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 ملخص البحث

يتناكؿ ىذا البحث أشهر ألفاظ التقنية اؼبعرَّبة كالدخيلة الواردة ُب صحيفة الشرؽ األكسط كتكمن 
حَتة شديدة من قرَّاء الصحيفة اؼبذكورة حوؿ ألفاظ التقنية اؼبعرَّبة كالدخيلة الواردة مدل إشكاليتو ُب 

 هتدؼ ىذه الدراسة إىلك  فيها ُب نطقها كربريكها من جانب كمن جانب آخر ُب إشتقاقها كتعريفها.
أشهر ىذه  مع إبراز ،كشف عن دقائق معانيهاكال ةكالدخيل ةاؼبعرَّباأللفاظ  تستخدـ ذماجملاؿ ال إبراز

 يها،تطبيق قواعد اؼبعٌرب كالدخيل عل، ك اػباصة ادالالهت ، كبيافريدةنفس اعب ُب ةستخدماؼباأللفاظ 
ُب جريدة نفسها، كقد  اهعنبحث اليث ؾبالتها ك من ح التقنية اؼبعرٌبة كالدخيلة ألفاظمع جب كذلك

، متبعا طريقة اعبمع كاستقصاء الكلمات كبياف التحليلي الوصفيسلك الباحث ُب دراستو منهج 
معانيها كمواطن كركدىا مع ذكر أكزاهنا، باإلضافة إىل اؼبقارنة بُت حركفها من اللغة األصلية كإبراز ما 

استخداـ الضوابط  يةنامكاية دراستو إىل نتائج كيَتة، منها: إًب تعريبها، كقد خلص الباحث ُب هن
لفاظ األكالقواعد اليت هنجها علماء اللغة القدامى ُب تعريبهم للكلمات األعجمية كتطبيقها على 

 .الصرُب النحوم أك اعبانب الصوٌب سواء من اعبانب
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ABSTRACT 

This research based on the famous Arabized and exotic technology words contained in 

the Middle East Newspaper, its problem is on the confusion from the readers of the 

newspaper mentioned earlier concerning the Arabized and Exotic technology words   that 

reveal in it on their pronunciation، how to apply the Arabic short vowels to it in one side 

and in another in its origin and meaning. This study aims to highlight area that the 

mentioned words are used  and to disclosure its inner meanings, highlighting the most 

famous of these words used in the Middle East newspaper, state its implications, 

expressed the rules of its application, by collecting the Arabized and exotic words 

technical terms of fields and searched for in the same newspaper, The researcher use in 

his study the curriculum of inductive and analytical, following the method of collection 

and survey of the words and the meanings and by stating the areas they were revealed 

with its morphological weights, in addition to the comparison between the letters of the 

original language and highlight what has been Arabized, the researcher concluded at the 

end of his studies to many results, including: the possibility of using the rules and 

regulations that approached by the old linguists in Arabizing the non-Arabic words and 

applied to the words of both the audio side or morphological side grammar. 
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 الشكر كالتقدير                                       

نَّكيم اغبمد  القائل: ﴿ ىًزيدى ا يليق بكماؿ ذاتو،  -تعاىل–أضبده  ُ() ،﴾كىًإٍذ تىأىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن شىكىٍرًبيٍ ألى ضبدن
ه أًب الشكر على نعمو الظاىرة كالباطنة، الذم كفقٍت على إسباـ ىذه الرسالة، كعظيم سلطانو، كأشكر 

 الى »القائل: ، ٍب الصبلة كالسبلـ على نبينا ؿبمد -سبحانو–و يلتظهر هبذه الصورة، فالفضل منو كإل

مُت، كعلى التابعُت كمن كآلو الطيبُت الطاىرين، كصحابتو الغر اؼبيا ِ() ،«النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىنٍ  اللَّوى  يىٍشكيري 
 تبعهم بإحساف إىل يـو الدين.

 سليماف بن كاف مت/ الدكتور اؼبشارؾاألستاذ  :يتقدـ الباحث بالشكر للمشرؼ على الرسالة
ا، تعلم منو الباحث كاستفاد كيَتنا، فكاف لرعايتو كتوجيهاتو أثر بالغ ُب إخراج  فقد كاف معلمنا كمرشدن

، فا أسأؿ أف جيزيو أحسن اعبزاء، كدينحو الصحة كالسعادة، كالعمر ىذه الرسالة على ىذه الصورة
 اؼبديد كالعطاء العلمي اؼبستمر.

األستاذ الدٌكتور/  :ىل مديرىااكيتقدـ بالشكر كاالمتناف عبامعة اؼبدينة العاؼبية فبيٌلة ُب مع
 اؼبشارؾاألستاذ  :خليفة بن على الٌتميمي حفظو ا تعاىل، كعميد الدراسات العلىا بن ؿبٌمد

داكد بن عبد القادر الدكتور/  اؼبشارؾاألستاذ  لغة:الدكتور/ أشرؼ حسن الدٍِّبًسي، كعميد كلية ال
دكر فعاؿ ُب سَت  كاذ كىو، السيد ؿبمد ساملالدكتور/  الساعداألستاذ  اللغة:رئيس قسم ك ، إليغا

 .ُب سبيل ىذا الصرح العلمي جزاىم ا خَتا على ما قاموا بو من جهود ،دراسة الباحث قدما

من التوجيهات نو قدمو يىيئة التدريس، على ما  أعضاءكيتقدـ أيضان بالشكر اعبزيل إىل كل 
الباحث ماديا أك معنويا، فجزاىم ا  كاساعد الذينكاإلرشادات، كالشكر موصوؿ عبميع اإلخوة، 

 خَتا.

                                 
 .ٕسورة إبراىيم، اآلية:   ُ()
ُب  كأخرجو الًتمذم (،ُُْٖ) رقم ،ُٖٖ، صٕج، كتاب اآلداب، باب الشكر ُب اؼبعركؼ، السننُب  أخرجو أبو داكد  ِ()

، ُّج ،مسند ُب أضبد ، كأخرجو(ُْٓٗ)رقم ، ّّٗ، صْج، كتاب الرب كالصلة، باب الشكر ؼبن أحسن إليك، السنن
 .، كإسناده صحيح(ّٕٗٗ)رقم  ،ِِّص
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 اإلىداء
 إىل:

-إبراىيم  حفصة كاألـ اغبنوف؛ ،اىيم علي موسىإبر كالدمَّ العزيزين: األب اؼبريب، الشيخ 

 .-حفظهما ا

فاطمة  ا للرحيل إىل ىذه البقعة اؼبباركة، ربصيبل للعلم،إىل زكجيت الكردية اليت شجعتٍت كيَتن 

.حفظها اعيماف 

 إىل أبنائي، فلذات كبدم كقرة عيٍت.

 ، كطلبة العلم، كصبيع إخواين كأخواٌب.أىل العلمإىل 

 ة ىذا اعبهد اؼبتواضع.أىدم شبر 

أف جيعلو عمبلن متقٌببلن كذخرنا خالصنا لوجهو الكرمي، إنو كيل ذلك كالقادر  -سبحانو–سائبلن اؼبوىل 

 .كنعم اؼبوىل كنعم النصَت ويعل
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                               الفصل األكؿ: المقدمة                                                                     
 خلفية البحث

إٌف اغبمد  كبمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهده 
عبده ك   فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال ا كأشهد أف ؿبمدان ا

 رسولو.

؛ أما بعد: فإف اللغة العربية ىي أشرؼ اللغات، هبا نزؿ كتاب ا اؼببُت، على أشرؼ اؼبرسلُت
لٍ . نػىزىؿى بًًو الرُّكحي اأٍلىًمُتي لتبياف أصوؿ ىذا الدين، قاؿ تعاىل: ﴿  بًًلسىافو عىرىيبٍّ ميًبُت .ًبكى ًلتىكيوفى ًمنى اٍلميٍنًذًرينى عىلىى قػى

كال يستغٍت عنو كل من طالب علم ، علم فقو اللغة، فهو علم شريفعلـو اللغة العربية: كمن  ُ().﴾
يصوف اللغة العربية  الكونو علم؛ ، ىو الذم يوصل إىل الطريق اؼبقصود كيقرب اؼبعٌت اؼبرادوأك معلم

، فبل  دبيابةهنا إك  -صلى ا علىو كسلم -كالعربية لغة لكتاب ا كسنة نبيو من الفساد، مفتاح العلـو
لصاحبو عوننا ُب فهم معانيو كالتبحر ُب مسائلو  ت اللغةتكاد ذبد علمنا من علـو الشريعة إال ككان

خذت أ" حيث خيل.عرب كالدكالغوص ُب دقائقو كخوافيو، كمن اؼبباحث اليت يتناكؽبا علم فقو اللغة اؼب
نسانية عرب اغبقب اؼبتبلحقة ُب ظباء اليت كلدهتا اغبضارة اإلخرل اؼبصطلحات كاألمم األالعرب من األ

 ِ() ."سلم التطور العلمي كاغبضارم كالتقٍت الذم شهدتو شعوب العامل ُب بقاعها اؼبختلفة

أف تؤسس حضارة ن بلديكف" ،للرقي اغبضارم يتمعات أمر أساسفاالحتكاؾ بُت اللغات كاجمل
ـبتصرة علي لساهنا اػباص. فيقع التداخل اللغوم بُت األمم اؼبتجاكرة ميل  ،دبنعزؿ عن اآلخرين

 اللغة إىل األجنبية الكلمات كتتسرب ّ()".كالعرب ُب الشاـ مع الًتؾ ،ؽ مع الفرساالعرب ُب العر 
 أمهها: طرؽ عن العربية

 يفتح فبا كاؼبعايشة االختبلط ككذلك كغَتىا عربيةال الشعوب بُت اغبيوية التجارية اؼبعامبلت .ُ
 جديدة ألفاظ شيوع من ذلك يستتبعو كما كالتقاليد العادات اقتباس من جديدة ألساليب الطريق

                                 
 .ُٓٗ-ُّٗ :سورة الشعراء: آية ُ()
 .ٓٗع ،كلية االدابؾبلة   ،اختالط اللغة العربية كتداخلها مع اللغات اآلخرل ،جاسم ِ()
 .ٔٔص ،األلفاظ الدخيلة كإشكالية الترجمة اللغوية الحضارية، عبد اجمليداليلي  ّ()
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 االختبلط. ىذا قبل موجودة تكن مل كأساليب مستحدثة
 العلـو صبةبًت  االىتماـ نشط حُت العباسية الدكلة صدر ُب العربية اليقافية النهضة ُب حدث ما .ِ

 ُ()العربية. اللغة إىل األجنبية كالفنوف

 حُت يقوؿ: فمياؿ األلفاظ اؼبعربة ُب شعر العريب ىو قوؿ األعشى    

 ِ()منمنما كاؼبرزجوش كسيسنرب     كبنفسج عندىا جلساف لنا           

القرآف استعملها  ُب اللغة العربية قددينا، كؼبا نزؿ ةكلمات اؼبعرَّبة كالدخيلة موجودالكدبا أف 
فهذا ما كقفت . قاؿ جبلؿ الدين السيوطي: "لفاظ. فبلغ عددىا أكير من مائة بنفس اؼبعٌت كالداللة

كقد  و من األلفاظ اؼبعربة ُب القرآف بعد الفحص الشديد سنُت كمل ذبتمع قبل ُب كتاب قبل ىذا.يعل
يات كذيل عليها اغبافظ أبو نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها سبعة كعشرين لفظا ُب أب

الفضل بن حجر بأبيات فيها أربعة كعشركف لفظا كذيلت عليها بالباقي كىو بضع كستوف فتمت 
 فقاؿ ابن السبكي: أكير من مائة لفظة

ػػػرـك كط # عػػػػػػػػػالسلسبيل كطو كورت بي ػػػػ ػػػ  وىب كسجيل ككافورػػػػػػػػػػػػػ

 ّ() .صلوات سندس طور إستربؽ # كالزقببيل كمشكاة سرادؽ مع

أشار إىل ذلك قوؿ عبد  ،لفاظ األجنبية بُت األمة العربية ُب العصور متعاقبةاألٍب تطور استعماؿ 
جنبية قبل أ" ما داخل كبلـ العرب من ألفاظ  حيث قاؿ: ،اؼبغريب على مفهـو كلمة اؼبعٌرب القادر

دخلو ادثوف بػ ))ادث أك أدا(( كظبى ما دكف فقد ظباه ))مولسبلـ ))معربان(( اما ما ادخلو اؼبولاإل
بعدىم  مايكف ينعصر اؼبولد ىذا يدؿ على استمرار تطور ألفاظ اؼبعرٌبة كالدخيلة ُب ْ().العامي(("

زؿ،  ال ألنساف كاللغة توأماف كجدا منذ اإلبزيادة اختبلط العرب باألمم األجنبية .كما نعلم أف" ا

                                 
 .ٖٓ(، صد ؿبمد علي عبد الكرمي الرديٍت)اقق: ، ِط الراموز على الصحاح، السيد ُ()
 . ُٔص. ،اؼبرجع السابق ِ()
  .ُِْ، صِ، جاإلتقاف في علوـ القرآف، السيوطي  ّ()
 .ُْٕٗ ،االشتقاؽ كالتعريب ،ؼبغريبا ْ()
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نسانية اؼبختلفة،  إلنشطة األالتطور التارخيي، كهبما يتحقق كجود اخر ُب سلم اآلحدمها عن أيستغٍت 
                                              ُ().("...الفكراعبسر الذم يوصل بُت اغبياة ك كىي )نسانية، إلساسان ُب اغبياة اأف اللغة تعد عنصران إف

ة العربية َب ىذا العصر: التقدـ َب تطورات فمما أدل إىل إزدياد ألفاظ اؼبعرٌبة كالدخيلة َب اللغ
ت اإلتصاالت بُت األمة العربية كاألمم األجنبية، حيت صار أصلالتكنولوجية من حيث تسهيل اؼبو 

العرب يستعملوهنا ُب كل نواحي كبلمها حيت ُب صحفها كسائر أخبارىا العاؼبية. أشار إىل ذلك أضبد 
                                                                            :ُب رسالتو، قائبل بدماصي

معجم  تسرٌبت األلفاظ األجنبٌية إىل موسوعات اؼبصطلحات العربٌية، فصارت اؼبعاجم العربٌية 
تزداد توافدان منذ احتبلؿ العيمانيُت لببلد  تالكلمات األعجمٌية، حيث أخذت اؼبعربات كالدخيبل

جسران ؼبعرفة العرب للغرب،  كالغرب للعرب، فصارىناؾ النفوذ اللغوم بُت  الشاـ كمصر، فكانوا
النهضة كقدـك نابليوف  منذ عصر أخرل. كازداد ىذا النفوذ الشعبُت الغريب من جهة كالعرب من جهة 

كأخذت أنظار العرب ترنو إىل حضارة الغرب.  بدأ الغرب يتطلع إىل كنوز العرب،إىل الشرؽ، حيث 
العربٌية طواؿ أياـ االحتبلؿ العيمانيُت، كسيطرة  قول  لفاظ األجنبٌية تتسرب إىل اللغةكاستمرت األ

 ...استخداـ األلفاظ األجنبٌية ُب الصحف كاجملاالت العربٌية االحتبلؿ الغريب، فتوسع الناس ُب

 ِ()ـ(َُِِ، أكين)بدماصي 

                                 
 .ٓٗااللعدد  ،ؾبلة كلية االداب ،اختالط اللغة العربية كتداخلها مع اللغات اآلخرل ،جاسم  ُ()
، آثار العولمة في المصطلحات العربية المعاصرة دراسة كصفية تحليلية )جريدة األىراـ المصرية نموذجا( ،بدماصي ِ()

 .ُٕص ،رسالة الدكتوراه
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 مشكلة البحث

اؼبختلفة كخاصة ُب الصحف العربية ُب ىذا  تاستخداـ ألفاظ اؼبعرٌبة كالدخيلة ُب اجملاال يكير
دركجُت إستاتيكية ك إإثنوغرافية ك ك  ةبستموعبيإك  ةجييكذلك ميل كلمات: استوديو كاسًتات ،العصر

منحوتة ُب لغتها األصلية  ( اؼبعرٌبة كالدخيلة)لفاظ األمعظم ىذه ك  ُ()،كإلكًتكنية كإمربيإلىة ككبلسيكية
ميل: كلمات راديو كتيلفوف  دمها كما كانت ُب اللغة األكىلفنقلها العرب نقبل حرفيا كاستخ

 ألفاظ نقلت نقبل حرفيا مع تغَت أك زيادة بعض اغبركؼ ميل: كىناؾك  ،ككومفيوتر كغَتىا

 .(OXYS + ACIDEمن: ) (OXIDE)األكسيد  -
 .(INTERNATIONAL + POLICEمن )  (INTERPOL) اإلنًتبوؿ -
 .((NTERCOMMUNICATION + TELEPHONEمن:  (INTERPHONE)اإلنًتفوف   -
 ِ().("GEOGRAPHY + POLITICESمن: )    (GEOPOLITICAL) اعبيوبوليتيكية -

نظاـ استحداث شبكة  كىو إنًتنت،كىناؾ ألفاظ كيَتة كمشهورة كردت ُب ؾباؿ التقنية ميل 
حيث يقـو  عنكبوتية داخلة منشأة أك منظمة ؿبلية لتبادؿ كمشاركة اؼبعلومات بُت اؼبرافق كاألقساـ؛

( ُب كتابة النظاـ الذم حيتوم على معلومات أكلية عن اؼبنشأة HTMLاؼبوظف اؼبسؤكؿ بالتعامل مع لغة )
بالنص كالصوت كالصورة، كمن ٍب إنشاء صفحات الوب على الشبكة ليتم االتصاؿ كتبادؿ اؼبعلومات 

  ّ()ع أية رسـو اشًتاؾ".فيما بعد بُت اؼبسؤكلُت كاؼبوظفُت من خبلؿ ىذا النظاـ الي دكف دف

كىو معلومات ُب شكل صور متحركة حركة كلية ربتوم  وكتستخدـ كيَتا أيضا كلمة فيدي
على الصوت كالصورة كاغبركة معنا ُب الوقت نفسو، كما ُب بث التلفاز العادم تتجدد فيها الصورة  

ىل استخداـ التقنية ككذلك تستخدـ كيَتا كلمة تقنية كىي مصطلح عاـ يشَت إ ْ().كل عدة ثواف"

                                 
 http: //cdn. almaany. com/dicload/ACCAE. pdf، ربية المعاصرةعصطلحات اللغة الم ُ()
 ،النَّْحت في العربّية قديمان كحديثان  ،رفػعػت ِ()
 http://www.majma.org.jo/majma/index.php/ََِٗ-َِ-َُ-َٗ-ّٔ-ََ/َْٔ-ٕٖ-ّ.html 
 .َُٕ، صّ، السلسلةالمكتبات كالمعلوماتك معجم مصطلحات قارم،  ّ()
 اؼبرجع السابق. ْ()

http://cdn.almaany.com/dicload/ACCAE.pdf
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/406-78-3.html
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االستخداـ األميل ُب اؼبختلف ؾباالت العلم كاؼبعرفة من خبلؿ معرفتها كتطبيقها ػبدمة اإلنساف 
 تلفزيوف،ك  كامَتا،، ك ، كنوكمبوؾ فيسكألفاظ أخرل تستخدـ كيَتا ُب ؾباؿ التقنية  ُ()،كرفاىيتو"

 كغوغل، كغَتىا.

، لفاظ اؼبعرٌبة كالدخيلة ُب الصحف العربٌيةكانطبلقا من ىذه اؼبشكلة كىي شيوع استخداـ األ
جاءت اغبَتة الشديدة من قرَّاء صحيفة الشرؽ األكسط حوؿ ألفاظ التقنية اؼبعرَّبة كالدخيلة ُب نطقها 

قرر الباحث إجراء ىذه الٌدراسة ف كربريكها من جانب، كمن جانب آخر ُب اشتقاقها كتعريفها.
 بعنواف:

كالدخيلة في الصحف العربية دراسة تطبيقية على جريدة الشرؽ ألفاظ التقنية المعرَّبة  "
 ."األكسط

 سئلة البحثأ

 الشرؽ األكسط؟ جريدة اؼبعرَّبة كالدخيلة ُب ألفاظأىم ما  -ُ
 ؟اؼبذكورة ما الوسيلة إىل معرفة جانيب الصوٌب كالصرُب ألشهر تلك األلفاظ الواردة ُب اعبريدة -ِ
 ؟السابق ذكرىا اعبريدةربة كالدخيلة ُب عاؼب نيةألشهر ألفاظ التقما الدالالت اػباصة  -ّ
 اعبريدةربة كالدخيلة ُب عاؼب أشهر ألفاظ التقنيةمكانية تطبيق قواعد اؼبعٌرب كالدخيل على إما  -ْ

 ؟ اؼبذكورة

 أىداؼ البحث

 يهدؼ ىذا البحث إىل:

 الشرؽ األكسط جريدةربة كالدخيلة ُب عاؼب ألفاظ التقنيةبياف   .ُ
          اؼبذكورة.  كالصرُب أللفاظ التقنية اؼبعرَّبة كالدخيلة ُب اعبريدةتوضيح جانيب الصوٌب  .ِ
 .السابق ذكرىا اعبريدةبة كالدخيلة ُب رٌ عاؼب ألشهر ألفاظ التقنيةدالالت اػباصة البياف  .ّ

                                 
 .ِٕٗ، صّ، السلسلةالمكتبات كالمعلوماتك معجم مصطلحات قارم،  ُ()
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       .اؼبذكورة اعبريدةربة كالدخيلة ُب عاؼب أشهر ألفاظ التقنيةتطبيق قواعد اؼبعٌرب كالدخيل على  .ْ

 أىمية البحث

 فيما يلي: ىذه الرسالة تىٍكميني أمهية موضوع

 ألفاظصبع  اؼبعرَّب كالدخيل مبحينا من مباحث علـو اللغة العربية كمنتشرنا بُت أبنائها كُب كوف -ُ
منو مفردات اللغة العربية،  أمر يساىم ُب امن حيث ؾباالهتا كالبحث فيه التقنية اؼبعرٌبة كالدخيلة

 مظاهنا. ةها كمعرفيصوؿ إلالو سهل ُب ك ف كلماهتا كييلأكت

أمر يكشف عن دقائق معانيها  ةكالدخيل ةاؼبعرَّباأللفاظ ستخدـ ىذه ت ذماجملاؿ ال علىالتعرؼ  -ِ
 تكخاصة ُب ىذا العصر الذم كير  مصطلحات التقنية القددية كاؼبعاصرةكيساعد ُب فهم معاين 

غَت معركفة  ر تسمية األشياء باصطبلحاتتم بذكصبيع أنواع التكنولوجية كهت ُب االخًتاعات فيو
نتسب إىل عركؽ يمية حيت صعب فيو فهم الفصحى عند من االلحن كالعسابقا إضافة إىل شيوع 

 عربية.

دالالهتا خاصة قد ال تكوف معركفة عند العرب القدامى  التقنية اؼبعرٌبة كالدخيلة لفاظلؤلكؼبا كاف  -ّ
ككير كركدىا ُب النشرات كالصحائف كاؼبصنفات ، همفضبلن عن األعاجم كمل يستعملوىا ُب كبلم

خدامها ُب تيتم بياف دالالهتا كؾباالهتا كخصائصها كأماكن اسسف ،كالرسائل العلمية ُب ىذا العصر
 اللغة العربية.

 أسباب اختيار الموضوع

 اختار الباحث اؼبوضوع ألسباب كدكافع منها ما يلي:

 التقنية اؼبستخدمة ُب اللغة العربية كاستقراء ؿبل كركدىا ُب ألفاظ اؼبعرَّبة كالدخيلة ُب أىم ربقيق -ُ
 جريدة الشرؽ األكسط ككشف معانيهما كدالالهتما.

 حاجة القرَّاء اؼبلحة إىل توضيح ىذه األلفاظ صوتيا كصرفيا.-ِ
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 حدكد البحث

ـ َُِٓسنة  مارسجريدة الشرؽ األكسط الصادرة ُب شهر شبانية أعداد من ستتم الدراسة ُب 
 و اغباجة.يإال ما دعت إل؛ فحسب األلفاظ التقنية اؼبنشورة جانبالباحث بالتحديد، كيتناكؿ 

شبانية أعداد من ُب لفظا من بُت األلفاظ التقنية اؼبنشورة   عشرٍب إف الباحث اختار اثٌت
كخصصها بالدراسة لكيرة كركدىا ُب ىذه ـ َُِٓسنة  مارسالصادرة ُب شهر  اؼبذكورة جريدة
 د، كترؾ الباقية لقلة كركدىا فيها.األعدا

 منهج البحث

 االستقرائي الذم يضم ًكلىى اؼبنهجُت التحليلي الوصفي على اؼبنهج ُب ىذا البحثاعتمد الباحث 
كىكذا كاستخراجها ٍب صبعها،  الشرؽ األكسطجريدة  ُبُب تتبع ألفاظ اؼبعرَّبة كالدخيلة  كاإلحصائي

؛ لفاظ اؼبعرٌبة كالدخيلة ُب اللغة العربيةاألُب بياف دالالت  ماتها، كلة كمناقشعند سرد األمي هاكصفُب 
فاظ كعبلقتها لاأللكوف ىذه اؼبناىج أنسب استخداما ؼبيل ىذا البحث ُب التعامل مع حقيقة ىذه 

 ا ُب اؼبصطلحات، إجيابنا كسلبنا.ثَتىأت لباللغة العربية كمد

اػباصة بالتقنية كاستقصائها إف  اؼبقاالتاختيار فتكوف ُب لفاظ األكأما طريقة صبع ىذه 
 إلخراج ىذه ألفاظ اؼبعرٌبة عن التقنية. ،أمكن

 كخيطو الباحث ُب السَت إلجراء تطبيق ىذه العملية اػبطوات اآلتية:

اؼبعاجم العربية  صطبلحي بالرجوع إىلبياف أصل اؼبفردات كاؼبصطلحات عن طريق التعريف اال -ُ
 يرجع الباحث إىل اؼبعاجم غَت العربية. كيَتان ماك ، سالًتاثية كاؼبعاصرة كالقوامي

مع بياف  نفلت منها اليت لغاهتا األصليةاؼبعرَّبة كالدخيلة كذكر التقنية يقـو الباحث ببياف ألفاظ  -ِ
منها ُب جريدة  بعضأماكن كركدىا، كذكر أميلة على  ، كذلك عن طريق اإلشارة إىلاػباصة دالالهتا

 الشرؽ األكسط.
اؼبعرَّبة كالدخيلة اؼبوجودة ُب جريدة التقنية ألفاظ أشهر طبيق قواعد التعريب كالدخيل على كيقـو بت -ّ

 الشرؽ األكسط ما أمكن.
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                                                كالدراسات السابقة اإلطار النظرمالفصل الثاني: 
 المبحث األكؿ: اإلطار النظرم

 لغة.ال ُب مها ؼبعرَّب كالدخيل من حيث بياف معٌتا يتر الكبلـ حوؿ كلميتناكؿ الباحث ُب ىذا اإلطا
فكرة يسَتة حوؿ  اكؿ معٌت كلميت اؼبعرب كالدخيل فيستحسن للباحث أف يذكرنت كقبل اػبوض ُب
 التداخل اللغوم.

شد للغة دكر ىاـ ُب ربقيق التواصل بُت األفراد ُب اجملتمع اإلنساف، لذا قبد اجملتمع يرتبط هبا أ
االرتباط، فهي سبيل ىيئة اجملتمع كحقيقتو، كدبا أف اللغات كاللهجات تعددت كنوعت ُب العامل 
بأسرىا، فقد أدل ذلك إىل بركز ظاىرة االقًتاض اللغوم كاالزدكاجية الينائية اللغوية. كقد أثرت اللغة 

اتنا ُب اغبياة اليومية األجنبية كيَتا على اللغة العربية ككذالك العكس فبا جعلها جزء من استخدام
كبالتايل قد تصل إىل مرحلة لتعريب فيها تلك الكلمات، فتبادؿ العرب كاألمم اجملاكرة األلفاظ منذ 
أثر اعباىلية إىل أثرنا ىذا ألغراض كيَتة بينها التجارة، كاليقافة كما ذكرىا الباحث ُب خلفية البحث، 

ا تشَت إليو كلمة التقنية من دب جعل الباحث يأٌب كىكذا ُب تطورات التكنولوجية كالتقنية. ىذا ما
 حيث داللتها كمعناىا عند العلماء.

مصطلحا عاما يشَت إىل استخداـ التقنية االستخداـ إف كلمة التقنية ُب ىذا البحث تعٍت "
 ُ().األميل ُب ـبتلف ؾباالت العلم كاؼبعرفة من خبلؿ معرفتها كتطبيقها ػبدمة اإلنساف كرفاىيتو"

(، كتعٍت لغة: جيل من  ع ر ب ٌب من ثبلثة جذكر كىي من مادة)أا كلمة اؼبعرَّب فتكأم
لغة العربية الفصحى، كيكونوف من أىل القرل كاألمصار، كأما أىل البادية الالناس الذين يتكلموف ب

ىل كىذا ما يؤدل إ ِ()،منهم فيسموهنم باألعراب، كإذا تشبو أحد بالعرب ُب كبلمهم فيقاؿ لو تعرَّب
 الذم عرَّبتو العرب فصار من لغتها. شيأ: الإذ تعٌت -مضعف عُت الكلمة–عرَّب اؼب الوصوؿ إىل معٌت

؛ إذ ييبت أف ما استبنتو ةصطبلحي للكلمة اؼبعرَّبكىذا القوؿ األخَت يشبو أف يكوف اؼبعٌت اال  

                                 
 .ِٕٗ، صّ، السلسلة الياليةالمكتبات كالمعلوماتك  معجم مصطلحاتقارم،  ُ()
 .ُٕٓ، صُج ،ْط  ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، اعبوىرم ِ()
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: اعبوىرمقاؿ  ب.لفاظ اؼبستعملة ؼبعاف ُب غَت لغتها كيكوف من كبلمها فهو اؼبعرَّ األالعرب من 
"تعريب االسم األعجمي أف تتفٌوه العرب على منهاجها تقوؿ: عرٌبتو العرب كأعربتو  أيضنا"، فالكلمة 

 ُ().يقاؿ فيها كلمة اؼبعرَّبة ة العربيةفصارت على النظاـ كالقواعد اللغ، اليت عربتها العرب

شيأ آخر مل يكن  رجي ُبخا شيأد خ ؿ( كىو من باب إيبلج  كأما الدخيل فيأٌب من مادة)
ف ًإذا كىافى من غىَتىميمنو، فعل ف دخيل ُب بٍت فبلى ككذلك يقاؿ لكل لكمة نقلت  ِ()،"و يقاؿ: "فيبلى

 إىل اللغة العربية دخيلة.

كندرؾ أف قضييت التعريب كالدخيل حسب التعريف السابق تؤدياف إىل معٌت كاحد كىو 
 صار كجزء من كبلمهم.ألسنتهم حىت  كؿ ُباكتدو العرب ُب لغتهم تاعبديد الذم أحدث ىءشال

حيث جيعل الفرؽ بينهما إمنا ىو ؛ بُت الكلمتُت افرقن  ةنظر آخر يشَت إىل أف شبكجهة  ؾكىنا   
ُب اعتبارم أك من حييية، فمن حيث النظر إىل كوف الكلمة أجنبية كافدة جيعلهم يسموهنا دخيلة، 

و فالدخيل يية مستعملة جيعلهم يسموهنا معرَّبة، كعلكمن حيث النظر إىل كوف الكلمة أصبحت عرب
فرؽ ألف اؼبفهـو من ىذا التفريق الكىذ الرأم مل يذكر  ّ().يتعلق بالنقل، كالتعريب يتعلق باالستعماؿ

 فرؽ اعتبارم كليس فرقنا ذاتينا. إمنا ىو

ة إف مل لفاظ فقد استوعبت ؾباالت علمية كيَت األت اليت تستخدـ ىذه كأما من حيث اجملاال
تكاد  يكن الكل فبل تكاد ذبد ؾباالن من اجملاالت إال كالدخيل تدٌخل فيو كاؼبعٌرب تعٌرب منو، حىت ال

 (فونوعبي)تفرؽ بُت عمرك كال زيد، فنجد كلمات دخيلة كمعربة ُب اللغة ميل: كلمة 
(PHONOLOGY (كلينكيةة: )الطب ميل كلمُب ، ك (CLINIC) (سيكياتريكة: )ككلم 

(PSYCHIATRIC) (تلسكوبة: )الفيزيا ميل كلمُب ، ك (TELESCOPE)(تامومًتة: )، ككلم 
(THERMOMETER) (األكسيدة: )العلـو ميل كلمُب ، ك (OXIDE)(كربونداكسيدة: )، ككلم 

(CARBON DIOXIDE) (إنًتنتة: )التتقنية ميل كلمُب ، ك (INTERNET) (كومبيوترة: )ككلم 

                                 
 .ُٕٗ، صُج ،ْط ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، اعبوىرم ُ()
 .اؼبرجع السابق ِ()
  .ماجستَترسالة  ،الثورةدراسة تطبيقية على صحيفة  –ألفاظ الدخيلة في الصحافة اليمنية  ،الغيلي ّ()
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(COMPUTER) (اإلنًتبوؿة: )نوف اغبياة اإلنسانية ُب اجملتمع العريب ميل كلمسائر اجملاالت كفُب ، ك 
(INTERPOL) (فيسبوؾة: )جتماعي ميل كلمإلتواصل اُب ال، ك (FACEBOOK) ،(مسنجرة: )ككلم 

(MESSENGER) (جيوبوليتيكيةة: )سياساهتم ميل كلمُب ، ك  (GEOPOLITICAL) ة: ككلم
، كغَتىا من العلـو اؼبختلفة (BANK) (بنك: )مةكل اقتصادىم ميلُب ك   (RADICAL) (رادكالية)

 كعلم الفلك، حدث كال حرج. ُ()،اغبساب، كالصحافة، كاعبغرافيةك منها: العلـو كالرياضية كاؽبندسة 

فعلى سبيل اؼبياؿ إذا أخذنا اجملاؿ السياسي قبد كلمة)رادكالية(  إذا اعتربناىا من حيث   
تينية بللاة ُب اللغة العربية؛ إذ ىي ترصبة لكلمة أصلها، فهي مصطلح من اؼبصطلحات الدخيل

(RADICAL) ،على أك األصل، كيطلق عليها ىذا اؼبصطلح ليشمل ركمدلوؽبا ُب اللغة العربية: اعبذ 
طرفُت ُب الدين أك السياسة، كأما مفهـو ىذا اؼبصطلح ُب بداية األمر إشارة إىل تصلب رجاؿ 

 (الرَّاًديكىاليوف)لسياسي كالفكرم كالعلمي ُب أركبا. كيقاؿ: أف الكنيسة الغربية ُب مواجهة التحرير ا
ٍب تطور ىذا اؼبفهـو ليفيد معٌت  ِ()ة،السياسي من جزكر  جتماعي أكالىم الذين يريدكف تغَت النظاـ ا

فاستعمل ، ح شامل كعميق كبنية اجملتمعأصلهنج األحزاب كاغبركات السياسية اليت تتوجو إىل إحداث 
غَت  ( RADICAL) ؼبصطلح ُب نفس اؼبعٍت مع أف ىناؾ أكير من مرادؼ عريب ؼبصطلحالعرب ىذا ا

 ّ().منها )اعبذريوف( أك )األصليوف( (رادكاليةكلمة )

فاأللفاظ اؼبعرٌبة كالدخيلة من اعبدير أف تكوف مستعملة على ما توافق قواعد التٌعريب 
الصرُب، فاليت تأٌب على اؼبستول الصوٌب كالدخيل، فتكوف إما على اؼبستول الصوٌب أك على اؼبستول 

( فربؾك)، (PARLIAMENT( )برؼبافإما أف تكوف حبذؼ بعض اغبركؼ الصامتة ميل كلمة: )
(FABRICATE) ،(فانيلةك )FLANNEL)) ،(كرشةك )WORKSHOP)اللغة  (، ككلها مأخوذة من

اللغة الركمانية كالتينية  من( مأخوذة MACCHERONI( )ركنةاكا ماإلقبليزية، أك بالزيادة ميل كلمة: )

                                 
 ،النَّْحت في العربّية قديمان كحديثان  ،رفػعػت ُ()
 http://www.majma.org.jo/majma/index.php/ََِٗ-َِ-َُ-َٗ-ّٔ-ََ/َْٔ-ٕٖ-ّ.html 
، العولمة في المصطلحات العربية المعاصرة دراسة كصفية تحليلية )جريدة األىراـ المصرية نموذجا(آثار  ،بدماصي ِ()

 .َِٖص ،هاالدكتور  رسالة
 .اؼبرجع السابق ّ()

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/406-78-3.html
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 ُ().األصلي

ـ أىم الضوابط كالقواعد اليت هنجها علماء اللغة القدامى ُب تعريبهم للكلمات ك  ديكن استخدا
األعجمية كتطبيقها على ألفاظ التقنية اؼبعربة كالدخيلة الواردة كاؼبستخدمة ُب جريدة الشرؽ األكسط، 

 كمها: األكىل: الطريقة الصوتية، كاليانية: الطريقة الصرفية كتنحصر تلك القواعد ُب طريقتُت اآلتيتُت
كبياهنما ، يستغٌت عنها عند التعريب ت كل طريقة من ىاتُت الطريقتُت قواعد كضوابط الربالنحوية، ك 
 فيما يلي:

 الصوتية األكلى: الصوتية الطريقة  

قي من الدراسات الصوتية دمها العرب القدماء حيث خصصوا اعبانب النطخكىي الطريقة اليت است
 ، قاؿ أبودمتها دبعٍت اإلبداؿ الصوٌبخاستك للتعريب،  ؼة، كاعبانب الصوٌب ىو أىم الطر بعناية خاص

عبد السبلـ: "العرب يعربوف الشُت سينا يقولوف: نيسابور، كىي نيشابور، ككذلك  بن عبيد القاسم
 ِ().الدٍَّشٍت، كقولوف دىٍست فيبدِّلوهنا سيننا"

نرل أف "ابن جٍت" شبو جهاز النطق بالنام مقارنا بُت عملية النطق كما ينتج عنها من  ككما   
 ّ().د ثقوب النام، كىو تصوير الدقيق لوظيفة جهاز النطق كطبيعتويلاأصوات حبركات أصابع 

كلعل الباعث على ذلك حرصهم على معرفة أصوؿ القراءات القرآنية كإتقاف ترتيل كتاب ا 
يد نطقو، كقد استفادكا من ىذه اؼبعرفة عندما كاجهوا ظاىرة اللحن الصوٌب ُب نطق العزيز كذبو 

األعاجم للعربية، كما استخدموا ىذا اعبانب من الدراسة ُب الكشف عن الكيفية اليت يتم هبا التلفظ 
 ْ().باألصوات الدخيلة ُب كبلـ العرب

 

                                 
 .ُْٓص ،لدراسي اللغة اإلنكليزية قاموس أكسفورد الحديث ُ()      

  .ِٕٓ ، ص.ُ، جُ، طالمزىر في علوـ اللغة كأنواعها، السيوطي ِ()
 .ُِّص ،تجاجحأثر الدخيل علي العربية الفصحي في عصر اإل مسعود بوبو، ّ()
 اؼبرجع السابق. ْ()
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 مستول الصوتي(م لهذه القاعدة )الطريقة العلماء القدامى في استعماله 

ظباء األعجمية بتبديل اغبركؼ اليت ليست من حركفهم "اعلم أهٌنم كيَتا ما يغَتكف األ قاؿ اعبواليقي:
صلوات ا -ظباء األنبياء أىم  ٌَت هم تغيكأثر عل ُ()،إىل أقرهبا ـبرجا، كردٌبا أبدلوا ما بعيد ـبرجو أيضا

 ِ().بداؿ ألهنا اظباء أعجميةإبراىيم كإسحاؽ كإلىاس، عن طريق اإل ، كبو-علىهم

 كؼ التي يتم تبديلها عند التعريبالحر 

ُب  ذلك ، طبسة يطَّرد إبداؽبا كيتم التٌعريبحرؼ يكوف فيها البدؿ ُب أمى عشرة االقدالعلماء حٌدد 
كل حرؼ ليس من حركفهم كىي: الكاؼ، كاعبيم، كالقاؼ، كالباء، كالفاء، كذلك كبو قوؽبم: 

بدؿ من حرؼ بُت الكاؼ كاعبيم؛ فأبدلوا فيو الكاؼ أك القاؼ، كبو: قػيٍربىق، أك  )كيزىبىج( الكاؼ فيو
، ككذلك فىرًٍند ىو بُت الباء كالفاء فمرٌة تبدؿ منها الباء كمرٌة تبدؿ منها الفاء،  اعبيم كبو: جىٍورىبى

لبلـ، كالزام، كطبسة ال يٌطرد إبداؽبا فيتم ُب كل حرؼ كافق العربية كىي: السُت، كالشُت، كالعُت، كا
ظباعيل( أبدلوا السُت من الشُت. ألف الشُت كبوىا ُب اؽبمس كاالنسبلؿ من بُت إكمياؿ ذلك قوؽبم )

ركؼ باؽبمزة، كأصلو إمشائيل، ككذلك قػىٍغشىلًيل كىي )اؼبعرفة(، الينايا، كالعُت من اؽبمزة، ألهنا أشبو اغب
كُب ىذه الكلمة قاؿ اعبواليقي:  ّ().ًجليز"فأبدلوا الشُت من اعبيم كالبلـ من الزام، كاألصل قػىفٍ 

، كجعلوا الكاؼ منها قافنا، كاعبيم شيننا، كالفتحة كسرةن، كاأللفى ياءن   ْ() ."كأصلها كىٍفجىبلىزي

كقد يكوف التعريب بالزيادة كالنقصاف كما فعلوا بلفظ "إًٍبًرسىم" ك"إٍسرىفيل" ك"فَتكز"  
التغيَت على الكلمة األعجمية أثناء تعريبها كإبداؿ حركة كما يطرأ   ٓ().ك"قهرماف" كأصلو "قرماف"

 حبركة، أك إسكاف متحرؾ، أك ربريك ساكن.

 األصيلة الكلمة سبييزىم من مكنٌهم الكلمة الفصيحة عليها تبٌت اليت الصوتية للقواعد القدماء فمعرفة

                                 
 .ُِّص ،تجاجحأثر الدخيل علي العربية الفصحي في عصر اإل مسعود بوبو، ُ()
 . ُٔك ْٓص ،ُط، المعّرب، اعبواليقي ِ()
 .ِْٕ، صُجكعنو نقل السيوطي ُب اؼبزىر،  .َّٔ، صْ، جّط ،الكتاب سيبويو، ّ()
 . ٔٓص ،ُ، طاعبواليقي ْ()
 اؼبرجع السابق.  ٓ()
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 تلك كجدت ة، كإذافصيح عربية كلمة ُب ذبتمع أفٍ  ديكنها ال أصوات الكلمة الدخيلة، فهناؾ من
 للوعاء كجوالق كجلق كجوسق كبو: اعبردقة للرغيف صوت حكاية أك معرٌبة الكلمةف األصوات

 ُ().الباب كجلنبلق صوت

كاؼببلحظ أف ىذًه القواعد كاألحكاـ ًاستنبطها القدماء من معرٌبات العصر اعباىلي 
جىرَّة( من الفارسية ك)الفيٍلفيل كاإًلسبلمي األكؿ اليت أعطتنا كلمات ميل: )إبريق كسندس ككوز ك 

 ِ().كشىٍطرىٍنج كصىٍندىؿ(، من اؽبندٌية

كُب العصر العباسي ًازداد االحتكاؾ اليقاُب باللغتُت اإلغريقية كالبلتينية، كما ًازدادت نسبة 
من  اؼبعرٌبات منها، ككاف على اؼبعرٌبُت مواجهة حركؼ ىاتُت اللغتُت كأصواهتما. ككما كىجىٍدنىا اؼبعرٌبُت

اللُّغة الفارسية ينقلوف اغبرؼ الواحد إىل العربية بأكير من حرؼ، كذلك رأينا عند اؼبعرٌبُت عن اللٌغتُت 
، إىل األحرؼ العربية: )ؽ، ؾ، ج، س، ح، ؼ، ش(؛ (C)ميل ىذا التعٌدد، إٍذ نقل اغبرؼ البلتيٍت: 

لبةه لنقل كلِّ حرؼ عند كمع ذلك فيمة حالة غا ّ()،( إىل تسعة أحرؼYكنقل اغبرؼ البلتيٍت: )
= ك،  W= ط،  T= ؽ،  Q= ؾ،  K= ؽ،  C= ب،  V= ب،  P= ج،  J :القدماء كىي كاآلٌب

X  ،ش =H  ،ء =Z  =ز.()ْ 

 كجهة نظر العلماء المعاصرين المحدثين في التعريب كقواعده 

دكا عليها، بل اًكتفوا إٌف معظم العلماء ادثُت مل خيرجوا عن ىذه القواعد اليت كضعها القدماء كمل يزي
كؿ بعضهم، كضع قواعد جديدة للمعٌرب الصوٌب نظرنا الختبلؼ الوضع ادبا كضعو سلفهم. كقد ح

ىل ؽبذا العصر عن القدمي، ألٌف ؾباؿ العلـو شهد كفودنا كبَتنا لبعض اؼبصطلحات العلمية األجنبية ااغب
أكؿ من ًاىتم بقضية اؼبعٌرب الصوٌب من ها ضركرة النهوض باللغة، كيعٌد العامل أمُت معلوؼ يدعت إل

ادثُت الذين ُب العصر اغبديث ًاىتمامنا علمينا بعد ااكالت السابقة، فقد ًاعتٌت اعتناءن نظرينا 

                                 
 .ِٖ - ِٕص ،ُط ،شفاء الغليل في حل مقفل خليل ،اؼبكناسي ُ()
 .طرائق قدماء اللغويين في التعريب اللفظي ،ليلي ِ()
 http://www.uni- chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N_15_2111/article_13.pdf

 .ُِِص ،المعرب الصوتي عند العلماء المغاربةمراد،  بن ّ()
 .ُٕٗص ،تجاجحأثر الدخيل علي العربية الفصحي في عصر اإل مسعود بوبو، ْ()
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و فيار اىتمامو ما يقع ما أثى  كتطبيقيا ُب الوقت نفسو دبسألة نقل األصوات األعجمية إىل العربية، بعد
أيامنا ىذًه  ُبالعصر اغباضر ك  ُباػبلط كاالضطراب، ألٌف معظم اؼبعرٌبُت النقلة العرب اؼبعاصركف من 

إحدل ىاتُت اللغتُت. كقد كضع ىذا  ُباء كما تلفظ ظبوف االبكتفيالفرنسية  أكينقلوف عن اإلقبليزية 
ها فيإحدل عشرة قاعدة معتمدنا  ُبتعريب األلفاظ األعجمية  ُب عليهاالعامل: معلوؼ أصوالن يعتمد 

 ُبنقل ىذه الكلمات كسبيل القاعدة السابعة  ُب ُ().القدمي ُبالعرب  عليهاالقواعد اليت جرل  على
ككاف كتاب العرب يعربكف عنها "كىو ما عرب عنو بقولو:  عليهامنوذجنا للقواعد اليت سار  (H) حرؼ

منا، فقالوا عن ذلك دائ اكتٌاب العرب مل يعربك على أٌف   (،HOMERUS ىومَتكس) :باؽباء غالبنا ميل
 ِ().مَتكس كىومَتكسأك 

( o ،u( يقاببلف الكسرة، ك)e ،i( مقابل الفتحة العربية، ك)aبالنسبة للصوائت اؼبفردة، فإف )  
مهزة، كإذا  علىؿ الكلمة، كضعت اغبركة العربية اؼبقابلة أك  ُبيقاببلف الضمة. فإذا جاءت األصوات 

اآلخر فتقابلها بالفتحة  ُب( eالعربية الطويلة، إال )آخرىا، قوبلت باغبركاة  أكجاءت داخل الكلمة 
يغٌلب الصوت الياين،  أكالطويلة. كبالنسبة للصوائت اؼبزدكجة، فاألغلب أف يغلبا معا عند التعريب، 

آخر الكلمة مها يغلباف معا،  ُب. ك كؿ فقطغلب األفي، [داخل الكلمة ُب]( euكيستيٍت من ذلك: )
 ّ().ؿ"ك يغلب صوف األ أك

ها فياليت يهتموف ة النحوية فيذا من جانب الطريقة الصوتية، كأما من جانب الطريقة الصر كى
 جبانب كزف الكلمات فهي كما يلي:

 ة النحويةفيالثانية: الطريقة الصر  قةيالطر 

باب ما أعرب من األعجمية: "كاعلم  ُبالكلمة اؼبعرٌبة حُت قاؿ  ُب يشًتط سيبويو الوزف العريب مل
لبتة، فردبا أغبقوهي ببناء كبلمهم كردبا مل أركؼ األعجمية ما ليس من حركفهم يغٌَتكف من اغبأهٌنم فبٌا 

يلحقوه، فأٌما ما أغبقوه ببناء كبلمهم قدرىىم أغبقوه هٍبًٍجرىع، كبػىٍهرىج أغبقوه بسىٍلهىًب، كدينار أغبقوه 

                                 
 .ِٓص ،المعرب الصوتي عند العلماء المغاربةمراد،  بن ُ()
 . ِٕاؼبرجع السابق، ص  ِ()
 .ِِْ-ِِّص ،الحضاريةاأللفاظ الدخيلة كإشكالية الترجمة اللغوية ، الغيلي ّ()
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وع، كجىٍورىبي فأغبقوه بفىٍوعىًل. كقالوا ًإسحاؽ فأغبقوه بإعصار، كيػىٍعقيوب فأغبقوهي ب بىريٍ  ...ماس بدم
كقالوا آجيور فأغبقوهي بعاقوؿ، كقالوا شبارؽ فأغبقوه بعيذاًفر. ؼبا أرادكا أٍف يػيٍعرًبوه أغبقوه ببناًء كبلمهم  

إًبٍػرىٍيسىم  أككما ال يػىبٍػلىغوف بو ببىاءىم كذلك كبو آجر  ...كما يػيٍلًحقوف اغبركؼ باغبركؼ العربية
على حالو إذا كانت حركفو من حركفهم، كاف على  سمتركوا اال كردٌبا ...فى ٍكريزيل ك أك اعيل كسىر اظبك 

 ُ()."ممل يكن، كبو خيراساف كخيرَـّ كالكرك أكبنائهم 

التعريب اللٌفظي، عند معظم القدماء، كمع ذلك  ُبكىذا نصه صىريحه على أف البناء ليس شرطنا 
الفارسي أم بناء   سميقوؿ الفرٌاء: "يػيبٍػٌتى اال اغبريرم.فبعضهم يشًتط الوزف العريب كالفرٌاء كاعبوىرم ك 

 ِ().كاف إذا مل خيرج عن أبنية العرب"

تعريب الكلمة األعجمية استعماؿ القياس، إٍذ عٌد ابن جٍت ما قيس على   ُبكيرل بعض القدماء 
عرب كبلـ العرب فهو من كبلـ العرب مشَتنا إىل أٌف ما أعرب من أجناس األعجمي فقد أجرتو ال

الفارسي: "كيؤكد ذلك إٌف العرب اشتقت من األعجمي النكرة، كما  علىؾبرل كبلمها. كيقوؿ أبو 
 تشتق من أصوؿ كبلمها، قاؿ رؤبة:

 كربيت ذىب أك فضة أك #  سٍختيت حلف يػيٍنًجييى  ىىلٍ 

 قاؿ:

 ّ()زحلػػػػػػػػػػػػػػال من كزحليل # ٍختػػػػػػػػػػػػػالسى  نػػػػػم ختيتػػػػفس

تى  قاؿ: "يقاؿ أعرايب عنكحيكى   كىو الدرىم من كالدراىم، فاشتق صارت اػبيبَّازىل، أم دىٍرمهٍى
 ْ().منو: ديٍرًىٍم" يقولوا كمل زيد: رجل ميدىٍرىىم. قاؿ أبو أعجمٌي، كحكى اسم

زاف بعض الكلمات اؼبعرٌبة، فقاؿ أك الصرؼ لضبط  ُبكقد كضع اللٌغويوف القدماء بعض القواعد 
                                 

  .َِّ، صْ، جّط ،الكتاب سيبويو،  ُ()
 .طرائق قدماء اللغويين في التعريب اللفظي ،ليلي ِ()
 http://www.uni- chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N_15_2111/article_13.pdf

 .ّٗٓ-ّٖٓص ،ُج ،ْط ،الخصائص ،بن جٍت ّ()
 .اؼبرجع السابق  ْ()
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 ...ما كاف من األعجمية على أربعة أحرؼ: "كقد أٍعربى فكٌسرتو على مياؿ مىفىاًعلى  باب ُبسيبويو 
ا زعم اػبليل. كذلك: مىٍوزىجي مفيزعم اػبليل أهٌنم يلحقوف صبعو اؽباءى إاٌل قليبلن. ككذلك كجدكا أكيره 

ٍربىجي كمو  جىٍورىبي كجىوىارًبىةي. كقد قالوا: جواريد كطياًلسىةي، كى  ، كطيٍػلىسىافه جبتككىزىاازًجةي، كصىٍوِبىي كصىوىاعبةي، ككي
فجمع التكسَت ؽبذه ، ككىيىاًلجي، جعلوىا كالٌصوامع كالكواكب. كقد ادخلوا اؽباء أيضنا فقالوا كىيىاعبةه"

 .الكلمات كاف قياسنا على بعض الكلمات العربية

فىةي، كقىٍشعىمي كفىشىاًعمةي، فقد جاء العربٌية صىيٍػقىلي كصىيىاقًلىةي، كصىٍَتؼ كصىيىارً  ُبكقاؿ أيضنا: "كنظَته 
 ُ().إذا ايٍعًرب كمىلىًك كمىبلىًئكىةو"

 تقسيم الكلمات المعربة كالدخيلة من حيث تعامل العرب معها عند بعض العلماء

 اء األعجمٌية على ثبلثة أقساـ:ظبزاف اؼبعرٌبة بقولو: "األك األ ُب يكقصد أبو حياف النحوم األندلس

اعتبار األصلي كالزائد كالوزف، حكم  ُبكأغبقتو بكبلمها، فحكم أبنيتو قسم غىَتتو العرب  -ُ
 اء العربية الوىٍضع؛ كبو درىم كبػىٍهرىج.ظبأبنيتو اال

القسم الذم قػىبٍػلىو، كبو آحر  ُبو ما يعترب فيقسم غَتتو كمل تلحقو بأبنيًة كىبلىمها، فبل يعترب  -ِ
 كسٍفسَت.

 .بأبنية كبلمهم مل يعٌد منهافما مل يلحقوه ٌَت؛ قسم تركوهي غَت ميغى  -ّ
 .ؿ: خراساف، ال ييبت بو فعاالفك ياؿ األاؼب
 ِ() .ياؿ الياين: خيرٌـ اغبق بسيلم، ككيرٍكيم أغبق بقٍمقيماؼب

، )ًدرـى( أصل الدٍِّرىىمى  كبو حظفها أك حركؼ زيادة اؼبعرٌبة بالكلمة يلحق الذم التغيَت كمن  
بور(  ملك، كأصلو )شاه اسممنو )سابور( كىو  حظفوا كفباّ()."ٍعلىلٍ فً  بصيغة إغباقنا لو اؽباء بزيادة فغَت

                                 
  .َِٔ، صّ، جّط ،الكتاب سيبويو،  ُ()
  .َِٕ-ِٗٔ، صُ، جُ، طالمزىر في علوـ اللغة كأنواعها، السيوطي  ِ()
 .طرائق قدماء اللغويين في التعريب اللفظي ،ليلي ّ()
 http://www.uni- chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N_15_2111/article_13.pdf
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كىي  ِ()"،كبورمُّ  بىاًرمي  بالعربية بالفارسية، كىي قتيبة: "البورياء ابن قاؿ(، البارم(ك ُ()،اؽباء حبذؼ
س امو ق إىل(، قيانوسأك ت )عيرب ونانية كذلك، إذٍ يلا اؼبعرٌبات ُب كقع التغيَت ىذا اؼبنسوج، كميل اغبصَت

 ها.فيإغريق( بزيادة ( إىل (GREC)كعيرٌبت  كتبديل كيَتؼ  حبذ ّ().ىل ياقوت( إياكنيوسك)

أجريت أثناء تعريبها، ألهٌنا انتقلت إىل  اليتكلكن ىناؾ كلمات معرٌبة ال ديكن معرفة التغَتات 
ى القدماء بعض األحياف اكتف ُبالعربية بواسطة لغة أخرل كبناؤىا األصلي ؾبهوؿ لدل الدارسُت. ك 

 ْ().كلمة )نام( لآللة اؼبوسيقية اؼبعركفة  ُببتعريب جزءو من تلك الكلمات األعجمٌية، كىذا ما قبده 
 ٓ().األعجمية، )نىشىا ٍستىو( ُبكمن ذلك )الٌنشا(، للمادة الغذائية اؼبألوفة كأصلها 

ظباعي فبل جيوز قاؿ شهاب الدين اػبفاجي: "أٌف اؼبعٌرب إذا كاف مركبا أبقي على حالو ألٌنو 
كيتم التعريب أيضنا من كلمتُت أعجميتُت بكلمة كاحدة ميل:  ٔ().استعماؿ أحد أجزائو كشهنشاه"

 ٕ().)الٌسٌجيل( كىي من األلفاظ القرآنية كأصلها بالفارسية: )سىٍنٍك( ك)ًكٍل(، أم: حجارة كطُت"
( دبعٌت أكاألصل من )ك ُبمش( كىي كلمة مركبة أك كمن ىذا القبيل كلمة: )جاموس( اؼبعٌرب عن )ك

( اؼبعرٌبة من كلمتُت )مينج( ك)كوش( كىي  ٖ().ـبتلطة أكبقرة ك)ميش( دبعٌت ـبتلط  كمنو كلمة )كىصبىسي
كميل  ٗ().القرآف الكرمي ُبو، كىذه الكلمة كردت يإلعلم أعجمي لرجلو كضع ديننا كدعا  اسمكىي 

 ىذه الرسالة. ُبىذه األلفاظ تعنينا كيَت 

اعتبار أنو  ُباللفظ اؼبعرب ك  ُبالقواعد اليت كضعوىا  ُب مل يعارضوا القدماء كأغلب ادثُت
ل أف اللفظ اؼبعرب قد ال يتبلشى ال خيلو من أف يكوف فصيحا غَت أف بعضهم ميل حسن ظاظا ير 

                                 
 .ُْٕص ،ُط ،شفاء الغليل في حل مقفل خليل ،ياؼبكناس ُ()
  . ْٗص ،ُط، المعّرب، اعبواليقي ِ()
 .ُْٓ، صتجاجحأثر الدخيل علي العربية الفصحي في عصر اإل مسعود بوبو،  ّ()
 . ِٗٓ، صشفاء الغليل ،اؼبكناسي  ْ()
 . ّٖٖص ،ُط ،المعّرب ،اعبواليقي  ٓ()
 . ُّ، صشفاء الغليل ،اؼبكناسي ٔ()
 . ِِٗص ،ُط ،المعّرب ،واليقيعبا ٕ()
  . ُِٓاؼبرجع السابق، ص ٖ()
 . ّٖٔاؼبرجع السابق، ص  ٗ()
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القوالب العربية، كإمنا أجنبيا كحيدا ال ربيط بو عائلة من اؼبشتقات اؼبختلفة  ُب أكصلو بالتغَتات أ
فهي ليست سول صورة هنائية  (فعاؿ)الكلمة القرآنية اليت كإف بدت على صيغة  (صراط) :وكب

 ُ().سًتاتا البلتينيةللكلمة 

 تكوف أف جيب اؼبعربة الكلمة أف فهما غريبا فهموا التعريب الذين ادثُت من آخر فريق كيرل
 أف القدماء للتعريب ـومفه كاف أف األعجمية، فبعد أصحاب الكلمة ينطق هبا صورة أقرب على
 سمباال العرب تتفوه أف لو ادثُت ىؤالء صار مفهـو على منهاجها العجمي سمباال العرب تتفوه

 ِ().األعجمية للكلمة لساهنا بإخضاع العجم أم منهاج األعجمي على

 اللغة لنظاـ األعجمية ىو إخضاع الكلمة اللفظي التعريب أفٌ  ذكره سبق فبا كنستخلص
 نبلحظ الطريقة الصوتية، إذ ىي العرب القدماء اللغويُت عند التعريب من طرائق طريقة كأىم العربية،

 الكلمة األعجمية. نظاـ ُب لغويا تغيَتا خبلؽبا من

كعلى ىذا سيتم تطبيق تلك القواعد قدر اؼبستطاع على ىذه الكلمات اؼبختارة من ألفاظ   
عشرة مطالب  ُبسط، كيتم ذلك ك األ الشرؽجريدة  ُبة التقنية اؼبعربة كالدخيلة الواردة كاؼبستخدم

 .عليهاكفقا لعدد الكلمات اؼبختارة لدراستها كتطبيق تلك القواعد 

 

 

 

 

 

 
                                 

 .كالـ العرب من قضايا اللغة العربيةظاظا،  ُ()
 . ٓٓص ،طرائق قدماء اللغويين في التعريب اللفظي ،ليلي ِ()
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 سطك األ الشرؽالمبحث الثاني: تاريخ جريدة 

تنشر أخبارىا العاؼبية ُب اللغة العربية ُب  ،صحيفة رائعة اليت تصدر يوميا سطك جريدة الشرؽ األ
، كيتنوع كإلكًتكنية صحيفة عربية دكلية رائدة. كرقية"... لفة، كىي كما جاء ُب موقعها:ؾباالت ـبت

ؿبتول الصحيفة، حيث يغطي األخبار السياسية اإلقليمية، كالقضايا االجتماعية، كاألخبار 
ملحقان متخصصان.  ُِهية إضافة إىل فياالقتصادية، كالتجارية، إضافة إىل األخبار الرياضية كالًت 

 ُبتصدر ـ. ُٖٕٗيوليو  ْ ُبؿ منها ك ، كصدر العدد األىشاـ كؿبمد على حافظ سها األخوافأس
كىي شركة  اجملموعة السعودية لؤلحباث كالتسويق  عن شركة نشر اؼبملوكة من قبل لندف باللغة العربية،

كل   ُب كىي صحيفة يومية شاملة، ذات طابع إخبارم عاـ، موجو إىل القراء العرب ؿاك تد ُبمطركحة 
 .مكاف

من صبيع أكباء العامل، كتنقل باألقمار الصناعية إىل كل  ُبـ كتوزع ُٕٕٗسنة  جريدةت ئنشأ
كغَتىا  الدار البيضاء، كالقاىرة، كبَتكت، كديب، كفرنكفورت،ك  الظهراف، كالرياض، كجدة، كالكويت،

باؼبقارنة بالصحف  يالصراع العريب اإلسرائيل موقفا معتدال خبصوص قضية جريدةتأخذ من الدكؿ. 
 .كبسبب "حركتها كبو االعتداؿ كالتقارب مع العامل اػبارجي السعودية األخرل

ىل كاليانية، كاألخَتة كما قبل األخَتة باللوف األخضر. ك صفحة يومية، األ َِربتوم على 
زبصص عادة شباين صفحات لؤلخبار اؼبتفرقة، كأربع صفحات لعامل النشر كالكتابة، كصفحتُت 

للرأم، كصفحة كاحدة لكل من الرياضة، كاإلذاعة كالتلفزة، كالعرب  أخريُتقتصاد، كصفحتُت لبل
نشر اػبرب على النص كالصورة،   ُبحُت زبصص الصفحة األخَتة للمنوعات. كتعتمد  ُبكالعجم، 

كما أهنا تفسح ؾباال كاسعا لئلعبلنات اإلشهارية. كمؤخران أضيف باب للمحليات كىي أخبار زبتص 
ُ().العربية السعودية" اؼبملكة الدكلة صاحبة الصحيفةب

 

                                 

  موقع اؼبعرفة، رابط: (ُ)
http://www.marefa.org/index.php/األكسط_جريدة_الشرؽ         

 
 

http://www.marefa.org/index.php/جريدة_الشرق_الأوسط
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 الدراسات السابقةالمبحث الثالث: 

بية اللغة العر  ُبما خيص التقنية فياؼبعرَّب كالدخيل باألحباث اؼبختصة  أكعندما نرجع إىل اؼبؤلفات 
ل ئرسابعض ال مل تعط ىذين البابُت حقهما من العناية كاالىتماـ كشبَّةى  قاتقبدىا ال تتعدل بعض كر 

 :يالباحث كى هنجوالذم  هجناؼب على نكتال أهنا مل إت ىذا الباب بالدراسة تناكلكجدىا الباحث 

 دراسة، منيةيلاالصحافة  فيألفاظ الدخيلة : بعنواف، الغيلي علىرسالة قدمها عبد اجمليد ؿبمد  -ُ
ة العربية جبامعة األزىر سنة اللغ ُباجستَت اؼبلنيل درجة ـ، ٕ٘ٓٓتطبيقية على صحيفة الثورة عاـ 

 .ـََِٖ

كل نواحي الصحيفة   ُبجانيب التعريب كالدخيل دراسة  رسالتو ُب أىم ما يهدؼ الباحث  
 جانب تناكؿك  ، كالتارخيي،فيالوص ،اؼبنهجُت ، فاتبعدراسة تطبيقية باليورة، ىمنية اؼبسميلا

 ضركرة التفريق بُت قواعد التعريب ر بدايةن إىلاأشكما مصطلحات الدخيل، كنشأة الدخيل كمصادره،  
من  ُبلفاظ على اؼبستول الصر األكحلل ، منية كلغة الصحافةيلاالصحافة  تناكؿكمظاىر استعمالو، ٍب 

 .ىلعلى اؼبستول الدال هاحلل كماحيث التقعيد،  

بدراسة الصحف إال أف  افصٌ تف زباالدراست: أف التايل ُبكعبلقة ىذه الدراسة كتلك تكمن 
 الشرؽت صحيفة دينية، كدراسة الباحث زبص جريدة تناكلالغيلي  علىأ/ عبد اجمليد ؿبمد دراسة 

 سط.ك األ

كل نواحي الصحيفة   ُبدراستو كانت  ،جانيب التعريب كالدخيل تتناكل ُتالدراستكلتا 
 باليورة، كزبص دراسة الباحث جانب النشرات العلمية كالتقنية. ىاؼبسممنية يلا

كتاب ديواف األدب   فيألفاظ المعرَّبة : أميىةي غاًل أيوب اغبديدم بعنوافدراسة قامت هبا  -ِ
ؿ: ك العدد األ ُب ُٓؾبلة جامعة تكريت اجمللد  ُب نشرت، امعة اؼبوصلجباآلداب كلية   ُب، للفارابي

 ـ.ََِٕعاـ  

ف كلمات اؼبعرَّبة كالدخيلة ُب كتاب ديوا  ت، تناكلكىي ُب موضوعها قريبة من الدراسة األكىل
رجاع كل لفظة إىل لغتها كذكر إاألدب للفارايب، كزبتلف عنها ُب بياف معاف ألفاظ كحكمها مع 
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ت ىذه ءبينما جا معناىا ُب تلك اللغة كبياف أثر اللغات األعجمية ُب اللغة العربية كمدل تأثرىا هبا.
. كما أهنا طفقالدراسة لتناكؿ جريدة الشرؽ األكسط حبيث زبص جانيب النشرة العلمية كالتقنية 

 .الصوتية كالصرفية انيباعب تتدرس

)جريدة ، آثار العولمة في المصطلحات العربيّة المعاصرة دراسة كصفية تحليليةرسالة بعنواف:  -ّ
جبامعة اؼبدينة  لنيل درجة الدكتوراه ُب اللٌغة العربٌية، بدماصي أضبد أكما أكينقدمها  األىراـ نموذجنا(
 .ـَُِِ/   ىػُّّْاللغة العربية عاـ  العاؼبية مإلىزيا كلية

كالقياـ آثار العوؼبة ُب اؼبصطلحات العربٌية اؼبعاصرة ىدؼ الباحث هبذه الرسالة دراسة   
مفهـو ؛ حيث بُت لعوؼبة كربديٌاهتا على اللٌغة كاليقافة، لذا تناكؿ اجريدة األىراـها، ُب ربليلك  هاوصفب

اجملامع اللٌغوٌية كدكرىا ُب تطوير اللٌغة العربية، كما تناكؿ اللغة بها عبلقتذكر العوؼبة كجذكرىا التارخيٌية ك 
تحليل بعض اؼبصطلحات العربٌية القددية اؼبعربة عن اؼبفاىيم ب ، ٍب قاـالعربٌية لتواكب تاثَتات العوؼبة

 .اؼبعاصرة ُب جريدة األىراـ

تكنولوجٌية كاؼبصطلحات العربٌية اؼبصطلحات العربٌية القددية اؼبعربة عن اؼبفاىيم ال ليحلكقاـ بت
ل بعض ألفاظ اؼبعرٌبة كالدخيلة اؼبتسربة إىل اللٌغة العربٌية نتيجة كما حلاؼبوٌلدة ُب جريدة األىراـ  

سيناريو، ، ك كارتك كتكنولوجي،  ة، كأكادديٌية، كفوبيا، كإسًتاتيجيةيلاراديكميل كلمات: للعوؼبة، 
اليقاُب ؾباالت، اجملاؿ أربعة  ىل أف أثار العوؼبة تدخل ُب. كتوصل إكاألسبستوس، كانفلونزا الطيور

 ي.السياس اجملاؿاالقتصادم ك  اجملاؿالًتبوم ك  اجملاؿك 

بدراسة الصحف إال أف  تصتزب ُتالدراست اكعبلقة ىذه الدراسة كتلك تكمن ُب التايل: كلت
دراسة تص ىذه الزبك كتشمل جانب العوؼبة، دراسة  بدماصي أضبد تناكلت جريدة الشرؽ األكسط، 

  ، كما أف الباحث مل يتطرؽ إىل ذكر العوؼبة ُب دراستو.ريدة الشرؽ األكسطجب

، لنيل درجة الدكتوره المعرَّب كالدخيل في اللغة العربيةرسالة قدمها كىل ؿبمد باسل، بعنواف:  -ْ
 ـ.ََُِِب الدراسات اللغوية عاـ 

ذم طرأ على اللغة عن طريق كل ما يسهم ركز الباحث جل اىتمامو على اؼبصطلح اعبديد ال  
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ُب تنمية اللغة كإعطائها ثركة لغوية، فتبع اؼبنهج الوصفي التهليلي حيث عاِب طرائق النقل اؼبعرب 
 مناقشا إياىا بالعرض كالتحليل كالنقد مقندا اؼبعايَت اليت ارتضاىا القدماء كفق منهجهم اللغوم يتهم

حليل، ككذا مبينا كجهة النظر ادثُت الذين صبعوا بُت اؼبستويات بعدـ االكماؿ بُت اؼبستويات ُب الت
 اللغوية، الصوت، كالصرؼ، كالنحو، كالداللة.

اؼبعرَّب  كعبلقة ىذه الدراسة كتلك تكمن ُب التايل: أف كلتا الدراستاف زبٌصاف بدراسة
ولد ُب الشعر العريب، كُب كالدخيل إال أف دراسة كىل ؿبمد باسل دراسة شاملة الؼبعٌرب، كالدخيل، كاؼب

القرآف الكرمي، كُب الطب كالتكنولوجيا كمل يقم بتطبيق قواعد التعريب كالدخيل بالتفصيل عليها، 
كدراسة الباحث زبص ألغاظ التقنية اؼبعرٌبة كالدخيلة ُب صحيفة العربية فقط، كقاـ الباحث بتطبيق 

 قواعد التعريب كالدخيل بالتفصيل عليها. 
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 سطك جريدة الشرؽ األ فيبياف ألفاظ التقنية المعّربة كالدخيلة،  الثالث: لفصلا

تلفة، ـب تؾباال ُبكيَتة ك   أعداد ُبسط ك األ الشرؽجريدة  ُبجاءت ألفاظ التقنية اؼبعرٌبة كالدخيلة 
: التايلعلى النحو  ىيحصل على ؾبموعة من ىذه األلفاظ ك  جريدةفبعد استقراء الباحث ؽبذه 

(، ك)إنًتنت(، إنًتفاكسإلكًتكنية(، ك)(، ك)ّ جي إؿ(، ك)إتش ٌب سي رم فايفك) (،آبل)
(، ك)تكنولوجي(، ك)تلفزيوف(، ترانسفورمرتوباف(، ك)بطارية(، ك)أك إنستغراـ(، ك)(، ك)آندركيدك)
ديو(، في(، ك)ُتفيفوتوغرا(، ك)فلورسنتغوغل(، ك)(، ك)سامسونغتويًت(، ك)تليفوف(، ك)ك)
(، ك)موبايلي(، مايكر بوت(، ك)كومبيوتركامَتا(، ك)كبلشنيكوؼ(، ك)(، ك)بلكا)(، كسبوؾفيك)
ىذه األلفاظ اثناف فمجموع يوتيوب(، (، ك)يب يو إس(، ك)َُكيندكز (، ك)نوكيا(، ك)موتوركالك)

 .منها عدادبعض األ ُب أك جريدة ُبكثبلثوف لفظنا من غَت اعتبار تكرار كركده 

فأمر يتطلب إىل دقة النظر  جريدةىذه  ُبتكرارىا  أكلفاظ أما عن بياف عدد كركد ىذه األ
ريدة ، فقد ًب ذلك للباحث بعد استقرائو عبجريدةللدراسة من  ةد اؼبخصصاعدبعد قراءة كل األ

و الباحث من ىذا اعبهد كما إليظ التقنية على حدة. كيأٌب ما كصل اكاستخراج ألف سطك األ الشرؽ
 اللغة اؼبأخوذة عنها.  ُبة كتابة كل لفظ فيمع بياف كيىذا اؼبقاـ  ُبصبعو من األلفاظ 
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كتابتها في اللغة المنقولة منها، كأشهر األلفاظ المستخدمة منها كبياف أماكن ؿ:  ك المبحث األ
 كركدىا في جريدة الشرؽ األكسط

 كربتها مطلباف 

 اللغة المنقولة منها فية كتابتها فيؿ: كيك المطلب األ

ة  فيىذا اؼبقاـ مع بياف كي ُبو الباحث من ىذا اعبهد كما صبعو من األلفاظ إلي ما كصلديكن ذكر 
، جريدة ُبعنها ىذا اؼبصطلح قبل أف يعرب، ٍب بياف عدد كركده اللغة اؼبأخوذة  ُبكتابة كل لفظ 

و مرتب ترتيبنا ألفبائينا، كمن ٍب يأٌب جبدكؿ بياين لتوضيح ما كسوؼ يذكر الباحث كل لفظ كما ى
 : التايلىذا اؼبطلب إف شاء ا، كاأللفاظ ك ُب ذكره

جريدة  ُب، كرد ىذا اللفظ (APPLE)اللغة األصلية ىكذا:  ُب)آبل(، كيكتب  ؿ: ك اللفظ األ
 سط أربع مرات. ك الشرؽ األ

(، HTC REVIVEاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)إتش ٌب سي رم فايف(، كيكتب  اللفظ الياين: 
 سط. ك جريدة الشرؽ األ ُبدة ككرد ىذا اللفظ مرة كاح

(، كأما ىذا اللفظ فلم يرد LG3اللغة األصلية ىكذا: ) ُب(، كيكتب ّ جي )إؿ اللفظ اليالث: 
 سط إال مرة كاحدة. ك جريدة الشرؽ األ ُب

(، كرد ىذا اللفظ ELECTRICاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)إلكًتكنية(، كيكتب  اللفظ الرابع: 
 طبس مرات.  سطك جريدة الشرؽ األ ُب

(، كمل يرد ىذا INTERFAXاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)إنًتفاكس(، كيكتب  اللفظ اػبامس: 
 إال مرة كاحدة.  جريدةىذه  ُباللفظ 

د ىذا ك (، تكرر كر INTERNETاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)إنًتنت(، كيكتب  اللفظ السادس: 
  مرة. ةا عشر تثنا جريدةىذه  ُباللفظ 

(، كأما ىذا اللفظ ANDROIDاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)آندركيد(، كيكتب  بع: اللفظ السا
 سط إال مرة كاحدة. ك األ الشرؽجريدة  ُبفلم يرد 

(، ككرد ىذا INSTAGRAMاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)إنستغراـ(، كيكتب  اللفظ اليامن: 
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 سط أيضا. ك األ الشرؽجريدة  ُباللفظ مرة كاحدة 
(، ككرد ىذا AUTO BILEاللغة األصلية ىكذا: ) ُبكيكتب  (،لوبايً و مي تي أك ) اللفظ التاسع: 

 . جريدةىذه  ُباللفظ مرة كاحدة 
ىذه  ُب(، كركده BATTERIESاللغة األصلية ىكذا: ) ُب(، كيكتب )البطاريات اللفظ العاشر: 

 مرة كاحدة.  جريدة
(، TRANSFORMER)لية ىكذا: اللغة األص ُب)ترانسفورمر(، كيكتب  اللفظ اغبادم عشر: 

 مرة كاحدة.  جريدةىذه  ُبكركده 
، (TECHNOLOGY)اللغة األصلية ىكذا:  ُب(، كيكتب تكنولوجي) اللفظ الياين عشر: 

 تسع مرات.  جريدةىذه  ُبتكرر كرد ىذا اللفظ 
(، تكرر TELEVISION)اللغة األصلية ىكذا:  ُب)تلفزيوف(، كيكتب  اللفظ اليالث عشر: 

 تسع مرات أيضنا.  جريدةىذه  ُبه كرد
 ُب(، كركده TELEPHONE)اللغة األصلية ىكذا:  ُب)تليفوف(، كيكتب  اللفظ الرابع عشر: 

 مرة كاحدة.  جريدةىذه 
ىذه  ُب(، كركده TWITTER)اللغة األصلية ىكذا:  ُب)تويًت(، كيكتب  اللفظ اػبامس عشر: 

 طبس مرات.  جريدة
(، كركده SAMSUNG)اللغة األصلية ىكذا:  ُبامسونغ(، كيكتب )س اللفظ السادس عشر: 

 ثبلث مرات.  جريدةىذه  ُب
ىذه  ُب، كركده (GOOGLEاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)غوغل(، كيكتب  اللفظ السابع عشر: 

 طبس مرات.  جريدة
، ككرد (FLORESCENTاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)فلورسنت(، كيكتب  اللفظ اليامن عشر: 

 سط. ك جريدة الشرؽ األ ُبىذا اللفظ مرة كاحدة 
، (PHOTOGRAPHYاللغة األصلية ىكذا: ) ُبُت(، كيكتب في)فوتوغرا اللفظ التاسع عشر: 

 سط أيضا. ك جريدة الشرؽ األ ُبككرد ىذا اللفظ مرة كاحدة 
ست (، ككرد ىذا اللفظ VIDEO)اللغة األصلية ىكذا:  ُبديو(، كيكتب في) اللفظ العشركف: 

 سط. ك جريدة الشرؽ األ ُبمرات 
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(، ككرد FACEBOOK)اللغة األصلية ىكذا:  ُبسبوؾ(، كيكتب في) اللفظ الواحد كالعشركف: 
 سط ثبلث مرات. ك جريدة الشرؽ األ ُبىذا اللفظ 

كرد ىذا اللفظ  (،CABLE)اللغة األصلية ىكذا:  ُب)كابل(، كيكتب  اللفظ الياين كالعشركف: 
  .جريدةذه ى ُبمرة كاحدة 

، كجاء (CAMERAاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)كامَتات(، كيكتب  اللفظ اليالث كالعشركف: 
 سط ثبلث مرات. ك جريدة الشرؽ األ ُبىذا اللفظ 

اللغة األصلية ىكذا:  ُب)كبلشنيكوؼ(، كيكتب  اللفظ الرابع كالعشركف: 
(KALASHNIKOV) جريدةىذه  ُب، كجاء ذكر ىذا اللفظ مرتُت . 
(، COMPUTERاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)كومبيوتر(، كيكتب  اللفظ اػبامس كالعشركف: 

 ثبلث مرات.  جريدةىذه  ُبكجاء ذكر ىذا اللفظ 
، (MICROPHONEاللغة األصلية ىكذا: ) ُب(، كيكتب فو بكر )مايٍ  اللفظ السادس كالعشركف: 

 إال مرة كاحدة.  جريدة ُبكمل ذكر ىذا اللفظ 
 ذكري(، كمل MOBILEاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)موبايلي(، كيكتب  سابع كالعشركف: اللفظ ال

 إال مرة كاحدة فقط.  جريدةىذه  ُبىذا اللفظ 
(، كمل MOTOROLAاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)موتوركال(، كيكتب  اللفظ اليامن كالعشركف: 

 إال مرة كاحدة فحسب.  جريدةىذه  ُبذكر ىذا اللفظ ي
(، كىو كسابقيو NOKIAاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)نوكيا(، كيكتب  التاسع كالعشركف: اللفظ 

 سط إال مرة كاحدة فقط. ك األ جريدة الشرؽ ُبذكر يمل 
(، كرد ذكره َُ WINDOWاللغة األصلية ىكذا: ) ُب(، كيكتب َُ)كيندكز  اللفظ اليبلثوف: 

 سط مرة كاحدة. ك األ الشرؽجريدة  ُب
، كرد ذكر (USBاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)يو إس يب(، كيكتب  كاليبلثوف:  اللفظ الواحد

 مرة كاحدة.  جريدة ُبىذا اللفظ 
، كرد (YOUTUBEاللغة األصلية ىكذا: ) ُب)يوتيوب(، كيكتب  اللفظ الياين كاليبلثوف: 

 سط أربع مرات. ك األ الشرؽجريدة  ُبذكره 

، كقد اختار سطك جريدة الشرؽ األ ُبية اليت جاء ذكرىا ؾباؿ التقن ُبلفاظ الواردة األىي ىذه 
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 ُبكما سيتبُت ذلك   عليهاليقـو بدراستها كتطبيق قواعد التعريب  عشرة لفظة اثنىتالباحث من بينها 
ؾباؿ التقنية  ُبعبميع األلفاظ اؼبعربة كالواردة  كىناؾ اعبدكؿ البياين، اؼببحث الياين من ىذا الفصل

 :التايل. كىو على النحو سطك الشرؽ األجريدة  ُباؼبوجود 

ُب جريدة الشرؽ األكسط ككيفية كتابتها ُب الواردة لفاظ التقنية اؼبعرَّبة كالدخيلة أل :( ٔرقم )جدكؿ 
 منهاكبياف عدد كركد كل اللغة اؼبنقولة 

 عدد كركده التّعريبلفظ قبل  لفظ بعد التّعريب رقم
 ْ APPLE آبل ُ
 ُ HTC REVIVE إتش ٌب سي رم فايف ِ
 ُ LG3 ّ جي إؿ ّ
 ٓ ELECTRIC إلكًتكنية ْ
 ُ INTERFAX إنًتفاكس ٓ
 ُِ INTERNET إنًتنت ٔ
 ُ ANDROID آندركيد ٕ
 ِ INSTAGRAM إنستغراـ ٖ
 ُ AUTO BILE توموبايلأك  ٗ

 ُ BATTERIES البطاريات َُ
 ُ TRANSFORMER ترانسفورمر ُُ
 ٗ TECHNOLOGY تكنولوجي ُِ
 ٗ TELEVISION فزيوفتل ُّ
 ُ TELEPHONE تليفوف ُْ
 ٓ TWITTER تويًت ُٓ
 ّ SAMSUNG سامسونغ ُٔ
 ٓ GOOGLE غوغل ُٕ
 ُ FLORESCENT فلورسنت ُٖ
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 ُ PHOTOGRAPHY ُتفيفوتوغرا ُٗ
 ٔ VIDEO ديوفي َِ
 ّ FACEBOOK سبوؾفي ُِ
 ُ CABLE كابل ِِ
 ّ CAMERA كامَتات ِّ
 ِ KALASHNIKOV كبلشنيكوؼ ِْ
 ّ COMPUTER كومبيوتر ِٓ
 ُ MICROPHONE فمايكربو  ِٔ
 ُ MOBILE موبايلي ِٕ
 ُ MOTOROLA موتوركال ِٖ
 ُ NOKIA نوكيا ِٗ
 ُ WINDOW11 َُكيندكز  َّ
 ُ USB يو إس يب ُّ
 ْ YOUTUBE يوتيوب ِّ

جريدة  ُبلفاظ كتكرارىا كاجملموع لعدد كركد األ (.ِّ: اثناف كثبلثوف لفظنا، = ) عدد األلفاظ ؾبموع
 (ِٗكتسعوف لفظا = )اثناف ىا اؼبختلفة: أعداد ُب، ك ُب الفوؽ اؼبذكورة

 بياف أماكن كركدىامع ألفاظ التقنية المعرَّبة كالدخيلة  شهرالمطلب الثاني: استخراج أ

الشرؽ  جريدة ُبألفاظ التقنية اؼبعرَّبة كالدخيلة اؼبستخدمة اليت جاء ذكرىا  أشهرديكن استخراج 
ـبتلفة، اختار الباحث شبانية  أعداد ُبكىي كيَتة متبعيرة  جريدة ُببتتبع أماكن كركدىا  سطك األ

ؽبدؼ انتقاء ىذه الكلمات فحصل  هائكاستقرا -وميةالي نظرنا ؼبا توفر لديو من ىذه النشرات- أعداد
أكيرىا  أكاكن ـبتلفة أم ُبكركدىا  تكرارعشر لفظا، ًب انتقاؤىا عن طريق النظر إىل  اثنىت على

ختاره الباحث نظرا لشيوعو بُت الناس فيمرتُت  أكال بُت الناس، لذا فقد يرد لفظ مرة اك انتشارا كتد
 اؼبعاىد العلمية. ُبلو اك كتد
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ها كتاريخ كركدىا كاألميلة على ذلك فياليت كردت  عداديرل الباحث ذكر ىذه الكلمات مع بياف األ
 :ةيالتالالفقرات  ُببالتفصيل 

ىي:  سابق ذكرىاجريدة  ُبالباحث النتشارىا كتكرار كركدىا  اختارىاأما الكلمات اليت   
، كامَت، ك سبوؾفي، ك ديوفي، كغوغل، ك تويًت، كتليفوف، ك تلفزيوف، ك تكنولوجي، ك إنستغراـإنًتنت، ك 

  ، كتفصيل ذلك كما يلي: يوتيوب، ك كومبيوترك 

 األكؿ: إنترنت

 سط.ك جريدة الشرؽ األ ُب أعدادأربعة  ُبؾبتمعة  اموضع إًثٍػٌتى عشر ُبإنًتنت  تكٌرر كركد لفظ 

فعلى نموذج:  ، تكرر ذكرىا أربع مرٌات.ـَُِٓمارس، سنة  ِمن تاريخ  ُِّّْعدد  فيف
العمل اإلرىايب دعما  ُب كزادكنصو: ). . . .  متهمة إحالةىذا العدد بعنواف:  ُبسبيل اؼبياؿ ما جاء 

مستعار حساب  ب)القاعدة( ك)داعش(، فأنشأت باسم رىابيُت اؼبسميُتالتنظيمُت اإل ألنشطة
اعبماعات اإلرىابية  خاص بتجمع ألعضاء اإلنترنت موقع منتدل على شبكة ُب اشًتاؾ إلكًتكنيا

، ـَُِٓسنة  مارس ٕمن تاريخ  ُِّْٖعدد  ُبك  ُ().. . . . (العنف أساسا لفكرىا اليت تنتهج
 بتصاميم شاىقة أبراجىذا العدد بعنواف:  ُبعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء فنموذج:  جاء ذكرىا مرٌتُت.

 أخرل كىي )حلقة مرة الكرة الية أعادت السلطات َُِِ عاـ ُبكنصو: )ك  الصين في مبتكرة

 ُبيقيم  مصمم صممو الذم اؼبتنزه ُب طن آالؼ ّ تزف معدنية بناء حلقة خبلؿ اغبياة( من
سانت لويز،  ُب قوس شكل يتخذ اؼبدخل الذم تشبو اغبلقة، اليت نحأف سب يفًتض ككاف. كإلىفورنيا

الصُت. .  ُب اإلنترنت مستخدمي ميار سخرية باتت ىل، لكنهاك األ منذ الوىلة وعلي التعرؼ يتم رمزا
فعلى نموذج:  ـ، ذكرت ثبلث مرٌات.َُِٓمارس سنة  ٖمن تاريخ  ُِّْٗعدد  ُبك  ِ().. (

ارتكابو لجرائم تتعلق  فية شكوؾ فيعلى خل بريطانيلعدد بعنواف: ىذا ا ُبسبيل اؼبياؿ ما جاء 
عاما  ِّ العمر من يبلغ شاب بريطاين على القبض إلقاء كنصو: )ًب بعملية قرصنة على اإلنترنت

حد  على األمَتكية الدفاع كزارة بيانات من خبللو من سرؽ اإلنترنتطريق  عن ىجـو ذفيتن بتهمة
                                 

 .ُُص  َُِٓمارسِجريدة الشرؽ األكسط اليومية،  ُ()
 . ُٗـ، صَُِٓمارس  ٕ، اؼبصدر السابق ِ()
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 أيدم على األربعاء صباح يـو الشاب على القبض كًب. من أمس ؿأك  الربيطانية الشرطة تصريح

 قرصنة بعملية تتعلق ارتكابو عبرائم ُب االشتباه ةفيخل للجردية على الربيطاين القومي من اعبهاز ؿبققُت

 عدـ شريطة اعبهاز ربدث باسم متحدث قوؿ حد يونيو )حزيراف( على ُب على اإلنًتنت حدثت

، ـَُِٓسنة  مارس ٗمن تاريخ  َُِّٓعدد  ُب ُ().الدكلة( بسياسة زاماىويتو الت عن الكشف
» ىجـو عسكرم ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  كردت ثبلث مرٌات.

 األشهر األخَتة ظهر ُبك كنصو: ) نيجيريا فيللنيجر كتشاد على عناصر التنظيم « برم كجوم 
مباشرة  التسجيبلت اؼبصورة اليت بيت ُبالتنظيماف، خصوصا  يتبعها كسائل الدعاية اليت ُبتشابو 
 ِ().(صبهور كاسع لضماف اإلنترنتعلى 

 الثاني: إنستغـر

سنة  مارس ٕمن تاريخ  ُِّْٖعدد  ُبعدد كاحد كىو  ُبمرٌتُت،  إنستغراـجاء ذكر لفظ 
دكرتو  فيالفن العالمي منتدل ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  .ـَُِٓ
. اقتصادية إمكانات ربمل كونو أداة للمناقشات، جبانب اؼبوقع ؼبنتدل ربوؿ كنصو: )كقد التاسعة

 من أف الكيَت القاظبي ضحأك ك . إنستغراـعلى  تعتمد شركة آالؼ ْ كحدىا، ىناؾ قرابة الرياض ُبك 

 ذلك قاعات عرض، كمع لديهم بيع أعماؽبم، فليست ُب إنستغراـ اػبليج يستخدموف ُب الفنانُت

 ّ().الدكيل( الصعيد أعماؽبم على يبيعوف

 يالثالث: تكنولج

مارس سنة  ٕمن تاريخ  ُِّْٖعدد  فيف .أعدادشباف مرٌات ثبلثة  تكنولوجيكقع ذكر لفظ 
الحضارة البشرية تواجو ىذا العدد بعنواف:  ُبفهو ما جاء نموذج:   ـ، كرد مرٌة كاحدة.َُِٓ

 أف منحى ضارا؟ ديكن ىذا يتخذ كيف. الصغر اؼبتناىية تكنولوجيالكنصو: ) مرنامدا تهديد ٕٔ

 من. اإلنسانية بيئتنا، كتدمر تستهلك حبيث تتجدد ذاتينا اليت الصغر اآلالت متناىية تتم صناعة

                                 
 . َُـ، صَُِٓمارس  ٖجريدة الشرؽ األكسط اليومية،  ُ()
 . ُُ، صـَُِٓمارس سنة  ٗ، اؼبصدر السابق ِ()
 . ِٓـ، صَُِٓمارس سنة  ٕ ،اؼبصدر السابق ّ()
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 ُبك   ُ().نوكية( قنابل تصنيع ُب الصغر متناىية تكنولوجياستخداـ ال إمكانية األخرل أسباب القلق
 ـ، جاء ذكره ست مرٌات.َُِٓمارس سنة  ٖمن تاريخ  ُِّْٗعدد 

  ٓٙمشركع الطاقة الشمسية بمقدار ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج: 
 ُبصباح يـو االثنىن اؼباضي،  الساعة اغبادية عشرة من ُبكأقيم حفل االفتتاح كنصو: ) كيلوكاط

ناؾ يونغ  كوريا اعبنوبية لدل السعودية القنصل العاـ عبمهورية جدة، برعاية ُبمكاتب كانو الواقعة 
 (KONES)كقد.  اإلدارة كأضبد فوزم كانو مدير ؿبمد كانو نائب رئيس ؾبلس بن ، كالشيخ خالدأك

 اليت قدمتها شركة كوريا الكورية اؼبتجددة تكنولوجيال بنيت ىذه اطة مع أحدث اؼبنطقة الغربية
 ٗمن تاريخ  َُِّٓعدد  ُبكذلك كرد مرٌة كاحدة  ِ().(التابعة ؽبا شركاتللهندسة النوكية كال

 ٓٔيـو كل مشاىدة مليارات ٗىذا العدد بعنواف:  ُبكىو ما جاء نموذج: ـ. َُِٓمارس سنة 

. تكنولوجيكالالعلـو  ُب خطى كالديو، كبرز على االبن كنصو: )كسار على )يوتيوب( سنوات
 من فأك باؿ( تع ىناؾ، )بنك بام دراستو خبلؿ. علم الكومبيوتر اسةلدر  نومإلي إىل جامعة كانتقل

 إىل ناؿ بكالوريوس، انتقل أف اإلنًتنت، كبعد طريق اؼبشًتيات عن دفع لتسهيل موقع إلكًتكين

مع  العمل باؿ( أغراه )بام ُبلكن، . ماجستَت على فورنيا( للحصوؿكالي جامعة ستانفورد )كالية
 ّ().اعبامعة( من قريبة مسافة ورنيا(، علىفكالي التو )كالية بالو

 الرابع: تلفيزيوف

 ، كرد مرٌتُت.ـَُِٓ مارس سنة ِمن تاريخ  ُِّّْعدد  فيتسع مرٌات. ف تلفزيوفكرد لفظ 
 قبل رفاأك  إلى بريطانيات اتجهن ٖىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج: 

 كامَتات لقطات صورهتا كنصو: )الًتكية ؿ التلفزيونيةإسطنبو  في مراقبة ب كاميرات االلتحاؽ

 (شباط)فرباير ُٖ يـو اسنلر بإسطنبوؿ حي ُب حافلة ؼبنتيصعدف ا ليبلث فتيات بريطانيات مراقبة

 لتنظيم قبيل انضمامهن سوريا إىل اغبدكد رفا، ليعربفأك  شانلي إىل متوجهة أهنا كانت ييعتقد اؼباضي

                                 
 . ِٓـ، صَُِٓمارس سنة  ٕجريدة الشرؽ األكسط اليومية، ُ()
 . ِْـ، صَُِٓمارس سنة  ٖ، اؼبصدر السابق ِ()
 . ِِـ، صَُِٓمارس سنة  ٗ، اؼبصدر السابق ّ()
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فعلى نموذج:  ـ جاء ذكرىا كمرٌتُت.َُِٓمارس سنة  ٕمن تاريخ  ُِّْٖعدد  ُبك   ُ().داعش(
لىة اعبر عن ماضي مدينة شنيانغ الشمي لؤلؤة الشماؿىذا العدد بعنواف:  ُبسبيل اؼبياؿ ما جاء 

 « تشبو ستار آخر لبعد بوابة ميل ألهنا تبدك منها البعض كنصو: )كسخر فيكتراثها الصناعي كالثقا

 اإلنًتنت ساخرة على شعبية برامج غيت كعرضت » .التلفزيونية ـ كالربامجأفبل ُب ظهرت اليت تلك

عدد  ُبكذكر  ِ().عرب اغبلقة( سبر كىي الفضاء سفن القطط إىل من شيأ كل تظهر متبلعبا هبا صورا
ىذا العدد بعنواف:  ُبكىو ما جاء نموذج:  ـ مرٌة كاحدةَُِٓمارس سنة  ٖمن تاريخ  ُِّْٗ

 الغولف طبيباف يلعباف كنصو: )كشاىد بعد تعرضو لحادث تحطم طائرة ىىاريسوف فورد يتعاف

. الية اإلعبلـ كسائل ذكرت ها، حسبمافي اندالع النَتاف الطائرة، خشية من فورد كسحبا اغبادث
 كنقلت « ٌب خوركنا، لصحيفة كيو ساقبام الطبيب « تاديز أقبليس لوس » أحدمها، إف كقاؿ

عن  التلفزيونية « فورد عائلة من قريب » إنو سأؿ قولو كلكنو كاعيا كاف دفور  « أنا ؟ أين». ؿبطة
 الكاحل ُب لعبلجبل كسر جراحية لعملية خضع كإنو رأسو ُب بليغة جبركح إيو أصيب إؿ » مصدر

فعلى نموذج:  ـ مرٌتُت.َُِٓمارس سنة  ٗمن تاريخ  َُِّٓعدد  ُبككٌرر كركده  ّ().كاغبوض(
كنصو:  . . .»ضاتأك المف لةاك ترؾ ط«ب  يهدد باماأك ىذا العدد بعنواف:  ُبسبيل اؼبياؿ ما جاء 

د فيت نشرت أخبارا خبلؿ األياـ اؼباضي مهتمة بالشأف اإليراين من خارج إيراف ككانت ككاالت أنباء)
ضات أك على إيراف كمسار اؼبف و األنظارفيكقت تسلط  ُباؼبستشفى،  ُببأف خامنئي يتلقى العبلج 

حاظبة هناية الشهر.  األمن كأؼبانيا اؼبرتقب أف تصل مرحلة ؾبلس ُبالدكؿ الدائمة العضوية  مع النوكية
الرظبية صور  خامنئي بينما بيت كسائل اإلعبلـ الرظبية تسجيبل من لقاء التلفزيوف كبيت قنوات

 ـ ذكر مرٌة كاحدة.َُِٓمارس سنة  ُّمن تاريخ  ُِّْٓعدد  ُبك   ْ().(عاـ ٕٓاؼبرشد كعمره 
 تلك األفالـ التي أخرجوىا فيبعض أىم أدكارىم كردت ىذا العدد بعنواف:  ُبما جاء نموذج: 

 كنصو: )أحد من تشارلز لوتوف إلى جوني ديب. . ممثلوف خاضوا غمار اإلخراج مرة كتوقفوا

 منزؿ يعود إىل أمَتكي حوؿ إنسانية دراما  «Da»: أك  »أب «ف فبيبل صنعها اليت األفبلـ أفضل

                                 
 . ُُـ، صَُِٓمارس سنة  ِ جريدة الشرؽ األكسط اليومية، ُ()
 . ُٗـ، صَُِٓمارس سنة  ٕ، در السابقاؼبص ِ()
  .ّـ، صَُِٓمارس سنة  ٖ، اؼبصدر السابق ّ()
 . ُِـ، صَُِٓمارس سنة  ٗ، اؼبصدر السابق ْ()
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 نصيبنا اقتطع لنفسو كاف الذم كبلرؾ مات اؼبخرج كاف. كفاتو قبل ليكوف بصحبتو آيرلندا ُب هكالد

، سنة أف قبل األدكار، اؼبساندة من كبَتنا  كبلرؾ مات. كمخرج الوحيد لموفي بتحقيق ُٖٖٗ يقـو

من  ُِّٓٓعدد  ُبككقع ذكره  ُ().اندثر( لمو الوحيدفي ، لكنكالتلفزيوف السينما ُب يظهر يزاؿ ال
أكبر  فيىذا العدد بعنواف:  ُبىو ما جاء نموذج:  ـ مرٌة كاحدة.َُِٓمارس سنة  ُْتاريخ 

 لغة البشر. . تركز على النواحي اإليجابية لغات منها العربية ٓٔة ؿ فيدراسة عن إلىنابيع العاط
اليت تضم  الدكلية التابعة عبامعة« مونت فَت »  ؾبموعة« بيًت شَتيداف دكدز »  كعكفتكنصو: )

من األدكات  سبحيص تلك الفرضية دبجموعة مناذج، كعلماء لغويات، على علماء رياضيات، ككاضعي
« نيويورؾ تاديز » ك « غوغل بوكس  ، كحبيوا على مواقعُٗٔٗ« تويًت »  اليت مل تكن متوفرة عاـ

كلمات   ُب، ك التلفزيونية كمكتبة ترصبة األفبلـ كالربامج بركجيكت» ك « غوغل كيب كركؿ » ك، 
 ُبكاستخداما  آالؼ كلمة من الكلمات األكير شيوعا َُاألغاين، من أجل كضع قوائم تضم كبو 

 ِ().(َُاؿ  كل لغة من اللغات

 الخامس: تليفوف

جاء ذكره مرٌة  ـَُِٓ مارس سنة ٗمن تاريخ  َُِّٓعدد  فيكٌرر ذكر لفظ تليفوف مرٌتُت، ف
ب كخطا«داعش » الحرب ضد ىذا العدد بعنواف:  ُباء فعلى سبيل اؼبياؿ ما جنموذج:  كاحدة.

 اؼباضي الًتكيز األربعاء يـو اختارت  » غاردياف «اؿ  كنصو: )صحيفة نتنياىو كالقرصنة التليفونية

 ؼأك أكرب نيوز  بشكل مارستها اإلعبلمية ؾبموعة أف تبُت اليت « مَتكر »التليفونية  القرصنة على
 األسًتإىل األصل اإلعبلـ ككرلد إمرباطور » ديلكها كاف اليت صحيفة الشعبية من بكيَت « ذم

نفس العدد ربت نفس  ُبكجاء مرٌة أخرل  ّ().الصحيفة( إغبلؽ مَتدكخ، ككانت نتيجتها ركبرت
 الفقرة السابقة. ُبالعنواف كما 

 
 

                                 
 . ُٕـ، صَُِٓمارس سنة  ُّجريدة الشرؽ األكسط اليومية،  ُ()
 . ِّـ، صَُِٓمارس سنة  ُْ ،اؼبصدر السابق ِ()
 . ِِ، صـَُِٓمارس سنة  ٗ، اؼبصدر السابق ّ()
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 السادس: تويتر

 كرد مرٌتُت. ـَُِٓ مارس سنة ٖمن تاريخ  ُِّْٖعدد  فيطبس مرٌات، ف تويًتجاء ذكر لفظ 
في الكويت ثم يتجو ؿ جلساتو أك يطلق ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج: 

 حيث استخداـ من عاؼبيا مدف َُأكرب  بُت من ـوإلي أف  الرياض«القاظبي  ضحأك كنصو: )ك  لدبي
 ُبك . اقتصادية إمكانات ربمل كونو أداة للمناقشات، جبانب اؼبوقع ؼبنتدل ربوؿ كقد) تويتر (

من  َُِّٓعدد  ُبككرد  ُ().على إنستغراـ( تعتمد شركة آالؼ ْ كحدىا، ىناؾ قرابة الرياض
برم » ىجـو عسكرم ىذا العدد بعنواف:  ُبما جاء نموذج:  مرٌتُت. ـَُِٓ مارس سنة ٗتاريخ 

تسجيل  ُب أككقاؿ أبو بكر شيككنصو: ) نيجيريا فيللنيجر كتشاد على عناصر التنظيم « كجوم 
 « تويتر«: » نعلن مبايعتنا خليفة  حساب« بوكو حراـ » على موقع  دقائق ككضع على ٖمدتو 

 ُبالبغدادم الذم أعلن نفسو  إبراىيم اغبسيٍت القرشي» أبو بكر  بن عوض بن اؼبسلمُت إبراىيم
من  ُِّٓٓعدد  ُبكذكر  ِ().(بُت سوريا كالعراؽ َُِْ)حزيراف( « خليفة » على أراض  يونيو

ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  ـ مرٌة كاحدة.َُِٓمارس سنة  ُْتاريخ 
لغة البشر. . تركز على النواحي  لغات منها العربية ٓٔة ؿ فينابيع العاطيأكبر دراسة عن إل في

عر إجيابية مشا أف تكوف الكلمات اليت تعرب عن كلذا تشَت الفرضية إىل توقعكنصو: ) اإليجابية
 ضحأك كبو أكرب من الكلمات السلبية، كما  شائعة، كذات معٌت، كمتنوعة االستخداـ، كمكتسبة على

اليت تضم  الدكلية التابعة عبامعة« مونتفَت » ؾبموعة« بيًت شَتيداف دكدز»  مؤلفو الدراسة. كعكفت
من األدكات  جموعةسبحيص تلك الفرضية دب مناذج، كعلماء لغويات، على علماء رياضيات، ككاضعي

ك، « نيويورؾ تاديز » ك « غوغل بوكس  ، كحبيوا على مواقعُٗٔٗ« تويتر»  اليت مل تكن متوفرة عاـ
كلمات األغاين،   ُبالتلفزيونية، ك  كمكتبة ترصبة األفبلـ كالربامج بركجيكت»ك« غوغل كيب كركؿ» 

كل لغة   ُبكاستخداما  عاآالؼ كلمة من الكلمات األكير شيو  َُمن أجل كضع قوائم تضم كبو 
 ّ().(َُاؿ  من اللغات

                                 
 . ِٓـ، صَُِٓمارس سنة  ٖجريدة الشرؽ األكسط اليومية،  ُ()
 . ُُـ، صَُِٓمارس سنة  ٗ، اؼبرجع السابق ِ()
 . ِّـ، صَُِٓمارس سنة  ُْ ،اؼبصدر السابق ّ()
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 السابع: غوغل

 ذكر مرٌتُت. ـَُِٓ مارس سنة ٗمن تاريخ  َُِّٓعدد  فيكرد لفظ غوغل طبس مرٌات، ف
 في {إف إف سي} ك {بلومبيرغىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء منهما نموذج: 

 لالنتخابات استعدادا األميركي اإلعالـ في تسخينانطالقها  من العاـ كنصف عاـ قبل المقدمة
 تاديز نيويورؾ » ك « كاشنطن »كمواقع: « بوست نغتوففيصحف ىا أخرل، ميل كنصو: )إعبلمية

 ك « نيوز غوغل » ك « جورناؿ أمازكف »، مواقع كميل: « بوست ياىو » ك « سًتيت ك ككؿ «
 عامل دخلت كماكينات البحث دماتاػب شركات نيوز حىت » .(: جديدة ظاىرة نيوز ىذه »

فعلى سبيل نموذج:  مرٌتُت. ـَُِٓ مارس سنة ُْمن تاريخ  ُِّٓٓعدد  ُبكجاء  ُ().األخبار(
 في األجهزة كالتطبيقات اإللكتركنيةموقع جديد متخصص ىذا العدد بعنواف:  ُباؼبياؿ ما جاء 

ردنا على خربة  ُبالتسويق «  غوغل» اؼبملكة اؼبتحدة، أف  ضح جيمس إلىاس، مديرأك ك كنصو: )
ميل ») كديكن للزبائن اختبار.  الشراء اليت يتوقعها زبائن بعض اؼبنتجات االفتتاح ىو« التجربة قبل 

 ميل اؽبواتف كأجهزة الكومبيوتر اللوحية األجهزة اليت تعمل بنظاـ تشغيل آندركيد )آبل( ك)نايك
من  ُِّٖٓعدد  ُبككرد  ِ().(رباء الشركةدبساعدة خ كالساعات الذكية كمعرفة كيف تعمل معا

ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  ـ مرٌة كاحدة.َُِٓمارس سنة  ُٕتاريخ 
 تقنيات الواقع االفًتاضي ايلاتطور شركات كيَتة حكنصو: ) في بيئة كاقعيةنظارات رقمية لالنغماس 

ة كأسعار يلاع لبلستخداـ الشخصي جبودة ( اؼبعززAugmented Reality) (Virtual Realityكالواقع )
كشف النقاب عنها أخَتا  ( HTC Re Viveاليت ) نظارات« إتش ٌب سي رم فايف »  مناسبة، ميل

»  (Liquid VR) من الشهر اغبإىل، كتقنية كقت سابق ُب َُِٓاعبوالة  اؼبؤسبر العاؼبي لبلتصاالت ُب
( » Oculusالشهر نفسو،  ُب اليت كشفت عنها شركة (AMD« )إيو إـ دم »  «آر  ُبليكويد 

( العاـ اؼباضي، HoloLens) «ىولولينس »  Riftاليت اشًتهتا )« سبوؾ في» ك« كيوليس ريفت أك 
 Gear«)آر  ُبغَت »  إطبلؽ نظاـ التشغيل اؼبقبل «مايكركسوفت » بالتزامن مع  كاليت ستطلقها 

VR غوغل»  ُبسيطرح  باإلضافة إىل إصدار جديد من نم« سامسونغ » ، « َُكيندكز » (، ك 

                                 
 . ِِـ، صَُِٓمارس سنة  ٗ جريدة الشرؽ األكسط اليومية، ُ()
 . ِّـ، صَُِٓمارس سنة  ُْ ،اؼبصدر السابق ِ()
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 ُ().(كقت مل تكشف الشركة عنو بعد نظارات« 

 الثامن: فيديو

 مرٌتُت. ـَُِٓ مارس سنة ِمن تاريخ  ُِّّْعدد  فيست مرٌات، ف ديوفيكقع ذكر لفظ 
. محظورة متفجرة مواد جمع للمتهمة العاـ: أسند النائبجاء إحدل مها بعنواف: نموذج:  

ب)القاعدة(  التنظيمُت اإلرىابيُت اؼبسميُت العمل اإلرىايب دعما ألنشطة ُب كزادكنصو: ). . . 
اإلنًتنت  موقع منتدل على شبكة ُب مستعار حساب اشًتاؾ إلكًتكنيا ك)داعش(، فأنشأت باسم

مع أعضائو  العنف أساسا لفكرىا، كتواصلت اعبماعات اإلرىابية اليت تنتهج خاص بتجمع ألعضاء
الفكر  كمقاالت كصور كتعلىقات تدعم مصورة ديوفيو بنشر مقاطع في من اإلرىابيُت، كشاركت

نموذج:  ـ مرٌة.َُِٓمارس سنة  ٕمن تاريخ  ُِّْٖعدد  ُبكذكر   ِ().. . . (اإلرىايب كرببذه
ة فيصلب عملية احتياؿ كاسعة على خل فينظامها للدفع كاف ىذا العدد بعنواف:  ُبىو ما جاء 

مصممي آبل سَت جوناثاف ايف  كقاؿ نائب رئيس ؾبلس اإلدارة ككبَتكنصو: ) ةفيبيانات مصر سرقة 
 تضيف« بعدا جديدا » إىل شاشات اللمس،  و الساعة الذكية إف شاشتهافيقدـ  ديوفي مقطع ُب

ـبتلفة بطريقة  باإلصبع من أجل الوصوؿ إىل كظائف حيث تستشعر الفرؽ بُت النقرة كالضغط
اػبصائص بشكل ؿبدد، كما  ة عمل تلكفيعن تفاصيل كيَتة حوؿ كي ن مل يتم الكشفتفاعلىة. لك

 أيضا عن تفاصيل حوؿ عمر البطارية، كىو أمر مهم للغاية بالنسبة عبهاز ترغب مل يتم الكشف
 ـَُِٓ مارس سنة ٗمن تاريخ  َُِّٓعدد  ُبككرد  ّ().(أف يرتديو الناس كل يـو ُبالشركة 
« برم كجوم » ىجـو عسكرم ىذا العدد بعنواف:  ُبى سبيل اؼبياؿ ما جاء فعلنموذج:  مرٌتُت.

 ٖتسجيل مدتو  ُب أككقاؿ أبو بكر شيككنصو: ) نيجيريا فيللنيجر كتشاد على عناصر التنظيم 
اؼبسلمُت  «تويًت «: » نعلن مبايعتنا خليفة  حساب« بوكو حراـ » على موقع  دقائق ككضع على

على  يونيو ُبالبغدادم الذم أعلن نفسو  إبراىيم اغبسيٍت القرشي» بكر  أبو بن عوض بن إبراىيم
التسجيل  بُت سوريا كالعراؽ. كال ديكن التحقق من صحة َُِْ)حزيراف( « خليفة » أراض 

                                 
 . ِِـ، صَُِٓمارس سنة  ُٕريدة الشرؽ األكسط اليومية، ج ُ()
 . ُُـ، صَُِٓمارس سنة  ُٕ ،اؼبصدر السابق ِ()
  .ِٖـ، صَُِٓمارس سنة  ٕ ،ؼبصدر السابقا ّ()
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اليت  رسائلو ُبالذم يظهر عادة  أكشيك الصوت يعود بشكل كاضح إىل الصوٌب على الفور، لكن
ـ مرٌة َُِٓمارس سنة  ُٔمن تاريخ  ُِّٕٓعدد  ُبكجاء  ٔ().(ديوفييوجهها بتسجيبلت 

يكـر المهرجاف مجموعة من ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  كاحدة.
 من مهرجاف كل مع فأك باألقصر، بالتع الفنوف اعبميلة كلية قياـ عن فؤاد كنصو: )ككشف الفنانين

 سلسلة كرش بربلُت، بتنظيم جرغوا كمؤسسة سًتيت بالقاىرة جوتو األفريقية كمعهد للسينما األقصر

 ِ().كوسيلة إبداعية( ديوفيال فن ؾباؿ ُب عمل

 التاسع: فيسبوؾ

مرٌة  ـَُِٓ مارس سنة ِمن تاريخ  ُِّّْعدد  ُبثبلث مرٌات،  سبوؾفيتكٌرر ذكر لفظ 
شركات التقنيات  فيناث نسبة اإلىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  كاحدة.

اؼبياؿ، ىناؾ نسبة  بالواليات اؼبتحدة، على سبيل علـو اغباسوب ُبك كنصو: ) ٘زأك الكبرل ال تتج
عة فياؼبستويات الر  األمَتكية فبن يتقدموف الختبار اؼبائة من طبلب اؼبدارس اليانوية ُب ٫ُٖٓتقدر ب 

من درجات علـو اغباسوب.  اؼبائة فقط ُب ُِالفتيات بنسبة  اعبامعة، ربتفظ ُباإلناث. ك  ىم من
النساء. خبلؿ  أهنا توظف عددا قليبل جدا من كراء إعبلف شركات التقنيات ذلك ىو السبب الكامن

أخرل، أف  ك«  سبوؾفي» من بُت شركات،  شركات« غوغل » ك، « آبل » ، العاـ اؼباضي، أعلنت
 ٗمن تاريخ  َُِّٓعدد  ُبكجاء  ّ().(النساء  التقنيُت لديها ىم منفُتاؼبوظ ٓنسبة أقل من 

 مشاىدة مليارات ٗىذا العدد بعنواف:  ُبفهو ما جاء نموذج:  مرٌة كاحدة. ـَُِٓ مارس سنة

،   ُبكاف،  » غوغل « بعد عاـ كاحد معكنصو: ) » يوتيوب «على سنوات ٓٔيـو  كل كل يـو
»  ُباؼبوقع اليالث  ة. كصارمليوف مر  ََٖاؼبوقع  ُبديو في« يوتيوب » كيشاىد،  ألف ََُحيمل 

  ُبالعاـ اؼباضي،  ك«  سبوؾفي» حسب إحصائيات.  العامل مشاىدة، بعد« غوغل »  «يوتيوب 
، حيمل،  عدد  ُبكذكر  .ْ()(مليارات مرة ْكيشاىد اؼبوقع  ُبديو فيمليوف « يوتيوب»كل يـو

                                 
 . ُُـ، صَُِٓمارس سنة  ٗ جريدة الشرؽ األكسط اليومية، ُ()
 . ّْـ، صَُِٓمارس سنة  ُٔ ،اؼبصدر السابق ِ()
 . ِْـ، صَُِٓمارس سنة  ِ، اؼبصدر السابق( ّ)
 . ِِـ، صَُِٓمارس سنة  ٗ، اؼبصدر السابق  ْ()
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ىذا العدد  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  ـ.َُِٓمارس سنة  ُٕمن تاريخ  ُِّٖٓ
تقنيات الواقع  تطور شركات كيَتة حإلىاكنصو: ) في بيئة كاقعيةنظارات رقمية لالنغماس بعنواف: 

عإلىة  لبلستخداـ الشخصي جبودة ( اؼبعززAugmented Reality) (Virtual Realityكالواقع ) االفًتاضي
كشف النقاب عنها  ( HTC Reviveاليت ) نظارات« إتش ٌب سي رم فايف »  كأسعار مناسبة، ميل

 Liquid) ىل، كتقنيةامن الشهر اغب كقت سابق ُب َُِٓاعبوالة  اؼبؤسبر العاؼبي لبلتصاالت ُبأخَتا 

VR « ) إيو إـ دم »  «آر  ُبليكويد( »AMD) الشهر نفسو،  ُب اليت كشفت عنها شركةOculus )
( العاـ اؼباضي، HoloLens) « ىولولينس»  Riftاليت اشًتهتا )«  سبوؾفي» ك« كيوليس ريفت أك » 

 Gear«)آر  ُبغَت »  إطبلؽ نظاـ التشغيل اؼبقبل «مايكركسوفت » بالتزامن مع  كاليت ستطلقها 

VR غوغل »  ُبسيطرح  باإلضافة إىل إصدار جديد من من« سامسونغ » ، « َُكيندكز » (، ك
  ُ().(كقت مل تكشف الشركة عنو بعد نظارات« 

 العاشر: كامير

مرٌة  ـَُِٓ مارس سنة ِمن تاريخ  ُِّّْ عدد ُبثبلث مرٌات، جاء  كامَتاتفظ  كقع ل
 رفاأك  إلى بريطانيات اتجهن ٖىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  كاحدة.

 كاميرات لقطات صورهتا الًتكية كنصو: )التلفزيونية إسطنبوؿ في مراقبة ب كاميرات االلتحاؽ قبل

 (شباط )فرباير ُٖ يـو اسنلر بإسطنبوؿ حي ُب حافلة يصعدف إؼبنت بريطانيات بلث فتياتلي مراقبة

 لتنظيم قبيل انضمامهن سوريا إىل اغبدكد رفا، ليعربفأك  شانلي إىل متوجهة أهنا كانت ييعتقد اؼباضي

اؼبراىقات  بأهنن بريطانيات عيرفن فتيات ثبلث اػباصة باألمن الكاميرات كأظهرت. داعش
، (عاما ُٔ ) سلطانة ككاديزا (عاما ُٓ ) بيجـو كمشيمة (عاما ُٓ ) عباسي ندنيات، أمَتةالل

. يركنب حافلة أف قبل فرباير ُٖ ك ُٕيومي  حافبلت ؿبطة فضفاضة كيدخلن سًتات يرتدين
 ٖمن تاريخ  ُِّْٗعدد  ُبكذكر  ِ().فرباير( ُٕ يـو لندف من إىل إسطنبوؿ سافرف كالفتيات

مصر تنفذ ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  مرٌة كاحدة. ـَُِٓ مارس سنة
يقـو  كىو النيب عبد ىواتف جوالة كاميرات كنصو: )كالتقطت جريمة فيؿ حكم باإلعداـ أك 

                                 
 . ِِـ، صَُِٓمارس سنة  ُٕجريدة الشرؽ األكسط اليومية،  ُ()
 .ُُـ، صَُِٓمارس سنة  ِ ،اؼبصدر السابق ِ()
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 خبلؿ اإلسكندرية البنايات دبدينة إحدل سطح فوؽ صبية من بإلقاء آخرين مع باالشًتاؾ

 عاـ (سبوز) يوليو ٓمرسي، يـو  األسبق الرئيس كمعارضُت لعزؿ مؤيدين متظاىرين اشتباكات بُت

 ُ().كقت اغبادث( القاعدة لتنظيم بعلم كىو ديسك اؼبصورة اؼبقاطع ُب النيب كظهر عبد. َُِّ
فعلى سبيل اؼبياؿ ماجاء نموذج:  .ـَُِٓ مارس سنة ٗمن تاريخ  َُِّٓعدد  ُبكجاء أخَتا 

 فيللنيجر كتشاد على عناصر التنظيم « برم كجوم » عسكرم  ىجـوىذا العدد بعنواف:  ُب
 ديوفي مقاطع ُب « متزايدة بوكو مهنية الحظوا إف اػبرباء تقوؿ الصحيفة كنصو: )كمضت نيجيريا

 »، اؼببلحظ من أنو إىل موقع الفتة على كنشرت بإلىد حراـ ؿبمولة » بكامَتات صورت صباعة اليت

 البصرية اؼبفردات اليت رباكى بالصور مقارنة صقبل باتت أكير دييةاغب ديوفيال مقاطع أف« يوتيوب

 اؽبجمات االنتحارية ُب اؼبدنيُت من ىائل « داعش ». عدد ذلك، قتل غضوف ُبلتنظيم 

 النيجَتم كحلفاؤه اعبيش خيوضها صباع اليت « حراـ بوكو » اؼبعارؾ تشنها رغم اليت كاالعتداءات

  ٕ().كالنيجر( كتشاد الكاميركفاإلقليميوف، 

 الحادم عشر: كومبيوتر

ذكر مرٌة  ـَُِٓ مارس سنة ٖمن تاريخ  ُِّْٗعدد  فيثبلث مرٌات، ف كومبيوترجاء لفظ  
ارتكابو  فية شكوؾ فيعلى خلىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  كاحدة.

كقاؿ كنصو: ) راقو للبنتاغوفبريطاني يشتبو باخت لجرائم تتعلق بعملية قرصنة على اإلنترنت
ؾبهولُت بالنسبة  ارتكاب جرائم اإلنًتنت لن جيعلهم بياف«: جيب أف يدرؾ اجملرموف أف  ُبارتشابولد 
إىل استخداـ أجهزة  من أجل تعقب ىؤالء الذم يسعوف تطبيق القانوف. ككبن نعمل بدأب إىل أجهزة
قويض الشبكات الفنية، كالبنية التحتية، اليت علىهم، كت لتحقيق غايات إجرامية، كالقبض الكومبيوتر

مرٌة  ـَُِٓ مارس سنة ٗمن تاريخ  َُِّٓعدد  ُبككرد  ّ().لية(اإلنًتنت الدك »  تدعم جرائم
 ٓٔيـو كل مشاىدة مليارات ٗىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  أخرل.

. تكنولوجيالعلـو كال ُب الديو، كبرزخطى ك  على االبن كنصو: )كسار »يوتيوب«على سنوات
                                 

 . ٓـ، صَُِٓمارس سنة  ٖ جريدة الشرؽ األكسط اليومية، ُ()
 . ُُـ، صَُِٓمارس سنة  ٗ، اؼبصدر السابق ِ()
 . َُـ، صَُِٓمارس سنة  ٖ، اؼبصدر السابق ّ()
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 فأك تع « باؿ بام » ( ىناؾ، بنك دراستو خبلؿ. الكومبيوترعلم  لدراسة إلىنوم إىل جامعة كانتقل
 إىل ناؿ بكالوريوس، انتقل أف كبعد. (اإلنًتنت طريق اؼبشًتيات عن دفع لتسهيل موقع إلكًتكين من

 العمل أغراه « باؿ بام »، ُبلكن، . ماجستَت لىع للحصوؿ (كإلىفورنيا كالية) جامعة ستانفورد

من  ُِّٓٓعدد  ُبا كجاء أخَتن  ُ().اعبامعة( من قريبة مسافة كإلىفورنيا، على كالية) التو مع بالو
موقع ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  .ـَُِٓ مارس سنة ُْتاريخ 

 ضح جيمس إلىاس، مديرأك ك كنصو: ) كتركنيةاألجهزة كالتطبيقات اإلل فيجديد متخصص 
الشراء اليت  االفتتاح ىو« ردنا على خربة التجربة قبل  ُبالتسويق « غوغل » اؼبملكة اؼبتحدة، أف 

األجهزة اليت تعمل بنظاـ  ميل )آبل( ك)نايك») كديكن للزبائن اختبار.  يتوقعها زبائن بعض اؼبنتجات
 كالساعات الذكية كمعرفة كيف تعمل معا اللوحية الكومبيوترميل اؽبواتف كأجهزة  تشغيل آندركيد

  ِ().(دبساعدة خرباء الشركة

 الثاني عشر: يوتيوب

ـ ذكر مرٌة َُِٓمارس سنة  ٕمن تاريخ  ُِّْٖعدد  فيطبس مرٌات، ف يوتيوبكرد لفظ 
دكرتو  فيمنتدل الفن العالمي ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  كاحدة.
بيع  ُب إنستغراـ يستخدموف« اػبليج  ُب الفنانُت من أف الكيَت القاظبي ضحأك كنصو: )ك  التاسعة

 الدكيل، كأعتقد أف الصعيد أعماؽبم على يبيعوف ذلك قاعات عرض، كمع لديهم أعماؽبم، فليست

 الفنانُتالكيَت من  بدأ كقد. أخرل بالعامل منطقة أم عن داخل اػبليج شيوعا أكير األمر ىذا

 على ثانية َِز أك ال تتج قصَتة مصورة كربميل مقاطع إنتاج عرب السعوديُت مشوارىم الكوميديُت

نموذج:  مرٌة كاحدة. ـَُِٓ مارس سنة ٖمن تاريخ  ُِّْٗعدد  ُبكذكر  ّ().يوتيوب(موقع، 
» طبلؽ، كاؼبؤسسة بصدد إكنصو: ) سلةسل إطالؽىذا العدد بعنواف:  ُبجاء  فعلى سبيل اؼبياؿ ما

مقاطع   األردف» كسوؼ تقـو بإنتاج،  ف معأك بالتع«  –خرابيش  قسم« خرابيش  –طش فش 
ككسائل التواصل  تقدمها على«  وتيوبيلا»  بأسلوب ناقد كساخر، كمشاىد هيةفيكوميدية تر 

                                 
 .ِِـ، صَُِٓمارس سنة  ٗ جريدة الشرؽ األكسط اليومية، ُ()
 . ِّـ، صَُِٓمارس سنة  ُْ ،اؼبصدر السابق ِ()
 . ِٓـ، صَُِٓمارس سنة  ٕ ،اؼبصدر السابق ّ()
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.(FESH. COM TOSH. من خبلؿ قنواهتا كعرب اؿ االجتماعي
عدد  ُبكتكٌرر كركدىا مرٌتُت  ُ()

ىذا العدد بعنواف:  ُبفعلى سبيل اؼبياؿ ما جاء نموذج:  .ـَُِٓ مارس سنة ٗن تاريخ م َُِّٓ
 كنصو: )كمضت في نيجيرياللنيجر كتشاد على عناصر التنظيم « برم كجوم»ىجـو عسكرم 

 صورت صباعة اليت ديوفي مقاطع ُب « متزايدة بوكو مهنية الحظوا إف اػبرباء تقوؿ الصحيفة

 مقاطع أف) يوتيوب (اؼببلحظ من أنو إىل موقع الفتة على كنشرت بإلىد ولةحراـ ؿبم » بكامَتات

 غضوف ُبلتنظيم  البصرية اؼبفردات اليت رباكى بالصور مقارنة صقبل باتت أكير اغبديية ديوفيال

تشنها  اليت كاالعتداءات اؽبجمات االنتحارية ُب اؼبدنيُت من ىائل «ش داع  ». عدد ذلك، قتل
اإلقليميوف، الكامَتكف  النيجَتم كحلفاؤه اعبيش خيوضها صباعة اليت « حراـ بوكو » اؼبعارؾ رغم

فعلى سبيل نموذج:  .ـَُِٓ مارس سنة ُْمن تاريخ  ُِّٓٓعدد كأخَتا  ٕ().كالنيجر( كتشاد
أيادو كأطراؼ صناعية من  تصاميم متنوعة بأسعار متدنيةىذا العدد بعنواف:  ُباؼبياؿ ما جاء 
لطباعتها، كساعتُت إىل ثبلث  ساعة َِكتتطلب كل يد كبو كنصو: ) األبعادطابعات ثالثية 

مايكر » اليت تنتج  تصاميم من« س فَت ثنغي» كىو،  أخرل لتجميعها، كديكن أيضا تنزيل ساعات
. . . . تعلىمات التجميع على«  يوتيوب»  موقع تابع اللطابعات اليبلثية األبعاد. كتتوفر« بوت 

يسع الباحث ذكره من األلفاظ كاألميلة على أماكن كركدىا كال يعٍت ىذا أنو ىذا ىو ما  ّ().(
 ذهؽب بياين؛ بل اقتصر على ذلك خشية اإلطالة، كيبقى لو ذكر اعبدكؿ الالنمازجالباحث ذكر كل 

 و.بيانلتوضيح ما سبق  لفاظاأل
 
 
 
 
 

                                 
 . ِْـ، صَُِٓمارس سنة  ٖ جريدة الشرؽ األكسط اليومية، ُ()
 . ُُـ، صَُِٓمارس سنة  ٗ، اؼبصدر السابق ِ()
 . ِّـ، صَُِٓمارس سنة  ُْ ،اؼبصدر السابق ّ()
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الشرؽ األكسط،  ستخدمة ُب جريدةأشهر ألفاظ التقنية اؼبعرَّبة كالدخيلة الواردة كاؼب :( ٕرقم )جدكؿ 
 العدد كبياف ؾبموع كركدىا ُب اعبريدة

عدد  تاريخ العدد أماكن كركدىا الكلمات رقم
 كركدىا

المج
 قبل التعريب المعّربة موع

ُ  
 إنًتنت




INTERNET 

 ُِّّْالعدد 
 ُِّْٖالعدد 
 ُِّْٗالعدد 
 َُِّٓالعدد 

 ـَُِٓ مارس ِ
 ـَُِٓ مارس ٕ
 ـَُِٓ مارس ٖ
 ـَُِٓ مارس ٗ

ْ 
ِ 
ّ 
ّ 

ُِ 

 إنستغراـ ِ
INSTAGRAM ُِّْٖالعدد 

 نفس العدد
 ـَُِٓ مارس ٕ

 نفس التاريخ
ُ 
ُ 

ِ 

ّ  
 تكنولوجي




TECHNOLOGY

 ُِّْٖالعدد 
 ُِّْٗالعدد 
 َُِّٓالعدد 

 ـَُِٓ مارس ٕ
 ـَُِٓ مارس ٖ
 ـَُِٓ مارس ٗ

ُ 
ٔ 
ُ 

ٖ 

ْ  
 

 تلفزيونية






TELEVISION 

 ُِّّْالعدد 
 ُِّْٖدد الع

 ُِّْٗالعدد 
 َُِّٓالعدد 
 ُِّْٓالعدد 
 ُِّٓٓالعدد 

 ـَُِٓ مارس ِ
 ـَُِٓ مارس ٕ
 ـَُِٓ مارس ٖ
 ـَُِٓ مارس ٗ

 ـَُِٓمارس  ُّ
 ـَُِٓمارس  ُْ

ِ 
ِ 
ُ 
ِ 
ُ 
ُ 

ٗ 

 تليفوف ٓ

TELEPHONE  َُِّٓالعدد 
 نفس العدد

 ـَُِٓ مارس ٗ
 نفس التاريخ

ُ 
ُ 

ِ 

ٔ  
 تويًت




TWITTER

 ُِّْٖالعدد 
 َُِّٓالعدد 
 ُِّٓٓالعدد 

 ـَُِٓ مارس ٕ
 ـَُِٓ مارس ٗ

 ـَُِٓمارس  ُْ

ِ 
ِ 
ُ 

ٓ 
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ٕ  
 غوغل




GOOGLE

 ُِّّْالعدد 
 َُِّٓالعدد 
 ُِّٓٓالعدد 
 ُِّٖٓالعدد 

 ـَُِٓ مارس ِ
 ـَُِٓ مارس ٗ

 ـَُِٓمارس  ُْ
 ـَُِٓمارس  ُٕ

ِ 
ُ 
ِ 
ُ 

ٔ 

ٖ  
 ديوفي




VIDEO 

 ُِّّْالعدد 
 ُِّْٖالعدد 
 َُِّٓالعدد 
 ُِّٕٓالعدد 

 ـَُِٓ مارس ِ
 ـَُِٓ مارس ٕ
 ـَُِٓ مارس ٗ

 ـَُِٓمارس  ُٔ

ِ 
ُ 
ِ 
ُ 

ٔ 

ٗ  
 سبوؾفي




FACEBOOK
 ُِّّْالعدد 
 َُِّٓالعدد 
 ُِّٖٓالعدد 

 ـَُِٓ مارس ِ
 ـَُِٓ مارس ٗ

 ـَُِٓمارس  ُٕ

ُ 
ُ 
ُ 

ّ 

َُ  
 اكامَت 




CAMERA 

 ُِّّْالعدد 
 ُِّْٗالعدد 
 َُِّٓالعدد 

 ـَُِٓ مارس ِ
 ـَُِٓرس ما ٖ
 ـَُِٓ مارس ٗ

ُ 
ُ 
ُ 

ّ 

ُُ  
 كومبيوتر




COMPUTER

 ُِّْٗالعدد 
 َُِّٓالعدد 
 ُِّٓٓالعدد 

 ـَُِٓمارس  ٖ
 ـَُِٓ مارس ٗ

 ـَُِٓمارس  ُْ

ُ 
ُ 
ُ 

ّ 

ُِ  
 يوتيوب




YOUTUBE 

 ُِّْٖالعدد 
 َُِّٓالعدد 
 ُِّٓٓالعدد 

 ـَُِٓمارس  ٕ
 ـَُِٓ مارس ٗ

 ـَُِٓمارس  ُْ

ُ 
ِ 
ُ 

ْ 
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 التقنية لفظاالثني عشر ألفاظ من أشهر  ت الخاصةبياف األصوؿ كالدالال الثاني:المبحث 

األصوؿ كالدالالت اػباصة الثٌت عشر ألفاظ من أشهر ألفاظ يريد الباحث أف يعاِب ُب ىذا اؼببحث 
يل لتعريب كالٌدخالتقنية اؼبعربة كالدخيلة الواردة كاؼبستخدمة ُب جريدة الشرؽ األكسط كتطبيق قواعد ا

 :البعشر مط اعليها، كفيو اثن

ؿ: بياف األصل كالداللة الخاصة لمصطلح إنترنت كتطبيق قواعد التعريب ك المطلب األ
 كربتو ثبلث نقاط عليوكالّدخيل 

 لى: أصل مصطلح " إنترنت "ك النقطة األ

كتكتب ىذه اللغة اإلقبليزية،  ُبكاستخدمت  البلتينية، أم من اللغة البلتيٍتأصلو  إنًتنتإف مصطلح 
كمعناىا باللغة (،INTERىل كلمة: )ك ، كىي مرٌكبهة من كلمتُت، األ(INTERNETالكلمة هبذه اللغة: )

فذلك  ِ()،( كمعناىا باللغة العربية: )شبكة(NETكلمة: ) كاليانية ُ()،)ما بُت( أكالعربية: )بُت( 
 ّ().العنكبوتية شبكةالبكظبي  (INTERNET)مفهـو ما يسمي شبكة بإنًتنت 

 النقطة الثانية: داللة مصطلح )إنترنت(

منظمة  أكنظاـ استحداث شبكة عنكبوتية داخلة منشأة  على (INTERNET) إنًتنتيدؿ مصطلح 
بالتعامل مع لغة  اؼبسؤكؿؿبلية لتبادؿ كمشاركة اؼبعلومات بُت اؼبرافق كاألقساـ؛ حيث يقـو اؼبوظف 

(HTML )لية عن اؼبنشأة بالنص كالصوت كالصورة، أك ات معلوم علىكتابة النظاـ الذم حيتوم   ُب
ما بعد بُت فيكتبادؿ اؼبعلومات  تصاؿاالشبكة ليتم  على ْ()(WEBات الويب )حكمن ٍب إنشاء صف

                                 
 ،ُجقاموس فرنسي عربي إنجليزم، ، انظر: (split)، كأما ترصبة إقبليزية: (inter)سىاًبقىة دبىٍعٌتى بػىٍُت، كترصبة فرنسية: بػىْين:  ُ()

 . َُُٖص
ة:  ِ() بَّكه ييٍستىخٍ شىبىكى ٍيطه ميشى ٍيد، كترصبة إقبليزية: خى ـي ُب الصَّ  A (Net) that is pulled along the bottom of aأك  (Dragnet)دى

river or a lake. to bring up things that may be there :ُُْٗص ،ِج قاموس فرنسي عربي إنجليزم،، انظر . 
()ّ Oxford dictionary of English second edition، edited by Catherine soanes Angus Stevenson pg. َٗٓ.   
A network of fine threads constructed by a spider to catch its prey and secreted نسج العنكبوت: ْ()  from its 

spinnerets; a cobweb of a spinning creature  ّقاموس فرنسي عريب إقبليزم /َِْٓ 
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 ُ(). من خبلؿ ىذا النظاـ الي دكف دفع أية رسـو اشًتاؾفُتُت كاؼبوظاؼبسؤكل

 )إنترنت( النقطة الثالثة: تطبيق قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح

، كىو مرٌكبه من (INTERNET) ةاللغة اإلقبليزي ُبمصطلح إنًتنت لفظ معٌرب أصلو التيٍت، يكتب 
اؼببحث السابق،  ُبكما سبق بياف ذلك   (NET)كالكلمة اليانية:  (INTER)ىل: ك كلمتُت، الكلمة األ

فغٌَت إىل حرؼ اؽبمزة اللغة البلتينية حرؼ صائت،  ُب (I)كًب تعريبو من اعبانب الصوٌب، ألف حرؼ 
ؿ الكلمة، كضعت اغبركة أك  ُباؼبكسورة مرموزة بػ )ًإ(؛ كًفٍػقنا لقاعدة التعريب: "فإذا جاءت األصوات 

 ِ().العربية اؼبقابلة على مهزة"

: )نوف(، ك)تاء(، ُباللغة البلتينية كافقتا حبر  ُب، من حركؼ الكلمة (T)، ك(N) ُبكأما حر 
البلتيٍت يوافق حرؼ: )نوف( العريب، ككذلك  (N)د تعريبهما؛ ألف حرؼ: من حركؼ اللغة العربية، عن

 ّ().البلتيٍت، يوافق حرؼ )تاء( العريب (T)حرؼ، 

نطقونو عند فيلغتها األصلية كال ينطق،  ُبالكلمة  ُبالذم كاف صامتا  (R)كأما حرؼ: 
 (INTENET)نت( بدال من )إنت(INTERNET) تعريب ككتبت حرؼ )راء( فصارت الكلمة )إنًتنت(

اللغة  ُبالعربية بدال من كونو صائتا  ُب( حينئذ ناطق كساكن R(؛ فصار حرؼ )Rبإسقاط حرؼ )
 يلحق الذم التغيَت القاعدة: "كمن ُبريب الكلمة حيث جاء تع ُبكذلك يوافق القاعدة  ْ()،البلتينية
 ُب النطق فقط.لتغيَت كاقع إال أننا قبد أف ىذا ا ٓ()،إنقاصها" أك حركؼ زيادة اؼبعرٌبة بالكلمة

 

 

                                 
 .ُٕص ،ّ، السلسلة ت كالمعلوماتالمكتباك معجم مصطلحات  ،قارم ُ()
 .ِِّص ،األلفاظ الدخيلة كإشكالية الترجمة اللغوية الحضارية، الغيلي ِ()
 . ْٕٓ ص ،طرائق قدماء اللغويين في التعريب اللفظي ،ليلي ّ()
 . ُٕٗص ،أثر الدخيل على العربية الفصحى، مسعود بوب ْ()
  اؼبرجع السابق. ،ليلي ٓ()
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المطلب الثاني: بياف األصل كالداللة الخاصة لمصطلح )إنستغراـ(، كتطبيق قواعد التعريب 
 كربتو ثبلث نقاط عليوكالّدخيل 

 )إنستغراـ( لى: أصل مصطلحك النقطة األ

 ُبكركدىا اللغة العربٌية كير  ُبمن أشهر اؼبصطلحات التقنية الدخيلة  " إنستغراـ"يعترب مصطلح 
سط، كىي ترصبة للكلمة البلتينية كتكتب ىذه الكلمة هبذه اللغة: ك جريدة الشرؽ األ

(INSTAGRAMكىي منحوتة اؼبركب من كلمتُت، األ ،) يل: الكلمة ك(INSTANT)  كمعناىا باللغة
 كتعٍت باللغة (TELEGRAM))كامَتات التصوير الفورم(، كالكلمة اليانية:  أك ُ()العربية: )فورم(
 .(INSTAGRAM)كصبعت ىتُت الكلمتُت لتكوِّف كلمة كاحدة كىي: مصطلح ِ()،العربية: )برقية(

 النقطة الثانية: داللة مصطلح )إنستغراـ(

(، على "تطبيق ؾباين لتبادؿ الصور كشبكة اجتماعية INSTAGRAM))إنستغراـ( ييطلق مصطلح 
ؾبموعة متنوعة  ُبها، كمن ٍب مشاركتها يإلفلًت رقمي  أيضا، يتيح للمستخدمُت التقاط صورة، كإضافة

من خدمات الشبكات االجتماعية، كشبكة إنستغراـ نفسها، كتستخدـ عادة بواسطة كامَتات 
 ّ().اؽباتف اموؿ. . . "

 النقطة الثالثة: تطبيق قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح )إنستغراـ(

، كعند تعريبها (INSTAGRAM)تكتب هبذه اللغة معربة التينية األصل، ك كلمة   )إنستغراـ(مصطلح: 
توافق  (M)ك ،(R)، ك(T)، ك(S)ك،(N)(، كIقبد أف اغبركؼ البلتينية اليت ًب بناء الكلمة هبا كىي: )

اللغة العربية، كىي: حرؼ اؽبمزة اؼبكسورة، كرمزىا )ًإ(، كالنوف، كالسُت، كالتاء،  ُبحركفا موجودة 

                                 
ٍورًٌم: ترصبة  ُ()  .ْٓٗص ،ُج قاموس فرنسي عربي إنجليزم،انظر: ، (instant)(، كترصبة إقبليزية: instantفرنسية: )فػى
 ،قاموس فرنسي عربي إنجليزمانظر:   (Telegram)(، كترصبة إقبليزية:. télégrammeبػىٍرًقيَّة: )تًًلٍغراؼ(، كترصبة فرنسية: ) ِ()

 .ْٖٔص ،ُج
(3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/instagram. Cambridge University press َُِٓ.  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/instagram
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التعريب: "كردبا تركوا االسم على حالو إذا كانت حركفو  ُبلك قوؿ سيبويو كيوافق ذ ُ()،كالراء، كاؼبيم
 ِ().مل يكن" أكمن حركفهم، كاف على بنائهم 

حركة الفتحة عند العرب، فأبقوىا على أصلها  اللغة البلتينية توافق ُب (A)ككذلك حركة   
 تلك القاعدة اؼبذكورة. معسباشيا 

 لو لذلك اضطركا إىل تبديلو حبرؼ فعمدكا إىل فباثل العرب حرؼفليس عند  (G)كأما حرؼ 
 ُبالبلتيٍت، كما ىي القاعدة  (G)و ـبرجا كجعلوه مكاف حرؼ يحرؼ الغُت؛ ألنو أقرب اغبركؼ إل

أم لغة من لغات  ُبكل كلمة دخيلة يراد تعريبها   ُبالتعريب عند عدـ كجود حرؼ فباثل غبرؼ كارد 
األعجمية مع إغباقهم بالعربية غَت اغبركؼ  ُبكا حالو عن حالو األعاجم، قاؿ سيبويو: "كردبا غَت 

 ّ().العربية"

عند بناء الكلمة، كذلك تطبيقا  أيىذا من جانب الصوت، كأما من جانب الصرؼ فلم يغَتكا ش
 ْ() ."...على حالو إذا كانت حركفو  للقاعدة، قاؿ سيبويو: "كردبا تركوا االسم

، كتطبيق قواعد التعريب تكنولوجيلداللة الخاصة لمصطلح المطلب الثالث: بياف األصل كا
 كربتو ثبلث نقاط عليوكالّدخيل 

 لى: أصل مصطلح )تكنولوجي(ك النقطة األ

ىل منهما ك (، كتًتكب من كلمتُت يونانيتُت، فالكلمة األTECHNOLOGYتكتب كلمة تكنولوجي: )
(TECHNO) من:  أصلاللغة اإلقبليزية  ُب، كىي(TEKHNĒ)  الفن أكاإلتقاف  أك اؼبهارة تعٍت،()ٓ 

مزج من اؼبهارات، كاؼبعرفة،   LOGIA)من ) أصلاللغة اإلقبليزية  ُبكىي  (LOGY)كالكلمة األخرل: 
                                 

األلفاظ الدخيلة كإشكالية الترجمة اللغوية  ،الغيليك. ُٕٗ، ص أثر الدخيل على العربية الفصحى ،مسعود بوبو ُ()
 .ِِْ-ِِّص ،الحضارية

  .َّْ، صْ، جّط ،الكتاب سيبويو، ِ()
   اؼبرجع السابق. ّ()
   اؼبرجع السابق. ْ()
()ٓForeman The Thorndike-Barnhart Series، Advanced Dictionary Scptt، Pg.ُُِٗ.  
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ككليهما من يوناف، كما ذكر الباحث قبل قليل، كإذا اجتمعا يكوناف لفظ  ُ()،كالقدرات، كاؼبواد
(TECHNOLOGY) )طريق التعريب على مكتوب باللغة العربية: )تكنولوجي.()ِ 

 النقطة الثانية: داللة مصطلح )تكنولوجي(

خلق األدكات، كتطوير اؼبهارات،  ُبؾبموعة من اؼبعارؼ تستخدـ  علىيدؿ مصطلح تكنولوجي 
 ّ().صبع اؼبواد أككاستخراج 

حل  أككتعرؼ أيضا بأهنا تطبيق العلم )اعبمع بُت اؼبنهج العلمي كاؼبادم( لتلبية ىدؼ 
ة سبيز ىذا اغبجم، إما فيلكائن ما، ككي علىكاؼبقياس ىو كسيلة لتمييل العاقة بُت اغبجم الفمشكلة. 

العلمٌية اؼبتعلِّقة بإنتاج  أكحىصيلة اؼبعرفة الفنيَّة  أكبصرم، كىو ما يسمي بأسلوب اإلنتاج  أكرقمي 
لٌية ككسائل ك اؼبواٌد األذلك إنتاج أدكات اإلنتاج كتوليد الطاقة كاستخراج  ُبالسِّلع كاػبدمات، دبا 

 ْ().األسلحة كاؼبعلومات تكنولوجيت، كتيسمَّى أحياننا العلم التطبيقٌي: أصلاؼبو 

 النقطة الثالثة: تطبيق قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح )تكنولوجي(

ىل منهما ك مركب من كلمتُت يونانيتُت، فالكلمة األ -كما أشار الباحث-مصطلح )تكنولوجي( 
(TECHNO) من:  أصلاللغة اإلقبليزية  ُب، كىي(TEKHNĒ) :كالكلمة األخرل ،(LOGY)  ُبكىي 

مكتوبة  (TECHNOLOGY)كصبعتا فصارتا كلمة كاحدة كىي   LOGIA)من ) أصلاللغة اإلقبليزية 
 ٓ() .طريق التعريب علىباللغة العربية: )تكنولوجي( 

كؼ اليت مل توافق اغبركؼ العربية كقد ًب  تعريبها من جانبها الصوٌب عن طريق تغيَت اغبر 
، بٌدلوه حبرؼ (G)اللغة العربية، ككذلك حرؼ  ُب، فبدلوىا حبرؼ )الكاؼ( اؼبوجود (CH)كىي: 

ألف العرب إمٌنا  -(INSTAGRAM)تعريب مصطلح  ُبكما سبق بيانو -)اعبيم( لتقرب ـبرجهما، 
                                 

()ُForeman The Thorndike-Barnhart Series، Advanced Dictionary Scptt، Pg.ُُِٗ.  
 .ِِـ، صَُِٓمارس سنة  ٗشرؽ األكسط اليومية، جريدة ال ِ()
  .ِٕٗص ،ُج، ُطمعجم اللغة العربية المعاصرة، أضبد ـبتار،  ّ()
  اؼبرجع السابق. ْ()
()ٓibid, Pg.ُُِٗ.  
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قية حركؼ كلمة كب ُ()،لبتة"أ يغٌَتكف من اغبركؼ األعجمية ما ليس من حركفهم
(TECHNOLOGY موافقة باغبركؼ اؼبوجودة )اللغة العربية. ُب 

ة فقد حسبها العلماء معرٌبة ؼبا استخدمها العرب كقاسوىا على كبلمها فيناحية الصر الكأما من 
 ِ().فصارت بذلك كلمة عربية، قاؿ ابن جٌٍت: " ما قيس على كبلـ العرب فهو من كبلـ العرب"

ياف األصل كالداللة الخاصة لمصطلح تلفزيوف، كتطبيق قواعد التعريب المطلب الرابع: ب
 كتحتو ثالث نقاط عليهاكالّدخيل 

 لى: أصل مصطلح )تلفزيوف(ك النقطة األ

ونانية يلا(TĒLE) كىو مركب من (TELEVISION)تلفزيوف لفظ معٌرب أصلو فرنسي يكتب ىكذا: 
كضع لو  ْ()،كىي التينية كمعناىا: الرؤية (VIDERE)الفرنسية كأصلها (VISION) ك ّ()،دبعٌت: البعيد

، فعٌرب ككتب (TELEVISION)اللغة إقبليزيا  ُبعلماء اللغة كلمة اؼبرناة كالرائي، يكتب 
(TELEVISION).()ٓ 

 النقطة الثانية: داللة مصطلح )تلفزيوف(

برامج صور الستقباؿ جهاز إلكًتكين  علىلفظ معٌرب يطلق  (TELEVISION)مصطلح تلفزيوف 
الشاشة  علىر الصور كاألفبلـ هاألمواج اؽبرتزٌية، تظ أككأصوات كأفبلـ بواسطة األمواج الكهربٌية 

 ة.زيونيفيإرساؿ الربامج التل علىمشرفة فيزنية، كؽبا ؿبطة مسرحٌية تل
()ٔ 

                                 
  .َّّ، صْ، جّ. طالكتاب سيبويو، ُ()
 .ّٖٓص ،ُج ،الخصائص ،ابن جٍت ِ()
()ّForeman The Thorndike-Barnhart Series، Advanced Dictionary Scptt، Pg.َُُّ.  
 .َٖٓص ،قاموس أكسفورد الحديث لدراسي اللغة اإلنكليزية ْ()
 .ْٕٗص ،اؼبرجع السابق ٓ()
 .ِٖٗ، صُ، جمعجم اللغة العربية المعاصر أضبد ـبتار، ٔ()
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 النقطة الثالثة: تطبيق قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح )تلفزيوف(

كطريقة  (TELEVISION)كتب هبذه اللغة كي من أصل اللغة الفرنسية زيوف لفظ معٌربمصطلح تلف
ما  إىل البلتينية، (N)، ك(L)، ك(T)تعريبو أف العرب ؼبا أرادت تعريب ىذه الكلمة نقلت حركؼ 

يقابلها من اغبركؼ العربية كاليت ىي: حرؼ )التاء(، ك)البلـ(، ك)النوف( ألهنا ىي اغبركؼ اليت 
العربية حركفا فباثبل ؽبما حىت يتم مقابلتهما هبما فبٌدلوا  ُب، فليس (S)، ك(V)سباثلها، كأما حرفا 

اؼبخرج، ككذلك جعلوا  ُبحبرؼ )الزام(، لتقارهبما  (S)حبرؼ )الفاء(، كما بدلوا حرؼ  (V)حرؼ 
غَت موجودة  (I)أف حركة إال  غبركة الكسرة اليت ترمز ىكذا: )ػػػػػػػػػػػػػػػػًػػػػػػػػػػػػػػ(، ُت، مقابلت(I)، ك(E)حركيت 

، مقابلة غبركة الٌضٌمة اليت (O)كما جعلوا حركة النطق لذلك اكتفوا هبا،   ُباألصل كلكن تناسبها  ُب
األعجمية  ُبالقاعدة: "كردبا غَتكا حالو عن حالو  ُبذلك مطابقة ؼبا كرد  ،ُ()ترمز ىكذا: )ػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػ(

اغبركؼ العربية، فأبدلوا مكاف اغبرؼ الذم ىو للعرب عربينا غَته، كغَتكا مع إغباقهم بالعربية غَت 
 ِ().اغبركة. . . "

أربعة مقاطع كمل يغٌَتكا منها شيئنا فًتكوىا   علىتركتها  (TELEVISION)كعند بناء الكلمة:   
ناء كبلمهم القاعدة: ". . . فردبا أغبقوهي بب ُبكما ىي ؼبوافقتهم بذلك فأغبقوه بكبلمهم، كما جاء 

  ككبل األمرين جائز. ّ().كردبا مل يلحقوه. . . "

كتطبيق قواعد التعريب ، المطلب الخامس: بياف األصل كالداللة الخاصة لمصطلح تليفوف
 كتحتو ثالث نقاط عليهاكالّدخيل 

 لى: أصل مصطلح )تليفوف(ك النقطة األ

كأخرل  ْ().ونانية دبعٌت البعيديلا(TĒLĒ) ىل مها أك ، البلتينيةلغة  ُبتليفوف لفظ مركب من كلمتُت 

                                 
 .ِِْ-ِِّ، صأثر الدخيل على العربية الفصحى ،مسعود بوبو ُ()
  .َّْ، صْ، جّط ،الكتاب سيبويو، ِ()
 .َّْ - َّّصاؼبرجع السابق،  ّ()
()ْForeman The Thorndike-Barnhart Series، Advanced Dictionary Scptt، Pg.َُُّ.  
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PHŌNĒ كعند دمج الكلمتُت يصبح  ُ()،كتعٍت الصوت البلتينية(TELEPHONE) اللغة  ُب
 ِ().، فعرٌبت ككتبت تليفوفاإلقبليزية

 النقطة الثانية: داللة مصطلح )تليفوف(

فورم بُت  جهاز يستخدـ لنقل الصوت بشكل أكآلة  على، (TELEPHONE)يطلق مصطلح تليفوف 
اتصاؿ  أك دبكاؼبة التلفونية فُتاغبوار الذم يقـو بُت الطر  أكمكانُت متصلُت، كيسمي اؼبكاؼبة 

 ّ().فياؽبات

 النقطة الثالثة: تطبيق قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح )تليفوف(

عند يونانية ك  (PHŌNĒ)من لغة التينية كأخرل   (TĒLE)ىل: ك تليفوف لفظ مركب من كلمتُت فاأل
اللغة اإلقبليزية، فعرٌبت، كًب تعريبها من اعبانب  ُب (TELEPHONE)دمج الكلمتُت تصبحاف كلمة: 

 ُبما يقابلها من اغبركؼ اؼبوجودة  إىلنٌقلت  البلتينية، (N)، ك(L)ك ،(T)الصوٌب فقط؛ ألف حركؼ 
، كما يقابل البلتينيةلغة من حركؼ ال (T)اللغة العربية حرؼ  ُباللغة العربٌية؛ إذ تقابل حرؼ )التاء( 

، كترمز ىذه البلتينية ُب (N) العربية حرؼ ُب، ككذلك يقابل حرؼ )النوف( (L)حرؼ )البلـ( حرؼ 
 ُبفهو حرؼ مزدكج ليس لو مقابل  (PH)اللغة العربية بػ: )ت( ك)ؿ( ك)ف(، كأما حرؼ  ُباغبركؼ 

، (O)، ك(E) اػ: )ؼ(، ككذلك اغبركت( اؼبرموز باللغة العربية إال أف العرب بٌدلتو حبرؼ )الفاء
ف قوبلتا دبا يناسبهما من اغبركات العربية كىي حركة الكسرة اؼبرموزة بػ: )ػػػػػػػػػػػػًػػػػػػػػػ( كىي اغبركة اتالبلتيني

ػػػػ( تناسب حركة البلتينية (E)اليت تناسب حركة  ػػػ ػػػ ػػػيػ  البلتينية (O) ، كما أف حركة الضمة اؼبرموزة بػ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فلم حيدث شيئا ؽبذا اؼبصطلح  ُبأيضنا فقوبلت هبا، ىذا من اعبانب الصوٌب كأما من اعبانب  الصر 

ىيئتو، كذلك يوافق قوؿ ابن  علىىل كقاستو ك لغتو األ ُبعند التعريب حيث تركتو العرب كما ىو 
شهاب الدين اػبفاجي و يلإككما ذىب  ْ().جٍت: "ما قيس على كبلـ العرب فهو من كبلـ العرب"

                                 
()ُ  Foreman, Advanced Dictionary, The Thorndike-Barnhart Series, pg. 832-833. 
 .ُِـ، صَُِٓمارس سنة  ٗجريدة الشرؽ األكسط اليومية،  ِ()
()ّ ibid, pg. 1587. 
 .ّٖٓص ،ُج ،الخصائصابن جٍت،  ْ()
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   ُ().حيث يقوؿ: "أٌف اؼبعٌرب إذا كاف مركبا أبقي على حالو ألٌنو ظباعي"

المطلب السادس: بياف األصل كالداللة الخاصة لمصطلح تويتر، كتطبيق قواعد التعريب 
 كربتو ثبلث نقاط عليوكالّدخيل 

 لى: أصل مصطلح )تويتر(ك النقطة األ

اللغة العربٌية، كىو ترصبة لكلمة التينية  ُبطلحات التقنية الدخيلة من اؼبص تويتر(يعترب مصطلح )
(TWITTER)  اسمكىو مصدر كيكوف  ِ().صوت عصفور، كمعناىا باللغة العربٌية: )التغرد( إىلإشارة 

بعض اجملبلت كالنشرات إذ اعترب أف اإلنساف حينما يػيتػىػوِّت  ُبفاعل دبعٌت اؼبغٌرد، كردبا لوحظ ذلك 
 ّ()."يعٌت اؼبغٌرد (TWITTER)مكننا القوؿ بأف مصطلح: فييػيغػىػرِّد! فكأنو 

 النقطة الثانية: داللة مصطلح )تويتر(

جتماعي يت تقدـ خدمات ؾبانية للتواصل االعلى أحد اؼبواقع ال (TWITTER)ييطلق مصطلح "تويًت" 
شكل تدكينات  ُبحياهتم  ُبكالتدكين اؼبصغر كالذم يسمح للمستخدمُت بإرساؿ أىم اللحظات 

العامل كلو حسب اختيار اػبصوصية اليت  أكنصية إىل صفحة كاحدة حيث يقرأىا كل أصدقاؤىم 
، كالربيد اإللكًتكين، كىو (SMS)تفضلها، كيتم التواصل بوسائل عديدة ميبلن، الرسائل القصَتة 

اؼبوقع  حاسوب كعن طريق ُبمتصفح اإلنًتنت ك  ُب أكىواتف نقاؿ  ُب امج جاىز تركبونبر 
 ْ().اؼبباشرة"

 

 

                                 
 .َّص ،ُط ،شفاء الغليل في حل مقفل خليل ،اؼبكناسي ُ()
 .َّْص ،ُج ،ِط ،القاموس المحيط ،مآباد الفَتكز ِ()
()ّEdosomwan S.، prakasan S. k.، Kouame D.، Watson J. and Seymour T. 2111،  Minot State University، The 

History of Social Media and its Impact on Business. The journal of Applied Management and  

Entrepreneurship، Vol. ُٔ، No.ّ.  
 اؼبرجع السابق. ْ()
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 النقطة الثالثة: تطبيق قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح )تويتر(

حركؼ ىذه  ُبحدييها، فطريقة تعريبو نظركا  ُبعرٌبتو العرب كجعلتو  التيٍتمصطلح )تويًت( لفظ 
 دةاغبركؼ اؼبوجو  على، فقابلوىا (R)، ك(W)، ك(T)كأخذكا حرؼ  (TWITTER) البلتينيةالكلمة 

( كا، يوافقو حرؼ )الو (W)، يوافقو حرؼ )التاء(، كما أف حرؼ (T)لغتهم فوجدكا أف حرؼ  ُب
، يوافقو حرؼ )الراء(، كرمز ىذه اغبركؼ ىي: )ت(، ك)ك(، ك)ر(، إال أف حرؼ (R)ككذلك حرؼ 

عريب، ، كلكن العرب ذبهر هبا عند التالبلتينيةاللغة  ُب (TWITTER)الراء ال يظهر عند النطق بكلمة 
اء( اؼبدية اؼبرموزة يلاكضعوا ؽبما ما يقابلهما من اغبركات العربية كىي حركة: ) ،(E)، ك(I)كأما حركات 

كسط  ُب، ؼبا كانا (E)، كما أف حركة الفتحة )ػػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػ( تناسب حركة (I)بػ: )م( كىي تناسب حركة 
 ُ() .الكلمة

مل  أكلى حالو إذا كانت حركفو من حركفهم، كاف على بنائهم ع سمقاؿ سيبويو: "كردبا تركوا اال
ِ().يكن"

 بناء الكلمة.ُب  شيأىذا من جانب الصوت، كأما من جانب الصرؼ فلم يغَتكا  

 التعريب قواعد تطبيق مع )غوغل( لمصطلح الخاصة كالداللة األصل بياف: المطلب السابع
 نقاط ثبلث كربتو وعلي

 ( ح )غوغلمصطل أصلى: لك األ النقطة

 الكلمة ىذه اإلقبليزية، كتكتب اللغة ُب كاستخدمت البلتينيةاللغة  منغوغل( أصل مصطلح ) إف
 من جامعة )كوؼببيا( من كازنر( رياضيات )إدكارد عامل ظبعها كلمة ، كىي(GOOGLE)اللغة:  هبذه
ليفسرىا  دادعلتمييل بعض األ أعواـ، يستخدمو ز تسعةك اكىو صغَت ال جي (SIRIOTTA) أخيو ابن

الصغَت:  فأجاب جدا كبَت رقم لوصف كلمة تقوؿ أف ديكن بكلمات فسألو: "كيف
 اؼببيعات أفضل حقق كتابا العامل ذلك حىت أصدر بذلك )غوغل( موقع كاستقر GOOGOL"غوغوؿ

 يد على الكلمة ىذه تطور ، كًبٌ MATHEMATICS AND THE IMAGINATION ىو كقتها

                                 
 .ُٕٗ، صأثر الدخيل على العربية الفصحى ،مسعود بوب  ُ()
  .َّْ-َّّ، صْ، جّط، الكتاب سيبويو، ِ()
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 (GOOGLE)لتصبح قليبل تعديلها بعد الكلمة اسم ربت راألشه أصبح حبث ؿبرؾ سمؤس
()ُ 

 ِ() .)غوغل( العربية باللغة كتكتب

 داللة مصطلح )غوغل(ة: الثاني النقطة

 ما على شيأ أك ما حوؿ شخص معلومات على للحصوؿ رظبي حبث على مصطلح )غوغل( يدؿ
 ؿبرؾ من ل(، كاؼبلكية)جوج من اؼبنشأ 1991S البحث )غوغل( ؿبرؾ االنًتنت باستخداـ شبكة

 ُب متخصصة اعبنسيات متعددة أمريكية شركة على غوغل اسم يطلق اإلنًتنت، كما على البحث
نًتنت، اإل شبكة على اإلعبلف التقنيات ىذه باإلنًتنت، كتشمل اؼبتصلة كاؼبنتجات اػبدمات

ّ().تالسحابية، كالربؾبيا كالبحث، كاغبوسبة


 لتعريب كالدخيل على مصطلح )غوغل(ا قواعد الثالثة: تطبيق النقطة

 (G) البلتيٍت اغبرؼ غَتكا وتعريب حدييها، فطريقة ُب كجعلتو العرب عرٌبتو التيٍت لفظ غوغل مصطلح
 قواعد تطبيق ُببلـ كال عند ذلك الباحث شرح كما لو حركفهم حبرؼ فباثبلن  ُبلعدـ كجوده عندىم 

العريب،  حرؼ )البلـ( إىل، البلتينية (L) ا حرؼالتعريب كالدخيل على مصطلح )إستغراـ(، ٍب نقلو 
إىل ما كعٌودكا  (E) هما، كما أسقطوا حركة الرباد ـبرج( اؼبدية اكبػ: )الو  (OO)بدلوا حركة ككذلك 

ػػ(ترمز ىكذا: )ػػػػػػػػٍ  وفكسال وعندىم كى بهاساني  على سماال تركوا سيبويو: "كردبا قاؿ ؼبا كفقا ْ().ػػػػػػػػػ
 من الصوت، كأما جانب من يكن". ىذا مل أك بنائهم على حركفهم، كاف من حركفو نتكا إذا حالو

  الكلمة. بناء ُب شيئنا يغَتكا فلم الصرؼ جانب

 

                                 
                                    رابط: ،Googleىل تعلم ما ىو معنى كلمة  ة.دين برس الصفحة الرئيشي  ُ()

http://yemen-press.com/newsُِْٕٗ.html 
 .  ِّـ، صَُِٓمارس سنة  ُْجريدة الشرؽ األكسط اليومية،   ِ()

      ()ّ  Oxford Advanced Leaner’s Dictionary 7th edition، editors Sally Wehmeier، Colin Mclntosh…، pg. َٕٔ 
 . ُٕٗص ،أثر الدخيل على العربية الفصحى ،مسعود بوب ْ()

 الفصل الثاني

 اإلطار النظرم

 تاريخ جريدة الشرؽ األكسط

 دراسة السابقةال

http://yemen-press.com/news19274.html
http://yemen-press.com/news19274.html
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المطلب الثامن: بياف األصل كالداللة الخاصة لمصطلح فيديو، كتطبيق قواعد التعريب 
 كالّدخيل عليها كتحتو ثالث نقاط

 ديو(يفلى: أصل مصطلح )ك النقطة األ

دبعٌت: تشاىد   (VIDERE)ديو( لفظ تقٍت معرَّبه أصلو التيٍت، كيكتب هبذه اللغة: فييعترب مصطلح )
شكل  ُبفعرٌبتو العرب، فهو معلومات  (VIDEO)اللغة اإلقبليزية:  ُبكتكتب  ُ()،شيئنا كتسمع صوتو

 ِ().سوالوقت نف ُبالصوت كالصورة كاغبركة معا  علىصور متحركة، حركة كلية ربتوم 

 ديو(فيالنقطة الثانية: داللة مصطلح )

ديو على جهاز يسٌجل اؼبناسبات كاألحداث صوتنا كصورة على أشرطة فبغنطة، كيقـو في اسميطلق 
كيأٌب دبعٍت اؼبشهد  ّ()،على شاشة عرض سينمائٌية أكبعرض ما سيجِّل على ىذه األشرطة تلفزيونيِّا 

 ْ().اؼبرئي )أفبلـ( نفسو

 ديو(فيثة: تطبيق قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح )النقطة الثال

ديو(، في، عرٌبتو العرب ككتبتو )(VIDERE)تقٍت معرَّبه أصلو البلتيٍت  لفظ أنو ديوفييعترب مصطلح 
اللغة العربية كىو حرؼ  ُبو ـبرجا يإلأقرب إىل حرؼ  البلتيٍت غٌَت  (V)كطريقة تعريبو: أف حرؼ 

(؛ لعدـ كجود حرؼ يقابلو، كقد  قاؿ سيبويو: "كيبدلوف من اغبرؼ الذم )الفاء( اؼبرموز ىكذا: )ؼ
بُت الباء كالفاء: الفاء كبو: الفرند، كالفندؽ. كردبا أبدلوا الباء ألهنما قريبتاف صبيعنا، قاؿ بعضهم: 

 ٓ().الربند"
ليست من اء األعجمية بتبديل اغبركؼ اليت ظبقي: "اعلم أهٌنم كيَتا ما يغَتكف األيلاكقاؿ اعبو 

                                 
()ُ Oxford dictionary of English second edition، edited by Catherine soanes Angus Stevenson، pg. 1964.    
    ق.اؼبرجع الساب ِ()
ـ اليت تيعرض على الشَّاشة البيضاء أماـ النَّاظرين كيطلق عليو الفٌن السَّابع "فيلم/ تصوير سينمائيٌ ( ّ)  -فٌن إنتاج كإخراج األفبل

 .ُُِٓص ،ِج ،معجم اللغة العربية المعاصرة أضبد ـبتار، حفلة سينمائٌية".
 .ُٕٗٓص ،ْج ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،أضبد ـبتار ْ()
  .َّٔ، صْ، جّط ،الكتاب سيبويو،  ٓ()
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 ُ().أقرهبا ـبرجا، كردٌبا أبدلوا ما بعيد ـبرجو أيضا" إىلحركفهم 

( اؼبدية اؼبرموزة بػ: )م(، كما أهنا من الصوائت للكسرة، الياء، تناسب حركة )(I)كأما حركة   
مقابل حرؼ )الٌداؿ( اؼبرموز بػ: )د( إال أنو ساكن عند التعريب بدال من الكسرة اليت  (D)كحرؼ 
شكلها  ُبعند النطق بالكلمة  YO)ينطق ) البلتيٍت (O)، كأما صوت البلتينية (E)ركة تقابل ح
لغتها األصلية ككتبتها  ُبفهو دبيابة الضٌمة عند التعريب كلكن العرب تنطقها كما ىي  البلتيٍت

 ىذا من الناحية الصوت. ِ()،)يػيٍو(

ية بنية الكلمة حح من نايَت عند تعريب ىذا اؼبصطلناحية الصرؼ فقد ًٌب التغكأما من 
عند العلماء؛ ألف العرب  ةعند التعريب، كىذه ىي القاعدة اؼبألوف ةفيزاف الصر ك كأغبقت دبا يوافق األ

تلحق الكلمة ببنائها إذا أرادت تعريبها، يقاؿ: "ؼبا أرادكا أف يعربوه أغبقوه ببناء كبلمهم كما يلحقوف 
ّ().اغبركؼ باغبركؼ العربية"

 

: بياف األصل كالداللة الخاصة لمصطلح فيسبوؾ، كتطبيق قواعد التعريب المطلب التاسع
 كالدخيل عليها كتحتو ثالث نقاط

 النقطة األكلى: أصل مصطلح )فيسبوؾ(

، من أشهر مصطلحات التقنية الدخيلة ُب اللغة العربٌية اليت كير كركدىا (يعترب مصطلح )فيسبوؾ
التينية منحوتة مركبة من كلمتُت، األكيل: كلمة ُب جريدة الشرؽ األكسط، كىو ترصبة لكلمة 

(FACE) )كاليانية: كلمة  ْ()،كمعناىا ُب اللغة العربية: )كجو(BOOK)  :كتعٍت ُب اللغة العربية
كيكتب (، نت كلمة كاحدة كىي ىذا اؼبصطلح: )فيسبوؾفجمعت إحدامها بأخرل ككوِّ  ٓ()،)كتاب(

 (FACEBOOK)باللغة اإلقبليزية ىكذا:. 

                                 
 .ُِّص ،أثر الدخيل علي العربية الفصحي في عصر اإلجتجاجمسعود بوبو،  ُ()
 .ِِْ-ِِّص ،األلفاظ الدخيلة كإشكالية الترجمة اللغوية الحضارية عبد اجمليد ِ()
  .َّٔ، صْ، جّط ،الكتاب سيبويو، ّ()
 .ِٖٕص ،اإلنكليزيةقاموس أكسفورد الحديث لدراسي اللغة  ْ()
 .ُٖص ،اؼبرجع السابق ٓ()
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 لنقطة الثانية: داللة مصطلح )فيسبوؾ(ا

طريقة من طرؽ اتصاالت اغبديية عرب إنًتنت، يتاح  (FACEBOOK)يعد مصطلح فيسبوؾ 
هم، كما ديكن ربديث ملفاهتم يللمستخدمُت إضافة أصدقاء إىل قائمة أصدقائهم كإرساؿ الرسائل إل

 ُ()،الشخصية كتعريف األصدقاء بأنفسهم"

 قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح )فيسبوؾ( النقطة الثالثة: تطبيق

كلمة فيسبوؾ كلمة التينية ًب تعريبها كما شرح الباحث على أهنا مركبة من كلمتُت، فكلمة األكيل  
(FACE)  ُب اللغة البلتينية كتنطق هبذه اللغة البلتينية(FEIS) فجعلوا اغبركة اؼبزدكجة ،(EI)  اليت ُب

اء( اؼبدية )م( عند التعريب، كذلك ُب )فػػػػػ م ػػػػػس(، كنرل تغَت حاؿ يلاكسط الكلمة مقابلة غبركة )
 و كما قاؿ سيبويو:يعلى سبيل تطبيق قاعدة التعريب عل االلفظ من الكلمة البلتينية عند إرادة تعريبه

 ِ().األعجمية مع إغباقهم بالعربية غَت اغبركؼ العربية" ُب"كردبا غَتكا حالو عن حالو 

، البلتينية كما أشار الباحث قبل قليل كأنو (FACE)كلمة   ُب، البلتيٍت (C)رؼ كأما ح  
جعلونو فيذلك حرؼ )السُت( عند العرب  اللغة البلتينية، كيوافق ُب (S)كلكن ينطق  (C)يكتب 

 ّ().)س(

ها حركة مزدكجة فيالبلتينية، ك   (BOOK)ىذا اؼبصطلح ىي كلمة: كأما الكلمة اليانية من 
(OO) ُبكذلك   ْ()،( اؼبديةكاتقابل حركة )الو  اليت (BOOK)كلتا الكلمتُت   ُبكؼ ر ، كأما سائر اغب

(FACE)ك ،(BOOK)قوؿ  ُببق ذلك ساللغة العربية عند التعريب، كما  ُبتها لمقاب ، كافق
 ٓ().ويسيبو 

                                 
()ُEdosomwan S.، prakasan S. k.، 2111،  Minot State University، The History of Social Media and its Impact 

on Business  
  .َّْ، صْ، جّط ،الكتاب سيبويو، ِ()      

 .ِِْ-ِِّص ،وية الحضاريةاأللفاظ الدخيلة كإشكالية الترجمة اللغ ،عبد اجمليد ّ()
  .َّْ، صْ، جّط سيبويو،  ْ()
 اؼبرجع السابق. ٓ()
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غتو ل ُبفقد تركوا ىذا اؼبصطلح كما ىو موجود  ُب، كأما من اعبانب الصر ىذا من اعبانب الصوٌب
ُ() .و شيئنا، كذلك كفقا لقاعدة التعريب اليت سبق بياهنافيفلم يغَتكا  ةاألصلي

 

التعريب  قواعد كتطبيق  (المصطلح )كامير  الخاصة كالداللة األصل العاشر: بياف المطلب
 نقاط. ثالث كتحتو وعليكالدخيل 

  مصطلح )كامير( لى: أصلك األ النقطة

 CAMERA)أيبسقورا(، كتكتب باللغة الآلتيتية  تعرب بػ: )قامَتا( التيٍت األصل، امصطلح )كامَت  إف
OBSCURA)اؼبظلمة(،  لػ: )الغرفة ترصبة كىي ِ() ،اؼبغلق( اؼبظلم ، كمعناىا باللغة العربية: )اؼبكاف
اللغة:  اإلقبليزية بعد أف قطعت منها الشق الياين فصارت تكتب هبذه اللغة ُب كاستخدمت

(CAMERA) دكية(يلا التصوير كمعناىا: )آلة.()ّ 

 (امصطلح )كامير  الثانية: داللة النقطة

 الصور، كاألفبلـ شكل ُب اؼبرئية الصور لتسجيل جهاز على (CAMERA) كامَت مصطلح يدؿ
 ْ().ديوفيال إشارات أكالسينمائية، 

 مصطلح )كامير( على المعّرب قواعد : تطبيقالثالثة النقطة

نقل اغبرؼ   حدييها عن طريق تغيَت بعض حركفها ُب كجعلتو ربالع ( كلمة عرٌبتهاا)كامَت  مصطلح
اللغة اإلقبليزية إىل اغبرؼ العريب اؼبقابل لو: )الكاؼ( اؼبرموز بػ"  ُب( K، كالذم ينطق )(C)البلتيٍت 

اللغة العربية مقابلة تامة؛ إذ  ُب فُت(، البلتينيتُت اللتُت تقابلهما حر R، ك)(M): ُب)كػ( ككذلك حرك 
البلتيٍت يقابلو حرؼ  (Rالبلتيٍت يقابلو حرؼ )اؼبيم( اؼبرموز بػ: )ـ(، ككذلك حرؼ ) (M) أف حرؼ

  (E)، كحركةبعدىا ألف فبدكد حركة الفتحة جعلوىا مقابل (A) ةحرك )الراء( اؼبرموز بػ: )ر(، كىكذا

                                 
  .َّْ، صْ، جّط سيبويو،  ُ()
()ِForeman The Thorndike-Barnhart Series، Advanced Dictionary Scptt، Pg.ُٓٗ.  
  .رجع السابقاؼب ّ()      
 .رجع السابقاؼب ْ()      
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 تركوا يو: "كردباسيبو  قوؿ ككتبت )كامَت(، كاف ىذا كفق ُ()،اليت بعدىا ياء مديةحبركة الكسرة  قابلوىا
 جانب من . ىذا"يكن مل أك بنائهم على حركفهم، كاف من حركفو كانت إذا حالو على االسم

 الكلمة. البناء ُب شيأ يغَتكا فلم الصرؼ جانب من الصوت، كأما

المطلب الحادم عشر: بياف األصل كالداللة الخاصة لمصطلح كومبيوتر، كتطبيق قواعد 
 تو ثالث نقاطالتعريب كالدخيل عليو كتح

 لى: أصل مصطلح )كومبيوتر(ك النقطة األ

كتعٍت:  (COMPUTE)يل ك مشتق من كلمتُت األ (COMPUTER)مصطلح كومبيوتر لفظ التيٍت: 
فكوَّنت  ّ().كىي الحقة، كاليت تعٍت صاحب الشأف (-ER)كاليانية:  ِ()،حيصي أكيعٌد  أكحيسب 

 ْ().الذم يعد كحيصي كحيسبتعٍت اعبهاز   COMPUTER)هبما كلمة كاحدة كىي: 

 النقطة الثانية: داللة مصطلح داللة مصطلح )كومبيوتر(

حيتوم على قطع حديدم ككوابل، كيعمل  الذمعلى جهاز  (COMPUTER)يطلق اسم كومبيوتر 
 أكعلى ىيئة إشارات كهربية إلكًتكنية الستقباؿ البيانات كاؼبعلومات كبيها كاسًتجاعها كحسابتها 

عاعبة، قيقة كسريعة كاختزاهنا حيفظها كيقدِّمها عند اغباجة، كبدكف تدخل بشرم أثناء اؼبد ُبتوثيقها 
كربتوم قدراهتا على استخداـ الوسائل اؼبتعددة، ميل اؼبزج كالتعامل مع النص كالصورة كالصوت معا 

ؼ نوع لغة خاٌصة تستعمل مفردات قريبة من اللغة اإلقبليزٌية زبتلف باختبل وُب الوقت نفسو، كل
 ٓ().الربؾبة

                                 
 . ُٕٗ، صلى العربية الفصحىأثر الدخيل ع مسعود بوبو، ُ()
   .ُٔٓص، قاموس أكسفورد الحديث لدراسي اللغة اإلنكليزية ِ()
 . ِّٔص  ،رجع السابقاؼب ّ()      

()ْForeman The Thorndike-Barnhart Series، Advanced Dictionary Scptt، Pg. ِِٖ.  
 .ُِِص ،معجم مصطلحات المكتبات كالمعلوماتقارم،  ٓ()
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 النقطة الثالثة: تطبيق قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح )كومبيوتر(

لغتها، كىو مصطلح التيٍت  ُبعرٌبت العرب مصطلح كومبيوتر كما كانت تعٌرب كل لفظ دخيل 
 (COMPUTE)يل ك فنجد أنو مشتق من كلمتُت األ (COMPUTER)يكتب باللغة اإلقبليزية ىكذا: 

 ُب( Kكالذم ينطق ) ،(C)، كًٌب تعريبو على طريقة نقل اغبرؼ البلتيٍت (ER)لبلحقة كىي: كاليانية ا
اللغة اإلقبليزية إىل اغبرؼ العريب اؼبقابل لو: )الكاؼ( اؼبرموز بػ" )كػ(، كىكذا بقية اغبركؼ اليت ىي: 

(M)ك ،(P) ،ك(T)  ؼ البلتينية اليت تقابلها اغبركؼ العربية مقابلة تامة؛ إذ أف حر(M)  البلتيٍت يقابلو
لعدـ  (باء( اؼبرموز بػ: )بب حرؼ )الساتنالبلتيٍت  (P)حرؼ )اؼبيم( اؼبرموز بػ: )ـ(، ككذلك حرؼ 

؛ إال ُ() البلتيٍت يقابلو حرؼ )التاء( اؼبرموز بػ: )ت( (T)، كما أف حرؼ اغبركؼ العربية ُبما يقالبها 
اء لتناسب حرؼ الباء، ككذلك ؼ العربية فبدلوىا باليُب اغبرك البلتينية فليس ؽبا مقابل ( U) كةأف حر 

ح جعلتو العرب صائتا عند النطق اللغة اؼبنقولة منها ىذا االصطبل ُب( الذم كاف صامتا R)حرؼ 
 بالكلمة، ككتبت )كومبيوتر(.

  أم بناء ِ()بناء الكلمة تركوىا على بنائها، ىذا كما قاؿ الفرٌاء: "يػيبٍػٌتى االسم الفارسي ُبكأما 
و شهاب الدين اػبفاجي فقاؿ: "أٌف اؼبعٌرب يإلكإىل ىذا ذىب  ّ()،كاف إذا مل خيرج عن أبنية العرب"

 ْ().إذا كاف مركبا أبقي على حالو ألٌنو ظباعي. . . "

 

 

 

 

                                 
 . ُٕٗص ،أثر الدخيل على العربية الفصحى ،ود بوبومسع ُ()
 .أم األجنيب ِ()
 . ُْٓص ،طريقة القدماء في التعريب الّلفظي ،ليلي ّ()
 .ُّص ،ُط ،شفاء الغليل في حل مقفل خليل ،اؼبكناسي ْ()



 

61 

 

المطلب الثاني عشر: بياف األصل كالداللة الخاصة لمصطلح يوتيوب، كتطبيق قواعد التعريب 
 اطكتحتو ثالث نق عليوكالدخيل 

 لى: أصل مصطلح )يوتيوب(ك النقطة األ

اللغة العربٌية اليت   ُبمن أشهر مصطلحات التقنية الدخيلة  (YOUTUBE) (يوتيوب)يعترب مصطلح 
يل:  ك سط، كىو ترصبة لكلمة لبلتينية منحوتة مركبة من كلمتُت، فاألك جريدة الشرؽ األ ُبكير كركدىا 

كمعناىا باللغة العربية:  (TUBE)كاليانية: كلمة  ُ()،كمعناىا باللغة العربية: )أنت( (YOU)كلمة: 
 .(YOUTUBE) (يوتيوب)، فجمعا لتكوين كلمة كاحدة كىي: ِ()(قناة)

 النقطة الثانية: داللة مصطلح )يوتيوب(

على موقع كيب الذم يسمح ؼبستخدميو برفع التسجيبلت  (YOUTUBE) (يوتيوب)يطلق اسم 
كغَت ذلك، كؿبتوياتو  عليهااغبي بدؿ التنزيل كمشاركتها كالتعلىق  اؼبرئية ؾبانا كمشاىدهتا عرب البث

 ّ() .ديو اؼبنتج من قبل اؽبواة كغَتىافيتتنوع بُت مقاطع األفبلـ، كالتلفزيوف، كاؼبوسيقى، ال

 النقطة الثالثة: تطبيق قواعد التعريب كالّدخيل على مصطلح )يوتيوب(

 ُباللغة العربٌية الذم كير كركده  ُبلتقنية اؼبعربة يعترب مصطلح )يوتيوب( من أشهر اؼبصطلحات ا
، ًٌب تعريب ىذه الكلمة عن (YOU TUBE)سط، كىو ترصبة للكلمة البلتينية ك جريدة الشرؽ األ

اللغة العربية  ُبكتغيَتىا دبا يقابلها من اغبركؼ  (B)، ك(T)، ك(Y)كىي  طريقة نقل بعض حركفو
، كحرؼ )التاء( يرمز بػػ: )ت( اليت تقابل حرؼ: (Y)رؼ: اء( كرمزه: )م( تقابل حيلاكىي حرؼ )

(T) ، :ككذلك حرؼ )الباء( رمزه ىكذا: )ب(، فقوبل بػػ(B) ٍب إف حركة ،(OU)  اؼبزدكجة نٌقلت إىل
ؿ، ك ( اؼبدية؛ ألف الصوت الياين غلب على الصوت األكاة ؽبا كىي حركة الضمة اؼبرموزة بػػ: )الو لمقاب

                                 
   .ٖٖٓص ،قاموس أكسفورد الحديث لدراسي اللغة اإلنكليزية ُ()
 .   ٔٗٗص ،عربي -زمالمورد قاموس إنكلي ،البعلبكي ِ()
(ّ)Edosomwan S.، prakasan S. k.، Kouame D.، Watson J. and Seymour T.، 2111،  Minot State University، The 

History of Social Media and its Impact on Business، The journal of Applied Management and 

Entrepreneurship، Vol. ُٔ، No.ّ.  
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( اؼبدية عند نطق كااللغة العربية اؼبرموزة بػػ: )الو  ُبدة اليت تقابل حركة الضمة اؼبفر   (U)كأما حركة 
ت ر ككتبت ىكذا: )تًػػػػػػػػػيوب(، فصا ت إىل الكسرة، غَتٌ (TUBE)بالشق الياين من الكلمة كىو لفظ 

 ُ().الكلمة )يوتيوب( عند التعريب

بعد  قت العرب بناء الكلمة ببنائهافقد أغب ُبىذا من اعبانب الصوٌب، كأما من اعبانب الصر   
تابع ؼبا قالو سيبويو: " ؼبا أرادكا أف يعربوه أغبقوه ببناء كبلمهم كما كزهنا كما سبق بيانو،  ُبتغيَت 

 ِ().يلحقوف اغبركؼ باغبركؼ العربية"

توضيح ما ذكره من بياف أصل الكلمات ك ؿ منهما لبياف ك  األكسيذكر الباحث اعبدكلُت
ة تطبيق قواعد التعريب على أشهر األلفاظ اؼبعربة فيكي  ، كالياين لتوضيحاػباصة تهالكدالاؼبعربة 

 النتيجة على ذلك. سط مع ذكرك جريدة الشرؽ األ ُبكالدخيلة الواردة 

كالدخيلة الواردة ُب جريدة الشرؽ األكسط كذكر  لبياف أصل الكلمات اؼبعربة: ( ٖرقم )جدكؿ 
 اػباصة تهادالل

 
 رقم

 
 الكلمات

 
 أصلها

 
 داللتها

 قبل التعريب المعربة
 إنًتنت  .ُ

INTERNET
شبكة عنكبوتية منظمة لتبادؿ كمشاركة  ةالتيني

 اؼبعلومات
 إنستغراـ  .ِ

INSTAGRAM
تطبيق ؾباين لتبادؿ الصور كشبكة  ةالتيني

 اجتماعية
 تكنولوجي  .ّ

TECHNOLOGY
خلق  ُبؾبموعة من اؼبعارؼ تستخدـ  ةيوناني

ت، كتطوير اؼبهارات، كاستخراج األدكا

                                 
ة  ،عبد اجمليد. ك ُٕٗص ،أثر الدخيل على العربية الفصحى ،د بوبومسعو  ُ() األلفاظ الدخيلة كإشكالية الترجمة اللغوي

 .ِِْ-ِِّص ،الحضارية
  .َّْ، صْ، جّط ،الكتاب سيبويو،  ِ()
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 هاصبع أكاؼبواد 
 تلفزيوف  .ْ

TELEVISION
صور برامج الستقباؿ لكًتكين إجهاز  يونانية

كأصوات كأفبلـ بواسطة األمواج الكهربٌية 
 اؽبرتزٌية أك

 تليفوف  .ٓ
TELEPHONE 

جهاز يستخدـ لنقل الصوت  أكآلة  ةإقبليزي
 بشكل فورم بُت مكانُت متصلُت

 تويًت  .ٔ

TWITTER 
قدـ خدمات ؾبانية للتواصل ياؼبوقع  ةالتيني

اإلجتماعي كالتدكين اؼبصغر كيسمح 
شكل ب ةيااغب ُببإرساؿ أىم اللحظات 

 تدكينات نصية
 غوغل  .ٕ

GOOGLE 
 علىؿ للحصو ـ ستخدي يحبث رظب ؿبرؾ ةالتيني

 نًتنت اإلة شبكرب ع معينة معلومات
 ديوفي  .ٖ

VIDEO 
بات كاألحداث صوتنا جهاز يسٌجل اؼبناس ةالتيني

كصورة على أشرطة فبغنطة، كيقـو بعرض 
 أكما سيجِّل على ىذه األشرطة تلفزيونيِّا 

 على شاشة عرض سينمائٌية

 سبوؾفي  .ٗ
FACEBOOK 

ح يتت إنًتنتحديية عرب  ةلىاطريقة اتص ةالتيني
اء اظبقائمة  تكوينللمستخدمُت 

 همإلىأصدقائهم كإرساؿ الرسائل 
 كامَت  .َُ

CAMERA
 الصورل تسجيتقـو بدكية يلا التصوير آلة ةالتيني

 إشارات أك كاألفبلـ الصور شكل ُب اؼبرئية
 ديوفيال
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 كومبيوتر  .ُُ

COMPUTER
ىيئة إشارات   علىيعمل  الذمجهاز  ةالتيني

كهربية الستقباؿ البيانات كبيها 
توثيقها كاختزاهنا  أككاسًتجاعها كحسابتها 

دقيقة  ُبها عند اغباجة دديقتحفظها ك ك 
 كسريعة

 يوتيوب  .ُِ

YOUTUBE 
موقع كيب يسمح برفع التسجيبلت اؼبرئية  ةالتيني

 كفكمشاىدهتا ؾبانا عرب البث اغبي بد
 عليهاق علىالتنزيل كمشاركتها كالت
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توضيح كيفية تطبيق قواعد التعريب على أشهر األلفاظ اؼبعربة كالدخيلة الواردة ُب : ( ٗرقم )جدكؿ 
 مع ذكر النتيجة على ذلكجريدة الشرؽ األكسط 

 
 رقم

 
 الكلمات

  عليهاتطبيق القواعد 
الجانب  الجانب الصوتي النتيجة

الحرك  قبل التعريب المعربة فيالصر 
ؼ 

 المعربة

ما 
 يقابلها

ما 
 يناسبها
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 الخاتمة :الرابعالفصل 

 :التوصيات كاؼبقًتحات ،نتائج البحث كمناقشتها كفيها:

 كمناقشتها الن: النتائجأك 

دراستو استقرائو ك رحاب ىذا اؼبوضوع يصل الباحث من خبلؿ  ُبسَتة، يلاكبعد ىذه اعبولة العلمية 
 نتائج منها:إىل منها  أعدادو لبعض تناكلك  جريدةؽبذه 

 تؾباال ُبكيَتة ك   أعداد ُبسط ك األ الشرؽجريدة  ُبجاءت ألفاظ التقنية اؼبعرٌبة كالدخيلة  -ُ
 جريدة ُبفمجموع ما كرد من ىذه األلفاظ اثناف كثبلثوف لفظنا من غَت اعتبار تكرار كركده تلفة، ـب
ىا أعداد ُب، ك اؼبذكورةيدة جر  ُبكاجملموع لعدد كركد األلفاظ كتكرارىا  منها عدادبعض األ ُب أك

للدراسة من  ةد اؼبخصصاعدقراءة كل األك دقة النظر  بعدحصل ذلك  اؼبختلفة اثناف كتسعوف لفظا.
 كاستخراج ألفظ التقنية على حدة.سبق ذكرىا ريدة ، فقد ًب ذلك للباحث بعد استقرائو عبجريدة

القرف  ُبددينا كحديينا ٍب كير استعماؽبما اللغة العربية ق ُبكلمات اؼبعرَّبة كالدخيلة موجودتاف ال -ِ
النصوص كالصحف كاجملبلت العربية  ُبصطبلحات ـبتلفة، ككير كركدمها او فيالعشرين الذم كير 

 ومية.يلاأحادييها  ُبما بُت األمم العربية فيحوؿ التقنية كاألخبار العاؼبية ك 

ُب كبلمهم كخطبهم ىا كاستعملوىا ر ك اذب أك ممعه تشااألمم اليت ع معكلمات   تبادلواالعرب  -ّ
 ميل األعمش حيث قاؿ: .أشعارىم ُب كحىت

 منمنما كاؼبرزجوش كسيسنرب     كبنفسج عندىا جلساف لنا      

كىي:  سط اثنتا عشرة كلمةك الشرؽ األجريدة  ُبإف الكلمات اليت كير انتشارىا كتكرار كركدىا  -ْ
، كامَت، ك سبوؾفي، ك ديوفي، كغوغل، ك تويًتتليفوف، ك ، ك تلفزيوف، ك تكنولوجي، ك إنستغراـإنًتنت، ك 

 . يوتيوب، ك كومبيوترك 

مها الصوٌب كالصرُب كسائر       أف أللفاظ التقنية اؼبعرَّبة كالدخيلة طريقة التعامل ُب كلي جانيب -ٓ
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الذم كاف صامتا ُب  (R)كأما حرؼ: ميل كلمة إنًتنيت:  ،كافقت القواعد التعريب، ك ألفلظ اؼبعرٌبة
الكلمة ُب لغتها األصلية كال ينطق، فينطقونو عند تعريب ككتبت حرؼ )راء( فصارت الكلمة 

( R(؛ فصار حرؼ )Rبإسقاط حرؼ ) (INTENET)بدال من )إنتنت( (INTERNET) )إنًتنت(
حينئذ ناطق كساكن ُب العربية بدال من كونو صائتا ُب اللغة البلتينية، كذلك يوافق القاعدة ُب تعريب 

أك إنقاصها"،  حركؼ زيادة اؼبعرٌبة بالكلمة يلحق الذم التغيَت ة حيث جاء ُب القاعدة: "كمنالكلم
 إال أننا قبد أف ىذا التغيَت كاقع ُب النطق فقط.

كاضحة توافق ما ىو دالالت ؽبا  اؼبذكورةجريدة  ُببة كالدخيلة رٌ عاؼب أشهر ألفاظ التقنية إف -ٔ
و، عليفكل لفظ من ىذه األلفاظ يدؿ على ما اصطلح  ة،خيلد أك ةعربم كل كلمة ُبموجود كمطرد 

كما    تكاستخدم إىل اللغة العربية افينقبل حر  تلغتها األصلية فنقل ُبمعظم ىذه ألفاظ منحوتة ك 
 إىلالتقنية اليت تدؿ داللة كاضحة على مصطلح عاـ يشَت  ةيل ميل: كلمك اللغة األ ُبكانت 

ـبتلف ؾباالت العلم كاؼبعرفة من خبلؿ معرفتها  ُباـ األميل استخداـ تكنولوجية التقنية االستخد
 كغوغل، كغَتىا. تلفزيوف،ك  كامَتا،ك ، بوؾ سفيكتطبيقها ػبدمة اإلنساف كرفاىيتو، كمنها أيضان: 

استخداـ الضوابط كالقواعد اليت هنجها علماء اللغة القدامى ُب تعريبهم للكلمات  يةنامكإ -ٕ
 عن ُب جريدة الشرؽ األكسط اليت جاءت فاظ التقنية اؼبعربة كالدخيلةاألعجمية كتطبيقها على أل

   .الصرُب النحوم أك اعبانب الصوٌب اعبانب طريق

 ثانيا: التوصيات

كنموذج،   جانب الكلمات اؼبعربة كالدخيلة ُب اللغة العربية خاصة، ك اللغاتكألمهٌية الدراسة ُب ؾباؿ 
 ما يلي:كيقًتح  فيوصي الباحث

، كاستخراج ما فيها من اللطائف النحوية الصحف كالقصصاعبوانب اللغوية كاألدبية ُب  دراسة -ُ
 كالببلغية.

 لنقل اؼبعاين األجنبٌية اليت اؼبعرٌبةعوامل استخداـ األلفاظ حوؿ قياـ بالبحث العلمي ال ضركرة -ِ
 ديكن نقلها بوسيلة من كسائل توليد الكلمة.
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 المقترحاتثالثا: 

اؼبؤسبرات كالندكات لدراسة أمياؿ ىذه اؼبوضوعات، ؼبا ربملو كتلهىمو من مة على إقاتشجيع ال -ُ
  إحياءو ألؾباد األمة كتارخيها.

ساف إىل يـو الدين، ىذا، كصلى ا كسلم على نبينا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم بإح   
 كآخر دعوانا أف اغبمد  رب العاؼبُت.
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 راجع العربيةالمصادر كالم

 الدار: تونس ،د.ط ،المعرب الصوتي عند العلماء المغاربة ،ـُٖٕٗ مراد، بن إبراىيم -ُ

 .العربية للكتاب   

 معجم اللغة العربية  ـََِٖ -ىػ ُِْٗدبساعدة فريق عمل،  أضبد ـبتار، عبد اغبميد عمر، -ِ
 .عامل الكتبد.ـ: ، ُطالمعاصرة،      

 ، ملتقى عرب اؼبهندسُت، ٓٔٓ. اؼبشاركة رسخية كالمطأمَت اإلسبلـ.  -ّ
 http://www.arab-eng.org/vb/tَََِْ.html،  ََِٓاستعرض ُب سنة  . 

  آثار العولمة في المصطلحات العربية المعاصرة دراسة  ،ـَُِِ، بدماصي أكين أضبد أكما -ْ
     ماليزيا: ، كلية اللغات ،هادكتور  رسالة، لية )جريدة األىراـ المصرية نموذجا(كصفية تحلي     
 .اؼبدينة العاؼبية جامعة     

 ؾبلة كلية االداب، . اختالط اللغة العربية كتداخلها مع اللغات اآلخرل. جاسم علي سلماف -ٓ
 .العدد التاسع كالتسعوف     

 .ـَُِٓمارس  ِ ،لندفجريدة الشرؽ األكسط اليومية،  -ٔ

 ـ.َُِٓمارس  ٕ ،لندف سط اليومية،ك جريدة الشرؽ األ -ٕ

 ـ.َُِٓمارس  ٖ ،لندفسط اليومية، ك جريدة الشرؽ األ -ٖ

 ـ.َُِٓمارس  ٗ ،لندف سط اليومية،ك جريدة الشرؽ األ -ٗ

 ـ.َُِٓمارس  ُّ ،لندفسط اليومية، ك جريدة الشرؽ األ -َُ

 ـ.َُِٓمارس  ُْ ،دفلنسط اليومية، ك جريدة الشرؽ األ -ُُ

 ـ. َُِٓمارس  ُٔ،لندفومية، يلاسط ك جريدة الشرؽ األ -ُِ

http://www.arab-eng.org/vb/t24000.html
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  .ـَُِٓمارس  ُٕ ،لندفومية، يلاجريدة الشرؽ األسط  -ُّ

 د.ف. ،ُط.، المعّرب، موىوب بن أضبد بن ؿبمد أبو منصور، اعبواليقي -ُْ

    :ربقيق ،كصحاح العربيةالصحاح تاج اللغة  ،أبو نصر اظباعيل بن ضباد الفارايب ،اعبوىرم -ُٓ
 د.ف. ،ْط ،أضبد عبد الغفور عطار      

       . )األلوكة ٖ كالـ العرب من قضايا اللغة العربية ،قَُّْ -ـََِٗ حسن ظاظا، -ُٔ
 حسُت أبو الفتوح. -ّاؼبكتبة الناطقة(، إلقاء:       

                                              ،النَّْحت في العربيّة قديمان كحديثان  ،رفػعػت ىػزيػم -ُٕ
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2119-12-11-19-36-11/416-78-3.html،      

 .ََِٗ\َِ\َُاستعرض بتاريخ       

     السبلـ  عبد :، ربقيقالكتابقنرب اغبارثي بالوالء،  بن عيماف بن بشر، عمرك سيبويو، أبو -ُٖ
 د.ف. ،ّط ،ؿبمد ىاركف       

 ،ؿبمد علي عبد الكرمي الرديٍت :قيقرب ،الراموز على الصحاح، السيد ؿبمد بن السيد حسن -ُٗ
 د.ف. ،ِط

 د.ف. ،ط، د.علـو القرآفاإلتقاف في جبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر، ، السيوطي -َِ

 .فد. ،ُط ،المزىر في علـو اللغة كأنواعها ،السيوطي -ُِ

 ،معنى كلمة فيديوالشنقيطي، أضبد سامل.  -ِِ

http: //www. ahlalloghah. Com/showthread. php?t=َٖ   ،  َُِّاستعرض بتاريخ. 

    حات العلـو الزراعيةالتقني لمصط معجم المشيقح ،عبد ا بن الشيقح د. عبد الرضباف -ِّ
  ،كالبيئية 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/406-78-3.html
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/http: //www. almaany. com/ar/dict/ar-ar/،2111استعرض بتاريخ.

   ،شرح استخداـ تويترعلى الطويل.  -ِْ

http://www.trables.com///twitterُُ/َٗ/ََِٗ،  ُُاستعرض بتاريخ\َٗ\ََِٗ. 

      دراسة  –منية يلاألفاظ الدخيلة في الصحافة  ،ـََِٖ، الغيلي عبد اجمليد ؿبمد على -ِٓ
    جامعة مصر:  ،كلية اللغات ،ماجستَت رسالةـ، ََِٓعاـ  صحيفة الثورة تطبيقية على  
 د.ف. ،د.ط ،األلفاظ الدخيلة كإشكإلىة الترجمة اللغوية الحضاريةكاألزىر.  

   ، ِط ؿبمد على الٌنجار، :ربقيق ،الخصائص ،د.ت ،عيماف بن جٍت اؼبوصلي ،أبو الفتح -ِٔ
 .دار اؽبدلد.ـ:       

 مكتب :ربقيق ،محيطال القاموس ،ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب ،أبو طاىر م،آباد الفَتكز -ِٕ
 د.ف. ، د.ط،الًتاث ُب مؤسسة الرسالة :ربقيق

معجم مصطحات المكتبات  ،ـَََِ –ق َُِْ  ،عبد الغفور عبد الفتاح قارم -ِٖ
 .مطبوعات مكتبة اؼبلك فهد الوطنية :الرياض ،ّط ،ماتطكالمعلو 

كز السعوم ط. موسوعة، مر  ـََِٔ ،قاموس أكسفورد اغبديث لدراسي اللغة اإلنكليزية -ِٗ
  للكتابة.

 قاموس اؼبصطلحات ااسبة إلكًتكين،  -َّ
           http: //cdn. almaany. Com/dicload/ACCAE. pdf  

 ،طرائق قدماء اللغويين في التعريب اللفظي. صديق أ. ليلي -ُّ
 http://www.univ-

chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N_15_2111/article_13.pdf، 
 .ََِٓ\ُُ\َِاستعرض بتاريخ 

 ،منشورات، عصر اإلجتجاجيل على العربية الفصحي في خأثر الد ،ـُِٖٗ مسعود بوبو، -ِّ

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1/
http://www.trables.com/twitter11/09/2009
http://www.trables.com/twitter11/09/2009
http://cdn.almaany.com/dicload/ACCAE.pdf
http://www.univ-chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N_05_2011/article_13.pdf
http://www.univ-chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N_05_2011/article_13.pdf
http://www.univ-chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N_05_2011/article_13.pdf


 

78 

 

  اليقافة كاإلرشاد القومي دمشق. كزارة   

 ،اؼبعرفة -ّّ

http://www.marefa.org/index.php/ األكسط_جريدة_الشرؽ  

شفاء الغليل في حل مقفل  ،أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد غازم العيماين ،اؼبكناسي -ّْ
 د.ف. ،ُط. ،الدكتور أضبد بن عبد الكرمي قبيب :ربقيق ،خليل

        دار العلم  :بَتكت ،د.ط ،عربي -المورد قاموس إنكليزم ،ـََِٕ ،منَت البعلبكي -ّٓ
  .للمبليُت       

  .Googleىل تعلم ما ىو معنى كلمة  دين برس الصفحة الرئيشية. -ّٔ

http://yemen-press.com/newsُِْٕٗ.html،  ـ.َُِّ ،مايو َِاستعرض بتاريخ 

 جع اإلنكليزيةاالمر 
1- Foreman The Thorndike-Barnhart Series, n.d, Advanced Dictionary Scptt.  

2- Oxford Advanced Leaner’s Dictionary 7th edition، n.d، editors Sally Wehmeier, 

Colin Mclntosh.  

ّ- Simon Edosomwan, Sitalakshmi kalangot prakasan, Doriane Kouame, Jonelle 
Watson and Tom Seymour, 2111, Minot State University, The History of Social 

Media and its Impact on Business. The journal of Applied Management and 

Entrepreneurship, Vol. ُٔ، No.ّ. 

ْ- Cambridge University press, 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/istagram  َُِٓاستعرض بتاريخ .  
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