
  
  

  
  
  
  

  لمحة عامة عن األسس النظرية والمنهجية للعمل المصطلحي
  

  أعدها حممد أكماضان
  دائرة الرتمجة العربية، نيويورك

  احملتويات
  مقدمة -أوال
  تعريف املصطلحية - ثانيا

  ثانيا (أ) التعريف املصطلحي
  ثانيا (ب) مبدأ املفهوم الواحد 

ا املصطلحي -ثالثا  أهم األنشطة اليت يضطلع 

  الثا (أ) تقييم املصطلحاتث
  (ب) اتساق املصطلحات وتوحيدها-ثالثا
  كيف منيز املصطلح عن املفردات العامة ؟  - رابعا

 توليد املصطلحات - خامسا

  النظام الصريف -١
  النظام الرتكييب أو النْظمي  - ٢
  نظام التوليد الداليل -٣

  عربيةاالشتقاق أهم وسيلة لوضع املصطلحات يف اللغة ال  ١- ١- خامسا
  معايري أساسية يف منهجية وضع املصطلحات يف اللغة العربية -سادسا
  منهجية العمل يف جمال املصطلحات -سابعا
 (أ) حتديد وتقييم الوثائق املتخصصة -سابعا



  (ب) استخراج املصطلحات من املنت -سابعا
  ل مفهوم على حدة (ج) جتميع نتائج عملية استخراج املصطلحات يف ملفات مصطلحية خمصصة لك-سابعا
  (د) تدوين املصطلحات يف بطاقات مصطلحية-سابعا
  أدوات البحث املصطلحي  - ثامنا
  قائمة مواقع خمصصة للقضايا املصطلحية بالعربية -تاسعا



  مقدمة -أوال
وتورد تعاريف ألهم (املصطلحية)  ملصطلحعلم ااملبادئ األساسية لبعض تقدم هذه الورقة حملة عامة عن 

وسائل وضع أهم منهجية العمل املصطلحي بوجه عام وعلى ذا العلم، كما تلقي الضوء على مفاهيم ه
والضوابط املعتمدة يف هذا اجملال. عايري املصطلحات يف اللغة العربية بوجه خاص، مع حتديد بعض امل

ظري بشقيه النأن تساهم العناصر املقدمة يف هذا الورقة املوجزة يف إثراء البحث املصطلحي  وعسى
والتطبيقي يف دائرتنا تعزيزا للجهود اخلرية اليت دأبت دائرة الرتمجة العربية على بذهلا من أجل بناء قاعدة 
    بيانات مصطلحية شاملة تليب احتياجات املستعملني وتستويف املعايري العلمية املعتمدة يف جمال املصطلحية.

  
 تعريف املصطلحية: - ثانيا

م واملصطلحات املستخدمة يف لغات االختصاص أو اللغات املتخصصة، وهي اللغات علم يُعىن بدراسة املفاهي
من حقول املعرفة باعتماد املفردات واالستعمالت معني املستخدمة لتيسري التواصل بوضوح ال لَبس فيه يف حقل 

صاص يف فرع من فاملصطلحات إذا وسيلة للتواصل الفعال بني طائفة من أهل االخت. ذا احلقلاللغوية اخلاصة 
 .(1)فروع العلم والتكنولوجيا والصناعات واحلرف وغريها من جماالت العمل املتخصصة

   
هي التسمية الدالة على مفهوم معني يف لغة االختصاص. وميكن أن تكون هذه  الوحدة املصطلحيةأو  املصطلحو 

  التسمية:
  كلمة من اللغة العامة اكتسبت مدلوال متخصصا -
 يف لغة الفيزياء)  quarkمدلول متخصص (مثال : مصطلح  كلمة مرجتلة ذات -

 مركبا يتكون من عدة كلمات تشكل وحدة داللية -

 صيغة كيماوية أو رياضية أو غريها -

 )acronymsخمتصرات ( -

 تسمية رمسية (لقب وظيفي، اسم هيئة، وحدة إدارية...). -

اخلصائص املشرتكة بني طائفة من األشياء (أو التصور) فهو وحدة معرفية مستخلصة من السمات أو  املفهومأما 
  .(2)أو العالقات أو الوحدات

 specializedاملتخصصة ( اللسانيات التطبيقية اليت تشمل املعجميةوتندرج دراسة املصطلحات ضمن 

lexicologyة )، والرتمجة املتخصصة وحترير الوثائق التقنية. ومن هنا تتبني الصلة الوثيقة بني املصطلحية والرتمج
إملام املرتمجني الذين يزاولون ترمجة النصوص املتخصصة بأسس علم املصطلح ومبادئه  أمهيةاملتخصصة، ومن َمثَّ 

                                                 
   ‘١٧’، الصفحة ,Translation Bureau, Canada,  Handbook of Terminology مقتبس بتصرف عن  (1)
  ١٠٥لصفحة املصدر نفسه، ا  (2)



م كثريا مان العرب واملرتمجو  به. ومنهجية عمل املشتغلني  أمسٌّ حاجًة إىل معرفة أساسيات علم املصطلح أل
 امن مصادره اأو يتعذر من الناحية العملية الوقوف عليهالعربية (يف اللغة  تمقابال ليست هلايصادفون مفاهيم 

ة اللغوية والتعاريف املتاحة يف دَّ لعدم انتشارها) فيضطرون إىل وضع هذه املقابالت مستعينني مبا لديهم من العُ 
ط كما يتجلى ذلك من النشااملصادر األجنبية. ولذلك حيتل العمل املصطلحي حيزا كبريا من اهتماماتنا وجهودنا  

 الدؤوب الذي يضطلع به فريق املصطلحات يف دائرة الرتمجة العربية بنيورك.

ظهور مفاهيم جديدة نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي وضرورة  األسباب الداعية إىل وضع مصطلحات جديدةومن 
فضي إىل تغيري النظرة إىل بعض الظواهر اجملتمعية ومن مث

ُ
تغيري املصطلحات اليت  مواكبتها ؛ والتطور االجتماعي امل

(مثال األلقاب املراعية للبعد اجلنساين أو االجتاه إىل تبين نظرة حمايدة ومن مث تعابري حمايدة عند  ق على هذه الظواهرتطل
  احلديث عن فئات اجتماعية معينة أو سلوكيات اجتماعية معينة...).

  
ت احملددة للمفهوم يعرض يف شكل يشبه تعريف : هو تعريف موجز للخصائص والسماالتعريف املصطلحي )أ( ثانيا

. ويبدأ بكلمة ُحتدد الفئة القاموس (مع اختالفه عن التعريف اللغوي)، ويوضح معىن املصطلح املتخصص باقتضاب
حدِّ ) اليت ينتمي إليها املفهوم مث يُ genusاألوسع (اجلنس) (

ُ
دة اليت متيز هذا املفهوم بني السمات األساسية أو امل

  عن املفاهيم املرتبطة به يف تلك الفئة. وقد تشمل السمات احملددة ما يلي:بوضوح 
  خصائص ذاتية: مثل طبيعة املفهوم أو مادته أو موضوعه..

خصائص خارجية: من قبيل وظيفة الشيء الذي حييل إليه املفهوم أو طريقة عمله أو منشئه أو مقصده أو 
 منيخ.(3)مرجعه

ملصطلح. وختتلف طبيعة التعريفات باختالف جمال االختصاص. ففي اجملاالت العلمية والتعريف أهم عنصر يف تربير ا
 املصادر املوثوقة (الكتب املرجعيةبالرجوع إىل ) املصطلحات األساسية validationوالتقنية يتم إقرار صحة (

أما يف اجملاالت  أو استفسار اخلرباء وأهل االختصاص يف امليدان مباشرة).واملوسوعات واجملالت املتخصصة.
نا حبسب السياق التارخيي والتخصصات االجتماعية واالقتصادية والقانونية فقد ختتلف تعريفات مفهوم معني اختالفا بيِّ 

  والثقايف والقانوين للمؤسسة أو البلد اليت يستعمل فيه املصطلح.
ليت تنتمي إىل جمال ختصص معني ) : املفاهيم اsingle-concept principle( مبدأ املفهوم الواحد )بثانيا (

هي صور ذهنية تساعد على هيكلة أو تنظيم األشياء املوجودة يف عامل الواقع (وتسمى املوجودات اخلارجية يف 
اصطالح اللغويني العرب القدامي). وهذه األشياء قد تكون موجودات حسية (حاسوب مثال) أو معنوية أي جمردة 

مرن" يف العبارة االصطالحية قرص مرن)؛ أو عالقات (اجملاورة، الشراكة، املماثلة، (احلرية مثال)؛ أو خصائص (مثل "
املوازاة..)؛ أو وظائف أو عمليات (احتكاك، مقاومة، طرح، تلبيس، إخ.). وجيب نظريا أن تكون العالقة القائمة بني 

                                                 
  ، املصدر السابق.Handbook of Terminologyمن  ٢٥و ٢٤انظر األمثلة عن ھذه التعريفات في الصفحتين   (3)



أي أن ال تطلق كل ص، ) يف لغة االختصاmonosemousاملفهوم والتسميات اليت تطلق عليه عالقة أحادية (
التعدد الداليل اليت تتسم به املفردات عادة يف  يستلزم تفاديتسمية من هذه التسميات إال على مفهوم واحد، مما 

السياقات العامة أو يف املعاجم العامة. وهذا املبدأ يقتضي أن يتناول املصطلحي يف عمله املفاهيم واحدا واحدا عندما 
  . حادي اللغة يف جمال اختصاص معنيدة اللغات أو مسردا مصطلحيا أيعد بطاقة مصطلحية متعد

ا املصطلحي -ثالثا   :أهم األنشطة اليت يضطلع 
  يتطلب القيام بالعمل املصطلحي توافر عدد من املهارات والقدرات ومنها ما يلي:

  ي معني؛القدرة على التعرف على املصطلحات الدالَّة على املفاهيم اليت تندرج ضمن حقل ختصص -
 القدرة على التأكد من استعمال هذه املصطلحات يف الوثائق املرجعية اليت تتناول احلقل املعريف املعين؛  -

 ؛وتعريفها عند االقتضاء القدرة على وصف املفاهيم وشرحها بدقة -

 القدرة على التمييز بني االستعماالت االصطالحية الصحيحة واالستعماالت اخلاطئة. -

-  
: تتوخى لغات االختصاص حتقيق اهلدف املثايل القاضي باستعمال مصطلح واحد للداللة م املصطلحاتتقييثالثا (أ) 

على مفهوم واحد. غري أن هذه اللغات يف الواقع خاضعة لسنة التطور باعتبارها جمموعة ُمواَضعات اجتماعية. ومن مث 
ا يف )4(فقد تنطوي على اختالفات  لغوية (االشرتاك الداليل) ذلك شأن اللغة العامة. ولذا ينبغي للمصطلحي ، شأ

إعداد بطاقة مصطلحية أو استكماهلا على توصيف املرتادفات الدالة على مفهوم معني إلبراز  دأن حيرص عن
االستعمال الفعلي للمصطلح (مثال بيان كون املصطلح نادرا أو قدميا أو عاميا أو موحدا أو رمسيا...درجة تواتره، 

  ).، النطاق اجلغرايف الستعماله..)jargonل علمي أو خمصوص بفئة معينة (طبيعته (استعما
  

: تتوخى لغات االختصاص تيسري التفاهم املشرتك يف جمال معريف معني اتساق املصطلحات وتوحيدها(ب) -ثالثا
تعزز   )referential functionوتقاسم املعارف يف هذا اجملال. ووظيفة هذه اللغات وظيفة معرفية أو مرجعية (

اتساق املضامني والتعابري الدالة عليها، تفاديا الضطراب املفاهيم واملصطلحات وما ينجم عنه من صعوبة التفاهم 
وتضارب التأويالت. وجيب وجود هيئة لضمان حتقيق هذا التوحيد واالتساق وهو الدور الذي تضطلع به اجملامع 

تنسيق التعريب يف الرباط..) على صعيد العامل العريب، مثال. وال خيفى اللغوية (جممع اللغة العربية يف القاهرة، مكتب 
ما لالتساق والتوحيد على مستوى املفاهيم واملصطلحات من أمهية حامسة يف عملنا، وال سيما عند ما يتعلق األمر 

زيز آلية التوليد بوثائق حساسة (قانونية، اجتماعية، مالية...). ومن هنا أمهية احلرص على توحيد مصطلحاتنا وتع
  والتوحيد واالعتماد الرمسي للمصطلحات يف إطار أفرقة املصطلحات على مستوى داوائر الرتمجة العربية. 

                                                 
 TERMIUM, Grandيف قواعد البيانات املصطحلية ( cherry-pickerأو مصطلح ، prime moverانظر على سبيل املثال تعدد مدلوالت املصطلح   -  4

dictionnaire canadien etc(.  وتطور املفاهيم نفسها ضمن حقل معريف معني هو أحد عوامل التعدد الداليل الذي حيرص املصطلحيون على التقليل منه إىل أدىن حد
  .ممكن



  ؟ كيف منيز املصطلح عن املفردات العامة - رابعا
 مبا يلي:بوجه عام يتميز املصطلح عن الكلمات العامة  -

  ؛ )monsemyليه (وجود عالقة أحادية بني املفهوم واملصطلح الذي يدل ع -

 ثبات العالقة بني شكل املصطلح ومضمونه يف النصوص اليت تتناول املفهوم؛ -

 )؛co-occurrentsدرجة تواتر االستعمال والثبات النسيب للمالزمات السياقية للمصطلح ( -

 انتظام املصطلح يف جمموعة حمدودة نسبيا من الِبىن الصرفية واملعجمية (مصطلح مفرد، مصطلح مركب -
، مشتقات (عوملة، رمسلة، عوملة)، عبارات اصطالحية (تسوية احلسابات، تنسيب خمزونات االنتشار االسرتاتيجي)(

 ))؛اإليدزاليونسكو، اليونيسيف، املوظفني)، خمتصرات (

الفهم اجليد هلذه البىن يساعد املصطلحي على التعرف على الوحدات املعجمية أثناء عملية جرد املصطلحات  -
 ).corpusا من املتون (واستخراجه

 
ت إىل كشف ثغرايف جمال معني ويف جمال املصطلحية املقاَرنة (املتعددة اللغات) قد تؤدي عملية حتديد املصطلحات 

سواء من حيث عدم توحيد املصطلحات املستعملة للتعبري عن مفاهيم هذا اجملال (مشكلة ، يف إحدى لغات العمل
(الفراغ املصطلحي). ويف هذه احلالة يتوىل  مقابالت هلا أصالعدم وجود  )، أواالشرتاك الداليل ومشكلة الرتادف

مهمة سد هذا الفراغ باقرتاح مقابالت للمصطلحات الناقصة والعمل على توحيد املصطلحي (أو املرتجم املصطلحي) 
مثال). وتتطلب عملية  فريق املصطلحات عندناطريق املصطلحات املتضاربة بالرجوع إىل آلية التوحيد والتقييس (عن 

أي طرق تكوين املفردات والوحدات  ،وسائل التوليد املعجميمعرفة جيدة ب) neologyوضع املصطلحات (
اقرتاح مصطلحات سليمة لغويا ودقيقة من حيث اإلبانة يتسىن للمصطلحي  لكياملصطلحية يف اللغة املنقول إليها، 

   طاق االستعمال.مما يضمن هلا القبول على ن ،عن خصائص املفهوم
  
واملكانة البارزة اليت حتتلها يف عمل املرتجم العريب بوجه خاص فسأتناوهلا بشيء  را ألمهية عملية توليد املصطلحاتونظ

  من التفصيل فيما يلي:
  

ألفاظا أو تولدت عن طريق االشتقاق والرتكيب قد تكون ألفاظا جديدة املصطلحات   :توليد املصطلحات - خامسا
ثالثة تعتمد آلية التوليد املصطلحي على و  عن طريق التوسيع الداليل أو اجملاز. تسبت مدلوالت جديدةقدمية اك

 :أنظمة توليدية أساسية ومتكاملة

توليد ألفاظ جديدة باستعمال األبنية والصيغ الصرفية املوجودة يف اللغة العربية، إما  يتيح: النظام الصريف -١
ا األولية الوضعية، أ وينتج  ؛الداليل التحويل وغريه من وسائل وبتوسيع تلك الدالالت عن طريق اجملازبدالال



عن هذا التوليد تغري يف معىن املادة األصلية ومبناها ؛ ويندرج ضمن هذا النظام ما يسميه اللغويون العرب 
  :االشتقاق الصغري

د الوحدات املعجمية بنظمها ضمن كن من توليميَُ  وهو الذي :)syntactic( مي أو النظْ الرتكييبالنظام  - ٢
) أو غري ذلك من  االنتخاب الطبيعي) أو نعتية (مثل : ، جملس األمن: حمكمة النقضمثالمركبات إضافية (

 .مسيةليد املركبات االعلى تو يف الغالب واآللية الرتكيبية تقتصر  املركبات.

داللة تغيري  عتمد فقط علىي، بل كلمات أو تراكيبهاال بنيةيف  أي تغيريستلزم ال يوهو   :نظام التوليد الداليل -٣
ا معىن جديدا عن طريق مجلة من التحوالت الداللية من قبيل و ألفاظ موجودة  التوسيع أو التخصيص الداليل إكسا

ة وهي حتول داليل قائم على عالقاحلسي إىل املعنوي أو العكس؛ أو عن طريق اجملاز بأنواعه: االستعارة التحول من أو 
كاستعمال السحاب للنبات، ية،  السبب ، وهو حتول داليل قائم على عالقة اجملاورة مثل عالقةواجملاز املرسلالتشبيه؛ 
» العموم «  وعالقةكاستعمال العاَمل لبعضه، » الكلية  وعالقةكاستعمال احلافر لذي احلافر، » البعضية «  وعالقة

كاستعمال » اإلضافة « عالقةكاستعمال السيف للسالح، و » اخلصوص «  وعالقةكاستعمال احلجر للياقوت، 
  .كاستعمال الشيء ملا ُهَو مشتمل َعَليه» االشتمال «  وعالقة، للداللة على أعضائه اجمللس

يف (االستعارية) واللغة العربية القدمية واملعاصرة زاخرة باملفردات اليت تولَّدت عن طريق اجملاز ومن أمثلتها 
؛ بصلة (مصباح كهربائي)؛ َعْزم  القوة (يف (5)(يف حمرك)فرجون  حمرك؛ متشيط؛ مشعة :ة املصطلحات احلديث

نطاد جدارالضوئية؛  احلزمةالصويت؛  الوترالصوتية والضوئية؛  املوجات)؛ momentالفيزياء 
ُ
؛ (6)الصوت؛ امل

؛ األدمغةعاملة؛ هجرة  يد ؛جتارية صفقة. ومن اجملاز املرسل: )ear-drumخلية (خاليا اجلسم)؛ طَْبلة األذن (
احملكمة (مبعىن مسجل)؛ الصدع (مبعىن املكان املصدوع)؛ الكلمة (مبعىن اخلطاب)؛  قلمأسهم (مبعىن أنصبة)؛ 

  حتميص؛ الذراع (مقياس الطول). عمل؛ ورقة
  

   هذه الدراسة.وملَّا كان االشتقاق أهم وسيلة لتوليد املصطلحات، كما أسلفنا ، فيحُسن أن نفرد له حيزا أكرب من 
  :االشتقاق أهم وسيلة لوضع املصطلحات يف اللغة العربية  ١- ١- خامسا

ا صائص اخلمن   ا تغريُّ البىن الداخلية ملاللغة العربية اليت تتميز  على ) اليت تُبىن internal inflexion(فردا
 )consonantأصوات صامتة (من  مؤلفةً من حروف الزيادة و  جمردةً رباعية يف حاالت نادرة) أصول ثالثية (أو 

ا من جذور ت(خبالف اللغات اإللصاقية اليت   .))affixزاوئد (تضاف إليها  radical)( غري متصرفةتكون مفردا
 زوائدالثالثي لحق باألصل املفردات اليت تتفرع عنه. وتُ  طائفةاألصل الثالثي يفيد معىن عاما مشرتكا بني هذا و 
ب  –ر  –(مثال: ض  حروف املدأو احلركات  ، بإضافةكلمات املشتقة منهدالالت ال متييزتخصيص معناه العام و ل

                                                 
َا الثـَِّيابُ الفرجون لغًة:   (5) ْغين( أََداٌة َهلَا َأْسَناٌن ِمْن َحِديٍد أَْو ِمْن ُخُيوٍط تـَُنظَُّف ِ

ُ
  .س متاس مع مبدل التيار يف حمرك كهربائي (قاموس العلوم املصور)حم◌ِ  ؛ واصطالحا:)معجم امل

رتَِفُع؛ بناٌء ُمنطاٌد. املنطاد لغة:   (6)
ُ
  (معجم احمليط).  مركبة هوائّية يرفعها غالٌف َمنـُْفوٌخ بَِغاٍز أخفَّ من اهلواء وتتدّىل منها سّلة جيلس فيها املسافرون ج َمَناِطيدُ واصطالحا: امل



بإضافة حروف الزيادة (التاء والسني و أل) أحد الصوامت األصلية (كما يف فعَّ  في= ضرب = ضارب ) أو بتضع
صيغ جدول من ال وفقأحيانا)  من أصوهلا الثالثية (أو الرباعية صاغ املشتقاتتُ . و وامليم والنون ..) إلفادة معاين حمددة

ا وتتوزع يف  صرفيةال فرعية (مثل الصيغ الدالة على اسم اآللة، وعلى احلرفة...)  قوائمأو  منظوماتاليت تتعدد دالال
أي إمكانية نسج مفردات جديدة على منواهلا.  ،القدرة التوليديةو (مسة القياسية) االستعمال اطراد بتتسم يف الغالب و 

  :اليت تفيد يف وضع مصطلحات جديدةالصيغ الصرفية  ألهميلي جدوال خمتصرا ونورد فيما 
  

الصيغة 
  الصرفية

ا)   مالحظات  أمثلة االستعمال  مدلوهلا (مدلوال

أكثر صيغ مصدر   فـَْعلٌ  - ١
الفعل الثالثي شيوعا 
وتدل على احلدث 

  عموما  

    ضرب، طرح، نسج...

تدل هذه الصيغة   فـََعلٌ  - ٢
على احلدث عموما 
ويكثر استعماهلا 
للداللة على األوجاع 
والعيوب واألمراض 
(إىل جانب فُعال) 
ومن هنا أمهيتها يف 
  املصطلحات الطبية

 مهق؛ َحَول، بَرص،، َعَور، َبَكم
ومن  َحَسر (قصر البصر)؛

املصطلحات اجلديدة اليت بنيت 
 (الرأس) َمَوهُ على هذا املثال 

)hydocephalus(؛ 
هنتنغتون   َرَقصو 
)Huntington’s 

chorea  (  الوراد يف هذا
  االقتباس:

يعاين الكثري من الناس أمراضا "
وذلك مثل التكيس  ..وراثية 

ص قَ ن أو داء الرَّ فَ الليفي والزَّ 
)Huntington’s 

chorea الذي يظهر يف (
شكل حركات ال إرادية وغري 
متناسقة مع سلوك 

  



جملة العريب، العدد ..."(آخر
١٩٩٦، ٤٥٠(  

تفيد التعدية (إىل   لتفعي - ٣
جانب صيغة إفعال)  
كما يف تفريح 
وتطهري؛ وتفيد 
املبالغة والتكثري كما 
يف تقطيع وتكسري؛ 
ويكثر استعماهلا يف 
اللغة املعاصرة إلفادة 

واالشتقاق  التحويل
  من األمساء

ني، تكثري، تكبري؛ تعريب، حتس
، تطبيع، ختريج، تلبيس، تسفري

 ؛ تأميم،تضليل، تعتيم، تغريب
، تنسيب تدويل، متدين، تفليس،

 تعدين،تكييف، تغليف، 
تزييت، تزجيج (أي  تسييل،

 تركيب األلواح الزجاجية)
(األمثلة األخرية من املشتقات 

  من األمساء)

  

٤ - 
  استفعال

تفيد الطلب كما يف 
 ار واستسقاءاستفس
 ام واستعطاءواستفه
د؛ واعتبار اواستنج

صفة يف املفعول كما 
ن ايف استحس

ن ام واستهجاتعظواس
؛ والتحول  ارواستنك

ر اكما يف استحج
 هالطني (أي حتول

  ) احجر 

)؛ مبعىن اختاذ املصباح(استصباح 
  استقطاب

ورد يف قرار جملمع اللغة العربية يف القاهرة 
  خبصوص هذه الصيغة ما يلي:

قياسية دخول السني والتاء اجملمع أقر 
ورة، لكثرة ما ورد من للطلب أو الصري 

رى أن زيادة السني والتاء يو  ؛أمثلته
لالختاذ واجلعل وردت يف أمثلة كثرية 
حنو: استأجر أجرياً. واستأىب أباً، 
واستأمى أمًا واستعد عدة. واستخلف 

  فالناً، واستعمره يف أرضه. 

تفيد املطاوعة مثل   افتعال - ٥
مجعت الشيء 
فاجتمع ؛ واختاذ 
الفعل من االسم مثل 
اختبز أي اختذ اخلبز؛ 

ارجتاج،  احرتاق، ابتعاث،
  …ارتداد

اقرتح جممع اللغة العربية استعمال هذه 
الصيغة يف املصطلحات الطبية بدلول 

، إذ جاء يف لتهابالجديد وهو إفادة ا
ال مانع من أن تكون صيغة   قرار له:

"االفتعال"، مشتقة من العضو، قياسية 



يء مبعىن فـََعل  وجي
كما يف اجتذب 
مبعىن جذب؛ أو 
مبعىن تفاعل كما يف 
اختصم شخصان 

  مبعىن ختاصما

 .يف معىن املطاوعة لإلصابة بااللتهاب.
ويرد يف اللغة "فـََعَل" من العضو مبعىن 
 أصابه، فيقال : َكَبَده وعانَه وَرَأَسه

(وعليه يقرتح اكتباد مبعىن التهاب 
  .الكبد..)

انكسار، امنحاء، احنسار،   تفيد املطاوعة   انفعال - ٦
، انبطاح، انكماش، انقياد

انسداد، احنناء، انعدام، احندار، 
، انضغاط ،متزاز، امتصاصا

             انصهار، انفالت

  

تفيد مطاوعة فّعل   تـََفعُّل - ٧
مثل كسَّرت الزجاج 
فتكسَّر؛ وحماولة 
التحلي بصفة معينة 
، مثل تشجع وحتسن

وتربَّج، وتزين، وتنمَّر 
؛ أي تشبه بالنمر

والصريورة مثل تأمي 
ا، وتبدَّ أي صا ى ر أميِّ

أي صار بدويا 
  وحتّضر صار حضريا

تبخر، تشنج، تصلب، حتطم،  
حتجر، تكهف  م،تـََفحُّ 

  (الصخور)، 

  

َتطواف، َتسيار (ومنه القذائف   واملبالغة تفيد التكثري  تـَْفعال - ٨
، تصهالالتَّسيارية)، َتعداد، 

  طال،

ن سيبويه جيعل التـَّْفعال تكثرياً "إ
للمصدر الذي هو للفعل الثُّالثيِّ 
فيصري التـَّْهدار مبنزلة قولك اهلَْدر الكثري 

 ، وكذلكوالتـَّْلعاب مبنزلة اللعب الكثريِ 
     (7)"...التكرار والتـَّْرداد 

                                                 
َُخصَّص (الصفحات من كتاب األفعال واملصادرظر ابن ِسيدا،  ان  (7)

   .)١٤٥٠-١٣٦٣امل



َيِصح ومن قرارات جممع اللغة العربية: "
أخذ املصدر الذي على وزن "تـَْفعال" 

  "الفعل للداللة على الكثرة واملبالغةمن 
تفيد االضطراب   فـََعالن - ٩

 واحلركة وما يف معناها
 سريان، نزوان، غليان، نوسان،

، غثيان، دوران، فلتان ميالن،
  نزوان، وهجان..

ومن املصادر اليت جاء يف املخصص:"
جاءت على مثاٍل واحٍد حَني تقاربت   

 .ران والَقَفزاناملعاين قوُلك النـََّزوان والنـَّقَ 
وإمنا جاءت هذه األشياُء يف َزْعَزعة 

وباُب الَفَعالن  .الَبَدن واهِتزازه يف ارتفاعٍ 
أن جييَء مصدرًا فيما كان َيْضَطرب 
..ومثُل ذلك الَغَليان والَغثَيان ألن بناَء 

وكذلك اَخلَطران  ؛النفَس َتْضَطِرب وتَثور
 ؛واللََّمعان ألنه اْضِطراب وحترُّك

َهبان والَوَهجان ألنه حترُّك اَحلرِّ واللَّ 
وقد جاؤا بالَفَعالن  .وثـَْورُه مبنزلة الَغَليان

يف أشياَء تقاَرَبْت يف اشِرتاِكها يف 
االْضِطراب واحلرَكة كالطََّوفان والدََّوران 
واَجلَوالن تشبيهًا بالَغَليان والَغثَيان، 

ََيالن والرََّوغان
"(واضح من واحلََيدان وامل

القتباس التطور الداليل اليت يلحق هذا ا
     (8)األبنية الصرفية عن طريق اجملاز)

١٠- 
  تفاعل

تفيد املشاركة يف 
الغالب؛ والتظاهر  
كما يف متارض؛ 
والوقوع تدرجييا كما 
يف توارد وتتابع 

  ...، تآكلوتطاول

يكثر استعمال هذه الصيغة يف 
العربية املعاصرة مبعىن التشارك  

لتالية: ختاصم، كما يف األمثلة ا
تعاون، تناحر، تنافس، تآزر، 
، تعاضد، تآمر، تنابذ، تبادل

تضافر، تصاحل، تآلف، تعايش، 

  

                                                 
ا يف ذلك شأن الوحدات املعجمية، انظر أمثلة عن هذا التطور يف   (8) طور األبنية الصرفية الدراسة التالية: حممد أكماضان، تاألبنية الصرفية خاضعة للتطور عن طريق اجملاز شأ

  .١٩٩٧، ٤٤، جملة  اللسان العريب، العدد العربية ودورها يف إغناء اللغة



،تنافر، تسامح...   حتاثُّ
١١- 

  مفاعلة
 تفيد املشاركة؛ وتفيد

، أيضا التوايل واملتابعة
.  

مسامهة، مناظرة، مصاهرة، 
  مبايعة، معاملة، مشاهرة...

هرة: جاء يف أحد قرارات جممع القا
للداللة على التوايل تصاغ املفاعلة 

ز يف املصطلح و واملتابعة، وعلى هذا جي
العلمي مثل املعاوقة واحملاثة مبعىن تابع 

  ..التعويق واحلث
هذه الصيغة  تستعمل  فُعال -١٢

 للداللة على
(مثال  األصوات

نباح، راخ وبُغام و صُ 
عاء غاء ودُ ورُ وُخوار، 
؛ ُبكاءنُواح، و وُعواء و 
ما  ما حتطموعلى 

(مثال  من األشياء
قاق وُحطام وُجذاذ دُ 

وفُتات  وُفضاض
؛ وأكثر  )فاتورُ 

استعماهلا يف 
األمراض وما أحلق 

  ا من احلاالت

ُزحار، زكام، ُصداع، ُدوار، 
ُسعال، ُرهاب(مرض نفسي) ، 

  سهاد، ُهيام

كثريا املعجم الطيب املوّحد  استفاد واضعو 
 مع من صيغة فُعال اليت أقرت اجملا
 وهاقياسّيتها للداللة َعَلى املرض، فجعل

املنتهية  للمصطلحات الطبية المقاب
 -oseباإلنكليزية أو  -osisبالالحقة 

 ومن األمثلة على ذلكبالفرنسية. 
مقابل  –من الكلية  –الُكالء 

nephrosis،  من  –واُحلماض
، والُزراق acidosisمقابل  –احلمض 

، cyanosisمقابل  –من الزرقة  –
  . صطلحاتوهكذا يف عشرات من امل

(ويطلق  ثاردِ ساء، كِ ،  غطاء    ِفَعال-
جمازا على الطبقة املغلفة 

(9)لألرض)
شعار، ِصَدار ، 

  ، ِصَمام(النجاة)

  

 ِ◌١٣- 
  فـَُعالة

صيغة فُعالة تستعمل 
للداللة على نفاية 
الشيء وبقاياه وما 

 ، ُصهارة،بـَُرادة (احلديد)
   سقاطة، ُكناسة

  

                                                 
  .٢٠ص. ، ١٩٨٥مكتبة لبنان، انظر املوسوعة العلمية امليسرة،   (9)



  تناثر منه
صياغة تدل على   ِفَعالة -١٤

  احلرفة قياسا
جتارة، خياطة، ِحياكة، ِسباكة 

باك)، ِصرافة (حرفة (حرفة السَّ 
الصرييف)، ِبقالة (حرفة البقال)، 

، (حرفة الصائغ) ياغةصِ ، ِعمالة
، ِداللة ِمالحة، ِفالحة ،ارةِجن 
   ، ِحنالة)ِحْرَفُة الدَّالَّل(

  

 َمْفَعل -١٦
  وَمفِعل

كان يبىن اسم امل
(واسم الزمان) من 
الثالثي على وزن 
َمْفَعل إذا كانت عني 

مضمومة أو  مضارعه
مفتوحة مثل مطبخ 

ويُبىن على  ومسكن؛ 
وزن َمفِعل إذا كانت 
عني مضارعه 
مكسورة مثل جملس 

       (10)ومنزل

َمْنجم، منهل، منزع ، جدرَ مَ 
(املكان الذي ينزع منه)، مقلع 

؛ مهِبط، )َمَكاُن قـَْلِع اِحلَجاَرة(
  مورِد، مقِبس، مرِبد

  

صيغة تدل على كثرة  َمْفعلة -١٦
وجود الشيء يف 
املكان، وهي قياسية 
من االسم الثالثي 

مثل َمْفعاة  اجملرد
ومسبعة للمكان 
الذي تكثر فيه 

  األفاعي والسباع 

خمبزة، مكتبة؛ أمثلة أخرى: 
، َمزبدة ، َمقشدة، َملبنةمأسدة، 
ر ، مثلجة ، َمْتوتةَمقطنة )

  جليدي)

اق يالحظ استعمال هذه الصيغة لالشتق
، وهو ما أجازه أيضا من أمساء األعيان

  :اللغة العربيةجممع 
تصاغ (َمْفَعَلة) قياسًا من أمساء األعيان "

الثالثية األصول للمكان الذي تكثر فيه 
هذه األعيان، سواًء أكانت من احليوان 

تصاغ ؛ و أم من النبات أم من اجلماد
َلة" مما وسطه حرف علة من أمساء "َمْفعَ 

األعيان، بإجازة التصحيح، كما يف " 

                                                 
  .هلذه القاعدة استثناءات، انظر مقدمة املنجد  (10)



َوَتة" و "َخمَْوَخة"، من التوت واخلوخ    .َمتـْ
١٧- 
، لعَ ِمفْ 

ِمفعال، 
  ِمْفَعَلة

من صيغ أمساء اآللة 
القياسية الكثرية 

  االستعمال

ِمرشح، حمور، ملفط، ِجممر، 
، ، مصهر، مكبحِمرجل، ِجمهر
، مرقب ، مغزل، مكبسمركم

؛ حمراث، مصباح، (تيلسكوب)
مهماز، مزمار، مقياس، مكيال، 

، مسبار، ِمشعاع ِحمرار
)radiator مطياف؛ ،(

مسطرة، مطرقة، مكنسة، 
رمسة (مرمسة ِمدفأة، مِ 

، ِمزولة الزالزل:سيسموغراف)
          (ساعة مشسية)، مطحنة

تستعمل بعض صيغ املبالغة أيضا للداللة 
(مثل شاقول،  فاعول على اآللة مثل:

الة وفعَّ  ساطور، حاسوب، صاروخ)؛
؛ احة، نفاثة(ثالجة، دبابة، غواصة، قدَّ 

ار، ال (مثل: نّواس (بندول)، جرَّ عّ وفَـ 
، وهذه استعماالت جمازية كما اد)عدَّ 

جاء يف أحد قرارات جممع اللغة العربية 
ومن أسلوب العرب إسناد الفعل إىل ما "

ه أو آلته، ه أو مكانِ يالبس الفاعل: زمانِ 
ر جاٍر، ويوم صائم، وليل  فقالوا 
ساهر، وعيشة راضية. وعلى ذلك يكون 
استعمال صيغة "فعَّالة" امسًا لآللة 

  ."استعماًال عربياً صحيحاً 
وهناك صيغ أخرى لآللة غري قياسية 

  ).(سكني، قدوم، فأس...
اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أن ومن 

الثالث  اجملمع اقرتح استعمال صيغ اآللة
صيغ الكشف " املذكورة للداللة على

لتزم صيغة تُ  ، [وقّرر أن]والقياس والرسم
واحدة جتري عليها كلمات اجلنس 

راد به الكشف وضعنا له الواحد، فما يُ 
وما يراد به  scopeصيغة "ِمْفعال"

 meterالقياس وضعنا له صيغة مْفعل"
وما يراد به الرسم وضعنا له صيغة 

   ".graph"مْفعلة"
من صيغ املبالغة   فـَعَّال -٢٠

(عالم، نصار)؛ 
من أمثلة فعَّال الدالة على 

، خباز، غواصاالحرتاف: بّناء، 
فإذا خيف  جاء يف أحد قرارات اجملمع:"

لَْبس بني صانع الشيء ومالزمه، كانت 



قياساً  وتسعمل أيضا
للداللة على 
االحرتاف، أو مالزمة 

  الشيء

صيغة "فعَّال" للصانع، وكان النسب    غطاس، رسام، حنات، َزجَّاج
بالياء لغريه، فيقال "زجَّاج" لصانع 

  ."الزجاج، و"ُزجاجي" لبائعه
واستعملت صيغة فعَّال أيضا للداللة 

  جمازا على اآللة
يكثر استعمال هذه   فـَْعَلَلة -٢٥

الصيغة الصرفية يف 
، العربية املعاصرة

وخاصة يف لغة 
لالشتقاق من  العلوم،
  ة عربيةامداجل اءاالمس
  ةعربمُ  ت أمكان

 لفنةبلورة، غَ أمتتة، 
)galvanization( ،،َبسرتة 

، حضرنة*، دبلجة َأكسدة،
  *شرعنة

يشتق الفعل من االسم اجلامد غري "
لى وزن فعلل متعدياً، وعلى عالثالثي 

" (جممع اللغة وزن تفعلل الزماً 
  العربية)(تفعلل مثل تبلور)

  
  :(11)ية وضع املصطلحات يف اللغة العربيةمنهجمعايري أساسية يف  -سادسا

  عمل لفظة عربية واحدة مقابَل املصطلح األجنيب، وال ُتستعمل املرتادفات إال عند الضرورة، ستت) ١(   
درس املصطلح األجنيب دراسة وافية والتعرف َعَلى مدلوله االصطالحي املستعمل يف حقل من حقول  )  ينبغي٢(

إال كآخر حل بعد استنفاد  ترمجة املصطلح ترمجة حرفية يُلجأ إىلوال  ؛مقابله العريب اص قبل حماولة وضعاالختص
  ،الطرق التوليدية األخرى (اشتقاق، تركيب، جماز)

ي توظيف الرصيد اللغو ميكن ، و علماء العربُتستعمل األلفاظ العربية املتداَولة أو اليت سبق أن استعملها   )٣(
من املفردات القدمية الذي اكتسبت داللة جديدة القطار والسكة والسيارة واملكوك ( املهجور وشحنه بدالالت جديدة

  ،)، والدبابة..والسجال
ة ما بني مدلول املصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي وال يشرتط يف    )٤( ُيكتفى بوجود عالقة داللية أو مشا

  املصطلح أن يستوعب ُكّل معناه العلمي،
  كلمات املتعددة املعاين قدر اإلمكان، والسيما الكلمات اليت تشرتك يف حقل داليل واحد،بتَـَعُد عن ال) يُ ٥(

                                                 
- ر-ض-كلمة هنا، فكأن الكلمة بنيت على األصل الرباعي  حصيغ هذا املصطلحات على وزن فعللة بناء على مبدأ توهم أصالة أحد احلروف الزائدة وهو النون يف آخر ال  *

ة ر، الوارد يف املعاجم. وهذه الصيغة وأمثاهلا مثل متحور ومتفصل ومتذهب (اليت بنيت على توهم أصالة امليم) مظهر من مظاهر تطور األبني-ض-ن، وليس على الثالثي ح
عامل) وليس من األصول الثالثية أو الرباعية فقط كما يقتضيه النظام -برمتها، إذ أصبحنا نشتق من الكلمات (كما يف عوملةالصرفية يف العربية، بل تطور النظام االشتقاقي العريب  

  االشتقاقي التقليدي.
 ،شبكة تعريب العلوم الصحية لوضع المصطلح العربي، نحو منھجية موحدةُمجمل ھذه المعايير مقتبس بتصرف من المقال التالي:   (11)

http://www.emro.who.int/ahsn/arabicpublications  



  قرها اجملامع اللغوية واهليئات املصطلحية املوثوقة،يُلتزم َقْدَر اإلمكان بالصيغ الصرفية القياسية اليت تُ  ) ٦(
املركبة على هذا ، إذا كانت اللفظة ...) (برمائات، كهرمغنطيسي، كهرمائ الرتكيب املزجي جيوز اللجوء ِإَىل  ) ٧(

  مَفُهَومة مقبولة، أو شائعة،  النحو
بالوسائل التوليدية  عند الضرورة، والسيما حني تتعذر تأدية املعىن املراد صطلحات األجنبيةامل تعريبال َحرََج يف  )٨(

 معظمفة العاملية بدخوله كما ُهَو يف يكون اللفظ مما اشَتهر وشاع استعماله، أو يكون َقْد اكتسب صحني ، و األخرى
  ت)ثال، بيولوجيا، تكنولوجيا، إنرتنلغات العامل (م

َعَلى وضعها يف صيغة يسهل مجعها والنسبة إليها قدر اإلمكان ينبغي احلرص عند تعريب املصطلحات األجنبية ) ٩(
  ،)..فلورواالشتقاق منها (مثال، فلسفة، فيسلوف، يتفلسف ، متفلسف؛ بلورة، بسرتة، مت

جيوز التصرف يف ِصَيغ النسبة، للتمييز أو منع الَلْبس، كما جتوز النسبة ِإَىل اجلمع واملثىن عند الضرورة (مثال ) ١٠(
  ).، أقاليمي، ُدويلجنساين

  
بني مجهرة املختصني أو عموم القراء واملستعملني  اوقبوهل اتساعد على انتشار املصطلحومن العوامل األخرى اليت ت

(أمثلة يف االجنليزية:   )productivityطاقتها التوليدية (و وسهولة استظهارها  اإلجياز وسهولة االستعمالمها باتسا
email, emails, emailing, emailed رمسلة؛ عوملة- يرمسل-رمسال، رمسل—؛ ويف العربية: رأس املال -

وجود  أي): motivationطلح (تعليل املص؛ و حوسبة، حموسبة..)-حيوسب- معومل؛ حاسوب:حوسب- يعومل-عومل
البارزة  اخلصائص ينم املصطلح عنحبيث بني املسمى و  (قالبها الصريف مثال) لتسميةالشكل املادي لبني ما صلة 

لتعقد املفاهيم  يف كثري من األحيانأن هذا الشرط يتعذر حتققه  على. (شفافية املصطلح) أطلق عليه للمفهوم الذي
صائها املميزة يف كلمة واحدة أو كلمات معدودة. ويف هذه خة يصعب معها اختصار أحيانا وتشعب داللتها لدرج

) بني أهل االختصاص الذين conventionاحلالة تقوم الصلة بني التسمية واملفهوم على االتفاق أو املواضعة (
اية املطاف هي باالتفوضعوا املصطلح واصطلحوا أي اتفقوا على استعماله.  اق على استعمال فالعربة إذا يف 

سواء كانت الصلة واضحة ومعللة بني الشكل (أو  ،مصطلح خمصوص للداللة على مفهوم خمصوص يف سياق معني
 املبىن) اللغوي واملدلول االصطالحي أو مل تكن.

 
ة للعمل املصطلحي تتضمن : من األمهية مبكان وضع منهجية دقيقمنهجية العمل يف جمال املصطلحات -سابعا

 املعتمدة لتحقيق اهلدف املنشود. ويشمل اإلطار املنهجي العام عادة اخلطوات الرئيسية التالية:ت اإلجراءا

  
 ))corpusاليت يعتمد عليها يف البحث املصطلحي (املنت (حتديد وتقييم الوثائق املتخصصة  -

 للمفاهيمستند إليه يف التحليل املصطلحي باعتماد نظام تصنيف حتديد جمال التخصص الذي يُ  -

 بياين للمفاهيم املراد تعريفها، عند االقتضاء متثيلوضع  -



 textualيف اللغة األصلية واإلشارة إىل األسانيد النصية ( املنتالقيام باستخراج املصطلحات من  -

supports(  ذات الصلة 

 نتمن املأو   للمفهوم البياينتمثيل الوضع القائمة املصطلحية األساسية األحادية اللغة انطالقا من  -

حدة (وفق مبدأ  ىخمصصة لكل مفهوم عل ات مصطلحيةملفجتميع نتائج عملية استخراج املصطلحات يف  -
 ، مشفوعة بالتربيرات أو األسانيد النصيةأحادية املفهوم)

 )recordsاملصطلحية ( إىل البطاقات من امللفات املصطلحيةالصطلحات  نقل -

 كمال التسجيل ودقة النتائجلضمان مراعاة معايري البحث وإبطاقات مراجعة ال -

 غالط مطبعية وغريهامن أ اإىل قاعدة البيانات املصطلحية وتصحيح ما قد يشوالبطاقات حتميل  -

تطور املعارف يف جماالت لالقيام عند االقتضاء  مبراجعة احملتويات املصطلحية لقاعدة البيانات مواكبًة  -
 تطلبات املستعملنياالختصاص املعنية، واستجابًة لتغري االستعمال وم

 ونتاول هذه اخلطوات فيما يلي بشيء من التفصيل:

  
: وذلك باالعتماد على قواعد البيانات املتاحة والوثائق املنشورة يف  حتديد وتقييم الوثائق املتخصصة(أ) -سابعا

ار الوثائق املعتمدة صيغتها اإللكرتونية أو الورقية، واملعاجم والكتب واجملالت املتخصصة يف امليدان. وميكن اختي
  الستخراج املصطلحات وفقا ملعايري اجلودة التالية:

 صالحية املصطلحات من حيث دقتها واتساقها وانسجامها  
 (نصوص متخصصة أو تعليمية، رمسية أو غري رمسية، جمالت دورية، موسوعات وغريها) طبيعة النصوص 

 لوثيقة (األمم املتحدة، منظمات دولية أخرى..)مكانة املؤلف العلمية أو أمهية اجلهة اليت صدرت عنها ا 

  اجلودة اللغوية للوثيقة (هل هي وثيقة روعيت فيها اخلصائص النحوية والرتكيبية واألسلوبية للغة العربية مثال أم
 لنص أجنيب؟)هي ترمجة ردئية 

رد معلومات عن مفهوم اليت تو يف الوثائق عن املصطلحات : أي البحث  املنتاستخراج املصطلحات من (ب) -سابعا
. البياين للمفهوم يف حال اتباع منهج تنظيم املفاهيم وفق منظومات مفهومية احملددة يف التمثيل فاهيماملأو أكثر من 
ج عملي يتمثل يف  وميكن كذلك أو الوثائق الثنائية اللغة جمموعة حمددة من إجراء اجلرد املصطلحي انطالقا من اتباع 
ا يف الصاملتعددة اللغة  ادرة عن اجلهة املرتجم هلا (األمم املتحدة بالنسبة لنا) وذلك للتعرف على املصطلحات وسياقا

وغري ذلك من العناصر اليت  واإلشارة إىل مصدر الوثيقةومن املهم ذكر سياق ورود املصطلح  لغيت األصل واهلدف.
 جرد علىتقتصر عملية استخراج املصطلحات ال وحيسن أ تؤكد موثوقية املصطلح وصحة استعماله (األسانيد النصية).

الزمات اللفظية  ) co-occurrentsالسياقية ( املتوارداتالوحدات املصطلحية، بل حتدد أيضا 
ُ
وامل



)collocations (العبارات االصطالحية ، وهي معلومات ميكن تدوينها يف خانة ا يت حتفال
)phraseologisms املصطلح. بطاقة) يف  
   

  جتميع نتائج عملية استخراج املصطلحات يف ملفات مصطلحية خمصصة لكل مفهوم على حدة ج) (-سابعا
ُجتمَّع مجيع املصطلحات وأسانيدها النصية (تعريفات وسياقات وأمثلة االستعمال والعبارات االصطالحية املالزمة 

يف ملفات مصطلحية للمصطلحات، وعند االقتضاء، مالحظات املصطلحي أو صاحب االختصاص يف اجملال) 
خمصصة لكل مفهوم على حدة. وهذه خطوة من أهم خطوات التحليل املصطلحي وأعقدها حيث تشمل تقييم 
املعلومات املتعلقة بالسمات الداللية للمفاهيم وتقييم صحة املصطلحات الدالة على هذه املفاهيم واختيار أنسب 

هليئة اعتماد املصطلحات رمسيا (فريق املصطلحات يف  قدم  ستيتة الاملصطلحي البطاقةيف األسانيد النصية إلدراجها 
  دائرة الرتمجة العربية مثال). 

  
املتعلقة  لخيص وتنظيم البياناتأداة لت ةاملصطلحي بطاقة: المصطلحية بطاقاتتدوين املصطلحات يف (د) -سابعا

ا. وخيتار املصطلحي من دَّ بيانات ودقتها وجِ صحة ال بطاقةراعى يف إعداد الباملصطلح. ومن املعايري األساسية اليت تُ 
وفقا لدليل  بطاقةامللفات املصطلحية التعريف اليت يصف املفهوم أحسن وصف وأوجزه. ويتم إدراج املعلومات يف ال

ا  . وخيتلفي يتبع يف بناء قاعدة البيانات كلهااملصطلحية الذ بطاقاتإعداد ال شكل البطاقات املصطلحية وحمتويا
، ArabTerm قارن على سبيل املثال بطاقات(للغرض منها ونوعية قواعد البيانات املصطلحية  تبعا

Termium، EurodicAutom(.  
  

 :: أمهها أدوات البحث املصطلحي - ثامنا

 ,Termium, Grand dictionnaires terminologiquesنات املصطلحية (اقواعد البي-

ArabTerm, Unterm( 

  على سبيل املثال. Googleنرتنت: حمركات البحث  على اإل
  

  :قائمة مواقع خمصصة للقضايا املصطلحية بالعربية -تاسعا
  موقع جممع اللغة العربية يف القاهرة: 

http://www.arabicacademy.org.eg/nabza.asp  
  قرارات جممع اللغة العربية يف القاهرة

http://www.sattarsite.com/searchmaj.asp  
  مكتب تنسيق التعريب يف العامل العريب (جملة اللسان العريب وبنك املصطلحات املوحدة) 



 www.arabization.org.ma  
  


