كيلو غرام ثانية تساوي  ) - 8
 لى فيزيائي إنكليزي(: وحدةُ الذبذبة في الثانية.نسبة إ ) - 9

 نسبة إلى عالم نباتي ألماني( . جنُس زهر من الفصيلة القلبية. ) - 10
 .نسبة إلى بستاني إنكليزية(: زهرةُ الشمع ) - 11
 = جول في الثانية(.-نسبة إلى مهندس اسكوتلندي(: وحدةُ القدرة الكهربائية )واط ) - 12
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 ) ة أهام گلأ+ پ  حل قب  اس جه( لأَ لْ جَ 
 ) ة أهام ،ت   أن ا ل+ بپشن ح، م(ييشأْ  َ 
 أيز)ةلم(+د ،ل)  أيو حي د  ل( ( ،ت ) ة أهاميزد ،لأُ 
 َه   )ا أ (+)  ل ، ء(  ) ة أهام( ،ت  ال ْ هِ 
 د )اسبيت(+ خ ا )أل(.  )ة أهام( ،ت  ا خُ دَ 
 ُد  ر)زد أ(+ ك)دال،م اس ص ي ((  )ة أهام ،ت  َ  ْ دَ 
 حدگلت ن إا ،+ ا نن ر ،رن حل ر ،ر االا ،(.  )ة أهام(،ت  ن َ لْ دُ 

 .بيت )خ دل(+ ،اخ دل )ة أهام(،ت )،ر( خم 
 ييم ت إ   ز ،  الت اه نم ض اسكيم ت اس  أهام ةر اساملض اس  سامن

ن اهذذ  د خ  ادكنذذ أ  ا تد ذذ ن  اذذ بلدج  بن  ذذج   ذذ دج    د ذذ ن   ذذلت  جذذ يأس  ةيووزراعال
جينذذ أ   اأجذذيت  أيدذذ   زسلقذذم  زدزسخذذت  زدبذذق  هذذ  دو  هذذ ة   هذذ ال  هذذ خس  هذذ ي  هذذي ك  

ن  هلهت  ش   بيذلا  شذمن أ  شذي ادج  شذلد أ  اذن أ  دنبذ   همي   هنبه  هن   ن  هلأد  
ة  ق  دلهم  سخنم  سيي   سينلة   د أدج  دييلة   ديه  ه ج  م  ه طم ن  هييذلن  يأ   يشذنل  

   هميت. 
ا بلهم  بي أ    د يت  ن حأ، ن  ا تظ  ا ط ش  ا سل م  ب شت  والمشروبات طعمةاأل

شذذذي   هذذذ   ج  هذذذ    ز،ذذذ يأ   ز،ذذذزم  أشذذذ ل  خذذذلان   ُخلذذذ ل  ُخلذذذ  أ  ُجذذذالل  جذذذلز  جذذذ  ظ 
 سلزينج  دامب شت   خن . د ،و  د  ل  دن   د  ل  ديالم)ديا م(  ة سلتج  ة ز ظ   شلأ م 

شذذذلأل  ُاذذذ د  م  هذذذنألأ   أهذذذت   أ  ذذذم جنذذذ   جي أدذذذ    ُبذذذزظ  ن بذذذ  ط  موسووويقاال
 ن. ، هلأ  د ل  ي دب   د  ان  دم ن  دم د م  طنبلأ  طبن م  انلج  

ه  ذذذي   هذذذ  جم  هذذذنك ل   يشذذذ    يالل     ذذذق  جن ذذذل    خذذذت   خ ذذذ يان ن ثوووا األ 
  د  ا ن.من ان  ش شا  ش
جنزيذ   جذ  ض  جذز ان   ب ياز   ياس  ج ة ان  ج  ذ ن ب د أ   ب ش م  ب جه  ندواتاأل

هذذاو  أدذذ ج  زدبذذ ك  زدبيذذه  زد يذذ   زيذذلا   أاذذ ص  بذذلس   أابذذزيت   أ ذذ س  خذذ     خن ذذ   
شذذذذنكه  شذذذذل    شذذذذلدم  اذذذذن يظ  اذذذذي يج  طبذذذذق  طبياذذذذم  طلذذذذت  شذذذذلاض)جلاض(    شذذذذ دلش 

قأ ،يذز  دب يذذت  د ذذ    دلذذ   ن  د كيذ   دينذذ   ديذذاك  دذذلز  ق سذذل   طلا ذم  ة جذذلن  ةن ذذ ن  
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سلسذذذل  ،ذذذ  ان  ،  ادذذذم  ،ذذذ ز  ،ذذذ زال  ، قذذذلس  ، ذذذلك  ،ن ذذذ    ،يذذذ   ،يذذذ ظ  ،ينذذذ   دذذذلد    
 ديزك  دال ن  ديياج)ديييت(  ه ين  هل ج  هاأيم. د أجيه  د أجييم  د  اش  د    دل ء  

جذذلأل  خذذلت   زدذذ أ  هذذ  م   اذذ بلج  ب سذذم  الذذت  الذذ ي    ذذ زل  جذذ  بيذذ ا  لبسووة:األ 
هذذبن لدم  هذذ  ه  هذذلاأ  شذذ ض  اذذ ، ل  ط س ذذ ن  ط  ذذلش  ة ذذ  ن  ق ذذش  دذذ  ان  دل لذذم  

 ُدال   دم   هن ام    أظ    قم  ةيمق.
 أةذذس   أقذذه   ،ذذق   ي ذذ أ    ة ذذ ج  زأدذذش  زيذذق  زيذذ      ذذم  جذذلخ  ِخذذز  األنسووجة: 

 ُه دظ  هن س  ش  أيان  قز.
 ن زئبق  ز  ج   ةلالت  ةي يز   لك. حجاراألمعادن و ال

بام أه  ن  بيل  ج     ج  أ  جالهق  جلهق  خ ن  خنذ ظ  خلاجذل   :ةعمار الالبناء و 
دذذ س  دلذذ   دي يذذز  دذذذلخ   أهذذ      هييذذز   يأظ  أز اظ  هذذ ا    هذذ  ال  اذذيلان  طذذ بق  

 ، أه  ن  ،اخ دل  ،ي ان.
 ..ها     شاش  د ج. ن  ي يت   يه ل لعا األ 

ن اذذ ز  اأذذم   ذذ أج    هذذم  جذذؤتأ  جذذ ،لس   سذذق  زأاةذذم  هذذبي ج  هذذيا     الحيوانووات
 هملأ  هن  ل  هل ظ  شي ، ن  طا لأ  ةيه  ه ،س. 

  شذذذ هيت  ش هنلذذذ    شذذذ ييش   يميذذذ   حهذذذ  ت  خذذذ ةلل   ا ذذذم  شذذذ   بنذذذ أ  شذذذ  األلقوووا : 
 د     قي ، ن  دي ، ن  داخا   ه دك.

حدمذذذلتج  اهيذذذييج  ا أيذذذ ء  اذذذ زاأ  ا  ذذذ    اخذذذت  ُبذذذ   ب  نذذذ   بذذذ زظ  ب طيذذذه   متفرقوووات:
ا ذذ  ن  الذذأم ن  بذذنج  بنذذ   بنذذ اأ  بنزهيذذ   بيذذ ج  بييذذلان  بل قذذم  بيذذ أ    دذذ ن   كذذم  خذذ در  

أ    أزل   أييذذش   هذذ ل   هذذ لأ   شذذت   ةذذ ا ن   أ ذذ ن     خذذ ض  خ شذذلم  خ دذذلن  خلأدذذق
 ةذذذلان  أدذذذ   أزتظ  أهذذذت  أهنذذذ ،ج  أيهذذذك  أيشذذذت  زاج  ز ذذذ ظ  ز ذذذلن  زأا شذذذ ام  زأجذذذلن  
زأيذذذ ل  زد  ذذذ   زسذذذا  زدذذذ ةق  هذذذ تج  هذذذ لظ  هذذذ يه  هذذذ جيت  هذذذ خلش  ه هذذذ م  هذذذ   م  

  ذذ ء  سذذلزيت  هذذي ج  اذذ م  طذذ زج  طذذ از  ة هذذو  ة ،ذذ ن  ةيذذ س  دذذ أ  دذذ    دذذش  دلذذي    ه
 ، ز  ن  ،ي ج ن  د خ    دل  أ  دمش  دملتج  دلأيز  ه اب    هييم ن. 
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 نةالتركيالمفردات  -
أهام    س،  بيت اسن  ام يا  مام  ام اسي م اسلهاأ د دت   إال حدي ،نظمي  ،ت حالض ة أهام 

ا  ل  دمذ   ذه   م. ،نظك ،   ا ي  ،ت اس  أهذا خالض اس     اسن م دام اسي م اس  دام متإت اه 
هذذذذنم ،ذذذذت  600اس  دذذذذر  ذذذذه  ًا دبيذذذذ ًا اذذذذ   ل اس  أهذذذذر ياسي ذذذذم اسن  اذذذذم.  ةخذذذذالض حد ذذذذ  ،ذذذذت 

اإل،ب اطلأيذذذذم اسن م داذذذذذم  ياسي ذذذذذم ا  باذذذذم ياإل اأيذذذذذم سن،ب اطلأيذذذذذم دذذذذ ن ،زي ذذذذذً  ،ذذذذذت اس  داذذذذذم 
ةذذر  ن م داذماس نذذ  هذملا اإل،ب اطلأيذذم ي م يهذذل ،ذ    ذذم  اسن م داذم اس  داذم. ياس  أهذام ياسن  اذ

اساذذ ل اسن سماذذم ا يسذذ   ي ههذذاس جميلأيذذم   داذذ   خضذذنت اسي ذذم اس  داذذم إسذذ   إاذذالر ت 
 اهذذ  نتس ليذذم ياهذذنم اسنأذذ ظ ا اذذ    أااأذذم اسي ذذم اس  داذذم اس ذذر  هه ذذت رذذ ة ً   دذذ اك  ياس ذذر 

. يمذذ ت ج ةذذ   ، ذذ م   ،ذذت جذذ يأ   داذذمد   يريذذتاسن ةذذ  ،ذذت اسكيمذذ ت اسم ذذ ن أ ،ذذت خالسيذذ  
،ت اإلاالر ت اس م فام اس  أيم ةر تس  اسلقت  يةر  اليذه جذزء  االح اسي م جزءاً يد ن إ

  م 1927اس ر ق م بي  ،صأ   ح   لأك ةر د م   اسي ليم اإلط أ ا يه، سناالر تةر 
قذذ اأًا ب   يذذ  اسي ذذم اس  داذذم دذذت ط يذذق دمذذه ر يةيذذ  إسذذ  اسال يناذذم  ي ذذك  ن اذذم اسي ذذم إت ا خذذ  

اسي م اسن  ام ياس  أهام  يتس  ،ت خالض  هسا  اسمن جك  ي لسي  اسم ذ  ات   اس  دام جزئاً  ،ت
 ي ألي ه   ي ن ء اسمصأيا ت.

،ذذ، اخ  ذذ ء  اخ  ذذت اسمم  ضذذ ت اس  داذذم اس ذذر  خيذذت اسي ذذم اسن  اذذم ،نظذذك حنالرذذظ 
  ألأ اساا  .اله  ن ئي  ،، اه خ ا،  ي  حي 

 اساملض اس  سامن ييم ت إ   ز ،  الت اه نم ض اسكيم ت اس  دام ةر
ج يأ،ذل جذ ،ق    سذر  بذل   بل ذم  اصذأيق  امذالي   ا ذأ ،ل  ن حيأطلأ مذل  طعمةاأل

هذذذذذ ق  هذذذذذلأدل  شذذذذذب قلقل  شذذذذذيق  شذذذذذنكياش    )ضنضذذذذذ ،ل( ي أ،لحي شذذذذذ يأ،ل  ُجذذذذذق ،يذذذذذبت  
 قامذذق  قامذذم  ديدذذم دذذ ش  دن ةذذم  دذذلاج  ق يأ،ذذل  ديذذ ان شالذذب ك  ط اشذذر  ط اطذذلأ  طلاشذذر  

 ةب ظ  ة ،  ن.   الد ر ضلسمل  
بن  ش  ا زاأ  ش  ا ش ج ييس  ا ش    ن ح    حةن ل)دت اسال ينام(  حيضل ا ش لقا األ 
   يأ  ةلز  شر. قلس ر    ة   اأ خ ق ن  خ  لن   جن أ،ل  ج ييش ج ، ام   با     با  
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بي قذذذذذ اأ  بيذذذذذ ظ  ج خ دذذذذذل  طذذذذذلل  ةلذذذذذ   ةلذذذذذن    أك  زا    عسوووووكرية: الالمفوووووردات 
 ديدم.د ادلن   يي   قنبيم  ا  هر  ق ظ  

جز،ذذم  جينذذ   جذذ أيخ     دذذلاز  بلد ذذلظ    هذذل،م حيديذذ  )حيديذذ (  حد أي ذذ   لبسووة: األ 
ُديدذم  دم ذر   قن ذ ز  ُدذ ك قيذ مت ِقل ا  ش الدر  الس  ن   سم ن  جيييت  جم شي   جن ا ن  

  لمق ) لم (  ةي . 
  ص)،ت اس  د ام(  دز .ن  ن ل)،ت  اد يه اس  د ام(    س   جب   جن نسجةاأل 
ب ادصذذم  ب  ذذه  ب دذذلطر   ذذ ت    يذذ در)حةيلن(  جذذ ُد ك  جخ  سذذر  جييذذ   ة: يووزراعال

  شير  شلة ن  دلمش. 
  قلسأق.طلال   شاش  ا ج  ط ام  ط هم  ش    ،ي   ش  بلأ،    نثا األ 
ن اذذذ أ   بذذذ جك  ب  ذذذ ن  ب  ذذذر  بيأذذذم  بيذذذ   بلاذذذيم  بل ذذذ ز     ذذذادم  جذذذ قمق  دواتاأل

ق   ل)د  ذ ل(   دلج  ج دادم)ف  ن(  ج ،ل  جأه  جم ل  جنق  جلد دل  خذ زيظ   قممذ ظ  ج
 ،أ   ن  ،نكي   د ق  ةلأ  ن. ق ايدم  قم م  د ي   دزس   د  يت  دلس   

طذذ بلأ  دنبذذ   بذذ أيم)دت اسيلد داذذم(  ا زاأدذذ ن  ن حأزخ دذذل  حد ا خ دذذل  ةعمووار الالبنوواء و 
 قن ظ  دالأ.
 ا  .جنُ س  با  ر  أ  ا  نك موسيقا: ال
  قأنم.جلد در  بلأ   ا    حيوانات: ال

ن الذذخنل  الذذي   الذذن   اصذذك  ا مذذل  املذذاش  ا  ذذر  ا ياذذ   بذذالس  بليذذ   متفرقووات
   اذذ    م جذذر  جذذذ جلأ) ة  (  جبذذق  ج ذذذ أ   جذذ يض  جلقذذذم  جذذلض  جذذذل،    خ اذذ أ  خ جذذذ ا   

يذذذذ   ق دذذذذ ص  قأذذذذز  قنبذذذذلز  د ذذذذك   ادذذذذش   ا،ذذذذ     يذذذذر   ، ذذذذم   يدذذذذك  زدكيذذذذهع هذذذذال،ي   ق ق
 دلج ل  دلج      ير بلي     ةأم. 

 
 المفردات السامية:  -

اس ذذذر   ذذذ خ م ةذذذر اسي ذذذم  إن اسم ذذذ  ات اس ذذذ ،ام )،ذذذت هذذذ ي دام ي أا،اذذذم ي شذذذلأيم يدب يذذذم(
اسن  اذذذم اسا ة ذذذم قيييذذذم ي،اذذذ ي    يقذذذ    نذذذل هذذذ ا اسك ذذذ ل إ ذذذ أ  حاذذذلض انضذذذي  سصذذذنل م ،ن ةذذذم 
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انضذذي  ،ذذت حاذذلض ،لذذ  دم بذذيت هذذ   اسي ذذ ت ياسي ذذم اسن  اذذم اس ذذر  ن مذذر إسذذ  حاذذيي   دظذذ ًا  ن 
 ا ه   اسي ليم اسلار  . 

 ا س    اسم    سم بيت اسن  ام الهام   م ه انل م ،ن ةم حاه اسكيم ت اسمل  دم ي 

 اخ الل سم  بينيم  ،ت اس  اخه اا ك اد ل أ اعأا،ام دي   ياعأا،ام حي "يأي  ي " اس  ي دام 
ةر اسل ظ اسم لهأر  ا إلض ةم اس  ان   ها  اسص    ي سي   ي  ةر هلأيم اسأباعام  

،ن  اسم ن اس  ه، ظ.م اس  اسم ن اس  ا، ل.م ،م   ننر حدي   يت اسي م  ي،ص  ي ال  ة أس
 .هلأيم اسأباعام دال خم م دل  ق د ً  اسمليم س  ئ 

 اس ةنام ياسزأادام. ييالرظ حن ،نظك اسم   ات اس  ،ام  ب ز ةر اسم  الت 
ن  يمذذذل    ذذذلأا   شذذذبيت  شذذذن ديت  شذذذم س  ق ذذذاس  د ي يذذذلن  دنا ذذذم  دينذذذلت  الدينيوووة

 ،يكلت. 
 ن بيدلا   اأيخ   اسام  ه  جه  شملا  د طن ا   د ةس  دز     دم  ل  سلز.  الزراعة
 ن شالسعام  ط ،لهم.الطعام
 ن ط بام  ط رم.األلبسة
 ن ق يم  د ك.األدوات

 شبلا  الص.  نالحيوانات
ن ا هذذلأ  ببذذل  بذذ ج   أ،ذذج  شذذ قلض  شذذبلأ  شذذالاأ  شذذ ا   شذذيا   شذذم   متفرقووات

 شن ض  طل    د م يم  د  لن  ة ان  ة ةط  د ش  د طلأ  د قلس  ها ه. 
 

 ن المفردات الروسية -
،نذذ ي   هذذر اسم ذذ  ات اس يهذذام ي،نظميذذ  ديماذذم يجيلسلجاذذم حي ،ن ذذل م إسذذ  حهذذم ء ديمذذ ء. 

  اخ ن  بل زيض  جي   أاد زين ت  ش دلزيك  ي ي ه . ،ت ، هن اه 
 
 نالمفردات الهندية -
 ب اجم )ةي  م(  ا  شام)طن م(  هن ا )د  ت(  دل د ن)سع م(  ، د    ،لز. 
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دههم ء د    ت اسبيئذم اإلة ي اذم ي ي هذ ن ، ذهن ا ي ذ ل  ج ِجذ    إفريقيةيهن ك اض، ديم ت 
   بلت  ي ي ه . 

 لض أي، دام حي حس  دام حي ةنين  م حي هلسن  م ي ي ه .إس  اض، ،   ات ،ت حا
 
 ملخص:ال

نلدت اسم   ات ا جنبام ةذر اسنصذ  اساذ ةث  ياخ ي ذت اذ خ الل  يه  ا ةالرظ حدل ق  
طبانذذذم اسااذذذ   اساضذذذ أيم ي  يذذذذ  اسي ذذذ ت اسمذذذؤ   ؛ ةلذذذ دت اسم ذذذذ  ات اسن م داذذذم ياس  أهذذذام  ةذذذذر 

نذذذ  اسم ذذذ الت دم ذذذ ض اسميذذذت ياس  ذذذل اسن ذذذ  يم اسم ارذذذه ا يسذذذ  ،ذذذت اسنصذذذ  اساذذذ ةث  ةذذذر ا
ي نذ  ا سنذ ل يا طنمذم يا  يات اسمنزساذذم ياسم  يشذ ت يا س  ذم يةذذر حهذم ء انذ  اسمم ،ذذ ت 

 اسملها ام.
 ذذذك   اجذذذ،  ذذذه ي  هذذذ  يت اسي  ذذذيت)حل اس  أهذذذام ياس  داذذذم( ،نذذذ  اسنصذذذا اس ذذذ در ،ذذذت اسمذذذ ن  

م د إلدكييزيذذذم ياس  د ذذذام ياإل أ ساذذذم يا سم داذذذم اسم ضذذذر  س اذذذهد ،اييمذذذ  اسي ذذذ ت ا يأي اذذذم اسا ة ذذذ
ي ي هذذذ   إت  يذذذ ت ، ذذذ  ات حجنباذذذم ج ةذذذ    نبذذذ  دذذذت ،ظذذذ ه  رضذذذ أيم ، ذذذ       امذذذه هليدذذذم 
اسذذذ يض اسمصذذذ أِد  س يذذذ  اسم ذذذ لأ ات اسنيماذذذم ياساضذذذ أيم ياس ك يذذذم اسمخ ي ذذذم  ،ذذذت حب زهذذذ   اسي ذذذ ت 

ك ،   ا يذذ  د دذذت   جذذ، إسذذ  جذذ يأ إ  ي اذذم اسمذذؤ     اسي ذذم اإلدكييزيذذم  ةنيذذ  اسذذ  ك ،ذذت حن ،نظذذ
يال يناذذم  إال حديذذ  د دذذت  لذذ ه اسي ذذم اسلهذذاأم حي اسم هذذيم سمنظذذك اسم ذذ  ات اسلاةذذ   ،ذذت ،خ يذذا 
اسم ذذذ الت  ،ذذذت ،صذذذأيا ت ةيزي ئاذذذم يداما ئاذذذم  يةذذذر انذذذ  حدذذذلاا ا د ذذذ م يا س  ذذذم يا  يات 

، ذ الت ا س  ذم يا قملذم يح يات اسزينذم يا طنمم ي ي ه (  إس  ج دل  ه ي  اسي م اس  د ام ةذر 
يا طنمذم ي ي هذ   إسذ  ج دذل ح ذ  اسي ذم اإل أ ساذذم اس ذر بذ زت ةذر ، ذ الت ،ذت حب زهذ  اسملهذذام  
ياس نلن اسمخ ي م ياسم  يش ت يةر ان  اسمصأيا ت اس   أيم اس ذر اهذ خ ،ت ةذر ب ا ذم اسمذ ن 

ت ا جنباذذم ،م   ذذم ،ذذت حاذذلض إ  ي اذذم اسنلذذ يت  يال بذذ  ،ذذت اإلشذذ أ  إسذذ  حن ،نظذذك هذذ   اسم ذذ  ا
يال يناذذذذم  يالهذذذذام  ةذذذذر اسمصذذذذأيا ت اسنيماذذذذم  يتسذذذذ   ذذذذه  ًا اذذذذ سمنيج اس ذذذذ أيخر اسذذذذ ل دذذذذ ن ةذذذذؤ   

 االه ن دم ا س  يأ يا الض س لسي  ،   ات ي،صأيا ت ،     .
ييالرظ حن اسم   ات اس ر  م   ي  س م ،  ،ت  ي ه  ،ذت اسي ذ ت ة صذه ،نظميذ  اذه،لأ 

ص بي  حهه ه   اسي ذ ت حي بذ زيا ةييذ  حي  ميذزيا اإد  جيذ  حي حد ذ يا ،ذت اهذ خ ا،ي . دمذ  ق  اخ 
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ةالرذذذظ حن اس ن يذذذل ةذذذر اسنصذذذ  اساذذذ ةث ياسمن اذذذ  ةبذذذ ز اسم ذذذ الت اس  ساذذذمن حهذذذم ء ا جيذذذز  
ياعالت   يحهم ء اسنن ا  اسكاما ئام تات ا هم ء اس يساذم )داذلن  زيت  حيد ذ يت  د ذ يجيت  

ي ي ه (  يير ات اس ا س اسم  خ ،م ةر اسنيلم اسمخ ي م  )دال ح،بيذ   ياا  ةذلسط   هي أيجيت 
سي ذذذذ   ، ذذذذ      ذذذذر   ذذذذ ام...(  ي،صذذذذأيا ت ديماذذذذم حه هذذذذام اس ذذذذر  نذذذذ  ،ذذذذت اس اذذذذي  اسنذذذذ سمر 
اسملذذذ  ك سي نبيذذذ  اسنيمذذذر  ياسم ذذذ هاك اسمن ذذذل م إسذذذ  حشذذذخ ص ا دالم)، ذذذهن ا هذذذ لأ  بيي أهذذذا   

 ةت  ةلسط  سالم دا   ،نذ سيا   ديذل ت  ه  ذز(  ياسمصذأيا ت اس اسذم ديذ   لض  اس لأ ك  ةي دي
اس اذذذ أات اس ك يذذذم اسمن ذذذل م إسذذذ  حشذذذخ ص )،ذذذت اس اذذذي  اسن سمر()  ةيلأيذذذم  هذذذ   م  جلذذذأي ام(  
يحهذذذم ء ديماذذذم  اسذذذم ديذذذ  د ئنذذذ ت ريلاداذذذم سا ذذذت ،ذذذت اسبيئذذذم اسن  اذذذم  )، ذذذهن اأ يذذذق  ق يذذذ س  

ن أل  اأذم  جذ ،لس  زأاةذم  هذملأ  هذن  ل(  يدذ س  حهذم ء هيملن  ق ش  شم  زل  طلن  د
د   ذذذ ت  يذذذ  ،ن يةذذذم ةذذذر اسبيئذذذم اسن  اذذذم )داذذذلن حد هذذذا   زيزةذذذلن  بي ذذذ ن  بي ذذذك  بييذذذلن  ة يذذذز  
ق د ذذذذه   دذذذذ ز  دذذذذ جس  هنذذذذ ا (  يحهذذذذم ء ،ذذذذ اهل يحدظمذذذذم )ب جلازيذذذذم  حأهذذذذ م اطام  دالهذذذذا ام  

 يأي اذذم ،خ زسذذم ،ذذت د ذذ أات ،ألسذذم  ياس ذذر أي، د ذذام(  ي،صذذأيا ت  ن مذذ  ديذذ  ا ا ذذ   ت ا
سم ذذالت اس ذذر  خضذذ، حاذذ ات ،ذذت حد ذذ  اسأ ائذذق اهذذ خ ا،ً  ةذذر يق نذذ  اسمن اذذ   يالهذذام  ةذذر ا

. Beta  يحشذذذنم Gamma  يحشذذذنم   ،ذذذ  UPS, USP،ذذذت ، ذذذه اإلةذذذ ز ي سي أذذذلأ اس ذذذ ي، 
 . ي ي ه .OPEC  يحي ا  UNESCOياسمخ ص ات اس يسام" اسيلد  ل 

اس مناذم ياس كنلسلجاذم  ة ساضذ أيم )،ذت بنذ ء ض ت ،ت اسمصأيا ت ،نظك اسمم    ييالرظ حن
 ي،لااالت ي،الاس يزينم(   يحقيي  ةر اسنيلم اسنظ يم اإلد  دام.

 ن  ت اسي  ت اس ر  خيت ،ني  ا س    إس  اسي م اسن  اذم  يهذ ا ةذ ض ديذ   ه  ا ةالرظ حدلي 
ت د رام  ي،ت د رام   دام ة ض دي  تي ذ ن اساذ ي  اد   ح اسن  ام اسمن ا   دي  س  ت اسن سك  ،

 ةر ز،ت حا ح اسن سك فال ق يم ا ي     هخ  حقص   دت ح د  .
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 الفصل الثاني

 اقتراض األساليب النحوية في اللغة العربية الحديثةأثر 

 
 االقتراض اللغوي وخصوصية هندسة الجمل في اللغة العربية 

 نقلهاوخصوصياتها  لتراكيب االصطالحية والعبارات السياقيةا 
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 الفصل الثاني

 ةاقتراض األساليب النحوية في اللغة العربية الحديثأثر 

 :اللغويةالخصوصيات و األساليب األجنبية المقترضة  -
شكلت التراكيب النحوية خصوصية لغوية بالغة الحساسية عند بعض الدارسين، ألنها 

من أهم عناصر اللغة. فرأوا  بعضهم  ربنظ تية اللغات وفكرها، لذا عد  هي التي تميز خصوص
الخطر في زعزعة النظام النحوي أن الدخيل ليس هو الخطر المحدق باللغة، وإنما يكمن 

والصرفي وتشويهه، وإحالل غيره محله ألن النظام النحوي مرتبط بالفكر والذوق ارتباطًا مباشرًا، 
على خالف األلفاظ الدخيلة  1وهو كالِسمط الذي تنتظم فيه مراحل تاريخ األدب والحضارة لألمة.

ال تؤثر في فدات أو تتغير داللتها، فر ختفي بعض الميمحصورة في مجالها، وقد  التي قد تبقى
البنية اللغوية كما في النظام النحوي. فال يمكن أن تستعار من لغة أجنبية صيغة نحوية مفردة، 
وإنما يستعار عادة النظام النحوي كله، وعندئذ نتخلى عن نظام لغتنا األصلية وهذا ما يسمى 

( -Concordancesموعة من )الموافقات باستبدال اللغة بغيرها استبدااًل تامًا، إذن فكل مج
المطردة في الصيغ النحوية بين لغتين تدل على أن هاتين اللغتين تمثالن حالتين للغة واحدة 

 2تطورت فانتهت إليهما.
اللغة ليست مجرد نظام ترتيب وتركيب فحسب، بل هي انعكاس ثمة من رأى أن و 

ما رأى أتباع هذا الرأي أن المعاني التركيبية أقل . ك3للخلفيات الحضارية والفكرية والثقافية لألمم
النماذج المعنوية قابلية للترجمة، ألن كل لغة تمثل نظامًا خاصًا في نوعه، وأن لكل نظام لغوي 
بنى خاصة تعبر عن عالم األشياء واألحاسيس، وتعكس الواقع والعالم بطريقة مختلفة عما هي 

تفكير األقوام، فطرز تفكير كل قوم مبثوث في ألفاظهم، اللغة تنقل طرائق وبأن  .4في لغة أخرى 
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. كما أن خصائص األمة العقلية، ومميزاتها في اإلدراك 1ومدلول عليه بأساليب مخاطباتهم
والوجدان والنزوع، ومدى ثقافتها، ومستوى تفكيرها ومنهجها، وتفسيرها لظواهر الكون، وفهمها لما 

 . 2لغتها وراء الطبيعة، كل ذلك يترك أثرًا في
شابه لتأي أن ا لكريول.اال هي التي تحددالميزة  النحوية ن عى بعض اللغويين أاد  كما 

الناحية الساللية. ومع ذلك، ليس هناك  هي التي تثبت أنها مشتركة منالنحوي بين اللغات 
 نظرية مقبولة على نطاق واسع التي من شأنها أن تشكل التصور و التشابه. 

جاءت تأثرًا ببعض ة وفكر الشعوب، التي تربط بين نظام اللغء هذه اآلرامثل إن 
 Ethnoغوية، منها علم اللغة االجتماعي، والسيما مجال "إثنولوجيا اللغة لاالتجاهات اال
Linguistics  الذي يعنى بدراسة العالقة بين أنساق الثقافة لشعب معين وبين األنظمة النحوية "

 ذا الشعب.وأنظمة تركيب الكلمات في لغة ه
الذي  ( E. Sapir)المدرسة األمريكية األنثروبولوجية بزعامة إدوار سابير إلى جانب

إذ  وضع نظرية حاول من خاللها التدليل على أن نظرة اإلنسان إلى العالم الخارجي ترتبط بلغته.
تعود إلى سابير فكرة )النماذج اللسانية( التي تتلخص في أن كل إنسان يحمل في داخله 

مخططات األساسية التي تنظم لغته، والتي تؤمن له عملية التواصل، حيث يعب ر عن أفكاره ال
وفقًا لهذه النماذج النفسية الخاصة بلغته. ومن أجل فهم منظومة هذه النماذج التي تضبط 
ممارسة الكالم علينا تحصيل معرفة شاملة بالبنية الثقافية للغة التي ندرسها، ألن نمط التواصل 

ع ي مجتمع محكوم بالجو  الثقافي السائد.في أ )بنجامين لي فورف( بعده هذه  سابير تلميذه ثم وس 
فوروف(. وتنص هذه الفرضية على أن لغة  –النظرية وأصبحت تعرف بـ)فرضية سابير 

الطريقة، تصور حقيقة الشخص وتفكيره  الشخص، من خالل المفردات والهيكل، واألشكال أو
فكرة أن الفكر )أوالمحتوى الذهني( له األولوية  حولموقف سابير ورف، يتلخص و  .3وتصرفاته

 على اللغة.  
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اتهمها بعضهم بالعشوائية، فوفقًا  إذتباينت المواقف تجاه هذه الفرضية، وقد 
فترض أن لغة يمكن أن تفرض على المتكلمين طريقة يالحتجاجاتهم، ليس هناك أي دليل قوي 

معقول ومفيد في دراسة دور  Whorfianهناك من رأى أن فرضية معينة للتفكير في العالم. و 
 اللغة.
 
 عن ظاهرة اقتراض األساليب في اللغة العربية:تاريخية لمحة  -

اقترضت اللغات األلفاظ أكثر مما اقترضت أساليب وتعابير. فقد اقترضت اللغة العربية 
بابلية والفارسية واليونانية ألفاظًا من لغات مختلفة، ومنذ عصور قديمة، من السومرية وال

 اللغة العربية تفقد شهد ت من لغات محدودة وفي وقت متأخر.واآلرامية. أما األساليب فتسرب
يرجع قسط من ذلك إلى  وة، األساليب األعجمي بعض ظاهرة اقتراضالعصر العباسي في 

ة واإلغريقية، فقد أخذوا في نهضة اللغة العربية آنذاك إلى انتفاع األدباء والعلماء باللغتين الفارسي
ذلك العصر يترجمون آثارهما، ويعقبون عليهما بالشرح والتعليق ويستغلونهما في بحوثهم، 
ويحاكون أساليبهما، ويقتبسون منهما عددًا كبيرًا من المفردات العلمية وغيرها، ويمزجونها 

 . 1وعن طريق ترجمتها تارة أخرى  ،بمفردات لغتهم عن طريق تعريبها تارة
العمران شاع بعض األساليب األعجمية في اللغة العربية في عصر المماليك، تأثرًا بكما 
، فقد دخلها التكلف والتجمل والتصنع وتكاثرت فيها ألفاظ التفخيم في عصر المماليك الذي طغى

  . وتزايدت هذه األساليب في العصر العثماني.2والتبجيل والتمليق
، نتيجة عوامل في العصر الحديث جنبية في اللغة العربيةاألاألساليب  كما ازداد انتشار

منها: نمو االتصال بين الشرق والغرب، والتطور الفكري واالجتماعي والقومي، وتأصل مختلفة، 
أشكال فنية حديثة في األدب العربي المعاصر مثل القصة والمسرحية، ونمو اتساع وسائل 

اع العالم. فيالحظ عند بعض المؤلفين في العلوم اإلعالم الحديثة واالتصال بين مختلف بق
وبعض محرري الصحف ترجمة األساليب اإلفرنجية أو محاكاتها إلى الخروج عما يسير عليه 
األسلوب العربي في ترتيب عناصر الجملة، أو ربط بعضها ببعض وتنسيق أجزاء العبارة، وما 
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ت ولكنها أعجمية التركيب والنظم ال تكاد إلى ذلك، فيأتون بعبارات مفككة ركيكة، عربية المفردا
. وذلك بسبب طغيان 1تبين عن المعاني التي يقصدونها، فشك ل ذلك نوعًا من تعريب األساليب

اللغات األجنبية على الكت اب من ناحية، وضعف تمكنهم من نظم التراكيب واألساليب العربية من 
فة عربية أصيلة تشبع الحاجات الفكرية، . إلى جانب خلو الساحة العربية من ثقا2ناحية أخرى 

وعدم القدرة أو ضعف الرغبة في االبتداع واالبتكار، وضعف ملحوظ في المحصول اللغوي 
العربي، وعدم اإللمام الكافي بقواعد العربية وأساليبها. واالنقطاع عن اإلنتاج الفكري والعلمي، 

العديدة، التي كان من أثرها شيوع  ، وغيرها من األسباب3وتشرب بعضهم بالثقافات األجنبية
أساليب أجنبية تجرى على أقالم الكتاب في العصور الحاضرة انتقل معظمها من اللغات 

 األوروبية الحديثة، والسيما من الفرنسية واإلنكليزية.
إلى ظاهرة االقتراض اللغوي، والسيما األساليب الرافدة من  عدد من اللغويين طرق وقد ت

مثال إبراهيم اليازجي في )لغة الجرائد(، وعبد القادر المغربي في)االشتقاق لغة اإلعالم، أ
. إلى جانب رسائل جامعية ، وغيرهم( فقه اللغات السامية والتعريب(، وإبراهيم السامرائي في)

من لغة الصحافة واإلعالم اللغة العربية، والسيما  فيعديدة تعرضت إلى األساليب التي تتوغل 
 . عموماً 

ه الدراسة لن تقوم بإحصاء أو رصد للتعابير واألساليب األجنبية المتسربة إلى اللغة و هذ
  .ساليب على خصوصية اللغة العربية بأهم اآلثار التي خلفتها هذه األ العربية، بل ستكتفي

 
 االقتراض اللغوي وخصوصية هندسة الجمل في اللغة العربية:  -

تغريب، ويظهر في أحوال الضم أو الوصف، يمكن عد  نظم الكالم من أخطر وجوه ال
في مكونات الجملة أو العبارة، ويقصد بذلك مراعاة وضع الكلمة أو الصيغة المعينة مع ما 
يناسبها مع جاراتها وما يأتلف معها، بحيث تحدث المؤانسة والمالءمة بينها، ليكون المعنى 
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سته الداخلية الضابطة لجوانبه وأطرافه واضحًا. فهو بناء لبناته عربية، ولكن هيكله العام، وهند
 . 1غريبة

للغات ، وال سيما بين اًا كبيرًا في تشويه خصوصية اللغةدور  الترجمة األليةتلعب 
 المؤتمتةإن أهم المشكالت التي ُتعاني منها أنظمة الترجمة . إذ المنتمية إلى فصائل مختلفة

بالظواهر اللغوية عمومًا. فمشكلة العمل على مبنية على عدم معرفتنا الكافية باللغة وقواعدها، و 
الجملة ال تكفي لفهم النصوص، التي ال ُتمث ل مجرد مجموعة من الجمل المتراصفة الواحدة تلو 
األخرى. إذ يلزمنا اللجوء إلى العمل على النص كوحدة علمية متكاملة. وحتى اآلن ال يوجد لدينا 

يفهمــها الحــاسوب. وال يتوافر للغة العربية سوى  قواعد للنصوص من الــممكن أن تكتب في شكل
 .2قــواعد للـــجمل وللمفردات

إن معظم مشكالت الترجمة المؤتمتة مرتبطة بالنظريات الحديثة وبعملية مراقبة اللغة 
والوحدات اللغوية، وتزداد المشكالت عندما تكون الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بعيدة عنها، في 

مثاًل مفهوم الحاضر والماضي والمضارع في اللغة من عائالت لغوية مختلفة، هيكليتها أو 
 3.العربية ليس كما هو في اللغة الفرنسية أو اإلنكليزية

تلك التي تنتمي الى  السيماإن التباين بين طبيعة تراكيب الجمل بين مختلف اللغات، و 
ن ذلك يتطلب التفريق لية، ألفصائل لغوية متباينة، يولد صعوبات جمة في مجال الترجمة اآل

ترجمة »، أو ما سمته «تعاداًل وظيفياً »بين ما يتطلب ترجمة حرفية أو داللية، وبين ما يتطلب 
    4«.تواصلية

 : لية نتيجة اختالف خصوصية اللغةمن األخطاء الناتجة عن الترجمة اآل
 الموقعية:  -

يمس هندسة الجملة، فاللغات  من تأثيرات األساليب األوروبية في اللغة العربية ما
تختلف في النظام الذي تخضع له الجملة في ترتيب كلماتها، وعالقة كل كلمة باألخرى، فللفعل 
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مكان من الجملة، وللفاعل مكان آخر، وهكذا. وقد يضطر المترجم إلى التقديم والتأخير وإلى 
 .1في اللغة المترجم إليهاعملية تنظيمية خاصة حتى تبدو ترجمته جارية على المنهج المألوف 

وقد يؤثر اختيار الصيغة في نظام الجملة من موقعية وما يتبعها من ربط وتعليق، 
 2وبعضه ينحصر في الصيغة المفردة لورودها على وجه مخالف لقواعد الصياغة الصرفية.

يذكر في هذا المجال أن ترتيب الكلم على ثالثة أضرب أحدها ما عينه الواضع وحكم 
ى سبيل الوجوب فيعد مخالفه مخطئًا ويخرج الكالم الخالي من مراعاته عن األسلوب به عل

العربي كتأخير التمييز عن المميز والمضاف إليه عن المضاف. ثانيها ما عينه الواضع أيضًا 
ولكنه قضى به على وجه األصالة واعتبار ما هو األولى وال تخرج العبارة بمخالفته عن حدود 

م اسم من صدر منه الفعل على اسم الذات الواقع عليها، وثالثها ما ال يقتضيه العربية كتقدي
الوضع على التعيين وجعل أمره دائرًا على رعاية ما يناسب المقام وتعيينه بحسب التراكيب 
المخصوصة موكول إلى معية المتكلم وحسن تصرفه كتقديم المفعول على الفعل إلفادة 

 .3هاختصاصه به وعدم تعلقه بغير 
هناك نوعان لترتيب الجمل في اللغات، إما لغات ثابتة مستقرة، أو لغات متحركة، ال 

 .من المرونة في ترتيب كلماتها تخضع لنظام صارم في ترتيب الكلم. وال تكاد لغة تخلو
إن مكان المسند إليه ومكان الفعل يتوقف في كل لغة على تغلب بعض أنواع من الجملة 

 .ا على االستعمالتنتهي بأن تفرض نفسه
واللغة العربية متوسطة بين النوعين المذكورين من اللغات، فقي د فيها تركيب الكلمات فـي 
كثير من الحاالت كتقديم الموصوف علـى الصـفة والمضـاف علـى المضـاف إليـه إلـى أخـره، وهـو 

 ب الكلمات. ، وهي أشد اللغات السامية تقيدًا لترتيالفاعل على الفعلاختياري في بعضها كتقديم 
إنما خير في الجمل االسمية والفعلية، اللغة العربية لم تتقيد بالنظام الصارم للتقديم والتأ

لتأخير كانت لها حرية واسعة في التقديم والتأخير، والسيما الجملة االسمية التي ال ينتج التقديم وا
 فيها صورًا ممنوعة لغويًا.
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فـــي  المحفوظبببة. فمـــن الرتـــب محفوظبببة رتبببب محفوظبببة وأخبببر   يبببر فـــي اللغـــة العربيـــة
التركيــب العربــي أن يتقــدم الموصــول علــى الصــلة والموصــوف علــى الصــفة ويتــأخر البيــان عــن 
ـــز عـــن الفعـــل ونحـــوه، وصـــدارة األدوات فـــي أســـاليب الشـــر  واالســـتفهام والعـــرض  ـــين والتميي المب

ى صــوع ابــاراتهم والتحضــيض ونحوهــا، وهــذه الرتبــة )صــدارة األدوات( هــي التــي دعــت النحــاة إلــ
ومــن الرتــب المحفوظـــة أيضــًا تقــدم حـــرف الجــر علـــى . الشــهيرة "ال يعمــل مـــا بعــدها فيمــا قبلهـــا" 

المجـــرور وحـــرف العطـــف علـــى المعطـــوف وأداة االســـتثناء علـــى المســـتثنى، وحـــرف القســـم علـــى 
و المقسم به، واو المعية على المفعول معه والمضاف علـى المضـاف إليـه، والفعـل علـى الفاعـل أ

فــي العربيــة رتبــة المبتــدأ   يببر المحفوظببةنائــب الفاعــل، وفعــل الشــر  علــى جوابــه. ومــن الرتــب 
والخبــر، ورتبــة الفاعــل والمفعــول بــه، ورتبــة الضــمير والمرجــع، ورتبــة التمييــز والفاعــل بعــد نعــم، 

تبـــة 1ورتبـــة الحـــال والفعـــل المتصـــرف، ورتبـــة المفعـــول بـــه والفعـــل. غيـــر المحفوظـــة متروكـــة  والرُّ
ياقبتصرُّف المتكلِ م ل   .حسب مقتضيات السِ 

  .، بما في ذلك الرتب المحفوظةالجملة العربية حرية في ترتيبثمة أن  إال
من اختالف القواعد النحوية، اختالف الشكل التركيبي للجملة من لغة إلى أخرى. من 

ساليب ال يوجد في فبعض هذه األ لموقعيةهذه التراكيب المستجدة المتأثرة باللغات األجنبية، ا
العربية من القواعد ما يعارضه أو يمنعه صراحة وبعضها مستحدث ويمكن قبوله على وجه من 

 الوجوه، وهناك تراكيب جاوزت حدود الصواب في العربية.
الشعر والنثر  )بين المضاف والمضاف إليه الفصلمن حرية الموقعية في هندسة الجمل 

 دي والنثر التقليدي(. ، بداًل من الشعر التقليلتقليديا
تقديم الصفة على الموصوف يتبعه أخطاء في مطابقتهما، مثل)علماء التاريخية 

 اللغويين( األصح علماء اللغة التاريخيين. 
 ميل إلى إحالل صفة االسم المتبوع بالصفة محل االسم المضاف والمضاف إليه. ثمةو 

 اية، مبارة في كرة القدم.، بداًل من ندوة تو مثل: ندوة توعوية، ومبارة كروية
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في العامية الخليجية )خوش حكي(،  ومثل ذلك في تقديم الصفة على الموصوف، تشاع
تركيب فارسي من حيث تقديم الصفة على الموصف، إلى جانب أن العبارة مؤلفة من كلمة 

 عربية وأخرى فارسية.
إليه في العربية،  في بعض التراكيب اإلنكليزية التي لها شبه بالمضاف والمضافوهناك 

) الحديث هنا عن garden flowerيتغير معنى التركيب تمامًا إذا استبدلنا رتبة الصفة، كما في 
flower   .)Flower garden  الحديث هنا عن (garden (  أي أن الموصوف في التركيب .

يدفع  . ومثل هذا التحويل قدgarden، والموصوف في المركب الثاني هو  flowerاألول هو 
  1الناطق باإلنكليزية إلى فهم العكس.

)كل الطرق، كافة الطرق، عدة طرق، نفس  المؤكد إلى التوكيدإضافة هناك أيضًا و 
الوقت(، فالشائع في اللغة العربية هو)الطرق كلها، والطرق كافة، الوقت نفسه ...(، وإن مثل 

لتوكيد يظهر االهتمام بالمقادير، هذه التراكيب قد يعكس أيضًا خصوصية فكر األقوام، فتقديم ا
والعالقات الرياضية، على خالف تأخيره الذي يوحي االهتمام بالعموميات، وعدم المباالة 

يذكر أنه أصبح هذا بالتفاصيل األخرى المتعلقة بالكميات والمقادير كما في اللغة العربية. 
إلى جانب أن العربية القديمة لم  األسلوب مقبواًل في اللغة العربية نتيجة كثرة تداوله وشيوعه،

 تخلو من هذا األسلوب.
إذا لم يذكر فعله، مثل )انطالقًا من هذه النقطة  الموقعية، المفعول المطلقومن حرية  

 تتفرع المناقشة(. 
وأخذت صيغة الظرف اإلنكليزية تطرد المفعول المطلق من العربية مثل: بصورة كبيرة، 

 .largely, arbitrarilyبشكل عشوائي، مقابل تعبيري 
 ، مثل، )وهو يخرج من المدرج اصطدم بالباب(.حال الجملة على معمولهاوتقديم 

الصدارة. وإن مثل  "بينما"، )دخلت عليه بينما كان يدرس(، وحق وتأخير ما حقه التقديم
هذه التراكيب النحوية الغريبة هي ترجمة حرفية لعبارات إنكليزية التي تتميز بتنوع صيغها 
الزمنية، فتحاول اللغة العربية سد  هذه الفراغات الزمنية باستخدام أدوات وصيغ مختلفة المدلول 

 في العربية لنقل العبارة اإلنكليزية بحرفيتها وطبيعتها الفكرية إلى اللغة العربية.
                                                 

. 2005شهري.. المسهاويات )الازهال والمظيفهة والاهنهث(، عهال  الكتهب الاهليب، إربهل، ا،ردن،  ستيتية، ساير - 1
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من أنما  الخطأ في الموقعية، تقديم متعلق الفعل من جار ومجرور أو ظرف، نحو 
 أشرنا إلى كذا(. )في حديث سابق 

 
 تغير دالالت األدوات: -
مبتدأ هو ، دالة على أن الست رتبة الصدارة ذات داللة واحدة، فرتبة االبتداء مثالً لي

. في حين أن صدارة أداة لصدارة هنا للداللة على المحورية. فامحور الجملة أو التركيب
يست صدارة على المحورية. فالهمزة االستفهام )الهمزة( أو )هل( تدل على الوظيفة االستفهامية ول

. أما صدارة اسم االستفهام )كيف( فصدارة ورًا للجملة االستفهامية بأي حالو)هل( ليسا مح
 1وظيفة هي االستفهام. وهي كذلك صدارة للداللة على العالقة الحدية.

 و قد تؤدي الكلمة الواحدة وظائف عدة. وهذا في العربية كثير، وله وجود في عدد غير
 محدود من اللغات. مثل) كيف( التي تحمل وظيفة االستفهام، والشر .

نقل التراكيب تغيرت دالالت بعض األدوات ووظيفتها في اللغة العربية من أجل كما 
من ذلك: عندما، بينما، مادام، التي أصبحت ظروف زمان،)عندما دخلُت  اإلنكليزية بأمانة،

 ستمر في اإلنكليزية. توقَف(، للداللة على الزمن الماضي الم
ا الكلمات ذات ، َفْهم الوظائف التي تؤديهاني منه الناطقون باللغة الثانيةأكثر ما يع
حقيقة التراكيب ، بين اللغة األم واللغة الثانية. فتشابه الوظائف ال يكفي لفهم الوظائف المتشابهة
يقابلها كلمة )بين( في العربية، . ذلك ان التشابه يكون في وجه من الوجوه، مثل، في اللغة الثانية

... ففي اإلنكليزية يستعملون .between, among(st):  الكلمتان في اللغة اإلنكليزية
between  في ما اتخذ فسحة ومسافة بين طرفين. في حين أنهم يستعملونamong  في ما دل

 2على إحاطة وتضمن.
أحرف جر  تخصص يةاللغة اإلنكليز  ومن خصوصية وظيفية األدوات واألحرف أن

( on( لتحديد السنة والشهر والفصل، ويستخدم )inمختلفة لتحديد األزمنة، من ذلك، ُيستعمل )
( لتحديد الساعة. وهذا يعكس atلتحديد يوم محدد من األسبوع أو الشهر أو السنة، ويختص  )
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ال حرف جر واحد أيضًا مدى اهتمام اإلنكليز باألزمنة، بينما اقتصرت اللغة العربية على استعم
 هو)في( لتحديد األزمنة المختلفة، من أعوام وفصول وأيام وساعات. 

( للتعبير عن المستقبل، فعلى الرغم من محاولة  shall , willكذلك الحال في في)
النحويين إخضاعهما لقواعد محددة، إال أن استعمال الواحدة محل الثانية يظهر غريبًا لإلنكليزي، 

إتباع قواعد عامة خاصة باستعمال هاتين الكلمتين مع أنه يجب أال نستغرب  لذا على األجانب
 أن هذه القواعد تكسر في المحادثات اليومية.

بينما أداة الشر  لوال(  العربية) إذا، إن، لو،اللغة تعدد أدوات الشر  في وفي المقابل ت
 (.if , when) في اإلنجليزية في اللغة

 لو لم تكن كذا...( "حتى"وتغير معنى األدوات )
فإن كذا... )رغم( ال يأتي وحيدًا ويتلوه  ومثله استعمال )بالرغم(، مثل: على الرغم كذا...

 جواب.
هناك قول يد، لكنه يأتي على معنى وجد: ومثله )هناك( فهو اسم إشارة للمكان البع
 .there wereمعروف، وهناك كالم كثير أريد أو أقوله لك، مقابل 

، لقاهرةاللغة العربية في ا مجمع أجازهااألساليب المستحدثة  بعض هذهيذكر هنا أن 
إجازة تقديم )نفس( و) عين( على المؤكد، وكذلك إجازة استخدام )بينما( في وسط الجملة.  نحو:

، وابارات أخرى مثل: بصفة كذا واستخدام)ما دام( بمعنى الشر ، وتقديم )كاد( على أداة النفي.
 1. "ة كذا ، أو بشكل كذا . وتراكيب معاصرة لـ "خاصة" و"خصوصاً أو بوصف كذا ، بصور 

ا ، أغلب، بعض، ...( بينممن المقادير والكميات مثل)معظم اللغة العربية كما تكثر
 أخرون، ... فتقول مثاُل )ثمة علماء، و، العربية تنأى عن هذا األسلوب

 
 مستجدة:نحوية أساليب  - 
علية في اللغة العربية، غير أنها ال تحبذ توالي األفعال الطبيعة الفغلبة على الرغم من  

كما هي الحال في بعض اللغات األوروبية، وإزاء ذلك تلجأ اللغة العربية إلى هذه الظاهرة لمجاراة 
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بعض التراكيب األجنبية الحديثة. من ذلك إن بعض اللغات األوروبية تتميز التقسيمات الزمنية 
 .على أنواع أقل  وبتحديد أقل دقةاللغة العربية التي تحتوي  للجمل فيها بالتنوع، بخالف

تعب ر عن الزمن تعبيرًا محدودًا  العربية وأخواتها السامياترأى معظم المستشرقين أن  إذ 
جدًا. ال بد  من التمييز بين نوعين من الزمن: أحدهما زمن صرفي تقدمه جداول التصريف 

(، وهو زمن يوصف خارج السياق. وثانيهما زمن نحوي الفعلي عن طريق اللواصق )المورفيمات
مه التراكيب اإلسنادية التي تضم  األفعال وهي في السياق النحوي، واألدوات، وكل مباني  تقد 
القرائن السياقية. وهو زمن ال يوصف إال داخل السياق. وعليه فأن ما قرره المستشرقون صحيح 

ن ناحية الزمن النحوي، ألن العربية تمتلك وسائل من ناحية الزمن الصرفي، لكنه غير صحيح م
 1أخرى لتوليد األزمنة والتدقيقي فيها ضمن السياق النحوي.

ويرى براجستراسر أن العربية تمتاز من اللغات السامية بتخصيص معاني أبنية األفعال 
سيفعل( وتنويعها. وذلك بوساطتين هما: اقترانها باألدوات، نحو: ) قد فعل( و) قد يفعل( و)

و)لن يفعل(. واستعمال فعل) كان( على اختالف صيغه، نحو ) كان قد يفعل( و) كان يفعل( 
)سيكون قد فعل(. ويرى براجستراسر أيضًا أن  هذا التنو ع ال يفوق كل  اللغات السامية فحسب، 

 2إنما يقرب من غنى الفعل اليوناني والغربي، بل يزيد عليهما في بعض األشياء.
ما ذكره براجستراسر ليس إال أمثلة محدودة من وسائل كثيرة تستطيع بها واضح أن  

العربية التعبير عن الزمن وال سيما على الصعيد النحوي السياقي. ففي مباحث األدوات الدال ة 
ة كالشروع  على المعاني ومباحث أنواع الجمل واألفعال الناسخة واألفعال ذات الوظائف الخاص 

وأسماء األفعال ومعظم المشتقات االسمية القياسية الكثير من الجوانب  والمقاربة والرجاء،
مه صيغ األفعال، وللعالقات  المتعلقة بالزمن النحوي الذي هو محصلة للزمن الصرفي الذي تقد 
مها قواعد التركيب النحوي. يستخلص من ذلك أن بعض اللغات تعب ر  والقرائن السياقية التي تقد 

تصريف كالفرنسية واإلنكليزية، وأن بعضها اآلخر ُيعب ر عن الزمن بواسطة عن الزمن بواسطة ال
القرائن السياقية النحوية كالعربية. فعلى الرغم من أن  النحاة أبقوا على إعراب األفعال كما هي، 
وإن تغي رت األزمنة الدال ة عليها، فإن هذا األمر ال يعدو كونه اعتدادًا بالصيغة في تضاايف 
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ة باألدوات.بحوثهم ا لنحوية الخاص 
وعليه حاولت اللغة العربية سد  بعض األزمنة األوروبية التي  1
 .ت الصرفية أو بصيغ زمنية متنوعةتفتقر إليها اللغة العربية ببعض األدوا

ثمة أسلوب آخر لسد النقص في بعض  األزمنة  التي تفتقر إليها اللغة العربية ولمجاراة 
، من ذلك ما يتداول في اللغة العربية سواء أكان على الصعيد الفصحى أساليب اللغات األوروبية
بعض األفعال الرئيسية في اللغة العربية دور فعل مساعد. مثل: )ذهب، أم العامية، استخدام  

إذ  راكيب جمل بعض اللغات األوروبية،وراح...( يتلوه مصدر مؤول أو مصدر صريح، مجاراة لت
 ( للداللة على المستقبل المخطط، في مثل:  going toيستعمل في اإلنكليزية )

ر( ا  I'm going to prepare cake forكعك للغداء لسأذهب لتحضير) أو ألحض 
dinner.  ة إذ يستخدم فعل التركيب في اللغة الفرنسي اهذما يناظر يوجد وaller)  كفعل )

ر مساعد يتلوه المصدر في الفرنسية للداللة على المستقبل القريب،  من مثل: سنذهب لنحضِ 
وأن مثل هذا التركيب ال يتناسب وطبيعة اللغة  .Nous Allez preparer un gateauالكاتو 

 فليس بالضرورة أن تتناظر األساليب في جميع اللغات. العربية التي ال تحبذ توالي األفعال.
يم أو مصاحبات مرفوضة في القدمن التراكيب المستجدة أيضًا احتواء العربية على 

أو جاءت على غير المشهور المعتد به، فمن ذلك مثاًل مصاحبة السين أو سوف  معترض عليها
لال نافية مثل )سوف ال أسافر( بداًل من )لن أسافر(، كذلك مصاحبة )قد( لال النافية )قد ال 
يجوز( بداًل من )ربما ال يجوز(، وكذلك وقوع بعض األدوات في غير مواقعها، مثل )وقد تم 

مع )كما في ابارة : تمَّ دفن(، تم"  فنه( إذ استخدم )قد( هنا للتوكيد، واستعمل الفعل الماضي "د
،  تم عقد اجتماع ومن ذلك:.المبني للمجهولأن السالمة اللغوية تقتضي أن تقال : ُدِفن، بصيغة 

 .ل باإلنكليزية واضح على العربيةتأثير صيغة المبني للمجهو ف واألصح ُعِقد اجتماع.
الكتابات يشوبها الغرابة في الصياغة ونظم الكالم، باإلضافة إلى حشوها بمفردات و 

غريبة المبنى والمعنى أو مفردات عربية حشرت بين السطور للتعبير عن أفكار مستوردة غير 
 .2مطابقة لمدلوالت هذه المفردات العربية في استعمالها الصحيح

العربية الحديثة، وال سيما من خالل لغة  من الظواهر القواعدية التي شاعت في اللغة
تعقيد التراكيب، وكثرة األجزاء الثانوية، والجمل والتعابير اإلضافية، والفواصل الصحافة، 
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، أي بإدراج أكبر قدر من األفكار في جملة واحدة أو فقرة واحدة. فيالحظ أن نصيب المعقدة
م الذي تنقصه الكلمات ألداء العبارة، يضيف العبارة كبير جدًا في الترجمة إلى العربية، فالمترج

. فيشكل التفسير اللغوي حيزًا مهمًا في اللغة العربية في حين تميل 1معلومات لتأمين وضوحها
. فهذه البالغة 2إلى حذف التفاصيل التي تعيق القراءة -وغيرها من اللغات األوروبية –الفرنسية 

 لجعل العبارة مفهومة لدى جمهور كبير.تنم عن نظام متكامل من اإلحاالت الثقافية 
 .الفصل بين الصفة والموصوف، وبين الموصول وصلته، أو بين المتعاطفينمن ذلك 

، وأكثر دقة more apporentهناك ميل إلى استعمال صيغ من مثل، أكثر وضوحًا  
more  e  act .بداًل من أوضح، وأدق 
 أحيانًا...  ،من مثل" غالباً من اعتراض الظروف الزمانية، نكليزية اإل تكثر
يالحظ أن هناك تراكيب غريبة دخلت اللغة العربية، منها ما يمس  المعاني، من  وهكذا

، وقد ال تنسجم والعقلية العربية، من خالل اختيار تعكس العقلية الغربيةخالل اختيار كلمات 
ان الطابع الروحي كلمات يغلب عليها الطابع المادي أو الرياضياتي أو الحسي، مقابل طغي

والمعنوي في اللغة العربية. وإن مثل هذه التراكيب ال يؤثر في المعنى العام للجملة، ولكنه يؤدي 
إلى ظهور أنما  من التراكيب غير مألوفة في العربية. وهناك تراكيب تخص  هندسة الجملة، 

ل الضم أو الوصف، وفي أحوا ويظهر في نظام الجملة من موقعية، وما يتبعها من ربط وتعليق،
فتظهر الهندسة الداخلية للجملة محشوة بمفردات عربية ولكنها غريبة المبنى والمعنى للتعبير عن 

 أفكار مستوردة غير مطابقة لقواعد اللغة العربية، وقد ال تأتلف مع طابع الفكر العربي.
ا، بل التطور فتطور اللغة ال يعني محاكاة لغات الشعوب المتطورة، بمفرداتها وتراكيبه 

هو استيعاب التطورات الحاصلة باللغة األصلية بما يتفق مع فكر األمم وطابعها، لئال تتحول 
اللغات إلى طابع واحد، وتضمحل خصوصياتها. وليس المقصود من الخصوصية هو االختالف 
والتميز فحسب، إنما الخصوصية تكمن في أن اللغات تعكس فكر شعوبها، من خالل مفرداتها 

 صرفها وتراكيب جملها، وستتضح هذه الخصوصيات اللغوية أكثر في الفقرات القادمة. و 
 

                                                 
 .113ل ) عال الاترج  (، ص عرب-ينظردالقاس ، واراة الترجاة الاتخصصة وروسل  - 1

 .119ينظردالقاس ، واراة، الارجع وفسو، ص  - 2
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 الالزم والمتعدي: -
تنشيط استخدام حظ في اللغة العربية، والسيما في لغة اإلعالم، هي تال ثمة ظاهرة -

كوسيلة للربط بين الكلمات، واستخدام بعض األفعال الخبرية مع حروف الجر بدون  حروف الجر
من الخطأ في ففي، ال تهدف إلى، ال ترى بـ...  إضافات الزمة، مثل ال تعمل على، ال ترغب

واألدوات النحوية في غير وفي استعمال بعض الحروف  الخطأ في التعديةالتعابير والتراكيب، 
 .مواضعها

أو العكس،  ،قد تكون متعدية في اإلنكليزية في اللغة العربية هناك أفعال الزمةإذ أن 
أتي فعاًل الزمًا يجر بحرف الجر، على العكس اإلنكليزية يفي اللغة العربية  ن مثل فعل) لعب (م

 تجر بحرف الجر. نحو: ال التي
 Play: Play music, Play football, Play computer..… 

يعزف الموسيقى، يعمل على الكومبيوتر، يلعب كرة القدم أو  تقابلها في اللغة العربية
 د أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة هذا األسلوب:وق  يمارس.

 . 1) فالفعل الالزم "لعب" لم يجر ما بعده بحرف الجر هنا (" لعب الكرة " و " لعب دورًا "
من ذلك، تعود واعتاد ال تحتاج إلى حروف الجر، وقولهم: يعيشون فيه بداًل من 

 )يعيشه(.
 إذا درسناه وجدنا..(ومن ذلك: )إذا درسناه لوجدنا....( األصح) 

ومن أمثلة تغير دالالت بعض أحرف الجر تأثرًا ببعض اللغات األوروبية: استعمال )كـ( 
 حرف جر، وهي للتشبيه أصبحت بصفة أو اعتبار، فيقال: يعمل كمدرس في كذا...

يالحظ أن أفعااًل تحمل معاني متقاربة إال أنها قد تختلف بحرف الجر الذي يتعدى به، 
أفعااًل قد تتعدى بنفسها، أو بحرف  أن مد على.... استند إلى ... اتكأ على.... كما: اعتلمث

صوات ة إلى أخرى، كما تختلف داللة األالجر، تحمل المعنى نفسه. وهذه األفعال تختلف من لغ
 للداللة على صوت ما بين اللغات.

                                                 
 ، وما يميها300لمتفاصيل ول هذه القرارات ينظر د الخطيب ، علوان . العيل الذه ل لازاع المحة العربية ، ص -1
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ساليب األعجمية، لأل مفتوحمن األساليب األجنبية، أن "الباب  مجمع القاهرةكان موقف 
وإنما هي كلمات عربية محضة، ُركبت تركيبًا خالصًا، لكنها تفيد معنى لم يسبق ألهل اللسان أن 

 1أفاده بتلك الكلمات".
 
 وخصوصيات نقلها: لتراكيب االصطالحية والعبارات السياقيةا -
 لمحة تاريخية عن دراسة التعبيرات االصطالحية التركيبية: -

العبارة المركبة ما أعطوا اللفظة المفردة من  القدماءوالمعجميون لم يعط اللغويون 
العناية، إذ حظي معظم الظواهر اللغوية التي تتصل باأللفاظ المفردة باهتمام الدارسين في مجال 
علم المفردات، في حين ظلت الظواهر اللغوية التي تتصل بالعبارة المركبة مهملة . فلم يهتم 

اء بهذا النوع من التعبيرات إال ما ندر، ولم يفردوا كتبًا تختص  بدراسة هذا اللغويون العرب القدم
النوع من التراكيب، بل كانوا يوردونها عرضًا عند تفسير معاني بعض الكلمات في المعجمات 
والمصنفات القديمة  . ما عدا البالغيين الذين كانوا أكثر توفيقًا وأقرب إلى الصحة حين ركزوا 

علم المعاني" على التراكيب وخواصها "التوليفية" تاركين اإلعراب أو راغبين عن جهودهم في "
 الدخول في مسائله . ويتضح ذلك عند عبد القاهر الجرجاني في " دالئل اإلعجاز" .

لم تنتشر دراسة التعبيرات التركيبية إال بعد انتشار الدراسات أما في العصر الحديث، ف
لسياق االجتمااية، التي ركزت على هذا النوع من التعبيرات الوصفية والبنيوية ونظرية ا

االصطالحية أو التالزمات السياقية؛ انطالقًا من مبدئها القائل: إن الوحدة المعجمية ال تكتفي 
بالوحدة المفردة، بل تتجاوز ذلك لتشمل الوحدات التركيبية. ويرجع األثر األكبر لالهتمام بهذه 

مع ظهور علم  لسياقية. فقد تبلورت دراسة المعنى االجتماعي للكلمةالتعبيرات إلى النظرية ا
(، فرأى أنصار هذا العلم أن الجملة من أهم وحدات structural semanticsالداللة التركيبي )

المعنى، وعند هؤالء ال يوجد معنى منفصل للكلمة، بل معناها في الجملة التي ترد فيها، فإذا 
مل معنى، فهذا يعني أن هناك جماًل تقع فيها الكلمة أو العبارة، وهذه قلت إن كلمة أو ابارة تح

                                                 

ع لحهة الصهااوة، . و إبراهي  السامرارل، مااضرة مه332، ص1ينظرد مزمة مزاع المحة العربية بالقاهرة، ج - 1
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( الذي تزعمه Contextual Approachالجمل تحمل معنى، وهذا ما أكده المنهج السياقي )
 (، حين ركز فيه على الوظيفة االجتمااية للغة . Firthفيرث )

 ي: يمكن تلخيص أهم أنواع العالقات التركيبية على الشكل التال
: أي ارتبا  أكثر من كلمة في  collocation أو المركب اإلضافي التضام -   

يتكون من مضاف إليه  عالقة تركيبية، ويكون معناها مفهومًا من الجزئيات المكونة لها،
 ، درجات العلى.....يةمن مثل: درجة الحرارة، درجة األستاذ .ومضاف

، سقف arms raceل: سباق التسلح مث. وهذا النوع يسهل وضع مقابالت عربية له
بمصطلح  Harmonie Vocaliqueمن ذلك ترجمة مصطلح و  .production ceilingاالنتاج 

 رنين خيشومي.  Nasal Resonanceاالنسجام الحركي، ومصطلح 
  .تعين على الضبط الدولي للمصطلحات قدهذه الطريقة  

رأى أنه إذ طلحية: تعبيرات المصوكان لمجمع اللغة العربية في القاهرة موقف تجاه ال
يجب أن تقتصر المصطلحات العلمية والفنية والصنااية على اسم واحد خاص لكل معنى. 
وبتفضيل الكلمة الواحدة على كلمتين فأكثر عند وضع مصطلح جديد إذا أمكن ذلك، وإذا لم 

 يمكن تفضل الترجمة الحرفية .
تباع هذا االتجاه، إذ أوصت بتفضيل ( توصيات آثرت إ1981كما كان لندوة الربا  )

الكلمة العربية أو أكثر عند وضع المصطلحات، إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن تفضل الترجمة 
 الحرفية، وهذا الموقف جاء اعتمادًا على قرارات مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته األولى.

ية فحسب، بل يتناسب كذلك مع إن مثل هذا القرار ال يتناسب مع خصوصية اللغة العرب
طبيعة هذا العصر الذي يميل إلى االختزال والسرعة، إذ أن التراكيب االصطالحية يغلب عليها 
الطول، والعالقة بين طول الكلمة العربية وشيوعها في االستعمال، عالقة سالبة وعكسية، أي 

ة اإلنسان إلى استعمال كلما طالت الكلمة قل  شيوعها، وكلما قصرت زاد شيوعها. ذلك لرغب
 الكلمات القصيرة توفيرًا للجهد والوقت، مما يحد من انتشار هذه التراكيب. 

، وأحيانًا ال المصطلحات المركبة هي الشائعةوهذا القرار لم يأخذ حقه في التطبيق، فماتز 
ربما  ة المركبة إلى التجانس واالطراد.جنبيالمصطلحات األ ال تخضع المقابالت العربية لبعض

يرجع ذلك إلى تنوع المصادر التي تستقي منها اللغات األوروبية مصطلحاتها. أو العكس قد 
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تتعدد أشكال المقابالت العربية، تركيبيًا ودالليًا، مقابل البناء الصرفي األجنبي الواحد، من سوابق 
 .أو لواحق
صرف : الذي يتكون من مجموعات كلمات يتunitary complexالتركيب الموحد  -

"الذهب األبيض"  يقصد ، مثل : الطبقة الداللية للكلمة الرئيسيةتجمعها ككل بطريقة مختلفة عن 
 النفط. االقطن، و "الذهب األسود" يقصد به ابه

 هناك نوعفقد ال تتفق بالضرورة والتراكيب العربية؛ لمختزلة، أنه من صعوبات التراكيب ا
استبقى فيها كل اختزلت في بنية واحدة ثالثة  من التراكيب األجنبية يتكون من وصفين أو

" مثال ذلك  وصف شخصيته رغم فقدانه بعض حروفه، وربط بينها جميعًا بـ " شرطة الربط
socio-political ،االجتماعي  :نقولهل . فماذا نفعل عند نقل مثل هذه التراكيب إلى العربية

 ؟ السياسي -االجتماعيأم جنبية، قة األالسياسي، بوضع شرطة بين الوصفين تأسيًا بالطري
عند بعضهم علم اللغة النفسي، وعند بعض  psycholinguisticsقد يقابل ومثل ذلك، 

 )أهي اجتماايات أم لسانيات(؟  Sociolinguisticsآخر علم النفس اللغوي، كذا شأن 
ران يشار هنا إلى أن مجمع اللغة العربية في القاهرة أجاز التراكيب المؤلفة من اقت 

 أرض . -جو، أو صاروخ جو –اسمين في التعبير مثل: صاروخ أرض 
في  هجزءًا من الكلمة. وهذ تظهر هذه الوحدات باعتبارها ومن ذلك الوحدات الجزئية، إذ
" عالج من جديد " أو "انكب  التي تعني to re-treatاإلنكليزية كثير. من أمثلة ذلك: ابارة 

فأنها  to retreatبارة عندما تكون كتابتها على النحو التالي في حين أن هذه الع. " على ثانية
التي تعني يخلق من  to re- createابارة  ،. ومثل ذلكتعني : انسحب، تقهقر، اندحر، تراجع

 1فأنها تعني يستجم. to recreatلكنها عندما تكون على النحو التالي . جديد
ى العربية، فالمترجم الذي كثيرًا ما نصيب العبارة كبير جدًا في الترجمة إل قد يكون و 

تنقصه الكلمات ألداء العبارة، يضيف معلومات لتأمين وضوحها، إنه ُيعد بالغة تنم عن نظام 
متكامل من اإلحاالت الثقافية ليجعل العبارة مفهومة لدى جمهور كبير . فيشكل التفسير اللغوي 

إلى حذف  -وغيرها من اللغات األوروبية –حيزًا مهمًا في اللغة العربية في حين تميل الفرنسية 
 التفاصيل التي تعيق القراءة .

                                                 
 420ستيتية. المساويات، ص - 1
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  all-wave receiverجهاز القط لجميع الموجات 
في حاالت تضمين بعض العبارات على أسماء األعالم  الترجمة الجزئيةوقد تستخدم 

من أمثلة هذا التعريب الجزئي جيوسياسية  .من أشخاص وبلدان وحوادث وغيرها
Ge'opolitique  وجيو اقتصاديةGe'oe'conomique  . مثل وmet language  ميتالغة؟

 .سوسيولسانيات sociolinguisticsو 
لى اللسان من النحت أو التركيب، أخف ع ، قد يكون الستعانة بالتعريب الجزئيإن ا
ات مختلفة ؛ مؤلفة من لغتؤدي إلى توليد تراكيب  ريبة وهجينة، إال للدقة أحياناً وأكثر تحريًا 

أن من كما  وقد تكون متباعدة في أصولها وتراكيبها، ما يؤثر في خصوصية اللغة العربية.
ترجمتها عن طريق التركيب، ألنها  ىيستعص قدبعض المفردات  أن ئيالتعريب الجز  صعوبات

 .بهمة إلى حد ما، والتركيب يوضحهامصطلحات م
 

 التعابير السياقية: -

يصعب استنتاج المعنى الكلي تعابير   idiomsبيرات السياقية التراكيب الثابتة أو التع
يوظف في اللغة كما توظف  للتعبير من معاني مكوناته، وال يمكن ترجمته بصورة حرفية، و

سنقف لنفصل في التعابير السياقية ألنها أكثر هذه  الوحدة المعجمية ذات الكلمة الواحدة.
 وبة.األشكال اللغوية التركيبية تعقيدًا وصع

 
 أشكال التعابير السياقية المقترضة: -

ها بعض العبارات االصطالحية التي ال يمكن ترجمتها إلى لغة أخرى إال فيإن كل لغة 
 .بطريقة غير مباشرة تحتاج إلى تفسير وشرح، فمن الصعوبة بمكان أن نترجم إلى اللغات

 صبح بال معنى.تغير معناها أو تترجم، إما أن يت عندما بيرات االصطالحية ال تترجم جيدًا،فالتع
إن مثل هذه العبارات السياقية يؤدي إلى ظهور ابارات نمطية جاهزة، يمكن أن تقابل 

 نظائر لها في لغات أخرى.
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مصطلح  ول: ال يقبل التغيير وأطلق عليهم بعض الباحثين التعبيرات إلى قسمين، األوقس  
يسمح بنوع من التغيير وأطلق عليه : ، والثانيclosed expression التعبيرات المغلقة
 open expression.1 التعبيرات المفتوحة

المقترضة من التراكيب السائدة في وقتنا المعاصر،  التعابير السياقيةمن أشهر التعابير 
 والتي تغلغلت في اللغة العربية عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة: األجنبية،
يشبه المركب اإلضافي، من حيث أنه  .صفةيتكون من موصوف و  :المركب الوصفي -

 مثل: يمكن وضع مقابالت عربية له. 
Ethnic Cleansing  التطهير العرقي- Gut Feeling  الشعور الغريزي )الحدس

 Green Room –قبلة فرنسية  French Kiss -كذبة ذهبية Fools' Gold -الشخصي(
 سا  األحمر.الب  Red rappet -القاعة الخضراء ) غرفة االنتظار(

 . سوق سوداءhard duck، عملة صعبة iron fist، قبضة حديدية cold warحرب باردة 
Black market  البطة العرجاء ،Lame duck ابتسامة صفراء ،Yellow smile  خط ،

،  The black comedy، الكوميديا السوداء   Hotline، خط ساخن Red Lineأحمر 
 .The silver jubileeاليوبيل الفضي 

 يتكون من فعل وفاعل .:  المركب الفعلي -
 gave aأعطى بطاقة بيضاء  –Gave the green lightأعطى الضوء االخضر 

white card - يصطاد من الماء العكر fishing in troubled waters –  رفع قبعتهlifting 
his hat   . 

 يتكون من مبتدأ وخبر .:  المركب االسمي -
  cup-storm in teaن زوبعة في فنجا

 : الذي يبتدئ بالجر والمجرور، أو بالظرف) من زمان أو مكان(. المركب من شبه جملة -
Behind the scenes وراء الكواليس . 

On The Fence على الجدار.  

                                                 
ينظرد  أبم خضر، سعيل ج ر. التقابالت اللسلية ول العربية  و اإلوزمياية )داميل لحمي دقابمل(، عال  الكتب  - 1

 123، ص2008الاليب، اربل، ا،ردن، 
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Out Of The Blue  (شيء ما يحدث فجأة وبشكل غير متوقع )من فراع . 
Out On A Limb (يضع الشخص نفسه في حالة خطرةعندما ) على رجل واحدة. 

 On The Town لتمتع نفسك من الخروج. على المدينة : 
Over the Top على القمة.   

Over My Dead Bodyعلى جثتي. 
Up a blind alley .في طريق مسدود : يسيرون في مسار يؤدي إلى نتائج سيئة 

راجها تحت نوع من التعابير االصطالحية، التي يمكن إد شكالإن مثل هذه األ
(Collocation،)  ًكونات المصطلح الترجمة المباشرة لممن خالل ، يمكن ترجمتها حرفيا

الرجوع إلى اللغة األجنبية الستنساخ ما فيها من المقوالت التعبيرية وجعل باألوروبي المركب، 
 .ة نفسها التي تعبر بها األجنبيةالعربية تعبر بالطريق

تفسير، من رجمتها حرفيًا، تركيبيًا ومعنويًا، إذ تحتاج إلى إال أن هناك تعابير يصعب ت
 :مثل

الوحدات البيانية التي يفرضها التفكير البياني أو البالغي في لغة ما. فيكون فيها  
: ماء الوجه يقابلها في إلى ذلك. من الوحدات في العربية التشبيه واالستعارة والكناية، وما

، ويرتكب underratedأو  underestimatedعين يقابلها  ، ويصغر في dignityاإلنكليزية 
، سأنزل  to bully، ويستأسد يقابلها affection، وحبل الود يقابلها  to sin الموبقات يقابلها

 .  i’ll attend to your wishesعند رغباتك يقابلها 
إحدى دية المعنى الواحد في التي تشمل عدة كلمات لتأوهناك الوحدات المتماسكة، 
،  عن قصد laboriously، على قدم وساق  aboriginalكلمات اللغتين، منها: مواطن أصلي

intentionally.1 
  ،  كعب أخيل play into the hands ستعارات: اللعب بيدالعبارات واال ومن

Achilles' heelأغنية البجعة ،  swan songالسندان والمطرقة ، the hammer and the 
anvil . 
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مؤلفة من مصطلحات متعددة الكلمات، مثل: سياسة العصا والجزرة تكون العبارة  وقد
apoicy of stick and carrot. 

االستبدال أو الحذف أو التقديم أو  إن مثل هذه التعابير يصعب تغييرها، من خالل
 التأخير،ألن هذا يؤدي إلى تحطيم معنى التعبير.

طريقة غير مباشرة تحتاج إلى ستعان  ب، قد يأخرى  اتإلى لغترجمتها  يصعب كما
مما  ،بسهولة للمترجم لعبارات االصطالحية الجاهزة  نفسهاح اتمنأن فمن الصعب  .تفسير وشرح

وفنية معينة لتغيير محتوى أو شكل العبارات االصطالحية،  غاياٍت أسلوبيةإلى الكاتب  قد يدفع
الفة لألصل، أو بتغيير مواضع تلك التبديل بمفردات مطابقة أو مخ بالحذف أو اإلضافة أو

 اعتمادًا على تجربته ذاتها المترجميعالجها ف. .. الحيوية والَجدة في تلك التراكيب المفردات، لبعث
 .1وحضارتها وإتقانه للغتين اللتين يتعامل معهما، ومدى إطالعه على ثقافة األمة التي ينقُل أدبها

التي تتألف من  التعابير، المبنىحيث من من صعوبات ترجمة العبارات السياقية 
: يعيش من كد  من ذلك في اللغة العربية ابارات يصعب فهم معانيها من الكلمات المكونة منها.

 ريشته، ال ينبس ببنت شفة، نسج على منواله.
الذي يراعى في بعض التعابير  الجناس واإليقاع الموسيقيخاصية وهناك أيضًا 
 . من ذلك في اإلنكليزية:تهايد من تعقيد ترجميز  ،االصطالحية والسياقية

From Rags To Riches :االنتقال من الفقر إلى الثراء من الخرق إلى الثروات 
It Takes Two To Tango   على خطأ. أناس علىصراع شخصين 

Let Bygones Be Bygones عفا هللا عما سلف. 
Fuddy-duddy .تطلق على األشخاص الحمقى 

Haste Makes Waste  في العجلة الندامة 
Head Over Heels رأسا على عقب 
High on the Hog  (الذين يعيشون في ترف )على رأس خنزير. 

Hit The Nail on the Head  (قول الحقيقة)أصاب كبد الحقيقة في الرأس. 
                                                 

السردية الروسية إلى العربية خصمصية وقل الع ارات  النصمص ينظرد  زين اللين، ثارر. ول درجاة - 1
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He Lost His Head .عند الغضب وتغلب العواطف 
Wax and wane : مد وجذر. 

It is like talking to a stonewall  كأنك تتكلم مع خشب مسندة. أو صم بكم ال :
 يفقهون، أو كأنك تتكلم مع جدار.

 Box and Cox ,Toing and froing , Ding-dong ومن مثل:
ة الموسيقا، من تتميز اللغة العربية في بعض تعابيرها السياقية، بخاصية مراعاكما 

 :كما في التعابير التاليةجناس وطباق... 
حرة تحت قرة، الذلة مع القلة، الحور بعد الكور، ال حم وال رم، لكل ساقطة ال قطة، ماء 

اختلط الحابل المنايا على الباليا، المنية وال الدنية،  النار وال العار، وال كصداء، يشوب ويروب،
 وقعوا في حيص بيص. بالنابل،

في  الخاصية اإليقااية للتعابير نقل دالليًا فإنالعلى الرغم من االحتمالية العالية لصحة 
 اللغتين قد تسلب.

 
 :التوزيعات السياقية بين اللغات اختالف -

وأحيانًا يستشف من ، في وقت واحد، ا معان عدةهناك فئة من التعابير هي كلمة له
 . ويمكن استيعاب بعضها. Polysemesسياق استعمالها. 

سياقات تعبيرية عدة،  بينما في اللغة  ففي اللغة اإلنكليزية قد تستعمل مفردة واحدة في 
نوع مقابالت هذه الكلمة، قد يرجع ذلك إلى غنى المفردات العربية وتنوعها الداللي، أو تالعربية فت

ات الصرفية والداللية إلى طبيعة اللغة اإلنكليزية التي تعتمد على التركيب على المستوي
 من ذلك:، واألسلوبية
( في poor: كلمة)، نحولكلمتين تبدوان مترادفتين قيالتوزيع السياختالف في اال

: عند Poor boy، فقير. : محتاج مادياً Poor manاإلنكليزية تأتي في سياقات متنوعة مثل: 
 Poor: فكرة تافهة. Poor opinion: صندوق الصدقات. Poor boxاستحاق الشفقة. 

health .أن تأتي في سياقات متطابقة، كن ال يمالعربية  اللغة مقابلتها فيفعند : صحة مريضة
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فال يقال : ياله من ولد فقير، بل، يا له من ولد مسكين، وال يقال: الصحة فقيرة بل عليلة أو 
 1ليست على ما يرام. وال يقال منزل فقير بل متواضع، وكذلك فكرة متواضعة.

 …..Play: Play music, Play football, Play computer :مثل ذلكو 
وع مقابالت هذه الكلمة، فيقال يعزف الموسيقى، يعمل على تناللغة العربية فتبينما في  

 .ومبيوتر، يلعب كرة القدم الك
 
 
 التباس المترادفات: -

. لغة المقابلةمقابل الكلمة الواحدة في الفي لغة ثمة أخطاء تحدث نتيجة تعدد المترادفات 
تستعمل في ما ال يستحب،   coldة . وكلم I want to drink cold waterقول أحدهم:  مثل 

 airless أو  .I want to drink cool water فاألصح. The weather is coldكأن يقال 
wheel  بداًل منflat tire .وهكذا يتبين أن كفاية  عجلة مفرغة، أي مفرغة من الهواء لثقب فيها

قدرة على تمييز الموطن الصحيح القدرة على تمييز الخطأ من الصواب، و الاالختيار تتضمن 
، وحين ال تكون هذه الكفاية موجودة لدى المتعلم درة على تمييز األنسب من المناسبقالللكلمة، و 

 2يقع في الخطأ.
في اإلنكليزية تعابير عدة فواحد، معنى للداللة على  هاتعدد ابارات تلجأ لغات إلى قدو 

 gone west, peg out, hop the wig, push up, hopعلى الحركة ) تدل كلها، لموتل
off ). 

، نحو: أفلت شمسه، للتعبير عن الموت اللغة العربية ابارات أخرى  المقابل نجد في وفي
 ... ... ابارات تتضح فيها فكرة الذهاب شالت هامته، صعد إلى ربه، قابل ربه، لقى حتفه

  3ومحاوالت لتخفيف الكارثة.

                                                 
 254ص. 1992مكت ة دار العروبة، الكميت، عار. أحال مختار. عم  اللسلة،  - 1
 456اويات. ص ستيتية، ساير شري.. المس - 2
، أودم جس رسن، المحة بين الفرد والازتاع، درد د. ع ل الرحان ماال أيمب، مكت هة ا،وزمهم الاصهريةينظرد   - 3
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العربية في النعت واإلضافة واإلسناد نوع من الدقة ال شك أن هذا التخصص في تراكيب 
في التعبير، ألن هذه األلفاظ المخصصة ببعض المعاني واألحوال توحي إلى السامع الصورة 
الخاصة التي تقترن معها. وفي العربية منـزلة للتخصيص والدقة والتعميم، فال ينطبق عليها 

الة على الكليات والمفاهيم والمعاني العامة وصف االبتدائية لكثرة ما فيها من األلفاظ الد
 .1والمجردة

إن ما يظهر في اقتران األلفاظ بعضها ببعض،  روب الدقة في اللغة العربيةمن ض
 خصص ألفاظًا أللفاظ، وقرنوا كلمات بأخرى ولم يقرنوها بغيرها ولو كان المعنى واحدًا. العرب
يوَصُف ِبِه(: َثْوٌب لين، ِريح ُرَخاء، ًرْمح َلْدن، َلْحٌم  )في َتْقِسيم اللِ يِن َعَلى َماقال العربفقد 

َرْخص، َبَنان َطْفل، َشْعر ُسخام، ُغْصن ُأْمُلود، ِفَراٌش وِثير، أْرٌض َدِمَثة، َبَدن َناِعٌم، امَرأٌَة َلِميٌس 
 2في الشدة والشديد من األشياء.إذا َكاَنْت َليَنَة الَمْلَمِس، َفَرس َخوَّاُر الِعَناِن إذا كان ليِ َن الَمْعَطِف، 

و)في َتْقِسيِم الُقْبِح(: َوْجٌه َدِميٌم، َخْلق َشِتيم، َكِلَمة َعْوَراُء، َفْعَلٌة َشْنَعاُء، اْمَرأَة َسْوآُء، أْمر 
 3َشِنيع، َخْطٌب َفِظيع.

أو  حالة واحدة، تختلف باختالف الجنسمختلفة للداللة على  اً خصص العرب ألفاظكما 
 أو الحالة.الموضع، 

َباَحُة في الَوْجِه، الَوَضاَءُة في الَبَشَرِة، الَجَماُل في  )في َتْقِسيِم الُحْسِن وشُروِطِه(: الصَّ
، اللََّباَقُة في  اأَلْنِف، الَحالَوُة في الَعْيَنْيِن، الَمالَحُة في الَفِم، الظَّْرُف في اللِ َساِن، الرََّشاَقُة في الَقدِ 

َماِئِل، َكمَ  ْعِر.الشَّ  اُل الُحْسن في الشَّ
خصصت اللغة العربية مفردة لكل جنس في النكاح: َنَكَح اإلْنساُن. َكاَم الَفَرس. َباَك  و

يكُ  ُبُع. َعاَظَل الَكْلُب. َسَفَد الطَّاِئُر. َقَمَط الدِ   .4الِحَماُر. َقاَع الَجَمُل. َنَزا التَّْيُس والسَّ
اإِلْنَساُن. َأْحَضَر الَفَرُس. َأْرَقَل الَبِعيُر. َخفَّ النََّعاُم. َعَسَل  كذلك )في َتْقِسيِم الَعْدِو(: َعَدا

 الذِ ْئُب. َمَزَع الظَّْبُي.

                                                 
 السمي ، ورحان، المحة العربية ومكاوتها بين المحات. - 1
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 الثعال ل. وقو المحة وسر العربية. - 3
 الثعال ل. وقو المحة وسر العربية، وصل )ول دَْقِسيِ  النَكاحِ( - 4
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. َنَفَر  ِبيُّ و )في َتْقِسيِم الَوْثِب(: َطَفَر اإِلْنساُن. َضَبَر الَفَرُس. َوَثَب الَبِعيُر. َقَفَز الصَّ
 1وُر. َطَمَر الُبْرُغوُث.الظَّْبُي. َنَزا التَّْيُس. َنَقَز الًعْصفُ 

التقسيم الدقيق للمفردات ومتالزماتها في اللغة العربية، تعبر إن مثل هذا التخصيص و 
التي قد تستعين بمفردات  اإلنكليزية، على عكس مترادفات العربية و ناها وتنوعهادقة عن 

 .محدودة للتعبير عن معان جديدة
 
 
 

 التعابير السياقية المتضادة: - 
 :من ذلك في اللغة العربية ،ثنائيات متناقضةتعابير مؤلفة من ثمة  

قلبًا وقالبًا.  أخذ ورد. أقام الدنيا وأقعدها. بالطول والعرض. مد  وجزر. السراء والضراء.
النصر  خير. برًا وبحرًا.الراتق. جيئة وذهابًا. األول واألالفالق و يرة وصغيرة. نصًا وروحًا. كب

(.  ال  ) أثر البيئة تراح. ال تفوته صغيرة وال كبيرة. ال ناقة لي وال جملوالهزيمة. األفراح واأل
 تقدم وال تؤخر. العين بالعين. وجهاً لوجه.

 أواًل وأخيرًا. .: شاء أم أبى. عاجاًل أو آجالً  التخيير
ال في العير  : القاصي والداني. األمر والنهي. شاردة وواردة. األخضر واليابس.التزامن

 الصالح والطالح. لنفير. بمناسبة ومن دون مناسبة. القبول أو الرفض.وال في ا
 : األفعال أبلغ من األقوال.المفاضلة

 لك ويوم عليك. الثرى والثريا. : يومالتقابل والمواجهة
من غروب الشمس إلى  : من المهد إلى اللحد. من البدء إلى االنتهاء.التحول والتغيير

 ليل نهار. صباَح مساء. اء.طلوعها. من البدء حتى االنته
 نحو: تحمل متضادات، في اللغة اإلنكليزية أيضاً  تعابير كما أن هناك

Here and there.هنا وهناك :      East - westشرق وغرب :. 
Right and leftيمين ويسار :    .Thick and thin.سميك ورفيع : 

                                                 
 الثعال ل. وقو المحة وسر العربية. - 1
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Up and downs.أعلى واسفل :  High and low.أعلى وأسفل :   
Black and whiteأبيض وأسود:  .Give and takeأخذ وعطاء : 
Open and shutفتح وغلق :  .Down and out   .داخل وخارج : 

More or less  .أكثر أو أقل :  Sooner or later.عاجاًل أم آجاًل 
This or that .هذا أو ذاك :Willy- nilly  

Life or death .حيًا أو ميتًا 
 
 
 
 المعنوية : المادية الغربية أمام العربية التعابير -

 اً المادية والمعنوية، إال أن ثمة طابعفتتضمن التعابير كل لغة تتنوع أساليبها ومفرداتها، 
يغلب على آخر في لغة ما، في زمن ما، بحسب ما تقتضيه الظروف واألوضاع واألحوال. إذ 

ية الذهن، مقابل التقليل من التعابير ةالمادية في بعض اللغات األوروبييالحظ غلبة التعابير 
ة االجتمااية ، أو طبيعة الحياة، قد تتعلق بالخلفيات الثقافية، أو البيئيةألسباب مختلف والفكرية،

الذهنية، فاللغة األلمانية ينفي وجود لغات أوروبية تكثر من التعابير وهذا ال  واالقتصادية وغيرها.
عليها أما اللغة العربية فقد غلبت معظم الفالسفة منها.  تعرف باللغة الفلسفية نظرًا لخروج

 نظرًا للنفحات الدينية التي انبعثت من مناطقها المختلفة.الصبغة المعنوية والروحية، 
يقابلها بينما مؤلفة من ألفاظ مادية  تعابير أجنبية ة، يالحظ غلبةللتدليل على هذه الطبيع

 ، نحو:تعابير روحية معنويةفي اللغة العربية 
- Break the ice  :د األمور(.مه  : المعنى) المعنى الحرفي : اكسر الثلج  
- He looks blue : (.يبدو حزيناً  المعنى:زرقًا )يبدو أ : المعنى الحرفي 
 - She is in the clouds  :( شاردة  : هيالمعنىالمعنى الحرفي : هي في الغيوم
 الذهن(

- I will go banana  :سأجن او سأفقد  نىالمعرفي : سأصبح موزة )المعنى الح :
 عقلي(
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- It rains cats and dogs ىنالمعي : انها تمطر قططًا و كالبًا ): المعنى الحرف : 
 نها تمطر بغزارة(.إ

- This is nuts :( هراءأو المعنى: هذا جنون المعنى الحرفي : هذه مكسرات.) 
- It's a piece of cake إنه المعنىنها قطعة من الكيك )إالحرفي :  : المعنى :

 (ألمر سهل جداً 
:He leads a dog's life : يحيا حياة المعنى : يحيا حياة الكالب ) المعنى الحرفي

 مليئة بالقلق(.
- He is a black sheep هو ىنالمعسود ): المعنى الحرفي : هو خروف أ :

 شخص سيء األخالق(
This is a hot air هذا كالم ال فائدة  المعنىهذا هواٌء حار )لمعنى الحرفي : : ا :

 .(منه
A picture is worth a thousand words  في العربية صورة تساوي ألف كلمة (

 .الصورة أبلغ من الكالم(
من خالل أمثلة إنكليزية لتعابير اصطالحية كن االستشهاد على الطابع المادي يمكما 
 نحو:  .على حاالت مختلفةللداللة  أعضاء الجسماستعارت هي مجازات 

: To have no stomach for something  ( أو الرغبة على ليس لديه الشجاعة
 .(فعل أمر معين

To have a sinking feeling in the pit of one's    stomach  س: يتوج 
 .بقرب وقوع أمر خطيرخيفة 

To have a big mouth ح.أيضًا بمعنى متبج .: بمعنى يفشي األسرار 
 

  To have a loose mouth.يوصف لكل شخص ال يكتم األسرار 
To be chilled to the bone    ًببرد شديد. : يشعر. أيمرتعش حتى العظم : حرفيا 

: To have one's hands full    جدًا . مشغول 
To cry one's heart out    : يبكي بحرقةأي. 
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To cost an arm and a leg  :الثمن باهظ والمعنى  راعًا ورجالً حرفيًا يكلف ذ .
 كلفه غاليًا((

:  To shut one's eyes to  الطرف.يغض 
Turn a blind eye.تغض الطرف 

To make one's blood boil(اشتا  غضباً ) ىيغلي و المعن تعني : يجعل دمهًا حرفي. 
Lips sealed  .)المعنى الحرفي : شفتان ملتصقتان )كتوم 

Eyes are bigger than your stomach أكثر مما يصلح  عندما يرغب اإلنسان
 ه.ل

Apple of My Eye   قرة عيني 
Bite Your Tongue .لدغة لسانك :  تجنب الحديث 
Flesh and Blood .اللحم والدم :أي صلة الرحم والقرابة 

Never Bite The Hand That Feeds You ال ال تعض على اليد التي تطعمك(
 .إليك(لمن أحسن  تسيئ

Van Gogh's ear for music .أذن فان جوخ للموسيقى : نغمة صماء 
Two heads are better than one  أن )أن يعمل شخصان عمل واحد خير من

 .تصفق( ويجوز )رأيان أفضل من رأي(يفعله شخص واحد( )اليد وحدها ال 
To lend a handصفعة على المعصم : العقوبة خفيفة جداً . مساعدة. 

 Face to face, Eyeball to eyeball , An :، العين بالعين، وجهًا لوجهمن ذلكو  
eye for an eye 

بأسماء أعضاء الجسم للداللة على أمور مختلفة، من مثل  اإلنكليزيةكما تستعين اللغة 
ع يتنو  التي تعمد إلىعلى عكس اللغة العربية . للداللة على أسفل الجبل(  foot استخدام كلمة)

َعَفةُ  على أعالي الشيء ورؤوسه منها:للداللة سميات الم . الَفْرُ َ رْأُس رأُس الَجَبِل والَنْخَلةِ  الشَّ
األَكَمِة. النُّْخَرُة َرْأُس األْنِف. الَفْيَشَلُة َرْأُس الذََّكِر. الُبْسَرُة َرْأس َقِضيِب الكْلِب. الَحَلَمُة َرْأُس 

 الثَّْدِي.... 
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( ترجمتها الحرفية)أعاره أذنه(، Prêter l’oreille) نسية، هناكاللغة الفر  في من ذلكو 
( ترجمتها الحرفية)عض  يديه( S’en mordre les doigtsومقابلها العربي)تنصت(. و)

  1ومقابلها العربي األصح)ندم(. أخطاء ترجمة التعابير المجازية.
  .لأللفاظ والتعبيرات االستخدامات المجازيةال تتطابق اللغات في ف

مقتبسة من أعضاء جسم ولكن هذا ال ينفي أن اللغة العربية تخلو من التعابير المادية ال
على عضو اإلبصار، وعلى  تطلق  ) العين (كلمة : اإلنسان، من ذلك على سبيل المثال

وشريفهم، وذات  الينبوع، وأهل البلد، وأهل الدار، والجاسوس، وطليعة الجيش، وكبير القوم
. في المثل) ال تطلب أثرًا بعد )هذه القصيدة من عيون الشعر(من كل شيء الشيء، والنفيس

عين: يضرب لمن ترك شيئًا يراه بعد فوته(. فعله على عين. أنت على عيني: في اإلكرام 
 . والَعيون: الشديد اإلصابة بالعين.والحفظ

من سمع ، رها بين سمع األرض وبص: من تعابير مادية، نحو اللغة العربية كما ال تخلو
في رأسه نعرة، ال يصطلي بناره، لكل جواد كبوة،  ، به، من يسمع يخل، هو أزرق العين سمع

ي يراش لكل حسام نبوة، ما يشق غباره، يرقم على الماء، غثك خير من سمين غيرك، قبل الرم
 .... السهم، ال يطار غرابه

ن قد يغلب طابع ال تخلو لغة من أوصاف ومجازات واستعارت مادية ومعنوية، ولكف
 ، من دينية، أو عقائدية أو فكرية...حوال والظروف والمؤثرات السائدةعلى آخر، بحسب األ

 
 تعابير سياقية مشتركة: -

، أو ناجمة عن اتحاد الخبرة اإلنسانيةمتطابقة ومتشابهة ربما تكون  ثمة تعابير سياقية
ابير المتشابهة في اللغتين شاهدة على ومن المتوقع أن تمثل التعالتأثير والتأثر بين اللغتين. 

التداخل أو النقل السلبي. إذ قد تتدخل المعرفة بالتعابير االصطالحية اإلنكليزية وتعوق أو تمنع 
إنتاج التعابير العربية..... ولعل السبب الرئيس في إمكانية فشل عملية نقل التعابير 

تعبير االصطالحي من ناحية، وتعوق االصطالحية الترجمة الحرفية التي ال تسعف في فهم ال

                                                 
داب ا،جن ية، عن ادااد الكتاب كايل، سعيل. وظريات الترجاة باب ول الااهية والااارسة، مزمة اآل - 1

 2008، صي.135العرب، دمشق ،العلد
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إنتاجه بصورة صحيحة دالليًا وتركيبيًا، ويمكن أن تفتقر الترجمة غير الدقيقة إلى درجة المقبولية 
، . إن اكتساب التعابير االصطالحية، فهمًا وإنتاجاً المتصلة بهذه التعابير االصطالحية. ...

ة قوائم التعابير االصطالحية المنبتة عن ينبغي أن يتم في سياق اللغة التواصلي، ال بمطالع
 1سياقاتها األصلية.

تتصف بأن لها    similar idiomsثمة تعابير متشابهة بين اللغتين العربية واإلنكليزية
متشابهة في العربية واإلنكليزية إال أنها  semantic counterpartsنظائر داللية أو مقابالت 

 ،wordedمختلفة في الصياغة 
 في اللغتين: ة ذلك لمن أمث

all and sundry   معناه : الكل قاطبة. . كل من هب  ودب 
far and wideومعناه: من الجهات المختلفة. .، من كل حدب وصوب 

 throw the baby out with the bath   يرمي السمين مع الغث 
 separate the grain / wheat from the chaff ال يعرف الغث من السمين 
 separate the sheep from the goats يميز بين الصالح والطالح 

sow tares among someone'wheat يدس السم في الدسم 
up side down لى عقبًا عرأس 

move heaven and earth أقام الدنيا وأقعدها 
make amountain out of amolehill يجعل من الحبة قبة 

With heart and soul  أوinwardly and outwardly  ً2.قلبًا وقالبا  
To lose your shirt)عاد بخفي حنين )أي أضاع أمواله 

The Last Straw ( . القشة األخيرة .)القشة التي قصمت ظهر البعير 
Cry Over Spilt Milk عندما كنت تشكو من خسارة من  .ال كاء عمى الم ن الانسكب

 الصيف ضيعت اللبن(في  الماضي. )
Flash In The Pan  رمية من غير رامل د أممر د لو أوها واعلة ولكنها دفشل )عمى

 أممر غير مخططة(.
                                                 

ينظرد  أبم خضر، سعيل ج ر. التقابالت اللسلية ول العربية  و اإلوزمياية )داميل لحمي دقابمل(، عال  الكتب  - 1

 137-136، ص 2008الاليب، اربل، ا،ردن، 
 ، وما يميها.125لسلية ول العربية  و اإلوزمياية ، صلمتفاصيل ينظرد  أبم خضر، سعيل ج ر. التقابالت ال - 2
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Drive someone up the wall ( في العامية فتنا بالحيط) 
 

متشابهة إال أن العربية تعبر عن المعنى نفسه بتعابير مختصرة ومعنوية. على  يمعانفال
بهة، ربما تكون ناجمة عن اتحاد الخبرة إن عددًا من األمثلة المتطابقة والمتشا األغلب.

اإلنسانية، أو التأثير والتأثر بين اللغتين. يستعصي إيجاد مقابل مماثل في البنية المعنوية 
والشكلية بسبب العاملين المجازي والثقافي، يتوقع اللجوء إلى وسائل لغوية متعددة لنقل المعنى 

 1ياغة.كالترادف أو التبسيط أو التذييل أو إعادة الص

على الرغم من االحتمالية العالية لصحة النقل دالليًا فإن الخاصية اإليقااية للتعابير  
 في اللغتين قد ُتسلب . 

Cat and mous د لع ة القط والفأر 

From A to Z.ابارات عدة ، من البداية إلى النهاية : من األلف إلى الياء
 From cover to cover - From first to last- From pole to pole - Fromمنها)

top to toe - From hand to hand- From beginning to end- Last but not 
least.  

هي أنسب من حيث شابهة بين اللغات، تالمال شك أن االستعانة بالتعابير االصطالحية 
لك وقتًا تستهقد الحفاظ على خصوصة اللغة وأصالتها، إال أن من معيقات هذه الطريقة أنها 

التعبير فيما وقد يختلف مفهوم وياًل إلخراج المصطلح التراثي المالئم للمصطلح المستحدث. ط
فهم يسبب التباسًا واضطرابًا في القد ما  بين اللغات، على الرغم من التشابه الشكلي والسطحي،

سقاطات ظرفية بإالمترجم تتكيف بحسب الثقافة السائدة، فيقوم و  ات تختلفقراءال، ألن والتعبير
 .وذاتية، وينتهي إلى مناسبات غير قائمة
بأشكال وصيغ مختلفة بين مختلف اللغات.  ويمكن  اإن بعض التعابير تكرر نفسه

هذا النوع بمثابة مشاهد مرئية وحسية  إن شيوع .عابير مطولة في كلمة أو كلمتيناختصار ت
 مرئية لجذب االنتباه. تشكل صدمة ة العبارات اإلخبارية العادية، و لتكسير رتاب

                                                 
 139ص ، ينظرد  أبم خضر، سعيل ج ر. التقابالت اللسلية ول العربية  و اإلوزمياية  - 1
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في نقل هذه المشكالت اللغوية والفنية من ال بد من اإلشارة إلى أن الترجمة اآللية زادت 
الكومبيوتر مع الكلمات المتعددة المعاني، وعدم التقابل بين  صعوبة تعاملمن خالل ، التعابير

 .1يةمفردات اللغات المختلفة والتعبيرات االصطالحية واالستعماالت المجاز 
من خالل الكلمات  في حل بعض هذه المشكالت، أنظمة الترجمة اآللية وقد استطاعت 

المفردة أو تستخدم مجموعات معقدة يقوم اللسانيون بإعدادها وترميزها دالليًا وتركيبيًا ونحويًا 
بغرض تلقيمها للبرمجيات، ثم تطورت العملية فأصبحت تعتمد على اختيار مقاطع من لغتين في 

فأصبح . N-gramوع واحد وتنسيقها في وضع مقابل ابارة نظيرة من خالل ترميز رقمي موض
النظام المعتمد يترجم العبارات ضمن سياقها في اللغة المرسلة وليس المفردات من لغة إلى 

مثاًل، ال نجد االحتماالت المعجمية األصلية الخاصة  interest rate، فمقابل ابارة أخر  
ثل االهتمام والسرعة، بل نجد العبارة الصحيحة وهي سعر الفائدة. ويتم إغناء بإحدى الكلمتين م

النظام بالتغذية اللغوية من وحدة أساسية بسيطة إلى تطورات أوسع من خالل الوحدة األساسية 
N-gram ، ثم يجري ترتيب الكلمات من خالل عالقات نوعية، لذا سميت بالتسمية الرقمية أو
 . اإلحصائية

 
 للتعابير السياقية: الفكريةر اآلثا -
 التعابير السياقية والتمويه اإلعالمي: -

تحدثنا في الفقرات السابقة عن الصعوبات الشكلية فيما يخص نقل التعابير السياقية، 
 اآلن، سنتحدث عن المنعكسات الفكرية عند نقل هذه التعابير.

حديث، معظمها ُأقترضت شاعت أساليب تعبيرية كثيرة في اللغة العربية في العصر ال
اإلنكليزية والفرنسية، من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، من من اللغات األجنبية، وال سيما 

إحداث الحرص على على و  ،فطبيعة اإلعالم التي تتطلب السرعة القصوى لمواكبة األخبار
للغوي  اين في خصوصية بعض اللغات على الصعيدالسبق الصحفي، ترك آثارًا  سلبية أثر 

 .والفكري 

                                                 
 حزازي، وادية. الاشكالت المحمية ول الترجاة اآللية ودزربة درجاة ا،دب العربل إلى اإلوزمياية، - 1

 ، الكميت.2001دختت  وعاليادها ول عاصاة الثقاوة العربية « المحة العربية والترجاة»ولوة 
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أو إلخفاء فقر األفكار، وهذا  إلخفاء الفكرهناك وظيفة مناقضة هي استعمال اللغة  
االستعمال شائع في لغة السياسيين وفي لغة الخارجيين على القانون التي يتحدثون بها فيما بينهم 

بير لتغطية كالم كوفي هذه الحاالت إما أن يستعمل ،  tabooوفي الكالم المحرم اجتماايًا 
 أفكار هزيلة أو تستعمل عبارات خاصة معناها الخارجي  ير مقصود وتشير إلى معان أخر  
متفق عليها بين أفراد فئة معينة من الناس أو تستعمل ابارات لطيفة مهذبة مكان ابارات ال 

  1يستطيع المجتمع استعمالها.
اللغات المتلقية فحسب، بل  هذا التردي اللغوي والفكري في لغة اإلعالم ليس حصرًا على

رة أيضًا، فثمة آراء تجاه ما آلت إليه لغة الصحافة يبدو أنها مشكلة اللغات المرسلة والمصد ِ 
ة الى كتلة من األكاذيب والمراوغة، والحماقة، والكراهية، كليزية. رأت أنه قد تحولت السياساإلن

أن تعاني اللغة. ولكن إذا كان الفكر  وانفصام الشخصية. عندما يكون الجو العام سيئًا، فال بد
يفسد اللغة، يمكن للغة أن تفسد الفكر. واالستخدام السيئ يمكن أن ينتشر عن طريق التقليد في 

ثمة كلمات براقة أوسا  الناس. وقد تدهورت لغات بسبب الديكتاتوريات المفروضة عليها... 
لدولية، كلمات مثل، العنصرية، الفردية، ورنانة تستخدم لرفع شأن العملية الدنيئة في السياسة ا

والموضواية، وتعزيز، واالستغالل، واالستفادة، والقضاء. والصفات مثل: صنع عهدًا جديدًا، 
قد تبدو االستعارات  من ثيركوهناك  ...الملحمة، التاريخية، التي ال تنسى، المظفرة، القديمة.
لخروج عن المعنى األصلي. والهدف الرئيسي مختلطة ال يعرف المتلقي معناها. وبعضها ملتوية ل
استعارات مبتذلة، وتشبيهات،  كما أن هناك القضاء على األفعال البسيطة، بداًل من كلمة واحدة.

وتعابير، استهلكت كثيرًا من الجهد الذهني، على حساب ترك المعنى غامضًا. هذا هو مغزى 
من  2مجازي الستدعاء الصور البصرية.االستعارات المختلطة. والهدف الوحيد منه هو تعبير 

 أوراق الشاي تسد البلوعة. أمثلة ذلك:
 

 
 

                                                 
 120ص . 1955عممان، ماال السيل. الازتاع وقضايا المحة، دار الاعروة الزامعية، إسكنلرية،  - 1
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 المشكالت الفكرية في ترجمة التعابير السياقية:
للشعب،  العبارات االصطالحية تعكس خصوصية اللغة، والتجربة التاريخية الغنية

 والتصورات المرتبطة بالنشا  العملي للناس وثقافتهم ومعيشتهم.
ثقافي أهمية بارزة في الترجمة، إذ تتطلب مقتضيات الفهم الصحيح والدقة للسياق ال

العلمية أن يلم المترجم بالسياق الثقافي للنص المترجم لكي ينقل مضمونه إلى اللغة األخرى 
بكلمات موازية من حيث االرتبا  بالسياق. وال يمكن حين التصدي لترجمة الكلمات التي تعبر 

اسية االقتصار على الداللة المعجمية التي ربما تكون مضللة للمترجم عن عقائد أو مذاهب سي
 .1الذي لم يتوسع في احتساب المعاني الهامشية المستمدة من السياق الثقافي

يالحظ وجود عدد كبير من اباراتنا االصطالحية التي تجد ابارات مقابلة لها في 
أن إحدى اللغتين تنفرد بخصائص حضارية اإلنكليزية وتكون في كثير من األحيان متطابقة، بيد 

معه وجود ابارة مطابقة لها في اللغة األخرى، عندها ال بد يتعذر أو ثقافية خاصة، األمر الذي 
 Kickedمن اللجوء إلى تفسير معنى تلك العبارة بعبارة عادية من اللغة األخرى، مثل: مات 

the bucket مضلل ،Red herring  هناك ابارة ،To buy abig in apake  أن تشتري
خنزيرًا في كيس، نظراً ألن معظم العرب ال يتداولون الخنازير، نقلت إلى العربية )أن تشتري 

  2التي تعني ثورة بال دمـ ترجمت بيضاء. Ablldle Revolutionسمكًا في الماء(، ثورة بيضاء 

ألساسي للعبارة، تظهر الترجمة بكاملها إلى حد ما مختلفة مع المحافظة على الجوهر ا
ومع ذلك تبقى العبارة الجديدة ترجمة للعبارة األصلية مع إحداث بعض التغييرات أو التعديالت 

 Birds of afeather flock togetherالطفيفة عليها. فمثاًل : العبارة االصطالحية اإلنكليزية 
جمت إلى العربية" التي تعني حرفيًا" الطيور ذات الريش تطير أسرابًا مع بعضها بعضًا "تر 

الطيور على أشكالها تقع" يالحظ توافقًا من الناحيتين التركيبية والمفرداتية ولكن من الناحية 
تعني حرفيًا "األلماس يقطع األلماس" يقابلها في  Diamondsالداللية فإنهما سي ان. ومثل ذلك 

إعطاء صيغة بنيوية جديدة العربية" ال يفل الحديد إلى الحديد " وقد نلجأ إلى وسيلة أخرى هي 
عندما تكون العبارتان موضوع التحويل يجمعهما رابط حضاري فنقوم بعملية التفسير أو إيجاد 

                                                 

  300، م ادئ المساويات، صينظرد قلور،أحال - 1

 96قميلر، حسين. الع ارة اسصطالحية ول المحة العربية، ص - 2
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 Blow one’s ownابارة مثيلة لها. من أمثلة ابارات اصطالحية عربية مرادفة لها. 

trumpet  .يتباهىKeep astraigh face   .متجهم الوجهOut of  . عاطل عن العملAll 

of asudden  .1كل من هب ودب   

والوظيفية بمجمل أبعادها الداللية  ال بد من اإللمام فهم النصوص األجنبيةول
إال أن المعرفُة المنقولُة تدخل إلى اللغة من باب مهترئ تحمل معها في جملة ما  والحضارية.

صلي، وذلك اللتصاق تحمله تعابير مجازيًة واصطالحيًة ال عالقة لها بالمقصود من الكالم األ
لتلك  الحضارية والثقافيةالمترجم بحرفية الكالم التصاقًا أعمى، من غير النظر في األبعاد 

مترجم حرفيًا، لشمولية المجـاز اإلنساني الذي  هنبير األجنبية ما ُيفهم بداهة أالتعابير. فمن التعا
المقصود، في الترجمة،  تعبر عنه تلك التعابير، وكثير منها ما يخفق في تأدية المعنى

  .2لخصوصية المجـاز وطرائق التعبير لغويًا وثقافيًا وحضاريًا وبيئياً 
 هنا سنعرض بعض الصعوبات الفكرية في نقل التعابير السياقية:

 السياقية وأبعادها التاريخية والحضارية والثقافية: التعابير  -
Crossing the Rubicon شمال إيطاليا، دفع  روبيكون نهر في. : عبور ربيكون

يوليوس القيصر شعبه إلى حرب أهلية لثالث سنوات، ونجح في عبور نهر روبيكون ببراعة. 
 (.1600يطلق مجازًا على اتخاذ خطوة ال رجعة فيها. استخدم أول مرة في عام )

Dressed to a tea كتوري، حين كان حفل الشاي يتعود هذه العبارة إلى العصر الف
ت الرسمية العالية، فكان الناس يتأهبون لهذه المناسبة بارتداء أفضل والمالبس يتعلق بالعالقا

، في وقتنا الحاليتستعمل ثمة ابارة أخرى مشابهة لها  وأفخرها، ويهتمون بالتفاصيل الدقيقة.
 داللة على حضور المناسبات الراقية.لل( red rapetعلى البسا  األحمر )هي

Hold your feet to the fire قد قدميك على النار. هذه المقولة تتعلق بأساليب ع
التعذيب المستخدمة أثناء فترة الحملة الصليبية. بكي  قدمي المتهم بالنار، كوسيلة النتزاع 

 االعتراف، وإال يترك ليعذب هكذا حتى الموت.
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تحمل في خلفياتها قصصًا يصعب فهمها  التي التراث العربيمأثورة من القوال من األ
 صوصية التعابير السياقية:من أكثر ما يميز خ الجانب  من تلك العبارات المختصرة، وهذاأحياناً 

قطافها، جاؤوا على بكرة أبيهم،  حانأسمع جعجعة وال أرى طحينًا، أرى رؤوسًا أينعت و 
على نفسها جنت براقش، على أهلها دلت براقش، أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، سبق 

مواعيد عرقوب، وافق شن طبقة، وأهل عمرو قد أضلوه، ، م الليل يمحوه النهارالعذل، كال السيف
أندم ما يوم حليمة بسر، هما كندماني جذيمة، شعرة معاوية، أجود من حاتم، أحكم من لقمان، 

  .من الكسعي، أوفى من السموءل
 
 التعابير السياقية األدبية:-
ليام شكسبير في مسرحيته ها و استخدم:  Even yoy, Brutusحتى أنت يا بروتوس -
بمن فيهم أفضل أصدقائه هو حيطين به، يوليوس قيصر. عندما طعن من جميع المالشهيرة 
 .بروتوس

: كناية إلى نقطة ضعف بطل ملحمة إلياذة Achilles' heel  كعب أخيل -
 لهوميروس.

A Burnt Child Dreads the Fire ر الطفل المكتوي بالنار يخاف النار جدًا. ظه
 . يماثل عندنا "ال يلدع المؤمن من الجحر مرتين" . 1320في األدب اإلنجليزي أول مرة 

Absence makes the heart grow fonder( .  ظهرت .)الغياب يزيد القلب لهيبًا
. كما تكرر هذا الشعور في 1602هذه العبارة أول مرة في دافيسون و'الشعرية الرابسودي' في 

 .1604شكسبير "عطيل" في 
 : البعد جفا، البعيد عن العين بعيد القلب(يناقض مقولة في اللغة العربية )

 :العربي، نحو  من األدبثمة تعابير سياقية عربية تستعمل، مقتبسة 
 .... خبط عشواء .اليوم خمر، وغدًا أمر
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 :ثقافة الشعبية الالتعابير السياقية و  -
جازها لمعان ما في ابارة واحدة. أما التعابير األدبية تضيف الجمالية، من خالل إي

 الحكم واألمثال فتضيف الطرافة.
، الثقافة الشعبيةكتسب من والمعتقدات، تاألمثال  طابعيغلب عليها  ثمة تعابير سياقية

 من مثل:
-  Crocodile tears  دموع التماسيح: كان يعتقد كثيرًا أن ما ينزلق من أفواه التماسيح

، بل أصبحت محاولة للتالعب م تعد الدموع تعبيرًا عن العاطفةمن هنا ل هي الدموع التي تذرفها.
 ستغالل.الأو ا

Break a leg  الخرافات. وهو الرغبة في حسن الحظ ،  منكسر في الساق : مصدر
يعكس فكر القرون الوسطى، حيث كان يعتقد أن هذا التعبير  لكن الكلمات ترغب عكس ذلك.
 المشاكل، فكانوا يعتقدون أنهم يخدعون العفاريت فيطلقون ابارةالعفاريت تعيث فسادًا وتسبب 

 كسر في الساق( يقصدون قتال األرواح، والتمني بالحظ الجيد. )
Chew the fat ،كان يستخدم قطعة من جلد حوت  مضغ الدهون عند االسكيمو

ت أخرى للمضغ مثل العلكة. وكان ذلك يستغرق من الوقت كثيرًا ليحلل. وقد استخدمت ثقافا
)يقصد من هذه العبارة التحدث في أمور غير  بطريقة مماثلة. "دهون لحم الخنزير المقدد"

 1مفيدة(.
Cock and Bull Story  حكاية خرافية.لديك والثوراقصة . 

Knock On Wood .دق على الخشب : لتفادي بعض سوء الحظ 
Blue Moon القمر األزرق : حدث نادر الحدوث.  

Let Sleeping Dogs Lie  .إيقاظ األشباح القديمة : لتجنب استئناف النزاع 
Third times a charm  2أي أن المحاولة الثالثة محظوظة. :سحرثالث مرات 
To kick the bucket  .معنى مركب يعني الموت 

                                                 
 لى...الك مصيع ر ول بعض لهزادنا العامية دعابير متشابهة، وامد ع  يعمك، عِ  - 1
 عاميتناد الثالثة ثابتة.بعض دااثل ول  - 2
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تعابير جديدة عن  أيضاً  هناك، و يل طبيعي للمبالغة في مدى ماالناس م كما أن لدى 
 و:نح طريق الصدفة.

 Hit The Sack  .بلغ كيس : الذهاب إلى السرير أو إلى النوم 
In The Bag  .في الحقيبة : لديك شيء المضمون 

Crack Someone Up .الكراك شخص ما : لجعل شخص ما يضحك 
Pulling Your Leg  : سحب اليد(خداع شخص ما على سبيل المزاح. )سحب ساقك 

In Hot Water  :طةساخن = في ور ي ماء ف  
 التعبير االصطالحي إمكانية اقتصاره على كلمة : خصائصومن 

 Lemonالمرأة المشاكسة :. 
Cat المرأة البذيئة : . 

In the buff   عارية. برتقالالفي : 
Mumbo Jumbo  .جمبو مومبو : هراء ال معنى له أو خطاب 

Mum's the word .كلمة ماما : للحفاظ على الهدوء. لقول شيئ ما 
Doozy قة شيء.لع: الم 

. وفالن تعني المرأة  (قارورة)، ناياتألحادية تحت باب الكوفي العربية من التعبيرات ا
 1أي ال يثبت على حال. آية( أي كامل الخلق. وفالن )متلون()

الجديدة كطريقة النحت،  إن اعتباطية التعابير السياقية ربما جاءت استجابة مع المناهج
ا ال تناسب لكنهدبية، مع المجاالت الفكرية والفنية واألالبتكار قد يتناسب وا والترميز. أن الجنون 

التقنية و ال تتناسب ألنها أيضًا لغة تمثل هوية الشعب فحسب، بل ن الالمجال اللغوي، ليس أل
 الحاسوبية الجديدة التي تنتهج االطراد والبرمجة اآللية المتناسقة في عملياتها وبرامجها.

 
 

 

                                                 
ينظرد  أبم خضر، سعيل ج ر. التقابالت اللسلية ول العربية  و اإلوزمياية )داميل لحمي دقابمل(، عال  الكتب  1

 124،ص2008الاليب، اربل، ا،ردن، 
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 الدينية: حساسية المعتقداتو اقية التعابير السي -
نستطيع أن نفسر كثرة ورود لفظ الجاللة ف الدينية.ترتبط بثقافة أهل اللغة ابارات  ثمة

، ومنها قولهم: هلل أنت! ما شاء هللا! طوبى عجب في العربية، وابارات التعظيمفي أساليب الت
 .!My God! Come now ¡ What apityاإلنكليزية  اللغة العبارات فيهذه لك. ومن 

 ثمة تعابير أخرى قد تشيع في لغات، لكنها قد ال توافق فكر شعوب أخرى،
 نحو: ومعتقداتهم،

A Penny Saved Is A Penny Earned من ذلك، مصطلح (skyscrapers)  ،
لم يترجم حرفيًا بـ )خادشات السماء( أو )خامشات السماء( بل )ناطحات السحاب(. تعارضت 

 الذوق العربيو  ،في سياق هذا المصطلح مع مضامينها القدسية في اللغة العربيةكلمة )السماء( 
فأبدلوا المجاز الغريب بمجاز عربي مقبول ، بـ )ناطحات  والطبيعة الحضارية عند العرب،

السماء(، فبذلك تكون فصيحة ال "تخدش" األذن، ومدلوالتها ال تتعارض مع الرموز الحضارية 
  .قية واألدبيةالفكرية والقيم الخلو 

 الشيطان يكمن في التفاصيل" ، فهذا التعبير ترجمة حرفية للتعبير اإلنجليزي "مثل ذلك: 
(the devil lies in the details)  ، األولى معارضتها للثقافة العربية علتانهذه الترجمة في :

نجليزية ال تعني في اإل (devil) التي ال تقحم الشيطان في التعابير اليومية. والثانية أن كلمة
وغيرها فهي للشيطان. والتعبير اإلنجليزي  (Satan) )الشيطان( ههنا بل عفريت وما شابهه. أما

 1.الوظيفي هو )العلة في التفاصيل( بمعناه
 .محامي الشيطان  Devil's Advocate ومن ذلك:

 اإلرهابمصطلحات تتناقض والخطاب العربي واإلسالمي، تسوقها إسرائيل، نحو: و 
مريكية نطاق واسع، مستفيدة من الحملة األلقد استغلت اسرائيل هذا المصطلح على ، اإلسالمي 

 ضد اإلرهاب بالمقاومة الفلسطينية المشروعة.
إن تمرير مثل هذه األساليب الغريبة عن فكر أبناء اللغة وثقافتهم، ال يؤدي إلى إفساد 

 اللغة فحسب، بل قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة.

                                                 
لحة أجن ية وأصمات عربيةد ظاهرة اسستحراب الفكري والمحمي ول المحة العربية  ينظرد درويش، عمل. - 1

 . ش كة صمت العربية.الاليثة
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 هذه المحاكيات الحضارية، أو الميماتبيرًا في غوية العصبية دورًا كا لعبت البرمجة اللكم
(memes)  كما يسميها تشسترمان، تحدث إشكاليات كثيرة في نقل المعارف والعلوم من اللغات

المصدرة للفكر والحضارة والمعرفة إلى اللغات المستوردة والمقلدة لمجمل النشا  اإلنساني. 
مون تعوزهم مهاراٌت كثيرٌة ووعٌي كبيٌر لتلك المحاكيات الحضارية والمستنسخات الثقافية المترجو 

 1في النصوص المترجمة.
وتتداول في مختلف  تتردد عدة ثمة تعابير ومقوالت عربيةفي اللغة العربية يذكر هنا أن 

بوي الشريف(، أو م والحديث النمقتبسة من نصوص دينية)والسيما من القرآن الكريإما ، المجاالت
 هد من اآلداب بأشكالها المختلفةعرف من التراث العربي من عبر ومقوالت وتجارب. وقلما يستش

ليس الصبح و أ، ال يكلف هللا نفسًا إال وسعها ،) إن كيدهن عظيم :الكريم من القرآن
 ابها.كل نفس ذائقة الموت، وتذهب ريحكم، وما ملكت أيمانكم. وآتوا البيوت من أبو  ،بقريب

 ... ن على رؤوسهم الطيرأإياكم وخضراء الدمن، ك ومن الحديث النبوي الشريف:
 

 المؤثرات البيئية:التعابير السياقية و  -
 التعابير االصطالحية ترتبط بالبعد الثقافي وبالصبغة المجازية.

ف الترجمة الحرفية للتعابير االصطالحية المختلفة وعدم مراعاة طبيعتها المجازية. اختال
: كعناصر البيئة ختالف في أنما  الثقافة المتنوعةالسياق الثقافي ... ويمكن أن يظهر اال

 ،، والدينيةت الثقافية والثقافية االجتمااية)المناخ والطقس والمالمح الجغرافية(، واألدوا
والسياسية.... من المتوقع أن ينعكس اختالف الموقف الثقافي على المبنى اللغوي، وقد يشكل 

 2صعوبات في فهم اللغة وانتاجها.
 ، من مثل:أو عناصر أخرى  شعوب تبعًا لبيئاتهاطبائع الثمة تعابير إنكليزية تصف 

New York Minute  نيويورك اللحظة : اللحظة التي يبدو أنها تمر بسرعة، والسيما
 في بيئة تسير بخطى سريعة مثل نيويورك.

  Cold Turkeyتركيا البرد 
                                                 

التـرجاـة العـربية بين اسختــالق والاضـارة الاارفـةد إشـكاليـة التــمطـين  ينظرد درويش، عمل. - 1

 www.voiceofarabic.netش كة صمت العربية.  والااـاكيـــات الاضــــارية ،
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Scot-free للهروب وليس عليه أن تدفع.  حر -كتلندياالس : 
All Greek to me .غير مفهوم وال يعرف الكتابة والقراءة 

فعلى الرغم من تشابه الشعوب في بعض التجارب إال أن ثمة خبرات تختلف باختالف 
 كما في األمثلة السابقة. البيئات.

جاتها وعامياتها، نحو: ال تخلو اللغة العربية من مثل هذه التعابير، من خالل بعض له
تفهم في كل بيئات، إذ  )مفقع المرارة، الفطير والخمير، على لساني شعر...( مثل هذه التعابير ال

ال يمكن فهمها إال من خالل سياقها، وفي بيئات محددة، فهي ابن ثقافات بيئية  تحمل معان
 .محددة

: أسخن في اللغة العربيةة في التعبير عن معان مختلف المناخية من عناصر البيئةوهناك 
هللا عينه، أي أنزل به ما يبكيه ألمًا وحزنًا، كما في السياق: دعا اإلمام في خطبته على العدو، 
بأن يسخن هللا عينه وُيفر ق جمَعه. وضدها، قولهم: أقر  هللا عينه. وقولهم: أثلج صدره. ومثل هذه 

قد تعوق  -على الطقس في الحر والبرد: العناصر اللغوية البيئية الدالة أي االستعماالت،
إن مثل هذه العبارات المجازية تناسب طبيعة الطقس في البيئة  1اكتساب اللغة العربية لألجنبي.

العربية التي ضجرت الحرارة المرتفعة، وتتعطش على ما يبر د ويثلج. على نقيض بيئات أخرى 
 البرودة والصقيع.التي يميل طقسها للبرودة التي تحبذ الشمس والدفء على 

 
 الحيوانات: تعابير سياقية عن  -

Dark Horse .الحصان األسود : يطلق على من كان مجهواًل ثم أصبح بارزًا 
To Bet On Tha wring Horse  :رهان على الحصان الخطأ .ال 

Drink like a fish  شرب بشكل كبير جدًا.: تشرب مثل سمكة 
Dog Days of Summerام الصيف : في وصف حرارة الصيف.أي فيالكلب  د 

Raining Cats and Dogs  : صاخبة.تمطر القطط والكالب : عاصفة ممطرة 
Scapegoat .كبش الفداء : شخص آخر يأخذ اللوم 

Sick As A Dog  ًكالكلب المريض: يكون مريضًا جدا. 
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Wag the Dog  :عن شيء أكثر أهمية. بعيداً  خروجالهز الكلب 
خصوصية بما يتناسب و  ل العربية التي تصف بعض صفات الحيواناتما أكثر األمثاو 

 العرب وتجاربهم وبيئاتهم .
مقتبسة من تعابير مادية في اللغة العربية، وال سيما في زمن الجاهلية، كانت ثمة 

، نحو: )آكل من حوت، آلف من كلب، أبخر من صقر، صفات لحيوانات من البيئة العربية
أبر من  كلب، أخدع من ضب، أخرق من اليمامة، أغدر من ذئب،أبخر من فهد، أبخل من 

 الذئبة، أبر من الهرة، أبصر من غراب، أبصر من فرس، أبصر من كلب، أبصر من نسر،
أجشع من كلب، أجهل من حمار، أجهل من عقرب، أجهل من فراشة، أجوع من الذئب،أحذر 

رص من ذئب، أحرص من أحرس من كلب، أحرص من خنزير، أح من ذئب، أحذر من غراب،
كلب، أحمق من حمامة، أحمق من الضبع، أحول من الذئب، أحيا من الضب، أحير من 
الضب، أخب من الضب، أخبث من الذئب، أختل من الذئب، أخدع من ضب، أخرق من 
الحمامة، أطلم من أفعى، أظمأ من حوت، أعمر من حية، أعمر من ضب، أغدر من ذئب، 

زال، أنوم من فهد، أهدى من جمل، أهدى من حمامة،أهدى من أفحش من كلب، أنوم من غ
 .... ال في العير وال في النفير قطاة،

من هذه العبارات التي تلخص رؤية العرب وخبرتهم لبعض حيوانات بيئتهم، أن  يالحظ
من قد يوصف بأكثر الحيوان الواحد أن صفات مشتركة يشترك فيها عدة حيوانات، كما  هناك
 صفة.

 :من مجاالت مختلفة سياقية يرتعاب -
من الرياضة والفنون  ،يالحظ أن بعض التعابير السياقية تقترض من مختلف المصادر

 المتنوعة المصادر:التعابير  هذه من والطب واالقتصاد ومختلف العلوم.
Blow off some steam  : لى يؤدي إ البخار يخلق ضغطا كبيرا في المرجل. قد

 الزائد. طفيس الضغانفجار، فال بد من تن
"تهب من البخار" يمنع االنفجارات من خالل تخفيف الضغط في الغاليات التي تنفيس 

 البخار الزائد والضغط.
Cooking with gas  يطبخ على الغاز) لتسهيل األمور(.د 
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Run out of steam   :لتكون بعيدة تماما عن الطاقة. ،نفد من البخار 
أخف من ريشة،  غسل الدماع. جس النبض.بالعلم، نحو: وهناك مقوالت كثيرة متأثرة 

 ....لها نهايةالتجارب ليست  .بلغ السيل الزبى .أدنى من حبل الوريد
 مثل:من وهناك تعابير متأثرة باأللعاب الرياضية، 

Let’s get the ball rolling   :لنبدأ 
To have the inside track  :.أن يكون داخل المسار 

On the wrong side of the tracks  على المسار الخاطئد 
Start From Scratch  : .نبدأ من الصفر 

The Ball Is In Your Courtالكرة في ملعبكم  د 
Off the Record  :( خارج السجل =)خارج التغطية 

Ring Fencing  حلقة المبارزة. 
 باإلضافة إلى تعابير أخرى من مصادر متنوعة:

A Drop in the Bucket  :أي نقطة في بحر( .قطرة في دلو(. 
Against The Clock  :عقارب الساعة عكس. 

Between A Rock And A Hard Place   عالق بين  .بين المطرقة والسندان د
 خيارين سيئين.

Add Fuel To The Fire   لجعل الوضع أكثر سوءًا مما  .ف الزيت على النار اأضد
  هو عليه

It's A Small World  : ألشخاص في أماكن مختلفة.اعند التقاء  .إنه عالم صغير 
Last but not least  بأن المذكور آخرًا ليس أقل أهمية مما سبق. .أخيرًا وليس آخراً د 

 
ال بد من فهم قواعد عند نقل التعابير بين اللغات،  هذا الفصل نستخلص أنه  في ختام

 ى مراعاة خصوصية اللغات الفكرية والثقافية.اللغة واستعماالتها واستخداماتها، باإلضافة إل
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 الفصل الثالث

 التراكيب الصرفية وآثارها في اللغة العربيةاقتراض 

 

  من المعر َّبواالشتقاق الزوائد الصرفية األجنبية في اللغة العربية  

 والتراكيبالنحت  أثر االقتراض في 
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 الفصل الثالث

 العربية وآثارها في اللغة الصرفية التراكيباقتراض 

 
ختل   ااةتإ  تركيب على مستتى  المللتإ ىلتى التركيتب علتى مستتى  اللمتر    متنننتقل من ال

 . كيب من ىضافإ ةىابق ولىاحق وحىاشتركيب الكللإ وما يلحقها من تغيرات في االشتقاقات  أو التر 
يلحتتأ أنتت  فتتي خمتتل الكتتل الهاطتتل متتن اللةتتللحات اللاتكتتر  التتتي تقتت فنا بهتتا الحمتتاا  متتن 

 .اللةللحات يىاكب االتراكيب الغربيإ وقىالاهابعض إ  أصبح مماالت وتخةةات مختلم
 
 االشتقاق من المعرَّب(:فية األجنبية في اللغة العربية )الزوائد الصر  -

عن ألماظ العمل لتةبح عربيتإ  ييمترع عليهتا متن جنايإ الدخيلإ تتحى  أصبحت الكللات األ
اب  ىال في بعض األحىا   وتعرف بت) أ (  األحكام ما يمرع على تلك  فتتىاا  عليها علمات اإلعر 

وتمتاف وضمتاف ىليهتتا  وتونتى وتملتر  تتت كر وتقنتل. وفتىت رلتتك كلت  تةترف أكتتل اللغتإ فتي الكللتتإ 
 اللعربإ  وإعلالهل مباضر االشتقات في بنتها.

 كي األلماظ األجنايتإ التتي الكللات الُلعّربإلًا مّيز العرب القدماء بين اللعرَّب والدخيل. فديوق
غّيركتتا العتترب عتتن لرضتتق الزضتتا   أو النقةتتاث أو القلتتب   تتل ا خلىكتتا ىلتتى اللغتتإ العربيتتإ  وأخمتتعىكا 

هتي األلمتاظ األجنايتإ أمتا الكللتات الدخيلتإ ف (.ِ ينتاا  قلتل  صتراه  كتاوث ....لقىاعدكا اللغىضتإ  موتل )
 (. صىلماث  ىبرضسل...منمنيق  التي  خلت اللغإ العربيإ  ونلا تغيير  مول )

 
 :موقف العرب القدماء من االشتقاق -

من اللساطل الةرييإ التي أ ااكا العرب القدماء ىزاء التةترف تمتام معاملتإ الكللتإ األعمليتإ 
 االشتقات من األعملي.

تباينتت مىاقتا اللغتتىضين العترب القتتدماء تمتام االشتتقات متتن اللعترَّب  ىر انقستتلت متىاقمهل ىلتتى 
انىا يروث أث االشتقات ةلاعي  فتل يمتىز فتي نمتركل اشتتقات أفعتا  فرضقين  فرضق السلاعيين ال ين ك

ىر وأةلاء غير التي ةلعت عن العرب. وحمإ السلاعيين أث التعرضب مقةتىا علتى العترب أنمستهل. 
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ةا  عند العرب القتدماء النمتر ىلتى الكللتات االعمليتإ نمتر  تعةتايإ  ألةتباب أكلهتا  الدينيتإ  وتت  رًا 
لستتاطد  ذنتت ال. فلتتل يقاتتل اللغتتىضن العتترب القتتدماء االشتتتقات متتن األعملتتي التتدخيل  باللنتتاكو واألفكتتاا ا

واأوا  أنهتا قمتتيإ تتةتتل بالانيتإ اللغىضتتإ وباألصتتى   فتتالقاى  بهتا خلتتو بتتين أصتى  لغتتإ ولغتتإ  وضتتق ع 
 ىلى اإلفسا   أو كى اختراع.

ضب  لكتي تمتل العربيتإ والمرضق الواني كى فرضق القياةيين ال ين كانىا يميزوث االشتقات والتعر 
. وحمإ كقالء القياةيين أث العرب أ خلتت فتي كلمهتا ألما تًا أعمليتإ كويتر   ةتىاء أكانتت علتى 1تنلى

بناء كلمها أم لتل تكتن. فكت لك يمتىز ى ختا  كت م الكللتات اللةتنىعإ فتي كلمهتل  وإث لتل تكتن منت   
 .2قياةًا على األعمليإ

يقتةتتتر علتتتى الناحيتتتإ الةتتتىتيإ  أو  -فتتتي الغالتتتب –وقتتتد قاتتتل اللغىضتتتىث العتتترب القيتتتا  ألنتتت  
الشتتكليإ متتتن جهتتتإ أختتر  ألنهتتتل يقيستتتىث علتتى كتتتلم العتتترب فكتت نهل يلحقتتتىث التتتدخيل بتت   بتتتل لتتتل يكتتتن 
اإللحات ىال ضربًا من القيا   ولكن  قيا  صىتي على أصى  عربيإ من  وث اإلمستا  بهتا  وبهت ا 

وفتي  3لختاا  الحستنإ أمتام كت ا االمتحتاث الةتعب.اللسلك واجهتىا مشتكلإ التعرضتب فكتاث واحتدًا متن ال
كتت ا الةتتد  نقتتل عتتن ابتتن فتتاا  قىلتت : )ولتتيال لنتتا أث نختتترع وال أث نقتتى  غيتتر ماقتتالىم  وال أث نقتتيال 
قياةتًا لتل يقيستىم ألث فتي رلتتك فستا  اللغتإ وبلتلث حقاطقهتا(. وكتت ا الكتلم مختتا بالعربيتإ  فلتا بالتتك 

 باألعملي. 
 فتتتي شتتتره التعرضتتتب: فتتت كب جلهتتتىا ىلتتتى أنتتت  ال يشتتتتره ييتتت  ةتتتى  واختلتتتا أكتتتل اللغتتتإ قتتتديلاً 

االةتعلا   فلتى اةتعللت العرب الكللإ األعمليإ صتاات معربتإ  ةتىاء أألحقىكتا بت وزاث كللتاتهل أم 
لل يلحقىكا. وإلى ك ا ركب ةياىض   في عباات  " ك ا باب ما أعرب من األعمليإ: اعلل أنهل يغيروث 

لمهل  فت)  اكل( ألحقىم بانتاء ليال من حروفهل الاتإ  فربلا ألحقىكا باناء ك من الحروف األعمليإ ما
 ينتتاا( ألحقتتىم بانتتاء )  يلتتا (  و)  يبتتا ( ألحقتتىم بانتتاء و)بهتتر ( ألحقتتىم بانتتاء )ةتتلهب(  و)كمترع(  )

) يلتتا ( كتت لك  للتتا أاا وا أث يعربتتىم بانتتاء كلمهتتل  كلتتا يلحقتتىث الحتتروف بتتالحروف العربيتتإ  وابلتتا 
يروا حال  عن حال  في األعمليإ في ىلحاقهل بالعربيتإ غيتر الحتروف العربيتإ  ف بتدلىا مكتاث الحترف غ

                                                 

الشتتهابي  مةتتلمى. اللةتتللحات العلليتتإ فتتي اللغتتإ العربيتتإ) فتتي القتتديل والحتتديل(  معهتتد الدااةتتات ينظرر    - 1
 .16، ص1955العربيإ العاليإ  جامعإ الدو  العربيإ  

 .223حسن، عباس. اللغة والنحو بين القديم والحديث، ص - 2
 240بوبو، مسعود، أثر الدخيل على العربية الفصحى،ص  - 3
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ال ع كى للعرب عربيًا غيرم  وغيروا الحركإ  وأبدلىا مكتاث الزضتا    وال يالغتىث بت  بنتاء الكللتإ  نحتى : 
روفتت  متتن حتتروفهل    ىرا كانتتت حذجتتر  وابرضستتل  واةتتلاعيل  وةتتراوضل. وابلتتا تركتتىا االةتتل علتتى حالتت

: خراةاث وخّرم والكركل  وابلا غيتروا الحترف الت ع لتيال متن حتروفهل  ولتل يغيتروم عتن بناتت  فتي نحى
 .1المااةيإ  نحى فرند  وبقل  وذجر  وجربز"

فاللممإ الغرضبإ التي يدخلها العرب في لغتهل قد تلد ألما ًا من جنسها على لرضقإ العرب فتي 
 والتقنين والتقسيو ونىاوزونا....واوضن االشتقات من رلك تدوضن الد

وقتتد لمتت  العتترب القتتدماء ىلتتى االشتتتقات متتن اللعتترَّب علتتى نلتتات محتتدو  فتتي بعتتض الكللتتات  
 فعلى ةايل اللوا  اشتقىا أفعااًل من بعض الكللات األعمليإ مول  َ ْاكَل  َبْهَرَ   َبَشَق  َكمرَع. 

ى نمتام  قيتق  أو نستق ملتر   فتل كتل ااعتتىا غيتر ىث الستلا لتل يعّربتىا األلمتاظ األعمليتإ علت
لرضقتتتإ بعينهتتتا فتتتي حتتت ف الستتتىابق أو اللىاحتتتق متتتن الكلتتتل التتتدخيل  وال ةتتتّنىا ةتتتّنإ واضتتتحإ فتتتي ىضتتتافإ 

ب يلحتأ عليهتا القةتىا عتن تغليتإ أحرف أو تغيير حركات. فالقىانين العلليتإ التتي وضتعىكا لللعترّ 
تمام واحد  فالقاعد  تحتلل وجىكًا عديتد   بحيتل ال اةتقراطيإ صحيحإ  وأمولإ التعرضب غير ملر   با

تق ع ىلى نتاطو مقنعإ. فكاث مىقتا القتدماء متن التدخيل كتى جعتل األعملتي عربيتًا وتقعيتدم وتمستيرم  
 واّ  األعملي ىلى العربيإ نمرًا لللىاقا اللتشد   الساطد  ذن ال. 

: كانت قرضش أجى  اابيلا جاء في كتاب األلماظ للماوأفمل ما قيل في فةاحإ قرضش ك
العرب انتقاء لألفةح من األلماظ وأةهلها على اللساث عند النلق وأحسنها مسلىًعا  وقد اةتما ت 
اللغإ من تغ يإ األنةاا لها من كللات لل تكن مىجى   فيها عند الىضر  وتةّرفىا بكللات كوير  

عللإ اللعروفإ  وحّىلىا كللإ ) ااخلا( مول ) ينااضى ( فح فىا كللإ )يى ( وأبقىا على ) يناا( وكى ال
وكي عللإ معروفإ أيًما ىلى ) اكل(  وكللإ )ةتااتل( ىلى)صراه(  وكى ما ُيعرف في اللغإ باةل 

 التعرضب.
يقتى  المتتىكرع : التعرضتب كتتى أث تتتتكلل العترب بالكللتتإ علتى نهمهتتا وأةتتلىبها  ومتن كنتتا قتتى  

 العتترب فهتتى كلمهتتا  وضمتترب علتتى رلتتك متتولً ابتتن جّنتتي فتتي كتابتت  الخةتتاطا : متتا  ختتل فتتي لغتتإ 
كقىلهل )المشكناث( وافعناكا بالملإ فةاات عربيإ  وقتالىا عتن  اكتل )َ ْاَكلتت المنتاطن( أع صتاات 

                                                 
 .2/342، الكتاب  تحقيق وشرح: عاد السلم كااوث  عالل الكتب  بيروت :ينظر -1
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أوااقها مستدير  كالدااكل  وقالىا من )منمنيق( : َمنَمُقىنتا أع جنقىنتا بتاللنمنيق  أع ضتربىنا  وجلعتىا 
أكاةتتتر   وقيةتتتر علتتتى قياصتتتر   و كقتتتاث علتتتى  كتتتاقين أو  )مرزبتتتاث( علتتتى )مرازبتتتإ(  وكستتتر  علتتتى

  كاقنإ.
  ولتتتل يتتتإ خالةتتتإ تلوتتتل متتتا   بنتتتاء األلمتتتاظ)اشتتتترلىا فتتتي التتتدخيل أث ينلتتتق ب صتتتىات عربو 

علتى فكتتر  ىلحتتات اللتتا    يشتترلىا فتتي الةتتيت أث تكتىث عربيتتإ األوزاث  اطلتتًا فكتتاث ىلحتات الشتتكل مانيتتاً 
  ا أث يعربتىم ألحقتىم بانتاء كلمهتلىض  علتى األعملتي: " للتا أاا و ل ا قا  ةتيااألةاةيإ  أع الحروف  

. وأبدلىا الحروف ألنها محدو   معدو   ألمها اللساث  وليستت 1كلا يلحقىث الحروف بالحروف العربيإ"
  فتتالحروف األعمليتتإ ال واألكتتل فتتي اللىضتتىع علليتتإ الكتابتتإ  ث ياتتدلىااألبنيتتإ كتت لك فستتّىه لهتتل كتت ا أ

إ (العربيإ  على حتين يتستّنى الكتابإ العربيإ التي اقتةرت على حروف التهمي)األبمديامىز لها في 
  وكتل رلتك مركتىث قاىلت  بةتدوام علتن يحتتو بكلمهتل تلتك األبنيتإ كيملتا كانتت أوزانهتا ث يكتاتىالهل أ

 2من أكل العربيإ.(

فنتدت     ةتند   ...ما ألحق بتىزث " ُفْعُلتل " أو " ُفْنُعتل" نحتى: ُجربتز  ُبْرُجتد  زخترف  كتركل
فستق....... ما ألحتق بتىزث "فعلتىا" أو " ُفنُعتى " نحتى: جرمتىت   انتىت  لناتىا.... وبتىزث " َفَعْلَلتل " 
أو" َفعْنلتتل" نحتتى" فتترز ت  بنمستتو  .... وبتتىزث" فعلعتتل" نحتتى" ةتتمنمل.....وبىزث "ُفّعتتا " جتتدا   زنتتاا  

 3ث  غّسات...... اث  جلب   وا . ولىزث " َفّعا " نحى: شّلا   قّبا

 عند المحدثين: االشتقاق من المعرب -
يلحتتأ أث  ختتى  األلمتتاظ األجنايتتإ الدخيلتتإ ىلتتى اللغتتإ العربيتتإ فتتي العةتتر الحتتديل قتتد أحتتد  
 ىاكر صرييإ وتركيايتإ مختلمتإ فتي اللغتإ العربيتإ  نتا اًا متا أشتاا البتاحوىث واللغىضتىث ىلتى منعكستاتها 

م علتتتتتى مستتتتتتى  اللةتتتتتللحات لتتتتتى مستتتتتتى  اللمتتتتتر ات العامتتتتتإ أعلتتتتتى اللغتتتتتإ العربيتتتتتإ  ةتتتتتىاء أكتتتتتاث ع
 .التخةةيإ
 

                                                 
 4/304الكتاب:  - 1
 145-144صبوبو، مسعود. أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر االحتجاج، - 2
 .، وما يليها163صبوبو، مسعود. أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر االحتجاج،للتفاصيل ينظر:  - 3
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للىاقتتا القتتدماء  ىر كتتاجل بعتتض اللعاصتترضن  المعاصررر نمىاقتتا مناقمتتإ متتن  وقتتد  هتترت
ب علتتى عةتتر االةتشتتها  فتتي الحاضتتر  وبتتالغىا فتتي االحتيتتاه روا اللعتترّ معيااضتتإ القتتدماء عنتتدما قّةتت

عةتتر االةتشتتها   وافمتتىا القيتتا  عليتت  بعتتد رلتتك   تتل ب علتتى الستتلاع فتتي للتتىقمهل  فقةتتروا اللعتترّ 
از ا  كتت ا االحتيتتاه شتتد  بتت ث حتتاولىا جاكتتدين ىخمتتاع  للستتلك الةتتيت العربيتتإ فتتي اإللحتتات والتغييتتر 
والعلمات  لكن ك ا المهد قةر عن اإلحالإ التامتإ باةتتعلا  الكللتات األجنايتإ اللتعتد   اللةتا ا 

 -. واأوا أث أ لتإ المترضقين متن القتدماء1ر منمتبلإ وغيتر مقنعتإواالةتعلا   فماءت نتاطمت  عامتإ غيت
واكنتتإ  ال تواتتت علتتى البحتتل وال تقتتى  علتتى التلحتتيا فلتتن  تتل ال تتختت   -أع الستتلاعيين والقياةتتيين

وأن  ليال في كلم أكل اللغإ من القدماء متا يشتير صتراحإ ىلتى ةتلاعيإ التعرضتب  2لرضقها ىلى العقل.
العرب من اللتكللين بالعربيإ أث يعربتىا الكللتات األعمليتإ  كت لك لتيال فتي بلعنى أن  ال يمىز لغير 

 3كلمهل ما ينا صراحإ على قياةيت   بلعنى أن  يمىز لغير العرب اللحتو بلغتهل أث يعرب.
فولتتتتتإ ذااء متتتتتت  ر  نتتتتتاكو التتتتتتي تانىكتتتتتا أو ذ روكتتتتتا. لتماوتتتتتتت اوااء وتباينتتتتتت بتتتتتاختلف ال و 
لعربيإ وأبنيتها تقىم بى يمإ فكرضإ منلقيإ وفنيإ  واإلخل  بها ىفستا  لنمتام اأت أث أوزاث ا بالمنطقية

اللغإ وإخل  بانسمامها. ل لك كاث العرب ىرا أ خلىا كللإ أعمليإ احتاجىا ىليها في لغتتهل وصتاغىكا 
 . 4على نلار  ألما هل وعلى أبنيتهل

الكللتتإ الغرضبتإ فتتي اللغتتإ  )ىث  ختى اأ    اجتماعيررةوكنتال متتن نمتر ىلتتى كت م اللستت لإ نمتر  
شاي  بدخى  الغرضب في العرب والتحاق  بإحد  قباطلهل, فكتاث ال بتد أث يستلك مستلكهل فتي الحيتا  فتي 

 empruntعا اتهل وأخلقهل... وقتد اةتتعلل أكتل اللغتات األختر  للداللتإ علتى لمتأ النقتل واالةتتعاا  
اللغتإ نمتام  بت ثرأوا فت. 5نال كتلم العترب( أما التعاير العربي ييميد أث الكللإ جنست وأصبحت من جت

فكلتتتا يتتترتبو أفتتترا  اللمتلتتتر العربتتتي وقباطلتتت  بةتتتلت القربتتتى يشتتتب  نمتتتام اللمتلتتتر العربتتتي. )العربيتتتإ 
والنسب والتمامن والتعاوث  ترتبو ألما ها في نسق خاص في حروفها وأصتىاتها  وما تهتا وتركياهتا  

                                                 
 .128، ص1980اللماكر اللااطإ على المةحى    اا الوقافإ العربيإ لللباعإ   القاكر    عيد، محمد.  - 1
 .225حسن، عباس. المرجع نفسه، ص - 2
 .437-436، ص 1969  2أنلاكي  محلد. الىجيز في فق  اللغإ   اا الشرت  حلب  ه - 3
فتتي التمديتتد والتىليتتد  معهتتد الدااةتتات العربيتتإ  نهمتتإ اللبتتاال  محلتتد. خةتتاطا العربيتتإ ومنهمهتتا األصتتيل  - 4

 41، ص1960مةر  القاكر   
 44المبارك، محمد. خصائص العربية، ص - 5
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تلتتر فتتل بتتد لتتت  لكتتي يةتتبح عمتتىًا ييتت  متتن أث يلتتتزم وكيئتهتتا وبناطهتتا. وحتتين يتتدخل غرضتتب علتتى اللم
ب خلقتتت  وعا اتتتت   فكتتت لك اللممتتتإ األعمليتتتإ ىرا  خلتتتت يمتتتب أث تستتتير علتتتى أوزاث العربيتتتإ وكيئاتهتتتا 

ىث ك ا الداخل على الغالب لل ياق  ... وصيغها لكي تةبح عمىًا كامل العمىضإ في األةر  اللغىضإ
ك كانتت اللغتتاال  واإلكوتاا متتن الغرضتب وفستتح اللمتا  متتن علتى حالتت  بتل صتتيت فتي قالتتب عربتي  ولتت ل

 . 1غير قيد ممهرًا من مماكر النتزعإ الشعىبيإ في الليداث اللغىع قديلًا وحديوًا(
  فتتي مىاقتتا اللغتتىضين بتتين ت ييتتد ومعااضتتإ وقتتد حستتل مملتتر اللغتتإ العربيتتإ فتتي القتتاكر  الختتلف

ر متتن التعرضتتب  لىعتتًا لقتتراا اللملتتر فتتي ىجتتاز  فكتتاث مىقمتت  تمتتام التعرضتتب: متتن حيتتل اللاتتدأ  ال متتان
اةتعلا  بعض األلماظ األعمليإ  عند المروا   على لرضقإ العرب في تعرضاهل  وال مانر أيمتًا متن 
االشتقات من اللعرَّب  لىعًا لقراا اللملر في جىاز اشتقات المعتل متن االةتل المامتد اللعترب  ووزنت  

لتلايتق ييقتةتر فتي االشتتقات متن اللعتّرب علتى الحاجتإ العلليتإ  من الول ي وغير الول ي  أما في ا
وضعرض ما يىضر من اللشتقات من اللعّرب على اللملر للنمر يي   لىعًا لقراا اللملر. متن رلتك 

 .2األفعا  اوتيإ: َبسَتر  َبْلَىا  َبْلَشا  َتْلَمن  فاَرل  َجَبال  َكْهَرب

االةل المامد اللعرب  أث يشتق المعل من االةل  ومن قرااات مملر القاكر  في االشتقات من
المامد اللعّرب الول ي على وزث ) فّعل( متعديًا نحى ) أيَّن( والزم  )تمعل( نحى) ت بى( ) َكْاَرت( 

  3والزم  تمعلل نحى تكارت  من)الكارضت(.

( بحةر التعرضب على الحاجإ والةيلا اللةللحات رات 1981وأوصت ندو  الرباه) 
إ العالليإ كاأللماظ رات األصل اليىناني أو اللتيني أو أةلاء العللاء اللستعللإ من الةبغ

 . 4مةللحات أو العناصر واللركبات الكيلاوضإ

التغيير في شكل اللةللح اللعرب حتى يةبح مىافقًا  :التعرضب كلا أوصت في مس لإ
ر لقىاعد اللغإ  وضمىز يي  للةيغإ العربيإ ومستساغًا. واعتباا اللةللح اللعرب عربيًا يخم

                                                 
 السليم. فرحان. اللغة العربية ومكانتها بين اللغات. -1

، 1969 قتاكر  ال الهيئإ العامإ لشئىث الللابر األميرضتإ    مملر اللغإ العربيإ . كتاب في أصى  اللغإينظ    - 2
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 ، وما يليها.17مجموع الق ا ات العلمية، ص - 3
 .153-152ص .1990  مكتبإ لاناث   الحديوإ غنيل / كاام السيد . اللغإ العربيإ والةحى  العلليإ  - 4
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االشتقات والنحت وتستخدم يي  أ وات الادء واإللحات مر مىافقإ للةيغإ العربيإ. وتةىضب الكللات 
 1العربيإ التي حرفتها اللغات األجنايإ واةتعلالها باعتلا  أصلها المةيح.

 كلا كاث لبعض اللماث في مكتب تنسيق التعرضب مناكو تمام التعرضب:

عند الحاجإ  والةيلا عندما ينةب اللةللح األجناي على اةل علل أو يكىث من التعرضب 
ب بةىات  األجنايإ مر مراعا  اللناةبإ أصل يىناني أو التيني شاع اةتعلال   وليًا. وضحتمأ اللعرّ 

. اةتخدام أ وات الادء واإللحات  على أث يقا  كل رلك biologyمر الةيت العربيإ  موا  بيىلىجيا 
ن" ييقا  "ت يََّن". " ال ع اشتق من  المعل "أيَّ ionأيىث" مقابل "" اللساث العربي  موا  رلك لمأعلى 

يكتب اةل العالل األجناي بالةىا  التي ينلق بها في لغت   مر اإلشاا  ىلى جنسيت  وتخةة   
األجنايإ وضماف ىلي  االةل مكتىبًا بالحروف اللتينيإ. وعند لباعإ اللعملات تكتب اللةللحات 

مادوء  بحروف صغير   ما لل تكن أعلمًا  وضكتب اللةللح العربي اللقابل غير معرَّف باأللا 
 . 2واللم  لتيسير الكشا عن  في اللعمل

وكك ا يلحأ أث معمل ك م االقتراحات والحلى  حاولت ممااا  نهو القدماء  في تقرضب 
 اللعربات ىلى الةيت العربيإ. 

اقات قيتتتتدت بالحاجتتتتإ العلليتتتتإ  غيتتتتر أث كتتتت م المتتتتاكر  اتستتتتعت وتمتتتتاوزت وضلحتتتتأ أث االشتتتتتق
  متتن المتتروا  والحاجتتإ واةتتتعللتا فقتتد اشتتتقت أفعتتا  وأةتتلاء مختلمتتإ متتن بعتتض اللمتتر ات األجنايتتإ

. Program  Programmer. وبرمو وبرنامو ومارِمو من Bureaucratizationرلك: برقلإ من 
ومتن  .فلسمإ وفلسا وفيلسىف Philosophyومن .Sophismوةمسلإ وةىفسلاطيإ وممسملإ من 

Korsan ِنتتترات  .3قرصتتاث وقرصتتنإ وقرصتتنNitrate  ) ِنْتتتِر  (ذزوتتتات . Nitride 4  ِنْتتتروجين .
Nitrogen منتتتر   نترجتتإ  Nitre.nitrie're.nitication منترجتتإ .Azotés ِنْترضتتت .Nitrite  ِنْترضتتك .

                                                 
 .253-252حجازي. األسس اللغوية لعلم المصطلح، ص - 1
 ، وما يليها.62، صخليفة، عبد الكريم. اللغة العربية والتعريب - 2
وافق مجمع اللغة العربية في القاهرة على فقد ،  corsaireعلى الرغم من أن )قرصان( كلمة فرنسية األصل - 3

.  pirateقرصان )ج قراصنة (   piraterieاإلفادة من هذه الكلمة في ترجمة مصطلحيين أوروبيين: قرصنة 

 ته بكلمات أجنبية أخرى.أصبح المجمع يشتق من كلمات أجنبية لمقابل وبذلك

 تصليدُ سطح الفوالذ بمعالجته حرارياً باألمونيا. - 4
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Nitrique ومتتتن  . Hydrogen ومتتتن  .وكداجتتتإ كيتتتداوجينDoubling  .بلتتتو و وبتتتل  و وبليتتتر 
 وغيركا.

وقلل على وزث علل   يلحأ أث بعض ك م األلماظ وافق األوزاث العربيإ نحى: كهربإ  مكننإ  
  فتي التراي يي وتلمز  على وزث فلسمإ  وغاز على وزث ناا.  فهت م االقتراحتات جتاءت متت  ر  بتاللنهو

فتتتي االشتتتتقات متتن اللعتتترب  متتن ختتتل  تقرضتتب اللعربتتتات ىلتتتى أوزاث اّتبتتاع نهتتتو القتتدماء فتتتي التعرضتتب 
 وصيت عربيإ.

جتر  االشتتقات متتن كت م األلمتتاظ  اشتتقات اةتتل الماعتل  واةتتل اللمعتى   وتركيتتب اللمتأ التتدخيل 
 مر غيرم. وكل ك ا يد  على مد  تةرف العربيإ اللعاصر  في األلماظ الدخيلإ.

متتتن األفعتتتا   وكتتت ا متتترتبو ب ةتتتلاء اللخترعتتتات  يلحتتتأ أث اللغتتتات تقتتتترض األةتتتلاء أكوتتتر 
 . اللعاصر  حياتناوباللايعإ اللا يإ اللسيلر  في 

: أتلتت  في االشتقات من اللعرَّب من أفعا  وصمات ومةا ا  من مولأمولإ عديد  وكنال  
أتلتتتإ  أةتتتل  أكستتد  أكستتتد   برجتتز   بلتتىا   بيلتتتر   تلمتتز    بلمتتإ   اجتتتن   اجنتتإ  ةتتترجإ  صتتتهين  

منتتتو  مكتتربن  مستتلمن    )متتن ماةتتىنيإ(   كهتترب  مستتىث (متتن فتتىلو)يكن  فاتترل  قرصتتنإ  ِمْمتتله متت
 أ لو) من ىيدولىجيإ(  كرلق. مغنو  مكننإ  وانش 

  و اجتتن  وبللتتر  وضكتتىث acetylوكنتال مةتتللحات كويتتر  بتتىزث فعلتتل  منهتا وانتتش  وأةتتتل 
 اللةدا بىزث فعللإ  مول وانشإ  أةتلإ   اجنإ  بللر .  

 
 االشتقاق من األعجمي عند العامة: -

تركز اكتلام الهيئتات اللختةتإ بالتعرضتب باللةتللحات العلليتإ  وأكللتت األلمتاظ الحمتااضإ  
التي تتىغل ممر اتها بدوث اةتئ اث  عار وةاطل االتةا  اللختلمإ  واإلعلنات والتماا  وغيركا  متن 

إ كمينإ من لغات عتد . وإث الترأع القاطتل بتترل مسلىعإ ومكتىبإ ومرطيإ. حتى غدت اللهمات العامي
االةتعلا  يغربل ما يقترح من ألماظ ومةللحات. ومول ك ا الحل قد ال يميد  بتدليل وجتى  كويتر متن 
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اللقترحات  كل واحد منها مستعلل فتي بلتد  وث بلتد ذختر  وكت ا متا ال يستاعد علتى التىحيتد  وبالتتالي 
 1يما  اللقابل العربي بقدا ما كي مشلإ تىحيدكا ونشركا.تنليإ لغإ مشتركإ. اللشكلإ ليال في ى

جليتتر  متتر عتتدم اللراعتتا  بإخمتتاعجنايتتإ  ىلتتى االشتتتقات متتن بعتتض الكللتتات األالعامررة علتتد 
الكللتتتات الدخيلتتتإ والُلعّربتتتإ ىلتتتى اللقتتتاييال اللغىضتتتإ العربيتتتإ نمستتتها  فتتتالبعض منهتتتا ال يستتتتميب لمليتتتر 

ًبتا  فكللتإ )اا يتى( متوًل   خيلتإ وكتي فرنستيإ  وال يلكتن ىخمتاعها ىمكانات االشتقات ىال أن  يبقى ُمعرَّ 
إلمكانتتات االشتتتقات جليعهتتا  ألث لايعتهتتا التركيايتتإ ال تستتتميب لنمتتام التناةتتل اللغتتىع العربتتي  ىنلتتا 

كللتتإ عربيتتإ ييستتهل اةتتتعلالها  كتت ث نقتتى : فتحتتت الرا يتتى  اشتتترضت  -لتةتتبح لّيعتتإ  -ُنتتدخل عليهتتا 
عندع اا يتىاث  الّراْ َيِىضوتىث  أع الت ين يهتلتىث بشتقوث الرا يتى. وِقتال علتى رلتك كللتات اا يىات كتير   

أخر  تقتر فتي خانتإ واحتد  متر كللتإ )اا يتى(  ىر لتل يمتد اللغىضتىث ىمكانيتإ إلخمتاعها لنتىاميال اللغتإ 
 -يبالعربيتتإ ومتتدلىالتها  يبقيتتت كلتتا كتتي باةتتتوناء تمتتاوزات ضتتئيلإ تلطتتل الةتتيت العربيتتإ  موتتل: صتتل

 من اوااميإ  وإبرضق واةتارت من المااةيإ  ومن اليىنانيإ أةلى   ىةمنو. -هيكل -كنيسإ

العلل الكنسي(  )صليب  -كناطال -كنيستاث  -أبااضق(  )كنيسإ  -ىبرضقاث -وقالىا: )ىبرضق
 -زنا قإ  -زنديقاث  -أةاليل(  )زنديق  -أةلىالث  -الةلب(  )أةلى   -صلباث  -صليباث  -

 الهيكليإ(. -هياكل  -هيكلث  -اإلةمنميإ(  )هيكل  -ىةمنمات  -ىةمنماث  -إ(  )ىةمنو الزندق
وحاو  العرب ىخماع ألماظ كوير  لبعض االشتقاقات العربيإ كلا نر  في كللإ )نىاوز( 

 النىاز ( ىال أث ك ا يي  شيء من التعّسا. -ُينىِاز  -فقالىا: )نىاز 
يوإ(  كللإ فااةيإ مركبإ من كللتين  من )بى( يعني ك لك كللإ بستاث) التي تعني الحد

الراطحإ العلرضإ  و)ةتاث( أع مكاث. اشتق منها )َبْسَتَن( ىرا اشتغل في البستاث وزاع  واعتنى ب   
 ك لك )ُيَبْسِتُن  َبسِتْن  بساتين  ِبْسَتْنمي(  و)الَبَساِتنإ( .

 وتاا  أخر  في صيت لىضلإ وولرضمإ  من مول:

                                                 
 أهي مشكلة لغوية أم مشكلة لغوية اجتماعية؟ ،اللغة العربية وألفاظ الحضارة الحديثةينظر: ميلة، الطاهر،   - 1

 .2010المجلس العلمي للغة العربية، 
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ث موًل  عندما عرِّبت أخمعت للقاييال اللغإ  فقلنا في اللاضي )َتْلَمَن( وفي كللإ تلمى 
َتِلمىنات  ُمَتْلِمنىث  ُمَتْلِمنات  وإرا  والجمعاللمااع )ُيَتْلِمُن(  وفي األمر )َتْلِمْن( واللةدا )الَتْلَمَنإ(  
   َتلْمنىا  َتْلَمّنا  َتلَمنىا  َتلمني  َتْلَمِنْت.أوغلنا في العاميإ نقى : َتْلَمْن  عل يَتلِمن  بدو يَتْلِمن  َتْلِمنْ 

 ومول رلك: فرمل  فلتر   فرمتإ  مكيو  كهرب   وش  وغيركا.

. و جلعها: PIXILATION-) أصغر عنةر في الةىا  الرقليإ( . َبْكَسَلإ Pixelبكسل  
 البكسلت.

 الُكىاا (. -الكىاةإ  -يكىا   -ك لك في )كىا  
فااةيإ تعني ىكرام. كتاف االةتحساث. كلا تعنتي النقتى  التتي تنوتر  كللإشىبش ) شاباش( : 

 في حملت األعرا . يقى  العامإ : فلث يشىبش يعني يمرح وضنشو
كنال ليلساث)كى من نىع األوشحإ التي تلبال على الكتا وتحيو بالادث كل   وضخلى متن و 

 ل ع يرمي بوقل  على اوخرضن وضزعمهل.شتقىا من  الىصا ) مليلال( بلعنى ااالتمةيل والخيالإ(  
 ".مملالواشتقىا من "فلى " " 

اشتق العامإ وصا )مالِّو(  للداللإ على مهنإ التاليو  و ممازًا على من يتوات)يتسلر( كلا 
 في جلىة  وال يتحرل.

أع ال يتزحتتتتزح متتتتن " رأنگوقىلهل"ضتتتتااب  يىنانيتتتتإ(: الستتتتمينإ وكتتتتى مرةتتتتاتها .) ankira رأنگ
 .اً مكان  أبد

 ( ) بهلىاث  منخمإ التةرف أع   :فهلى 
وكنال صمإ )ملّىض( اللشتقإ  من )اللىضإ(. وزاكتش الوتىب أع زضنت  ومتزاكش أع متزضن 

  كشتتاكش) متتتن المااةتتيإ( الوتتىب اللحتتتاه كللتتتإ فااةتتيإ. وكشتتكش الوتتتىب ومكشتتكشومزختترف. وكتتي 
 بشراطو.

 أع ضاعا.  Doubleوتقى  العامإ  ّبل و و  من اإلنكليزضإ 
 عةاي اللزا . Nervousكلا اشتق العامإ صمإ )منزفز(: من 

 .Tacticوالمعل تكتك من 
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  أع أعلتي البخشتيش أع اإلكراميتإ  عتااًل من)بخشتيش(  فقتالىا: )بخشتش(كلا اشتق العىام أف
 )وجلعها بخاشيش(. 
( وقتتد أقركتتا مملتتر القتتاكر   وكتتي متتن التركيتتإ باصتتلق. والمعتتل)بكال أع ضتترب والمعتتل )بةتتل

 اللكلإ(. Boxمن 
تتتك  وكنتتتال كللتتتات غيتتتر مستستتتاغإ وال تخمتتتر للقيتتتا  العللتتتي ومستتتتهمن  نحتتتى:  ّةتتتك  يدةِّ

disco وضدقره من .democratize. 

 .Finishوفلث فنَّش   وتمنَّش أع انتهى من اإلنكليزضإ 
كلتتا يستتتعلل فتتي الخلتتيو ) كشتتت  ( متتن المااةتتيإ   تعنتتي التنتتزم والتمتتىا   كلتتا يستتتعلل منهتتا 

  أيمًا  يقىلىث : )كشتنا( أع خرجنا للنزكإ  و)يكشت ( أع يتنزم. المعل
 بتت  العتترب متتن قاتتل فقتتالىا نلتتىر وقتتد عرّ  "نلىنتت "صتتنا واللمتتأ فااةتتي متتن  و نلىنتت  : نتتىع

 .نلىر  ىال أث اللمأ نلىن  مستعلل في لهمإ أكل الخليو وضملعىن  نلاينوأ
 
 تهجين المصطلحات والمفردات:   -

ىلتتى اللغتإ العربيتتإ متر ملحقاتهتتا الةترييإ  فتت  ت كت م المتتاكر   ايتتإ  خلتت لتإ مةتللحات أجن
عتلتتد اللةتتللح كتتامًل متتر ملحقاتتت   أم تمةتتل الزواطتتد الةتترييإ عنتتد اعتلتتا  ىلتتى ى تتاا  مشتتكلإ  كتتل يُ 
 اللةللحات األجنايإ؟ 

 كانت اللغإ العربيإ تليل ىلتى حت ف بعتض اللىاحتق الةترييإ األجنايتإ عنتد التعرضتب:  قديما  
Pitakion  .بلاقإ Trapezionوةنلااضا -ِزْنلااضا . 
كورت اللةللحات األواوبيإ اللستخرجإ من اللغات اليىنانيإ  بدايات القرن العشر نفي 

الل ين كانا يةنماث اللغات ىلى أةر وعاطلت وفقًا  المقاين والتاي ييواللتينيإ  ت  رًا باللنهمين 
اليىنانيإ واللتينيإ لىضر  ج واكااألواوبيإ اعتلا   للخةاطا اللشتركإ. فآ ر بعض اللغات

مةللحات جديد   في محاولإ إلحياء ىا ها األواوبي القديل. ىال أث معمل ك م اللمر ات كانت 
 تخمر ىلى تغييرات صىتيإ وصرييإ  في محاولإ لللطلتها ألبنيإ اللغات الحاليإ  نحى: 
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متتتتن اليىنانيتتتتإ   Ethmoeidesتينيتتتتإ)كتتتتي متتتتن اإلنكليزضتتتتإ عتتتتن الل Antimonأنتيلتتتتىث 
Ethmos.) 
عتتتتتن اإلغرضقيتتتتتإ  Technicus) ىنكليزضتتتتتإ أصتتتتتلها متتتتتن اللتينيتتتتتإ  Technicوكتتتتت لك تقنيتتتتتإ  

Tekhnikos.) 
 gogosأع النتتتا   و demosمتتتن  demagogos)ىغرضقيتتتإ  1Demagogic يلاغىجيتتتا  

 أع القيا  (.
فرنستيإ  liteأع الةتىت  onephمشتتقإ متن اإلغرضقيتإ    phon )Phonolite  2فىنىليتت 

 أع حمر(.  lithosمن اإلغرضقيإ 
 " أةمل(.hodos" لرضق+  "cataمقلمإ من  " Kathodosىغرضقيإ   Cathodeكا ى )

 (. Phoneticosعن اليىنانيإ Phoneticus) فرنسيإ من اللتينيإ Phonétiqueفىنيتيك  
أع  karposمتتتن اإلغرضقيتتتإ  Carpelum)فرنستتتيإ متتتن اللتينيتتتإ الحديوتتتإ  Carpelleَكْرَبَلتتتإ 

  لر (.
متتتتن  Coralum)ىنكليزضتتتتإ متىةتتتتلإ متتتتن المرنستتتتيإ القديلتتتتإ عتتتتن اللتينيتتتتإ  Coral  3كىاضتتتتل 
 (. koralionاإلغرضقيإ 

(  وكتت لك  protokollonفرنستتيإ متتن اليىنانيتتإ واللتينيتتإ) Protocole  بروتىكتتى  ومولهتتا 
أيمتتتتتًا تلغتتتتتراف   Thermometrum)نيتتتتتإ  )فرنستتتتتيإ أصتتتتتلها متتتتتن اللتي Thermometerترمتتتتتىمتر 

Telegraph   ىنكليزضإ عن اللتينيإTileghrafon  . 
أع  leukos )التينيتتتتتتتتتتإ حديوتتتتتتتتتتإ متتتتتتتتتتن األللانيتتتتتتتتتتإ عتتتتتتتتتتن اإلغرضقيتتتتتتتتتتإ Leukemiaلىكيليتتتتتتتتتتا 

 أع   م(: َةَرلاُث الدم.  haimaأبيض+
أع  +  خمتتتراء.chlorosأع حيتتتا  phullon)فرنستتتيإ متتتن اليىنانيتتتإ Chlorophyllكلىافيتتتل 

 .حيا  خمراء(

                                                 
 حالٌإ ةياةيإ  تكىث السللإ في يد الشعب. - 1

 صخٌر نااع اناث. - 2

 الُلرجاث األةى . صغاُا اللقلق  الخاا  من الةدفإ واللرجاث أشد بياضًا . - 3
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  indexوأحيانتتاً كانتتت اللغتتإ اإلنكليزضتتإ تحتتافأ علتتى بنيتتإ الكللتتإ اليىنانييتتإ واللتينيتتإ  نحتتى: 
 (.x( على علمإ الملر اللتينيإ )(esفكانت تميف علمإ الملر اإلنكليزضإ 

تينيإ كلا أث األوابيين ال ين اعتلدوا اللنهو التااضخي في اقتبا  كللات من ج وا يىنانيإ وال
لتىليد مةللحات جديتد   اكتشتمىا الحقتًا واقتنعتىا بت ث القىاعتد التقليديتإ للغتات األواوبيتإ الحديوتإ التتي 
كانت ةاطد  لقروث عديد   ليست بالقىاعد الةالحإ له م اللغات  ألنها مانيتإ فتي األةتا  علتى قىاعتد 

تلفتًا واضتحًا عتن اللغتات الحديوتإ التتي اللغتين اليىنانيإ واللتينيإ وكلكلا لغتتاث معربتتاث تختلمتاث اخ
تخلةتتتت متتتن معمتتتل ممتتتاكر اإلعتتتراب وأصتتتبحت تعتلتتتد علتتتى وةتتتاطل أختتتر  للتعايتتتر عتتتن التغيتتترات 
الةترييإ فتي الكللتتإ أو العلقتات النحىضتتإ بتين الكللتتات فتي  اختل الملتتل. ولت لك كتتاث علتى كتتقالء أث 

 1قإ.يكتشمىا قىاعد لغاتهل من جديد غير مت  رضن بالقىاعد الساب
  والتتتي بلةتتللحات علليتتإالزواطتتد الةتترييإ التتتي تلحتتق  فقتتد حافمتتت علتتى أمتتا اللغتتإ العربيتتإ

ترجر ىلى أصى  التينيإ أو ىغرضقيإ  ولل ينا ركا في اللغإ العربيإ مقابلت مكافئإ  متن رلتك اللىاحتق 
 التاليإ: 
(Ide- فتتتي موتتتل: ةتتتىلميد :)Sulphide غليستتترضد  Glycerid  فلىاضتتتد  Fluoride كلىاضتتتد  

Chloride كاابيد  Carbide. 
 ( - Ite أمىنيتتتتت )Ammoniteيناميتتتتت   Dynamit ىياىنيتتتتت  Ebonite فلىَاضتتتتت  
Fluorite. 
(Ine- ألاين :)Alpine أةينين  Asinine. 

Um)- يىاانيتتتتىم :)Uranium َأَلِلنيتتتتىم  Aluminum  جتتتتا ولينيىم  Gadolinium  جتتتتاليىم
Gallium جلىةينىم  Glucinumى يىم . صSodium. 
مقلمتتإ متتن مةتتللح معتترب جزطيتتًا  كللتتإ عربيتتإ ولىاحتتق  عتتّد هجينررة مقتتابلت عربيتتإ   لتتإ 

صتترييإ أجنايتتإ منتتا ر  للىاحتتق األجنايتتإ. فعلتتى صتتعيد اللةتتللحات التخةةتتيإ فتتإث  تتاكر  تهمتتين 
 لتخةةتينعنتد القتد بقيتت مستتعللإ مستتعللإ اللةللحات من كللات عربيإ وزواطد صرييإ أجنايإ 

 ي بعض اللةللحات العلليإ.ف

                                                 
 274أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، ص نايف.خرما،  - 1
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( lactateشتتاع كتت ا المتترب فتتي مةتتللحات الكيليتتاء علتتى وجتت  الخةتتىص. فاللةتتللح )
( فقيتتتل ate-( ىلتتتى لتتتان واحتتتتمأ اللةتتتللح العربتتتي بالنهايتتتإ األجنايتتتإ ) lactaتتتترجل عنةتتترم األو  )

( ate(, )ات   ideَلَاَنتتات(. ومتتن أكتتل النهايتتات األجنايتتإ التتتي اتختت تها كتت م الةتتيت اللركبتتإ: )يتتد   )
 واألمولإ عليها: كارضتيد , كارضتات.

: حتتامُض األةتتيتيك  وحتتامض  acetic acid: أةتتيتات. ختتلت . و acetateفتتي موتتل   
(: أةتتَتَل: أ ختتل v)acetylate: َخّلتتي. وacetyl: أةتتيتىث. خلوتتىث.  أةتتيتيل.   acetoneالَخلِّيتتك. و 

 َتلإ.  أةَ acetylation  ِشقًا اةتيليًا على أةتلإ. 
 ) فرنسيإ( : خليى  . خليىث.Cellulesِةليلىز 

  Heparin  كاتتدين Ligine  خشتتاين Duvetyn  ُمخللتتين Globulinمتتن موتتل: كتتروضن و 
. ومتتن رلتتك أيمتتًا فتتي ممتتا  اللستتانيات  Aureux  ركاتتىز  Acétique   خليتتكLactoseلانتتىز 

 .lexemeابل   وقامىةيل مقmorpheme  وصرييل مقابل phonemeصىتيل أمام 
 : ُكْمرضن.Adrenalinأْ ِاضنالين 
 : اغراغين. Inulinانيىلين
 : زبدين. Butleneبيىتلين 
 1)أللانيإ من اللتينيإ(: الَمَزاضين. Caroteneكااوتين 
 )التينيإ(: ُجانين. Caseinكازضين 
 . 2أع كاد(: الكِاْدين haper)التينيإ من اإلغرضقيإ  Heparinِكار ين  
 أع اللاء(: ماطيات. hudor)فرنسيإ من اإلغرضقيإ  Hydrateكيْداات 
 . 3أع الحليب(: َلَانىز lactis)من اللتينيإ Lactoseالكتىز  
 : ُمخَللين.Duvetyn(Duvetine فتين 

 

 
                                                 

 .ِصْبٌغ نباتي أصفر أو برتقالي أو أحمر، يوجد في الجزر - 1

 مادة في الكبد وغيرها تعوق تخثُّر الدم - 2

 ُسكٌر اللبن.   - 3
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 العامة: عندالهجين  من االشتقاق -
يتتتإ  لتتتإ ممتتتر ات كانتتتت تتتتتداو  فتتتي بتتتدايات القتتترث العشتتترضن تتتتت لا متتتن لىاحتتتق أجنالتتتىحأ أث 

ملةقإ بكللات عربيإ  من رلك ما كاث يتداو  في أوةاه بعض العامتإ  متن ممتر ات عربيتإ ملةتقإ 
 : أصتل  جتىابمي "شتربمي" اللحقتإ التركيتإ "جتي" التتي تتد  علتى النستبإ فتي موتل:كحتق تركيتإ  ابلى 

 متيش.مرتبإ عسكرضإ من الميش العولاني من فئإ الباش جاوضش وعلل  في الللابخ وتقديل اللعام لل
)تركيتتتإ متتتن اليىنانيتتتإ Araba"َعْرَبمتتتي" )ذاابتتت  جي()تركيتتتإ(: عربيهتتتا الُحتتتىرع. ةتتتاطُق العربتتتإ. َعَرَبتتتإ  

Arma  وضعنتتتي اللتتتدفر(: اللىبميتتتإ كتتتل امتتتا  اللتتتدفر. وكنتتتال  -تتتتىب  -( . " لتتتىبمي" )تركيتتتإ متتتن
 زاث.بلعنى الىّ  ېلگبنچاث(: قّباث ومنها لممإ اکپّباث " )فااةي  ُ گألتىنمي: صاطت. " 
صيغإ اشتقات االةل اللنسىب من التركيإ فتي كللتات عربيتإ األصتل  وال مترا ف لهتا و شاع 

" التي تميد اللهنإ ىلى كللتات جديتد  وألةتباب جيفي التركيإ. بلعنى أث متكللي العربيإ زا وا الحقإ "
 -ةتتىتيإ العربيتتإ مختلمتتإ. فقياةتتًا علتتى أةتتلاء اللهتتن اللقترضتتإ متتن التركيتتإ  واللعّدلتتإ وفتتق العىاطتتد ال

أةلاء مهن عربيإ جديد  صيغت وفق القاعد  التركيإ. ىر أث اللحقإ التركيتإ "جتي" تترتبو فتي  وجدت
اللتتتتزا  الشتتتتعاي بلهتتتتن محتتتتتد   ال تلتتتتاا  فتتتتي غالتتتتب األحيتتتتتاث ىال فتتتتي األوةتتتتاه الشتتتتتعايإ)كبابمي  

هتتن أختتر  كنالتتك م  خمتترجي   كنمتتي  كنتتداجي  معلرجتتي  بتتالنمي  ةتتمرجي...(. و فتتي اللقابتتل
 تلتلك نمسها مول الةيغإ)جىكرجي  لّيرجي...(.

صتتيت أختتر   لللهتتن والنستتبإ: َلَالمتتي  فرااجتتي  فلتتايرجي  تلرجتتي  وكنتتال صتتيت  شتتاعتو 
عنتي فتي ". جلركمتي تتمتااع  تىةعت مدلىالتها  مول: قىمسيىنمي أع "وكيل بالعلىلإ" أصبح "وةيو

. قىندام جتي أو كنتداجي على "مى ا في الملرل"ور لتد  لكنها تحد ت أكالتركيإ "مدير الملاال" و 
التتتي تعنتتي فتتي التركيتتإ حتتّ اء مختتتا باألح يتتإ اإلفرنميتتإ  ف صتتبحت حاليتتًا تتتد  علتتى كتتّل الحتتّ اطين. 

اليتتىم باتتتت تتتد  علىمتتًا علتتى محّمتتر األاكيلتتإ و اي القهتتى  اللكلتتا باألااكيتتل"  و أاكلمتتي تعنتتي "صتت
صتتّباه أو بىضمي)بىضتتاجي(  و وكنتتال )بىةتتت  جتتي(  متتدخنها. وكنتتال بستاني)بىةتتتانمي(  بىةلمي

. (كل من يقىم بتةليح اإللااات اللعلىبتإ وملئهتا بتالهىاء)اجي پنچ. صابىني)صابىنمي(  حلىنمي
جتتتي: متتتن لمتتتن أوت )اللكتتتىا (. او .جتتتي صتتتاحب صتتتناعإ لتتتي الللبتتتال وتستتتىضتها بهتتت م اولتتتإتواألو

متن التركيتإ: بلعنتى  األصل. إ شرضو مقيالمةللحات الخيالين. ىر يقيسىث مسافات المسل بىاةل
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جي )تركيإ " تىكلق " أع السكب(: كى متن يقتىم بستكب اللعتا ث علتى ُتكم .القيا  أو التقدير والكيل
   وغيركا.كيئات معينإ

بىةتتتلمي" و" ّكنمتتتي" أو "َ كتتتانمي"  “ ّلتتتإ صتتتيت معروفتتتإ فتتتي اللغتتتتين التركيتتتإ والعربيتتتإ موتتتل 
إ من كباا السن ولكنها غير متداولإ لد  الشباب. تاتدلت احتياجتات و"قلااجي"  و"قهى  جي"  معروف

الشتتتتباب التىاصتتتتليإ   فهتتتتل ال يستتتتتعينىث بالاىةتتتتلمي  وضتتتت كاىث ىلتتتتى "الستتتتىبر مااكتتتتت" وبالتتتتتالي ال 
يستتتخدمىث مةتتللحي "الخمتترجي" و"التتتدكنمي". أمتتا "القهتتىجي" فغاطتتب كليتتتًا عتتن فمتتاطهل الوقتتتافيا 

وال حاجتإ لهتل  starbuks coffeeأو  petit caféأو  coffee shopألنهتل يرتتا وث مقتاكي حديوتإ 
 له م التسليات.

تت تي ممتر   "قلرجتي"  وقد تىةعت  الالت بعض ك م اللمر ات لتد  على معاث أخر   موتل:
وكنتال التي تر ف عا   ِبت"ةكرجي" وكلا مةللحاث قد ير اث في اللغتإ بةتيغإ الستخرضإ واالةتتهزاء  

ومنهتتا أيمتتًا "أواضنمتتي" اللتتدفر أصتتبحت تعنتتي عنتتد بعمتتهل متحتترش بالةتتاياث. "لىبميتتإ" كتتل امتتا  
و"ةتتتبقمي" اللتتتتداوالث فتتتي صتتتمىف لبقتتتات معدومتتتإ أو مهلشتتتإ  وضستتتتخدماث للتعرضتتتف الستتتلاي عتتتن 

ا  اكتلامتاتهل العةترضإ. وموتل الشتخا اللعنتي  وال حاجتإ للشتباب للةتتعانإ بهت م اللمتر ات فتي ممت
 كيإ بلعنى ةكين(+ جي . و " عىنلمي ".: "بللميإ" من بلل )تر رلك

كلتتا صتتيغت منهتتا أيمتتًا أةتتلاء النستتبإ إل هتتاا مشتتاعر االةتتتخماف أو التحقيتتر. " ىختتىنمي" 
للداللتتإ علتتى شتتخا ينتلتتي لحركتتات أصتتىليإ أو فتترت ىةتتلميإ. أمتتا الوانيتتإ فهتتي "ىةتتللمي" و تُتتبِلن 

لى تتروضو كىضتإ ىةتلميإ ماتدعتإ. كلتا نىعًا من التشكيك و االةتخماف بلّدعي اإلةلم أو بالساعي ى
يلحأ ابتتداع صتيت ةتاخر  ورات لتابر فكتاكي  بلحاكتا  صتيت أختر . فالعامتإ يستتخدمىث "َوَلنمتي" 
للن يلعنىث في ولنيت  أو يشككىث فيها  قياةًا  كلتا تقتّدم  علتى الةتيغإ التركيتإ اللشتابهإ اللنتهيتإ 

بتاب التللتيح و االز ااء والستخرضإ  فهتي تللتق علتى  باللحقإ "ت جي". ك م اللحقإ تستخدم أيمتًا متن
شخا يرا  تىصيم  بسلاٍت غير أخلقيإ أو ةىضإ)ِنستىنمي  قلرجتي  مشتكلمي  ةتكرجي  ةتبقمي  

 أواضنمي  أونلمي  كشتانمي   يىنمي...(.
 ي كر كنا أث  لإ مهن أخر  أعمليإ اعتلدت في اللغإ العربيإ  نحى:

 أةتار أو معلل)خىاج (.خّياه)ترزع( مستعللإ في مةر. 
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)بيرقداا(  حامتل اللىاء)ةتانمقداا(  كت م اللحقتإ " اا" التتي أصتلها متن العربيتإ   حامل الرايإ
اةتخدمت أيمًا كلحقتإ للداللتإ علتى  الماعليتإ و اللكتاث  نحتى : ةتلحداا  خزنتداا .... علتى نلتو 

 التراكيب المااةيإ التي تنتهي بت " خانإ" .

 العربيتإ فتي العةتىا اإلةتلميإ اللغتإ  خلتت  للداللإ على اللكاث (خان ) اللحقإ المااةيإ 
فتتتتتتتي موتتتتتتتل كتبخانتتتتتتت . أنتيكخانإ)تركيتتتتتتتإ(:  عربيهتتتتتتتا  .منتتتتتتتدتاألولتتتتتتتى وتعنتتتتتتتي اللحتتتتتتتل او اللنتتتتتتتز  او ال

 ) فرنسيإ+ خانإ التركيإ(. antiqueَمْتَحا.)َ ْنتيك  
 . في مول  شلعداث  ةكر اثالدالإ على اللكاث أيمًا   ) دان (اللحقإ المااةيإ ك لك و 

فتي كويتر متن اللمتر ات بلتا فيهتا  وكنال اللحقإ المااةيإ )چ ( أ ا  التةغير التتي اةتتخدمت
 كللات تركيإ أو فااةيإ  أو أواوبيإ. نحى: 

 .كلب ( العربيإ وكي حديدم معقىفإ يعلق بها اللحل وغيرم  ( منکلبچ  وقد تكىث کلبچ : 
چ  " +. متن التركيتب العربتتي المااةتي "  لتتى ا عنتد االةتتتعلا وعتاء رو يتد يقتتبض بهتلچ :  و

  أ ا  تةغير في المااةيإ أع  لى صغير."چ "  لى كللإ عربيإ معروفإ و 
أةتمل كعتب الحت اء . كمينتإ متن نعل)العربيتإ( + چت   قلعتإ صتغير  متن الحديتد تتدتنعلچ : 

 )أ ا  التةغير المااةيإ(.
 ل:ك لك اللحقإ التركيإ)لك(  في مو -

 حرملك  شبابلك)فتإ الشباب( . ةلملك )زلللك(
 . أو العكال اةل ىشاا  للقرضب مركبإ من ))بعد(( العربيإ و))ىين(( المااةيإ وكي   بعدين

كتت م األمولتتإ التتتي شتتاعت فتتي بتتدايات القتترث العشتترضن تتت  رًا بلايعتتإ اللغتتإ التركيتتإ وغيركتتا متتن 
ةتتترعاث متتتا  . ىال أث كتتت م التراكيتتتبمتتتر ات جديتتتد التتتتي تعتلتتتد علتتتى خاصتتتيإ ىلةتتتات الكللتتتات لتىليتتتد م

  ىر أخ ت اللغإ العربيإ تتخلا متن كت م اللمتر ات من الكللات اللتداولإ عند العامإأخ ت بالتلشي 
 الهمينإ  لتحلَّ محلها ممر ات عربيإ خالةإ.
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 :األعجمي و جمعه  تثنية - 
 ن،حمةالن، قطعةا، نحةو: علةى الجمةع الدالةة ) ان( تنتهي بالالحقة الفارسية عربية كلمات  لتإ 

 ، فرسان... خرفان

ث االشتقات من اللعرب وصرف  في العةر الحديل  أ   ىلى  هىا  ىاكر صرييإ يلحأ أ
لل تكن معروفإ في اللغإ العربيإ. فقد أخ   االشتتقات لرقتًا مختلمتإ لتعرضاهتا أو ى خالهتا فتي بنيتإ اللغتإ 

جلتتر اللقنتتل الستتالل لملتتر األةتتلاء األجنايتتإ اللقترضتتإ متتن العربيتتإ  متتن موتتل اةتتتعلا  "ات" علمتتإ 
مول مكروبات  تلسكىبات  تلمزضىنات  .... مر أث ممر اتها ليستت بالةتىا  اللقنوتإ الةتيغإ  كلتا أث 

ىمتتيلت متتن "ىميتتل"  باصتتات   معملهتتا ال تتمتتاوز  ل تتإ أحتترف لتملتتر جلتتر مقنتتل ةتتالل  كلتتا فتتي)
ألجنايتتتتإ جلتتتتر التكستتتتير علتتتتى وزث "فعالتتتتل  أوفعاليتتتتل"  كلتتتتا  يشتتتتات ... كلتتتتا كوتتتتر جلتتتتر اللمتتتتر ات ا
 في)جرا يل  مةالب  مكاا)ميكرو(...

فتتتي الكللتتتات العلليتتتإ  أجتتتاز العللتتتاء التونيتتتإ والملتتتر   شتتتره أال تلتتتال جتتتىكر اللغتتتإ وةتتتلمإ  
أبتتتااضق(   -ىبرضقتتتاث -اضاىاتاجتتتات(  )ىبرضتتتق -اضاىاتاجتتتاث  -األلمتتتاظ وعتتت وبتها  كقتتتىلهل ) اضاىاتتتتا  

أةتتاليل(   -أةتتلىالث  -صتتلباث(  )أةتتلى   -صتتليباث  -كنتتاطال(  )صتتليب  -كنيستتتاث  -نيستتإ )ك
 هياكل (. -هيكلث  -ىةمنمات (  )هيكل  -ىةمنماث  -زنا قإ(  )ىةمنو  -زنديقاث  -)زنديق 

وككتت ا يلحتتأ أث كنتتال كللتتات أجنايتتإ تلحتتق بعلمتتات التونيتتإ والملتتر العربيتتإ  للقابلتتإ صتتيت 
 جنكيتتات.  Ginkgoales اميانتت. Amiunthus غتإ األجنايتإ الرافتد   متتن رلتك :الملتر متن الل

Lanthanides   .لْنوانيدات  

نىع ذخر من أنىاع ىلحات زواطتد صترييإ عربيتإ بكللتات  اإلجراء ك ا ولكن أال يلكن القى  ب ث
 أجنايإ مول ركاىز....

 

 عند العامة: تثنية األعجمي و جمعه  -
حتىض )پپي :نحتى علتى وزث )فىاعتل( جلر التكسير ند العامإ فهنال كلا وجد ك ا اإلجراء ع

جهتاا  " متن المااةتيإ )ىلتاا الةتىا وغيركتا (وبإچاچ .پياپ  االمااةيإ  باع ذب : وجلعه اللاء( من
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 وكنتال أيمتًا  .الللعقتإ وجلعهتا خىاشتي گ  : يب . خاشتىچاا چوجلعها  .جىب " أع أابعإ أضلع
  (...تبسي )تباةي(  بىاع )بىااع  انيال فى   فساليو  براغي  ةرابيل

 ترضتك  (أبتلم  )  1Palamالتالل  جلر تكسير على وزث )أفعا (  نحى: أفلم  أكشتال وكنال
  .2جلر مقلىب من الاىش  :األوباش في اللغإ :. أوباش)أتااضك(" مةباح كهرباطي"

 م.گزا والملر  گم (: )تركيإ  غل   أو   وگم   ُ  جزم : جزم.جلر التكسير أيمًا   ومن

 ومن جلر الت نيل السالل عند العامإ:

)تركيتتتتإ متتتتن "  يتتتتش " أع الستتتتن و " لتتتتي " بلعنتتتتى رو( : اإللتتتتاا اللستتتتنن وجلعهتتتتا  ديشررررلي
: بكلرة .مبتاااتچا  بتاا   أع بتااات الترقا(: وجلعهتا چ)حلقإ نحاةيإ متن التركيتإ  ايةُچمپ  يشليات.

 : بىضات.  هبو  جلعها بلكىنات. بلكون  تات.جلعها بكي بكيت بكلت  أنيال فرضحإ قا  ِبكل.

ألنها تنتهي بعلمات جلر اللقنل في   لإ كللات  قد تلتبال مر صيت جلر اللقنل السالل 
 .Resorcin ِنترات. ااندزضنات. Nitrate كرافات. Cravate يى ات. Iodateنحى:  اللغإ العربيإ 
Sntheridia .أنترضدات Silica (ِةليكاSilicate ةيليك. )ات Sulfate ةىلمات . Thermostat 
 تْرمىْةتات.

  ألنهتتا تنتهتتي بعلمتتات جلتتر التكستتير  تلتتتبال متتر صتتيت جلتتر تكستتير كلتتا أث كنتتال كللتتات 
 .كلْكال Clax: نحى 

ألنها تنتهي بعلمتات التونيتإ فتي اللغتإ العربيتإ    تلتبال مر صيت اللونى ايماً كللات وكنال 
 ليلتىنين.  Limonene   تاكتاث. Tacan بتزوالث. Puzzolano  مرصباث.  Martzapan: نحى
  ...pendantانداث پ

 مركبإ.اوخر لىضلإ وبعمها ث بعمها ألجلر بعض األةلاء الدخيلإ  ةعبوقد ي

                                                 
 . الزوات الةغير ال ع يستعلل للنتقا  في البحر - 1

وبالمااةيإ : أباش وكي تميد اللعنى نمس  . وفي   ..كل صنا من النا  يي  أجنا  غير متمانسإ من البشر - 2
تقىم  للق ك ا اللمأ في العةىا االةلميإ اللت خر  على الملاعات اللوير  للشغب والتي كانتأاالصللح : 

 ..بين الحين واوخر ب علا  النهب واإلعتداء على اومنين وقلر اللرت على اللسافرضن
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أو  أغلب األلماظ الدخيلإ جاءت ممر    ولكن بعض األلماظ  خلت وكي جلر.ي كر أث 
 : كعكإ.دم ممر اً من أمولإ اإلفرا : كعك  تىكل جلع   فاةتخالعكال. 

أضتتتافت ىلتتتي صتتتيت الملتتتر اللتينيتتتإ  indexمتتتن اللتينيتتتإ  عنتتتدما اقترضتتتت اللغتتتإ اإلنكليزضتتتإ
( وصاا الملر الاديل لهت م الكللتات كتى الملتر القياةتي وإث لتل e-)sصيغتها القياةيإ للملر وكي  

 1ليإ فيها.تختِا صيغإ الملر اللتينيإ  ألث اإلنكليزضإ تليل ىلى اةتعلا  العناصر األص

 
 التصرف باألعجمي )بين القدماء والمحدثين( -
 إدخال )ال( التعر ف على األعجمي: -

من اللساطل الةرييإ التي أ ااكا العرب القدماء ىزاء التةترف تمتام معاملتإ الكللتإ األعمليتإ 
 ى خا  )ا ( التعرضف ...

عتترب ممتتر  أصتتى  قتتا  أبتتى علتتي المااةتتي: " متتا أعتترب متتن أجنتتا  األعمليتتإ قتتد أجرتتت  ال
كلمهتتتا  أال تتتتراكل يةتتترفىث فتتتي العلتتتل نحتتتى ذجتتتر  وأبرضستتتل  وفرنتتتد  وفيتتتروز   وجليتتتر متتتا تدخلتتت  الم 
التعرضف. ورلك أن  للا  خلت  اللم في نحى التديبا   والمرنتد  والشتهرضز  واوجتّر ا أشتب  أصتى  كتلم 

 زنمايل والديىاث  وغيركا.ىلى جانب ال 2العرب  أعني النكرات. فمر  في الةرف ومن  ممراكا".
ملخا ذااء ابن جني وأةتارم  أو نمرضتهلا: أث األعملي بعد تعرضب  يلا ل العربي األصتيل 

 بقاىل  علمإ التعرضف  وباالشتقات من  ما لل يكن اةل علل. 
 لتتتإ متتتن اأ  أث النمتتتر ىلتتتى اللستتت لإ متتتن المانتتتب الةتتتىتي يمتتتب أال يغمتتتل قيلتتتإ العتتتا ات 

تادو في الخمإ مقاىلإ قرضبتإ متن  كالطوي واليم والماسالوقل في اللمأ  ىر ىث ألما ًا الةىتيإ والخّمإ و 
عتن غيركتا فتي  -كتالمرز ت واألنتدلال واإلةتكندا –العربيتإ فتي غيتر نشتىز ملحتىظ. وتختلتا األعتلم 

كىنها اتخ ت شكًل ونلقًا ما   ل شاعت على تلك الةىا  وكانت بها أ واا على األلسنإ  فةاا من 
 3ر الل لىف تغييركا للا للةليإ من  بات وتلكن. ىال في حاالت نا ا  خاصإ.غي

                                                 
، العدد 4عصفور، محمد حسن محمد. تاثير الترجمة على اللغة العربية، مجلة الشارقة للعلوم الشرعية، المجلد  - 1

 2007، يونيو 1428، جمادى األولى 2
 .357 /1: 1999  4ماا  الهيئإ اللةرضإ العامإ للكتاب  هالخةاطا  تحقيق: محلد علي الن -  2

 185بوبو، مسعود. أثر الدخيل على العربية الفصحى، ص - 3
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كل  ابلتتا كتتاث تحمتتأ القتتدماء فتتي تعرضتتف األةتتلاء األعمليتتإ بتتت )ا ( التعرضتتف  يرجتتر ىلتتى عتتدِّ
الكللات األعمليإ أةتلاء ممهىلتإ النستب وماهلتإ. أمتا فتي العةتر الحتديل  فقتد تتل التحترا متن كت ا 

فإ )ا ( التعرضف ىجراء لايعي  ال يحتا  ىلتى ىقتراا أو منتر   كلتا فتي معمتل التحمأ  وأصبحت ىضا
)األوكستتمين  األوكستتيد  الهيتتداوجين  ىلتتى جانتتب األةتتلىا   األةتتلقال  األةتتلى    األةتتلاء الدخيلتتإ
 األةلىانإ...
قتتد يحتتد  التباةتتًا ييلتتا ىرا   ملتتا ومةتتللحات أجنايتتإ تاتتتدا بتتت )ا (أث  لتتإ ممتتر ات يتت كر  
ن أصتتتل الكللتتتإ  أم أنهتتتا )ا ( التعرضتتتف  كلتتتا ةتتتيق ع ىلتتتى اضتتتلراب عنتتتد االضتتتلراا ىلتتتى كانتتتت متتت

.  Aldehydeالديهَيتتتتتتد  .Album. ا أْلُاتتتتتتىم  Alabrosseتعرضمهتتتتتتا  متتتتتتن كتتتتتت م الكللتتتتتتات: أالبتتتتتترو  
. َأَلِلنيتتتىم Almas. أْللتتتا  Alclad. َأْلَكتتتل  Alphaَأْلمتتتا  Alto.َأْللتتتى  .Aldosteroneَأْلدوْةتتتِتيروث 
Aluminum الْنُدم .Alundum َألىنىجين .Alunogen  َأِلىنيت .Aluniteاليرجيا .Allergie . 

 
  النسبة إلى األعجمي: -

 لتتتإ مةتتتللحات وممتتتر ات كانتتتت تحتتتتمأ بالزواطتتتد الةتتترييإ األجنايتتتإ  تمتتتاف ىليهتتتا زواطتتتتد 
رنستتتيإ  فتتتي موتتتل ( بالمique( باإلنكليزضتتتإ  أو)Icصتترييإ عربيتتتإ  تحلتتتل الداللتتتإ نمستتتها  نحتتى اللحقتتتإ)

.... كتتاث Dynamique   يناميكيتتإ  Romantique      واوماْنتيكيتتإ Classiqueكلةتتيكيإ 
االعتتتتراض أو  األمتتتر علتتتى أث كللتتتإ )كلةتتتيكي( النستتتبإ فيهتتتا وا ت متتترتين بتتتاأل ا  العربيتتتإ  واأل ا  

وث فةتتل نهايتهتتا اإلفرنميتتإ  أع باليتتاء والكتتاف  لكتتن االتمتتام العتتام كتتاث بتعرضتتب الكللتتإ كاملتتإ متتن  
األواوبيتتإ  ف صتتبحت الكللتتإ كلهتتا وحتتد  معمليتتإ واحتتد . وكتتاث التترأع فتتي مملتتر اللغتتإ العربيتتإ بتتإقراا 

 الةيغإ اللتداولإ عند اللوقمين  فاعتلد القراا على جاناين و يمي وبنيىع. 
ىر أث يقابلها نمير عربي واحد  لكن لىاحق صرييإ أجنايإ عد    يشاا كنا ىلى أث كنال

مات النسبإ في اللةللحات األجنايإ الحديوإ متعد    بينلا تليل اللغإ العربيإ ىلى اةتعلا  عل
  ةيلانتيكيإ Strategy  اةتراتيميإ Arcadian)يَّإ(  من مول: أاكا ّيإ  علمإ نسبإ واحد  كي

Semantic   Trancendental .ِتِرْنِسْنِد نتاليإ Geodes .جيى يسيإ Geodetic . جديسيإ 
Ge'ographie  ..جيىلىجيإ Radicalis ..اا يكاليإ Sophisticatus .ةىفسلاطيإ 
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Symphonie .ةيلمىنيإ Ste'nographia .اةتنىغراييإ Stenographie .ِةْتينىغرافي 
Sucrier .ُةكرّضإ Sucrosuria .ُةكرزضإ Topographie ..لاىغراييإ Venturi .فنتىاع 
Vasque .فسقّيإ Ve'ronique وضرونيكيإ  Veterinaria  .بيلرضإ Tragedie ِتْراجيديا.... 

(: التتي يقابلهتا Ism -)التتي تتد  علتى النستبإ  الشتاطعإ من أمولإ اللىاحق الةرييإ اإلنكليزضتإ
    ىْمِاِرضالّيتتتتتتتتإ  Arcadiunism: أْاكا ّيتتتتتتتتإ بيتتتتتتتتإ )علمتتتتتتتتإ اللةتتتتتتتتدا الةتتتتتتتتناعي)يَّإ( فتتتتتتتتي اللغتتتتتتتتإ العر 
Imperialism  بَرْجلاتّيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإ   Pragmatism  ِبلجيىةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيإ  Pelaganism َبْلَشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ يَّإ    
bolshevism بْنتاميتإ   Benthamismبااكليتإ  Berkeleianism  Totalitarism .تىتاليتااضتإ 
Totemism   لىلليإVishnuism فنشنىضإ   Sophisim َةْمَسلإ... 

خانيتتإ    منهتتا كت م اللنحىتتتات المديتد : التااضت لتتيال لهتا ةتتند عربتي قتتىع متن اللغتإكنتال صتي
  ismبلقابلتتتإ اللحقتتتإ  seculalism  العللانيتتتإ formalismالمىكرانيتتتإ  الشخةتتتانيإ  الشتتتكلنيإ 

ىر ُيعتقتتد أث علمتتإ النستتبإ التتتي تنتهتتي بتتت ) اث ( أنهتتا قتتد تكتتىث متتن الستترضانيإ   باللةتتدا الةتتناعي.
 (.Syrianومنها انتقلت ىلى اللغات األواوبيإ  نحى) 

 العربيإ تقابل لىاحق صرييإ أجنايإ عد  اللغإ )الياء اللشد  ( في  يد أث أ ا  النسبإ الىح كلا
 Geologia  Ontologia  ُجغراييتتإ (  نحتتى:logia)فقتتد تقابتتل اللحقتتإ الةتترييإ الدالتتإ علتتى العلتتل

 انتىلىجيا.
( قد يقابلها في العربيإ )علل(  كلا في علل  sي كر أث علمإ الملر في اللغات اإلنكليزضإ )

 .....Symantics علل الداللإ    phonetics علل األصىات   linguisticsاللغإ 
 وكاث للملر القاكر  قرااات في مما  تعرضب الزواطد الةرييإ:

 gieأو باللحقإ  aاجح كتابإ الكللات األجنايإ التي يعربها اللملر ملا ينتهي بالحرف 
دماء في تعرضاهل لغرنالإ وإشايليإ. أما انتهاء .  ورلك على غراا الق1الدالإ على العلل بتاء في أخركا"

بعض األلماظ في الترا  العربي باأللا فولإ من يرجعها ىلى تغلب اللهمإ السرضانيإ في مول  ااضا 
( a ل عدلت اللمنإ اللختةإ بعد رلك قراا اللملر بالتدوضن بالتاء  واأت أث يرمز للحركإ ) 2وضافا.

( بتاء مربىلإ مول نيتش . واجح مملر  eكا وضرمز للحركإ ) في أخر العلل ب لا مد مول أمرض

                                                 
 .92مجموعة القرارات العلمية، ص -1
 .172، ص1965الشهابي. المصطلحات العلمية في اللغة العربية، دمشق،  2
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الدالإ على العلل :" تاء" في أخركا ييقا :  logyالقاكر  كتابإ الكللات األجنايإ اللعربإ اللنتهيإ بت 
جيىلىجيإ  بيىلىجيإ  ةىةيىلىجيإ. والكللات التي شاعت بةيغإ خاصإ تبقى كلا اشتهرت نلقًا 

  1وكتابإ.

من مول ك م التىصيات التي حةرت التعرضب على األلماظ العلليإ رات األصل  وعلى الرغل
ت ترجلإ حرييإ لل تتقيد باللحقإ اليىناني واللتيني  غير أث بعض ك م اللةللحات قد ترجل

)علل األاض  علل فلقابلتها العربيإ (  logyمن ) اللةللحات اللشتقإ كلا في  الةرييإ) يَّإ( 
 ما يق ع ىلى تعد  واضلراب في اللةللحات.وك ا (. ...جتلاعاألحياء  علل اال

كت م المتاكر    كتل يعتلتد اللةتللح األجناتي كتامًل متر ملحقاتت   أم ُتمةتل أمتام  لإ تساؤ  
) ىنكليزضتتإ dramaticالزواطتتد الةتترييإ عنتتد اعتلتتا  اللةتتللحات األجنايتتإ ؟ متتن رلتتك  اامتتاتيكي متتن 

 (.dunamisىنكليزضإ من اليىنانيإ  dynamicمن )(  و يناميكي dramaمن اليىنانيإ 
وشاي  بهت ا متا فعلت  العترب القتدماء فتي تعترضاهل لللىةتيقا وبىليليقتا  وكلتتا الكللتتين مكتىنتين 

 من أصل ونهايإ أو أكور.
 

 : التذكير والتأنيث فياالقتراض أثر  -
معتتايير منستتقإ ألنتت   مانيتتًا علتتىال ياتتدو تلييتتز اللتت كر واللقنتتل فتتي األلمتتاظ األجنايتتإ ةتتهًل و 

يعتلتتتد علتتتتى اللعنتتتتى أحيانتتتتًا أو يتغيتتتر كتتتت ا التعيتتتتين وفتتتتق االةتتتتتعلا   متتتن رلتتتتك قتتتتى  المتتتتىاليقي فتتتتي 
" وقتا  أكتل اللغتإ: المتر و  مت كر  وإنلتا أنتل فتي قىلت  تعتالى )ير تىث المتر و  كتل فيهتا  2المر و : 
 بالت كير.  . أن  عنى ب  المنإ  وفي الحديل: نس لك المر و  األعلى" 3خالدوث(

وأحيانًا يعتلد على تلييز الل كر واللقنل بالقرضنإ  فاللممإ الدخيلإ ىرا عربت بعلمإ الت نيتل 
( ومولهتا )اللةتلكا( والنشتا. وأحيانتًا أللقتىا  األلتى  اللقنل ك ث يكىث في نهايتها تتاء موتل) منعدت 

علتى كت ا الىجت   ولتل تستلر  الةمإ الدخيلإ على اللت كر واللقنتل  موتل )كليتت( وحمتتهل أنهتا وا ت

                                                 
 .85كتابة األعالم األجنبية بحروف عربية، ص -  1
 288ب صمعر  ال - 2
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ب   كلا أنهتل أللقتىا مةتللح "اللقنوتات اللمازضتإ" علتى بعتض األةتلاء الدخيلتإ كتاللنمىث والمتر و  
  1واللسك ... 
 :علمات الت نيلأمولإ اللمر ات التي تنتهي بمن 

Hortensia .أالاةإ Villa .فيل Trega .ِتْرضما Visita .فيزضتا Veranda  .َفَرْندا
Vodka .فى كا Piola .بيىال Radiolaria  .اا يىالاضاRoder .او ا Sicurta  .ةيكىاتاSilica 
 ...ةتيكإ. Stecca ِتْراخىما . Trakhoma بنتا .  Pinta بيانل. Pianola ةلكاء .

تت كير لممهتا علتى معنتى العلتل أو المتن  والت نيتل علتى  ُأجيتز)اللىةتيقا(  ي كر  كنتا أث كللتإ
 معنى الةناعإ.

 أث األمتتتر لتتتيال علتتتى كتتت م الةتتتىا  تلامتتتًا ييلتتتا يتةتتتل بالعربيتتتإ والتتتدخيل  فقىاعتتتد العربيتتتإ ىال
صالحإ في معملها للستعلليها  لكنها ليست صالحإ كليإ لتكىث ضىابو وأحكامًا على كل ما  خلها 

 2من األجناي. وإث عّرب أو لبر باللابر العربي.
إ  قد يق ر في تركيب بعض اللغات ىث االختلف في جنال الكللات في اللغات اللختلم

 Me're- patrieوفكركا أحيانًا عند علليإ الترجلإ. من رلك على ةايل اللوا  يستعلل المرنسيىث 
اللغإ  للربو بين الىلن واألم الحنىث  أما في العربيإ ف نزلىا "الىلن األم"  ولكن الىلن م كر في

ضتنافى وخاصيإ اللغإ العربيإ  ىر ُيكتمى بكللإ   فُ قترح "الىلن األب" وكل ك ا خالئ  و العربيإ
  patrie -Me're.3"الىلن" للتعاير عن 

كلتتا ىث التغيتترات فتتي التركيتتب الشتتكلي يلكتتن أث تتتق ع ىلتتى تغيتترات كاطلتتإ فتتي اللعنتتى  فتتي 
أبى النليو(. الفىنتين بحشر  التبت. في الروةيإ  اةتاد  "كيرلىف" جندب) ترجلإ القةإ الخياليإ ىلى

إ المرنستتيإ كللتتإ "المنتتدب" مقنوتإ لتت ا تةتتلح ألث ترمتتز التمتام لتتروب  ليتتب  وضمتتير االختتتلف اللغت
اةتتقر" كيرلتىف"  المنتدب" فتي اللغتإ الروةتيإ مت كر . وحينلتافي الترجلإ الحرييتإ  ألث كللتإ " المئيل

لزم " وكتي مقنوتإ فتي الروةتيإ أغمتل اللعنتى الحرفتي لةتالح الشتكل النحتىع التتعلى كللإ حشتر  "التبت
كيني" عن شمرتي االتمام نمس  في ترجلت  ألشعاا "إلعا   تمكير الفىنتين. وةاا "تشيىتشيف" على 
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النحلإ" مقنوتإ  وضت كب الشتعر ىلتى الحتب ألللانيإ م كر   و"التنىب والنخلإ. كللإ " التنىب" في اللغإ ا
التنتتىب" تشىتشتتيف كللتتإ " نوتتاث  لتت ا اةتتتاد بتتين اجتتل وامتترأ   وفتتي اللغتتإ الروةتتيإ  كلتتتا الشتتمرتاث مق 

 .1بشمر  األاز  وكي م كر  في اللغإ الروةيإ. ف ع انمةا  نحىع قد يغير اللدلى  الكلي
 

 االبتداء بالساكن: -
في اللغإ اإلنكليزضإ    لإ ممر ات أجنايإ تادأ بتىالي السىاكن أو الةىامت  من رلك

pragmatism براجلاتيإ  وsanskrit ةنسكرضتيإ  وgestalt وغيركا  وك م الخاصيإ شللتج  
 تتنافى مر لايعإ اللغإ العربيإ التي ال تادأ بالسكن. 

 )ىما بزضتا   كلتز  قلتر أو ألتا وصتل(العربيإ حيتا  رلتك ىمتا بزضتا   حترف صتىتي فتلم  اللغإ
وقتتتد اليتتتزا  عليهتتتا حتتترف .  Estrogenِةتتتْتروجينا و .Studioفتتتي بدايتتتإ اللمتتتر    متتتن موتتتل: اةتتتتديى 

ن الةتتتىامت إقحتتتام حركتتتإ وةتتو بتتتيب  ُيحتترل لةتتتعىبإ النلتتتق بستتاكن فتتتي اللغتتتإ العربيتتإصتتىتي وإنلتتتا 
 . ِةترضت Street  ِبروتسِتسَتنّيإ Protestantمن رلك:  اللتتاليإ على نحى ما 

أث ةيا   ك ا اللادأ ال تلنر أث ينلق بعض اللوقمين الكللإ الدخيلتإ علتى نحتى متا تنلتق ىال 
وبت لك يكتىث خاضتعًا لتت  ير  ا  عليهتا حترف صتىتي وضكتتب كلتا ينلتق ل يتز فتب  في لغتهتا األصتليإ  

   بروتىث. Proton كلا في  قافت   ال لحكل الايئإ العاميإ  وتقاليدكا العربيإ. 
  Plasma: بلزمتا بعدم ىضافإ كلز  قلر أو ألا وصتل وأخ  اللعمل اللىحد لللةللحات

 . Proteinبروتين 
ا كنتا ىلتى أث اللهمتات بتدأت تتحترا متن االبتتداء بالستاكن علتى صتعيد اللهمتات العاميتإ يشتا

ْلحتين  جلعتإ....( فلتر ليال في اللمر ات األجنايإ فحسب  بتل فتي الكللتات العربيتإ أيمتًا  ) موتل: 
 اوضتتدًا متتن حتت ف حركتتات اإلعتتراب متتن نهايتتإ الكللتتات فتتي العاميتتات  أصتتبحت تختتا وتتلشتتى اوضتتداً 

 وةو الكللإ وأولها.
د تزا  أحرف أخر  على الكللإ األجنايإ اللقترضإ متن  وث مستىَّه  متن موتل: قلكن باللقابل 

 ...  Waggon فركىث من   Nil  نيلو أو نيلين Baril  برميل Papainباباطين 

                                                 
. ونشره معهد ماساتشوستس 1934، ليف. الكالم والتفكير. كتبه في عام ، ميخائيلجوتسكيفي ينظر: - 1

 ؛  الفصل السابع)الفكر والكلمة(. 1962للتكنولوجيا واإلعالم ، 
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  Lichenوعلى عكال من ك م الماكر  قد تنقا أحرف من بعض اللقترضات  مول: أشنإ 
 . Asfutoزفت 

  اإلقلب  بتقتديل أحترف وتت خير أحترف أختر   موتل: كلا يلحأ على بعض اللمر ات  اكر 
 .Alcad  اكل  Elixirىكسير 

يلحأ علىمًا غلبإ االاتماليإ على الانيإ  ىر تتغير الانيإ في الكللات األجنايإ اللتداولإ بين 
العامإ  بينلتا يحتافأ اللةتللح علتى لممت  فتي اللةتللحات العلليتإ اللتداولتإ بتين العللتاء واللوقمتين 

 للتخةةين.وا
بات المىاكر الةىتيإ من ىقلب أحرف أو زضا تها أو نقةانها  قد قلَّت مقاانإ باللعرّ  كلا ىث

القديلتتإ  ىر كتتاث ينتتا  الكللتتإ األعمليتتإ القديلتتإ تغييتترات عديتتد  متتن المتتىاكر الةتتىتيإ الستتابقإ  ب يتتإ 
كانت تليل ىلى اللحافمإ على  تقرضاها ىلى بنيإ الكللإ العربيإ  نمرًا لل ياث النزعات اللتعةبإ التي

لغإ القرذث من  وث أث يشىبها شىاطب أعمليإ عن اللغإ العربيإ  أمتا االقتتراض فتي العةتر الحتديل  
اعتلتا  اللةتللحات األجنايتإ بنقلتت  حرييتًا أو لمميتًا  تناةتبًا متر لايعتإ العةتر التت ع ىلتى فكتاث يليتل 

تيستتتتير التمتتتتاكل بتتتتين اللختةتتتتيين   و يتللتتتتب التىاصتتتتل بتتتتين النتتتتا  متتتتن مختلتتتتا اللتتتترت والىةتتتتاطل
 واللعنيين. 

 
 :تصغير األعجمي  -

فتي التةتتغير قتتا  ةتياىض  فتتي تةتتغير "قرلتا " قتترضليال" وقيتتراه" قرضترضو" وقتتد نقتتل الزبيتتدع 
عن  أن  " ال يمىز عندم أث يح ف من الخلاةتي ىلتى ذخترم  وإث كتاث الرابتر متن الحتروف التتي تشتب  

ختتدانق" والتتدا  فتتي "فتترز ت" وال يمتتىز عنتتدم جتتاز ح فتت  موتتل النتتىث فتتي " -زاطتتداّ وإث لتتل يكتتن  -الزواطتتد
 1ح ف الوالل الاتإ  مول الليل في "جحلرش". 

وفتتتي العةتتتر الحتتتديل  يلحتتتأ أث اللغتتتات األواوبيتتتإ وضتتتعت ةتتتىابق خاصتتتإ للداللتتتإ علتتتى 
كللتتات  اللغتتإ العربيتتإ فقتد صتتعب تلايتتق موتتل كت م القىاعتتد علتتىفتتي التةتغير  كلتتا فتتي )ميكتترو(  أمتا 

  أجنايإ لىضلإ ومركبإ من عد  مقالر.

                                                 
بيدي ) أبو بكر محمد ابن الحسن(،  - 1 ، تحقيق: رمضان عبد التواب، مكتبة دار العروبة، القاهرة، لحن العوام الزُّ

 133ص، 1964



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    155

 من السىابق األجنايإ التي تد  على التةغير:
(Microبا طتتتتٌإ ىغرضقيتتتتإ تعنتتتتي صتتتتغير: ميكتتتترو بتتتتاص )Microbase Micros الحافلتتتتُإ (

)مملىعإ شمرات َتستعلل علليتات ُجزطيتإ  قيقتإ  Microprogrammationالةغير (. ميكرو برممإ 
)الستتتيااُ  الةتتتغير (. ميكتتترو كتتتروم  Microgeepممتتتإ العا يتتتإ(. ميكتتترو جيتتتبصتتتعبإ اللنتتتا  فتتتي الار 

Mercurochrome تر(. ميكروالكترونيتك )ذالُف الُلَركَّبتتات اإللكترونيتإ فتتي Microelectronic) ُملهِّ
) الُلعتتتتالُو الِةتتتتْمرع فتتتتي Microprocessorُعْلَبتتتتٍإ صتتتتغيرٍ  متتتتن شتتتتراطح الستتتتيلكىث(. ميْكروْبرةستتتتىا 

ذلتتٌإ بعدةتتات لتكايتتر األشتتياء الةتتغير  والبعيتتد (. ميكروةتتكىب  Microيكروتلْستتكىب( الكىمايتتىتر(. م
Microscope  تتر. ِمْمهتتاا(. ميكروْةتتكىب أيتتىني ) لتةتتىضر ترتيتتب التت اات Ion miroscope)ُمْمهِّ

ُا عليتت  تستتميل فتتىتغرافي  Microfilmفتتي ةتتلح الاّلتتىا (. ميكتتروفيلل  )كتتى المتتيلُل الحّستتاُ  التت ع ُيةتتىَّ
ذالف  10)جتزٌء متن مليتىث متن اللتتر وضستاوع  Micronلتنا مكتتىب أو ملاتىع(. ميْكتروث  مةغر

)متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن أةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلاء شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركات الكىمايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىتر(.  Microsoftأنمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروم(. ميْكروةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىفت 
 عربيها ِمْةىات. ُمكاِّر الةىت(. Macrophoneميكروفىث(
. ميكروغتتتتتتتتتتتترام Micro-ampere  ميكتتتتتتتتتتتترو أمايتتتتتتتتتتتتر Microbarوكنتتتتتتتتتتتتال ميكتتتتتتتتتتتترو بتتتتتتتتتتتتاا  

Microgram.... 
وزث)ُفعيتل( علتى كللتات لىضلتإ  اعتلا  وليال  لإ مقابل ملر  في اللغإ العربيإ  كلا يةعب

 ومركبإ.  
لتكايتتتر وإرا عتتتدنا ىلتتتى التتتترا  العربتتتي  نمتتتد ى تتتراء اللغتتتإ العربيتتتإ ييلتتتا يتتتد  علتتتى التةتتتغير وا

 بختتتلفأث معملهتتتا تنىعتتتت صتتترييًا و الليتتتًا فتتتي أشتتتكا  متعتتتد   غيتتتر ملتتتر     والتعمتتتيل والشتتتد   ىال
 اللغات األواوبيإ الحديوإ والةيلا في اللةللحات العلليإ.

تتتَغاِا(: الَحَةتتتى ِصتتتَغاُا  فقتتتد جتتتاء فتتتي فقتتت  اللغتتتإ وةتتتر العربيتتتإ للوعتتتالاي  )فتتتي َتْمِةتتتيِل الةِّ
تتتمِر. األَشتتتاُء ِصتت َغاُا الَنْختتتِل. الَمتتْرُش ِصتتتَغاُا اإلِبتتتِل. النََّقتتُد ِصتتتَغاُا الَغتتتَنِل. الِحمتتاَاِ . الَمِستتتيل ِصتتَغاُا الشَّ

ْاَ ُت ِصتَغاُا النَّت اِ  الَحمَّاُث ِصَغاُا النَّعام. الحَالَّق ِصَغاُا الَلِعِز. الَاْهُل ِصَغاُا أوَّالِ  الم ِث والَلِعتَز. التدَّ
لُ  خَّ ِصتتَغاا الَلْيتتِر. الَغىغتتاُء ِصتتَغاُا الَمتتَراِ . التتَ ُا ِصتتَغاُا  واإلِبتتِل. الَحَشتتراُت ِصتتَغاا َ وابِّ األْاِض. التتدو

النَّْلِل. الزََّغُب ِصَغاُا ِاضِش اللَّْيِر. الِقْلِقُو ِصَغاُا الَلَلِر. الىَقًش والىَقُض ِصَغاُا الَحَلب اّلتي ُتشيًَّر 
َغاُا. ِبها النَّاُا. اللََّلُل ِصَغاُا ال وُنىِب. الَمَغاِبياُل ِصَغاُا الِقوَّ   اِء. َبَنات االْاِض األْنهاُا الةِّ
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تتغير    تتغيُر. الَعْنتتُز األَكَلتتُإ الةَّ تتِغيِر متتن َأْشتتَياءَ ُمْخَتِلَمتتٍإ(: الَقتتْرُث الَمَاتتُل الةَّ و)فتتي َتْمِةتتيل الةَّ
تتتغيُر. تتتغيُر. الُغَلتتتتُر الَقتتتَدح الةَّ تتتتغيُر. الَمتتتْدَوُ  النَّهتتتُر الةَّ النَّاِلتتتُل الَقتتتتَدح  الَستتتْى اُء. الِحْمتتتُش الَاْيتتتُت الةَّ

تتغيُر. الُمْرُمتتىُز  ذلّةتتِغيُر اّلتتِ ع ُيتتِرع ييتتِ  الَخّلتتاُا النلتتىَرَ   أو كتتى ِمْكَيتتاُ  الخلتتِر. الُكتتْرُز الُمَىاِلتتُق الةَّ
تتتتغير ُ  ةتتتتَرُ  المَّْاَيتتتتُإ الةَّ تتتتغيرُ . الشَّ تتتتِغير. الُهَاْيتتتتَرُ  الّمتتتتُبُر الةَّ تتتتِغيُر. الَقَلْهتتتتَزُم الَمتتتتَرُ  الةَّ . الَحتتتتْىض الةَّ

تتتتغيرُ . الُبْخُنتتتتُق الُاْرُقتتتتُر  تتتتغير. الُحْستتتتَباَنُإ الِىَةتتتتاَ ُ  الةَّ تتتتْمدُع الةَّ تتتتْرُه المِّ تتتتغيُر. الشِّ الُخَشتتتتْيُش الَغتتتتَزاُ  الةَّ
تغيرُ . الَكْمتتُ  تْكَىُ  الِقْرَبتُإ الةَّ تغيرُ . الشَّ غيرُ . الِكَناَنتُإ الَمْعَبتُإ الةَّ غيُر. ُوضقاُ : بِل الِلْقَنعُإ الةَّ ْدُا  الِقتالةَّ

غيَرُ . اْلَىْصَىاُص ال غيُر. النوْالُإ اللوْقَلُإ الةَّ ِغيُر. الَحِليُل الزِّتو الةَّ غيرُ . الَخَةاُص الووْقُب الةَّ ُاْرُقُر الةَّ
تتغيُر ِمتت تتْيُء الةَّ تتَىايإ الشَّ تتْىَملُإ الِمْنَماَنتتُإ الّةتتغيرُ . الشو تتِميَنُإ الةتتغيَرُ . السَّ تتغيُر. الَقتتاِاُب السَّ َن الَكايتتِر الةَّ

 كالِقْلعِإ ِمَن الشاِ . النَّْىُه الُمّلُإ الةغيرُ  فيها َتْلر. الروُةُل الماِاضُإ الةغيرُ .
و )في َتْمِةيِل الَقِليِل ِمَن األْشَياِء(: الوََّلُد والَىَشُل اللاُء الَقِليُل. الَغْاَيُإ والَبْغَشإ الَلَلُر الَقِليتُل.  

تتتْهُل الَلتتتاُء الَقِليتتت . اللوْلَمتتتإ والُعْلَقتتتُإ المَّ تتتيُء الَقِليتتتُل َيِعتتتيُش ِبتتتِ  الُلِقتتتلو ُل. الَحْتتتتُر الَعَلتتتاُء الَقِليتتتُل. الًمْهتتتُد الشَّ
َىاُا الَقِليُل ِمَن الُلْسِك. يُء الَقِليُل الَِّ ع ُيَتَالَُّت ِبِ   َوَكَ ِلَك الُغمَُّإ والُلسَكُإ. الةو  الشَّ

. اْمترأَ  َنتُزوا و )في َتْمِةيِل األْوَصتاِف ِبالقلَّت اِّ ِإ(: َناَقتإ َعتُزوز َقِليَلتُإ اللَّتَاِن. َشتا  َجتُدو  َقِليَلتًإ التدَّ
تتىفِ  . َاُجتتل َزِمتتر َقِليتتُل َقِليَلتُإ الَىَلتتِد. اْمتتَرأَ  َقِتتتين َقِليَلتُإ األْكتتِل. َاِكيَّتتٌإ ُبِكيَّتتإ َقِليَلتُإ الَلتتاِء. َشتتاٌ  َزِمتتَرٌ  َقِليَلتًإ الةو

ْعِر.الُلُروَءِ . َاُجل   َجْحد َقِليُل الَخْيِر. َاُجل َأْزَعُر َقِليُل الشَّ
على نمايإ  إيغإ)ُفعالإ( للداللصد  صيغإ صرييإ مىحد  للداللإ على حالإ ما  كلا في توقد 

ِ يَئتتِإ والُمَمتتاالت واألْ َمتتاِ (: ُخَشتتاَاُ  ال األشتتياء. نَّتتاِ . فتت كر الوعتتالاي )ِييَلتتا ال خْيتتَر ِييتتِ  ِمتتَن اأَلْشتتَياِء الرَّ
تْلِن. َااِكِل. قَشاَمُإ اللََّعام. ُحَواَلُإ اللاِطَدِ . ُحَساَفُإ التَّْلِر. ِقْشَدُ  السَّ َعَكتُر الَزْضتِت.  َخَشاُش اللَّْيِر. ُنُماَيُإ الدَّ

 ُاَراَلُإ الَلَتاِع. ُغَساَلُإ الَوَياِب. ُقَلاَمُإ الاْيِت. ُقلَمُإ الموْمِر. َخَاُل الَحِديِد.
َبتِر نوُ  ُيَقاِاُبُ  ِييَلا َيَتَستاَقُو َوَضَتَنتاَ ُر ِمتْن أْشتَياَء َمَتَغتاِيَرٍ (: النوَستاُ  والنَِّستيُل متا َيَتستاَقُو ِمتْن وَ و)َأ ُ 

ت ْنُاِل كالتِّْاِن وَغْيِرِم. اللَشاَلُإ ما َيْسُقُو ِمتَن الشَّ ْعِر ِعْنتَد الَبِعيِر َوِاضِش اللَّاِطِر. الُعَةاَفُإ َما َيْسُقُو ِمَن السو
تَراِ  ىرا َعِشتي فَ  ُقِلتَر. االْمِتَشاِه. الُخَلَلُإ ما َيْسُقو ِمَن الَمِل ِعد التََّخلوِل. الُقَراَلتُإ َمتا َيْستُقُو ِمتن أْنتِا السِّ

ُ  َما َيْسُقُو ِمَن الَخَشتِب الُاَراَيُإ َما َيْسُقُو ِمَن الُعىِ  ِعد الَاْرِع. الُخَراَلُإ َما َيْسُقُو ِمْنُ  ِعْنَد الَخْرِه. النوَشااَ 
 ْقِليِل.ِعْند النَّشِر. النوَحاَتُإ َما َيْسُقُو ِمْنُ  ِعْنَد النَّْحِت. الَمِسيُو والُقلمُإ ما َيْسُقُو ِمَن الموْمِر ِعْنَد التَّ 
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تِإ والت ََّكِب. و )في ِمْوِلِ (: ُبَراَيُإ الُعتىِ . ُبتَراَ ُ  الَحِديتِد. ُقَراَمتإ الُمتْرِث. ُقَلَمتُإ المو  ْمتِر. ُةتَحاَلإ الِممَّ
 ُمَكاَكُإ الَعْمِل. ًفَتاَتُإ الُخْاِز. ُحَواَلُإ الَلاِطَدِ . ُقَراَضُإ الَمَلِل. ُحَزاَزُ  الَىَةَخ. 

ُر و)فتتتي الَكِايتتتِر متتتْن ِعتتتّدِ  َأْشتتتياَء(: التتتَيَمُن الّشتتتْيُخ الَكِايتتتُر. الِقْلَعتتتلو العمتتتىُز الَكايتتترُ . الَقْحتتتُر الَبِعيتتت
ْبُر النَّْهُر الَكِايُر. الرَّ و الِاْئُر الَكِايَرُ . الُقّلُإ الَمرَُّ  الَكاير ُ  الَمَرَعتُإ الَقْلَلتُإ الَكِايترُ . التِّتْاُن الَقتَدح  .الَكايُر. اللِّ

كِّيُن الَكِايُر. َعْين حْدا  أْع َكِايرَ  اِكيُن الليزاُث الَكِايُر. الِخْنَمُر السِّ   .الَكِايُر. الشَّ
ْمتُل الَعِمتيُل.   و)ييلا َاْلَلَق األِطلَُّإ في َتْمِسيِرِم لممإ الَعِميل(: الَقْهُب الَمَاتُل العمتيُل . العتاِقُر الرَّ

ت تتاُ  الَبتاًب الَعِمتيُل. الَمتْيَلُل الرَُّجتُل الَعِمتيُل . الةَّ تىُا الحتاِطُو الَعِمتيُل. الرِّ اِاُع اللَِّرضُق العمتيُل. السو خَرُ  الشَّ
ْوَحتإُ ال تَمَرُ  َحَمُر الَعِميُل. الِلْقَر  اإلَنتاُء الَعِمتيُل. الَمْيَلتُق الَمتْيُش الَعِمتيُل. الَعاَهتَرُ  الَلتْرأَُ  الَعِميَلتُإ. الدَّ  الشَّ

ْلُى الَعِميَلتتتُإ.  تتتْمُل الِقْرَبتتتُإ الَعِميَلتتتُإ. الَغتتتْرُب التتتدَّ تتتِميَنُإ الَعِميَلتتتُإ. السَّ ْفَقتتتُإ الَعِميَلتتتُإ. الَخِليَّتتتُإ السَّ اَلتتتإ الرو جَّ الدَّ
تياُل الِلْلَرَقتإ الَعِميلتُإ. الِلْعتىَ  ُ  الَمتْ ُ  الَعِميَلُإ. الووعباُث الَحيَُّإ الَعِميَلُإ. الِقْرِميُد اوُجترَُّ  الَعِميلتُإ. الِملِّ

ْىَمعُإ العِميَلُإ. الَلْلَحَلُإ الَىْقعُإ الَعِميَلُإ. الَلَحا ْرَباُ  الةَّ ْبَنُإ الَعِميَلُإ. اللِّ ْبَلُإ والدو َلُإ الَبَكَرُ  الَعِميَلُإ. الدًّ
ْلتُدُ  الُقْنُمتُ  الَعِمتيُل. الَقَلتُر الت وَباُب اأَلْزَاتُ  تَلْحماُ  الَعِميَلتُإ. الدو الَعِمتيُل. اْلَحَلَلتتُإ  اللوْقَلتُإ الَعِميَلتُإ. الترَّتو السو

 قَُّإ الَبُعىَضُإ الَعِميلُإ. الىِطَيُإ ذلِقْدُا الَعِميَلُإ . الُقَراُ  الَعِميُل. الماِ ُا الىِعُل الَعِميُل. البَ 
تْخَلُإ. الِمِحْنَبتاَاُ    تْخُل. الُعْلُكتىُم النَّاَقتُإ المَّ تْخَلِإ(: التَىْكُل الَملتُل المَّ و)في َتْمِةيِل اأَلْشتَياِء المَّ

تت تتْخُل. الَقْلتتاُل الَحْاتتُل المَّ تتْخُل. المتتْ ُب الِحلتتاُا المَّ تتْخل. الِهتتَراَوُ  الرَُّجتتُل المَّ ْخُل. الَخَزْاَنتتُق الَعْنَكُاتتىُت المَّ
تتتْخلُ  ْفتتتُد الَقتتتَدح المَّ تتتْخَلُإ. الرَّ ْلُى المَّ تتتِميَلُإ التتتدَّ تتتْخُل ِمتتتن ُكتتتلِّ َحَاتتتَىاٍث. السَّ تتتْخَلُإ. الَهْيَكتتتُل المَّ . الَعَةتتتا المَّ

تتْخُل. الَىِليَمتُإ  تتْخُل. الَباَلتتُإ الِمتتَراُب المَّ تتْخُل. المختُدُب المنتتُدب المَّ تتْخُل. الَمْحتتُل الَمتتبو المَّ الُمَىاَلتتُق المَّ
ْخَلُإ. ْخَلُإ. الهلَّْىُف الَلْحَيُإ الَمْخَلُإ. الِهَقبو النََّعاَمُإ المَّ  الَكْىَشَلُإ الَ ْيَشَلإ المَّ

تتتَمِإ. الَحْىَشتتتتُبُ الّمتتت تتتتْخُل الشَّ تتتْخُل الَهاَمتتتتِإ. الِاْرَلتتتاُم المَّ ْخُل التتتتَبْلِن. و )ُيَناِةتتتُبُ (: الَمْهَمتتتتُل المَّ
ْخُل الرِّْجِل .  الَقَمْندُا المَّ

ْ ُر الَلتتتاُ  الَكِويتتتُر. الَغلتتتُر الَلتتتاُء الَكِويتتتًر. الَلْمتتتُر الَمتتتْيُش  و )فتتتي َتْمِةتتتيِل األْشتتتَياِء الَكِويتتتَرِ (: التتتدَّ
ْيَلُل النَّْلتُل الَكِويتُر. الُمَمتاُ  الَكِويُر. الَعتْرُ  اإلِبتُل الَكِويتَرُ . الَكَلَعتُإ الَغتَنُل الَكِويتَرُ . الَخْشتَرُم النَّْحت ُل الَكِويتَرُ . التدَّ

َمُر الَكِويُر. الَكْيُسىُم الَحِشيُش الَكِويُر. الحْشَاَلُإ الِعَياُ  الَكِويتَرُ . الحِ  ْعُر الَكِويُر. الَ ْيَلُل الشَّ َيتًر األْكتُل الشَّ
  والِقْبُا الَمَلاعإ الَكِويَرُ .والَلاُ  الَكِويُر. اْلَكْىَ ُر الً َباُا الَكِوير. المِالو 
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)فتتتي َتْمِةتتتيِل األْوَصتتتاِف ِبتتتالَكْوَرِ (: َاُجتتتل َ ْر َتتتاا َكِويتتتُر الَكتتتَلم. َاُجتتتل ِمَئتتتّر َكِويتتتُر النَِّكتتتاِح. َاُجتتتل 
وُتتىٌا َكِويتتَرُ  ُجَراِضتتٌل َكِويتتُر األْكتتِل. َاُجتتل ِخْمتتَرم كِويتتُر الَعِليَّتتِإ. َفتتَر  َغْلتتر وجُلتتىم َكِويتتُر الَمتتْرع. اْمتتَرأٌَ  نَ 
ِحِك. َعْين َ رَُّ  َكِويَرُ  الَلاِء. َبْحٌر َكُلىم َكِويتُر الَلتاِء. َةتَحاَبٌإ َصت ِايٌر َكِويتَرُ  األْوالِ . امَرأَ  ِمْهَزات َكِويَرُ  المَّ

ىَنتتإ َكِويتتر االْمِتَنتتاِث. َاُجتتل الَلتتاِء. َشتتا  َ ُاوٌا َكِويتتَرُ  اللَّتتَاِن. َاُجتتٌل َلُمتتى  وَلُمىَجتتٌإ َكِويتتُر اللََّمتتاِ . َاُجتتل َمنُ 
ىِف. َبِعير أْوَبُر َكِويُر الَىَبِر. ْعِر. َكْبش أْصَىُف َكِويُر الةو  َاْشَعُر َكِويُر الشَّ

 
 : في اللغة العربية النحتأثر االقتراض في  -

أكور ما اشتهر ب  النحت ونلا عى م ووجد ل  منمسًا احبًا  كاث في صدا اإلةلم  فاىةالت  
بعمهل من عبااات الدعاء والشعاطر وغيركا بىحد  مقتلمإ من عناصر الملل تلت  اختةر

 ملقحتها فانتحت: بسلل   معز  للاق  حيعل  حىقل  جعد   حلد  . 

وقد انتمل النحت في ضروب لخةها القدماء  في األنىاع التاليإ  النحت النساي )عبشلي 
(  والنحت االةلي )جللى  من  جلد وجلد(  من عاد شلال(  والنحت المعلي )ةبحلإ من ةبحاث هللا

 والنحت الىصمي)ضبلر من ضبو وصار(  والنحت األواطلي )صلعل من صلى هللا علي  وةلل(.

ىرث النحتت كتتاث مىجتتى ًا فتي اللغتتإ العربيتتإ منتت  القتدم  غيتتر أنتت  كتتاث يكوتر فتتي العبتتااات التتتي 
 ي العربيإ.يتكرا تداولها بين النا   ولل تكن مستساغإ أو شاطعإ ف

كنال عد  من األلمتاظ الدخيلتإ  بعمتها منحتىت متن أكوتر متن كللتإ  وبعمتها منحتىت نحتتًا 
 ااتماعيًا  وبعمها مركب  وبعمها مختةر من كللإ  وبعمها مختةر اختةااًا أواطليًا... 

وكتتتاث للملتتتر اللغتتتإ العربيتتتإ فتتتي القتتتاكر  مىقتتتا تمتتتام النحتتتت  ىر وافتتتق علتتتى نحتتتت الكللتتتات 
 د المروا  ونا القراا ب ن  " يمىز النحت عندما تلمئ المروا  العلليإ ىلي  " . العربيإ عن

كلا أقرَّ مملر اللغإ العربيإ في القاكر  ب ن  يمىز أث ينحت من كللتين أو أكور اةل أو فعتل 
عنتتد الحاجتتإ  علتتى أث يراعتتى متتا أمكتتن اةتتتخدام األصتتلي متتن الحتتروف متتن  وث الزواطتتد  فتتإث كتتاث 

ًا اشتتره أث يكتىث علتى وزث عربتي  فالىصتا منت  بإضتافإ يتاء النستب  وإث كتاث فعتًل اللنحتىت اةتل
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. وقتترا مملتتر القتتاكر  بشتت ث النحتتت 1كتتاث علتتى وزث فعلتتل وتمعلتتل ىال ىرا اقتمتتت غيتتر رلتتك المتتروا 
أيمتًا ب نت  ال يمتتب فتي النحتتت األخت  متن كللتتإ متن اللنحتتىت منت . وال يمتب أث تقختت  الكللتإ األولتتى 

. فهتت م القتترااات حاولتتت تقعيتتد النحتتت 2ال يمتتب اللحافمتتإ علتتى حركتتات الحتتروف وةتتكناتهابتلامهتتا. و 
 عند وضر اللةللحات في اللغإ العربيإ.

 قللا لم  اللحد ىث واللعاصروث ىلى النحت االختةااع ال ع يختةر عباا  أو جللإ.

بيتتتإ مةتتتللحات " متتتن األلمتتتاظ اللنحىتتتتإ والتتتتي القتتتت قاتتتىاًل واةتتتتخدامًا واةتتتعًا فتتتي اللغتتتإ العر 
 برماطي, اأةلا , كهرومغناليسي ".

ىلتتى جانتتب عتتد  متتن اللنحىتتتات اإلنمليزضتتإ التتتي  خلتتت ىلتتى اللغتتإ العربيتتإ موتتل: تكنتتىقراه    
  يلىقراليإ , بيروقراليإ ...

اةتتعلل منحىتتات األفعتا  الرباعيتإ  ىال أث موتل كت م اللنحىتتات تحتتا  ىلتى شترحها  لإ متن 
 ا األجناي لمهل اللقةى . نحى:بالعربيإ  وإلى أصله

 .deoxidize.  ُيزاِكو   يزضل األوكسمين depolarizeُيزقلب   يزضل القلب  

   deflower. ينزكر  يزضل الزكر عن النبات  dehydrateُيزمىم   يزضل اللاء 

 
 :و اللغة العربية النحت االختزالي)األوائلي( -
تلتتا ًا لتىليتتد مةتتللحات جديتتد   متتن األمولتتإ وكتت ا النتتىع متتن النحتتت كتتى متتن أكوتتر اللتترت اع 

 الشاطعإ عند العامإ في ك ا اللما :
 Acquired immuned ficiency)مركبتتتٌإ متتتن بتتتدايات الكللتتتات التاليتتتإ  Aidsِايتتتْدز
syndrome .) 
)انكليزضإ  الحروف األولى الةل أو  شركإ إلنتا  العد  اليدوضإ قامتت بإنتاجت   Kindcِكندل 

King Dom Corporation  .ممتاح براغي :) 
                                                 

. والخطيب، عدنان. العيد الذهبي لمجمع اللغة 49مجمع اللغة العربية في القاهرة، كتاب في أصول اللغة، ص - 1

 .348، 347، ص 8، ج1965العربية، 
 .21/2، 12) للمؤتمر( ج 14، ط/ 1، ص 7، ج 1984مجلة المجمع،  - 2
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 United International Children's( اختةتتاا متتن )UNICEFوكتت لك )يىنيستتا 
Emergency Fund.) 

 (.European( العللإ األواوبيإ اللشتركإ  كى اختةاا من )Euroومةللح )يىاو  
": نتىع متن اللشتبكات  brc Bar For Reinforced Conceretsبتي ذا ةتي )مركبتإ( "

 . الحديديإ
وضكوتتتر كتتت ا النتتتىع متتتن النحتتتت االختزالتتتي  فتتتي اللةتتتللحات اللتداولتتتإ فتتتي ممتتتا  الحاةتتتب 

 واالتةاالت واللعلىماتيإ وغيركا. من مول:
ISDN.الشبكإ الرقليإ للخدمات التكامليإ : IIntegrated Services Digital Network 
ISDL.خو االشترال الرقلي اللتنا رع : Asymmetric Digital Subscriber Line 
ISP.مىفر خدمإ انترنيت : Internet Services Provider 

 (.Begimerssymobolic Intruction Codeمركبإ ) Basicوكنال بيسيك 
 (.....UPS( )USP( )ICDL(  )LCDو نحى رلك أيمًا : )

أصبحت اللغتإ العربيتإ تمتر امتىزًا متن لغتهتا  ولتيال بتت  ير الترجلتإ فحستب  موتل:   م  كلا
 هىاضإ مةر العربيإ(   ى ع م )اإلمااات العربيإ اللتحد (.ع )جل

ىث لهتت م اللرضقتتإ اللةتتلنعإ فتتي وضتتر اللةتتللحات ةتتلايات  منهتتا أث كتت م اللختةتترات قتتد 
تتعد  وتختلا باختلف العباا  اللعتلد  التي قد تتنىع مرا فاتها وتتعد  مقابلتها. واألخلر من رلك  

كبإ ةتتحى  مستقاًل ىلى أفعا  وصمات وأةلاء  وب لك تتحتى  أث ك م اللةللحات اللةلنعإ اللر 
اللغتتإ ىلتتى امتتىز اعتباليتتإ مةتتلنعإ وممتعلتتإ  بعيتتد  عتتن جتت واكا اللغىضتتإ  وبالتتتالي ةتتتاتعد عتتن اوح 
األمتإ وفكركتتا  وتتحتتى  اللغتتات ىلتى شتتمرات وامتتىز  وتمتتلحل الخةىصتيات اللغىضتتإ وتتلشتتى  فهتت م 

ىليهتتا بعتتض اللغتتات اةتتتدااكًا منهتتا لمتتآلإ  روتهتتا اللغىضتتإ  ال تتنتتافى  اللرضقتتإ االصتتلناعيإ التتتي يلمتت 
 وخةىصيإ اللغإ العربيإ فحسب  بل تهد  لايعإ اللغات علىمًا.
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 :اللغو ة واللغة العربية كيباالتر  -
يعتتتتد التركيتتتتب متتتتن أكتتتتل وةتتتتاطل تكتتتتىضن اللةتتتتللحات العربيتتتتإ, واللقةتتتتى  بالتركيتتتتب ترجلتتتتإ 

واوبي مركب ىلى اللغإ العربيإ وتكىضن تركيب عربي من أكور متن كللتإ العناصر اللكىنإ للةللح أ
يتتق ع معنتتى اللةتتللح األواوبتتي. وقتتد أةتتهل التركيتتب فتتي تنليتتإ اللةتتللحات وزضتتا   عتتد كا . وكنتتا 
تمتتتدا اإلشتتتاا  ىلتتتى أث كويتتترًا متتتن األبنيتتتإ التركيايتتتإ الحديوتتتإ فتتتي اللغتتتإ العربيتتتإ كانتتتت نتتتتا  الترجلتتتإ 

 والةيلا اإلنمليزضإ والمرنسيإ. لللةللحات األجنايإ

تركيب الكللات أةتلاء علىمًا والعربيإ خةىصًا  لل تكن تعرف اللغات الساميإ ي كر كنا أث 
كلتا فتي اللغتات  التراكيرب ييرر شرائعةوأفعااًل على نحى ما كى معروف في اللغات األواوبيإ. أع أث 

 األخر  لتىليد كللات جديد  بالرا . 

حات اللركبإ في اللغإ العربيتإ فتي العةتر الحتديل متن حيتل مكىناتهتا وضلكن تقسيل اللةلل
 مركتتب عربتتي ت عربتتي فتتي أصتتل  األجناتتي(  ) أعالمزجرري العربرري ىلتتى عتتد  أنتتىاع منهتتا: " التركيتتب 
)مركتتب أجناتتي ت   والتركيررب المزجرري الرردخي  مركتتب عربتتي ت أجناتتي( والتركيررب المزجرري الميررتل  )
مركبتًا متن جناتي ىمتا أث يكىنتا حتديوين  وإمتا أث يكتىث اللمتأ فتي أصتل  أجناي. واللركب األجناتي ت األ

   مر أجناي عرب حديوًا.أجناي قد عرب قديلاً 

 التركيب المزجي العربي: -
تتكتتتىث صتتتيت التركيتتتب اللزجتتتي العربتتتي متتتن مكىنتتتات عربيتتتإ: ولعتتتل متتتن أقتتتدم كتتت م التراكيتتتب  

(, موتتل ) ال كتتىث, ال وجتتى , ال  اتتىت (. وأكوركتتا شتتيىعًا منتت  عةتتر الحمتتاا  اإلةتتلميإ ) ال + اةتتل 
وأصتتتبح كتتت ا التركيتتتب شتتتاطعًا فتتتي اللغتتتإ العربيتتتإ المةتتتحى الحديوتتتإ للتعايتتتر عتتتن مةتتتللحات فلستتت يإ 
واجتلاعيتتإ وةياةتتيإ موتتتل:) المبتتاال , المركزضتتإ, الةتتتلكي, التتّل حتترب, الّلةتتتلل (. كلتتا تكىنتتت صتتتيت 

حربتتتتي, شتتتب  جزضتتتتر  , شتتتتب  اةتتتتلي, شتتتتب  مركبتتتإ أختتتتر  عنةتتتتركا األو  كللتتتتإ ) شتتتب  ( موتتتتل ) شتتتتب  
عستتتكرع(. وتكىنتتتت صتتتيت أختتتر  عنةتتتركا األو  )غيتتتر( موتتتل: )غيتتتر ىنستتتاني, غيتتتر مباشتتتر, غيتتتر 
 ةتتتتىاع, غيتتتر اةتتتلي(. وتكىنتتتتت كتتت لك مركبتتتات أختتتر  عنةتتتتركا األو  كللتتتإ )عتتتدم( موتتتل: )عتتتتدم 
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وتل: )ةتىء ةتلىل , االنحياز, عدم االاتياح(, كلا تكىنتت مركبتات كتاث عنةتركا األو  كللتإ )ةتىء( م
 ةىء نيإ , ةىء ى اا (  .

وقتتتد أقتتتتر مملتتتر اللغتتتتإ العربيتتتتإ فتتتي القتتتتاكر  قاتتتى  الستتتتابقتين ) متتتتا ( فتتتي موتتتتل )اللاوااطيتتتتات  
 واللاجرضات (  وك لك السابقإ) ال ( في ال أخلقيإ.

و أجتتتاز مملتتتر اللغتتتإ العربيتتتإ فتتتي القتتتاكر  كتتت ا األةتتتلىب: ى ختتتا  " أ  " علتتتى حتتترف النمتتتي 
الةل في لغإ العلل   مول: الل كتىاطي . وكت لك " ال " اللركبتإ متر االةتل اللمتر   موتل : ال اللتةل با

 . 1أخلقي   ال معقى    ال شعىاع 
تىةتتتتتعت اللغتتتتتإ العربيتتتتتإ فتتتتتي اةتتتتتتخدام بعتتتتتض الةتتتتتيت واألوزاث الةتتتتترييإ العربيتتتتتإ للىاكبتتتتتإ  

 لتىليتتد مةتللحات جديتتد   اللةتللحات األجنايتتإ. فولتإ زواطتتد صترييإ تلحتتق بالكللتات األجنايتتإ متولً 
 من رلك على ةايل اللوا :

(  Multi( اللتاث تعنياث الوناطي أو اللز و  أو اال نتين. والستابقتاث)  Bi (   )Di-السابقتاث )
 ( اللتاث تعنياث اللتعد . Polyو)

 .inter, transأيماً  لإ ةىابق تد  على معنى )بين( منها: 
   األصح تداخل النةىص.inter textualityبينةيإ    و inter costalsفنمد بينملعيإ 

تحستلحي   undersurface: نحتى: underوك لك األمر في السابقإ )تحتت( للقابلتإ الستابقإ 
: فتتتتي كللتتتتات موتتتتل فىبنمستتتتمي  فىةتتتتلعيات superومولهتتتتا الستتتتابقإ اللقترحتتتتإ )فتتتتى( للقابلتتتتإ الستتتتابقإ 

supersonicsk. 
العللتاء فتي ممتا  تىحيتد اللةتللحات اللعربتإ  غيتر وعلى الرغل من مساكلات  اللغىضين و  

ىث  لتتإ ملحمتتات تقختت  علتتى التعرضتتب الةتترفي  منهتتا عتتدم التنتتا ر بتتين االشتتتقاقات والتراكيتتب فتتي 
ا   مقابتل محدو يتإ كت ا النتىع أو انعدامت   جلير اللغات  فقد يتعتد  نتىع متن التراكيتب فتي اللغتإ اللةتدِّ

ًل في بعض اللغات األواوبيإ التي تليل ىلى التركيبا أع بإلةات في اللغإ اللتلقيإ  أو العكال. فلو
ةىابق ولىاحق بالكللإ الم ا من أجل تىليد مةللحات جديد   قد ال نمد ما ينتا ر بعتض التراكيتب 
في اللغإ العربيإ التي تليل ىلى االشتقات. فهنال ةىابق صرييإ عتد  للداللتإ علتى معنتى واحتد  موتل: 

 antero , pre, prae, pro, proto ,ante .anteى)أمام( أو)بدء( فهنال : السابقإ الدالإ عل
                                                 

 ، وما يليها300هبي لمجمع اللغة العربية ، صللتفاصيل في هذه القرارات ينظر : الخطيب ، عدنان . العيد الذ - 1
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يلحأ عند نقل اللةللحات بين العربيإ واللغات األواوبيإ أث  لإ مشكلت وصعىبات تقر 
 في أ ناء النقل  ةااها عدم التىافق التركياي بين اللغات. 

  أو العكتال قتد تتعتد  االشتتقاقات فقد يقابل زواطد صرييإ أجنايإ عتد  أمتام مقابتل عربتي واحتد
الةتتترييإ التتتتي تعاتتتر عتتتن  اللتتتإ واحتتتد  أمتتتام مقابتتتل أجناتتتي واحتتتد  وقتتتد ال يىجتتتد تنتتتا ر أمتتتام بعتتتض 

 االشتقاقات والزواطد الةرييإ.
( التتتي تعنتتي )متتر أو معتتا(  قتتد نقلتتت ىلتتى اللغتتإ العربيتتإ: تعتتايش: Co-, Com-الستتابقإ) 

Coexists :تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوث  cooperate :تناةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق  coordinate :تمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالل  complain  
 .communicatesتىاصل:

( التتتتتي تعنتتتتي ضتتتتد وعكتتتتال وتعتتتتااض  نقلتتتتت ىلتتتتى اللغتتتتإ العربيتتتتإ بلقتتتتابلت Dis-والستتتتابقإ )
  فقتتداث disconnected.  غيتتر متتترابو:  disagree  يعتتااض:disobeyمختلمتتإ  موتتل   يعةتتي: 

 .disabilityالحىا  أو عمز جسدع وعقلي: 
( التي تعنتي قاتل  ترجلتت ىلتى اللغتإ العربيتإ بلقتابلت متنىعتإ: أ ا  Pre  -وك لك السابقإ )
 .premature  ةابق أوان : preoccupy  منشغل: prefixتةدير)أو ةابقإ(:  

:  recreate: يعيتتتدبنا     rebuild( التتتتي تعنتتتي التكتتتراا فتتتي موتتتل:  Re-وكتتت لك الستتتابقإ) 
 ىعا   القى .  retellىعا   خلق  : 

ث  لتإ ةتىابق أو لىاحتق عتد  قتد تعاتر عتن  اللتإ واحتد : فهنتال ةتىابق عتد  تعاتر ومن رلك أ
. فهتت م الزواطتتد less, ىلتتى جانتتب اللحقتإ موتتل: dis, il, im, in, ir,mis, unعتن النمتتي  موتتل: 

 الةرييإ التي تحلل  الالت النمي يقابلها في العربيإ بت: ال  عدم  مما   غير. في مول:
  illogical  غيتر منلقتي:   illegalتعني النمي  في مول: غير قانىني: ( التي Il-السابقإ )

 . illiteracyأمي: 
  نافتتت  impossible( التتتتي تعنتتتي النمتتتي كتتت لك  متتتن موتتتل: مستتتتحيل: -Imوكتتت لك الستتتابقإ)

 .imbalance   التىازث:  impatientالةار: 
  غيتتتتر قتتتتا ا: incomplete( التتتتتي تعنتتتتي النمتتتتي  نحتتتتى:غير مكتلتتتتل: In-وكتتتت لك الستتتتابقإ )

incapable  :غير حاةل  indecisive . 
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  غيتر  irregular( تعنتي النمتي  كلتا فتي: غيتر نمامي)شتار  مختالا( : Ir-أيمًا السابقإ) 
 .irreducible  متع ا اختةاام:  irrelevantمتةل باللىضىع:  

قلب    غيتتتر مستتتتقر)متunskilled( تعنتتتي النمتتتي أيمتتتًا  متتتن موتتتل:غير متتتاكر: -Unوكنتتتال)
 .unavailable  غير متيسر:  unstableمتزعزع(:  

 ييقابل ك م السىابق الةرييإ التي تحلل  الالت النمي في العربيإ بت: ال  عدم  مما   غير.
وكتتتت ا ال يعنتتتتي أث اللغتتتتإ العربيتتتتإ كانتتتتت خاليتتتتإ بلتتتتا يشتتتتير ىلتتتتى كتتتت م التتتتدالالت  متتتتن )بدايتتتتإ( 

شتكل الةترفي أو التركياتي الللتر   كلتا فتي اللةتللحات أو)نهايإ(  أو ) بين (  ىال أنهتا لتل تكتن بال
الحديوإ  التي جاءت اةتمابإ للحركتإ اللغىضتإ اللتستااعإ اللتىازضتإ متر السترعإ العلليتإ الهاطلتإ. فهنتال 

تد  على أواطل األشياء والحاالت  من رلك ما جاء في فق  اللغإ وةر العربيتإ  ممازضإ محد  ممر ات 
ُ  الَللتتِر  الَبتتاِاُض للوعتالاي: )فتتي ِةتتَياَقإِ  ُ  اللَّْيتتِل  اْلَىْةتتِليو أوَّ ُ  النَّهتتاِا  الَغَستتُق أوَّ تتْبُح أوَّ  األَواِطتتَل(: الةو

ُ  المَ  ُ  الَعِةيِر  الَباُكىَاُ  أوَّ لُف أوَّ ُ  اللَّاِن  السو ُ  الَزْاِع  اللَِّبُ  أوَّ ُ  النَّْاِت  اللوَعاُع أوَّ  اِكَهإ. الِبْكتُر أوَّ ُ أوَّ
تتْيِب  ال ُ  الشَّ تتْكِر  التتَىْخُو أوَّ ُ  السو ُ  الُشتتْرب  النَّْشتتَىُ  أوَّ ُ  الَمتتْيِش  الّنَهتتُل أوَّ ُ  اْلَىَلتتِد  اللَِّليَعتتُإ أوَّ نوَعتتاُ  أوَّ

ُ  َةاَعاِت اللَّْيِل. ... َلُا أوَّ ُ  الُىّااِ   الزو ُ . الَمَرُه أوَّ  النَّْىم  الَحاِفَرُ  أوَّ
تتتباِب وَاْضَعاُنتتت   و)فتتتي ِمْوِلهتتتا(: ُلتتتُ . َشتتتْرُ  الشَّ ُلتتتُ . فاِتَحتتتُإ الِكتتتتاب أوَّ تُتتتُ  أوَّ َصتتتْدُا كتتتلِّ شتتتيٍء وُغرَّ

ُ  ُشتقُبىِبِ . ِحت باِب َوَاضُِّقُ  َأَزُلتُ . َاضِّتُق اللَلتِر أوَّ ُلُ . َاْضُق الشَّ ْد اُث األْمتِر َأَوُلت . وُعْنُمىاُنُ  وَمْيَعُتُ  وُغَلَىاُؤُم أوَّ
ُ  ُبُلىِغهتا َمْاَلتَت الِنستاِء.َقْرُث الشَّ  تَحى أَوُلهتا. ُعتُروُل الماِاضتِإ أوَّ ُلها. َغَزاَلُإ المًّ ضِح أوَّ ُلها. ُغَزاَلُإ الرِّ  ْلاِل أوَّ

ْبح َأواِطُلُ .  َةَرعاُث الخيِل َأواِطُلها. َتَباِشيُر الةو
هام ال ع َيْبَقى في الِكَناَنإِ  ْيُت ذخُر الَخيِل اّلِتي َتميُء و )في األَواِخِر(: اأَلْكَزُع ذخُر السِّ كَّ . السو

ْكَلتتُإ والُعْمتتَزُ  ذِختتر َوَلتتِد الرَُّجتتِل. الكيوتتىُ   اِختتُر فتتي أَواِختتر الَحْلَبتتِإ. الَغَلتتاُل واْلَ تتَبُش ذِختتُر ُ ْلَلتتِإ اللَّيتتِل. الزو
. الَمْلتَتتُإ ذِختتُر َلْيَلتتٍإ ِمتتْن ُكتتلِّ َشتتْهٍر... الاتتَراُء ذِختتُر َلْيَلتتٍإ متت تتاِّ تتهِر. الَغتتاِطرُ  اِختتُر القاِطلتتِإ. الخاِتَلتتُإ الةَّ َن الشَّ

 ذِخُر األْمِر. َةاَقُإ الَعْسَكِر ذِخُرُم. ُعْمَلُإ الَرْمل ذِخُرُم. 
ْقَدُ  َكْلَدٌ  َبْيَن الَعاِجَلِإ واوِجَلِإ. الَلْدَلُو َما َبْيَن الِاْئِر والَحْىِض.  و)في الشيء بين الشيئين(: الرَّ

تْلُء َمتا  الرِكيُب ما بين اِنَيِإ. الرَّْكتُى متا َبتْيَن التَّلَّتْيِن. المِّ َنْهَرع الَكْرم. الَلْنَحاُ  ما بين الِاْئِر ىلى ُمْنَتَهى السَّ
متا بتين لُمتَىاُت َبْيَن الِىْاَ ْيِن. ل وَناَبُإ ما بين التَّْلَعَتْيِن ِمتَن الَلَستاِيِل. المالمتإ ُمتَّستُر َمتا َبتْيَن ُكتلِّ ُمتْرَتِمَعْيِن. ا

تتتْرِ  الَحْلَاتَتتتْيِن أَلنََّهتتتا ُتْحَلتتتُب  تتتلَّ تْتتتتَرُل َةتتتاعًإ حتّتتتى تَتتتِداَّ   ُتتتلَّ ُيعتتتاُ  ِلَحْلِاهتتتا. الَقتتترو َمْرَكتتتٌب للرِّجتتتاِ  َبتتتْينَ   السَّ
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ْدَفإُ  ْرِ . الَمْرُه الَيْىُم َبْيَن الَيْىَمْيِن. السو ْطَبُإ ما بين َ فََّتِي الرَّْحِل والسَّ تَمِق  والرَّْحِل. ال ِّ  َما َبتْيَن الَلْغتِرِب والشَّ
ضتِف كاألْنَبتااِ  تلِ . َقتْىَناُل الَمتَرِ  متا بتين َاُرَنْيتِ . الَلَزاِلتُا الُقتَر  اّلتتي بتين الَاترِّ والرِّ  وما بين الَمْمتِر والةَّ

 والقاِ ِةيَِّإ.
 ما بين أعماء المسل  وبين األصابر وفي بعض األوصاف. أةلاء  ومول رلك ما جاء في

المىاكر التي تارز في بعض اللقترضات األجنايإ الحديوإ تكراا كللات من ةىابق  من
ولىاحق معينإ للداللإ على مةللحات جديد   على غراا اللستى  الةرفي ال ع يتكرا يي  زواطد 
صرييإ محد   للداللإ على معنى ما. فيلحأ في اللستى  الداللي تكراا بعض الكللات وإلحاقها 

  إلضافإ معنى ذخر جديد  غير أن  ال يىجد الر  في اللغإ العربيإ بلا ينا ر بعض بلمر ات أخر 
ك م الكللات الللحقإ  فقد نمد تعد  أشكا  اللقابلت العربيإ  من ترجلإ حرييإ لللةللح األجناي 
أو شرح  أو باعتلا  اللةللح األجناي  و قد ال يىجد مقابل عربي ينا رم. من رلك على مستى  

 بق الدالليإ : السىا
)ِمْنماٌا    Telescopeىغرضقيإ تعني البعد(: في مول  ِتلْسكىب"  Tele -" نال السابقإ)ك

)ِجهاٌز إلاةاِ  الرةاطِل Telegraphُيقرُِّب األشياِء البعيدِ  وُضستعلُل لرصِد الكىاكِب والنمىم(. ِتِلْغراف
)ِجهاُز ىاةاِ  الرةاطِل اللكتىبِإ والللاىعِإ  Telegramواةتقبالها عار اللسافات البعيد (. ِتِلْغرام 
)ُغرفٌإ صغيرٌ  تسيُر بين المبا  والى ياث عار Telefriqueعار اللسافاِت الدوليِإ البعيد (. ِتِلْمرضك 

)جهاُز نقِل الةىِا واألصىات   Télévisionأةلل كهرباطيإ  ُيستخدم ألغراٍض ةياحيإ( . ِتِلِمزضىث 
)ِجهاٌز كهربي ينقُل األصىاِت من مكاٍث ىلى   Téléphoneهربيإ(. ِتِلمىث  بىاةلِإ األمىاِ  الك

)مقياُ  اللسافات(. ِتلي Télemetreِلِلتر الارقياِت الدوليإ(. تِ  )نماُم ىاةا ِ  Telexذخر(. ِتِلْكال
)ِمرةلُإ الرضِح البعيِد عن ِجهاِز القيا (. ِتِليبااوْغراف  Tele-animographأنيلىغراف 

Telebarograph ِتِليبااوِمتر  مغوِ البعيدِ  عن جهاِز القيا (.)ِمرةلُإ ال
Telebarometer.ل قياةات  عن بعد(. وغيركا  )ِممغٌو ُيْسمِّ

Thermos-)  ةابقإ ىغرضقيإ تعني حاا أو ةاخن(: ِتْرُمى ( )Thermos  عربيها(
و ت (. ِتْرمىْةتات الَزْمَزميإ. َكميلإ. زوجاجٌإ عازلٌإ ُتحافُأ على حرااِ  الساطل وبر 

Thermostat  ُمواٌَّت أوتىماتيكي لداجِإ الحراا (. ِتْرمىْةمير(Thermosphere  .)الِغلُف الَحرااع(
)مقياٌ  أو  Thermometre)َحرااّع صىتّي لللكروفىنات(. ِتْرمىِمتر  Thermophoneِتْرمىفىث 
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)ِمقياُ   Thermogrammeِتْرمىجرام )َعلىُ  الحراا (. Thermopileميزاُث الحراا  (. ُتْرمىبيل  
ُل عا   بالقياِ  اللئىع(. اِتْرمىِمتر  )ِمْحَراا. مقياٌ  أو ميزاُث  Thermometreالحراا   وُضْسمَّ

 الحراا . وِمقياُ  زالزٍ  شديد الحساةيإ(. وغيركا.
  (-Geo ُجغراييإ :)ةابقإ ىغرضقيإ تعني األاض( )Geographie  علٌل َيدا  المىاكر(

لايعيإ لسلح األاض  كالمبا  والسهى  والغابات والةحاا  والحيىاث واإلنساث  كلا َيدا  ال
)جغراييإ السياةيإ (. جيى يسيإ  Geopoliticsالمىاكر البشرضإ له ا السلح(. جيىبىليتيك 

Geodes   علُل اللساحإ التلايقي(. جيىفيزضاطيإ(Geophysics   جيىلىجيإ .)فيزضاُء األاض(
Geologia .)علٌل َيدا  تااضخ األاض من حيل تكىضن  أو العىامل اللق ر  فيها وقشرتها وصخىاكا( 
(photo- فىتىجنيك .)ةابقإ ىغرضقيإ تعني المىء(:)َفنو التةىضر باةتخداِم الكىمايىتر )

Photogenic اللمهُر الَم َّاب في الةىِا الشخةيإ(. فىتىْةتات (Photostat ِجهاُز نسٍخ(
) الكرُ  المىطيإ  ةلح الشلال النّير(. فىتىكىبي Photosphereىتىغرافي(. فىتىةمير بالتةىضر الم

Photocopy عربيها ُنْسَخإ. اةتنسا  صىا  عن األشياء بىاةلإ ت  ير ضىء خاص على ةلح (
 Photon)ِممىاء  مقياُ  الشد  المىطيإ باللقاانإ(. فىتىث  Photometerالشيء(. فىتىِمتر 
) جهاٌز بسيو لتةىضر الشلال(. فىتغراف Photoheliograph. فىتىكليىْغراف )وحدُ  كٍل ضىطي(

photograph  تةىضر شلسي. صىاٌ  ُتسمل بىاةلإ فعل كيلياطي للمىء على ص يحإ زجاجيإ (
ر   أو في فيلل في الكاميرا(.  ُمْحمَّ

 (-Bar  بااا :)ةابقإ ىغرضقيإ تعني الىزث ( ) Barad   .)وحدٌ  لقياِ  المغِو
ِمكشاٌف تقرضاي لتغيرات المغو  Baroscope  بااوْةكىب (Barothermographااوترمىغراف ب

)صمحُإ المغو  Barogram)ِمرةلُإ المغو المىع(  بااوْغرام  Barographالمىع(  بااوغراف 
 ِمْرَواز. ِمقياُ  المغو المىع(. Barométreالمىع(  بااوِمتر ( 

 (-bio بيىْةتروم  ( ) ةابقإ ىغرضقيإ وتعني حيا :)اإلنساثBiostroms .)صخىٌا ُشعيايإ (
 )علُل الحياِ  الميزضاطيِإ للحيىاِث والنبات(.Biologie)ترجلٌإ راتيإ(. بيىلىجيا  Biographyبيىْغَراييا 
  (-Trans ِتْراْنِزِةْتىا :)ةابقإ التينيإ تعني عار  ما وااء  ما بعد ( )Transistor  ِجهاٌز(

ستخدُم في مملىعِإ الرا يى  ُيساعُد على الَسلِر واألنىاِع األخر  من األجزاِء ىلكترونَي صغير  يُ 
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)الُعاىُا و النقل  من بماطَر وأصىاٍت وغيركا(. ِتْراْنِزْتروث  Transiteالكهرباطيإ(. ِتْراْنزضت 
Transitron .)صلاُم رب بٍإ ماةي رو شبكإ ةالبإ اإلنحياز( 

(-Pyroأ)تت في مةللحات مول: بيروْتروث ( ) ىغرضقيإ وتعني النااPyrotron جهاُز(
) جهاٌز أتىماتيكي Pyrostatَحْةِر الغاز الُلحلى بانعكاةاِت اللماِ  اللغنليسي(. و بيروْةتات 

الكرُ  البالنيُإ الُللتهبإ. الغلُف الُلْلَتِهب(. و Pyrosphereلمبِو الحرااِ  العاليإ(. و بيروْةمير (
خاٌم َصْلَةالي من ةيلكاِت األللنيىم الللي  (. وبيروِمتر )Pyrophylliteبيروفليت 
Pyrometer.ِمْمَرم  ِمقياُ   اجاِت الحرااِ  العاليإ(. وغيركا( 

ىث عتتدم التنتتا ر فتتي االشتتتقاقات والتراكيتتب ييلتتا بتتين اللغتتإ العربيتتإ واللغتتات األواوبيتتإ قتتد وّلتتد 
للتنتتا ر وعتتدم التنستتيق والتقابتتل فتتي مشتتكلت فتتي عتتدم تىحيتتد اللةتتللحات وتنميلهتتا  وضمهتتر كتت ا ا

أكور من صعيد. لل تقتةتر كت م المتاكر  علتى اللستتى  الةترفي فحستب  بتل علتى اللستتى  التداللي 
لبعض اللمر ات التتي أصتبحت تشتكل لىاحتق تلتةتق بكللتات لتىليتد مةتللحات جديتد . فتيلحأ أث 

  مقابتل أو نميتر عربتي لهتا  لإ ةىابق ولىاحق أجنايتإ تتكترا فتي بعتض اللةتللحات متن  وث ىيمتا
 اشتقاقيًا أو تركيايًا. 

( التتتتي تعنتتي اللتحتتترل ب اتتت  أو ذليتتتًا  تتكتترا فتتتي مةتتتللحات Autoومتتوًل الستتتابقإ اليىنانيتتإ)
عديتتتد   وال نمتتتد متتتا ينا ركتتتا فتتتي اللغتتتإ العربيتتتإ  ىنلتتتا تتنتتتىع اللقتتتابلت العربيتتتإ  متتتن  وث تىحيتتتد فتتتي 

)و ُاتىبيىغراييتتتتتتتتتا  )مقابلهتتتتتتتتتا حافلتتتتتتتتتٌإ علىميتتتتتتتتتإ Autobusاالشتتتتتتتتتتقات أو التركيتتتتتتتتتب: فنمتتتتتتتتتد: ُأتُتتتتتتتتتىبيال
Autobiography   تتتتتتترات )وُاتىْةتتتتتتتِترا )مقابلهتتتتتتتا العربتتتتتتتي ُمتتتتتتتَ كَّرات. يىميتتتتتتتات. اوايتتتتتتتإ شخةتتتتتتتيإ. ُمَمكِّ

Autostrada  مقابلهتتتا اللرضتتتُق الرطيستتتي(. ُأتىماتيتتتك(Automatic   فلتتتيال  لتتتإ التتترا .)ذلتتتي  راتتتتي(
 يإ.( واللقابلت العربAutoوتناةق بين )

وكنتتال أيمتتًا األةتتلاء اللركبتتإ التتتي تتتت لا متتن تركيتتب أةتتلاء مختلمتتإ لةتتنر أةتتلاء مركبتتإ 
:  التتتي تتركتتب متتر أةتتلاء كستتىابق لتشتتكيل كللتتتات trafficمختلمتتإ  متتن رلتتك كللتتات ةتتىابق  موتتل: 

: تتركتب متر fire. وكت لك كنتال traffic lights, traffic warden, traffic jamمختلمتإ  فهنتال : 
. ومتتن أةتتلاء اللىاحتتق  fire place,( fire) engine, fire worksء مختلمتتإ  موتتل: أةتتلا

 .paper: paper wrapping, paper writing, paper toiletكنال))
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. فاللغتتتات العربيتتتإ وبعتتتض التراكيتتتب األواوبيتتتإتنتتتا ر بتتتين االشتتتتقاقات وككتتت ا يلحتتتأ عتتتدم ال
عينتتإ  قتتد تمتقتتر اللغتتإ العربيتتإ ىلتتى موتتل كتت ا األواوبيتتإ تخةتتا ةتتىابق محتتد   للداللتتإ علتتى معتتاث م

االلتترا   أو العكتتال ىر قتتد تخةتتا اللغتتإ العربيتتإ صتتيت صتترييإ للتتدالالت معينتتإ كاةتتل اولتتإ  أو اةتتل 
اللكاث  أو نمايإ األشياء وغيركا  بينلا تمتقتر الللغتات األواوبيتإ للوتل كت ا االلترا . لتيال علتى صتعيد 

المصرررطلحات العلميرررة   بتتتل يلحتتتأ رلتتتك أيمتتتًا ييلتتتا يختتتا اللمتتتر ات اللتداولتتتإ عنتتتد العامتتتإ فحستتتب
ولإ ممر ات تشكل ةىابق تقخ  مر مشتقاتها اللختلمإ  كلا في السابقإ ) كيتدا( التتي تتد  ف اللختلمإ.

  على اللاء:
. كيتتتْداو ينامي Hydrogen: كيتتتْداوجين Hydro 2كيتتتْداو   .Hydrate1نحتتتى: كيتتتْداات 

3Hydrodynamic . كيْداوْةتتتاتostatHydr 4 كيْداوْةتتتاتيك .Hydrostatics 5 كيْداوْةتتكىب .
Hydroscope6  كيْداوْغراييتتتتتتتتتإ .Hydrography7 8. كيتتتتتتتتتْداوفىثHydrophone كيتتتتتتتتتْداوكربىث .

Hydrocarbure9  كيداوكستتتتتتتتتتتيد"أباتيت .Hydroxide 10  كيتتتتتتتتتتتتْداو .Hydrol 11 كيْداولىجيتتتتتتتتتتتتإ .
Hydrology12  كيْداولي .Hydraulic  كيْداوليك .cHydrauli. 

. Hémopéricarde13وكتت لك األمتتر فتتي الستتابقإ ) هيلتتى(التي تعنتتي التتدم : هيلتتى برضكتتاا  
. هيلتتتتتى ةتتتتتيانين  Hématochométre 15. هيلتتتتتى تتتتتتاكىمتر Hémoplastine 14هيلتتتتتى بلةتتتتتتين 

Hémocyanine16 . هيلتتتتتتتتتتتتتى كلزضتتتتتتتتتتتتتاHémoclasia1 . هيلىبرونىةتتتتتتتتتتتتتتيكHémopronostic2 .
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هيلتتتى اومتر . 5هيلىتيلنميتتتىز. Hémothorax4اكال هيلىتتتتىا . Hémopéritoine3هيلىبرضتتتتىني 
Hémodrome`tre6 .  هيلى اومىغراييتتتتتتتتتتتتتتتتتاHémodromographie7 هيلتتتتتتتتتتتتتتتتتى يمر أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتىِمتر .

Hémodifractométre8 9. هيلى يلىةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيىثHémodilution هيلى ينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامىمتر .
Hémodynamométre10 هيلى يناميكتتتتتتتتتتتتتتا .Hémodynamica11 هيلتتتتتتتتتتتتتتىزضن .Hémozine12 .

. Hémospectroscope 14. هيلىةبكتروةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكىب spermieHémo 13هيلىةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارميا 
. هيلىْغلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىبين Hémoce`le 16. هيلىةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيل Hémocytoblaste15هيلىةيتىبلةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

17Hemoglobin  هيلىغلتتتتىبين متتتتتتر .Hémoglobinmeter 18 .هيلىفيليتتتتتا . 19هيلىغلىبينلتتتتتا
Hémophille20 .هيلىكرومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىجينHémochromogéne21. هيلىكنسنتراةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيىث

22ionHémoconcentrat . هيلىكىنياHémoconia23. 
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  من خل  بعض اللمر ات التي تلحق بنهايإ بعض اللواحقوك لك األمر ييلا يخاو 
 الكللات إلضافإ معنى جديد  من مول: 

 (- scop بااوْةكىب :)الحقإ ىغرضقيإ تعني النمر( )Baroscope  ِمكشاٌف تقرضاي(
) Trinscopeْكشاٌف حرااع(. ِتْرضنىْةكىب )مِ Thermscopeلتغيرات المغو المىع(. ِتْرِمْسكىب 

)عربيها َمْرَصد. Telescopeَصلاٌم ُ ل ي األنابيِب الكا ى يإ لعرِض الةىِا الللىنإ(. ِتلْسكىب
)ِمْمَهٌر الكتروني. الِلْنماا ال ع يكِّاُر  Microscopeِمْنماٌا ُيقرُِّب األشياِء البعيدِ (. ِمْكروْةكىب

 Hodoscope)ِمرقُب الشلال(. كى وْةكىب  Helioscopeيىْةكىب األشياء الةغير (.  ِكل
 )ِمكشاٌف لتتبر مساا الُمسيل اللشحىث(.

( - meter( أو)Metre  بىلىِمتر :) المرنسيإ(:) الحقإ ىغرضقيإ تعني مقياBolometer 
ضي(. )ِمقياُ  اإلشعاِع األا Pyrgeometer)ِمقياُ  اللاقِإ اإلشعاعيِإ الحرااضإ(. بيْرجيىِمتر  

)ِمقياُ  قىِ  حرااِ  اإلشعاع الشلسي(. و بيروِمتر Pyrheliometerبيرليىِمتر  
Pyrometer ِمْمَرم  ِمقياُ   اجاِت الحرااِ  العاليإ(. تاكيِلتر(Tachometer  ِمقياُ  أبعا(

اُ   وااِت ِمقياِ  السرعِإ الزاوضإ. وِمقياُ  أبعا  ُمْز و  ا لةىا (. تلسكىبي  للسِح األبعا . وَعدَّ
ِلِلتر  Thermometreِتْرمىِمتر  ِِ )مقياٌ  أو ميزاُث الحراا  . وِمقياُ  زالزٍ  شديد الحساةيإ(. ِت

Télemetre مقياُ  اللسافات(. ِتِليبااوِمتر(Telebarometer .)ل قياةات  عن بعد )ِممغٌو ُيْسمِّ
)مقياُ  Manometerر  . مانىِمتPhotometer)مقياُ  االاتماع(. فىتىِمتر  Altimeterالتيِلتر 

 )مقياٌ  لقلر الشلال واألبعا  الزاوضإ الملكيإ(.Heliometerضغو الغاز والساطل(. ِكليىِمتر 
(graph -) الحقإ ىغرضقيإ تعني الكتابإ(: ِتلي أنيلىغراف( )Tele-animograph  ِمرةلُإ

المغوِ البعيدِ  عن جهاِز  )ِمرةلإُ Telebarographالرضِح البعيِد عن ِجهاِز القيا ). ِتِليبااوْغراف 
ل قياةات  عن بعد(. ُجغراييإ Telebarometerالقيا (. ِتِليبااوِمتر   Géographie)ِممغٌو ُيْسمِّ
 photographجهاٌز بسيو لتةىضر الشلال(. فىتغراف  Photoheliograph. فىتىكليىْغراف (

ِكليىْغراف )ِمرةلٌإ قيا  المغو(. Manograph)عربيها تةىضر شلسي(. مانىْغراف 
Heliograph مشلاةإ  ُمارقٌإ شلسيإ(. كى وْغراف(Hodograph منحني بياث التسااع على مساا(

 قىةي(.
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فنمد أث معمل ك م الكللات من ةىابق ولىاحق كي من أصى  ىغرضقيإ و متها اللغات 
ااضخي ال ع األواوبيإ الحديوإ في الرا ات منملإ لتىليد مةللحات علليإ جديد   ت  رًا باللنهو الت

لغى في النةا األو  من القرث العشرضن  الةتحدا  مةللحات جديد  لتىاكب التلىاات الكاير  
التي شهدكا العةر الحديل   غير أث اللغإ العربيإ لل تقابل تلك اللةللحات بلكافئات  الليإ 

ك م اللرضقإ عربيإ منملإ تتنا ر أو تتناةق مر االلرا ات الدالليإ األجنايإ. ىر يلكن تمعيل 
التىليديإ وتنشيلها إلعا   تنميل اللعمل اللعاصر  وةّد الوغرات اللغىضإ  وإحياء بنيات اللغإ  

( السابقإ اليىنانيإ microوتىةير نشركا. من رلك موًل وضر صيغإ التةغير)ُفعيل(  مقابل مشتقات)
 التي تد  على التةغير. 

 عربي مىحتد  كلتا فتي اللحقتإ اإلغرضقيتإ ) و كنال لىاحق أجنايإ أخر  قد وضر لها مقابل
- Logy ( التي قىبلت فتي اللغتإ العربيتإ بتت)علل(:  ِاْةتترولىجيAstrology علتل التنمتيل(  أيرولىجيتا(

)Aerology علل األجىاء(  ِاِبْسِتلىلىجيEpistemologyعلل اللعرفإ(  با ىلىجيتا(Pathology علتل(
 األمراض(.....

ةهامات في وضر صيت اشتقاقيإ معينإ مقابل بعض اللىاحق وقد كاث للملر القاكر  ى
( تسلى على وزث metreاألجنايإ  فلن قرااات مملر القاكر  في ك ا اللما  ىقراا اللحقإ )

َممعا (  والتي تنتهي باللحقإ ( تسلى على وزث ) scopeِممعل(  والتي تنتهي باللحقإ ))
(grapheومن ق .)رااات  أيمًا  أجاز أث يقا  من )َفَعل( اللزم اللمتىح ( تسلى على وزث ) ِمْمعلإ

العين مةدا على وزث )ُفَعا ( للداللإ على اللرض. وقد أفا ت مةللحات اللب من وزث )ُفَعا ( 
( الدالإ على اللرض بىزث )ُفَعا ( osisللداللإ على األمراض  من أمولإ التعاير عن معنى اللحقإ )

 لام  ُعرات  ُمِةين  ُبىاه  ُوواام  ُصَلا   ُعَةاب.ُركاث  وُكزا   وُبهات  ُص 
 
 جنبية:يب العربية المحاكية للتراكيب األالتراك -

كنال اللةللحات اللركبإ اللقلمإ من أكور من كللإ لتقابل ممر ات أجنايإ.  فقد لم ت 
ىلى اللغإ األجنايإ اللغإ العربيإ ىلى الترجلإ اللباشر  للكىنات اللةللح األواوبي اللركَّب  والرجىع 

الةتنسا  ما فيها من اللقىالت التعايرضإ  وجعل العربيإ تعار باللرضقإ نمسها التي تعار بها األجنايإ  
 ورلك في مسعى للمبو الدولي لللةللحات.
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فهنال بعض التراكيب األواوبيإ تتكىث من وصمين أو  ل إ اختزلت في بنيإ واحد  اةتبقى 
فقدان  بعض حروف   وابو بينها جليعًا بت "شرلإ الربو" بين الىصمين  فيها كل وصا شخةيت  اغل

 . socio-politicalالسياةي  -ت ةيًا باللرضقإ األجنايإ  موا  رلك: االجتلاعي
ي كر كنا أث مملر اللغإ العربيإ في القاكر  أجاز التراكيب اللقلمإ من اقتراث اةلين في 

 . 1ااو  جى أاضص  –أو  –: صااو  أاض جى التعاير مول
 : التركيب العربي المؤلف من جم  طو لة -
ك م الماكر  لل تكن مىجتى   فتي اللغتإ العربيتإ  فرضتتها لايعتإ اللةتللحات األجنايتإ التتي  

 اةتلالت لتىاكب ةرعإ اللةللحات اللستحد إ الهاطلإ  في مول:
Feeder bus- bars .لت التغ يإ العلىميإ  : ُمةِّ

Feeder panelإ مماتيح التغ يإ.: لىح 
Five – way cook.ِمْحَبال خلاةي اللسالك : 

Loading , wing.معد  تمليل المناح : 
Plate gauge.محد  قيا  األلىاح : 

وقتتد ال يتقيتتد بالتركيتتب العربتتي نمستت  أمتتام التركيتتب األجناتتي نمستت   حيتتل قتتد يكتتىث اللقابتتل  
: ىنشتاٌء َخَشتاي  فتل يىجتد تىافتق all- wood constructionالعربتي مركبتًا متن اةتلين فقتو موتل: 
 اشتقاقي في التراكيب واالشتقاقات.

وقد كاث للملر اللغإ العربيإ في القاكر  مىقا تمام التعايرات االصللحيإ: اللةللحات 
العلليإ والمنيإ والةناعيإ  ب ن  يمب أث يقتةر فيها على اةل واحد خاص لكل معنى. وبتمميل 

للتين ف كور عند وضر اصللح جديد ىرا أمكن رلك  وإرا لل يلكن تممل الكللإ الىاحد  على ك
 الترجلإ الحرييإ.

 العامة والتيصصية(: ) التركيب المزجي الميتل  -
 يتكىث من )اةل عربي ونهايإ أجنايإ (: 

                                                 
 ، وما يليها300عيد الذهبي لمجمع اللغة العربية ، صللتفاصيل في هذه القرارات ينظر : الخطيب ، عدنان . ال - 1
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لتل يكتتن التعرضتتب المزطتتي مىجتتى ًا فتتي اللغتتإ العربيتإ  ىر  هتتر فتتي العةتتر الحتتديل. ابلتتا أتتتت 
متتااا  لتتبعض اللةتتللحات األواوبيتتإ التتتي تتتت لا متتن ةتتىابق التينيتتإ تلتةتتق بلىاحتتق كتت م المتتاكر  م

 ىغرضقيإ وغيركا. من مول:
 : ىغرضقيإ(. gram: التينيإ  و Deci) Decigram يسغرام  

 : فرنسيإ(.deluxe: التينيإ  و  Super) Superdeluxةىبر  يلىكال 
 ىغرضقيإ(.graph : : التينيإ  و Vecto)Vectographفكتىغراف  

غيتتر أث كتت م المتتاكر  ال تناةتتب العربيتتإ  رلتتك أث اللغتتات األواوبيتتإ الحديوتتإ تستتتعين بمتت وا 
ىغرضقيتتإ والتينيتتإ إلغنتتاء مةتتللحات جديتتد   ألث جتت وا لغاتهتتا ترجتتر ىلتتى اإلغرضقيتتإ واللتينيتتإ. بينلتتا 

 اللغإ العربيإ فل تنتلي ىلى تلك اللملىعإ اللغىضإ. 
 على صعيد اللةللحات العلليإ: جي اللختلو في اللغإ العربيإالتركيب اللز من أمولإ 

 Oxyde aurique    أكسيد ال كب. وAlpha decay  انحل  ألمي. ومن مول
sociolinguistics  ةىةيىلسانيات  ك ا ش ثSociolinguistics  لسانيات اجتلاعيإ(   ومن (

وجيى اقتةا يإ  Ge'opolitiqueأمولإ ك ا التعرضب المزطي أيمًا جيىةياةيإ 
Ge'oe'conomique  ومن رلك أيمًا في مما  اللسانيات  صىتيل أمام .phoneme وصرييل  

  للداللإ على ممهىم الىحد   أع الىحد  الةىتيإ lexeme  وقامىةيل مقابل morphemeمقابل 
 والىحد  الةرييإ والىحد  الدالليإ.

السىابق واللىاحق بلختلا األشتكا   متن  ( أن  يكور من 1يلحأ في )اللعمل اللاي اللىحد 
( isoرلتك  ىلةتات ةتتىابق أجنايتإ بكللتتات عربيتإ  متتن موتل  ىث اللعمتتل وضتر أمتتام الستابقإ األجنايتتإ)

ىةىع التىتر  فاللةللح مقلا من تركيتب معترب جزطيتًا   isotonicاللقابل العربي )ىةىع( ف صبح 
مقتتابلت لستتىابق ولىاحتتق  ولتتل يتقيتتد بىضتتر كلتتا أث كتت ا اللعمتتل فمتتل الكللتتات اللركبتتإ عنتتد وضتتر 

( اللقابتتل العربتتي ) اء( كلتتا فتتي   sisكللتتإ واحتتد  مشتتتقإ  متتن رلتتك  اصتتللح أمتتام اللحقتتإ األجنايتتإ )
trichinelliasis  اء الَشتتْعرضنات(  و ( actinomycosis  وأمتتام اللحقتتإ األجنايتتإ  )يَّات ) اء الُشتتعِّ

(ectomy) ( اللقابل العربي )اةتئةا( ومقابل الستابقإ  extra ( ىضتافي  وأمتام اللحقتإ )pathy )

                                                 
مجلس الوزراء الصحة العرب)منظمة الصحة العالمية( و اتحاد األطباء العرب) المنظمة العربية للتربية  - 1

 .1983ف(، -ع-والثقافة والعلوم(، المعجم الطبي الموحد)ك
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(  mesoاللقابتتتتل العربتتتتي ) بتتتتين(  وأمتتتتام الستتتتابقإ ) ) (transأو   interاعتتتتتل    وأمتتتتام الستتتتابقإ) 
( بدء  pre,prae,pro,proto( بانيإ(  والسىابق  )plaste( أو   واللحقإ )protoأوةو  والسابقإ )

() حامتتتل(  وككتتت ا فقتتتد phore( جتتتىفي  واللحقتتتإ)  celىع (  والستتتابقإ ))( )جناتتتpleurوالستتتابقإ   )
غلتتب علتتى كتت ا اللعمتتل التعايتترات االصتتللحيإ اللركبتتإ  متتن ختتل  ىلةتتات كللتتات عربيتتإ كستتىابق 
 ولىاحق لتعار عن أمراض  وذالم  وحاالت  وألىاث  واتماكات  وأعماء  وأحمام  وأشكا  مختلمإ.

قد تق ع ىلى تىليد تراكيب غرضبإ وكمينإا مقلمإ من لغات مختلمإ  وإث اعتلا  ك م اللرضقإ 
 وقد تكىث متباعد  في أصىلها وتراكياها  ملا يق ر في خةىصيإ اللغإ العربيإ.

   كنال:لغة العامةعلى صعيد من أمولإ التركيب اللزجي اللختلو 
 غسالإ أتىماتيك  شركإ تىاز)للسياحإ(   حىاا متلمز.

 CINÉMATHEQUE)كيئإ السينلا(   مكتبإ األفلم  
 DV  (DIGITAL VIDEO) فيديى اقلي
 CINÉMATOGRAPHIQUE)ةينلاتىغرافي(   –ةينلاطي 
 FILMOLOGIE-)مبحل الملليإ أو مبحل السينلا( –ةنامإ  –فلمإ 

 
 التراكيب االعتباطية: -

إ تنا ر بين يةعب أحيانًا ممااا  تركيب اللةللح األجناي والتنسيق مع   من أجل ىقام -
اللمر ات في اللغات اللختلمإ  من رلك أث بعض اللةللحات يت لا من تراكيب اعتباليإ  مول: 

. ىر يةعب وضر مقابل عربي timetable  برنامو understand  فهل comfortableمرضح 
 يتنا ر مر ك م اللةللحات رات التراكيب االعتباليإ.

ترجلإ اوليإ كانت تعلل من خل  الكللات اللمر   أو ال بد من اإلشاا  كنا ىلى أث أنملإ ال
تستخدم مملىعات معقد  يقىم اللسانيىث بإعدا كا وترميزكا  الليًا وتركيايًا ونحىضًا بغرض تلقيلها 
للارمميات   ل تلىات العلليإ ف صبحت تعتلد على اختياا مقالر من لغتين في مىضىع واحد 

. ف صبح النمام اللعتلد N-gram  من خل  ترميز اقلي وتنسيقها في وضر مقابل عباا  نمير 
يترجل العبااات ضلن ةياقها في اللغإ اللرةلإ وليال اللمر ات من لغإ ىلى أخر   فلقابل عباا  

interest rate  موًل  ال نمد االحتلاالت اللعمليإ األصليإ الخاصإ بإحد  الكللتين مول االكتلام



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    175

يحإ وكي ةعر الماطد . وضتل ىغناء النمام بالتغ يإ اللغىضإ من وحد  والسرعإ  بل نمد العباا  الةح
   ل يمرع ترتيب الكللات N-gramأةاةيإ بسيلإ ىلى تلىاات أوةر من خل  الىحد  األةاةيإ 

 من خل  علقات نىعيإ  ل ا ةليت بالتسليإ الرقليإ أو اإلحةاطيإ.
 
 

 الياتمة: -
إ فتتي اللغتتإ العربيتت االقتررراض اللغررو  أ تتر ييلتتا يختتا فتي ختتتام كتت ا المةتتل نتتىجز أكتل نتاطمتت  

أث  تتاكر  الكللتتات الهمينتتإ متتا بتتين المتت وا العربيتتإ والزواطتتد الةتترييإ  لتتىحأ  علتتى الةتتعيد الةتترفي
بتتين األجنايتتإ  التتتي  هتترت فتتي بدايتتإ العةتتر الحتتديل  قتتد تلشتتت علتتى صتتعيد اللمتتر ات اللتداولتتإ 

كلتا بتين المئتات اللتخةةتإ.  إلحات التخةةيإ اللتداولالعامإ  ىال أنها بقيت مستعللإ في اللةل
قتتتتد تىةتتتعت فتتتتي العةتتتتر ىث االشتتتتقات متتتتن اللعربتتتات التتتتتي اةتتتتعللت علتتتتى اةتتتتحياء عنتتتتد القتتتدماء  

وصتتمات  تبعتتًا للتتا تقتمتتي  ضتترواات بعتتض التخةةتتات  الحتتديل  ىر اشتتتقت متتن اللعربتتات أفعتتا 
لايعتإ اللغتإ التتي بتات لىضلتإ ال تتناةتب و لحات أو مركالتي تستتلزم االختةتاا  لتمنتب تكتراا مةتل

ىث عتتدم تنتتا ر التراكيتتب الةتترييإ العربيتتإ واالشتتتقاقات  ولىقتتت. تليتتل ىلتتى االختتتزا   تتتىفيرًا للمهتتد وا
العربيإ لبعض التراكيب األجنايإ  تالعربيإ  قد خلق مشكلت عدم التنسيق والتنميل في ىيما  اللقابل

   .اللتداولإ في ممر ات ومةللحات عد
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 الفصل الرابع

 أثر االقتراض اللغوي في التغيرات الصوتية في اللغة العربية

 

 ما بين القدماء والمحدثين(بية )حرف األجنألالصوتية ل المقابالت 

  عند القدماء والمحدثين(اإلبدالت الصوتية أسباب تعدد( 
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 الفصل الرابع

 لغة العربيةرات الصوتية في التغيّثر االقتراض اللغوي في الأ

 
 (:ما بين القدماء والمحدثينجنبية )األحرف ألالمقابالت الصوتية ل -

 عند القدماء: حرف األجنبيةألالمقابالت الصوتية ل -
غويوظظظل غوقء عظظظل ضيظظظر  قظظظي غو ظظظء   غو ظظظ   الحظظظل غويون ظظظنب غوقظظظء  غومظظظتمال  قظظظت  غ ظظظ  ا 

تفخظظع  و ظظنغ  ل مخ يفظظل، مظظل م ظظ  إوظظر إاظظءغل إتظظتغال   ظظنتعهظظ  دفق، م ظظا تنطمهظظا غواظظنغ  غو ظظء  
غوكي ظظا  غوضي عظظل اء ظظاع ضيظظر ضظظادغ  غوقظظء  فظظ  إي ظظاو غوفخامظظل فظظ  غو ظظنغ ، و  إوظظر غ ظظ  تغ  

 خظظاون سفاظظها و  مظظل مخظظاون غوحظظء  غوضي عظظل الظظء غو ناظظندر فظظ  غوقء عظظل  ظظاحء  ضء عظظل مظظل غو
 .م ماو ل

، حظء  ضء عظلوقء عظل إوظر وغفظ  غويوظل  الظء غو ناظند استبدال األحررف األعمميرةمل وم يظل 
ء مظل وب  قي غوكي ا  ات ي صء   احءفها  اك ، ونحل  مخاون سفاها و  مل مخاون م ماو لمل 

  ك   سطق  ك ا ل.
ينطظظق  ظظتيتغع مظظل سفظظل مناظظظر غو ظظال غوقء عظظل مظظر دفقظظل ان ظظل مظظظل   pو ظظء  غووظظفن  غ)پ( 

نسظ   ظال و  فظال س ظنن تءسظت  فءسظت  غوهنغل تنفءن ضنها غووف اب ،  هظن الظء مناظند فظ  غوقء عظل  عيقي
فظظ   تءسظظت  غوفاو ظظعل،  و ظظفهاب  و ظظ هاب فظظ   و ظظ هاب  تيظظ  هظظ  غو ظظء   غو ظظ   ظظااها غويظظنغوعم  

ن فءاظظاو مظظل رءكظظاو، فاظظ ق مظظل  اظظ  .  مظظل كوظظ  و  ظظاع . 1ول ظظتونها إوظظر واء هظظا مظظل غوقء عظظل مخءاظظاع 
  فنياب مل ِرْنگاب.

 .غ  لتغن ) مل غ فلتغن( ن إور غو ال ) (

ظناو مظظل   ظْء .  ر ظْء  مظل  ر )چ( غوفاو ظعل اظت  ماتظ  اع ظاع و   ظادغع فظ  غوقء عظظل مظل م ظ ن  ر
  ناو. 

                                                 
وتن منصنو ، غو قّء  مل غوكال  غوضي  ، ت ملق وح ت م  ت  اكء،دغو    غوك ب  ،غوينغوعم  ينظر:  - 1

 82ى العربية الفصحى في عصر االحتجاج،صبوبو، مسعود. أثر الدخيل عل  55ـ 5ص ،غو صء ل ، غوماهءر 
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  (G ) گءدب، كءدغب مل   غويع  ، س ننو   ما غوكا  و  غوو   وللغوإور اي ت 
 انز(  ز ( إور )گ)  (. گهءماب )  اهءماب  اءد اب )مل گءده  اب(،

 ( J  غ   ت  اع اع و  كافاع و ) . اافاع،  هكذغ 

الفخامرة ير  ث ل و نغ  و ظء  مناظندر فظ  غويوظل غوقء عظل إال وب غوقظء  مظاونغ إوظر إي ظاو 
 اء اع ضير ضادغ  غوقء ، س نن بعض األصوات

اب مظل تاووظاب ) ( غو   ات تفخ  إور طال ف  غوقء عل مل كو ن طاتق مل تا ظ .  طاواظ 
 . احينغ مكاب غو ال طالف ) و  تليااب( .

ظظءسا ل(، )س( اظظ ظظءسا ل مظظل  ن  اظظت تك ظظب ، غ ظظط   مظظل غ ظظ   ()ت تك ظظب  ظظادغع ك ظظا فظظ  ) ن
 طال م   )طء نش مل  ء نش(. 

  الءها. ضن ) مل تنگ (،  مل وم يل غو فخع  و  اعن 

 ن، م   وقد تقلب أحرف موجودة ي  العربية إلى أحرف أخرى 

 ( . ) مل  اده (،  اكن همل وس ن  ، م  ن وس نكن ) غوتغ  إور غوذغ 

، منزن ) مل منزه( ،   مل ان  (  ان ق) غ كءا ) و يها غ كءه(،غوهال إور غويع  ن 
 .تنفو تنفاج ) مل 

 .(  غ   ءق  ) ما غو إور وهالغ  ولء  ات 

،  ال تن هظ  و ظنوها غوفاو ظعل  اوهظال ،   غومظا هناك كي ا  فاو ظعل مقء ظل تنهظ   ظاويع  و
 طاظنن مظل ن تاظن،   ظ عج مظلن  ظ  ،  دموظان مظلن  س نن دي ان مظل ن دي ظا،   ظ نق مظلن  ظ ن،

 1د غ ا  ز ءغن  ملن ز ء ا.(

ف  ووفاظ ايليل كمنوه ن تءزخ، كامخ، فء خ،  نتق،    ت  وسه  غض  ت غ  خالإور غوغوكا  
ف  هذغ و  اع ضير اء  مخءاظ  غو ظءفلل، و  وب هظذه غووفظاظ كاسظت  اوخظال فظ  غوفهين ظل ثظ  اي ظت 

  ات ت ت  غوكا  اافاع،  ال  ع ا ف  غوكي ا  غولنساسعل، م   اي  ، إايع .. 1غو تي لكافاع ف  غوفاو عل 
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  س نن  ز ،  از )فاو عل( غ  ق   كاله ا ويتالول ضير غو ء ء.
 ما ال  ضل غو ء   غوااكنل ي وا   إور حت ك لء ف  طء مل سم  غو ظنغ  غويلنظل، م ظ  

(I,U,E,A,O  ،إك كاسظظت تنمظظ   صظظنو مخ يفظظل ،) تظظاور ف  ظظل طن يظظل و  ه ظظزر و  مف نحظظل و  مكاظظنور
و  ف  ل اصلءر، و  ض ل طن يل و  م ذ فل، و  كاءر طن يل.   ات   تث غو  ء ظ  فظ  غو ظنغ  
تاور تز ادر و نغ   اكنل و  ولنل )و نغ  مت طن يل و  اصلءر( و  تكل ف  تنعل غوكي ل غوضي عل، 

تغ  و ظنغ  تظ قي و ظنغتها غو ظيعل،  ك لظءغع مظا كظاب  تاور   ذ  و نغ  مل تنل هظا،  تظاور  ا ظ  
 .تر ا عر هذه غو وللءغ  و  مقظ هاينا  غوكي ل غونغح

)فظ  ممتمظل  ،   قظتّ هكذغ يالحل ضظت  غالطظءغد فظ  غاتظتغال  غوصظنتعل ضنظت غوقظء  غومظتمال
قء عظظل غو ظظ  منقظظت غطظظءغد غاتظظتغ  مظظل غو ظظنغ  غوت ليظظل تقظظتد غويوظظا  غو ظظ  و ظظذ  منهظظا غو األسررباب

... فمت وتتوت غوقء  غوخظال مظل غوكظا  فظ   ض ا ضهتت  غوقء عل ل  صائصها  ط ائر و نغتها ت اي
كظظا  فظظ  غووفظظاظ غولنساسعظظل  وكنهظظا وتظظتوت غومظظا  مظظل غو ... اظ غوفاو ظظعلن  تظظءزخ ، كظظامخ، فء ظظخغووفظظ

  غوفاو ظعل  غوكظا  غوكظا هذغ  قن  وب غوكب غوقء عل و ظت فءااع  غض اع تظلل  ، اي ، إايع ... طء ق
   2،   قن  و  اع وب غوكا  غوقء عل و  تصيح (.غولنساسعل

 إكغ و ظظذسا فظظ  غالض  ظظاو وب  ظظن  غوكظظا  غوفاو ظظعل تيظظ  كظظاب اء  ظظاع فظظ  سطمظظ  مظظل غوخظظال 
تظظ  سيظظته هنظظا وملظظ  إوظظر  ظظن  غوكظظا  غو ظظ   Bactriaغوقء عظظل فاسنظظا سيظظت غوصظظن  سفاظظ  فظظ  وفظظظل 

ضير حلل ااونغ ن )اءطظاس(  اومظا  ،    خ عل ت وتتونغ من  غوخال فماونغ  ضءف ها غوقء عل،  مر كو  فم
) اوطظل   ء طظل(  - ع ظا  قظت –اسعل  صن  غوخظال و  ظاع و     ظاوتل   وكظنه  اظاونغ س ه  ف  غولن 
 غوخال هذه كاست تتيالع مل غو ال ف  غو  وعل ف  وفظل  و ت د  غو   و يها فلها مظل   اويفل سفا .

 3 حتد .

، فقنت غو  ث ضل و ن  غوكي ا  غو ظ  ا ء  غوقء عل ات  اع ه  غوفهين لاو عل غو   ضغوف
د يت غوقء عل ات  اع  يب وب سءار إور غويول غوفهين ل، غو   تخ يف ضل غوفاو عل غو تي ظل فظ  ك لظء 
مظظل و ظظنغتها،  وهظظ  هظظذه غال  الفظظا   اظظند غوكظظا  فظظ  سها ظظل  قظظي غوصظظعن غوفهين ظظل  غ  فا هظظا مظظل 
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و ظظظظظعل غو تي ظظظظظلن س ظظظظظنن دغسظظظظظ . سامظظظظظ . اوظظظظظ  . دي اك...)غوفهين ظظظظظل(. دغسظظظظظ . سامظظظظظ . اوظظظظظ  .... غوفا
 1) اوفاو عل غو تي ل(.

ن إمظظا ومظظء  مخءاظظ  غوكظظا   غويظظع ،  إمظظا وب غويظظع  كاسظظت تنطظظق كافظظاع الكرراف جيمررا   إتظظتغ 
  2ميهنور ف  غويهيل غوع نعل، ك ا و او غتل دو ت.

 

 ن:اإلبداالت الصوتية عند المحدثي -
وب غو قء ظظب غوصظظنت  اظظت غسظظ ظ  ايظظلالع مماوسظظل   ظظا  غو قء ظظب يالحظظل فظظ   غوقصظظء غو ظظتيث 

غوصنت  ضنت غومتمال غوذ  غتصف  االضطءغ   ضت  غالطءغد  غو نحلت ف  سم  غوحء   غو نغ  
 كاست تك ظب  ظاك ء مظل  ظك . مظل كوظ  اع ث ل وحءفالء وب كو  ال ينف  وب غوضي عل إور غوقء عل. 

غوصظظنت  غوظظذ   ظظات  ال ظظ  ا  غوظظت ل  ضيظظر  ظظن  وظظعل وظظ  سظلظظء فظظ  غوهيظظال غوقء ظظ ، فمظظت  غو ولظظء
(، v(  ،)pيييظظا غونظظاطق إوظظر غ ظظ  تغ   ظظن  ممظظاو  وظظ   ظظ  إمظظا وفظظظاع و  ك ا ظظل ك ظظا فظظ   ظظن  )

( Gمل م  ن ،) 
 G ااونب( ن غو   ت ننع ك ات ها   اب غويهيل فمت تك ب اع اع ضنت غو صء للGallon  ،)

(، و  كافظظظظظاع فظظظظظ  وهيظظظظظا  و ظظظظظء ) و كلظظظظظت Gallery فظظظظظ  تظظظظظالد غووظظظظظا   الءهظظظظظا ) اظظظظظاولء  و  النظظظظظاع 
Rouget)  تءتما(  سادوغع ما تك ب اافاع ك ا ف  ،portogalo.) 

V  فاسليعظظظا( ن تيفظظظل فظظظال فظظظ  غوايظظظبVanilla  اظظظت تيفظظظل  غ  ،) وسظظظع ( ، Varnish،   غ ع
 (.vapour غتنو 

P        :  ف  تيفل  ال ضير غوايب ك اPacket    اكلت،  ات تيفل فال ف   قي غووفاظ 
، ك ا تيفل فال و  ك ا د سءْ فِ غولنساسعل( و  غو Paradeisosمل ) Paradisesغومت  ل ك ا ف  

 .فا فن ْ  Phosphate  (PH)تنطق إكغ اال  مءك ل مر

ال   ا  غوت ل  ضير  ن  وعل و  سظلء ف  غوهيال  غو ولء غوصنت  هكذغ  ات  
( vفلييا غوناطق إور غ   تغ   ن  مماو  و ،    إما وفظاع و  ك ا ل ك ا ف   ن  ) غوقء  ،
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( إور الل و  G( إور  ال، و  غو  ن  مل غو ال إور طال، و  غوكا  إور غوما ،  )pإور فال،  )
 اع .  

 و  تم صء غاتتغال  غوصنتعل ضير غوحء  الء غو ناندر ف  غويول غوقء عل، ت    يت  
م بعض الحروففمت ،  ما ات يءغفق كو  مل تفخع  و  تءالق، المشتركة األحرف  مل كو ن ، يفخَّ

C  ء  ظن  (  ن غو   ات تيفل  ال ك ا فCarciof و  اافظاع تظاثءغع   ظنهج غومظتمال س ظن ،)
(، Captain(، و  كافان ك ا ف )كات ل   Théocratie، تلناءغطعلCanal، انا  Technic) تمنعل 

( H(. ومظظظا إكغ اظظظال  مءك ظظظل مظظظر )Cellules  ظظظيلينزك ظظظا تيفظظظل  وظظظعل ك ظظظا تك ظظظب )و   ظظظلناع و  
(، و  Chalet(  لناع ضير غوايب  ال ع ا ف  غو فءدغ  غوفءساعل غو ظ  تيفظل  لناع) ظاوع  Chف يفل)

(،  فظظ   قظظي غو فظظءدغ  Cholesterolكافظظاع ك ظظا فظظ  غو صظظطي ا  غوقي عظظل غااء رعظظل )كيعاظظ ء   
(،  ات Chronos(، و  اافاع مل م   )اءب Echionل ات تيفل  ال ك ا ف  )و لنب غولنساسعل غومت  

 .Codice)تيفل اع اع و  ك ا تيفل ف  غا طاوعل ف  غو فءدغ  غا طاوعل )كندال 
D:   تك ب دغالع ف  غوايب غوض  ) د اDeci (  سادوغع ما تفّخ  ضادغر ك ا ف  )وضاوعا

Dahlia.)  كذو  ف  (Moda )   منضلت و. 

H هءتظظظظز ( ن تك ظظظظب هظظظظال فظظظظ  غوايظظظظبHertz سظظظظادوغع مظظظظا تميظظظظب ووفظظظظاع تنا ظظظظ اع مظظظظر غويفظظظظل  ،)
 (.Hydrogenغوفءسا ) إدو الل 

J:   تيفظظظظظظل اع ظظظظظظاع فظظظظظظ  غوايب)اظظظظظظام نب(Jambon  اظظظظظظت تيفظظظظظظل  ظظظظظظال ك ظظظظظظا فظظظظظظ  )ين لظظظظظظ  ،
Jubille`طمظظاع مظظل (. إك وب هظظذغ غو ظظء  ي وظظا   ك ا ظظل فظظ   قظظي غويوظظا  غو و  عظظل وكنظظ   خ يظظف س

 وو اسعل  فءساعل  إسكيلز ل.
K ن تيفل كافاع ف  غوايب )كايزوKayser (،  ات تك ب اافاع ضير منهج غومتمال )اء اب
Korsan.) 

Q كءس لنظظظظل( ن تك ظظظظب كافظظظظاع و  ك ظظظظا تيفظظظظلQuarantine و  اافظظظظاع ضيظظظظر ماظظظظي  غومظظظظتمال ،)
 (.Bouquet،  اال Quaestor)ااطءر 

S:   ظظ  تياساظظاع مظظر غو ظظنغ  غو يظظا ور غو ظظ  اظظت ت طيظظب غو فخظظع ،   تيفظظل  ظظادغع غواظظلل تفخَّ
 ظظنغمت مقلنظظل  يظظنغو  ضنظظت  اظظنع.   (غ ظظطام ل sandal ،Stamba،  ظظنت  Salon ظظاونب  )
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اظظظت ينظظظ ج تيفظظظظاع موظظظايءغع ضنظظظت ميا وتظظظ  و  مءغفم ظظظ  وصظظظنغئت و ظظظء ، مظظظل كوظظظ  فظظظ   قظظظي غوصظظظنغئت 
 عظظل ) ظظظنس(  ضنظظظت  قظظظي   ظظظء ) ظظظنس( ( )مءاظظظل( اظظظت  ك  هظظظا  ق ظظظه  فظظظ  غوقء Sousغاسكيلز ظظل )

 ظظادغع  هظظ  فظظ  غو ظظ   ظظلل ك ظظا فظظ  تميظظب  ك ظظا  عصظظقب ت  لظظ  هظظذغ غونطظظق فظظ  غوقء عظظل تتاظظل.
 ظظنوفا    اظظت تك ظظب  ظظلناع  تيفظظل  ظظادغع، س ظظن ) ظظندغ  هظظذه غوكي ظظل مظظل و ظظ  ضء ظظ  مظظل  ظظنغد(. )

Sulfate  .)(تيفل  لناع إكغ اال  مءك ل مر H،) اسكيلز لك ا تنطق ف  غ (  نو Short.)  

ف ّ ظ   بنية الكلمرة   اإلبداالت إلى اختالف نطق الحرف الواحد باختالف   ءار م   هظذه
غو ظظء  فلهظظظا ك ظظظا ينطظظظق  وظظظعل ك ظظظا يء ظظظ ، فنفظظظق غونظء ظظظل غو نز يعظظظل ي ولظظظء وفظظظل غونحظظظتر غوصظظظنتعل 

ضار سطق إور ااسب مءغ    اب تنز ق   مناق ، و  ملق غالسايا   غو نا ق مر غوحء  غو يا ور .
 غو ء    اب سطق غويول غو نوِّدر و  غون عطل.

T  تن( ن تيفل تال ف  غوايبTop ات تيفل طال ضير منهج غومتمال و    ا ي يظاسل  ،)
، watt غط  ،Torpid، طنو لظت Brillantتِءورنظت)تءون((  (وفظعاع مر غو نغ  غو يظا ور، ك ظا ف )

فظ  غويوظل غو قا ظءر(. ومظا إكغ كاسظت مءك ظل مظر   تن ظت post تلن ظا تيفظل تظال فظ   Postaتن ظطل 
(H(  فمت تيفظل تظال ك ظا فظ ،) Thermos  و  ثظال مظل م ظ ،)ِتْءمنظنسThallium)  ثظاولن (،  سظادوغع

 طنب. Thonما تيفل طال مل م   

X ز نظظظنب ( ن اظظظت تيفظظظل زغ ظظظاع  ال ظظظع ا فظظظ  غوكي ظظظا  غااء رعظظظل غو ظظظXenon و  اع ظظظاع ،)
( و   كظظظظل   و  ك ظظظظا تيفظظظظل فظظظظ  غاسكيلز ظظظظل مظظظظل Duxك ظظظظا فظظظظ  )د ق  (، و  اافظظظظاع Xerésاء ظظظظز )

 (.Oxideم  )و كالت 

ل ، و  إتظتغ  حظء  مكظاب حظء    ظء اظت  كظنب اء  ظاع مظإبدال األحررف هناك و  اع ظظاهءر 
زسزوخظت مظل وزغد دو ت)غوفاو ظعل(،  كظذو  فظ  غوفاو ظعل  ااظ  مظل  غو خءن غوصنت  و   قلتغع، م ظ ن

كء)غو ءكعل مل غوفاو عل(.   الحل وب هذه غوظاهءر تك ء ف  غو فءدغ  غومت  ل  رخر ،  ضاكء مل وو
إك سظظادوغع مظظا تييظظا غو م ءضظظا  غو قا ظظءر إوظظر إتظظتغ   و  غو ظظ  غ ظظ ختمت فظظ  تتغ ظظل غوقصظظء غو ظظتيث،

 kamptirغو نغ .  اظت  كظنب  ظ ب غاتظتغ  مءغضظار غو نغفظق  غويظءس غوصظنت  غوقء ظ ، مظل م ظ  
 . فء خ مل فء ن . Arsenalانطءر، تء اسل 
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 هذغ غو قظتد ال   ظل غوحظء  غواظاكنل ف اظب، تظ   وظ   كظذو  غوحظء  غوصظنتعل، حلظث 
غو ظ  تك ظب بالصروات  هنظاك موظكال  ت قيظق نظنع غونطمظ  وي ظء  غوصظنت  غونغحظت. إك وب يي ل غو 

 مل م  ن ا كا  مخ يفل. 

A تظظظظظعل  (     ن اظظظظظت تيفظظظظظلApis (، و   ور  )وو ظظظظظلت قArchiduc اظظظظظت تيفظظظظظل  ون  ،)  فظظظظظ   
(. و  تيفظظظل  هظظظظالع   ك ظظظا فظظظ  )هظظظظا  Automatic، ك ظظظا فظظظظ  )ونتنماتعظظظ  "Au"غو ظظظءفلل غو ظظظءك لل 

Alos  غولنساسعل(،  ات تيفل  و  )و زو تAzurite .) 
E تنظنس (     ن ات تيفلEbenos  (، و   ِإ ) إتنسلظتEbonite (، و   ور  )وثلظءEither .)

(،  اظظظت تيفظظظل  و   فظظظ  م ظظظ )و  Euroك ظظظا فظظظ  ) يظظظنو   "u"ك ظظظل مظظظر  اظظظت تيفظظظل  ظظظال إكغ كاسظظظت مء 
 (. Eudiometer(، و  تيفل  ِإ  م   ) إيتينم ء Eucalyptusكاو  نس 
I:    ظظل كظظء  (     تك ظظب   اظظب سطمهظظا إمظظاIce cream (، و   و   )ويظظنبIon  و   إ ،)
 (.Indivia هال ) هنت ا  ( ،  سادوغع ما تيفلIodate(  و    ال ) يندغ  Inditron)إستتء ب 

O ن اظظظت تيفظظظل   و   )و و  عظظظظاOlympiad(، و    ون   )ونكاظظظلتOxide  (، و   ور   )وفلظظظظنب
Opion.) 

U  ينسعفظظظظظظنو ( ن اظظظظظظت تيفظظظظظظل  يظظظظظظنUniforma ( و   و   ) و وغسظظظظظظنسUranus  و   طظظظظظظال ،)
 (.Utopia)طن عا و  ينتن عا 

   i ماتيهظظظا  ظظظ لهاب فظظظ  غاسكيلز ظظظل   ك ظظظا  ماتظظظ  فظظظنسع   غحظظظت فظظظ  غوقء عظظظل غوكاظظظءر غومصظظظلءر
 bit, bet.1ف  كي      e غوكاءر غو  اول  

ت قيق  اوحء  غو ءك ل، مل كو   ظقن ل ت  لظ  وحظء   ظنتعل مءك ظل و ء  موكال    
  فمظظظت  ك  هظظظا  ق ظظظه  )و كلظظظت(  ضنظظظت  قظظظي   ظظظء Rougetفظظظ  غويوظظظل غوقء عظظظل، مظظظل م ظظظ  كي ظظظل   

 ل  غوحء  غو ءك ل. )ونكلت(. فيعل ث ل غتفاق ف  ت  
( e,i( مماتظظظظ  غوف  ظظظظل غوقء عظظظظل،  )a ع ظظظا  خظظظظّا غوصظظظظنغئت غو فظظظءدر، وب ) خالصررررة القررررول

 ضظقت غو ءكظل كغ اظال  غو ظنغ  فظ  و   غوكي ظل ، (  ماتالب غو  ل. فظ o,u ماتالب غوكاءر،  )

                                                 
غويوظظظن   ت يلظظظ  غو طظظال، اامقظظظل غو يظظظ   ظظظقند،   ظظلن ، م  ظظظند غ ظظظ اضل .  إ ظظ اق م  ظظظت غومظظظلل. غو ماتظظ   - 1

 42،ص 1982
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 عل غوطن يل، إال ان يت  او ءكل غوقء ، إكغ اال  دغ   غوكي ل و    ءهاغوقء عل غو ماتيل ضير ه زر،   
(e ظظظظيَّ ا مقظظظا ضنظظظت ( فظظظ  غ  ظظظء ف ماتظظظ   اوف  ظظظل غوطن يظظظل. ومظظظا غوصظظظنغئت غو زد اظظظل، فاوايظظظب وب ينظور

ظيَّظظب غوصظن  غو ظاس  إال )euغو قء ب، إال ف  ) ظيَّظب غو   فمظ(. و  ينظور ( ظ oe( ف  دغ   غوكي ل ظ فلنظور
ظيَّظب غو   فم(. ظيَّ اب مقا، و  ينظور ظيَّظب غو  .ai,ae  اونا ل وظ) ف ما ينظور  ( ف    ء غوكي ل فظلنظور

ات ت مر غوكي ل غوان عل ك ا ه  ك ا ل،  وكنها تخ يف وحعاساع يي ل وس  النطق  ع ا  خا 
(، فمظظت  Biscuit  ) هظظ  كي ظظل مظظل غوفءساظظعل مظظل و ظظ  التلنظظ ( ف اظظكن تكي ظظل )م ظظ  سطمظظاع، مظظل 

كاسظظت تيفظظل كاوطء مظظل  إك ت مظظل حلظظث غونطظظق.غ  يفظظ لن ظظا، تك ات هظظا  اوقء عظظل ملظظت ثات ظظل مظظل حلظظث 
 .سكيلز ل غومء كعل و   ت تيفل   اب غونطق غومء ك  لنع غا   قتغوفءساعل، 

يظظذكء هنظظا وب هظظذغ ضظظت  غاطظظءغد فظظ  ت ظظتي  غو ظظنغ ، وظظعل حصظظءغع ضيظظر غويوظظل غوفصظظع ل 
 و  اع، مل وم يل كو ن اللهمات العاميةف اب، ت  ينتون كو  ف  

ن) ظظظظظظان(، غوطازن)تظظظظظظازه(، طظظظظظظناء  و  د اظظظظظظء ، زسكظظظظظظلل و  زسكلظظظظظظ ، غوكنتور)انسظظظظظظتوه(،  ا
اظظظظظظظاونش(، انو )اظظظظظظظاويلل و  ايوظظظظظظظلل(،  موع ) خوع (، ظظظظظظظنك ) نك (، كء ظظظظظظظان و   -)اظظظظظظظاونش

)ِاء ان(، ضء ل ) وغ  (، تظاملل  ظعكنوتا ) ظعونوط (،   ظنو   ظا نو، غوي ءك)كظنمءك(، كءكظن )اءه 
  او د) او  ( .... ان (،

 

 
 أسباب تعدد المقابالت الصوتية ي  العربية الحديثة: -

، وسه  و   قّء نغ تي  غووفاظ العرب القدامىغوضي عل ضنت  ظيالحل  ع ا  خّا تهيئل غووفا
وحعاساع  ضير سظا  دالق، و  ساق مطَّءد. فيعل ث ل منهيعل م تدر وإلتتال  غوصنتعل ضنت غومتمال.

  غوقكظل كا ظ يا ل ط عيعظل وظء ع غوقظادغ  غوصظنتعل غوقء عظل ول نا ظب كاسنغ  اظ  تونب غواظلل  ظلناع و
. فاو قء ظظب ل ط عقظل غوناظظق غوفنسنوظنا  غوقء ظظ مظر غوناظظق غوفنسنوظنا  غوقء ظظ .  و ظتو غ اظظنغسلل ضظظ

 ظظا ، وب غوظظذيل تنظظا ونه كظظاسنغ مظظل فظظ  كظظ  ضصظظنوه يءاظظر إوظظر ضفن ظظل ال طائظظ  منهظظا فظظ  سمظظ  غو قءّ 
 تءتب ضيظر  سمت، و  مل  ا  غو قصب وإلاءغ . ح يل غواال  مل د ب   نغد غوناس،  تيمفها منه 

كوظظ  وب غو طيظظر ضيظظر غومظظنغسلل غوقي عظظل غو ظظ   ضظظقنها وي قظظء  يالحظظل فلهظظا غومصظظنو، ضظظل توطعظظل 
غ ظظ مءغئعل  ظظ ع ل وم يظظل غو قء ظظب،   الحظظل و  ظظاع وسهظظا الظظء مطظظءدر ضيظظر غتيظظاه  غحظظت، فاوماضظظتر 
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. فكاسظت غا هظادغ  ا، فال يؤد  كو  إور س ائج ممنقظللءها تذكء مقهغونغحتر ت      انهاع و ء  ا
غ    او نظاو غوقء   غوخاوا  حا ون ال غتفاق  كاست م   غضطءغ   تق ء وسه  سظء غ إور غو قءّ 

 .دغئ اع إ  اض  ويمنغضت غوقء عل

يءار ضت  غطءغد ااضتر سم  غو نغ  غوضي عل إور غوقء عل، بَّ ، فاالعصر الحديثوما ف  
 ااينب فظ  تظءا  ه   سميهظ  ويقيظن .غو ظ  غض  ظتها غونظ المصراد بمظا ي قيظق مل كو  إور و  ا  ضّتر، 

فظظظ  غوقصظظظء غو ظظظتيث ضنظظظتما حظظظتث غالتصظظظا  غو  ظظظاو  تظظظلل غوقظظظاو  غوقء ظظظ   و و ظظظا غو تي ظظظل تظظظتو  ف
هظذه تنقظء  مصظطي ا  و و  عظل فظ  انغوظب مخ يفظل مظل إسكيلز ظل  فءساظعل  إ طاوعظل  الءهظا، مظر وب 

، المرسلة أو المصردِّر ةتقتد غويوا  إك وب  .  التلنعل و  ينساسعلتءار إور و ن  كاست غو صطي ا 
ود  إوظظر ضظظت  غطظظءغد سمظظ  غو ظظنغ  تظظلل غوقء عظظل  تيظظ  غويوظظا ،  اظظ ب تولظظء سطمهظظا مظظل ووظظل إوظظر 

 و ء . 
 ظظيل، فظظ  ضظظت  تنحلظظت ت  لظظ  ك ا ظظل غو فظظءدغ ، ت قيظظق   اويوظظا  غو ء  ضظظّتر و ظظ ا  إوظظر ااسظظب

مل كو  وس  وعل ف  مفظءدغ  هظذه غويوظا  ضظتد مظل غو ظء   غو ات ظل فمظت ت ولظء كيهظا و  وك ءهظا فظ  
تصاو   غوكي ل  مو ماتها و  ت ذ ،  ات ت ولء و نغتها ضير مء غوانلل  غوضظنغ ،  اظت  مظر هظذغ 

ي ظظل   غوصظظيل تلنهظظا، فاووظظلل فظظ  كلظظء فظظ   قظظي مفظظءدغ  غو ظظادر مظظل د ب  ق ظظها غ  ظظء ف نفظظلغو و
(Cheval  كاست كافاع ف  غو  ،  غسمي ت إور  لل ف   قي غووفاظ   ملظت كافظاع فظ )حصاب( )

( )فظظاوس(. ك ظظا وب غو ظظء   غوصظظائ ل فظظ  غويوظظا  غوالتلنعظظل Cavalier قظظي موظظ ما  غوكي ظظل م ظظ )
وعات ثات ل  ال فءق ف  كو  تلل حء   و يعل  زغئتر، فكيها مقءضل ضنت تطنوها و  ف  تصءفها 

 اظظظت تطظظظنو  غو ظظظنغ  ماظظظ ميل ضظظظل غو قنظظظر غوظظظذ  تق ظظظء ضنظظظ   وظظظن وضظظظء  .1ر غو ظظظذ   غو  ظظظتي إوظظظ
غو طنو تذو  غو قنر،  ك لءغع ما   تث وب تخ ف  غوقنا ء غوصنتعل غو ظ  تكظنب اظزلغع ض ظن اع مظل 

ب ظظظاهءر غوحظظء  غوزغئظظتر فظظ  إ. 2غوصظظعول غون ن ظظل  ت ولظظء تولظظءغع  يقظظ  تيظظ  غوصظظعول الظظء مفهنمظظل
 ظظا  غو و  عظظل، مظظل  ظظنغئت   ظظنغمت، غو ظظ  تك ظظب  ال تيفظظل، اظظت تءاظظر إوظظر وب غوكي ظظل  قظظي غوكي

كاست تنطق مل ا    طء مظل ت ظءز هظذغ غوهيظال، ثظ  تطظنو هيا هظا، و  إوظر ضظت  سوظار سظظا  ك ظات  
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. ك ظا   كظل وّد و ظ ا  ضظت  تنحلظت غاتظتغال  غوصظنتعل، إوظر تظاو خ غويوظا  1م كام  مل و   غومظء
إك حظظتث تولظظء  ظظنت  تظظلل غوالتلنعظظل  غويوظظا  غوء ماسعظظل غو خ يفظظل،  تولظظء سطظظق و ظظنغ  غو و  عظظل، 

 .2ك لءر التلنعل ضنتما د يت غويوا  غو و  عل غو تي ل كااسكيلز ل  غوفءساعل  غوو اسعل  الءها
غو صظظطي ا  سطظظق  إب هظظذغغو طنو غو ظظاو خ  ويوظظا  غو و  عظظل يظظؤد  إوظظر ضظظت  تنحلظظت ت  لظظ 

ل و  ينساسعل، إك وب هناك وحءفظاع تنطظق  ال عو  ال  ال  و   غو صطي ا ، مل التلن، كغو و  عل
تيفظظل،  وحءفظظاع اظظت  خ يظظف سطمهظظا فظظ  غويوظظا  غو و  عظظل غو تي ظظل، مظظر توظظا   و ظظ ها، ف ظظ الع غوعظظال فظظ  

ينطظظق  ظظال فظظ  غوو اسعظظل،  ( Jحظظء )  غوالتلنعظظل تنطظظق اع ظظاع فظظ   قظظي غويوظظا  غو و  عظظل غو تي ظظل،
، تيفظظظظظل  اك اظظظظظنب فظظظظظ  غوو اسعظظظظظل،  ااك اظظظظظنب فظظظظظ   Jacobson اع فظظظظظ  غاسكيلز ظظظظظل، س ظظظظظنن) اع ظظظظظ

اسكيلز ظل . م ظ ن ( تيفل تال ف  غوفءساعل، ف  حلل تيفظل ثظال و  كغالع فظ  غTh كذو  ) غاسكيلز ل(.
(Thermos   و  ثال مل م ،)ِتْءمننسThallium)  ِودر ثاولن ( إك غ  يف غونطق   اب غويول غو نَّ

( غو   تيفل هظال فظ  غاسكيلز ظل تلن ظا تيفظل فظ  غوفءساظعل ك ظء  H كذو  غومء ف  ) غو صتور. و 
،  هنتلظ  مظل  Hotel و تل  مل غوفءساظعلن ، م  مناقها  تنز قها  نت  إما )و( و  ) و (   اب

غو   تولء سطمهظا فظ  غو صظطي ا  كغ  غو ظن    الءها مل  نغمت   نغئت ضتيتر .غاسكيلز ل
ت فظق ك ا ظظل  إوظر ااسظب وحظظء  و ظء  لنعظل  غولنساسعظل، ضنظتما د يظظت غويوظا  غو و  عظل غو تي ظظل. غوالت

  الءها. x,c ti, تخ يف وفظاع ف   قي هذه غويوا ، مل كو  

سطظظق غويوظظظل  تخ يظظف غوك ا ظظل ويكي ظظظل غونغحظظتر   اظظظب كظظذو  غومظظء  ع ظظظا  خظظّا غوصظظظنغئت، إك
 )غوفءساعل(تلب Type ز ل(.  )غاسكيل تايب Type غو ء يل غو   ونض  ت ،

 قظظي غويوظظا  غو و  عظظل غو تي ظظل، مظظل م ظظ ، سظظظا   اضررطرابات تذخررى علررى  مرراءهنظظاك   
غوهيال ف  غويول غاسكيلز ل غوظذ  ي  قظت وحعاسظاع ضظل حرعمظل و ظنغتها، فكظ  ومظز مظل غوءمظنز غوخ اظل 

 –يئظظظل غو  وظظظايءر (    ظظظ   ظظظاك ء مظظظل  ظظظن ،  هظظظذغ مظظظا  اظظظ ر تظظظظ  غو ه a,e,i,o,uغو   ءكظظظل فلهظظظا )
heterography spilling  و  وب      غو ء  غونغحت و نغتاع مخ يفل ف  غويول سفاها.   ماتيها  

 ، فاحعاسظظاع    ظظ  ضظظتد مظظل غوحظظء  ويصظظن  homographic spilling –  غو هيئظظل غو  ياساظظل 
                                                 

مقهظظظت غو  ظظنث  غوتوغ ظظظا  غوقء عظظظل ض ظظت غوظظظءح ل . غوقء عظظل  وهياتهظظظا ، مطظظا ر  ظظظي  غوقظظء  ، ، ويظظظن  ينظررر:  - 1
 ، وما يليها.6ص .1960غوقاوعل ، مط قل سه ل مصء ، غوماهءر ، 

 .174ينظر: حجازي، محمود. األسس اللغوية لعلم المصطلح، ص - 2



 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية    187

ت هيئظظظا   ك ظظظب، وكنهظظظا تكي ظظظا  كغ  مقنظظظر  غحظظت و  وفظظظل  غحظظظتك ظظظا تنوظظظا  (. q,k,cغونغحظظت م ظظظ  )
   heteronymy –.  هنظظاك و  ظظاع ظظظاهءر    غو خاوفظظل غوصظظنتعل ( fare , fairمخ يفظظل، م ظظ  ن )

 مظل هظذغ  . ( اظءو،   مظءو readخاوفهظا فظ  غويفظل  غو قنظر، م ظ  )كي ل تطاتق و ظء  فظ  غو هيئظل  ت
منغاظر  ( ف كظنب غسفياو ظل فظ (t, k, p, s, thغوالتيظاسل و  ظاع فظ   قظي ومظنز غواظنغكل، م ظ  ن 

. 1 الء غسفياو ل ف  منغار و ء ،  ات تكنب دقعمل و  ايعظل   اب غو نار،  ات تيفل و  ال تيفظل
ك ا وب غاتتغال  غوصنتعل غو ء  كاو اد  غوصاد  غوطال، ات مّ   غو ء  فلها ك ظا ينطظق  وظعل 

قظظ ، و  ملظظق ك ظظا يء ظظ ، فنفظظق غونظء ظظل غو نز يعظظل ي ولظظء وفظظل غونحظظتر غوصظظنتعل   اظظب تنز قظظ   منا
ت ت  م واتهل فظ  غويوظا  غالسايا   غو نا ق مر غوحء  غو يا ور. ك ا وب هناك  قي غو نغ  

 غو خ يفل.

هناك  قي غو نغ  ت ت  م واتهل ف  غويوا  غو خ يفل، إال وس  ال  ولب ضل غوذهل وب   
( فظظ  tال )هظظذه غو ظظنغ  تخ يظظف مظظل ووظظل إوظظر و ظظء  مظظل غوناحعظظل غونطرعظظل، م ظظا  كوظظ   ظظن  غو ظظ

غاسكيلز ل  غوملءكعل، فنطق غوملءكظ  وصظن  غو ظال تظلل حظءك لل  صظنور تم ظء  مظل  ظن  غوظتغ  
( t، فاوفءق تلل سطق غوملءك   سطق غاسكيلز  ف  سطق  ن  )little ،butterف  كي ا  م   

  2ي     ف   ضر غويااب.

و ظظظناس     ظظظ   عظظظ   غحظظظت، غو ظظظنغ   د  فظظظ  غوقء عظظظل  ظظظن  تخ يظظظف غو خظظظاون وصظظظن  إك  
فظظ  غاسكيلز ظظل وضيظظر غوي ظظل  يظظف   d ، تلن ظظا مخظظءن غوصظظن    غوياظظاب ت ظظاطل غو نا ظظا غومامعظظلطظظء 

 3غو نا ا.

فهظذغ غو ظء  ينطظق مفخ ظاع ضنظت غو ء طظاسللل، تلن ظا   (L كظذو  غومظء  ع ظا  خظّا حظء  )
ضنت غومء كللل.  ينطق مءاما ع

غو نا ق ضت   اند غوفءساعل(، ضير غوءا  مل سكيلز ل   يالحل وب غويوا  غو و  عل )كاا
ونطق  قي تلل  قي غوكي ا   هيائها،) مل ز ادر وحء  و  سمصاسها و  ضت  غو    ل  حء عا ع
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  ف  غوقصء غو او ( ظيت هذه غويوا  م افظل ضير  ك  هيال تي  غوكي ا ،  ضير غوكي ا
ض  اد ك ا ل  قي غوكي ا  تهيال ا ف  غونال ا  غو   تر غالمء كعل   قي غو  ا ال غوءا  مل 

و فءدغ  ب هذه غوطق غوكي ل ويهيال، إال مخ يف ضل غاسكيلز ل غو ء طاسعل، مءغععل فلها منا  ل س
و   كاد  كنب مقت ماع مماوسل مر غونطق غوذ  ي طنو  ،، ف طن ء غوك ا ل  طئ اتغع اتغع م ت در 

 . ء قاع 

غويوظظل غس ميظظت إوظظر  غو ظظ   ءساظظعل  وو اسعظظل،  وب مقظظظ  غو صظظطي ا  غو تي ظظل مظظل إسكيلز ظظل  ف
 Thermometer سطماع   ءفاع، مل كو  تءمنم ء غوالتلنعل  غولنساسعل، غوقء عل تخ يف ضل و نوها

مظل إسكيلز ظل و ظيها  Technic تمنعظل ،  كظذو Thermometrum مظل غوالتلنعظل و ظيها  فءساظعل
إسكيلز ظظظظظظظل ضظظظظظظظل  Telegraph  تيوظظظظظظءغ  ،Tekhnikosضظظظظظظظل غااء رعظظظظظظظل  Technicusغوالتلنعظظظظظظل 
فقنظظت  . Tragedia ، ضظظل غولنساسعظظلTragedie،  تءغالظظت ا فءساظظعل  Tileghrafon غوالتلنعظظل 

غض  ظظاد ووظظل غو ظظ  اظظت  صظظقب غو نغ ظظ   غو فظظاه  تظظلل غويوظظا ، سظظظءغع ال ظظ ال  ووظظا  غو ظظ  ضظظل 
  فظظظ  م ظظظ  هظظظذه غويوظظظا  وو و  عظظظل غو تي ظظظل،  ظظظنتعاع   ظظظء عاع، وظظظذغ  صظظظقب ت نظظظ  غو ظظظنهج غو ظظظاو خ

 غو اال .

ضامظظظ  تقظظظتد غويوظظظا    مظظظل و ظظظ ا  ضظظظت  غطظظظءغد سمظظظ  غوحظظظء  غوان عظظظل إوظظظر غويوظظظل غوقء عظظظل،
مظظظا تظظظلل مخ يظظظف تيظظظتغب غو وظظظءق  ل غو  يرعظظظل،، إك تخ يظظظف غوك ا ظظظل   اظظظب غويوظظظواللهمرررات المتل يرررة

ف مظظل تيظظت ساظظ    الظء م ظظتد،  خ يظ غويوظل غوان عظظل غوطاغعظظل ومظء  ظظلنع رعظاس ف  غو وظء  غوقء ظظ .
مظا إور   ء، إك توعر غاسكيلز ل ف  غو وءق غوقء  ، ف  حلل توعر غوفءساعل فظ  غو وظء  غوقء ظ ، 

 غو  يرعل.  اب غويهيا   ء يل  غو    ابغو ننع ف  غونطق  غوك ا ل  يؤد  إور
فهنظظاك إ ظظكاوعل تخظظّا غ ظظ ال  سطظظق غويهيظظا  غوقء عظظل وي ظظء  سفاظظ ، )م ظظ ، اظظا ، اظظع ، 

إوظظر  قظظي غوصظظنغئت(، فكعظظ    كظظل ت  لظظ  سطظظق هظظذه غوحظظء  إكغ غض  ظظت غو ظظنهج  اظظلل،  ااضظظافل
غون ظظف  و  مظظل  ظظال  مءغضظظار غوصظظنور غو نطناظظل ال غو ك ن ظظلذ إك  صظظقب فظظ  هظظذه غو ظظا  ت  لظظ  

(  ك  هظا غو صظء نب اع ظاع، فظ  حظلل  ك  هظا وهظ  غووظا  Gسطق ضء   منحت وي ء  سفا . ف  الع ) 
اونب، اظظظظاولء   اظظظظاولء ، اظظظظءغ   اظظظظءغ ، اينكظظظظنز  اينكظظظظنز، اءغسلظظظظت النظظظظاع،) ك ظظظظا فظظظظ  اظظظظاونب  اظظظظ

(  ك  هظا مقظظ  غوقظء   ظال، فظ  حظلل  ك  هظا e اءغسلت.....(.  كذو  غومء ف  غوصنغئت، م ظ  ) 
غوي ناسلنب ووفاع.  هذغ سظاتج ضظل غ ظ ال  غونطظق وي ظء  غونغحظت تظلل غو نظاطق غوقء عظل، ك ظا وب سطظق 
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 اظت ل ف  غويول  غويهيظل غونغحظتر،  عصظقب تنحلظت و ظ ها  ت  ليهظا.  قي غو نغ  ي ولء مر غوزم
،  هظظذغ يءاظظر إوظظر تطظظنو وفظظل Manteau تك ظظب غوكي ظظل  ظظاك ء مظظل وفظظل، ك ظظا فظظ  مظظاسطن   ظظاوطن

غوكي ل سفاها ف  غويوا  غوان عل.  ات ي قتد وفظل غو فظءدر غونغحظتر مظر تطظنو سطظق غوكي ظل غوان عظل 
 ظظ ن تن ظظطل   ن ظظت،  ط يظظل إوظظر تظظاتين،   اظظكن ت إوظظر  اظظظكلت، فظظ  غويوظظل غوقء عظظل سفاظظها مظظل م

 هكذغ.  ات ي قتد غويفل  ا  ال  غويهيا  و  ت ايل غو ا ن ا  غو ما عل  غوقي عظل مظل م ظ ن زسطاو ظا 
  ا ل  اا.  مل كو  و  اع   نطاو ا  د  نطاو ا. 

فمت كاست غويوظل  يقب د وغع ف  ضت  غطءغد سم  غو نغ ،غوذ  ي اللغة الوسيطةد و  هناك 
غو ءكعظظل ت  ظظ  غويوظظل غون ظظعطل فظظ  مقظظظ  غو فظظءدغ  غو  ظظاو ل غو ظظ  د يظظت غويوظظل غوقء عظظل فظظ  تتغ ظظل 

ف  غو قء ا  غوقء عظل غومت  ظل، فكظاب مظل س ظائج  ه  غو ا ك ا  ،غوقصء غو تيث، فك ء فلها غو فخع 
ل طظال  غوظنغ  فظال، غوظخ. هذغ غوت و غون ع( ايب وحء   احء  و ء  مل م   ايب غوكا  اافاع  غو ا

ضظظل )فءساظظعل   )ان ظظل( Canapé  رظظلكن   .)ينساسعظظل ضظظل طء ظظق غو ءكعظظل(  Kondakiانْنظظتغق م ظظ ن 
 (ضل طء ق غو ءكعل Konopiyonغولنساسعل 
غوصظن  غوان ظ    و قتد غو مظاتال  غوصظنتعل غوقء عظل ومظا  غو ظء  و غو ء     ا غومل   
غو خ يفظظل،  إوظظظر غ ظظظ ال  مناهيهظظظا  المذسسرررات والمهرررات تعررردد جهرررود األيرررراد و سرررهاماتغونغحظظت 

 تننضها،  ات ي قتد منهج غويهل و  غوهلئل غونغحتر مظر تطظنو غو نظاهج. فمظت حظا    قظي غو  ظتثلل 
إت ظظظاع غو ظظظنهج غو ظظظظاو خ ، تنضظظظر مقظظظايلء  انغضظظظظت فظظظ   ضظظظر غو مظظظظاتال  غوصظظظنتعل غّت اضظظظاع و نظظظظاهج 

تنظا   نت  مقلل  م  نط ف   تنضر،  ضت  غو ملف  االضطءغ   غوفغومتمال، غو   كاست ت ص
انغضت غ   تغ  غو نغ . منه  وح ت ععار، وم  ت  ء ،  ومظلل مقيظن ،  مصظطفر غووظهات ، 
إور ااسب إ هاما   قظي غو يظامر غويون ظل، فمظت كظاب غو ظنهج غو ظاو خ  مق  ظتغع فظ  مقظظ  اظءغوغ  

 غ ،  ال  ع ا ف  مءحيل تتغ ا  تا عا . مي ر غويول غوقء عل ف  غوماهءر ف  ميا  تقء ب غو ن 

مظظل هظظذه غومظظءغوغ  فظظ  ميظظا  غاتظظتغال  غوصظظنتعل، إاظظءغوه   ْت ظظاع غوطء مظظل غووظظءقعل غو ظظ  اظظء  ضيظظر 
ضظظء  غواظظء اب ااو ظظاع فظظ  سمظظ  غوضظظال   غووفظظاظ غولنساسعظظل .  غسطالاظظاع مظظل م ا قظظل طء مظظل غو  ظظءا لل 

ووي ل غ  ق او  ضنت غوقء (،  كاست هذه ) ) طال(  وب تء   Tغو واوال اءو غو ي ر ) ف  غو ء  
غوماضتر منضظر سمظت، كوظ  وب ك ظءر غوطظالغ  كاسظت مم نوظل فظ  غوظذ ق غوقء ظ  غومظت  ،  و  ظا ال تكظنب 

( وب  ك ظظب فظظ  غوء ظظ  غولنسظظاس    Kو   C ) ضظظء و ل فظظ  ك انظظا.  اظظءو غو ي ظظر و  ظظاع فظظ  غو ظظء 
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  النظظظاع إال  ع ظظظا ضء ظظظ  غوقظظظء   ظظظاويع .  فكظظظاب مناظظظف ( وب يء ظظظG ) غوالتلنظظظ  )اافظظظاع(،  فظظظ  غو ظظظء 
و نغتاع ات ال تا ااغ غولن  ك لءغع،  الء  غ عل، كو  وب غو قء ظب ال  م صظء غولظن   غو ي ر  اب تخلءر 

ضير غولنساسعل  غوالتلنعل، ت     ت إور ووا  و ظء  اء عظل   ظءقعل.  مظل هظذغ غوظنهج غو ظاو خ  و  ظاع 
( غو يهظظنور، تنميظظ  إوظظر غوقء عظظل  غ غع، غ ظظ  ءغوغع و ظظا ضءف ظظ  غويوظظل Vر  ع ظظا  خظظا )اظظءغو مي ظظر غومظظاهء 

غوفاو عل  غويول غو ءكعظل فظ  ت ظتي  هظذغ غوصظن    ظء  غوظنغ ، فظ  وثنظال غو كظ  غوق  ظاس ،  فظ  تتغ ظل 
 1غونه ل.

 حا    قي غو قا ء ل تنظع  مقاويل غو قءَّ   نتعاع،  فق طءغئق مخ يفل، مل وتءزها 
...( إور غوقء عل، واّت ما  p, j , v , gء مل غو   دضت إور إد ا  غوحء  غوان عل )م   غوط

تنما غو يت ل غوقء عل مل هذه غوحء ، إال وب هذه غوطء مل ان يت   نغاف م  اينل، مل 
؛ فهناك مل ضاوض إد ا  غوحء  غوان عل غو   تخين منها غوقء عل 2مقاوضلل  مؤ تيل  مق تولل

ويول غوقء عل، في   يت ف  سمصاب غويول غوقء عل  قي غوحء  ضل اع و  غس ما اع،  وها و نر إور غ
 ااتو غويوا  غو عل غو قا ءر، مل كو   ّين  ق ها مل وحء  )ع( و  )ع( و  )ق(  الءها، 
 فا طيح غووء لنب ضير و ن  مقلنل و  إ اوغ  ت ا  إور وحءفها وليفظنها ك ا تيفل ف  غوقء عل. 

  انل  ال  او ا هينل،  الء ما p, j , v , g  كء هنا وب  ل ن     ف هذه غوحء يذ
ر ضء ل  ،  ال تا  ال ف  اظءغلر غومظء ب  ال فظ  غووظقء؛  هظ ن غوكظا  غو ظ  ك لءر ف  وول مل تنءتر   ر

كظظظاويع ،  غويظظظع  كاوكظظظا   غويظظظع  غو ظظظ  كاووظظظلل  غوصظظظاد غو ظظظ  كاواظظظلل  غوطظظظال غو ظظظ  كاو ظظظال  غو ظظظاد 
 فل  غوطال غو   كاو ال،  غو ال غو   كاوفال .غو يع

،   قت وب غض  ت ف  اءغوغت  ف  غوماهءر اءغوغ  ف  هذغ غو يا  كاب و ي ر غويول غوقء عل 
  ا  خا تقء ب غو نغ    اب تءا لغو ور غو نهج غو او خ ، ضّت  اءغوغت  غواا مل  ع

فمءو مءغضار غونطق غو و    غو تيث ف  ، المنهج الوصف غو  ءا لل غو واوال غومتغمر،  غض  ت 
غو صطي ا  غاسكيلز ل  غوفءساعل،  وي غونظء ضل غو   غولنساس  وها. ك ا و مر ضير سطق 

(  لناع  C قي غوحء  ك ا تنطق، إكغ كاب وينطق ممات  و  ف  غوقء عل، مل م   إ مال حء  ) 
                                                 

 .84، وكتابة األعالم األجنبية ص110ينظر : القرارات العلمية، ص - 1
ال دئي السدهدي ال ايي يش الت ا الت مد دي دي ج ي الات ا"  لمتفاصدل ديظه: فا   تاميا اليياهج اليص ملدي " - 2

 الفصل الثالثل2010لم تاب  د اهة الث افي  ،يشق  
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غع  ا ماع، كذو  غومء ف  حء  كاب ممءو و  كافاع   اب سطم ،  ضت  سمي  إور غوما  غوقء عل ك ا 
(K  ( تنمي  كافاع، و  اع    مال )T  . تال  ضت  سمي  إور طال ك ا كاب ممءوغع ) 

 ات غا ءحت وينل غويهيا  توللء غو نغ  غوان عل إور واء  غو نغ  غوقء عل   هاع  
لء وها ف  غوقء عل، فءو  (، وما غو ءكا  غوان عل غو   ال سظ  p,g,v  ) تها إال ف  غو نغ 

 وينل غويهيا  توللءها إور واء  غو ءكا  غوقء عل   هاع تها .

يءّاح و ه  سطق ف  و   غووفاظ غو قء ل ضنت غ  ال  سطمها ف  غويوا  غوان عل. 
 تك ب غوضال  غو ء  غو   تء    ولء غو ء   غوالتلنعل  غوقء عل   اب غونطق تها ف  وو ها 

 ا ينطق تها وهيها ال ك ا تك ب، مر مءغضار مر ما  ات  مل غومنغضت.   ك ب غوقي  غو يعل، و  ك
 .غوان   غوذ   ك ب ف  غو     ء   التلنعل   اب سطم  ف  غويول غافءسيعل

 ها ضنظظظت يتيظظظا إوظظظر غ ظظظ ق ا  وحظظظء  وعاظظظت مظظظل و يظظظث ظظظل مظظظل وو  وب غويوظظظل غاسكيلز ظظظل تي
 1غويول غاسكيلز ل. مل  ابكو   في   مي  é ç ô  وان عل م   وحء  غ  ق ا  كي ا

(  ع ا  خّا ت  ل  غونطق ضنت 1981تن عا  ست ر غوء اط )  هذغ غو يا  هناك  ف 
   ءغضار ما  ات  ن ،تقء ب غووفاظ غوان عل

 ظظظظل ضنظظظت غ ظظظظ ال  سطمهظظظظا فظظظظ  غويوظظظظا  تظظظءاعح مظظظظا  ظظظظه  سطمظظظظ  فظظظ  و ظظظظ  غووفظظظظاظ غو قءَّ  -
ر  صظظ ح منغفمظظاع ويصظظعول غوقء عظظل  ما اظظاااع.  ضظظ ( غو صظظطيح غوان عظظل.  غو وللظظء فظظ   ظظكي  ح ظظ

    ا ل  اووك  حء اع ضير   ل سطمها  دال ودغئها.ضامل  غو قءّ 

تقتد  و  ا  تننع غو ماتال  غوصنتعل غوقء عل وما  غوصن  غوان ظ  غونغحظت، منهظا و كىا 
 ظظء  فظظ  سمظظ  غو ظظنغد وظظا  و،  منهظظا تن ظظ( وغو ظظ  غ ظظ مت منظظ  غويوظظل غوقء عظظل ضينمهظظا تقظظتد غو صظظادو

 إوظظر تنظظنع غو نظظاهج غو ظظ  غض  ظظتها غويون ظظنب  غوهلئظظا  غويون ظظل غويهيظظا  غو  يرعظظل.  تقظظتد غوان عظظل، 
 غو قنعل.

                                                 
ينظر: عصفور، محمد حسن  محمد. تأثير الترجمة على اللغة العربية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية،  - 1

 2007، يونيو  1428، جمادى األولى، 2، العدد 4المجلد 
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غويون ظظظل نظء ظظظا  غو فظظظ  ضظظظنل  كظظظل إ يظظظاز و ظظظ ا  ضظظظت  غطظظظءغد غو ظظظنغ  تظظظلل غويوظظظا ،   
  تنظظاظء ا عظظر غو ظظنغ  تظظلل و ظظ ا  تماتيعظظل ت ييظظر فظظ  ضظظت فنفظظق غو تو ظظل غو ماتيعظظل ث ظظل نغو تي ظظل

ظنغهء ت قيق  قت  غطءغد سم  غو نغ  تلل غويوظا  ضيظر مظء مل غو نهج غو او خ  هناك غويوا ،   
 ا  ال  غونطق وأل ظنغ ،  ظنغل وكاسظت وي ظء   هناك ما ي قيق مل غو نهج غون ف  غوقصنو،   

 يف سطماع  ع ا تلل غويوا .غو  ناظءر غو و ءكل تلل غويوا ، و  ف  غو ء   غو   ت فق ك ا ل  تخ 
 و  ظاع  تك ب  اك ء مل  ك   تيفظل  طءغئظق مخ يفظل،  قظندغو    قي غوحء  غ  ال   إور ااسب

ور و  غو ء ظظيل  غو ظظؤثءر، غو ظظ  اظظت ي نظظنع سطمهظظا وألحظظء  غو ظظ  ت وظظا   ك ا ظظل  إوظظر تنظظنع غويوظظا  غو صظظتِّ
نظظنع و  ظظاع إوظظر تنظظنع سطظظق غويهيظظا   وكنهظظا تخ يظظف سطمظظاع تظظلل غويوظظا  غو خ يفظظل، ك ظظا  قظظند هظظذغ غو 

إوظظظر ااسظظظب وب غو ظظظء  سفاظظظ  فظظظ  غويوظظظل سفاظظظها ي ولظظظء سطمهظظظا مظظظر غو طظظظنو  غو  يرعظظظل وي ظظظء  سفاظظظ .
 غو ولظظظء غوزمنظظظ ، و   ظظظا  ال  تنز ظظظر غو ظظظء   غساظظظيام  مظظظر غوحظظظء  غو يظظظا ور. إوظظظر ااسظظظب تقظظظتد 

ر منظظظاهج غويهظظظل اهظظظا   مؤ اظظظا  تقء ظظظب غو صظظظطي ا  غو ظظظ  ت نظظظنع مناهيهظظظا،  اظظظت ال ت فظظظق مظظظ
 غو ء .

 
 الخاتمة

مظل  صن ظعل غويوظل  انغسظب،  ع ظا  خظّا س ائج هذغ غو  ث غو م  ظب وه    كل تيخعا
غوقء عظظل فظظ  غو اظظ ن ا  غويون ظظل غو خ يفظظل، غون ن ظظل  غوصظظء عل  غوتالوعظظل  غوصظظنتعل،  منقكاظظا  وثظظء 

 فاهانغالا ءغض غويون  ف  غويول غوقء عل غو تي ل، ف  غو ا ن ا  غويون ل س

يي ظظل وب ظظظاهءر غوكي ظظا  غوقء عظظل، تءكلظظب غوكي ظظل ضيظظر  ظظقلت وثظظء غالا ظظءغض غويوظظن  فظظ  
غوهيلنل ما تلل غويذ و غوقء عل  غوز غئت غوصء عل غوان عل، غو   ظهء  ف  تتغ ل غوقصظء غو ظتيث، 
اظت تال ظظت ضيظظر  ظقلت غو فظظءدغ  غو  تغ وظظل تظلل غوقامظظل، إال وسهظظا  ملظت ماظظ ق يل فظظ  غو صظظطي ا  
غو خصصظظعل غو  تغ وظظل تظظلل غوفئظظظا  غو  خصصظظل. ك ظظا إب غال ظظ ماق مظظظل غو قء ظظا  غو ظظ  غ ظظظ ق يت 

فظ  غوقصظء غو ظتيث، إك غ ظ مت مظل غو قء ظا  وفقظا  ايظلالع ضير غ   عال ضنت غومظتمال، اظت تن ظقت 
  ظظفا ، ت قظظاع و ظظا تم  ظظع  ضظظء وغ   قظظي غو خصصظظا  غو ظظ  تاظظ يز  غال  صظظاو، و ينظظب تكظظءغو 

ءك ظظا  طن يظظل ال ت نا ظظب  ط عقظظل غويوظظل غو ظظ  ت لظظ  إوظظر غال  ظظزغ ، تظظنفلءغع وييهظظت مصظظطي ا  و  م
 عظظل  غال ظ مااا  غوقء عظظل، اظت  يظظق موظظكال  ضظت  تنظظاظء غو ءغكلظب غوصظظء عل غو و    غوناظت. ك ظظا إب
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ضت  غو نالق  غو نظع  ف  إ ياد غو ماتال  غوقء عظل وظ قي غو ءغكلظب غوان عظل غو  تغ وظل فظ  مفظءدغ  
  ا  ضتر.  مصطي

 مقظ هظادالوعظل ين ظتو  ظنغتق  ونغحظق  توظك كي ظا   هناكوب  ونحل ضير غوصقلت غوتالو ،
ف هظظظا غويوظظظا  غو و  عظظظل غو تي ظظظل فظظظ  غطظظظءغدغ  منظ ظظظل و نولظظظت مصظظظطي ا  مظظظل و ظظظن  إاء رعظظظل  ظّ 

غالطظظظءغدغ  غوتالوعظظظل    ممظظظاتال  دالوعظظظل ضء عظظظل منظ ظظظل ت نا ظظظق هظظظاناظء ي الظظظء وسظظظ  وظظظ ضي عظظظل اتيظظظتر، 
 قظظتد و ظظكا  غو مظظاتال  غوقء عظظل، مظظل تءا ظظل حء عظظل وي صظظطيح غوان ظظ  و   ظظءح  و  ت إكان عظظل. غو

إوظظر ااسظظب ظظظنغهء دالوعظظل و ظظء   يف هظظا ظظظاهءر . مظظل طءغئظظق ،  الءهظظا اض  ظظاد غو صظظطيح غوان ظظ 
مفءدغ  توظ ءك فظ  غوك ا ظل  وب هناك سطاق م ت د، مل م    وكل ض لغا ءغض مفءدغ  وان عل، 

 مظظل  ظظال  ،غويوظظا  غو ء ظظيل   اظظبإال وسهظظا تخ يظظف ك ا ظظل  تا ظظلالع  مقنظظرع و  فظظ  غويفظظل، غوقء عظظل 
 ك ظظا وظظنحل وسظظ  ضيظظر غوظظءا  مظظل تطظظنو دالوظظل  قظظي غو وظظ ءك غويفظظظ   غوينظظاس غويفظظظ .ظظظاهءت  

اتهل غووظظظكيعل و  إوظظظر مقظظظاب ضظظظتر فظظظ  غويوظظظل غوقء عظظظل، إمظظظا  اظظظ ب غو وظظظ تولءهظظظا ان عظظظل غو فظظظءدغ  غو
ماد ظل،  وظ  مقظاس  م صظنور فظ  م ظت در،   غو ولءغ  غوتالوعظل  ملظت وب هذه الء  ،ءهاغونظعفعل  ال
، كي ظظا  وان عظظل د يظظت غويوظظل غوقء عظظل تيفظهظظا غوان ظظ  ك ظظا وب هنظظاك مقنن ظظل. ميظظاال ت طظظنو إوظظر 

وهظظا  رر  ِضظظضتيظظتر  هنظظاك مصظظطي ا  وان عظظل  .و ظظ  ضء ظظ  يءاظظر إوظظرضيظظر غوظظءا  مظظل وب  ق ظظها 
وهظا، الظء وب مقظ هظا وظ   قظء  غو ظتغ  ، تظ   ظاع  غو  ءا ظلت قتد غويهظا   وك ء مل ممات  ضء  
 غونغضقلل. اهند ضاضتغو صطيح غوان     

يالحظظظل وب  ضيظظظر  ظظظقلت وثظظظء غالا ظظظءغض غويوظظظن  فظظظ  غو ولظظظءغ  غوصظظظنتعل فظظظ  غويوظظظل غوقء عظظظل، 
ت غومظتمال اظت غسظ ظ  ايظلالع مماوسظل   ظا  غو قء ظب غوصظنت  ضنظ ف  غوقصظء غو ظتيث غو قء ب غوصنت 

غوظظظذ  غتصظظظف  االضظظظطءغ   ضظظظت  غالطظظظءغد  غو نحلظظظت فظظظ  سمظظظ  غوحظظظء   غو ظظظنغ  غوضي عظظظل إوظظظر 
، تك ب  اك ء مل  ك  ظيت)مل  نغمت   نغئت(  اع ث ل وحءفالء وب كو  ال ينف  وب غوقء عل. 

نغ  ضت  غطءغد ااضتر سم  غو   إب .ال و  ما يناظءها ف  غوهيال غوقء    نغل وكاست غوحء  وها
إما  ا ب تقتد غويوا  غو ء يل  غو صتور، و   ا ب تطنو غويوظل  يءار غوقء عل، غويول غوان عل إور

ك ظا وب ضظت  غالطظءغد فظ  تقء ظب غو ظنغ ،  قظند إوظر  غو صتور سفاها، و  و ننع غويوا  غون ظعطل،
  غوصظنتعل، تننع غو ناهج غو   قل، مل مظنهج تظاو خ  مظل  ظال  إت ظاع منظاهج غومظتمال فظ  غاتظتغال

غو   كاست ت ا   االضطءغ   ضت  غالّطءغد. و    ت اع غو ظنهج غون ظف  ت   لظ  غو ظء  ك ظا ينطظق 
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(، Vفقالع، م ا دفر  قي غو قي ا  إور إد ا  وحء  الء ضء عل مظل م ظ  غوفظال غو  ي ظل مماتظ  )
 عل ف  غوماهءر.( ك ا ف  غو قي ا  غو خصصعل غوصادور مل مي ر غويول غوقء Pو  غو ال غو  ي ل )

 ليظل فظ  غويوظل غوينغسظب غوصظنتعل فظ  غووفظاظ غوان عظل غوتو ظء  ت ظل  غ إور ااسب تولظء  
ت ولء غو نعل ف  غوكي ظا  غوان عظل غو  تغ وظل تظلل  فمتاي ل غالوتياوعل ضير غو نعل،  غوقء عل، إك ونحل

ل تلل غوقي ال  غو  مفلل غوقامل، تلن ا   افل غو صطيح ضير وفظ  ف  غو صطي ا  غوقي عل غو  تغ و
ك ظا  . غعل تعالء غو فاه  تلل غو خ صللل  غو قنلظلل،  كو  ط عقل غوقصء  تنا  اع  ، غو  خصصلل

غوصظنتعل غوظنغهء غوصنتعل مل إاال  وحء  و  ز ادتها و  سمصاسها، ات ايَّت مماوسل  او قء ا   بو
  اظ ب غوقصظ علا إوظر تنعظل غوكي ظل غوقء عظل، ،  غعظل تمء  هظغو   كظاب يناوهظا غو وللظءغ  غوك لظءرغومت  ل، 

 غوتينعل غواائتر  سذغك.
فظظ  غو ي ظظ    كظظل غومظظن  وب ظظظاهءر غالا ظظءغض غويوظظن  وظظ  تظظؤثء  فظظ  غوخال ظظل   كظظل غومظظن ن

ك لظءغع فظ   صن ظعل غويوظل غوقء عظظل، فظتالالوعاع غو ظنغد تاظم(  ت ظت   اظظت ت ظن ،  ت ظتث الءهظا ت مظظر 
نظل، ومظا   ظء عا ع س ن ظاع   ظنتعاع  هظذه غوقنا ظء غويون ظل غو ظ  م صنور  م ظت در فظ  ميظاال  مقل

ت لز ل و ا  صن ظعل غويوظل، فيظ   كظل هنظاك تظاثلء يظذكء، تظ  كاسظت طفظءغ  ضظاتءر، تن  ظق فيظار 
 .س عيل و اول، ث  تن اء و خ ف  
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غونياو، غوهلئل غو صء ل غوقامل غتل ان ، )وتن غوف ح ض  اب(، غوخصائا، ت ملقن م  ت ضي   -
 .1999، 4ويك ا ، ط

 .1987دغو غووء  غا الم  ، تلء   ،  غتل مءغد   إتءغهع  . دوغ ا  ف  غو قي  غوقء  ، -

غتظظظظل مظظظظءغد، إتظظظظءغهع . غو قظظظظء  غوصظظظظنت  ضنظظظظت غوقي ظظظظال غو واو ظظظظل، غوظظظظتغو غوقء عظظظظل ويك ظظظظا ، تظظظظنسل،  -
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 2008ضاو  غوك ب غو تيث، غو ت، غوودب، 

 1969، 2وسطاك ، م  ت. غونالز ف  فم  غويول، دغو غووءق، حيب، ط -
 1972، 3وسعل، إتءغهع . دالول غووفاظ، مك  ل غوسيين غو صء ل، ط -
، تظظءن د. ض ظظت غوظظءح ل م  ظظت ويظظن ، مك  ظظل غوسييظظن غويوظظل تظظلل غوفظظءد  غو ي  ظظر و تظظن اا ء ظظل، -

 .غو صء ل

ويظظن  ، ض ظظت غوظظءح ل . غوقء عظظل  وهياتهظظا ، مطظظا ر  ظظي  غوقظظء  ، مقهظظت غو  ظظنث  غوتوغ ظظا   -
 . 1960غوقء عل غوقاوعل ، مط قل سه ل مصء ، غوماهءر ، 

 .1995، 2ك ا . دوغ ا  ف  ضي  غويول، دغو غو قاو ، غوماهءر، طم  ت  وء،  -
 1995، دغو اء ب، غوماهءر،  وء، م  ت ك ا .  اطءغ  مؤتيفا  ف  غويول  غو مافل - 
ور غو مافظل  غاو ظظاد غء عظل غوفصظ ر فظظ  ضصظء غالح يظظان،  ز تن ظن، ماظقند. وثظظء غوظت ل  ضيظظر غوق -

 1982غومنم ، دموق، 
 ض ت غو فعل  غو قاو  ،  فم  غويول   ء غوقء عل،  ت ملق مصطفر غواما،  إتءغهع   غوتعاو ، -

 .1974 ي  ،  ءكل مصطفر غو ات  غو ي  ، مصء، 
وتن منصنو ، غو قّء  مل غوكال  غوضي  ، ت ملق وح ت م  ت  اكء،دغو     ،غوينغوعم   -

 غوك ب غو صء ل ، غوماهءر .
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)ا ظظظا ا  موظظظكال (، دغو ق ظظظال،  حيظظظاز ، م  ظظظند فه ظظظ . غويوظظظل غوقء عظظظل فظظظ  غوقصظظظء غو ظظظتيث -
 .1998مصء، 

 . غو ل غويون ل وقي  غو صطيح، دغو اء ب، غوماهءر.ند فه    م، از  حي -
حيظظظظاز ، ساد ظظظظل. غو وظظظظكال  غويون ظظظظل فظظظظ  غو ءا ظظظظل غ وعظظظظل  تيء ظظظظل تءا ظظظظل غود  غوقء ظظظظ  إوظظظظر  -

، 2001تخ ظظ   فقاوعاتهظظظا فظظظ  ضا ظظظ ل غو مافظظظل غوقء عظظظل « غويوظظظل غوقء عظظظل  غو ءا ظظظل»سظظظت ر  غاسييلز ظظل،
 غوكن ت.

 1973غويول غوقء عل مقناها  م ناها، غوهلئل غو صء ل غوقامل ويك ا ، غوماهءر، حااب، ت ا .  -
 .1960، 2حالل، م  ت   ء. دوغ ا  ف  غوقء عل  تاو خها، غو ك ب غا الم . دموق، ط -

 يل ، حي  . غو نوت )دوغ ل ف  س ن  تطنو غويول غوقء عل  قت غا ال (، غوهلئل غو صء ل غوقامظل  -
  1978كنتو ل، ويك ا ، غا 

 . 1986غوخطلب، ضتساب. غوقلت غوذه   و ي ر غويول غوقء عل، دغو غوفكء، دموق،   -
 . 53غوخطلب ، ضتساب . مييل مي ر غويول غوقء عل، ف    مقي  غومءب غوقوء ل   ن -
 1989غوخنو ،   ادر. دوغ ا  ف  غو ءا ل  غو صطيح  غو قء ب، دغو طالس، دموق، . -
ضي ، غوقالال تلل طن  غوكي ل   لنضها ف  غويوظل غوقء عظل، مييظل غوياظاب غوقء ظ ، غوخنو  م  ت  -

غوقظتد غونغحظظت  غوقوظء ب، غو نظ ظظل غوقء عظل وي ء عظظل  غو مافظظل  غوقيظن ، مك ظظب تناظلق غو قء ظظب، غوء ظظاط، 
1982-1983. 

غووظظءق دغو ظظل غووظظاميل(، مءكظظز  ب. غالا صظظاد  غويول)غو ن ظظنضل غاوم ظظاب، مظظء غب و ظظقت،  و ظظء  -
 .2009، غو  ( غو ماف ، تلء   

غوزُّ لت  ) وتن  كء م  ظت غتظل غو اظل(، و ظل غوقظنغ  ، ت ملظقن وم ظاب ض ظت غو ظنغ ، مك  ظل دغو  -
 .1964غوقء  ل، غوماهءر، 

زفنك ،  ا عل. غو طنوغ  غو قي عل  غو قي ا  غويون ل غوقامظل غوقء عظل غو تي ظل، غوهلئظل غواظنو ل  -
 .2007ور غو مافل، دموق، غوقامل ويك ا ،  زغ

زفنكظظظ ،  ظظظا عل. غو نظظظاهج غو صظظظطي عل، موظظظكالتها غو ط عرعظظظل  سهظظظج مقاوي هظظظا، غوهلئظظظل غواظظظنو ل  -
 2010 زغور غو مافل، دموق،غوقامل ويك ا ، 

 .1982، 2، اءا . تاو خ غويول غوقء عل، دغو غو تغثل، تلء  ، طز تغب- 
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غوء  ظعل إوظر غوقء عظل  صن ظعل سمظ  غوي ظاوغ   غواظءد ل ز ل غوتيل، ثظائء. فظ  تءا ظل غونصظن  -
 -غوك ظا  غوقظء  تتموظق  مييظل فصظيعل تصظتو ضظل غت ظاد -غال طالحعل. مييل غ دغ  غالان عظل 

  2008  ع  135غوقتد 
غواظظظظامءغئ . غو قظظظظء   غو قء ظظظظب غو قظظظظء     ا ظظظظعل غتظظظظل تظظظظء  ضيظظظظر ك ظظظظا  غو قء   وييظظظظنغوعم ،  - 

 . 1985مؤ ال غوء اول، 
)غو يظظا   غونظعفظظل  غو ظظنهج(، ضظظاو  غوك ظظب غو ظظتيث، إو ظظت،   لء  ظظء  . غوياظظاسعا  ظظ ل عل،  ظظ -

 .2005غوودب، 
  ل ن  ، غوك ا ، ت ملق   ءعن ض ت غواال  هاو ب، ضاو  غوك ب، تلء  . -
 1978غوالت، دغ د حي  . غو قي  غاسييلز  تلل غو اض   غو اضء، مط قل ممهن ، غوكن ت،  -
حعل غووء عظظظظظل فظظظظظ  غوفكظظظظظء غا ظظظظظالم  غو قا ظظظظظء، فظظظظظ  سظظظظظت ر   غوتوغ ظظظظظل  ظظظظظ او،  ظظظظظقلت. غال ظظظظظطال -

غو صظظظطي عل  غوقيظظظن  غا ظظظالمعل  ، اامقظظظل  ظظظلت  م  ظظظت تظظظل ض ظظظت ،، مط قظظظل غو قظظظاو  غويتيظظظتر، 
 .1996غوء اط. غو وء ، 

غووظظظظهات ، مصظظظظطفر. غو صظظظظطي ا  غوقي عظظظظل فظظظظ  غويوظظظظل غوقء عظظظظل) فظظظظ  غومظظظظت    غو ظظظظتيث(، مقهظظظظت  -
 .1955عل غوقاوعل، اامقل غوت   غوقء عل، غوتوغ ا  غوقء 

 ظظظلن ، م  ظظظند غ ظظظ اضل .  إ ظظظ اق م  ظظظت غومظظظلل. غو ماتظظظ  غويوظظظن   ت يلظظظ  غو طظظظال، اامقظظظل  -
 1982غو ي   قند، 

ط ظظظظ ، م  ظظظظت.  ضظظظظر غو صظظظظطيح، غو ؤ اظظظظل غوق نمعظظظظل غالا صظظظظاد ل و ءقعظظظظل غو تيظظظظت  غوصظظظظيب،  -
 .1992غويزغئء،

غوقي عظظظل  غوفنعظظظل  كعظظظ   غاههظظظا غوقظظظء  غو  ظظظتثنب، مك  ظظظل ض ظظظت غو ظظظاا ، ضظظظاح . غو صظظظطي ا   -
 1992غوزهءغل، غوماهءر، 

ضصفنو، م  ت حال م  ت. تاثلء غو ءا ل ضير غويوظل غوقء عظل، مييظل غووظاوال ويقيظن  غووظءععل،  -
 2007، ينسلن 1428، ا اد  غو ور 2، غوقتد 4غو ييت 

 .1992ل، غوكن ت، ض ء. وح ت مخ او. ضي  غوتالول، مك  ل دغو غوقء   -
 .1955ضينغب، م  ت غوالت. غو ي  ر  ا ا ا غويول، دغو غو قءفل غوياميعل، إ كنتو ل،  -

 .1980غو ظاهء غوطاوئل ضير غوفص ر ، دغو غو مافل غوقء عل ويط اضل ، غوماهءر ، ضلت، م  ت.  -
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 .1990ناب  ،، مك  ل و غو تي ل كاو  غوالت . غويول غوقء عل  غوص نر غوقي عل  ،انع   -

فنظظتو ل. غويوظظل. تقء ظظبن ض ظظت غو  لظظت غوظظت غ ي . وم  ظظت غومصظظا .  مك  ظظل غوسييظظن غو صظظء ل،  -
 مط قل وينل غو عاب غوقء  .

غوفهظظء ، ض ظظت غومظظادو غوفا ظظ ، غوياظظاسعا   غويوظظل غوقء عظظل، منوظظنوغ  ضن ظظتغ ، دغو تن مظظا ، غوظظتغو  -
 .1986غو ع ال، غو وء ، 

.  سوظءه مقهظت ما اتون ظ ل 1934 . غوكال   غو فكلء. ك    ف  ضظا   عينتاك ، معخائل ، وع -
 1962وي كننوناعا  غاضال  ، 

(، ضء ظ  )ض ظ  غو  ظءا - خصصل فءسا  غوما  ، فائزر. تءا لن م  ت وح ت طين، غو ءا ل غو  -
مافظظظل مييظظظل  غو قء ظظظب ، غو ءكظظظز غوقء ظظظ  وي قء ظظظب  غو ءا ظظظل  غو ظظظاوع ، غو نظ ظظظل غوقء عظظظل وي ء عظظظل  غو 

 .2000 غوقين ، غوقتد غوقوء ب، كاسنب غو  ، دموق، 
 .1996ات و، وح ت م  ت. م ادئ غويااسعا ، دغو غوفكء، دموق،  -
ك ل ،  قلت. سظء ا  غو ءا ل   ث ف  غو اهعل  غو  او ل، مييل غ دغ  غوان عظل، ضظل غت ظاد  -

 2008،  ع 135غوك ا  غوقء ، دموق ،غوقتد
 .1946 هج غو  ث  غويول، تء ن م  ت منت و، دغو غوقي  وي اليلل، تلء  ،مايع   السانب. من -
غو  ظظظاوك، م  ظظظت.  صظظظائا غوقء عظظظل  منهيهظظظا غو ظظظل  فظظظ  غو يتيظظظت  غو نولظظظت، مقهظظظت غوتوغ ظظظا   -

 .1960غوقء عل، سه ل مصء، غوماهءر، 
 ت.غو خءن(، غوكن  –غوزمل  –م ء ك  قلت، ض ت غونغوث. غويااب غوقء   ) غوهن ل  -
مييظظظل غوظظظنزوغل غوصظظظ ل غوقء )منظ ظظظظل غوصظظظ ل غوقاو عظظظل(   غت ظظظظاد غوط ظظظال غوقظظظء ) غو نظ ظظظظل  -

 .1983 (، -ع-غوقء عل وي ء عل  غو مافل  غوقين (، غو قي  غوط   غو نحت)ك
مي ظظر غويوظظل غوقء عظظل. ك ظظا  فظظ  و ظظن  غويوظظل غوهلئظظل غوقامظظل ووظظئنب غو طظظا ر غوملء ظظل، غومظظاهءر،  -

1969 
ت. ضيظ  غويوظظل  غو ءا ظل،) موظظكال  دالوعظل فظظ  غو ءا ظل مظظل غوقء عظل إوظظر غاسكيلز ظظل(، مناظتن وح ظظ -

 .1997دغو غومي  غوقء  ، حيب،  نو ل، 
 1956،  4 غف ، ض ت غونغحت. فم  غويول ، وينل غو عاب غوقء  ، ط -
 1967، 7 غف ، ضي  ض ت غونغحت. ضي  غويول، دغو غونه ل، مصء، ط -
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 فهرس الموضوعات:
 

 2                                                                                           قدمةالم

 التمهيد 

 6                                                  مصطلحات االقتراض اللغوي -

 8                ي  العصر الحديث عوامل انتشا  المقترضات اللغوية -

 11              ض اللغوي)عند القدماء والمحدثين(االقتراالمواقف من  -

 الفصل األول: أثر االقتراض اللغوي ي  المستوى الدالل 
  15                     ي  اللغة العربية االقتراض اللغوي وآثا ه الداللية -
 16                  (قديما  وحديثا  ) االقتراض اللغوي بين الواقع والرصد -

 رات الداللية لأللفاظ األجنبية ي  اللغة العربية الحديثةالتغي

  19                    المناس اللفظ  لمفردات أجنبية ي  اللغة العربية -

 21                    المشترك اللفظ  لمفردات أجنبية ي  اللغة العربية -
 22                            متراديات أجنبية ي  اللغة العربية الحديثة -

   26    مقترضات أجنبية و حلة تطو  ا اللفظ  والدالل  ي  اللغة العربية -
 28                       التغير الدالل  لمفردات أجنبية ي  اللغة العربية -
 31                مقترضات لغوية قديمة مازال  حية ي  العربية الحديثة -
 33                          عربيةمقترضات أجنبية انقرض  من اللغة ال -
 35                          أشكال المقابالت العربية للمفردات األجنبية -
 42                   المقترضات األجنبية ومقابالتها العربية عند العامة -

 42                        مفردات أعممية كمقابل عرب  لكلمات أجنبية -
 44                                     أصول عربيةكلمات أجنبية من  -
 44(                 تأصيلها –مماالتها  -المقترضات األجنبية )أنواعها -
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 الفصل الثان 
 اقتراض األساليب النحوية ي  اللغة العربية الحديثةأثر 

 85                             اللغويةالخصوصيات و ألساليب األجنبية المقترضة ا -
 87                    العربيةعن ظا رة اقتراض األساليب ي  اللغة تا يخية لمحة  -
 88                     ندسة الممل ي  اللغة العربيةاالقتراض اللغوي وخصوصية  -

 89                                                                         الموقعية
 93                                                              األدواتالت تغير دال

 94                                                                  أساليب مستمدة
                                                                   الالزم والمتعدي

98ُ 
 وخصوصيات نقلها االصطالحية والعبا ات السياقيةلتراكيب ا -
 99                       التعبيرات االصطالحية التركيبية لمحة تا يخية عن د اسة -
 collocation                                    100 أو المركب اإلضاي  التضام -
  unitary complex                                       101التركيب الموحد  -

 102                                                        التعابير السياقية -

 106                                  اختالف التوزيعات السياقية بين اللغات -
 107                                                       التباس المتراديات -
 109                                               ير السياقية المتضادةالتعاب -
 110                              المعنويةالتعابير المادية الغربية أمام العربية -
 113                                                   تعابير سياقية مشتركة -
 ة:للتعابير السياقي الفكريةاآلثا   -
 116                                          بير السياقية والتمويه اإلعالم لتعاا -

 118                        كرية ي  ترجمة التعابير السياقيةالمشكالت الف
 119                      التا يخية والحضا ية والثقافية السياقية وأبعاد االتعابير  -
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 120                                                        ية األدبية ابير السياقالتع
 121                                              ثقاية الشعبية الالتعابير السياقية و 

 123                               حساسية المعتقدات الدينيةالتعابير السياقية و  -
 124                                           يئيةذثرات البالمالتعابير السياقية و  -

 125                                             الحيواناتتعابير سياقية عن  -
 126                                              من مماالت مختلفة سياقية تعابير
 

 الفصل الثالث
 العربيةا  ا ي  وأثالصرفية  تراكيبال اقتراض

 الزواتد الصرفية األجنبية ي  اللغة العربية ) االشتقاق من المعرَّب( -
 129                                  االشتقاقموقف العرب القدماء من  -
 132                                  االشتقاق من المعرب عند المحدثين -
 136                                    ةاالشتقاق من األعمم  عند العام -
 139                                       والمفرداتتهمين المصطلحات   -
 143                                     عند العامةاالشتقاق من الهمين  -
 146                                             تثنية األعمم  و جمعه  -
 146                                  نية األعمم  و جمعه عند العامةتث -
 التصرف باألعمم  )بين القدماء والمحدثين( -
 148                                   إدخال )ال ( التعريف على األعمم -
 149                                                 النسبة إلى األعمم  -
 151                                    التىكير والتأنيث ي راض االقتأثر  -
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 153                                                  نبالساكاالبتداء  -

 154                                                  األعمم تصغير  -
 158                   ةيي  اللغة العربوالتركيب أثر االقتراض ي  النح   -
 159                            النح  االختزال )األواتل ( و اللغة العربية -
 161                                       التراكيب اللغوية واللغة العربية -
 161                                                    التركيب المزج  العرب  -

 171                          األجنبيةلمحاكية للتراكيب التراكيب العربية ا -
 172                             التركيب العرب  المذلف من جمل طويلة -
 172                    العامة والتخصصية( ) التركيب المزج  المختلط -
 741                                                التراكيب االعتباطية -

 
 الفصل الرابع

 أثر االقتراض اللغوي ي  التغيرات الصوتية ي  اللغة العربية
 ( حرف األجنبية ) ما بين القدماء والمحدثينألالمقابالت الصوتية ل  -

 177                             القدماءعند  حرف األجنبيةألالمقابالت الصوتية ل -

  180                           محدثينعند ال حرف األجنبيةألالمقابالت الصوتية ل -

 184                بالت الصوتية ي  العربية الحديثةأسباب تعدد المقا  -
 



 


