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 ملخص:
)التوليــا اللف(ــعن  عضــ) ختــع )افتــرادن لفــع جاعــاذ  اــا عةــر عــال  ــ   الو ــيلة   ــر   ــ    

تمثلت  ع االشـتاا  خالضتـت خالتركيـف خايمـا علـع  ـوض عتعـر  ال تـص لمـه عضشـر مض ـا   ـع  مـال 
 التفشيه.

ــا  االشــتاا   ــع اللغــة  ــو    فــ  شــ  ال ــع  خ ــو فشــفاال خاالشــتاا  ا فــ   ــع الخشــومة  ميض 
خشماال  مع ترك  الاشا. خاشتاا  الترض مـال التـرض  فـ  مضـا خ ـ ا المعضـ) اللغـوف تـا يا (ـت عليـا 

. خ ـ   درا ـة ت ـتم  عمليـاش االشـتاا  اللغـوف خالة  ـع المعاجم العربية دخن  ن  تـا  ايـا  ف تغييـر
 خترعا الة  يون خالضتاة خ يـر مال خكيييـة اشـتااتا. اعتمـاش  خالضتوفال ب اض افتراد المش لح ال ف

الارا ــة المــض ت التتليلــع الــ ف  عتمــا تتليــه الضشــوت خالمشــ لتاش ختصخلل ــاال ب ــاض الو ــو   لــ) 
 فتائت الارا ة.

 الملماش المفتايية:
 اللغةال االشتاا ال التولياال المشار

Abstract 
 (Verbal generation) means developing a new term (invention). This 

method was expressed in three ways, represented by derivation, 
sculpture and synthesis. In the following, the research will be presented 
to each of them in some detail. 

Derivation in the language is “taking the part of a thing which is its 
half, and the derivation is the introduction of the dispute to the right and 
the left while leaving the intention. The derivation of the letter from the 
letter is taken from it and this linguistic meaning has been preserved by 
Arabic dictionaries without any change in it. This is a study concerned 
with the processes of linguistic, rhetorical and grammatical derivation 
With the aim of inventing the term invented by rhetoricians, 
grammarians and others, and how to derive it, the study adopted the 
analytical method that relies on analyzing and interpreting texts and 
terms and their interpretation, with the aim of reaching the results of the 
study. 
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 ماامة:

طر  ختع المش لتاش التع  ع ك اض ا   ياش العلوم خالفضـون للت ـافوف لم تختلف 
 الم ــاض مــال ييــص  ن1)كثيـر ا عــال ال ــر  التــع ا ـتعان ب ــا خاتــعو المشــ لتاش تـا م ا خيــاعث ا

ا مـال المشـ لتاش شـملت تلـق ال ـر  جميع ـا. عرجـع  لـق  لـ)  الارا ة الت ةيقية تا يـو  عـاد 
 عما  ل) بضية  راية  عيض ا  خ مجموعة معيضة  جعل ا توالـف لمـا  خرد  مـال  كون الت افوف لم

مش لتاش     فا اتتشر دخر   ي ا عل) الجمع ال الوتع خ ـو مـا  ـره  ـا يـيال تـا :    لمـا 
 ر ت مال تتشيه العلوم العربية خال رعية مال يضرة جضاب   تا ف خخالاف شـمرش عـال  ـا  

التكمية الفلسيية مال التكمة ال  عية خاإلل يـةال خالرلاتـية كعلـم الجا  ل) اتتضا   فائر العلوم 
التســاب خال ضا ــة خال ياــة خاال ــ رالب خفتو ــاال  لــم عتســال تتشــيل ا مــال ا  ــات ةال  شــر ت 
ال  اتت سـت  ش ر ا مال الزمان  ل) م العة مختشرات ا الموجـودة عضـاف  م ـف ا اللـا تعـال) علـ)ت

ت ا عل) ياةال خ ك ا اتت ست مال  ائر العلـوم  تشـلت مض ا المش لتاش  خان الم العة خ  و 
 .ن2) ع  ضع  ضيال كتا  ا جامع ا ل ا

 ن   ا الجمع ال ف ات عا الت افوف  ع تاخلال مش لتاش كتا ا  ظ ر كيف تعامـه العـرب 
 .ن3)مع المفاهيم الواردة  لي م عةر ترخن عاة   ات ختت تاخلال الم اض

وم اليوفــان خالفــرل خال ضــاال خر ةــوا  ــع فال ــا  لــ) خجــاعر  الــ كر  ن العــرب تــا عر ــوا علــ
لغت م العربيةال خ ضـا ظ ـرش التاجـة  لـ) ختـع ا لفـاا المكا اـة لمفـاهيم تلـق العلـوم المضاولـةال 

 .  ن4)خفعضع الموتود: تعييال لفع لمعض)

خعل) الر م مال كون الت افوف لم  تـاد  فـواد  لـق الوتـع  ـدن الـاكتور  يمـا م لـوب  
ا مال الو ائه شار  ل)  ن   : ن5)الااما  اعتماخا  ع ختع مش لتات م عاد 

ــا كمــا  عــه الضتولــون خالعرتــيون خالمتملمــون  ا خلــ): افتــراد   ــما  لمــا لــم  كــال معرخ  
 خ ير م.

الثافية:  ط   ا لفاا الاا مة للااللة عل) المعافع الجاعاة عل)  ـةيه الت ـةيا خالمجـا  
 الاعضية خ ير ا مما  تجا  عا اإل  م مال علوم خ ضون. كما  ع ا  ما  ال رعية خا  ما 

الثالثة: التعرلف خ ـو فاـه ا لفـاا ا عجميـة  لـ) العربيـة  ديـا  الو ـائه المعرخ ـة عضـا 
ــت مــال ييــص  الضتــاة خاللغــوليال خبدعــادة الض(ــر ايمــا يــوا  الم ــاض مــال مشــ لتاش فجــا ا  ل

 ــع الشــيا ة بلفــع عربــع  ــوا  كــان الشــيا ة الشــراية )الةضيــةن  لــ) عضشــرلال تمثــه ا خ  
ا مال تةـه  مـا العضشـر الثـافع ايمثـه التعرلـف خ ـوض عتعـر  ال تـص ل ـ عال  مخترع ا  خ موجود 

 العضشرلال ايما علع:
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 طر  ختع اللفع العربع  ع الم اض

  ما  دفتاج عضاما  راد العرب  وغ لفع عربع لمف وم جاعا ات عوا  ع  لق  يا  خ يلتيال 
ا تعمالا لتسـمية مف ـوم جاعـا اف  ت ـا مـال    ـو  عربيـة معرخ ـة  ف مـال مش لح لم  سة  

خيااش  ا اةال خ  ا ما فعةر عضا  اال تتاا ال خإما  دعادة ا تعما  لفع تا م  سـي   خ مركـف 
 .ن6)للتعةير عما ا تجا مال مفاهيمال خ  ا ما فسميا  اإلييا  

علــ) معضــ) جاعــاال ايمــا   ف ــا  لفــع عربــع جاعــا للااللــةتتمثــه الو ــيلة ا خلــ)  ــع 
  مكال  ن فسميا )التوليا اللف(عن مال ف   ات اد   س    ة  ع:  

 التركيف-3  الضتت -2 االشتاا  -1

ا ـتخاام لفـع عربـع تـا م عةـر  كسـا ا داللـة جاعـاة ايمـا  ما الو يلة الثافية  تتمثه  ع 
 اللع التع  ش ر ا:ن مال ف   اعتماد توافيال التغيير الاالتوليا المعضوف  مكال  ن فسميا )

افتاــــــــــا  -3  تو يع الااللة-2  تضيي  الااللة -1
 الااللة

 اـا  - عضـع ا ـتخاام لفـع عربـع تـا م  معضـ) جاعـا -ايما عتشه  جافف التوليا المعضوف 
 خردش  ع الم اض مش لتاش عاة تو عت بيال ال ر  الث  )التضي  خالتو يع خاالفتاا ن.

الةن  اـو  الت ـافوف  الر ـالة  ـع ا  ـه خمما جا  عـال طرلـ  التخشـيص مش لح)الر ـ
ــ) تواعــا  ــالم م الم ــتمه عل ــا    ــع ا ــ  ه العلم ــرال خفشــت   ــ) الغي ــ    ر ــه  ل المــ م ال

 ن7)علمية 

خمش لح)الغزخن  او  الت افوف  الغـزخ  ـالفتح خ ـكون الـزاف المعجمـة لغـة تشـا الاتـا  
 ن8)مع العاخال فص  ع عرض ال رد  اتا  المفار 

طرلــ  التو ــيع مشــ لح)التثولفنال  اــو  الت ــافوف  التثولــف  ــو الــاعا  خممــا جــا  عــال 
مصفو  مال الثوب  دن الرجه   ا كان جا  مستغيثا يرك  وبا را عا عا ا ليـرا  المسـتغا  ايكـون 

 ن9) لق دعا  لاال  م كثر يت)  م) كه دعا  تثول ا 

ا  مـيال عخفـ  ب ـا خمش لح)التلفن  او  الت افوف  التلف  الفتح خ كون ال م  خ كسر 
 خ  ا مما ايا تو يع داللة المش لح. ن10)الع اال  م  م)  ا كه  ميال 

خمما جا  عال طرل  االفتاا  مش لح)الجضاهن  او  الت افوف ... ختا  طل  ا ط ا      
الملمة عل) ع(متيال عةر ان مال  ت د ال( رال  يـا ما مـال اليمـيال خا فـر مـال اليسـارال خإفمـا 

 ن11)ن  ف ما  مثا ة جضايع ال ائر المفتوييال تيه ل ما الجضايا
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ختا  ختـح الت ـافوف  ضـا علـة االفتاـا  خ ـ) الم ـاب ة بـيال الع(متـيال المـ كورتيال خبـيال 
جضايع ال ائر  الض(ر لما  ة  عرتا مال  مثلة فجا  ف ا تتشه اتشـاال خ ياـا  ـالتغير الـااللع 

ا   عــالت ايــا مــا يــا   ــع ختوافيضــا الموتــتة لــا ل ــ ا  اــا فشــص ال تــص ل ــا  شــ  مســت
 مش لتاش الم اض مال تغير داللع.

 ما ايما عتشه  جافف )التوليا اللف(عن  عضـ) ختـع )افتـرادن لفـع جاعـاذ  اـا عةـر عـال 
 ــ   الو ــيلة   ــر   ــ   تمثلــت  ــع االشــتاا  خالضتــت خالتركيــف خايمــا علــع  ــوض عتعــر  

 ال تص لمه عضشر مض ا   ع  مال التفشيه.

 االشتاا 

تاا   ع اللغة  ـو    فـ  شـ  ال ـع  خ ـو فشـفاال خاالشـتاا  ا فـ   ـع الخشـومة االش
خ  ا المعض) اللغوف تـا  ن12) ميض ا خشماال  مع ترك  الاشا. خاشتاا  الترض مال الترض  ف  مضا

 .ن13)يا (ت عليا المعاجم العربية دخن  ن  تا  ايا  ف تغيير

خايا به تعادش تعرلفاتا تا م ا خياعث ا  ما معض) االشتاا   ع اال   ه  لم  تا بتعرلف 
 ـن  ن االشتاا     و  ن فجا بيال 815خإن كافت كل ا تاخر  ع  طار خاياال  كر المياافع )ش 

اللف(يال تضا   ا  ع   ه المعض) خالتركيف  ترد  يا ما  ل) ا فر  المردخد م ت  خالمردخد  ليا 
ــا  فــ  الت ــافوف  ــا خعض ــا خ خرد الســيوطع فن 14)م ــت  مض ــاف تعرلف ــان التويي ــع يي ــ   عــال  ب ا

االشتاا   صفا    ف   يغة مال  فر  مع اتفات ما معضـ) خمـادة   ـلية خ ياـة تركيـف ل ـا ليـا  
 الثافية عل) معض) ا  ه بزلادة  مفياة  جل ا افتلفا يرخ  ا  خ  ياة تركيف ل ـا ليـا   الثافيـة 

خ  ياة كضارب مال ترب خيـ ر مـال يـ ر عل) معض) ا  ه بزلادة مفياة  جل ا افتلفا ير  ا  
 ن15) خطر  معر تا تاليف تشارلف الملمة يت) عرجع مض ا  ل)  يغة  ع   ه الشيغ ... 

 خ  ع ارة  فر   و   اتت اد  رد مال   ه عاخر  ع تشارلفا يـرخض  لـق ا  ـهال ختيـه 
 ن16) و  ف  كلمة مال  فر  بتغيير ما مع التضا ف  ع المعض) 

خ يـوا  تركية ـا مـع مراعـاة تـرخرة خجـود  ن17)ر يـو    ـو  الملمـاش االشتاا    ن عاخ 
مضا  ة بيال الم ـت  خالم ـت  مضـا  ـع اللفـع خالمعضـ) ختـرخرة ترتيـف التـرخض ا  ـلية بـيال 

 الم ت  خالم ت  مضا.

االشتاا   عا ب لق   ميزة العربية خال رلاة المصلو ة  ي ا  ع  وغ الملماش ختوليا ا لفاا 
خليست   ن18)لمعافع المتضوعة ختتاعا ا ختخشيش ا ختاولت ا لتعةر عال كه جاعا للااللة عل) ا

العربية خيا ا  ع التع افتشت ب    الميزة  ع التوليا الااللع خالتعةير عال المعافع المثيرة به 
 ن االشـــتاا   ـــمة مميـــزة للغـــاش الســـامية  عامـــة لمضـــا  ـــع العربيـــة  ختـــح مـــال  ير ـــا مـــال 
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اال  ال علـ) الاليـه السامياش   اللغاش ال سامية  مسـكت عـال اشـتاا  الجاعـاال  ـع  مـان تـا م جـا 
مال ا خ ان كالمشادر خا فسابال  ص  تت جملة   مائ ا متاخدة ال عـزاد علي ـا  ال الاليـه  ـع 

خعلــ) عكــس  لــق فجــا  ن   العربيــة  كثــر لغــة  ــامية ا ــتثمرش اإلمكافيــاش  ن19)المــاة ال وللــة 
ممـا   ـ م   ن20)ياة م(ا ر الت ور التع عمت جميع فوايع التياة  التع عت ع ا االشتاا  لم 

 بضشيف خا ر  ع تمولال المش لح العلمع.

خايمــا علــع  عــر   مثلــة مــال المشــ لتاش العلميــة الــواردة  ــع الم ــاض ختــا  تــت عــال  
 طرل  االشتاا  اللف(ع. 

  خال : المشار الشرلح :

خمشـار كــه ن 22)ر  ـا مـال الشــاخرال خكوفـا موتــع ا  ف ظن21)المشـار  ـو موتــع الشـاخر
ا  شع    لا ال ف  خرج مضا خالمشار  ع اال ـ  ه  ـو اللفـع الـ ف عـا  علـ) التـا  مجـرد 

ــا  فشــر فشــر ا ... ال  خ تاــاعر ا فتــو:  –عــال الزمــانال متضــمض ا  يــرض  علــا لف( ــاال فتــو   ــم   م 
ا مما ي ض  غير ال فتو: خ ف  ـفة  –فا م فشام ا  ا  –تاته تتاال  ..  خ معوت   ـ ح تسـةيت 

 ...  لخ.

خب لق    ح المشار   لـ  عضـا الضتـاة  علـ) المفعـو  الم لـ  خلسـم) يـا  ا خيـا اف ا   
خبــالض(ر  لــ) مــا يــوا  الم ــاض مــال مشــ لتاش فجــا ا تــا جــا    لة ــا علــ)  ــيغ  ن23)خ عــ   

ــان ا ــتخاام الت ــافوف  ــا خإن ك ــيال مشــار الفعــه المجــردال خ فــر لفعــه مزل المشــارال مو عــة ب
 مشار المزلا جا   شورة كةيرة.لل

ختا  اا :  ن مشار المزلا دا  عل) )ا م معض)ن مال  علاال  ـ   ـر  بيضـا خبـيال المجـرد 
 ــع داللتــا علــ) ا ــم المعضــ)ال خفاــو :  ن ا ــم المعضــ) مــال المجــرد  ســي ال خا ــم المعضــ) مــال 

جرد خالمزلـا مـال خمرجع  لق  ل)  ن   العربية ال تسوف  ع اال تعما  بيال الم ن24)المزلا مركف 
 ن25)المشادر 

 مشادر خردش مال الفعه الث  ع المجرد 

الف ـــمال الةتـــرال الا ـــفال التـــركال ا  ـــهال ا كـــهال ا فـــسال ا لـــمال الف ـــمال ا مـــرال ال تـــصال 
 الةراعةال الةر ال ال س ال الثةوشال اليةو ةال التماال الضرخرة.

 مشادر خردش مال الفعه الث  ع المزلا: 

 ف ) ّعهن ال ف مشار  )تفعيهنالفعه الث  ع المضع -  
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ا  ـــع الم ـــاض ييــص تعـــا  عـــاد ا    ُ عــّا  ـــ ا المشــار  كثـــر المشـــادر القيا ــية خرخد 
اال ختا جا   عض ا مصلو  ا مسـتخام ا  ـع اللغـة ا دبيـة مثـه التجولـاال التجرلـاال  الس عيال مش لت 

 يح. التصكيا  التصليفال التتليهال التردعاال التسييرال التسةيحال التااعرال التوت

كمــا جــا   عضــ ا  ــع  ــورة  يــر شــائعة مثــه: التعكــيسال التثولــفال التثايــهال التلييــفال 
 الت ةيعال التمليسال التوشيع.

كما جا  مال  عل ا المعته ال م مشادر عل) خ ن )تفعلةنال خ لـق  عـا يـ ض  ـا  التفعيـه 
 –تعرلة  –كية تز  –خاال تغضا  عض ا بزلادة تا  التصفيص  ع  فر المشارال خمال  مثلتا : تعا ة 

 تولية. –تورلة 

تفسـرةن مـع م ي(ـة افت   مـا  ـع  –خ ضاك مشادر جا ش عل) الشورتيال مثه )تفسير 
الااللة ييص عةرش الشيغة ا خل) )تفعيهن علـ) علـم متعلـ  بتوتـيح كتـاب اللـا ذعـز  خجـه ذ 

 ما ـه مـا  ال  ما الشـيغة الثافيـة )تفعلـةن  اـا عةـرش عـال مشـ لح طةـعن26)خلت ع علوم ال رلعة
ف ل  عليا العيضة  ع عشرفا التاترال خعر ا الت ـافوف  صفـا   شـع  عخفـ  مـال بـو  المـرل  

 .ن27)لتفسير يالا 

 الفعه الث  ع المزلا  ترض ف ض التضعيف –ب 

مفاعلةن ختا دلت     الشيغة المشارلة )مفاعلـةن علـ) الم ـاركةال خجـا   - اعه ( -1
 –المســاخمة  –المســاتاة  –خمــال  مثلت ــا: المزارعــة    لــف مشــ لتات ا  ــع  ــيا  المعــام ش

 –المكات ــــة  –الماا ضــــة  –المفاختــــة  –المغال ــــة  –المضــــاربة  –المشــــا تة  –الم ــــا  ة 
 .مزاعضة –مرا تة  –الماابلة  –المعاملة 

 

 – بـاا   – ييـا   –  عـا ن خ لـق  ـع الفعـه الشـتيح خمـا خرد مضـا:  بـااد  –)  عه  -2
 ترار خمما جا  مشارا للفعه المعته العـيال  –  رار  –  ضا   - د ام –دراك   – جماد – برا  

مضا  يغ عل) خ ن )  الةن ييص ي  ت العيال  ع المشار  عا فاه يركت ا  ل) الفـا  خعـو  
  تامة.– تالة  – عادة   – فالة – يالة  - جا ة –عض ا بتا  التصفيص  ع  فر  مثه:  جارة 

 

 ا  تر يالالفعه الث  ع المزل -ج

الفعــه الث  ــع المزلــا  تــر يال لــا فمســة  خ انال    ــة مض ــا تةــا  ب مــزة الو ــهال خالرا ــع 
 خ    ا خ ان  ع:  ن28)خالخامس عةا ن  التا  الزائاة



 

                    –                                     (                   ) 
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اففعا ن  صتع   ا الو ن لمعض) خايا  و الم اخعة خال  كون  ال لزام ا خالمراد  –)اففعه -1
تــص ير الغيــر  خ بتعةيــر  فــر ا ــتجا ة المفعــو  لتــص ير   الم اخعــة عضــا علمــا  التشــرلف تةــو 

ا  ـع: افتـراض افتـ    –افت ـا   -الفاعهال ختا خرد مال     الشيغة  ته مال ع رلال مش لت 
افعكـال  –افعاـاد  –افشااد  –افستاب –افسجام  -افزعاج –افاماج  –افخ د  –افخفا   –
 فا ب .ا –افا اد  –اففعا   –اففشا   –اففجار  –اففتاه  –

 –ابتــزا   –ا تعــا ن خممــا خرد مضــا  ــع الم ــاض مشــ لتاش مثــه: ابتــاا   –)ا تعــه -2
ــــت    ــــاد  –اب ــــا   –اتشــــا   –اتســــاد  –اتتــــاد  –ات  ــــا   –اتف ــــال -اجت ــــاد  –اجت   ايت 

 افت ج. –ايتمار  –ايتساب  –ايترا   –ايترال  –ايت اك  -

ا مـرال  مـا مـال شـق  ن  ضـاك  رت ـا  ( ر  ع     المشادر داللة ب   الج ا خال لـف  ـع 
بيال )با ن التع تويع الس ولة خاليسر خكصفا عمه توقف للت(ـة  ـم بـا ال خبـيال )ابتـاا ن التـع 

 تويع  ع ا فر  عل)  ف ا  مال  خ  ا مر خ لق  تتاج  ل) ج ا خطلف. 

تفاعهن ختا جا ش  ـ   الشـيغة لعـاة معـان   ضـاك مشـادر  كر ـا الم ـاض  –)تفاعه -3
 –تضـا د  –تضـاظر  –ل) الم اركةال خ و المعض) الرئيسع ل    الشيغة مال  لـق: تسـامح دلت ع
 تواطخ. –تضا ر  –تضا ف 

ا للااللة عل) يشو  ال ع   ختا جا ش  ع  المش لتاش ا فر  مال     الشيغة   ض 
 توالع  –تما ف  –تاافه  –تارلجي ا خمتتا ع ا مال  لق : تواتر 

تيا ـر  ف  –شيغة عل) اتخا  ج ـة معيضـةال مثـه: تيـامال كما دلت مش لتاش مال     ال
  ف  جافف اليميال  خ  ف  جافف اليسار.

ــه -4 ــهن  شــاغ الفعــه بزلــادة التــا  خالتضــعيف كمــا  شــاغ مشــار   الشــورة  –)تفع  تفعُّ
ففس ا مع تم ما تةه ا فر ختا دارش   لف المش لتاش الواردة عل)  ـ ا الـو ن يـو  داللـة 

 التماد. –التمسر  –التفتت  –مال  ورة  فر   فتو التغير التتو  خالتةا  

خلضارج تتت  ـ   الااللـة   ضـا مشـ لتاش   عـا  دلـت علـ) الشـيرخرةال مثـه: تعاـه  ف 
 تشوض  ف اتخ  الشوض ردا   لاال خالمش لح  ضا دا  عل) ات اد الم  ف. – ار  ا عاه 

ا م ت ا مال ا م جاما  ـيغ علـ)  ـ ا خمما تجار اإلشارة  ليا  ن الت افوف  خرد مش لت  ا 
 الو ن خ لق المش لح  و التتجر  ف الشيرخرة مثه التجر.

ا ع  ن خ لق الو ن  كثر ما  اع  ع ا  عا  الاالـة علـ) ا لـوان فتـو ايمـّر  –)ا عه -8
ا فرار خمال ف   ا تعرا   بضيـة المشـار  ـع الم ـاض فجـا الت ـافوف  –ايمرارال خ ا فّر  –

 لو ن )ا ع  ن للااللة عل) مش لتاتا.لم  ستخام   ا ا
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 الفعه الث  ع المزلا بث  ة  يرض  –د 

الفعــه الث  ــع المزلــا بث  ــة  يــرض لــا  ــع لغــة العــرب  ربعــة  خ ان تةــا  جميع ــا  ــصلف 
 الو هال خ ع: 

 )ا تفعهن بزلادة ال مزة خالسيال خالتا .

 )ا عّوعهن بزلادة ال مزة خالواخ المضعفة 

 دة ال مزة خالواخ المضعفة.)ا عّو ن بزلا

 )ا عاّ ن بزلادة ال مزة خا لف ختضعيف ال م

ا  خ ش ر     ا خ ان  يغة )ا تفعهنال ختا خرد مض ا  ع الم اض   عة خ   ون مش لت 
جــا ش علــ)  ــيغة المشــار )ا ــتفعا ن خلــم عــرد ايــا  ير ــا مــال  ــيغ الث  ــع المزلــا بث  ــة 

  يرض.

 –اال تتسـان  –اال ـتخاام  -اال ـتثضا   –اال ـتت اد  – خ    المشـادر  ـع : اال ـتتار
اال ـت راد  –اال تشـضاد  –اال تشـتاب  –اال تسـاا   –اال ترفا   –اال تاال   –اال تخ ار 

 –اال ــتفراغ  -اال ـتفتا  -اال ــتغرا   -اال ـتعما  –اال ــتع    –اال ـتعااد  –اال ـت( ار  –
 –اال ـتيفا   –اال ـتض ا   –اال تاشـا   – ـتارا  اال –اال ـتق ا   –اال تف ام  –اال تفسار 
 اال تاضاض. –اال تي د  –اال تي   

خمما خرد مشار ا  )ا تفعهن المعته العيال  اا فالت يركة عيضا عضا المشار  ل) الساكال 
ـا عض ـا خ ـ   المشـادر  ـع:  الشتيح تةل اال خي  ت العيال خجئ بتا  التصفيـص  ـع  فر ـا عوت 

 اال تاامة. –اال تغا ة  –اال تعارة  –اال ت اعة  –اال تاارة  –تالة اال ت -اال تتاتة

 مشادر خردش  ع الفعه الرباعع: 

ـا مـال المزلـا  ـو   لم عرد الفعه الرباعع ا  و   و  مش لح )ترجمةن كما لم عـرد   ض 
 التسله. –التزله  –   ة مش لتاش جميع ا دلت عل) التركةال  ع : التخله 

 اعه : افي ا: ا م الف

 ن ا م الفاعه مال الث  ع 1)

 كثر الم اض مال  عراد ا م الفاعه مال الفعـه الث  ـع المجـرد بـو ن ) اعـهن ييـص تاربـت 
الماةال خل يع  ن جميع     المش لتاش جا ش علـ)  ـورة اإل ـرادال خإن تضوعـت بـيال المـ كر 

عل) جافـف الو ـف خالمخفص؛   ا مال ييص الةضية  ما مال ييص الااللة  اا ركزش المش لتاش 
 ع ال ع  الم كورال ختـا ظ ـر  لـق  ـع مشـ لتاش ال ـف ييـص عةـر عـال  كثـر ا دخلـة  ا ـم 



 

                    –                                     (                   ) 
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الجامـا  –الفعه  وا  مال الث  ع  خ مال  ير  كما  ضر   ما خرد مال الث  ع )الجـا ب الجـالع 
 السائه ....ن –الرادد  –الاا   –الاا ع  –التا   –

الااللة عل) مش لتاش علم ال ياة )الفلـقن  الثافيـة كما افتص ا م الفاعه مال ا عااد  
خالثالثة خالرا عة ...  لخ جميع ا مواتع لاخران ا  ـ ك. خلسـتثض) مـال  لـق مشـ لح )العاشـرن 

َ ا اإلمام عل) ال رل   ف   اتة التجارال خ م َض م مال اللشوت   .ن29)ييص د  عل)  مال فش 

 ن ا م الفاعه مال  ير الث  ع: 2)
 كثر الم اض مال ا م الفاعه الث  ع المجرد فجـا   ـصتع  ـا مـال  يـر الث  ـع  عل) ييال

اال تو عـت بـيال الث  ـع المزلـا  تـرضال خالمزلـا   شورة  ته؛ ييـص لـم تتجـاخ  الثمـافيال مشـ لت 
 تر يالال خالمزلا بث  ة  يرضال خل يع  ع     المش لتاش  ن الت افوف يرت علـ) توتـيح 

 الو ن خالمشارال  خ  االكتفا    الو ن  ا  خمال  لق:بضية  عض ا  ما  الضص عل) 

 ن30)  المت ا ا : ا م  اعه مال الت ا ا 

 ن31)  المتشرض: عل)  يغة ا م الفاعه مال التشرض  

 ن32)  المعجزة: ا م  اعه مال اإلعجا   

 ن33)  الممثه: عل)  يغة ا م الفاعه 

 ن34)  المتف : عل)  يغة ا م الفاعه 

 ـتخاام  ـيغة ا ـم الفاعـه  ـع الااللـة علـ) مشـ لتاش ال ـفال  ن ما  ة   كر  يو  ا
ا  ع المش لتاش الواردة عل)     الشيغة مال  ير الث  ـع مـال  خبخا ة ا دخلةال فجا  خاتت 

  لق: 

 –المفـتح  –المغلـع  –المرفـع  –المخ ـال  –المخـار  –المتمـر  –المتلـه  –)المجيف 
 المض ف ...ن. –المل ف  –الماوف 

جميع     الشـيغ جـا ش معةـرة عـال ا  ـر الـ ف  تا ـا الـاخا   ـع الةـانال  خالم يع  ن 
  وا  كان   ر ا ظا ر ا كالمتمر خالمغلعال  خ  اطض ا كالمخار خالمتله.

  الث ا: ا م المفعو  :

 ا م المفعو  مال الث  ع المجرد  -1

ــغ عــاد ا الخمســيال  ــو  بل ــ) خ ن مفع  خرد الم ــاض مشــ لتاش جــا ش عل
اال جميع ا  مال الفعه الث  ع المجردال ختا تعادش داللت ا  مض ا ما د  عل) مش لت 
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المجــــ خبال خمض ــــا مــــا د  علــــ)  –المعلــــو  –خ ــــف لمــــرل ال مثــــه: الم  ــــون 
ــــه: المتفــــوا  ــــرخك  –مشــــ لتاش شــــرعيةال مث  –المســــتور  –المســــةو   –المت

 المعرخض... –الم  ور 

 –كما دلت  ع      الشيغ عل) مش لتاش لغولةال مثه: المضاـوت  
 المت خض ... –المج و   –المعلوم  –المو و   –المضاو  

 ا م المفعو  مال  ير الث  ع -2

عل) ييال كثر ا م المفعو  مال المجرد  ال  فـا خرد مـال المزلـا  شـورة  كثـر 
اال خممـــا ع يـــع علـــ)  ـــ   المشـــ لتاش يـــرت  ييـــص جـــاخ  الســـ عيال مشـــ لت 

ار خ ـ ا مـض ت لـم الت افوف علـ)  كـر الشـيغة الشـراية للمشـ لح مـع  كـر المشـ
 عت عا مع المش لتاش الواردة مال الفعه الث  ع المجردال خمال  مثلة  لق: 

 ن35) المجتص: ا م مفعو  مال االجتثا  

 ن36) المجاد: عل)  يغة ا م المفعو  مال التجاعا 

 ن37)  المسضا: عل)  يغة ا م المفعو  مال اإل ضاد  

 ن 38)  المعم): ا م مفعو  مال التعمية  

المشــ لتاش الــواردة مــال   ــما  ا عــااد علــ)  ــاب التفعيــه  ختــا دلــت 
 –المســ ع  –المســال  –المخمــس  –علــ)  ضــون ب ميــة متا ــةال مثــه: المثلــص 

  المثمال.

ا  ن   لف المش لتاش الواردة مـال  يـر الث  ـع علـ)  ـيغة  كما  ( ر   ض 
 –المجـــرد  –المجـــاد  –ا ـــم المفعـــو  جـــا ش مـــال  ـــاب التفعيـــهال مثـــه: المثةـــت 

 الملمع ... –المكةر  –المعرب  –الم كر  –الماخر  –لمترض ا

 را ع ا: الجمود :

ــرة مرخر ــا   ــع الم ــاض  كث ــواردة   ــة ال ــزش المشــ لتاش العلمي ــا تمي لا
مجموعـةال خل يــع  ـع  ــ   الجمـود فــارة خرخد جمـع المــ كر السـالم   خ ــو مســلق 

تتشـار ا ـتعمالا طةيعع  ن   ا الجمع ال  ستخام  ع مجا  المش لح العلمـعال ال
علــ) جمــع مــا  عاــهال  مــا الجمعــان ا فــران )جمــع المخفــص الســالم خجمــع التمثيــرن 
  مــا خعــا  لمــه مــواد المــون خلســت يع العــالوم  ن  شــف  ــع  خ اف مــا كــه مــا عرلــا 

 .ن39) جمعا مال مفرداش 



 

                    –                                     (                   ) 
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ـا عـام ا ـتخاام الت ـافوف للفـع الجمـود  شـورة مفـردة   كما ع يـع   ض 
اعت ار   ن اللفع تا  ار تال  ا لمعض) معـيال ال عتتاـ   ـد راد ال  مرجع  لق ربما  ل)

 –الجضائـف  –الةيضاش  –ا  اعيه  –ا برار  –ا ئمة  –ا فيار  –مال  لق: ا باا  
 –السـكوب  –الـرخا    –الـاخالع  –الخـواتيم  –الخياالش  –الخرا اش  –التسياش 
 الضضائال.

 الضتت: 
ال خالضتت  مش لح عربع ن40)التوليا اللف(ع  عا االشتاا  و الو يلة الثافية مال خ ائه 

مولا  ع داللتا عل) المعض) المراد مضاال ختعا اللغولون الااام)  ع تو  معضا  
خ كر ابال مض(ور عاة معان  ن42)خ  ه المادة عا  عل)  َفْجرو شع  ختسولتا  تاعاة ن41)اللغوف 

خالةرفال خالضربال خال  عال خال تم ...  تاخر يو      الااللة مثه: الض رال خالا رال خالا عال
 .ن43) لخ 

خلعضع الضتت  ع اال   ه  افتزاد كلمة جاعاة مال مجمود يرخض كلمتيال  خ  كثر مع 
خلعا ابال  ارل مال الرخاد الاائليال  فمرة  ن44)المضا  ة بيال المصفو  مضا  ع اللفع خالمعض) مع ا 

لعرب  ع ك م ا  اعت ار  فا عر   ن  ييص عا   ضة مال  ضال ا ن45)الضتت  ع اللغة العربية
ال مال  لق  )الضر امن: ا  اال    ا ن46)ا شيا  الزائاة عل)    ة  يرض  صكثر ا مضتوش

ختا كتف  ع الضتت كثير مال علما  العربية  ن47)مضتوش مال كلمتيال: مال تغمال خترم... 
السكيت   ـن... كما كتف ابال 895 مثا  ابال  ارل خ بع عل) ال( ير الضعمافع )ش 

خابال ديية  ع التضولرال  ن48) ـن  ع الت  عف802 ـن  ع    ه المض  ال خالتةرلزف )ش244)ش
 .ن49)خالسيوطع  ع المز ر

ال ختا لجصخا ن50)  ن  الضتت ظا رة لغولة معرخ ة لا  علما  العربية الااما  خا تموا  ا
ا االفتشارال خ طلاوا عليا  ليا  تعةير ا عال جمه كثر دخراف ا عل) ا لسضةال  صشارخا  لي ا ب  

خال ف دعا م  ل)  لق   عام جوا  اشتاا  كلمة مال كلمتيال  ع  قيسة  ن51) )الضتتن 
 ن52)التشرلف 

ختا افتلف علما  العرب  ع ختود الضتتال   ضاك مال ر ضا  تجة  فا: ليس مال 
 اال فشائص العربيةال خ ير م ئم ل ةيعت اال خلم تعرض العربية مضا  ال كلماش تليلة ال 

علي اال خا ا ما ختعضا كلماش مضتوتة اال تعما  ال  مكال  ن فّرد مع(م ا  ل)   ول ا التع 
 ن53) ف ش مض اال خبالتالع ال عتمكال الاارئ مال التو ه لف م المعض) مال ف   اللفع.
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 الر م مال     التجت الم كورة  دن  ضاك المثير مال الملماش المضتوتة  ع لغتضا العربيةال 
برمائعنال خالتكم  –المثا  :  تا ما فتتت )ال سملة خالتوتلةن خياعثا )  رخ  يوف   عل)  ةيه

 ن54) ع الضتت ال خ  السليم .

 عضع   ا  فا لاةو  اللفع المضتوش عليا  ن  كون  ليما خ تيتا خمتوا اا مع اللغة 
 العربية.

ضا الضرخرة خفجا مال ج ة  فر   ن مجمع اللغة العربية  الاا رة  جا   خخا   عليا ع
 ن55)العلمية.

 ن 56)خللضتت مجموعة مال الوظائف خالفوائا مال بيض ا.

 * عر ا العربية  الغض) خالت ور خاالّتساد.

 * عتيح  بضائ ا المسا مة  ع التضارة خايتوا  ما  شار مال العلوم.

خبالض(ر  ل)    ام     الو يلة  عضع الضتت  ع  يا ة المش لح العلمـع فجـا ا تليلـة 
ا     عتضا   دخر ا فا ة   ا ما تورفت  الو يلة السا اة  ف االشتاا ال مرجـع  لـق  لـ) الض 

كون العربية لغة تاوم عل) االشتاا  دخن التركيفال خل ا كان الضتت    ع السامية  ته مضا  ع 
 ن57)ا رلةال خكان  ع العربية  ته مال كه ما  و مضا  ع  ائر السامياش ا فر   

ال مش لتاش مضتوتة  ع الم اض    لم تتجاخ  ع رة مش لتاش  ع عخكا  لق ما خرد م
فضـم  كثــر مــال    ـة  الض مشــ لحال ت ــكه  ـع مجموع ــا جملــة مشـ لتاش الم ــاضال خ ــ   

 المش لتاش المضتوتة  ع: 

ا  لــع  مــاال  كــون مســةوت ا  العــام. اعلــم  ن الموجــود  تســام    ــة ال  .1
 تافا ختعـال)ال  خ ال   لـع خال  بـاف خ ـو را ع ل اال  دفا  ما   لع  باف خ و اللـا  ـ

الــافياال  خ  بــاف  يــر   لــع خ ــو ا فــرةال خعكســا متــا   ــدن مــا  ةــت تامــا امتضــع 
 .ن58)عاما 

 شار ابال  ارل  ل) اعت ار  لق المش لح ليس  قيالال  او :  خ ما ا    ال ف  و 
 ـصرادخا الضسـ ة  ليـا الاام  ا  ه ليس  قيالال خلمضا ك م موجز مةا ال  فما كـان )لـم عـز ن 

 ن59) لم  ستام 

كما فاه عضا السيوطع  ع المز ر تولـا   ... خ يسـف  ف ـم تـالوا للاـا م لـم عـز ال  ـم 
ـا  ف ـا  فـف  عضسف  ليـا  ـ ا  لـم  سـتام  ال  االفتشـارال  اـالوا: عزلـعال  ـم  بـالت اليـا   لف 

 ن60) االوا   لعال خ و كاول م  ع الرمح المضسوب  ل)  ف عزن: َ َ فّع 



 

                    –                                     (                   ) 
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خ ـــ ا  ن61)الة  ـــمية    ـــع  رتـــة المعتزلـــة مـــال   ـــتاب  بـــع  اشـــم  .2
المش لح  ختز  ع ارة ) ت اد  بع  اشـمن  ـع كلمـة خايـاة مـال فـ   الضسـف  لـ) 
المضية  عا االكتفا  مال لف(ة ) بعن  ترض ال ا ال خي ض يرض المـا  ـع ا ـم العلـم 

 ) اشمنال خإتا ة  ا  الضسف ختا  التصفيص.

تةيـه الضتـت الضسـةع. خلمكـال  ن  شـاغ مـال المشـ لح  خلعا  ـ ا الضتـت مـال
  علا عل) خ ن )تفعلهنال اياا : )تة  من  ف  ار مت ع ا للة  مية.

ا  .3 الةــيال بــيال    اليــا  المخففــة الســاكضة خ مــا ا ــمان جعــ  ا ــم ا خايــا 
خبضيــا علــ) الفــتحال  اــا   ــ ا بــيال بــيالال  ف بــيال الجيــا خالــردف ال ال مــزة المخففــة 

بيال ... تا  الشر يون بيال بيال  و التس يه   ل  عل) تسم مال  ُتسم)  مزة بيال
ا  اال خلاا  لا التاليه خالتل يف   ض   ن62)اإلمالة   ض 

ع يع عل)   ا المش لح كوفا افتشار ا لتعةير بيال ك ا خك ا  تم اال تغضا  عال  كـر 
رافــا علــ) اللف(ـيال خ داة الع ــف الرا  ـة بيض مــا مــال فـ   تمــرار ال(ـرض  اتــا خلمــا كثـر دخ 

ا لسضة ف(ر ا لتعاد دالالش ا تخااما    ح  مثا ة الملمة الواياة الاالة علـ) التو ـ  بـيال 
  مرلال.

ـه  خال  ... خلاـا   .4 الف لمة    ع  ع ك م العلما  عراد ب ا  جمـا  مـا ُ شّو
  ضُا  ن الف لمة  معض) مجمه الم م خف  تا ... ختا عراد ب ا الضتيجـة لمـا  ـة  

ْثـهو َمـا  مال الم م خالتفرلع علياال كاولا تعال) )َ َمالو اْعَتَا  َعَلـْيُمْم َ اْعَتـُاخْا َعَلْيـاو  ومو
 ــع ياشــية  -ريمــا اللــا تعــال)-ن تــا  موالفــا َجــّا  194اْعَتــَا  َعَلــْيُمْمن )ال اــرة 

الةيضاخف عل) تولـا: )خ ـو   لمـة التارلـر ...  لـخن  عضـع  ن   لمـة التسـاب كمـا 
يه الساب  ك لق يكم االعتاا  متفرد عل) تولا تعال)ال خالترماش تتفرغ عل) التفش

 تشات فتيجةال خليس معضا   فا  جما  لما تاام    ال تفشيه ايما تاام. 

خ  لمة التساب  ع مجمه تفا ـيلا  ـصن  اـا   عـا ا:  ـ لق كـ ا خمـال   لمـا 
َلـةك التساب تولا تعـال) ) ـَياُم َ َ َ ـةو 191ن  )ال اـرة توْلـَق َعَ ـَرةك َكامو ن  عـا تولـا: )َ شو

   ن63)ن 191َ   اٍم  وع اْلَتتّو َخَ ْ َعٍة  وَ ا َرَجْعُتْمن )ال ارة 

خلاا عا  الت افوف اللفع مضتوت ا ييال  شار  ل)  ن    الف لمة مصفو ة مال تول م   لق 
 ك اال كال سملة خالتمالة  

تصفرخن  ن لفع الف لمة مضتوش مال تول م:  ـ لق عتف   لق مع  ما  كر  اللغولون الم
 خ ع  لق  بلغ  شارة  ل)  دراك الت افوف للمش لح المضتوش. ن64)العاد ك ا خك ا 
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المــا     ــو عضــا الفا ــا  موجــود  ميــه  ليــا ال  ــع خلجــرف ايــا الةــ   خالمضــع  .8
 ع  تر الـارر ايخرج التراب خالرماد خالمضفعة خفتو ا خالميتة التع ماتتال يتف  فف ا ... خ 

  ن65)الما  ما  ميه  ليا ال  ع  وا  كان مضاوال   خ عاار ا 

عل) الر م مال  ن الت افوف لم  عّا لفع المـا  مـال المشـ لتاش المضتوتـةال   دفـا مـال 
ا مـال الميـه  –خلمـال ا  ـتا  الـاكتور: عةـا الشـةور شـا يال  –ف   التعرلـف جعلـا م ـتا 

لا خج اتا ييص اعتةر  مضتوت ـا    ـ ا علـ)   ـال   كر  ع   ا المش لح ر   ا -ريما اللا
 ن كلمــة )مــا ن  ــع فتيجــة فتــت لغــوف مــال عضا ــر متعــادة  ــع )مــا المو ــولة   الــ م 
الجارة    ف تمير عتشه  ال من  = مالـاال  خ مالـقال  خ مـالعال  ـم فتـت الضـمير لتسـتار 

 خ تـياد  خ ب ـائم ... الملمة عل) )ما نال مراد ب ا المتاد ال ف  ملمـا اإلفسـان مـال فاـود 
 ن66) لخ  م جر  توليا كلماش  فر  مض اال عل) ما تقيس اللغة مال ا  عا  خالجمود 

الماهية    ع مصفو ة عال )ما  ون  دلتا   ـا  الضسـ ة خيـ ض  يـا   .1
اليــائيال للتخييــف  ــم التعليــه كمثــه مرمــ)ال خإلتــا  التــا  للضاــه مــال الو ــيية  لــ) 

فوف بتةيـان الةضيـة الشـراية للمشـ لح خالـ ف عـز  خلاا اعتض) الت ـا  ن67)اال مية 
 لق االعتضا  كون المش لح مضتوت ا ييص فاه الت افوف عال المولوف عشام الـاعال 
خ ير  تول م.  ... خإفع  ظال  ن الماهية مضسـوب  لـ) لفـع مـا  دلتـا   ـا  الضسـ ة 

لفــع   لــ) لفــع مــاال مثــه لفــع مــا   ا  رلــا  ــا لفــع علتاــا ال مــزةال  ص ــلا مائيــة  ف
 جاب  ا عال السخا   ماال تلةت  مزتا  ا   لما بيض ما مال ترب المخرجال كمـا  اـا  
  اك هياك. عخلا   ن المييية ا م لما  جاب  ا عال السخا   كيف  ف   دلتـا   ـا  

 .ن68)الضس ة ختا  الضاه عال الو يية  ل) اال مية  كيف 

 ن عـال المعضعال    و عضا المتـا يال التـاعص الـ ف  اـا   ـع  ـضا   ـ .7
  نال خالشتيح  فا متشه  ن  مكـال م تـاة الـراخف المـرخف عضـا مـع برائت مـا مـال 
التـاليس لوتوعـا  ـع الشــتيتيال خفتو مـا ممـا  جتضـف ايــا عـال المر ـه تـا  ابــال 

 .ن69)الش ه ختا ا تعمه  ع عشرفا  ع اإلجا ة 

ا مال ا م مضتوشال ختا  ره ب لق الت افوف ييال تـا    خفاـه  عا   ا المش لح م تا 
 ن70)التاعص ب  ا ال رل   سم) َعضَعضة  فتح العيضيال  

  ن  العضعضة  ع المش لح المضتوشال خالمعضعال ا م م ت  مال الفعـه الربـاعع علـ) 
خ ن ) علهنال خالمش لح)العضعضةن  عـا افتشـار ا لتمـرار يـرض )عـالن فـ    كـر طرلاـة فاـه 

 التاعص.



 

                    –                                     (                   ) 
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خالمراد  ا االتتاد  ـع ال و و   و لفع مركف جعه ا م ا  عرض  ال مال  .5
ال اش  ف الشا  خ و التمه اإل جابع  المواطصة. ختا عراد  ا االتتـاد  ـع المف ـوم 
... ختيـــه  و ـــو معضـــا   ن  كـــون لل ـــيايال خيـــاة مـــال خجـــا  صتســـاما كصتســـام 

 .ن71)الوياة 

 ن   ا المش لح مكون مال تمير المفرد الغائف الم كر ) ون خكصفا افتشار لاولضـا 
س ك ا  لما ايتيت للتصكيا  ع الع ارة  عاد ك ا  و و ك ا  شار المش لح مضـتا   ك ا  و فف

 مال الضمير  ل) اال مية ليا  عل) التما ه بيال ال يايال.

ــارة عــال الت ــخيص خ ــو  .9 ــا  الضســ ة  ــع ع  ــة    ضــم ال ــا  خل ال ول
 ن72) الم  ور بيال التكما  خالمتملميال... 

 مف وم  اارب  ع داللتـا مـا  كـر  الم ـاض.  ستخام   ا المش لح يالي ا  ع عشرفا 
خلعا   ا المش لح مـال  ـور افتـزا  الع ـارة ييـص  شـار الت ـافوف  لـ)  لـق  اولـا   خ ـع 
مصفو ة مال لفع  و ال ف  و لإلشارة  ل) الغائفال خ و  ع ي  اللـا تعـال)  شـارة  لـ) كضـا 

   ن73) اتا  اعت ار   مائا خ فاتا مع الف م  غيةوبة  لق 

لمش لح مكون مال ) و تمير الغائف    ا  الضسف الم ادة   تا  التصفيـصن   ن  ا
 مال ف       العضا ر اكتسف المش لح داللة اال مية.

مما  ة  عرتا مال  مثلة ف يع  ن   الملماش المضتوتة ال تخضـع لض(ـام  ابـت مـال 
 ن74)ييص عاد الترخض التع تخف  مال كه كلمة  

 مش لح كمش لح )ا  لعن مـث   لـم  سـتخام يـرض  – اا لويع التفاخش  ع عاد ا 
ا مـال الما ـع ا خ   اـ ال  الجزم  ع  و اال  مـا مشـ لح )الة  ـميةن  اـا  فـ  ير  ـا خايـا 
خ ضــاك مشــ لتاش  فــر  جــا ش علــ)  ــةيه التمــرار مثــه )الةــيال بــيالن خ)ال و ــون  لــم عــتم 

 ي ض  ف يرض مال  جزائ ا.

الـواردة مضتوتـة ممـا عخكـا مـا  ـة  ختـرر   مر  فر عتعلـ   الضتـت خ ـو تلـة ا مثلـة 
خ ــ ا ال  عضــع  ن   ن75)ال تــص مــال كــون الضتــت خ ــيلة  يــر مخشــ ة للغــة  شــورة كةيــرة  

  و  ال شق   ضه مال التركيفال  فا  عـا   ن76)الضتت السائغ ال عزلا العربية التاعثة  ض) 
ا  ع الض   خالمتا ة خ  ا  باخر  اتتشاد  ع الج ا  .ن77)اتتشاد 

 راكيفالت
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 عا التركيف   تم كلمتـيال  خ  كثـر دخن يـ ض يـرخض مض مـا خ لـق للااللـة علـ) معضـع  
ال خ و  ع ـارة  فـر   جعـه لفـع  شـت ة لفـع  خ  كثـر للااللـة علـ) معضـ) معـيالال دخن ن78)معيال 

 . ن79)ي ض شع  مال  ف لفع  ع   ا التركيفال  خ ض الضتت  

اال خ لــق لمــون الضتــت  اــوم علــ) التــ ض خاالفتشــار  ت يــص تشــ ح المكوفــاش لف( ــا خايــا 
 خ ض التركيـف الـ ف ال يـ ض ايـا . خ  التركيـف مـال اإلمكافيـاش ال ةيعيـة لمـه اللغـاشال  خكـ ا 
للضاطايال ب ا     ست يع المتملم بلغة ما  ن عض ئ تراكيف لغولة جاعاة لم عض ـ  ب ـا مـال تةـهال 

ال ل لق ت( ر  ع ن80)ن  عرب عض ا خلم عض   ب ا  يا مال  بضا  لغتا ليا  ب ا عل) معان عرلا  
كه عشر تراكيف جاعاة لم تمال موجـودة مـال  ف تةـهال  مـث     التغيـر التضـارف خالعلمـع الـ ف 
  اب العرب  عا الفتح تا جعل م  غيرخن كثير ا مـال دالالش ا لفـاا العربيـة  تيـص   ـ مت  ـع 

ة؛ خلم تمتف العربيـة بـ لق بـه جعه     اللغة  التة ل  تجا ة للتياة العلمية خالفمرلة الجاعا
كان  ضاك فـود مـال ا لفـاا المرك ـة   ـ مت  ـع التعةيـر عـال  عـ  ا  مـار خالـاالالش التـع لـم 

 . ن81)تعر  ا العربية الاا مة

مال  combinationن  مكال  ن تتشه بتصليف  خ تركيف sememe ن الوياة الااللية )
ل  عليا التراكيف اال   يية ال خمثه     التراكيف ف Lexemesعاة خيااش معجمية 

Idioms  مثا   لق )جضاه المسلمن خ)  ا ع  لضفن ييص فجا  ن خياة داللية خاياة... تتشه
.  ف  ن  التعةير المركف  عةر عال   الويااش ن82)بتركيف مكون مال عاة خيااش معجمية

  ن83)الااللية ا كثر شمولية  

  :ن84)تتفه العربية  صفواد مال التراكيف   م ا

التركيـف الو ـفع : خلسـميا ع ـال يسـال المركـف التاييـافال خلتمـون  -1
ــةال التــرب  ــق: الاــو  العامل ــة  ل مــال كلمــة مو ــو ة تت ع ــا كلمــة خا ــفةال خمــال  مثل

 ال اردة. 

التركيـــف اإلتـــا ع: خلتمـــون مـــال مضـــاض خمضـــاض  ليـــاال مثـــه: عةـــا  -2
 الريمالال ميضا  اإل كضارلة. 

ض خمضـاض  ليـا تت عـا التركيف اإلتـا ع الو ـفع: خلتمـون مـال مضـا -3
كلمــة خا ــفة للمضــاضال مثــه: علــم اللغــة الت ةياــعال مجمــع اللغــة العربيــة الاــا رف  خ 

 تت عا كلمة خا فة للمضاض  لياال مثه تفسير الار ن المرلمال شره التاعص الضةوف. 

التركيف المضفع المةاخ  بـ  : خلتركـف مـال ال   ا ـم. مثـه : الشـع ال  -4
 رب. ال توا  ال ال  لمال خال ي



 

                    –                                     (                   ) 
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 التركيف العادف : مثه :  يا ع رال تسعة ع ر.  -8

 التركيف المزجع : مثه :  عل ق خيضرموش.  -1

ــع فســف دخران  ــ    ــاخش   ــه الشــر ع لمشــ لتاش الم ــاض ظ ــر التف مــال فــ   التتلي
التراكيــف  ــع اال ــتخاام اال ــ  يعال خلمكــال تاســيم التراكيــف الــواردة  الم ــاض  لــع فــوعيال : 

ــود ا خ  مــ ــع عتضــمال الض ــر دخراف ــا   ــع  كث ــا تراكيــف ف ــ اال خ ــع الت ــ  علي ا  مكــال  ن ف ل
 . ن85)اال تعما  اال   يع 

 ختا افارج تتت   ا الضود كه مال التركيف اإلتا ع خالتركيف الو فع.

 ما الضود الثافع ايمثلا  قية التراكيف ا فر ال ختعا مال التراكيف الخاملة  الضس ة لاخراف ا 
عال   ا مــا تــم قيا ــ ا علــ) الضــوعيال الســا ايال )التركيــف اإلتــا ع  ــع اال ــتعما  اال ــ  ي

خالتركيف الو فعن خايما علع عر  للتراكيف الواردة  ع الم اض مع  كر فس ة شيود كـه فـود 
 مض ا:

 التركيف اإلتا ع: -1

 ف المركف مال مضاض خمضاض  لياال ختا ايته   ا التركيف المركز ا خ  مال ييص عـاد 
   ــة  3048اش الم ــاضال خجاعــا  الــ كر  ن مشــ لتاش الم ــاض تةلــغ خرخد  تــمال مشــ لت

اال تســتص ر التراكيــف مض ــا  عــاد  مــائتيال خ ــ عة خ ــ عيال  277 الض خفمســة خ ربعــيال مشــ لت 
 .%9.09تراكي  ا تمثه فس ة 

ــغ عــاد التراكيــف اإلتــااية  ــاال ت ــكه فســ ة 110خلةل مــال  %87,71ماــة خ ــتيال تركي  
 مجمود التراكيف. 

  ه  –  عا  الالوب  –لة التراكيف اإلتااية الواردة  ع الم اض : ابتاا  المر  خمال  مث
 –ف ـو  المواكـف  –يسـاب الخ ـصعال  – شـر التـ   –بر خ الةرا خ  – اب ا بواب  –ا  وا  

 دخائر العرخ ... الخ.  –داللة الضص 

ــ ــ) المك ــة االعتمــاد عل ــع الم ــاض  مكافي ــف اإلتــااية   ــع التراكي ون ا خ  ممــا ع يــع  
للتركيف خا تةاا  اللفع الثافع بلفع  فر مع ي ا داللة جاعاة ظ ر  لق  ع مش لتاش مال مثـه 

 –ا ــم الجــضس  – م ال يــولعال خمثـه : ا ــم التفضـيه  – م ملـام  – م المتــاب  –:  م الشـةيان 
 ا م المفعو ....  –ا م المشار  –ا م الفعه  –ا م الفاعه 

 لفاا افتشت جميع تراكية ا الواردة  تاـه معـيال  مثـا   ضاض  لع  لق  ن  ضاك  ع  ا
ــة  – اش الشــار  –لف(ــع ) اشن خ)دا ن  ــع مشــ لتاش:  اش الجضــف  ــاال  – اش الرئ  اش المة
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دا  الملـــف خجميـــع  ـــ   المشـــ لتاش تضـــارج تـــمال  –دا  الثعلـــف دا  الفيـــه  –خدا  ا  ـــا 
 مش لتاش علوم ال ف. 

 ن86)او   ن التركيف اإلتا ع  ع ع     دالالشايما عتشه  جافف الااللة ايمكال ال

ا خلـ):  ــع الااللــة علــ) مســم) مخشــوت فـا  مــال الااللــة علــ) الزمــان خ لــق عضــاما 
   ل  التركيف عل) مسم) معيال خلكون  ار  ا م ا. 

الثافية: الااللة علـ) يـا  مخشـوت فـا  مـال الااللـة علـ) الزمـان عضـاما  كـون  ـار  
 مشار ا.

ا كا م الفاعه  خ الثالثة: الاالل ة عل) مو وض مخشوت خ لق عضاما  كون  ار  خ ف 
 المفعو ال  خ  كون ا م ا مضسوب اال  خ  كون  ار  ) خن  معضع  ايف. 

تـفاد  –تفيز ال تـان  –ف  اال توا   – مال  مثلة )الااللة ا خل)ن خرد : داللة الضص 
 علم ا ف  .  –طو  الةلا  –اللسان 

 ظ ـار المضـمر  – عـراد المع و ـاش  –الثافيةن خرد : ارتفاد الخشـية خمال  مثلة )الااللة 
  ساد ال ضم.  –تجزئة الضس ة  –تجا ه العارض  –توليا التو ميال  –تضقيح المضا   –

 خ العاـه  – خ الـريم  –خي ـع السـير  –خمال  مثلة )الااللة الثالثةن خرد : فادم العلوم 
  خ الوج يال.  –

 التركيف الو فع :  -2
خلتمون مال )مو وض    فةن  صتع   ا التركيف  ع الرت ة الثافية  عا التركيف اإلتا ع 

مـال  %31.4  عة خ مـافيال تركي  ـا شـكلت بـاخر ا فسـ ة  57ييص بلغ عاد التراكيف الو يية 
 مجمود التراكيف. 

 –االبتـاا  الملـع  –خمال  مثلة التراكيف الو يية الـواردة  ـع الم ـاض : ا را  المتمـودة 
الضـرخرة ال ـعرلة  –الشـ ة الو ـ )  –التقياة الاا ـاة  –الرطوبة الغرلزلة  –ا    المةيال 

 المجا  اللغوف...  لخ  –المسصلة الغامضة  –الاوة العاتلة  –

خمـا  ــة   ن الي(ــا ال تــص  ـع التركيــف اإلتــا ع يــو   مكافيـة االعتمــاد علــ) المكــون 
المضــاض  ليــان ليع ــع دالالش  كثــرال  ( ــر  لــق ا خ  )المضــاضن مــع تةــاعه المكــون الثــافع )

  ضا  ع التركيف الو فع  ـع الم ـاض ييـص ظ ـر  ـع عـاة مشـ لتاش   ـاش المو ـوض مـع 
التقياة الاا رة خمثـه : العلـم ا دفـ)  –التقياة اللغولة  –تغير الشفة مثه : التقياة العالية 



 

                    –                                     (                   ) 
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العلـم الملـع  –العلـم التعليمـع  – خ ـ  العلم ا –العلم اإلل ع  –العلم ا تام  –العلم ا عل)  –
 العلم اللافع... ل)  ير  لق مال  مثلة.  –

كــ لق ظ ــر  ــع التركيــف الو ــفع تــص ير المو ــوض علــ) داللــة المشــ لح م مــا تغيــرش 
 ربعة ع ـر تركي  ـا خ ـيي ا جميع ـا لـم  14الشفة التا عة لا مثه لفع )المر ن ييص دفه  ع 

المـر   –المش لح خ    المش لتاش  ع : المـر  ال ترافـع  تخرج مال اإلطار ال ةع لااللة
المــر   –المــر  الفشــلع  –المــر  العــام  –المــر  ال ــارئ  –المــر  الخــات  –الجزئــع 

 –المـــر  المتغيـــر  –المـــر  المتعـــاف  –المـــر  المـــخمال  –المـــر  المـــا ضع  –الاشـــرف 
 المر  الم ياج.  –المر  المسلم  –المر  المتوا ن 

ا  اا ظ ر للتركيف الو فع داللتان ايما عتشه    . ن87)جافف الااللة   ض 

ا خل) : الااللة عل) مسم) مو وض فا  مال الااللـة علـ) الزمـانال خ لـق عضـاما تمـون 
 الملمة ا خل) مضا ا ما  داة  خ  لة معيضة. 

ــه الموتــوض  ــ) : التام ــة ا خل ــ) يــا  مو ــوض فــا  مــال الاالل ــة عل ــة : الاالل  –الثافي
 اللوه المتفوا.  –المتاب التكمع  –الس ح التضيضع  –لث   الجمار ا

التاسـيم  –خمال  مثلـة التركيـف الو ـفع الـ ف  ع ـع الااللـة الثافيـة : التجلـع  ل ـ ودف 
 الضوم التملمه.  –الضماه المختت  –الس اش الس رف  –المسلسه 

ــف خ  ــون التركيــف اإلتــا ع خالتركيــف الو ــفع  شــ ر التراكي ــر م مــال ك ــ) ال ا  ــع عل رخد 
الم ـاض  ــدن  ضــاك  عــ  التراكيــف ا فــر  الخاملـة خردش  ــع الم ــاض خبلغــت  فواع ــا الســ ع 

 خ ع عل) الترتيف : 

ا ضـا  12التركيف الع فع خلتمون مال )مع وض   مع وض عليان خلم عرد مضا  ـو   -3
مـال مجمـود التراكيـف الـواردة  ـع الم ـاضال خمـال  مثلـة  %4.33ع ر مشـ لتا شـكلت فسـ ة 

 المختلف خالمختلف.  –اللف خالض ر  –  التراكيف : الت ض خاإل شا    

 التركيف اإلتا ع اإلتا ع خلتمون مال )مضاض   مضاض  ليا   مضاض  ليان  -4

مال مجمـود  % 2.77ع رة مش لتاش شكلت فس ة  10خلم عرد مال   ا التركيف  و  
  وم   ام الةي .  – ار ف  فشف الض –المش لتاش المرك ة خمض ا : يفع ع ا الربوبية 

التركيف اإلتا ع الو فع خلتمون مال)مضاض   مضاض  ليا    فةن خلم عرد مضـا  -8
ــة  3 ــو   ــة مشــ لتاش  ــع :  يشــا  ا  ــما  اإلل ي ــا   –    مرت ــة  –فــ  المركــز المع
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اإلفســـان المامـــهال خجميـــع  ـــ   المشـــ لتاش تاشـــر الو ـــف  ي ـــا علـــ) المضـــاض  ليـــا دخن 
 المضاض. 

ركيــف الو ــفع الو ــفع خلتمــون مــال )مو ــوض    ــفة    ــفةن خلــم عــرد مضــا الت -1
الاضـية الاائمـة الم لاــة خالمشـ لح ا فيــر  – ـو  تـركيةيال  مــا : التامـه الموتـوض المتولــا 

 عةر عضا الت افوف ب كر الشفتيال دخن  كر المو وض. 

طةـع  كـر  خ ـو مشـ لح 9التركيف العادف ليس لا  ال مثا  خايا  ـو )اال ضـا ع ـر  -7
الت افوف  ن  ةف تسميتا  اال ضـا ع ـرة    ن طولـا  ـع عـر  الةـان ب ـ ا الاـار مـال   ـا ع 

 . ن88) اي ة   ا كافت مضضمة  

التركيف الو فع اإلتا ع خلم عرد مضا  و ا فر  و  مش لح خايا  و : الس وه  -5
 المتما اة ا ت د. 

ا  و  مثا  خايا  و : الـ   درلـة خ كـر التركيف المضفع المةاخ  ب  لم عرد مضا   ض   -9
 . ن89)الت افوف  ف ا   رتة مال السو س ائية 

تلــق كافــت جملــة تراكيــف المشــ لتاش الــواردة  ــع الم ــاضال خعلــ) الــر م مــال كــون  ــ   
التراكيف لم تتجاخ  فسةت ا الع ر مال المجمـود المشـ لتاش  دف ـا شـكلت خ ـيلة   ـ مت  ـع 

ض.  ايـت  ضـا م ي(ـة تجـاد اإلشـارة  لي ـا تتمثـه  ـع ال ـو   وغ المش لح العلمع  ع الم ا
 الضسةع ل ع  المش لتاش ال ف تجاخ  الث   كلماش مثه : 

 . ن90)تصكيا الماه  ما    ا ال م  -

 . ن91)الاائرة المارة  ا ت اب ا ربعة  -

 . ن92) وض المعلوم مسا   ير   -

 . ن93)اإلتمار عل) شرل ة التفسير  -

تتفــــ  مــــع مــــا  جــــف  ن  كــــون عليــــا المشــــ لح مــــال الاشــــر خ ــــ   المشــــ لتاش ال 
ال ل ـ ا  مـال ا  ضـه   تاييـا شـكه المشـ لح  ـصال عزلـا علـ) كلمتـيالال خفعتةـر مـا ن94)خاالفتشار

 . ن95)جاخ    ا الاار تعةيراش ا   ييةال تض وف عل)  كثر مال مش لح

تـوعيال مـال عل) الجافف ا فر خجا ال تص ظ ور ا للمش لح الرمز  كر  الت افوف  ـع مو 
كتا ة  او   ـع ا خ    ب  عضـع ال ـا  المفـردة  ـع يـرض مـال يـرخض الت جـعال خلـراد ب ـا  ـع 
يساب   جا اال ضانال خ ع ا ـ  ه المض اتـيال المتمـو ال  ـدف م  عةـرخن عـال الموتـود بــ)جن 

 .ن96)خعال المج و  بـ)بن ل فتشار خالعموم



 

                    –                                     (                   ) 
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 خ  كثـر كتـف عضـا االفتاـا  مـال  ختا   ع الموتود الثـافع  ...   ا كـان للتـاعص   ـضادان
 . ن97)  ضاد  لع   ضاد  فر )هن مفردة م ملة  شارة  ل) التتوله مال  يا ما  ل) ا فر   

خل يــع  ــع المشــ لتاش الرمــز الث  ــة التــع  كر ــا الت ــافوف  ف ــا لــم تعمــا  لــ) افتــزا  
وفــا افتــزاال الملمـة المعةــرة عض ـا  ــع يـرض مض ــا  ــو  مـا يــا   ـع المشــ لح ا فيـر )هن لم

لملمة )تتولهنال  ما المشـ لح ا خ  خالثـافع  لـم تمـال الــ )بن افتـزاال  لملمـة )متمـو ن كمـا لـم 
تمال الـ)جن افتزاال  لملمة )موتودنال خلعه  لق مرجعا  لـ) افـت ض مض جيـة خاتـعع المشـ لح 

ة ييص  ن المش لتيال ا خ  خالثافع مال مش لتاش علـم المض ـ  خ ـو بـ  شـق علـم  خ طةيعـ
رلاتية مما جعلا  ختار رمو   مال فـ   ترتيـف   جـا  جـا   ال ـا   ـم  ـالجيم دخن الض(ـر  لـ) 
يرخض الملمة المعةر عض ا الرمزال لمال المش لح ا فير )هن  و مال مشـ لتاش علـم التـاعص 
خ و علم عربع الض صة  اعتما  ع افتشاراتا عل) مض ت العربية  ع الت ض ييص افتار  ختح 

 ةرة عال داللة الملمة )التتولهن خ و يرض التا . الترخض المع

 ضاك م ي(ة  فيرة تتمثه  ع  ن جميع المش لتاش الـواردة  ـع الم ـاض جـا ش ا ـمية 
 لــع  ن المشــ لح العلمــع ال  -ريمــا اللــا–ختــا   ــف ا  ــتا  الــاكتور عةــا الشــةور شــا يال 

ا خعله ر  ا  صن   داللة الفعه مرت  ة  الزم ال المتغيرال خمعض) المش لح  ابـتال  كون  ع   م لا 
ا  م مرتج     ن98) وا   كان ا ما  م رمز اال عربي ا  م معرب اال م تا 

  وامش ال تص:

 
                                                           

 
 الطرق التي استعان بها واضعو المصطلحات هي:  (1)

 االشتقاق -3الترجمة       -2  تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ األعجمي-1
 التعريب -7التركيب المزجي      -6النحت     -5لمجاز     ا-4 

انظر  تفصيًلا لهذه الطرق، المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة، د. ضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، 
 وما بعدها. 45، ص 1ط 1191القاهرة 

 - النحت والمجاز والتوليد واالقتراض، انظر: المولد بعد اإلسًلموهناك من قصرها على خمس طرق: االشتقاق و 

ص  ،م2009دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها بعد اإلسًلم، د. حلمي خليل، دار النهضة العربية، بيروت، 
 .وما بعدها 93

 .131ص  ،م1179من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة السادسة، و 

 
 1/1 ،كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم (2)

 
 .12، ط مصر، صكشاف اصطًلحات الفنون والعلوم (3)
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 219المصطلح العلمي عند العرب د. محمد حسن عبد العزيز ص  (4)

 
   169انظر: بحوث لغوية، ص  (5)

 
كز العربي للتعريب والترجمة المصطلح اللغوي في المعاجم الثنائية، عبد الحميد دباش، مجلة التعريب، المر  (6)

  .69، ص21، ع2005والتأليف والنشر، دمشق، سوريا، ديسمبر 

 
 1/951كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (7)

 
 1/1253كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (8)

 
 39/  1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (9)

 
 706/ 1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (10)

 
    597/ 1طًلحات الفنون والعلوم كشاف اص (11)

 
 1503/ 4الصحاح  (12)

 
 251/ 3، والقاموس المحيط 194/ 10انظر لسان العرب (13)

 
 206/ 1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (14)

 
 هـ(،111السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جًلل الدين )المتوفى: ، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاانظر:  (15)

 .1/346، م1119هـ/ 1419، دار الكتب العلمية، بيروت، 1اد علي منصور، طتحقيق: فؤ 

 
مقدمة  :وانظر 161ص ،م2003مصطفى طاهر الحيادرة، عالم الكتب، د. من قضايا المصطلح اللغوي،  (16)

فرحات  .د                 ، ودوره في نمو اللغة االشتقاقو  ،26ص  ،م هارون ًلشتقاق لعبد السكتاب اال
دار  ،إميل يعقوب. د ،وفقه اللغة وخصائصها، 10ص ، م1115ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،عياش

 .197ص ، م1192، 1العلم للمًليين، ط
 
 :أي القدماء فير انظر  ،ثمة خًلف عند اللغويين القدماء والمحدثين على حد سواء حول أصل المشتقات (17)

 1409، 3بر(، تحقيق عبد السًلم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالكتاب، سيبويه )عمرو بن عثمان بن َقن  
اإلنصاف في مسائل الخًلف بين البصريين والكوفيين، أبو البركات بن األنباري، و ، 1/20 ،م1199 -هـ 

 (، واالشتقاق245 – 1/235، )29تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، )د.ت(، المسألة 
 .6ص ، م1115محمد حسن جبل، دار الصحابة للنشر والتوزيع، طنطا، د. راسة نظرية وتطبيقية، دـــ 

 ،م1179إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة السادسة، . وانظر رأي المحدثين في: من أسرار اللغة، د
تمام د. البًلغة،  –ه اللغة فق -دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: النحو  ــ ، واألصول62ص 

حلمي خليل، دار المعرفة . د ،الكلمة دراسة لغوية ومعجميةو ، 214م، ص 2000حسان، عالم الكتب، القاهرة، 



 

                    –                                     (                   ) 
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دار المعرفة الجامعية، ، عبده الراجحي .التطبيق الصرفي، دو ، 91ص، م1119الجامعية، اإلسكندرية، 
 . 260ص  ،والتقنية ، والعربية  لغة العلوم21ص  ،اإلسكندرية، د.ت

ا إذ إن َعد  والذي يراه البحث    الجذر هو القاسم المشترك بين جميع  الجذر الثًلثي أصل المشتقات جميعا
 مشتقات المادة الواحدة.

 
 .254ص  ،م1195الضياء للنشر والتوزيع، عمان،  الكريم مجاهد، دار عبدد. الداللة اللغوية عند العرب، (18)

 
   .113، ص م3222اللة والمعجم، د. رجب عبد الجواد إبراهيم، دار غريب دراسات في الد(19)

 
  .254الداللة اللغوية عند العرب، ص  (20)

 
    (.مختار الصحاح مادة )ص.د.ر(21)

 
 .1555/ 2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم (22)

 
  .1555/ 2 السابق (23)

 
   .209ص  ،العربية لغة العلوم  (24)

 
    .920ص  :السابق (25)

 
 .414-1/411كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم (26)

 
 .1/411 السابق(27)

 
 .27، ص1191 ، بيروت،دار الثقافة ،أبنية األفعال دراسة لغوية قرآنية، د. نجاة عبد العظيم (28)
 2/1157 كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم (29)
 
 1437/  2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (30)

 
 1441/ 2حات الفنون والعلوم كشاف اصطًل (31)

 
  1575/ 2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (32)

 
 1644/ 2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (33)

 
    2/1442كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (34)
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 1471/  2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (35)

 
 1471/ 2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (36)

 
 1542/  2حات الفنون والعلوم كشاف اصطًل (37)

 
 1515/  2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (38)

 
 .216 - 215العربية لغة العلوم والتقنية، ص  (39)

 
 .15دراسة لغوية في وسائل تكوين المصطلحات العلمية ... ص   (40)

 
 .295العربية لغة العلوم والتقنية، ص  (41)

 
 .404/ 5 ]ن،ح،ت [المقاييس، مادة   (42)

 
 .295ص   والعربية لغة العلوم والتقنية، ]ت  –ح  –ن [مادة  لسان العرب، :انظر  (43)

 
قديماا وحديثاا، شحادة الخوري، تونس  الترجمة، وانظر: 311، ص1165، االشتقاق، عبد الله أمين، القاهرة  (44)

 .163ص  1199، 1دار المعارف ط

 
م، 2004، القاهرة 1، د.حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة الدينية طالتراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث  (45)

 .53ص 

 
دار  السيد أحمد صقر، قيق:، أبو الحسين بن فارس، تحفي فقه اللغة وسنن العرب في كًلمها الصاحبى  (46)

 .461إحياء الكتب العربية ، ص 

 
 .401/ 3مقاييس اللغة  :وانظر ،461الصاحبي، ص   (47)

 
 . 99العربية، ص  المولد في (48)

 
 .55انظر : المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة، ص   (49)

 
 91المولد في العربية، ص  (50)

 
 296، 295العربية لغة العلوم والتقنية، ص  (51)

 
 311االشتقاق، ص  (52)
 .531م، ص2002، 1لم الكتب، القاهرة، طاعبد الرحمن حسن العارف، ع :لغويا رائدا حّسان تّمام (53)



 

                    –                                     (                   ) 

 

 

 (م0202يونيو  –أبريل  ) 55ع  1ج                          جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة 

 طرق صياغة المصطلح في كشاف اصطالحات العلوم            مد                                                                                                 أ / أحمد أبو السعود مح

 

 

 

322 

 

                                                                                                                                                                      
 .41م، ص1112زائر، الج المطبعية، للفنون  الوطنية محمد طبي، المؤسسة :المصطلحات وضع( 54)
م، 2011، 1عالم الكتب الحديث، إربد ـ األردن، ط المصطلح العربي ـــ البنية والتمثيل: خالد األشهب، (55)

 .109ص
م، 2001، 1المستقبل، عم ان، ط اللغة العربية ــ دراسات تطبيقية: محمد المصري، مجد البرازي، دار (56)

 .100ص
 
 172، ص 1تهذيب المقدمة اللغوية، د. أسعد علي، دار النعمان، بيروت ط  (57)

 
  143/ 1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (58)

 
 .1/17، ]ل-ز-أ [مادة ، المقاييس (59)
 
 495/ 1 ،هرز الم (60)

 
 347/ 1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (61)

 
   357/ 1اصطًلحات الفنون والعلوم كشاف  (62)

 
 .1265 – 1264 2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم   (63)
انظــر : بحــوث ودراســات فــي اللغــة، بحــث بعنــوان: األلفــاا الفصــيحة فــي العاميــة المصــرية دراســة فــي البنيــة  ن64)

 .612م، ص 2014دار العلـم للطباعـة والنشـر بالفيـوم  1ط  – والداللة، د. محمد حامد عجيلة
 
 .2/1422كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (65)

 
 ،المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، د. عبد الصبور شاهين جامعة القاهرة (66)

 .152، ص 1177، 1ط
 

 
 2/1423كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (67)

 
 2/1423كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (68)

 
 2/1511كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (69)

 
 2/1600كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (70)

 
 2/1745كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (71)

 



 (0202يونيو  –بريل ) أ55ع  1ج                          جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة 

 بحوث اللغة العربية وآدابها                                                        الخامس  المحور           

 322 

 

                                                                                                                                                                      
 2/1745كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (72)

 
 2/1746كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (73)

 
مؤسسة الزهراء للدعاية  ضاحي عبد الباقي،د. ، المصطلحات العلمية والفنية وكيف واجهها العرب المحدثون (74)

 .70ص ، م1112والنشر والتوزيع، 

 
 291انظر العربية لغة العلوم والتقنية ص   (75)

 
 174تهذيب المقدمة اللغوية، ص  (76)

 
 11دراسة لغوية في وسائل تكوين المصطلحات العلمية، ص  (77)
 70المصطلحات العلمية والفنية، ص  (78)
 .  20غوية في وسائل تكوين المصطلحات، صدراسة ل (79)
 .  20السابق، صـ (80)
 .406المولد في اللغة، ص (81)
 .  392، ص 2003مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ، د. حلمي خليل ، دار المعرفة الجامعية  (82)
 . 33ص  ،م1119، القاهرة، 5أحمد مختار عمر، عالم الكتب، طد. علم الداللة، (83)
 .  21،  20راسة لغوية في وسائل تكوين المصطلحات... ، صـد (84)
 .  21دراسة لغوية في وسائل تكوين المصطلحات ... ، صـ  (85)
 . 24دراسة لغوية في وسائل تكوين المصطلحات العلمية ، صـ (86)
 .  22صدراسة لغوية في وسائل تكوين المصطلحات ... ،  (87)
 .  19/  1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (88)
 .  1311/  2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (89)
 .  374/  1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (90)
 .  1/777كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (91)
 .  112/  2كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (92)
 .  221/  1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (93)
 71والفنية ، صالمصطلحات العلمية  :انظر (94)
 .  219العربية لغة العلوم والتقنية ، صـ (95)
 .  305/ 1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (96)
 .  313/  1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم  (97)
 .  211العربية لغة العلوم والتقنية ، ص (98)


