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  معجم مصطلحات المعلوماتية
Dictionary of information technology terms 

  أ.د. موفق دعبول، د. نزار الحافظ، أ. مروان البواب

  بدمشق مجمع اللغة العربية - ندوة" حول المصطلح العربي" 

  ٢٠٠٤تشرين األول 
ث يف هذا الورقة عن معجم مصطلحات املعلوماتية الذي نتحد

. وكان هذا املعجم مثرة ٢٠٠٠العلمية السورية للمعلوماتيةسنة أصدرته اجلمعية 
جهد مضٍن، وعمل شاق، لفريق من خرية املختصني يف فروع املعلوماتية، من 
جامعة دمشق، واملعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يف مركز الدراسات 

  والبحوث العلمية.
  ية:دواعي وضع معجم جديد في مصطلحات المعلومات - ١

  العلمية عموماً، واملعلوماتية خصوصاً. التزايد الكبري يف عدد املصطلحات -
وجود كثري من املعجمات يف مصطلحات املعلوماتية، جلُّها أعمال فردية،  -

وينقص بعضها الدقة العلمة، وأكثرها اليستغرق من املصطلحات إال نسبًة 
 ليست بالكبرية.

دوم عصر املعلومات واالقتصاد املبين تعاظم أثر املعلوماتية يف حياتنا مع ق -
 على املعرفة.

إجياد معجم معتمد لدى اجلامعات واملؤسسات البحثية والشركات وغريها،  -
يفيد منه الباحثون وطالب اجلامعات واملعاهد والعاملون يف حقل 

 املعلوماتية.
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  مزايا هذا المعجم: - ٢
عة صدوره عن ثالث هيئات علمية رفيعة يف سورية، هي: جام ٢-١

دمشق، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، واجلمعية العلمية السورية 
  للمعلوماتية.
توفُّر جمموعة من الباحثني املتخّصصني على إجنازه، جتاوز  ٢-٢
باحثاً، مارس معظمهم تعليم املعلوماتية باللغة العربية، وخربوا ٣٠عددهم 

  املصطلح باستعماله.
  على وسائل حبث متقدمة. ، يشتملCDوضعه يف قرص مرتاص ٣-٢
  إنشاء موقٍع له على شبكة االنرتنت. ٤-٢
جتديد العمل فيه دورياً، ليبقى مواكبًا ملا يطرأ من مصطلحات  ٥-٢

  جديدة يف هذا العلم.
سعيه لتوحيد مصطلحات املعلوماتية يف العامل العريب، جيعله  ٦-٢

  متاحاً يف شبكة االنرتنت.
ن املعاجم التخّصصية، وعلى اختيار مصطلحاته من عدد م ٧-٢

 micosoft press(الطبعة السادسة)، ومعجم ieeeرأسها معجم 

computer dictionary .(الطبعة الثالثة)  
االستئناس بعدد غري قليل من معاجم مصطلحات  ٨-٢

  العربية) حنو: –املعلوماتية(اإلنكليز 
  معهد اإلمناء العريب - معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا

  علم اهلدى محاد -وعة مصطلحات احلاسوبموس
  عبد الفتاح مراد–موسوعة مصطلحات الكومبيوتر واإلنرتنت 
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  أمحد شفيق اخلطيب -قاوس علم الكومبيوتر املصور
  أنطون بطرس ونقوال صبح -املصطلح: معجم العلوم الكومبيوترية

  أ.و.حداد–قاموس املعلوماتية ومصطلحات الكومبيوتر 
  م:مواصفات هذا املعج -٣
العلمية،            مراعاة املبادئ األساسية يف وضع املصطلحات ١-٣

     /ص تاريخ٧٦٩بدمشق، رقم  جممع اللغة العربيةالصادرة عن 
  :. وفيما يلي أهم هذه املبادئ١٣/١١/١٩٩٤
 تفضيل مصطلح واحد للمعىن العلمي الواحد يف احلقل الواحد. 
 يت التتيحه.تفضيل الكلمة اليت تتيح االشتقاق على ال 
احلرص على استعمال ماجاء يف الرتاث العريب من مصطلحات عربية أو  

 معربة، وتفضيل املصطلحات التاراثية على املوّلدة.
 تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة املرتوكة أو الغريبة. 
تفضيل الكلمات العربية والفصيحة على الكلمات املعّربة إال إذا اشتهر  

 لنافر من األلفاظ.املعّرب، وجتنب ا
 التعريب عند احلاجة، والسيما املصطلحات ذات الصبغة العاملية. 
 عند تعريب األلفاظ األجنبية يراعى مايأيت: 
ترجيح مايسهل نطقه بالعربية من األلفاظ املعربة عند اختالف نطقها يف  -

  اللغات األجنبية.
 عربية.التغيري يف شكل اللفظ كي يصبح مستساغاً ومرافقاً للصيغ ال -
 ضبط الكلمات بالشكل حرصاً على صحة نطقها. -
استغرق هذا املعج تقريبًا مجيع مصطلحات احلقول املختلفة للمعلوماتية  ٢-٣
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(برجميات، عتاديات، نظم، طرفيات، بيانات، قواعد معطيات، شبكات، 
  إنرتنت،.....) وقد بلغ عدد هذه املصطلحات مصطلحاً.

عجم احملاولة اجلادة لوضع مقابالت عربية من أهم ماميتاز به هذا امل ٣-٣
للمصطلحات اإلنكليزية بتقابل " واحد لواحد" (لكل مصطلحمقابل عريب 
خاص به). فهناك مصطلحات كثرية ذوات مدلوالت متباينة، ومع ذلك 
ا على أألسنة املشتغلني يف حقل املعلوماتية مبقابالت عربية  يشيع دورا

  متماثلة.
  ) يطلق على كل منهما (نسخة)versionو() copyفاملصطلحان (
  ) يطلق على كل منهما(رمز)symbol) و(codeواملصطلحان (
  ) يطلق كل منهما (حرف)character) و(lettrواملصطلحان(
  ) يطلق على كل منهما (سجل)register) و(recordواملصطلحان(
) يطلق على كل modification) و(modulationواملصطلحان(

  منهما(تعديل)
  ) يطلق على كل منهما (وقوف)halt) و(stopواملصطلحان(
  ) يطلق كل منهما (جمموعة)group) و(setواملصطلحان (
) يطلق على كل منهما manager) و(administratorواملصطلحان (

  (مدير)، وهكذا وهكذا....
ا، وقادرة على االشتقاق وتوليد  والشك يف أن اللغة العربية غنية مبفردا

جديدة، فإذا مل جند بني أيدينا مقابالت عربية" واحدًا لواحد" هلذه مفردات 
املصطلحات، فهذا اليعين أن اللغة العربية عاجزة عن ذلك، بل العجز يف 

ا الفريدة.   تقصرينا يف البحث يف كنوزها، ويف االستفادة من ميزا
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ر إّن مافعلناه يف هذا املعجم يعّد خطوة يف هذا السبيل، نرجو أن نستم
فيها، وأن نتابع عليها، حىت نصل إىل الغاية املنشودة. ونعتمد أننا حققنا 

باجلدولني  -على سبيل التمثيل الاحلصر -تقدمًا ملحوظًا يف ذلك، ندّلل عليه
(يف امللحق)، فاجلدول األول حيوي كل سطر فيه ثالثة مصطلحات  ٢و١رقم 

ها املقابل العريب شاعت مبقابل عريب واحد أو اثنني، وإألى جانب كل من
الذي اخرتناه، واجلدول الثاين حيوي كل سطر فيه مصطلحني شاعا مبقابل 

  عريب واحد، وإىل جانب كلِّ منهما املقابل العريب الذي اخرتناه.
يف سبيل حتقيق مبدأ التقابل" واحد لواحد"، استحدثنا يف هذا  ٤-٣

  املعجم عدداً غري قليل من املقابالت العربية.
نشرع يف احلديث عن ذلك، حنب أن نتوّجه إىل الذين قد  وقبل أن

  اليستسيغون بعض املقابالت اليت استحدثناها يف هذا املعجم، فنقول هلم:
أوًال: إن مااستحدثناه من املقابالت هو حيز االصطالح، والقاعدة 

  العامة اليت الخيتلف فيها هي: أنه المشاّحة (أي: جمالدلة) يف االصطالح.
إن املصطلح الذي يبدو غريبًا بادء األمر، يصبح مألوفًا بعد : ثانياً 

ترديده عددًا من املرات يف املدة يف مدة ليست بالطويلة، والشك يف أن كثرة 
  استعمال املصطلح تصقله وجتعله مستساغاً.

ثالثاً: إننا قد اجتهدنا، والنربئ أنفسنا من اخلطأ، وحسبنا أننا بذلنا 
  العمل يف مدة قياسية.مايف سوعنا لنخرج هذا 

  ميكن تصنيف هذه املقابالت املستحدثة يف ثالثة أصناف:
  مقابالت عربية النجار: الصنف األول:

  )to loadمثل الفعل(يوسق)، مقابل املصطلح (



  

  ٦

النخلة: كثر محلها. و(أوسق )البعري: ففي املعجم الوسيط:( أوسقت) 
 toى معىن املصطلح(ينطبق كل االنطباق عل -كما نرى  - محله محله. وهذا

load.(  
)     loaderوعلى ذلك ميكننا أن نتابع فنقول: ( موسق) مقابل (

  ) وهكذا، loading) و: (إيساق) مقابل(loadedو:( موسق) مقابل (
وقد عزفنا عن استعمال الفعل (حيمل)، ألنه مستعمل( حمجوز) 

  ملصطلح آخر.
املقابالت يف امللحق حيوي مناذج إضافية من  ٣( اجلدول رقم 

  املستحدثة من هذا الصنف).
مقابالٌت عربية اكتسبت معًىن إضافياً مل يكن فيها من الصنف الثاني: 

  قبل:
) مبعىن: يقيم جسراً to bridge( جسَّر)، مقابل املصطلح(مثل الفعل

  على.
ففي الوسيط: (جسَّره) : شجَّعه. واليوجد معىن آخر هلذا الفعل يدل 

  .على: (يقيم جسراً على)
) و(جتسري) briidgedوعلى ذلك ميكننا أن نقول: (جمسَّر)مقابل (

  )....bridgingمقابل(
يف امللحق حيوي مناذج إضافية من املقابالت املستحدثة  ٤( اجلدول رقم

  من هذا الصنف).
  مقابالت معرَّبة:الصنف الثالث: 

  ).faxمثل : (فكس)، مقابل املصطلح (
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لعربية، وهي أوىل من كلمة (فاكس) فكلمة (فكس) مل ترد فياملعاجم ا
باأللف، ألن (َفكس) على وزن (َفعل)، على حني أن (فاكس) مجعت 
ساكنني: األلف والكاف، والجيتمع ساكنان يف العربية، ومن مث الينطبق وزن 
هذه الكلمة (فاكس، أي: فاعل) على أوزان الكلمات يف العربية. وإذا أردنا 

اعل)، فهذا يقتضي أن نكسر حرف الكاف أن جنعل هذه لكلمة على وزن (ف
ا مموجة.   ونقول هكذا(فاكس)، وهي كلمة اقل مايقال فيها إ

يف امللحق حيوي مناذج إضافية من املقابالت  ٥( اجلدول رقم 
  املستحدثة من هذا الصنف).

تذييل تعريف املصطلح بقائمة من املصطلحات املرجعية اليت هلا  ٥-٣
ذا املصطلح.   صلة 

طلح ( أو املصطلحات) الذي له معًىن مغاير ملعىن املصطلح املعرَّف، فاملص •
اية التعريف بعد عبارة (قارن).  وضع يف 

واملصطلح (أو املصطلحات) الذي حيوي معلومات إضافية( أو مكملة)  •
اية التعريف بعد عبارة( انظر أيضاً)  للمصطلح املعرَّف، وضع يف 

معىن مرادف للمصطلح املذكور، واملصطلح (أواملصطلحات) الذي له  •
 وحيوي املعلومات املبحوث عنها، وضع بعد عبارة(انظر:)

واملصطلح( أو املصطلحات) الذي هو تسمية أخرى للمصطلح املعّرف،  •
اية التعريف بعد عبارة(يسّمى  أيضاً)  وضع يف 

وضع مسرد ألفبائي للمصطلحات العربية يف املعجم، حذفنا منه  ٦-٣
، م ( للربامج والشركات واألشخاص ونظم التشغيل......)أمساء األعال

  واملختصرات، واملصطلحات املؤلفة من أكثر من ثالث كلمات.
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  ميزات اإلخراج -٤
عملنا على إخراج املعجم حبّلة قشيبة، توخينا فيها الّدقة، ومجال 

  املظهر، وسهولة املراجعة، وحققنا ذلك:
طلح والذي يليه خبط جيعل الصفحة يف عمودن، والفصل بني كل مص •

 أفقي.
برتقيم املعاين املتعددة للمصطلح الواحد، والفصل بني كل معىن والذي يليه  •

 بسطرمستقل.
ا العربية خبط غامق، وكتابةالتعريف خبطعادي. •  بكتاة املصطلحات ومقابال
 اختيار األرقام العربية. •
 بوضع ترويسة يف أعلى الصفحة تسّهل البحث عن املصطلح، فرتويسة •

الصفحة الزوجية حتوي إىل يسارها املصطلح األول يف الصفحة، وترويسة 
 الصفحة الفردية حتوي إىل ميينها املصطلح األخري يف الصفحة.

 .  []بإضافة كلمات توضيحية بني معقوفني •
كتابة أمساء األعالم والشركات ولغات الربجمة واملنظمات.... باللغة  •

 اإلنكليزية.
زي إىل جانب مقابله العريب أينما ورد يف تعريف بوضع املصطلح اإلنكلي •

 املصطلحات، إذا كان املقابل العريب غري مألوف.
) إىل ميني .Vصفة). وذلك بوضع    ( -اسم - بتحديد نوع املصطلح(فعل •

) ىل ميني املصطلح الدال على ADJاملصطلح الدال على الفعل،و (
لغالبية العظمة من الصفة، أما املصطلحات الدالة على األمساء( وهي ا

 املصطلحات) فلم يوضع إىل جانبها شيء.
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 بشكل النص جزئياً باحلركات حبيث يؤمن اللبس يف قراءته. •
 بتغميق احلروف الّدالة على املختصرات. •

 HERCULES GRAPHICS، هو خمتصر: HGAمثال: املصطلح
ADAPTER  

  كيفية البحث عن مصطلح يف هذا املعجم -٥
ملعجم وفق األجبدية اإلنكليزية، مع مراعاة رتبت املصطلحات يف هذا ا

  مايلي:
  ة والصغرية سواء يف الرتتيب.احلروف الكبري  ١-٥

) binomial distribution) يرد قبل (BinHexمثال: املصطلح(
  ) هكذا:binding time) وبعد (binding timeوبعد (

الفراغ الفاصل بني كلميت مصطلح ما، يعامل معاملة احلرف، وله  ٢-٥
  ملقام األول.ا

). FAT) وبعد (Fatbits) يرد قبل (Fat clientمثال: املصطلح (
  هكذا:

FAT 
Fat client 
Fatbits 

) اليت تقع بني كلميت مصطلح ما، تعامل hyphenالواصلة ( ٣-٥
  معاملة رمز الفاغ.

) وبعد          halftone) يرد قبل (half-wordمثال: املصطلح(
)half router:هكذا (  

half-word 
halftone 
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half router  
) اليت تقع بني كلميت مصطلح ما، تعامل معاملة رمز ٠النقطة ( ٤-٥

  الفراغ.
) وبعد access code) يرد قبل (ACCESS.busثال: املصطلح (م

)access arm:هكذا .(  
access arm  
ACCESS.bus 
access code  

ل (أي  اخلط املائل(/) الذي يقع بني كلميت مصطلح ما، يتجاه ٥-٥
  كأنه غري موجود).

) auxiliary equipment) يرد قبل (A/UXمثال: املصطلح(
  ) . هكذا:autotraceوبعد (

Autotrace 
A/UX  
auxiliary equipment  

األرقام اليت ترد مع املصطلحات، تعامل معاملة احلروف، وهلا  ٦-٥
  املقام األول.

) virtual address) يرد قبل (virtual٨٦modeمثال: املصطلح(
  ). هكذا:virtualوبعد (

Virtual  
virtual٨٦mode  
virtual address  

  املختصرات تقع ضمن الرتتيب العام للمصطلحات. ٧-٥
) وبعد  Good Times virus) يرد قبل (GNUمثال: املصطلح(
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)gnomoon:هكذا .(  
Gnomoon  
GNU  
Good Times virus  

  هلذا املعجم: CDنسخة القرص املرتاص  -٦
لنسخة الورقية هلذا املعجم نسخًة من خمزنة يف قرص أرفقنا با

  :تتضمن واجهة ختاطبية متّكن الباحث من، CDمرتاص
  البحث يف املصطلحات اإلنكليزية. -
 البحث يف املقابالت العربية. -
احلصول الفوري على املصطلحات احملال عليها يف تعريف املصطلح  -

 بعد عبارة:
 .٥-٣شار إليها يف الفقرة (انظر، أو انظر أيضاً، أو قارن)، امل -
 البحث يف احلقول الداللية للمصطلحات. -

  وفيما يلي قائمة بامساء هذه احلقول الداللية اليت اشتمل عليها املعجم:
١- Arithmetic and longic operations. 
٢- Artificial intelligence 
٣- Communication 
٤- Computer architecture 
٥- Computer graphics 
٦- Computer - aided  design(CAD) 
٧- Data organization, representation and 
processing 
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٨-Datatbases and information systems 
٩-Distributed processing and distributed 
systems 
١٠-Encryption and ciphering 
١١-Industrial computing and robotics 
١٢-Information theory 
١٣-Microprocessor systems 
١٤-Multimedia 
١٥-Networks 
١٦-Office automation 
١٧-Operating systems 
١٨-Peripherals 
١٩-Programming 
٢٠-Real time 
٢١-Reliability,maintainability and 
availability 
٢٢-Security 
٢٣-Signal processing 
٢٤-Software engineering 
٢٥-System development 
٢٦-Text processing and desktop publishing 

  مراحل إعداد معجم مصطلحات املعلوماتية:



  

  ١٣

  مّر إعداد هذا املعجم باملراحل التالية:
  انتقاء املصطلحات من املعاجم اإلنكليزية املعتمدة. -
 فرز املصطلحات وفق االختصاصات. -
 تمادها.مراجعة املقابالت العربية للمصطلحات وتنسيقها واع -
 ترمجة تعاريف املصطلحات ومراجعتها. -
 التدقيق اللغوي. -
إخراج نسخة املعجم الورقية، ونسخة القرص املرتاص، وإنشاء موقع على  -

 اإلنرتنت.
ويف اخلتام نقول: إننا النّدعي الكمال فيما وضلنا إليه، 
وسوف حناول استدراك مافاتنا يف الطبعات القادمة. وكلنا أمل 

ملعجم الغاية اليت هدفنا إليها وهي خدمة وطننا أن حيقق هذا ا
  ولغتنا وطالبنا.

  واهللا املوفق  
  
  
  
  

  الملحق
  )١الجدول رقم (
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حيوي كل سطر يف هذا اجلدول ثالثة مصطلحات(شاعت مبقابل عريب 
  واحد، أو اثنني)، وإىل جانب كلٍّ منها املقابل العريب الذي اخرتناه:

 المقابل المصطلح المقابل المصطلح المقابل المصطلح
version إصدار Copy نسخة RELEASE سحب 

Operation عملية Process إجرائية PROCEDURE إجراء 
Devive جتهيزة Tool أداة APPARATUS جهاز 

gate بوابة Port منفذ SLOT شقب 
Carry حيمل Port حيمل LOAD يوسق 
Sign شارة tag أمارة SIGNAL إشارة 

folder مصّنف Directory دليل INDEX فهرس 
chip رقاقة Slice شرحية WAFER شراحة 

swap إبدال Switch ابتدال EXCHANGE تبادل 
Monitor مرقاب display مظهار SCREEN شاشة 

Processing معاجلة Implemeentation تنجيز HANDLING تناول ،  تولِّ
Form شكل Format مَصاغة FORMULA صيغة 
Track مسلك   Path سارم PATHWAY ممر 

Retrieval استحضار  recovery استعادة RESTORE اسرتجاع 
Cursor منزلق  Pointer مؤشر INDICATOR مشري 

Compiler مصرِّف  Translator مرتجم INTERPRETER مفسِّر 
section مقطع  segment مقتطع SECTOR قطاع 

  )٢الجدول رقم (
ني (شاعا مبقابل عريب حيوي كل سطر يف هذا اجلدول مصطلحت

  واحد)، وإىل جانب كل منهما املقابل العريب الذي اخرتناه:
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 المقابل المصطلح المقابل المصطلح

RECORD تسجيلة REGISTER سجل 
ARRAY صفيفة MATRIX مصفوفة 

CODE رماز SYMBOL رمز 
LOCATION موضع SITE موقع 
DAMPING ختميد ATTENUATION توهني 

MODULATION ترنيم MODIFICATION تعديل 
SET جمموعة GROUP  ،زمرة

 مجاعة
HEAP مكدس STACK كدسة 

TECHNOLOGY تقانة TECHNIQUE تقنية 
PERIPHERAL طرفية TERMINAL مطراف 
EMULATION مضاهاة SIMULAATION حماكاة 

DRIVE مسوق DRIVER سواق 
CLICK ينقر PRESS يضغط 

ADMINISTRATOR قيم MANAGER مدير 
STOP وقوف HALT توقف 

TO INSTALL يرسي TO MOUNT ينصِّب 
TIMER مؤقت CLOCK ميقاتية 

TO CHOOSE خيتار TO SELECT ينتقي 
LIST الئحة MENU قائمة 

RECURSION عودية REGRESSION انكفاء  
SEEK نشدان SEARCH حبث  

  



  

  ١٦

  )٣الجدول رقم (
 المعنى في " المعجم الوسيط" المقابل طلحالمص

TRIGGER (اقتدح) بالزند: قدح به. مقتدح 
IMPLEMENT (جنَّز) الشيء: مبالغة جنزه و(جنز) الشئ: أمته  ينجِّز

 وقضاه.
BUFFER (الصِّوان والصُّوان): مايصان به الكتب واملالبس صوان
THEAD (النَّيسب): الطريق املستقيم الواضح(القاموس  نيسب

 احمليط)
MERGE (مَردج) الشيء: خلطه ميرج 

DISPLAY اسم آلة على وزن (ِمفعال) مظهار 
JACK اسم آلة على وزن (فاعلة من نشب ناشبة  

يقال: نشب خمالب اجلارح يف الصيد. ونشب 
 العظم يف احللق

ALLOCATION (حصَّص) الشيء: جعله حصصاً  حتصيص 
HANDLING (توىل)األمر أو العمل: تقلده وقام به. توىل بناء  تول

 الدار.
MAILING ( أْبرد) برسالة أو حنوها: أرسلها بطريق  إبراد

 الربيد.و(أبَرد) فالناً: أرسله بريداً.
ROUTINE مصدر ميمي على وزن (َمفعل) مساق 

SOLT ويكسر: مهواة مابني كل جبلني، أو صدع يف   شقب
كهوف اجلبال ولصوب األودية دون الكهف، 

 يوكر فيه الطري(القاموس احمليط)
CACHE ء املاء الذي حيفظ فيه. وأصل اخلابية: وعا خابية

 اخلابئة، ُسهِّلت اهلمزة للتخفيف.
UTILITY املنفعة، يقال: مانفعين فالن بنافعة. نافعة 

TAG العالمة. أمارة 
ACCESS مصدر: نفذ، نفذ الكتاب إىل فالن: وصل إليه نفاذ 
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APPLET تصغري: برنامج برميج 
TERMINAL ال)اسم آلة على وزن(ِمفع مطراف 

PERIPHERAL اسم منقول من الوصفية طرفّية 
DOCKING أحضنة البيض: جعله حيضنه إحضان 

CARTIDGE (احلافظة): وعاء حتفظ فيه األوراق حافظة 
RETRIEVAL (استحضر )الشيء: أحضره استحضار 

RASTER (تسامتا) تقابال وتوازيا تساميت 
HYSTERESIS (بطؤ) بطئاً وبطاًء: تواين اءبط 

endian (النهية): غاية الشيء وآخره. والنسبة إليها :  وي
 وي

Semaphore (ومأ) إليه تومئة: أشار تومئة 
shell (أظرف) املتاع: جعل له ظرفاً. والظرف:  مظرف

الوعاء، وكل مايستقر غريه فيه (واملظرف) 
 مصدر ميمي على وزن (مفعل)

Reference عليه، وإليه: أرشد مدالل (   (دلَّ
 املدالل): اسم آلة على وزن (مفعال)(

cascade تشلشل املاء وحنوه تشلشًال: تقاطر متفرقاً. تشلشل 
satellite (ستله يستله ستال) تبعه. ساتل: تابع. ساتل 

Reflector (رده): أرجعه. يقال: رده إليه: أعاده. مرداد  
 (املرداد): اسم آلة على وزن(مفعال)

bug  الزلة.(العثرة) عثرة : 
CONSOLE (عرض)الشيء: ظهر وأشرف. معراض  

  (عرض) الشيء: أظهره وأبرزه
CONFERENCING (ائتمر) القوم ائتماراً: تشاوروا ائتمار  

(املؤمتر): جمتمع للتشاور والبحث يف أمر 
  ما.(مج)
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  )٤الجدول رقم (
  مناذج من املقابالت املستحدثة اليت أكسبت معاين إضافية:

 حظاتمال المقابل المصطلح
Default اسم املفعول من (اغتفل) مغتفل 

reset مصدر الفعل(استبدأ) استبداء 
Fitting مصدر الفعل(لّبق) تلبيق 

Parameter اسم الفاعل من (أوسط) موسط 
format فعل ثالثي مزيد على وزن (أفعل): صاغ يصيغ 

Switching مصدر الفعل (ابتدل) ابتدال 
backbone وزن(ِففال).اسم على  فقار 
Standard اسم على وزن (ِمْفَعل). مقَيس 

public  صفة على وزن(فعول) عموم 
Collection اسم على وزن (فـَْعلة). مجعة 
SCHEMA 

 
 اسم املفعول على وزن (اختط) خمتطَّة

Script اسم على وزن (إفعالة).  إخطاطة  
Instance اسم املفعول من(انتسخ). منتسخ 

widget اسم على وزن (فعيلة). ضبيطة 
Resooolution اسم على وزن (َفعل) ميز 

optimize فعل ثالثي مزيد على وزن (استفعل). يستثمل 
module اسم على وزن(فعيلة). نسيقة 

Protocol اسم على وزن (ِمفعال). ميفاق 
hyphen اسم على وزن (فاعلة). واصلة 

Multiplexing مصدر الفعل (ضمم) تضميم 
INTERFACE اسم على وزن (فاعلة) واجهة 

MAP اسم على وزن (فعال) طباق 
LABEL اسم على وزن (فعيلة) لصيقة 
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Graph اسم على وزن (مفعال). مبيان 
To facus فعل مزيد ثالثي على وزن (فّعل) يبئر 
To zoom فعل ثالثي على وزن (فـَّعل) يزوم 

 
  )٥الجدول رقم (

  قابالت املستحدثة املعربة:مناذج من امل
 وزنه المقابل المصطلح

fax اسم على وزن (فـَْعل) َفكس 
Camera اسم على وزن (َفِعلة) َكِمرة 

film اسم على وزن (ِفْعل) ِفْلم 
pixel اسم على وزن (فعلل) بكِسل 
icon اسم على وزن (فُعلة) قونة 

cyber صفة على وزن (فيعلي) سيربي 
Hacker اعل)اسم على وزن (ف هاكر 

   
  


