
  بدمشق مجمع اللغة العربية    
  المؤتمر السنوي السابع     
  2008تشرين الثاني  18-20
  "التجديد اللغوي"      

  
  
  

  المعجم العربيتجديد دور التقانات الحديثة في 
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أدواٍت ال غــىن  يف جتديــد املعجــم العــريب، بــل أصــبحتْ  أدواٍت مســاعدةٍ  دَ جمــرَّ  احلديثــةُ  عــد التقانــاتُ مل تَ 

مبعــزٍل عــن هــذه التقانــات.  ال ميكــن أن يــتمَّ  جتديد املعجم العريبإن ، بل امضمونً و  إخراًجا هعنها يف حتديث
ـــــ اإللكـــــرتوين واألقمـــــارِ  ويـــــة والربيـــــدِ لَ اهلواتـــــف اخلَ  لِ ثَـــــمَ هـــــا يف ذلـــــك كَ لُ ثَـ مَ  عية يف االتصـــــاالت، وكَمثَـــــل نْ الصُّ

  يف املواصالت. السيارات والطائرات والقطارات والسفنِ 
بــــل كــــلٍّ منهــــا،   وظيفــــةِ  وال مــــن بيــــانِ  هــــذه التقانــــات،مجيــــع  عــــرضولــــن أمتكــــن يف هــــذه العجالــــة مــــن 

أوجــه االســتفادة ، مث أحتــدث عــن لتجديــد املعجــمالرئيســية  العمليــاتموزَّعــًة علــى  أمهِّهــابعــرض ســأكتفي 
  تجديد.ال هذامنها يف 

  

א. 1 מ א א א מ
  )information resources( معلوماتالمصادر  في   1.1

ها، بـــل هلـــا َمظَـــانُّ ليســـت مقصـــورًة علـــى مـــا جـــاء يف املعجمـــات وحـــدَ  العربيـــةَ "أن  حقيقـــةِ انطالقًـــا مـــن 
ينبغــي أن ، (املعجــم الكبــري)]مقدمــة مــن [ "األدب والعلــم عنهــا، ويف مقــدمتها كتــبُ  جيــب تـََتبـُُّعهــا واألخــذُ  أخــرى

بيــــان وجــــوه  ، إضــــافًة إىلمعــــانٍ  مــــن ثَ دِ ومــــا اســــُتحْ ، مــــن مفــــرداتٍ  جدَّ مــــا اســــتَ العــــريب  ســــتدرك املعجــــمُ يَ 
لِّــه علــى الوجــه األكمــل بأيســر ســبيل. وفيمــا ُمتَكِّن من حتقيــق هــذا ك احلديثةَ  ا. واحلقُّ أن التقاناتِ استعماهل

  أهم التقانات اليت تسهم يف هذا اجلانب: يلي

  من أمثلتها:؛ )e-libraries( ونيةالمكتبات اإللكتر  1.1.1
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 25مــن  أكثــرُ وفيهــا  .DVDعلــى قــرص  نــةٌ علــى اإلنرتنــت، وخمزَّ  هلــا موقــعٌ  :املةالمكتبــة الشــ -
حتـــوي زهـــاء و ... واألنســـاب، والـــرتاجمريخ، ، والتـــادبِ األو اللغـــة، ك خمتلفـــةٍ  يف علـــومٍ  مكتبـــةً 
  .جملد 10,000من  ها أكثرَ ، يبلغ جمموعُ مؤلَّف 1600

 ؛مــن العلــوم بعلــمٍ  جمموعــةٍ  كــلُّ   تنفــردُ ، مــن الكتــب متعــددةً  جمموعــاتٍ يتضــمن  :الــورَّاقموقــع  -
 جتــــاوز عــــددُ و . وغريهــــاالتــــاريخ، واجلغرافيــــا، والــــرتاجم، و والفلســــفة، ، علــــوم اللغــــة، واألدبِ ك

 ِ   ا املليون صفحة.صفحا
 كتــابٍ   مــن ألَفــيْ  حتتــوي علــى أكثــرَ و  ،علــى اإلنرتنــت : هلــا موقــعٌ ترونية المجانيةالمكتبة اإللك -

االت العلميةِ    واألدبية واللغوية. يف شىت ا
يف علــــوٍم  كتــــاب  1300 أكثـــَر مــــن حتــــويعلـــى اإلنرتنــــت، و  : هلــــا موقــــعٌ يد الفوائـــدمكتبـــة صـــ -

  .متعدِّدة

  من أمثلتها:؛ )e-encyclopedia( ترونيةالموسوعات اإللك 2.1.1
حتتــوي علــى  .CD مــرتاصّ  علــى قــرصٍ  نــةٌ علــى اإلنرتنــت، وخمزَّ  هلــا موقــعٌ  :لشــعريةالموســوعة ا -

ات املعجمــ اتُ هــي أمَّــات معجمــ رةِ َشــإىل عَ  مــن الشــعر، إضــافةً  بيــتٍ  مليون ونصفِ  نيمليون
يبلــغ ا يف اللغــة واألدب مــن مئتــني وســتني كتابًــ ، وأكثــرَ .كاللســان والتــاج والصــحاح..  العربيــة
  .جملد 1000 ها زهاءَ جمموعُ 

. علــى اإلنرتنــت هلــا موقــعٌ  :)Global Arabic Encyclopedia( الموســوعة العربيــة العالميــة -
مــد يف بعــض اعتَ  .فةخمتل يف موضوعاتٍ  ةً عام معلوماتٍ تضمن يضخم  موسوعيٌّ  عملٌ وهي 
، World Book International ة الدوليــة مــن دائــرة املعــارف العامليــةعلــى النســخ هِ أجزائِــ

ولغــوي،  علمــيٍّ  ومراجــعٍ ، ر، ومــرتجم، وحمــرِّ فٍ ، ومؤلِّــعــاملٍِ  مــن ألــفِ  شــارك يف إجنــازه أكثــرُ و 
  .من مجيع البالد العربية فين، ومستشار، ومؤسسةٍ  وخمرجٍ 

 formatضــمن مصــاغٍة  onlineاخلــط علــى  : كتــٌب متــوفِّرةٌ )e-books( رونيــةالكتــب اإللكت 3.1.1
علــى اخلــط  ميكن قراءُة هذه الكتبِ . )pdf.(مصاغة  أو )doc.مصاغة: ( معينَّة مثل إلكرتونيةٍ 

ــــا منفصــــلًة عــــن اخلــــط  ــــا علــــى احلاســــوب لقراء  توجــــد مواقــــعُ  .offlineمباشــــرًة، أو اإلتيــــان 
   حمدَّد. مبلغٍ  مقابلأو  ،جمانًا تتيح هذه الكتبَ  عديدةٌ 

 النفــاذَ هــذه اخلدمــُة : تتــيح )online information service( خدمة المعلومات على الخط 4.1.1
التحــــــادث،  امللفــــــات، واملــــــؤمترات، وجمموعــــــاتِ  ، وأرشــــــيفِ databasesإىل قواعــــــد املعطيــــــات 

    أو عرب اإلنرتنت. ،األخرى للمعلومات عرب خطوط االتصاالت اهلاتفية واألمناطِ 
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  ، وما أكثرها.جالتمواقع الصحف والم 5.1.1

من الورق املطبوع اعتماًدا على  قرأ النصوصَ جتهيزٌة تَ  :)optical scannerالماسح الضوئي ( 6.1.1
ضــــوئًيا  احملــــارفِ  فِ تعــــرُّ  طبَّــــق طرائــــقُ األشــــكال النمطيــــة املضــــاءة والقامتــــة علــــى الصــــفحة، مث تُ 

)OCR=Optical Character Recognition ِاحملارف ) ملطابقة.  

   )search( البحث في 2.1

 تبحـــث عـــن كلمـــاتٍ  وهـــي بـــرامجُ  :)search engines(فـــي اإلنترنـــت  محركـــات البحـــث 1.2.1
موعـــــــات Webاملوجـــــــودة علـــــــى الـــــــوب  يف امللفـــــــات والوثـــــــائقِ  keywords مفتاحيـــــــةٍ  ، ويف ا
  .Yahooو  Googleالبحث يف  حمركُ  :. من أمثلتهاnewsgroupsاألخبارية 

  سنذكرها بالتفصيل بعد قليل.؛ لمعجمافي محركات البحث  2.2.1

   )editing( التحريرفي   3.1

الوثـــائق  إلنشـــاء وتـــداولِ  تطبيقيـــةٌ  : بـــرامجُ )word processing( بـــرامج معالجـــة النصـــوص 1.3.1
 
َ
حتريــــر الوثــــائق كتغيــــري نــــوع يف النصــــوص تســــهيالٍت  ة علــــى النصــــوص. تقــــدِّم معاِجلــــاتُ يَّــــنِ بْ امل

ــاحلــروف وحجمِ  الفقــرات. وبعُضــها يــوفِّر أيًضــا تــدقيًقا  الصــفحات، وإزاحــةِ  طــيطِ ا، وختهــا ولوِ
  على الشاشة... متعددةً  ر نوافذَ للكلمات، ويُظهِ  مرادفاتٍ  عرضُ إمالئيا، ويَ 

تتنــاول كــلَّ مــا يتصــل باستحصــال  :)DP=Data Processing( امج معالجــة المعطيــاتبــر  2.3.1
عمليــاٍت  تتضــمَّن املعاجلــةُ ، و املطلوبــةلى النتائج ع للحصولاملعطيات وختزينها ومتثيلها وحتويلها 

  .Oracle برنامج، و Access . من أمثلتها: برنامج..، والفرز، والتسجيلمن مثل: التصنيفِ 

، الصــــور : حتليــــلَ عاجلــــةهــــذه املتتضــــمَّن  :)image processing( رامج معالجــــة الصــــوربــــ 3.3.1
  .واسرتجاَعها، وضغَطها، وإظهاَرهاها، وحتسينَ 

 خاصــةً  وتصــاميمَ  ارســومً هــذه الــربامُج ولِّــد ت :)drawing program( مو الرســمعالجــة امج بــر  4.3.1
  معها كما لو كانت غرًضا مستقال. تعامل جيري الو  ،(كاخلطوط واألشكال)

    )communications( تاالتصاالفي   4.1

 جتديد املعجم العريب، وذلــك بإتاحــة خدمًة جليلًة يف احلديثةِ  املعلوماتِ  وتقنياتُ  االتصالِ  وسائلُ  توفِّر
 اآلراء والرســائلِ  وكــذلك تبــادلِ  اٍت فيمــا بيــنهم،مناقشــوإجــراء  اءاتٍ ولقــ لعقد اجتماعــاتٍ للباحثني الفرصة 

  أهم التقانات اليت تسهم يف هذا اجلانب: وفيما يلي. همكان عمليف زله أو منهم يف منْ  وكلٌّ وامللفات، 

بــــني  اســــوبيةِ احل لفــــاتِ املنصــــيِّة و ال رســــائلِ ال تبــــادلُ جيــــري فيــــه  :)e-mail( البريــــد اإللكترونــــي 1.4.1
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  .أو اإلنرتنت تصاالتاال اتعرب شبك، termialsاحلواسيب واملطاريف 

 يتبــادل online منتــدياٌت علــى اخلــط :)discussion group( مجموعــة المناقشــات دمــةخ 2.4.1
  رتك.مش اهتمامٍ  ذاتِ  حول مواضيعَ  الرأيَ  الباحثون فيها

ــن الباحــث مــن  :)IRC=Internet Relay Chat(بــرامج المحادثــة باإلنترنــت  3.4.1 خدمــٌة متكِّ
  مع باحثني آخرين. online املشاركة يف مناقشٍة مباشرةٍ 

حيـــث ترَســـل مـــؤمتراٌت جتـــري مـــن بُعـــد،  :)video conferencing( المـــؤتمرات الفيديويـــة 4.4.1
يف منــاطَق جغرافيــٍة  ، وهــمعقــدون اجتماًعــا فيمــا بيــنهميالــذين بــاحثني الالفيديويــة بــني  الصــورُ 
  ُتستعمل هلذا الغرض الصوُر الرقميُة املضغوطة. .متباعدة

ــزٌ  حاســويبٌّ  نظــامٌ  :)BBS=Bulletin Board System(نظــام لوحــة النشــرات  5.4.1  بوســائلَ  جمهَّ
  الباحثني البعيدين. رسائل بنيال نقلِ  إضافًة إىل للنفاذ إىل الشبكة، يعمل مركًزا للمعلومات

ُيســتعمل لنســخ امللفــات مــن  :)FTP=File Transfer Protocol( بروتوكــول نقــل الملفــات 6.4.1
  بعيٍد موجوٍد على الشبكة كاإلنرتنت. (وإىل) نظاٍم حاسويبٍّ 

  

א. 2 א אא מ א
   من جهة المضمون 1.2

ــقينبغــي أن  ا  ملتطلبَّــاتِ ااملعجــم العــريب  جتديــدُ  حيقِّ مــني واملتعلمــني، ملعلِّ ا حاجــةَ  َتســدّ أن الــيت مــن شــأ
  سواء. على حدٍّ ا وغري املختصني باللغة واملختصني  ،ة املثقفني، والكّتاب واملرتمجنيوعامَّ 

  :هتؤخذ باحلسبان يف جتديد املعجم من جهة مضمونقاط اليت ينبغي أن النِّ  بعضُ وفيما يلي 

  األمثلة والشواهد  1.1.2
علـــى اســـتعمال القـــارَئ تـــورد األمثلـــَة الكافيـــَة الـــيت تُِعـــني ال  العربيـــةِ  املعجمـــات معظـــمَ  مـــن املالحـــظ أن

، يكفــي أن نعقــد مقارنــًة بــني النســبة املئويــة لعــدد احلقيقــةوللتدليل علــى هــذه  .ااملفردات استعماًال صحيحً 
  اللغوية العربية.  اتيزية مثًال، واملعجماللغوية اإلنكل اتاألمثلِة يف املعجم

القدميــِة واحلديثــة، إضــافًة  اتمــيف املعج تْ وردالــيت  األمثلــةَ املنشوُد العريب  املعجمُ يتضمَّن أن  ينبغي لذا
األدب، وذلـــــك حـــــىت يقـــــَف القـــــارُئ علـــــى العلـــــم و إىل أمثلـــــٍة أخـــــرى مـــــن روائـــــِع البيـــــان ِممّـــــا ورد يف كتـــــِب 

  فريتقَي بأسلوبه ليحاِكَي الفصيَح اْلُمِبني.، والرتاكيب رداتللمف الصحيحاالستعماِل 
عـــــن التَكلُّـــــف  بعيـــــدةيف معناهـــــا،  ا، وأن تكـــــون واضـــــحةً  مفيـــــدً معـــــًىن  ينبغـــــي أن تـــــؤدَِّي هـــــذه األمثلـــــةُ و 
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  .والركاكة

   المجاالت الداللية والمترادفات واألضداد 2.1.2
ـــال الـــداليل: جمموعـــُة الكلمـــات الـــيت هلـــا  ـــاالت يُقَصـــد با صـــلٌة دالليـــٌة بكلمـــٍة مـــا. وفائـــدُة إضـــافة ا

ا َمتّد الكاتَب مبالدالليِة  منهــا  يختــارَ ل ،حتمــل املعــىن الــداليلَّ نفَســهالــيت كلمات جموعٍة من الإىل املعجم أ
ــال الــداليل للفعــل (الــيت خطــرْت ببالــه. ف الكلمــةهلــذا املعــىن مــن  أنســب مــا يــراهُ  ) مــثًال، جنــد أحــبَّ فــي ا
، ُشــِغَف، َصــبا، َعِشــق، فُــِتَن، اآلتية: ( عالَ األف ُأْعِجَب، ُأْغرَِم، أِنَس، ُأوِلَع، اشتاق، تاق، تشــوَّق، َحــبَّ

  ).ّد، وِلع...َلِهَج، مال، هام، َهِوَي، وَ 

   المعلومات الصرفية المتعلقة بالمفردات 3.1.2
خلــه متبــوٌع برمــز يبــنيِّ نوعــه؛ فعــًال  للغة اإلنكليزية، وجدنا أن كــلَّ مــدخل مــن مدا معجمٍ طالعنا أيَّ  إذا
)... pronا ()، أو ضــمريً prep( )، أو حرَف جــرadv)، أو حاًال (adj)، أو صفة (nا (امسً )، أو v(كان 

ومــع أن املطــاِلَع يف املعجــم اإلنكليــزي يســتطيع . ..)U)، أو غــري قابــل للجمــع (Cقــابالً للجمــع ( اامسًــو أ
  ذلك مل َحيُْل دون وضع الرمز اخلاص به.نوع املدخل من تعريفه، فإن  معرفةَ 

ــا مــن  اتعجمــاملأمــا يف  العربيــة، فــاألمر خمتلــف متامــاً؛ إذ ال جنــد فيهــا إال أقــلَّ القليــل ممــا يتعلــق مبفردا
ــا يف اإلنكليزيــة؛  صــرفية، مــع أن هــذه املعلومــات يف العربيــة أكثــرُ  معلومــاتٍ  ففــي االســم بكثــري مــن مثيال

ونوعه، وجنسه (مذكر أو مؤنث)، ومنعه مــن الصــرف، وأصــله... ويف الفعــل أيًضــا  معلوماٌت تتعلق بوزنه،
  ته، ومتام تصريفه، ونوعه...وتعدي هلزوممعلوماٌت تتعلق ببابه التصريفي، ووزنه، و 

عـــدُم ذكرهـــا حبـــاٍل أمـــٌر ضـــروريٌّ، وال جيـــوز  املنشـــودهـــذه املعلومـــات يف املعجـــم  وال شـــك يف أن إثبـــاتَ 
جيــب أن حيتــوَي علــى شــامٌل ومتكامــل، و املعجــَم مرجــٌع  يهتــدي إليهــا ببديهتــه، ذلــك أنحبجــة أن القــارَئ 

فــإذا مل جيــد املطــاِلُع هــذه املعلومــات يف املعجــم،  .صغريها وكبريها املتعلقة بالكلمةالصرفية املعلومات مجيع 
  ؟!إذن فأين جيدها

   العبارات االصطالحية والتراكيب اللغوية 4.1.2
. كلمــات العبــارةحية هــي جمموعــٌة مــن الكلمــات، هلــا معــًىن خــاصٌّ خيتلــف عــن معــىن  االصــطال العبــارةُ 

  العبارة من:هذه تتألَّف قد و  وللعبارة االصطالحية تعاريُف أخرى تدور مجيُعها يف فـََلِك هذا التعريف.
نعومــة األظفــار، غســل األمــوال، حجــر الزاويــة، نــديُّ الكــّف، أبنــاء مضاٍف ومضاٍف إليه؛ حنــو:  -

  جلدتنا، طاهر الذيل، رفيق السالح، شريعة الغاب...
الخلفــاء الراشـــدون، الرفيــق األعلــى، الســـوق الســوداء، الضـــوء أو مــن موصـــوٍف وصـــفة؛ حنـــو:  -

  األخضر، الطابور الخامس، الخطوط العريضة، الروح الرياضية، التطهير العرقي...
ا، زاد الطــيَن بِلّــة، قـََلــَب لــه ظهــر الِمَجــّن، قًــرَ أعيته الحيلة، طار قلبــه فَـ أو من فعٍل وفاعل؛ حنو:  -
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  ُقدَّ قلبه من حجر، رجع ِبُخفَّي حنين، أذاقه األمرَّين، طفح الكيل، اختلط الحابل بالنابل...
هللا دّرك، يده مغلولٌة إلى عنقــه، علــى عينيــه غشــاوة، مــن ألفــه إلــى يائــه، فــي أو غِري ذلك؛ حنو:  -

  من حديد... يدٍ بيناه تقدحان بالشرر، اللعب بالنار، َدْرج الكالم، من نافلة القول، ع
ا يف االهتمــام ببيــان العبــارات االصــطالحية. فبعُضــها أمهلهــا ا كبــريً العربيــة تفاوتًــ اتُ وقــد تفاوتــت املعجمــ

للتنظــيم  إمهــاالً شــبَه تــامٍّ كالقــاموس احملــيط، وبعُضــها جعلهــا مــع األمثلــة التوضــيحية والشــواهد دون حماولــةٍ 
ا إىل جانــب الشــرح والتمثيــل كــاملعجم العــريب األساســي، ها أفــرد هلــا مكانًــاملعجم الوسيط، وبعضُ واحلصر ك

ا كمعجم الرتاكيب والعبارات االصطالحية.ها كان عمًال خاص وبعضُ    ا 
ـــا علـــى األلســـنة واألقـــالم، فاحلاجـــة ماّســـة  ىلإا ونظـــرً  إيرادهـــا يف  ىلإشـــيوع هـــذه العبـــارات وكثـــرِة دورا
  .ملنشودا نامعجم

   الفروق اللغوية 5.1.2
من مجلة مــا يتطلَّبُــه االســتعماُل الصــحيح للكلمــات معرفــُة الفــروق يف معانيهــا. وتــزداد احلاجــة إىل هــذه 

والفعــــل،  والــــذكاء، والعمــــلِ  الفطنــــةِ كاملعرفــــة حــــني تتقــــارب هــــذه املعــــاين إىل درجــــٍة ُيْشــــِكل الفــــرُق بينهــــا؛  
  ها.، وأشباهِ والتمام خط، والكمالِ والسُّ  والغضبِ 

يف اخلطــأ يف التعبــري؛ فمعرفتنــا للفــرق بــني (منــذ) و(قبــل)، جيعلنــا  بنــا الوقــوعَ وإن معرفتنا هلذه الفــروق جينِّ 
ار اجلســر منــذ شــهر. [ألنــه ال يصــ)انهار الجسر قبل شهر: (نقول اســتعمال (منــذ) إذا   ح، وال نقول: ا

   .(أي ليس يف طبيعته معىن االستمرار)] ا، معناه غُري ممتٍد ومتطاولٍ كان الفعل قبلها ُمْثبتً 

   الفوائد اللغوية والنحوية والصرفية والبالغية 6.1.2
ذا املطلب أميَّ   القدميةُ  اتُ ُعنيت املعجم ا عناية، بل لقد استفاضــت يف احلــديث عنــه، كاللسان والتاج 

عـــن ســـبب منـــع صـــرف  إىل مـــا ذُكـــر فيهمـــا ْني وبســـطت الكـــالم عليـــه؛ فـــانظْر إن شـــئت يف ذينـــك املعجَمـــ
ا طــويًال ممــاثالً ملــا جتــده يف مطــّوالت كتــب النحــو (أشياء)، وعن (السيما) وإعراِب ما بعَدها... جتــْد كالًمــ

  والصرف.
ــ ،احلديثــة اتُ جمــأمــا املع هلــا بالُكلِّيــة، ومــن مكتــٍف  لٍ فقــد تفاوتــت يف تنــاول هــذه الفوائــد، فمــن مهِم

  بأهمِّ ما فيها. 
ذه الفوائد،  ا من املعلومات الصرفية املتعلقة باملدخل. فتلك املعلومات جيب ما ذكرناه آنفً وال نقصد 

من مداخل املعجم، أما الفوائد اليت نتحــدث عنهــا، فهــي معلومــاٌت إضــافية خاصــٌة  أن تقرتن بكل مدخلٍ 
  األمثلة: بعضُ  وفيما يليببعض املداخل، ال كلِّها. 

ْتُبوع.
َ
[تأيت َفِعيل مبعىن الفاعل، مثل: رحيم، وَشفيق، وَشفيع. وتأيت مبعىن  التَِّبيع: التابع واخلادم، وـ: امل
  املفعول، مثل: قَِتيل، وَجريح.]
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ــ ــه عاًم ا أوََّل، وإال فهــو متصــرِّف؛ حنــو: مــا أوَّل: ... [ممنــوع مــن الصــرف إن كــان صــفة؛ حنــو: مــا لقيُت
  ا.]رأيُت أنَطَق منه أّوًال، وال أعيا منه آخرً 

  نكاري بـ (كيف) أبلغ من االستفهام اإلنكاري باهلمزة.]كيف: [االستفهام اإل

   الكلمات المصاحبة 7.1.2
يُقصد بالكلمات املصاحبة أكثر األمساء مصاحبًة للصفات، وأكثر الصفاِت مصاحبًة لألمساء، وأكثــر 

  األفعال مصاحبًة لألمساء، وأكثر األمساء مصاحبًة لألفعال... 
جيــد، بــديع، صــحيح، محكــم، فصــيح، ســلس، ) مــثًال: ســلوبألالســم ( الصــفات مصــاحبةً أكثُر فــ

    بارع، شائق...لطيف، عجيب، حكيم، جزل، غريب، َحَسن، متين، 
  صنعة...محاورة، إشارة، استعارة،  :مثالً  )ةلطيف( للصفة مصاحبةً األمساء أكثُر و 

ذه الكلمات املصاحبة، سيكون خَري ُمِعٍني للكّتاب يف اختيــار الكلمــة  وال شك يف أن تزويَد املعجم 
  للتعبري الذي يريدونه. أنسباليت هي 

   األخطاء الشائعة 8.1.2
صـــحة اســـتعمال كلمـــٍة، أو تعبـــري، أو حـــرِف تعديـــة، أو  يفا مـــا نعـــود إىل املعجـــم بغـــرض التثبُّـــِت كثـــريً 

 تعديـــة الفعـــل بنفســـه أو حبـــرف يفضـــبِط حركـــات االســـم أو الفعـــل، أو بغـــرض التثبُّـــت  يفبغـــرض التثبُّـــت 
مســتعمليه علــى األخطــاء الشــائعة، املعجــُم ينبغــي أن ينبِّــه لــذا  ن الوقــوع يف اخلطــأ.عــا إخل... وذلــك حتاشــيً 

   .سواٌء أكانت هذه األخطاُء يف الكتابة أم يف النطق
فمـــثًال، بعـــد أن اخلطـــأ. هـــذا ا للكلمـــة الـــيت حيُصـــل فيهـــا مصـــاحبً علـــى اخلطـــأ أن يكـــون التنبيـــه َحيســـن و 

ــا، يَعرض املعجــُم تعر  ا، وأمثَلَتهــا، يُنبِّــه علــى اخلطــأ الشــائع املتعلــق  : مــثالً  يقــالفيــَف (كلَّمــا)، واســتعماالِ
فيقولــون مــثًال: "كلمــا زاد اإلنتــاج، كلمــا زاد يف اجلملــة الواحــدة؛ ) كلمــا[ُخيطــُئ الكّتــاب حــني يكــرِّرون (

". ويف التْنزيــل العزيــز: الــربحكلمــا زاد اإلنتــاج، زاد ) الثانيــة، فتقــول: "كلمــاالــربح". والصــواب حــذف (
  ].))كلما أضاء لهم َمَشْوا فيه((

، وال يقــال: أشــَعَل النــاَر بعــود ثِقــاب. )أشَعَل الناَر بِثقابٍ (ويف مدخل (الثِّقاب)، ُيشار إىل أنه يقال: 
  الدقيق الذي ُتشَعل به النار. هو العودُ  ألن الثقابَ 

   المصطلحات 9.1.2
أشهر املصطلحات العلمية املتداَولــة يف مجيــع فــروع على عجُم املنشود املحيتوي  إىل أن َمثّة حاجٌة ملّحةٌ 

  من مثل: املعرفة
ــْحنة  األعــداد الطبيعيــة، الهــاتف الخلــوي، االنكســار، المفاعــل النــووي، اإلنترنــت، الســماد، الشِّ

لضــرورة الكهَربائية، الحاســوب، الســنة الضــوئية، الحــروف الشــفوية، المجموعــة الشمســية، الســند، ا
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  الشعرية، الجذر التربيعي، قواعد المعطيات، محكمة النقض، الدخل القومي...

  تنظيم قاعدة معطيات المعجم 10.1.2
مســتقلٍة عــن بــرامج  معطيــاتٍ  يف قاعــدةِ  الــيت حتــدثنا عنهــا آنًفــااملعجميــة  اللغويــةِ  املعلومــاتِ مجيــع توضــع 

  وحذفًا)، دون أن يؤثر ذلك يف برامج املعجم. املعجم، وبذلك ميكن تعديل حمتواها (تغيريًا وإضافةً 
جـــدول األفعـــال، واألســـماء، هـــي:  أساســـية؛ جـــداولَ  تتكـــوَّن قاعـــدة املعطيـــات مـــن أربعـــةِ نقـــرتح أن و 

  (كما هو موضَّح يف الشكل اآليت):  واألدوات، واإلحصاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذه اجلداول األساسية واحٌد وثالثون جدوالً فرعًيا    :جلداولاذه ه موجٌز عنا يلي وفيميرتبط 

 قاعدة معطيات المعجم العربي الحاسوبي

 جدول األسماء جدول األفعال

 اتجدول األدو  جدول اإلحصاء
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   جدول األفعال - أ
ردة واملزيــدة). ردة واملزيدة)، واألفعال الرباعية (ا  رتبطوتــ يشتمل هذا اجلدول على األفعال الثالثية (ا

اســــم الفاعــــل،  ، والصــــفات املشــــبهة، ومبالغــــةِ ألمثلــــةِ ااملصــــادر، و  جــــدولُ هــــي:  فرعيــــةٍ  جــــداولَ  رةُ َشــــعَ بــــه 
ـــاالت الدالليـــة، واألضـــداد، واألمســـاءِ الشـــا واألخطـــاءِ   املصـــاحبة لألفعـــال، والرتاكيـــبِ  ئعة، واملرتادفـــات وا

  :)كما هو موضَّح يف الشكل اآليت( اللغوية والنحوية والصرفية اللغوية والعبارات االصطالحية، والفوائدِ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جدول األسماء -ب

املشــتقة، واألمســاء املنقولــة عــن املصــدرية، وعــن الوصــفية. و  هــذا اجلــدول علــى األمســاء اجلامــدة يشــتمل
، والتصــغري، واألخطــاء الشــائعة، ، والنســبةِ مــوعِ اجل، و األمثلــة ا هــي: جــدولُ اثنا عشر جدوًال فرعي  به يرتبطو 

ــــاالت الدالليــــة، واألضــــدادِ  املصــــاحبة للصــــفات،  ، واألمســــاءِ األفعــــال املصــــاحبة لألمســــاء، و واملرتادفــــات وا
اللغويـــــة والنحويـــــة  اللغويـــــة والعبـــــارات االصـــــطالحية، والفوائـــــدِ  املضـــــافة إىل األمســـــاء، والرتاكيـــــبِ  مســـــاءِ واأل

  :)كما هو موضَّح يف الشكل اآليت( والصرفية

 األفعالجدول 

 مصادر

 صفات مشبهة

 أخطاء شائعة

 أضداد

 تراكيب

 أمثلة

 أمثلة مبالغة

 مترادفات

 أسماء مصاحبة

 فوائد لغوية
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  األدواتجدول  -ج

ط، وأمســاء اإلشــارة، وأمســاء االســتفهام، وأمســاء الشــر  يشــتمل هــذا اجلــدول علــى حــروف املعــاين، وأمســاءِ 
التوكيــــد، وأمســــاء  املوصــــولة، وأمســــاء الكنايــــة، واألمســــاء اخلمســــة، وأمســــاء العــــدد، وأمســــاءِ  األفعــــال، واألمســــاءِ 
  ، والضمائر. املشبهة بالفعل، والظروفِ  اجلامدة، واحلروفِ  االستثناء، واألفعالِ 

اللغويــة  الشــائعة، والرتاكيــبِ  ، واألخطــاءِ األمثلة هي: جدولُ  فرعيةٍ  جداولَ  يرتبط جبدول األدوات أربعةُ 
  : )كما هو موضَّح يف الشكل(اللغوية والنحوية والصرفية  والعبارات االصطالحية، والفوائدِ 

  

  

 جدول األسماء

 أمثلة

 نسبة

 أخطاء شائعة

 أضداد

 أسماء مصاحبة

 جموع

 تصغير

 مترادفات

 مصاحبة أفعال

 مضافةأسماء 

 فوائد لغوية تراكيب

 األدواتدول ج

 أخطاء شائعة أمثلة
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  اإلحصاءجدول  -د
ـــذا اجلـــدول عـــن اجلـــداول الفرعيـــة املرتبطـــة جبـــداول األمســـاء  خيتلـــف تكـــوين اجلـــداول الفرعيـــة املرتبطـــة 

، ، وأمســـــاءٍ ، وأفعـــــالٍ مـــــن جـــــذورٍ (تتضـــــمن إحصـــــائيات عـــــن حمتويـــــات املعجـــــم واألفعـــــال واألدوات؛ فهـــــي 
هــا، احلــروف وائتالفُ  تنــافرُ عمليــات حبــث خمتلفــة. مــن ذلــك مــثًال:  إجــراء، متكننــا مــن )، وصــفاتومصــادرَ 
ــا التصــريفي،  وعالقةُ  أوزان  ومعــاين األفعــال املزيــدة، ومعــاين حــروف الزيــادة، وضــوابطُ األفعــال املضــعَّفة ببا

  والنسب... ،التصغري، و مجوع التكسري والقوانني الغالبُة يفاملصادر، 
اجلمــوع الصــفات، و األمســاء، واملصــادر، و األفعــال، و هي: جــدول اجلــذور، و  فرعيةٍ  جداولَ  يرتبط جبدول اإلحصاء ستةُ 

  :)كما هو موضَّح يف الشكل اآليت(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اإلخراج  من جهة   2.2

 اإلحصاءجدول 

 الجذور

 األسماء

 األفعال

 المصادر

 الجموع الصفات
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يس ولــ؛ للغة العربيــة حاسويب معجمٍ  إعدادُ هو من جهة اإلخراج يف املعجم العريب  لعلَّ التجديَد األهمَّ 
إن نتيجـــَة هـــذا إذ أو علـــى اإلنرتنـــت،  CD مرتاصـــة علـــى أقـــراصٍ ووضـــَعه املعجـــم  تنضـــيدَ  بـــذلك املقصـــودُ 
ويب لــيس فيهــا مــن خصــائص املعجــم احلاســ ،هعنــ إلكرتونيةٌ  ةٌ نسخ يبل ه، احاسوبي  امعجمً  عدّ تُ ال العمل 

  .  بدائية حبثٍ  وعملياتُ  إال النصوصُ 
ه،  فيالذي نعيش  يةفرضها عصر املعلوماتملّحة  للغة العربية حاجةً  حاسويب معجمٍ وقد أضحى إخراج 

ولــنظم املعاجلــة  للقــراءه وخدمتُــ ،وتطــويره ،هوتنظيُمــ ،هكما فرضْتها طبيعة املعجم العــريب مــن حيــث مضــمونُ 
يف اللغــات العامليــة، وبــني  املعجم إليه صناعةُ  بني ما وصلتْ  لدى أدىن مقارنةٍ  احلاجةوتتجلى هذه  اآللية.

  واقع معجمنا العريب. 
  :مزايا وخصائص املنشود من املعجم احلاسويب بهع يتمتَّ وفيما يلي بعض ما 

  إحكاُم تبويبه، ووضوُح أسلوبه، ودقة تعاريفه، وِغَىن أمثلته. -1
  ت املعجمات، وعنايُته مبا اسُتحِدَث من األلفاظ واملصطلحات.َمجُْعُه صفوَة ما يف أمَّا -2
حتديثــه ملواكبــة مــا َيســتجدُّ مــن املفــردات  تســهِّل مســتقلة عنــه، لغويــةٍ  علــى قواعــد معطيــاتٍ  احتــواؤه -3

  .واملعاين واألمثلة وغريها
  . دمج فيهامل نظام التحليل الصرفيفيه، اعتماًدا على  متقدمةٍ  حبثٍ  عملياتِ  إجراءِ  إمكانُ  -4
خالفًــــا للمعجمــــات الورقيــــة الــــيت القياســــّيِة؛ األصــــليِة والفرعيــــة و إيــــراد مجيــــع املفــــرداِت ه علــــى قدرتُــــ -5

كاملؤنـــــــث واملثـــــــىن والنســـــــبة ( . وأمـــــــا املفـــــــردات الفرعيـــــــةاملفـــــــردات األصـــــــليةتقتصـــــــر علـــــــى إيـــــــراد 
ومصـــادِر كـــان واآللـــة، والزمـــان واملالفاعـــل واملفعـــول  اءكامســـ( ةقياســـيّ واملفـــردات ال، ...)والتصـــغري
علــــى قواعــــِد  ادً اعتمــــوردهــــا املعجــــم احلاســــويب افي) …، واجلمــــوع القياســــيةالثالثيــــة فــــوقاألفعــــال 

  االشتقاق.
ـــا الصـــرفيِة والنحويـــة،  -6 نظـــام اعتمـــاًدا علـــى قدرتُـــه علـــى تصـــريِف األفعـــال واألمســـاء يف مجيـــع حاالِ

يف صــيغة املاضــي، ويف صــيغة املضــارِع  فهــو يصــّرُف األفعــالَ املــدمج فيــه؛  االشــتقاق والتصــريف
مرفوعـــًة ومنصـــوبًة وجمزومـــًة ومؤّكـــدًة، وكـــذلك يصـــّرُف فعـــَل األمـــِر مؤّكـــداً وغـــري مؤّكـــد. أمـــا األمســـاُء 

نصــب أو الرفــع أو يف حالــة الواملــذكِر واملؤنــث،  ،املثــىن واجلمــعو  : املفــردفيصــرُِّفها يف مجيــع صــورِها
ألفعــال اتصــريف عــدد جــداول . وال شــك يف أن مضــافةً  مُمَنّكــرًة أ مُمَعرَّفَــًة أ ، ســواء أكانــتراجلــ

 املعجــــم سيصــــبحا ذهــــ ن حجــــمَ ورقــــي، أل ها يف معجــــمٍ ســــتحيل وضــــعُ يَ كبــــٌري إىل درجــــٍة واألمســــاء  
  صفحة]. 50,000قرابة تشغل تصريف األفعال وحدها  جداولَ إذ إن [ ،أضعافاً مضاعفة

ى الوســـــــائِل احلاســـــــوبّيِة احلديثـــــــِة املتعـــــــددِة الوســـــــائط اعتمـــــــاُده يف عرِضـــــــِه للمعـــــــارِف اللغويـــــــِة علـــــــ -7
)Multimedia(، إضــافًة إىل ]فيــديوأفــالم الو  الثابتــة واملتحركــة، صــورالو  ،تاصو [النصوص، واأل ،

ا.يف التحكِم  إمكان ِ   أحجاِم اخلطوِط وأنواِعها وألوا
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ى حواســيَب حممولــٍة، صــغريِة احلجــِم عملِــِه علــ عُة أدائِِه، إضافًة إىل إمكانسهوَلُة التعامِل معه وسر  -8
  خفيفِة الوزن.

  ستجد يف املفردات واملعاين واألمثلة وغريها.سهولُة حتديثه، ملواكبة ما يَ  -9
ــــة، كالتحليــــِل الصــــرِيفِّ والنحــــويِّ  -10 قدرتُــــه علــــى التعامــــِل مــــع أنظمــــِة معاجلــــٍة حاســــوبّيٍة للغــــة العربّي

ذه األنظمـــِة حتتـــاُج إىل معجـــٍم حاســـوّيب يزّوُدهـــا باملعـــارِف والـــداليلِّ والصـــويتِّ وغريِهـــا. فجميـــُع هـــ
املعاجلــــة. وال َخيفــــى مــــا هلــــذه املعاجلــــِة مــــن أمهيــــٍة تتجلــــى يف التطبيقــــاِت  اللغويّــــِة املطلوبــــِة يف أثنــــاء

العديـــدِة املتوخــــاِة منهــــا، كالرتمجــــِة اآلليّــــِة، وتعلّـــِم العربيّــــة وتعليِمهــــا، واكتشــــاِف أخطــــاِء النصــــوِص 
ها، وتعرُِّف الكالِم وتركيِبه، والقراءِة اآلليّــِة للنصــوِص املكتوبــة، والكتابــِة اآلليّــِة للنصــوِص وتصحيحِ 

  …احملكّية، وغريِها وغريِها
ــــة اللغــــة معجمــــاِت بعــــدد مــــن  هُ طُــــبْ رَ  -11 واملــــنت  والوســــيط واللســــانِ تــــاِج الك،  ةديثــــاحلو ة قدميــــالالعربّي

  .من املعجم الذي خيتاره الباحثُ طلبه ، وبذلك يستطيع احلاسوُب عرَض ما يوغريها
  )، وله موقع على اإلنرتنت.open sourceبراِجمُه مفتوحة املصدر ( -12

  وفيما يلي بعض وجوه االستفادة من التقانات احلديثة يف املعجم احلاسويب للغة العربية:

  في المعجم الكشف 1.2.2
ألوىل من طريق جذر الكلمة، واألخــرى مــن ؛ ااحلاسويب املعجميف فردات املمثة وسيلتان للكشف عن 

  طريق الكلمة نفسها.

  من طريق جذر الكلمة -
الــيت تنتمــي إىل هــذا  يــةاملعجمكلمــات ال جمموعةجذَر كلمٍة ما، حصلنا على إىل احلاسوب إذا أدخلنا 
موعــةِ  اجلــذر، فنختــارُ  ــا الكلمــةَ  مــن هــذه ا . فمــثًال إذا املطلوبــة للحصــول علــى املعــارف اللغويــة املتعلقــة 
  كــلِّ   الكلمــات الــيت تنتمــي إىل هــذا اجلــذر، وإىل جانــبِ  جمموعــة، حصــلنا علــى )ح ص رأدخلنــا اجلــذر (

  :)كما هو مبني يف الشكل اآليت(ها نوعُ  كلمةٍ 
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  معجمي هلا.  ل على عرضٍ صُ وبالضغط على إحدى هذه الكلمات، حنَ 

  بذلك. رسالةً  بُ املطلوب، َعَرَض احلاسو  اجلذرَ  فإذا مل يتضمن املعجمُ 

  من طريق الكلمة -
البتــة. فــإن كــان هلــا عــدٌد مــن  مشــكولةٍ  ميكــن أن يكــون الــدخل كلمــًة مشــكولًة جزئيــا أو كليــا أو غــريَ 

  .أحدها ذه الوجوه لنختارَ  قائمةً  عرَض احلاسوبُ الوجوه 
  )....، السُّْحرالسََّحر، السِّْحر، السَّْحر)، عرَض احلاسوب: (السحرمثال: إذا أدخلنا كلمة (

  البحث في المعجم 2.2.2
اآليت  يبنيِّ الشكلُ املعجم عمليات البحث العادية واملتقدمة. هذا يف  املتوفرةمن األدوات اهلامة 

   مقرتحة: حبثٍ  شاشةَ 
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  :اآلتيةَ  التسهيالتِ  البحث عملياتُ تتضمن 
  ف فقط، أو يف األمثلة فقط.أو يف التعاري، أو يف املداخل فقط، البحث يف كامل املعجم إمكانَ  -
  .املدخلة من جهة احلروف واحلركات لكلمةمتاًما ل طابقةِ عن الكلمات امل البحثَ  -
  املدخلة.  الكلمة عن الكلمات اليت تشرتك يف جزء منها مع البحثَ  -

) مثًال؛ حصلنا بنتيجة البحث على كلمات من مثل: طائرإذا كانت الكلمة املدخلة (مثال: 
، ونطائر وال، اتطائر ال...، ونطائر ، اتطائر ، ةطائر ...، طائرب، طائرك، طائرو ، طائرال(
  ...)ينطائر بال

   .هالفروق بني اهلمزات، أو عدمِ  جتاهلِ إمكاَن  -
إذا كانت الكلمة املدخلة (إن) وكان البحث مطابًقا، مع جتاهل الفروق بني اهلمزات، مثال: 

 ...). نآ، نْ أ ،نْ إ، نَّ أ، نَّ إحصلنا على كلمات من مثل: (
  .)and=  وا عالقة (مبينهتني (أو أكثر) البحث عن كلم إمكانَ  -
  . )or = أو(ا عالقة مبينهتني (أو أكثر) البحث عن كلم إمكانَ  -
  البحث عن كلمتني متجاورتني، أو غري متجاورتني.  إمكانَ  -
  . ، مرتبتني أو غري مرتبتنيالبحث عن كلمتني غري متجاورتني إمكانَ  -
  البحث عن احلرف املتمِّم للكلمة.  إمكانَ  -

  ...)ارةفح، ارةضح، ارةر ح ،ارةجح، حنصل على: ()ارة؟ح(إذا حبثنا عن مثال: 
  البحث عن احلروف املتمِّمة للكلمة.  إمكانَ  -

  ، حنصل على:)مكا*(إذا حبثنا عن مثال: 
  ...سبمكا ،نةمكا، بدمكا، فأةمكا، فحمكا، فئمكا، رممكا، منمكا
  ... تباتمكا، تبونمكا، تبتانمكا، تبينمكا، تبانمكا، تبةمكا ،تبمكا

للكلمة املدخلة من جهة احلروف. (يستفاد من احمللل  احلصول على مجيع الكلمات املماثلةِ  إمكانَ  -
  ة).الصريف املدمج يف هذا املعجم لتحقيق هذه املزيَّ 

  )، حصلنا على:سلماملدخلة: ( مثال: إذا كانت الكلمةُ 
  ل)افعأ( ...َسلَّمَ ، َسِلمَ  ،َسَلمَ 
  )أمساء( ...ُسلَّم ،َسَلم، ِسْلم، َسْلم

  )، حصلنا على:من: إذا كانت الكلمة املدخلة: (مثال ثانٍ 
  .)فعل( ّ◌◌َ َمن، )اسم موصول( َمنْ ، )حرف جرّ ( ِمنْ 
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  الوسائط المتعدِّدة للمعجمالبحث في  3.2.2
ـــن عمليـــات البحـــث أيًضـــا مـــن البحـــث عـــن الصـــور واأل  حبـــثٍ  اآليت شاشـــةَ  صـــوات. يبـــني الشـــكلُ متكِّ

  يف الصور واألشكال واألصوات: مقرتحة

  
  المعجمإحصائيات البحث في  4.2.2
اجلـــذور واألفعـــال  يف متنوعـــةٍ  حبـــثٍ  اإلحصـــائية املخزَّنـــة يف املعجـــم مـــن إجـــراء عمليـــاتِ  اجلـــداولُ  متكننـــا

ذه العمليــات، وقــد أوردناهــا علــى صــيغة علــى هــ واألمســاء واملصــادر والصــفات واجلمــوع. وفيمــا يلــي أمثلــةٌ 
  حبث: ةعملي هو نتيجةُ كلٍّ   ، جوابُ أسئلةٍ 

  ما اجلذور الثالثية اليت تنتهي حبرَيف الياء، وورد منها أفعال ثالثية؟
  ما األفعال الثالثية املزيدة على وزن (استفعل)، وعينها واو أو ياء؟ 

  ما أمساء اآللة اليت على وزن (فاعول)؟
  ألفعال الثالثية اليت تتصرف من الباب اخلامس؟ ما مصادر ا

  ما الصفات املشبهة اليت على وزن (فـَْعالن)؟ 
  ما األمساء اليت ُجتمع على (فـُُعول)؟
  ما مجوع األمساء على وزن (فـَْعل)؟

  ... ما مجوع الصفات على وزن (َفِعيل)؟

  أساليب العرض 5.2.2
  :يف املعجم احلاسويب الألفعاعرض املتعلقة بيلي بعُض املقرتحات فيما 

ردة على املزيدة تُقدَّم األفعالُ  •   كانت أو رباعية.  ، ثالثيةً تقدميًا مطلًقا ا
ــ • ــتُرتَّــب معــاين األفعــال تبًع ا، وال اعتبــار لكــون الفعــل الزًم ا، أو لكــون ا أو متعــديً ا لشــيوعها وشــهِر

ا ا حسّية أو عقلية، أو لكو  عامًة أو خاصة. املعاين حقيقية أو جمازية، أو لكو
ـــدَخلُ يـُْعـــَرض  •

َ
زرا، لكـــلٍّ منهـــا  عشـــرَ  ، حيـــوي يف أســـفله أحـــدَ مســـتطيِل الشـــكل يف شـــريطٍ الفعلـــيُّ  امل

، مث )ه(أو مصـــادر  همث مصـــدرُ  ،ه. يُعـــَرض يف هـــذا الشـــريط الفعـــُل املاضـــي، مث مضـــارعُ ةحمـــدَّد وظيفـــةٌ 
 ضبطًا تاما بالشكل. الفعليُّ  لُ . وُيضَبط املدخهنوعُ 

ــذا متسلســلة بأرقامٍ  مةً عاين الفعل مرقَّ حتت هذا الشريط م ضتُعرَ  • ، وإىل جانــب كــلِّ رقــم مــا يتعلــق 
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 مثال: جهة اللزوم والتعدية؛الفعل املعروض من 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
  
ــ • ا لتغــريُّ املعــىن، أُعيــد ذكــر الفعــل مــع مصــدره اجلديــد، وُميَّــز بــني هــذه األفعــال إذا تغــّري املصــدر تبًع

  .غرية توَضع فوق الفعل املاضيبأرقام ص
  مثال:

  
  
  
  
  
  
  .َجتَمََّع وَحتَصََّل وُوِجدَ : الشيءُ  تـََوفـَّرَ  ]الزم[ 1

  لديه بعُض املال. تـََوفـَّرَ   
  فيه الصفاُت املطلوبَة. تـََوفـََّرتْ   
  االنتخاب. فيهم شروطُ  توفـََّرتْ   

  .َجتَمََّع يف يديه وصار إىل ملكه وحوزته: املالُ  له تـََوفَّر ف][متعدٍّ بحر  2
  .َجتَمََّع يف يديه ضافًيا وساِبًغا: املالُ  عليه تـََوفَّر [متعدٍّ بحرف] 3
  .َصَرَف ِمهََّتُه إليه: كذا على تـََوفَّر [متعدٍّ بحرف] 4

  على كتابِة البحث. تـََوفَّر  
  لِّ هذه املسألة.املؤمتُر على حَ  يـَتَـَوفـَّرَ أرجو أن   

  .َرَعى ُحُرماتِِه وبـَرَّهُ : عليه تـََوفـَّرَ  [متعدٍّ بحرف] 5
  الوَلُد على ِخدمة أبيه وأمِّه. تـََوفـَّرَ   

 )مزيد بحرفين(فعل ثالثي  تـََوفـُّرًا يـَتَـَوفـَّرُ  تـََوفـَّرَ  
تراكيب  أضداد رادفات  تأسماء   م أخطاء    أمثلة    صفات    أمثلة   تصريف   وزن      جذر    
 مصاحبة إضافية  شائعة   مبالغة   الفعل مشبھة    الفعل  الفعل 
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  الشخُص: َجتاَوَز احلدَّ واعتدى. بـََغى [الزم] 1
 الشخُص: َتسلََّط وظََلَم. بـََغى [الزم] 2

بـََغى 
 )، ناقص يائيمجرد (فعل ثالثي ابـَْغيً  يـَْبِغي 1

تراكيب  أضداد رادفات  تأسماء   م أخطاء    أمثلة    صفات    أمثلة   تصريف   وزن      جذر    
 مصاحبة مبالغة   الفعل  إضافية  شائعة  مشبھة    الفعل  الفعل 

  
  
  
  
  
  
  املرأُة: َفَجَرْت. بـََغتِ  [الزم] 1
... 

بـََغى 
 )، ناقص يائيمجرد(فعل ثالثي  َغاءً بِ  يـَْبِغي 2

تراكيب  أضداد رادفات  تأسماء   م أخطاء    أمثلة    صفات    أمثلة   تصريف   وزن      جذر    
 مصاحبة مبالغة   الفعل  إضافية  شائعة  مشبھة    الفعل  الفعل 

  
  
  
  
  
  
1 [   الشيَء: طََلَبُه.  بـََغى [متعدٍّ
 مَر: طََلَبُه له.ا األفالنً  بـََغى [متعدٍّ إلى مفعوَلْين] 2

بـََغى 
 )، ناقص يائي(فعل ثالثي مجرد بـُْغَيةً  يـَْبِغي 3

تراكيب  أضداد رادفات  تأسماء   م أخطاء    أمثلة    صفات    أمثلة   تصريف   وزن      جذر    
 مصاحبة مبالغة   الفعل  إضافية  شائعة  مشبھة    الفعل  الفعل 
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تُعــَرض الفوائــد اللغويــة والنحويــة والصــرفية املتعلقــة بالفعــل، وكــذلك االســتعماالت اخلاصــة بــه، وكــذلك 
  :الفعل (َسَأَل)حالة صرفية خاصة بالفروق اللغوية بعد معاين الفعل. يبنيِّ املثال اآليت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :نيِّ هذا املثال الفرق بني الفعل (َأْمخََد) والفعل (َأْطَفَأ)ويب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  أمٍر: استخبَـَره. عن هُ َسأَلَ  ]بنفسه وبحرف [متعدٍّ  1
2 [   احملتاُج الناَس: طََلَب منهم الصَدقَة والَعِطّيَة. َسَألَ  [متعدٍّ
  ا الشيَء: طََلَبه منه واْستَـْعطاُه إياه.فالنً  َسَألَ  [متعدٍّ إلى مفعولين] 3
  
  
  

جاز اهلمز ألنه  ُختَفَّف اهلمزة يف األمر من (سأل) فيقال: (َسْل)، فإذا اتصل بالواو أو الفاء
 األصل (واْسأْل، فاْسأْل)، وجاز احلذف للتخفيف (وَسْل، َفَسْل).

 )، مهموز العين(فعل ثالثي مجرد ُسَؤاًال وَمْسأََلةً  َيْسَألُ  َسَألَ  
تراكيب  أضداد رادفات  تأسماء   م أخطاء    أمثلة    صفات    أمثلة   تصريف   وزن      جذر    
 مصاحبة مبالغة   الفعل  إضافية  شائعة  مشبھة    الفعل  الفعل 

  
  
  
  
  
  
1 [   .أْمخََدها وأَْذَهَب َهلََبها: الناَر وغريَها َأْطَفأَ  [متعدٍّ
2 [ َنَة أو اَحلْربَ  َأْطَفأَ  [متعدٍّ   َسكََّنها.: الِفتـْ
  
  
  
  
  

ا): أن اإلمخاَد ُيسَتعمل يف  ُ الكثري، واإلطفاء يف الكثري الفرق بني (َأْمخَْدُت الناَر) و(َأْطَفْأ
يُقال: أمخدُت الناَر وأْطفأُت الناَر، ويقال: أطفأُت السراَج، وال يقال: أمخدُت  .والقليل
وُيستعار الطفي يف غري ِذْكر النار، فيقال: َطِفَئ َغَضُبُه، وال يقال: َمخََد َغَضُبُه. ويف  السراج.

ل: اإلمخاد يكون بالغلبة والقهر، واإلطفاء يكون احلديث: (الصدقة ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّب). وقي
 باملداراة والرفق.

 )مزيد بحرف(فعل ثالثي  إْطَفاءً  ُيْطِفئُ  َأْطَفأَ  
تراكيب  أضداد رادفات  تأسماء   م أخطاء    أمثلة    صفات    أمثلة   تصريف   وزن      جذر    
 مصاحبة شائعة مبالغة   الفعل  إضافية   مشبھة    الفعل  الفعل 
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   الفعلشريط أزرار وظائف 
 ظهــر األزرارُ دّل علــى وجــود معلومــات تتعلــق بالفعــل املعــروض، وتَ تلــك الــيت تــيفعَّــل مــن هــذه األزرار 

  املفعَّلة بلوٍن مغاير. وفيما يلي شرح خمتصر لوظيفة كلٍّ منها:

  ر جذر الفعلز  -
صـــغرية. فمـــثًال إذا كـــان الفعـــل نافـــذة يف ظهـــر َجـــْذر الفعـــل املعـــروض يَ ، )جـــذر الفعـــل(زر عنـــد نقـــر 
  اْسِتَقاَمًة) ظهر اجلذر اآليت:    َيْسَتِقيمُ  اْستَـَقامَ املعروض هو (

  زر وزن الفعل -
إذا كــــان الفعـــــل  صــــغرية. فمـــــثالً نافــــذة يف ظهـــــر وْزن الفعــــل املعـــــروض ي، )وزن الفعــــل(زر عنــــد نقــــر  

يًا)، ظهر الوزن اآليت: يـََتَبدَّى تـََبدَّىاملعروض: (   تـََبدِّ

  زر الصفات المشبهة -
ظهــر الصــفة املشــبهة (أو الصــفات املشــبهة) للفعــل املعــروض يف ت، )الصــفات المشــبهة(زر قــر نعنــد 

َطًشـــا)، ظهـــر عَ  يـَْعطَـــشُ َعِطـــَش جـــدول صـــغري ضـــمن نافـــذة مســـتقلة. فمـــثًال إذا كـــان الفعـــل املعـــروض: (
  اجلدول اآليت:

  
  زر أمثلة المبالغة -

ميِكـــن و ظهـــر هـــذه األمثلـــة يف جـــدول صـــغري ضـــمن نافـــذة مســـتقلة. ت، )أمثلـــة المبالغـــة(زر عنـــد نقـــر 
أمثلــة املبالغــة. يبــنيِّ الشــكل اآليت تصــريف مبالغــة يف تصــريف  نظــام االشــتقاق والتصــريفاالســتفادة مــن 
  :)ِصدِّيقاسم الفاعل (

 )ق و م(

 تـََفعَّلَ 

 جمع المؤنث جمع المذكر مؤنثال المذكر

  َعِطَشاٌت َعْطَشى  َعِطُشوَن َعْطَشى  َعِطَشةٌ  َعِطشٌ 

  ِعطَاشٌ   ِعطَاشٌ   َعْطَشى َعْطَشانُ 

  ِعطَاشٌ   ِعطَاشٌ   َعْطَشانَةٌ  َعْطَشانٌ 
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  تصريف الفعلزر  -

ــن املســتعملَ  نظــام االشــتقاق والتصــريفمــن  ظهــر شاشــةٌ ت، )تصــريف الفعــل(زر عنــد نقــر  مــن  متكِّ
ــزوم واملؤكــد) واألمــر (املؤكــد وغــري  احلصول على تصريف الفعل يف املاضي واملضارع (املرفوع واملنصــوب وا

)، ظهــــرت الشاشــــة اآلتيــــة وفيهــــا وَرَصــــًدا َرْصــــًدايـَْرُصــــُد َرَصــــَد املؤكــــد). فمــــثالً إذا كــــان الفعــــل املعــــروض: (
  تصريف الفعل (َرَصَد) يف صيغة املاضي:
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  زر األمثلة اإلضافية -
يُعـــَرض مـــع معـــاين الفعـــل، إليضـــاح املعـــىن. وعـــدد أمثلـــة هـــذا  :تـُْقســـم أمثلـــة الفعـــل إىل قســـمني؛ األول

: يُعــَرض يف نافــذة والثــاين فعــل).(من مثال حىت أربعة أمثلــة لكــل معــىن مــن معــاين النسبيا القسم غري كبري 
  ، وفيها تتمة أمثلة الفعل املعروض. )األمثلة اإلضافية(زر نقر مستقلة، َتظهر عند 

  يتضمَّن الشكل اآليت أمثلًة إضافية للفعل (تـََوفـََّر) مبعىن َجتَمََّع وَحتَصَّل:
  

  
  زر األخطاء الشائعة -
زر عنــد نقــر  مســتقلة ضــمن نافــذةٍ  ظهــر هــذا اخلطــأُ خــاطئ، شــائٌع  كــان للفعــل املعــروض اســتعمالٌ إذا  

  . )األخطاء الشائعة(
  يتضمَّن الشكل اآليت اخلطأ الشائع يف استعمال الفعل (تأكَّد):

  

  (نفح الطيب) .هوقُ قُ حُ  تْ رَ فـَّ وَ تَـ  الذي مكُ فِ لَ سَ  حلقِّ  وتأديةً  •
 (املقري) .يهاعِ وَ  زَ وْ فَـ  ايَ فَـ  هِ يِ دْ هَ  راشدَ مَ  واعُ وَ  يه،واعِ دَ  تْ رَ فـَّ وَ تَـ  الذي هُ بَّ حُ  وارُ عِ شْ تَ واسْ  •
  احمليب)( .الراجحة باألعمال هِ حسناتِ  ميزانُ  صَّ تَ واخْ  الناجحة، للصنائع هُ آراؤُ  تْ رَ فـَّ وَ تَـ  •
 )ت التوحيديمقابسا( القوتان لإلنسان الواحد تتوفـَّرُ وهلذا ال  •
 . (دالئل اإلعجاز)..العناية على إثبات الفعل للفاعل تتوفـَّرَ وذلك الغرض أن ...  •
 حظُّها من احملاسن (ابن بطوطة) تـََوفـَّرَ وهي من أعجب املباين وأتقنها قد  •
 فيها وسائل الرفاهية. (اخلضر حسني) توفَّرتْ نشؤوا يف بيوت  •
 العائدة. (الثعاليب) رتوتوفَّ فَعُظَمت الفائدة، وعمَّت املصلحة،  •
 اللُنب على احلَْلب. (أمايل املرتضى) فَيتَـَوفـَّرُ  •
 العناية على حفظ القدس. (خمتصر مرآة الزمان) لتتوفروهو الذي أشار خبراب عسقالن  •

األمُر), بتشديد  دَ األمَر فتأكَّ  دتُ (التأكيد) هو التوثيق والتثبيت؛ تقول: (أكَّ 
عندي  دَ يل األمُر)، و(تأكَّ  دَ ) فعٌل الزم. تقول: (تأكَّ دَ الكاف فيهما. فـ (تأكَّ 

  هذا). فاملتأكِّد، أي: الثابت، هو األمُر ال الشخص. 

وال صحَة لقول الكّتاب: (تأّكدُت من جناح ولدي)، أو (تأّكدُت جناَحه), 
  ّكد عندي جناُحه).وإمنا الصحيح: (تأّكد يل جناُح ولدي)، و(تأ

 )، وإمنا الصحيححضور فالن أكدَّ على ضرورةِ وال صحَة لقول الكّتاب: (
  ).أكدَّ على فالٍن ضرورَة حضوره: (أن يقال
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  زر األسماء المصاحبة للفعل -
ــا معــه، ظهــرْت ضــمن نافــذةٍ  كــان للفعــل املعــروض أمســاٌء مصــاحبةٌ إذا   زر  عنــد نقــر مســتقلة يكثــر دورا

  .  )لمصاحبةاألسماء ا(
  يتضمَّن الشكل اآليت األمساء املصاحبة للفعل (استقام):

  
  زر المترادفات -

ـــــاالت الدالليـــــة املتعلقـــــة  نافـــــذةٌ  ظهـــــرت، )المترادفـــــات(زر عنـــــد نقـــــر  بالفعـــــل تتضـــــمن املرتادفـــــات وا
  .املعروض

االت الداللية املتعلقة بايتضمَّن الشكل اآليت    لفعل (استقام):املرتادفات وا

  
  زر األضداد -

  . بالفعل املعروضاملتعلقة  األضدادتتضمن ، ظهرْت نافذة )األضداد(ُوِضع سهم الفأرة فوق زر إذا 
  لفعل (أْسرََع):املتعلقة با يتضمَّن الشكل اآليت األضداد

  القول  الكالم       :استقام 
  املرء  الرجل       األمر 
  الزمان    احلال       النظام 
  الفعل  العمود       الطريق 
   ...  السلوك       السبيل 
 

  مَ انـَْتظَ   اْعَتَدلَ        اْستَـَوى 
  َسِويَ   اْهَتَدى       اتََّسقَ  
   ...    َرَشدَ        َصُلحَ  
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  زر التراكيب والعبارات االصطالحية -
بالفعــــل املتعلقــــة ارات االصــــطالحية الرتاكيــــب والعبــــتتضــــمن  ظهــــر نافــــذةٌ ت، )التراكيــــب(زر عنــــد نقــــر 

  لفعل (أكل):املتعلقة با والعبارات االصطالحية يتضمَّن الشكل اآليت الرتاكيب. املعروض

  
  المراجع:

  .2004، 1، نبيل طباع وحممد شيخو معمو، شعاع للنشر والعلوم، طدليل شعاع ملصطلحات احلاسب
  .1998، 1ب، طعامل الكت، أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث

  .2000، 1، اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية، طمعجم مصطلحات املعلوماتية
  .2004، 1مكتبة لبنان، ط، تيسري الكيالين، معجم الكيالين ملصطلحات الكومبيوتر واإلنرتنت

  . 2008 الثانية، الرياض، أيار، ، مروان البواب، حبث ُقدِّم يف ورشة عمل املعجم احلاسويبمنهج إعداد املعجم العريب احلاسويب
  .2007، كانون األول، 17، السنة 33، مروان البواب، جملة التعريب، العدد حنو معجم حاسويب للغة العربية

ْهُر وَشِرب   طاَل عليه الزََّمن.: َأَكَل عليه الدَّ
ْن كلَبَك يْأُكْلك   ا ممن ُحيسن ِإليه. ملن يـَْلَقى شر  يضربَمَثٌل : َسمِّ

{َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل  وَأصله من قوله تعاىل يف التـَّْنزيل العزيز:، اغتابه :َأَكَل َلْحَم فالنٍ 
  ].12 [احلجرات }َفَكرِْهُتُموه احلََْم َأخيه َمْيتً 

  مْأتاها. ضرب للدَّاهي الذي يأيت األُمور منيُ  لٌ ثَ مَ : من َأين تـُؤَْكُل الَكِتفيعَلُم 
  أكل يديه ندًما

ه وعشريته باملكروه، ويأىب للرجل يصيب نفسَ  يضرب مثالً : لعه آلكِ دَ ي وال أَ مِ حْ لَ  لُ آكُ 
  ه. هم به غريُ صيبَ أن يُ 

ه. وِّ من عدُ  مُ يْ الضَّ  هُ قَ حِ لَ ، فَـ هُ رَ ناصِ  دَ قَ للرجل فَـ  يضرب مثالً : ودسْ األ الثورُ  لَ كِ أُ  يومَ  تُ لْ كِ أُ 
حني  رضي اهللا عنه عليٌّ  ومتثل بهوهو من أمثال كليلة، 

  ف عليه، وعىن قتل عثمان رضي اهللا عنه.لِ اختُ 
... 

  تَأخَّرَ     َبطَّأَ        أْبطَأَ  
  تـَرَاَخى    تـَثَاَقلَ        تـََباطَأَ  
  َمتَهَّلَ     تـََلكَّأَ        َتَكاَسلَ  
 ...   
 


