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 وتقدير شكر                              

هلل أوال مث ابلشكر اجلزيل للدكتور الفاضل حسني البسومي ملا بذله من  املستمر أتقدم ابلشكر والثناء
جهود معي ليظهر هذا البحث هبذه الصورة املشرفة . ومهما قدمت من كلمات الشكر وعبارات الثناء 

ل ما يقوم به يف خدمة طلبة فلن أويف مشريف الدكتور حسني حفظه هللا حقه وأسأل هللا عز وجل أن جيع
 العلم يف ميزان حسناته ورفعة له يف الدنيا واآلخرة.
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 اإلهداء                                           

 التنشئة الصاحلة.شئيت أحب أن أهدي هذا العمل املتواضع لوالدّي اللذين مل يدخرا جهدا يف تن

 ألهنما كاان حافزا يل إلكمال مسرييت العلمية . ...وأخيت مىن ..وألخي متعب

 والبنيت اجلميلة..أسأل هللا أن جيعلها من عباده الصاحلني.

 .نوفوضحى..ولزميالت املهنة ..صباح..منال..مساح..

  وأسأل هللا أن يتقبله صدقة جارية ..عن من غيبه املوت عين .
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 املقدمة

 أما بعد:، الم على أشرف األنبياء واملرسلنياحلمد هلل والصالة والس

ن ظهر لنا حاح ولكاألق طريق السماع من العرب علىلقد سارت مجيع املعاجم القدمية على مجع اللغة 
يث ح ،لعريبجم امعجم خالف هذه الطريقة وهدم طريقة القدماء إبضافة كلمات جديدة على املع

عجم الوسيط هو امل عجموهذا امل ،اعتمد مبدأ هدم عصور االحتجاج وفتح املعجم للجديد على مصراعيه
ني للمحدث لوضعفقد فتح ابب ا ،فقد خطا هذا املعجم يف سبيل التجديد اللغوي خطوات واضحة

ة لفاظ املولد من األلكثريشأهنم يف ذلك شأن القدامى وأقر القياس فيما مل يقس من قبل كما استقبل ا
 واملعربة واحملدثة ووقف وقفة صارمة أمام احلوشي والغريب من األلفاظ.

"وقد برهن على أن ابب االجتهاد مفتوح يف اللغة فيما هو مفتوح يف الفقه والتشريع وأن العربية 
اهلية اظ اجلقد وضع هذا املعجم ألفاظ العصر احلديث جبانب األلف، و 1يف آن واحد لغة قدمية وحديثة."

فتح أمام احملدثني "ابب الوضع  بوسائله  دم بطريقته حدود الزمان واملكانقد ه،فوألفاظ صدر اإلسالم
 فقد أطلق القياس كما حرر السماع من القيود الزمانية واملكانية . 2من اشتقاق وجتوز وارجتال "

صطلحات مى على و احت إذا فقد هتيأ هلذا املعجم ما مل يتهيأ لغريه من وسائل التجديد حيث
ة لناس احلياتياتطلبات مبية وتعريفات جديدة يف خمتلف العلوم والفنون وذلك للوفاء حباجات العصر ولتل

 وملواكبة التطور يف اللغة ولسهولة التعبري للناس عن احتياجاهتم.

 

 إشكالية البحث:

 اهتم البحث ابإلجابة عن األسئلة التالية:

                                                            
 24المعجم الوسيط ص1
 26المعجم الوسيط ص 2
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كلمات جديدة تليب احتياجات احلياة املعاصرة أم اكتفى ابللغة صك  هل اهتم املعجم الوسيط ب-1
 العربية املوروثة؟

 ما عدد الكلمات اجملمعية اليت أوردها املعجم الوسيط من حرف األلف حىت حرف الصاد؟-2

 ما عدد احلقول الداللية اليت ميكن أن تصنف إليها الكلمات اجملمعية؟-3

 الوسيط بتزويدها ابلكلمات اجملمعية؟ ما أبرز احلقول اليت اهتم املعجم-4

 

 أهداف البحث:

 الكشف عن اهتمام املعجم الوسيط بصك كلمات جديدة تليب احتياجات احلياة املعاصرة.-1

 حصر الكلمات اجملمعية اليت أوردها املعجم الوسيط من حرف األلف حىت حرف الصاد.-2

 كلمات اجملمعية.تعيني احلقول الداللية اليت ميكن أن تصنف إليها ال-3

 رصد أبرز احلقول الداللية اليت اهتم املعجم الوسيط بتزويدها ابلكلمات اجملمعية.-4

 منهج البحث:

اعتمد البحث على املنهج الوصفي، منتهجا وسائله يف اجلمع واالستقصاء والتحليل، وكان اعتماد 
ورده املعجم أمام كل كلمة أالبحث يف مجع الكلمة اجملمعية هو تتبع رمز )مج( ويف التحليل على ما 

 تعريفات.من جممعية 

 

 هيكل البحث:

ملعجم الوسيط من خالل مبحثني  وخامتة حيث ولقد تناولت يف هذا البحث الكلمات اجملمعية يف ا
سنتعرف يف املبحث األول ما هو املعجم الوسيط ؟ وما هي الكلمات اجملمعية فيه؟ وما املنهج الذي 
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ماذا تعين نظرية احلقول اتبعته يف مجعها ؟ وكم عددها ؟ وما املنهج يف تصنيفها حلقول داللية ؟ و 
 .إىل حقوهلا الدالليةالكلمات اجملمعية تصنيف ف على ؟أما يف املبحث الثاين سنتعر الداللية

 وبعد ذلك سأعرض أهم النتائج يف اخلامتة.

 املبحث األول

 الكلمات اجملمعية يف املعجم الوسيط ونظرية احلقول الداللية

 ملعجم الوسيط :أوال: التعريف اب

على قرار اجملمع العريب ابلقاهرة حيث "اقرتح األستاذ حممد علي  ءلقد وضع املعجم الوسيط بنا
علوبة وزير املعارف على اجملمع العريب يف دورته الثالثة أن يسعف اجملمع العامل العريب مبعجم على أحدث 

 1منط عصري لينتفع به طالب العلم. "

ضم املفردات احلديثة مرتبة والسبب يف اقرتاحه يعود للمتطلبات احلياتية وحلاجة الطالب ملعجم ي
بشكل ميسر ليسهل عليهم البحث فيه وليجدوا ضالتهم من البحث عن اللغة بشكلها احلديث فقد 
أصدر اجملمع القرار اآليت "نظرا إىل حاجة طالب التعليم الثانوي ومن يف مرتبتهم ومجهرة املثقفني من أبناء 

يسر الرتتيب مصور حبيث يتناول من املصطلحات اللغة العربية إىل معجم لغوي وسيط سهل التناول م
العلمية الصحيحة ما يتعلق ابألسباب الدائرة بني الناس يقرر اجملمع الشروع يف اختاذ األسباب للقيام هبذا 

 2العمل وأن يعهد إىل جلنة ابلشروع يف حتقيقة."

ن موجود الكثري ياة ول احليفإذا فقرار اجملمع قرار صائب وأتى يف وقته املناسب ملواكبة التطور 
يت مل ت واآلالت الملخرتعاامن  العناصر الداخلة علينا من الغرب ومنها على سبيل املثال ال احلصر الكثري

بة ترتيبا ديد مرتجعجم ميف يكن هلا تسميات يف العصور القدمية ولذا احتجنا إىل تسميتها وإدخاهلا 
 ن هم يف حاجةمجيع م يشمل الب املرحلة الثانوية بلفاملعجم الوسيط هنا مل يكن مقتصرا على ط، معينا

 إليه من مثقفني وكتاب وعامة الناس أيضا .

                                                            
 593المعجم العربي نشأته وتطوره ص 1
 594المعجم العربي نشأته وتطوره ص 2
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ذه الصورة لنا هب يظهرفقد وضع جممع اللغة العربية جلنة متخصصة لتقوم هبذا العمل الضخم ل
لغوية فيه ملادة التبت اه فقد ر علي املشرفة من التنظيم الدقيق امليسر الذي يفوق املدارس املعجمية املتقدمة

 ترتيبا ألفبائي 

 ومن مميزات املعجم الوسيط من خالل حبثي واطالعي عليه هي كالتايل:

اشتمل املعجم على ثالثني ألف لفظة وستمائة رسم وقع يف جزأين كبريين حنو ألف ومائتني صفة من -
 1ثالثة أعمدة.

يبة ري بعبارة قر ة التفسطريق القائمون عليهابتعاده عن األلفاظ الغربية واملعاين الغامضة.كما ابتكر -
 ألذهان احملدثني.

 اشتماله على األلفاظ املولدة واملعربة والدخيلة واحملدثة.-

 اهتمامه ابلسهل املأنوس من األلفاظ .-

 اعتماده على الصور والرسوم للتوضيح.-

 إيراد الشواهد حبسب ما تقتضي الضرورة.-

ىن احلسي وتقدمي املع املزيد على ترتيب املادة بتقدمي األفعال على األمساء وحذف األعالم وتقدمي اجملرد-"
 على املعىن العقلي واحلقيقي على اجملازي. 

 تقدمي الفعل الالزم على املتعدي.-

 2ترتب صيغ األفعال واألمساء داخل كل مادة ترتيبا مماثال ملا فعله املعجم الكبري.-

 3تمال املعجم على مجلة من الختصارات وهي كالتايل:اش-

 )ج( ويقصد هبا اجلمع.

                                                            
 24المعجم الوسيط ص 1
 594المعجم العربي نشأته وتطوره ص 2
 126المعاجم العربية مدارسها ومناهجها ص 3
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 )و( يعين تكرار الكلمة.

 )مو(يعين الكلمات املولدة.

 )مع( الكلمات املعربة.

 )د( الكلمات الدخيلة .

 )حمدثة( الكلمات اليت استعملها احملدثون.

 اللغة العربية وهذه هي حمور دراسيت وحبثي .)مج( تعين الكلمات اجملمعية أي األلفاظ اليت أقرها جممع 

االستقراء الكامل لكلمات  طريق الكلمات اجملمعية، عن مجعحبثي املنهج الوصفي يف يف  اعتمدتولقد 
املعجم وفرز هذه الكلمات اجملمعية من اهلمزة حىت الصاد. وبعد فرزها ومجعها قمت بتفريغها وترتيبها 

وقد كان جمموع الكلمات اجملمعية اليت  ،مة إىل حقلها الداليلمبلف إكسل مث قمت بتصنيف كل كل
 مجعتها سبعمائة وتسعة وعشرين كلمة وجعلتها مرتبة كما جاءت يف املعجم الوسيط .

 املعجم الوسيط البد من إتباع اخلطوات التالية: وللبحث عن كلمة يف
 .ـه)، كتبـ(وا)، كتبـ(مت)كتبـ،  (ان)، كتبـ(ت  )جترد الكلمة من الضمائر املتصلة.حنو: )كتبتـ-1
 :جترد الكلمة من حروف الزايدة،على النحو التايل-2
 .كتب((نـ)كتب، (يـ)كتب، (تـ)كتب، (أ) :جترد من حروف املضارعة -
 .مهزة فعل األمر: ا كتب -
ث، ، والتأني: مسلم )ون( ، وزوائد التثنية، حنو شجر)تني(، واجلمع، حنو(ك تب(الـو: الـ التعريف، حن -
 .ـل(يـ)جبـ :، والتصغري، حنو(ي)قرشـ :، والنسب، حنو(ة)شجر :حنو
تكسر )قبل( ، انطلق )طلق(، وقابل  أقبلجترد من زوائد صيغ األفعال املزيدة، على النحو التايل : -

 )كسر( ،تدحرج )دحرج( ،حتاور )حاور(.
رد م -  )جهد(،عطشان )عطش(.كاتب ومكتوب )كتب( ،جمتهد ن زوائد الكلمات املشتقة، حنو:  جت 
 يرد ما ح ذف من حروف الكلمة األصلية أو أ دمج إىل وضعه األول.-3
 يرد ما أ بِدل من حروف الكلمة إىل صيغته األوىل.-4
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يبحث عن الكلمة اجملردة حسب حرفها األول يف أبواب املعجم الوسيط الثمانية والعشرين، مث -5
 .)يف حالة الرابعي واملعرب واألعجمي( داخل كل اببحسب ترتيب حروفها الثاين فالثالث فالرابع 

 

 

 

 نظرية احلقول الداللية:اثنيا: 

طبيقاهتم ن من  توكا مل تظهر فكرة احلقول الداللية إال على أيدي علماء سويسريني وأملان
 املبكرة دراسة لأللفاظ الفكرية يف اللغة األملانية الوسيطة. 

ام جيمعها ت لفظ عما حتمن الكلمات ترتبط دالالهتا وتوضع دائاحلقل الداليل هو عبارة عن جمموعة 
صفر ضر واألاألخو ثلة ذلك حقل األلوان حيث يضم حتته مجيع األلوان )األزرق مومن أ ،ويضمها

لداللية حلقول ااني ب اواضح اواألمحر... (وغريها من األلوان.فيتضح من هذا املعىن أن هناك شبه
ألف يف خلق  مثل ما جريها العرب يف رسائل صغرية يف القرن الثاين اهلومعاجم املوضوعات اليت عاجل

 مرتب عجم عريبول ماإلنسان ،واخليل ،واحلشرات وغريها .حيث يعد الغريب املصنف أليب عبيدة أ
 حسب املعاين.

من  عضها بل البدبزلة عن منع إذا فهي مفاهيم عامة تؤلف بني املفردات يف اللغة أي أن املعاين ال توجد
 ربط كل لفظ مع اآلخر.

 1ولقد عرف )جون الينز( علم الداللة بصورة أولية ب)دراسة املعىن(

"وتقول هذه النظرية إنه لكي تفهم معىن كلمة جيب أن تفهم كذلك جمموعة الكلمات املتصلة هبا دالليا 
فاهلدف  ،احلقل الواحدجيب على الباحث يف احلقول الداللية دراسة العالقات بني األلفاظ يف ، ولذا 2"

                                                            
 9ينز ص علم الداللة لجون ال 1
 80علم الداللة ص2
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من التحليل للحقول الداللية "هو مجع كل الكلمات اليت ختص حقال معينا ،والكشف عن صالهتا 
 1الواحد منها ابآلخر ، وصالهتا ابملصطلح العام"

 2وقد اتفق أصحاب نظرية احلقول الداللية على عدة مبادئ منها:

 ال يوجد وحدة معجمية تنتمي إىل أكثر من حقل .-1

 ال يوجد وحدة معجمية ال تنتمي إىل حقل معني.-2

 ال يصح إغفال السياق الذي ترد فيه.-3

 استحالة دراسة املفردات مستقلة عن تركيبها النحوي.-4

 فهذه املبادئ نص عليها جمموعة من أصحاب النظرية مما يدل على أمهيتها.

الكلمات املرتادفة واملتضادة كما مشل وقد توسع أيضا أصحاب النظرية يف املفهوم للحقل الداليل تشمل 
األوزان الصرفية واحلقول السنتجماتية واملقصود هبا اليت تشمل عدة كلمات ترتابط يف االستعمال فقط 

 3وليس يف املوقع النحوي.

 :أساسية وقد قسم العامل أوملان احلقول الداللية إىل ثالثة حقول

 لوان.احلقول احملسوسة املتصلة وميثلها نظام األ-1

 احلقول احملسوسة املنفصلة وميثلها نظام العالقات األسرية.-2

ويعد هذا احلقل لديه أهم من السابقني ألمهية  ،احلقول التجريدية وميثلها ألفاظ اخلصائص الفكرية-3
 4اللغة يف تشكيل التصورات التجريدية .

ف العديد من ت علماء اللغة يف أتلييعد احلقل الداليل أحد ركائز علم الداللة وأهم موضوعاته اليت شغل
تت  أصوله يف الرتاث العريب عن طريق كتب اللغة واملعاجم اللغوية والسيما معاجم باملؤلفات فيه الذي ث

                                                            
 80علم الداللة ص1
 81-80علم الداللة ص2
 98علم الداللة ص3
 107علم الداللة ص4
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لنظرية احلقول الداللية وتطبيقاهتا فهو ميثل  ااملعاين حيث يعد معجم املخصص البن سيدة مثاال متطور 
اجلديد يف منهجه إىل ، اللة العربية.فقد تطور هذا العلم القدمي يف أصوله دليال على العبقرية اللغوية يف الد

 1داللية صوتية وصرفية وحنوية ومعجمية.  أن جند حقوال

ومن جهود علمائنا العرب أيضا أبو قتيبة يف كتابه )أدب الكاتب( وكذلك ابن السكيت يف )األلفاظ( 
العرب ممن حاولوا تصنيف كلمات اللغة وفقا للحقول .ويعد أبو منصور الثعاليب من أبرز اللغويني 

الداللية مثل ما فعل يف كتابه )فقه اللغة وسر العربية( حيث أورد حقول داللية خاصة ابحليواانت 
 2والنبااتت والشجر واألمكنة والثياب واألطعمة وغريها.

ائر القرون التابعة هلا وهذا يعين فالبحوث العربية الداللية متتد من القرن الثالث والرابع واخلامس إىل س
 3. نظرية احلقول الداللية ء العرب وأصله الدارسون عنالنضج الذي أحرزه العلما

إن األحباث الداللية يف الفكر العريب الرتاثي ال ميكننا أن حنصرها يف حقل واحد من اإلنتاج الفكري بل 
ور بني املنطق وعلوم املناظرة وأصول الفقه هي موزعة لتشمل قدر كبري من العلوم ألهنا "مدينة للتحا

 4والتفسري والنقد األديب والبيان"

فهذا املزيج بني هذه العلوم النظرية واللغوية هو الذي أسس القواعد اليت تعد اآلن املنطلق األساسي لعلم 
لقدامى الذين بني علماء الداللة يف عصران احلديث وعلماء العرب ا اكبري   االداللة حيث أننا ال جند فرق

 5سامهوا يف أتسيسها.

فالظاهر لنا يف الدراسات الداللية احلديثة أهنا أغفلت وتناست جهود الدالليني العرب القدامى فلم 
تذكرهم يف حبوثها مما يدلل على أسبقية القدامى هلا . فهذا ابن خلدون يذكر يف مقدمته يف علم أصول 

األلفاظ....أخل" وكذلك اجلرجاين فإنه أورد يف تعريفاته كالما الفقه حيث يقول:|"يتعني النظر يف داللة 
 6على الداللة حيث قال:"الداللة هي كون الشيء حباله يلزم من العلم به بشيء آخر...أخل"

 
                                                            

  95-81علم الداللة ص1
 568-567علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ص 2
 6علم الداللة العربي النظرية والتطبيق ص  3
 16علم الداللة أصول ومباحث في التراث العربي ص  4
 17علم الداللة أصول ومباحث في التراث العربي ص 5
 8علم الداللة العربي النظرية والتطبيق ص 6
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 املبحث الثاين 

 التصنيف الداليل للكلمات اجملمعية

 حسب احلقول الداللية:اجملمعية تصنيف الكلمات أوال: 

احلقول الداللية هي حقول فهرسية داللية . فهرسية ألهنا مكونه من كلمات وداللية ألهنا تدل على 
. ومثال ذلك حقل فهرس داليل أللفاظ األمراض وكذلك ملصطلحات 1العالقة بني الدال واملدلول 

 الطب وغريها.

لأللفاظ اللغوية من خالل يتجه اهتمام أصحاب نظرية احلقول الداللية إىل الدراسة للمستوى الداليل 
داللة جمموعة من األلفاظ اليت ال تنتمي لبعضها اشتقاقيا لتعرب عن جمال واحد من املسميات ويطلق 

 2.عليها )حقل( أو )دائرة(

 

حقال دالليا، بياهنا   (101 تصنيفها إىل )ومت ( كلمة729الكلمات اجملمعية اليت مت حصرها)بلغ عدد 
 كما يلي:

-البطاح-الربد-الباسور-االنفلونزا-يف احلقل الداليل )األمراض ( وهي )األسقربوط ( كلمة57وردت )-
-اجللوكوما-اجلسيمات الكنسلمانية-اجلرب-التيفوس-التيفود-الرمد احلبييب-البهق-البهاق-البلهارسيا

-الربو-الربع-الرئوي-الذحبة-الذابح-ذات اجلنب-ذات الرئة-الدق-احلصبة-جوال-اجلواف-اجلمرة

                                                            
 564علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ص 1
 563علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ص  2
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-الزاليل-الزالل-الزخلة-الزكام-الزراق-األزرق-الزحار-الزئري-الرهبة-الرمد-الرعاشي-الرصاصي-وةالرخا
-السكري-االستسقاء-سقى بطنه-السغل التناسلي-السعال-السعفة-السركومة-السركودية-السرطان
 الشالل(-التصمغ-الصعر-الصداع-الشياخ-شلح العني-الشعرة-السيالن-السنيورية

-األسطرالب-املئزاب-يف احلقل الداليل )اآلالت واألدوات( وهي )األرغن ( كلمة56وردت )-
-البندول-الباغة-البطارية-البوصلة-الربمائي-البريم-الربق-املربد-الربادة-البدارة-اإلسقالة-اإلسفني
-املدخنة-اخلاللة-احملول-احلراري-احملبس-اجلهاز-اجملهار-الثالجة-الثقالة-املثقاب-الثقابة-التابوت

-اإلزميل-الرادار-الرافعة-الرشاش-املرشح-املرذاذ-الرحوبة-املرجل-الدوالب-الدش-الدرج-رابزينالد
-الصاعقة-املصعاد-الصاروخ-الصبانة-الشواية-املشبك-السيخ-السفار-املسطرة-السخان-زيته-املزواة

 اجلنزير(-احلجر-املسطرة-املصورة-الصنبور

-األسفلت-اإلسبيداج- الكيمياء( وهي )األثري( كلمة يف احلقل الداليل)مصطلحات يف56وردت )-
-البوية-البواتسيم-البالتني-بروتون-البنزين-الربنز-البرتول-األنيلني-األشابة-األسيتون-األمسنت
-الرتشيح-الرزن-الرجاجة-الذهب-الذرة-اخلبث-احلمض-احلفار-اجلري-اجلفنة-اجلزيء-اجلازولني

-السبيكة-الزينون-الزاج-الزنك-الزفت-الزرنيخ-الزئبق-الراديوم-الروح-ركزه-املركب-الرصاص-الراشح
-أشبعه-الشب-السيوبة-اإلسابة-السوالر-السناج-السلقون-سزيوم-سريوم-املسحوق-السحاحة

 اجلزئية(-الصوديوم-الصهر-االنصهار-الصلب-صعد

-الرتبنة-التبذل-البرت-( كلمة يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الطب( وهي )األسبؤين49وردت )-
التخذير -التخثر التاجي-احلمضي-احلماض-االجهاض-اجلناب-اجللطة-جتلط-اجلراب-التجنب

-الردب-الرداب-الرخودة-الرجف-االرجتاج-الدوايل-التخالء الشحماين-اخلفش-اخلراج-الكوكاييين
االنسداد -السخونة-السخد-السبات-الروماتزم-االسرتواح-الرهاب-رن-املركز-الرتقيع-االرتشاح

-الشاكة-الشق-الشعبية-الشبكية-السنه-السمحاق-السالب-الساقط-اإلسقاط-دادالس-التاجي
 السمور(-البطارية-الصمغة-الصدافا الشدقي-التشنج

-اجلذر األصم-اجلاذبة-( كلمة يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الرايضيات( وهي )اجلرب41وردت )-
-احلمل-املنحرف-اجملموع-اجلمع-جملسما-اجلسم-اجلسوء البسيط-اجلاسي-اجلزع-اجلازة-اجلزء-اجملذور
-الرايضة-املرفاع-إلرتفاعا-الرافدة-املرتبة-املربع-الرابعي-الذراع-الديناميكا-الدقيقة-الدرجة-اخلزانة
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-الرقم-الصمام-املشطوف-املستوي-الساق-املسافة-املتسامة-السرج-السدسية-املسبع-الزاويةاإلزاحة
 البؤرة(-الذراع-الدائرة

-اإلستئناف-ة يف احلقل الداليل )مصطلحات يف القانون والقضاء( وهي )أمر األداء( كلم40وردت )-
-االختصاص-احملكمة-اجلنسي-اجمللس-اجلرمية-اجلربي-الربوقراطية-البالغ-بروتستو-أبرم-التبديد

-املرسى-املرسوم-االسرتداد-املذكرة-املداولة-الدفع-الدعوى-االدعاء-تدخل-الديباجة-املخالفة
-اإلشكال-استشكل-شطب-التشيسه-السقوط-السفري-املسعاة-السبب-املسؤولية-لرجييا-املرافعة

 الصيغة(-الصورة-التصديق-الشهادة-الشكل

-املؤسسة-االستئمارة-( كلمة يف احلقل الداليل )مصطلحات يف االقتصاد( وهي )أجج37وردت )-
احلساب -حجز-االجتماع-اجلراية-اجلاري-حريشام-جرده-الثمرة-االستثمار-الثروة-البنك-البديلة
-التسعرياجلربي-املزاد-الريع-الرقابة-الرصيد-اإلرجاف-الراب-الربح-الرأمسالية-الدخل-اإلدخار-اجلاري
 الرقم(-الصعبة-الصرف-الشيك-الشطب-السوق-السياسة-السهم-السناهية-السفتجة-السعر

-األكسجني-( كلمة يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الفيزايء( وهي )األرجون35وردت )-
-التيار-تبلور-بلوره-املتبسط-التربيد-تبخر-خبر-أخبره-البؤرة-األيون-األنبوبة-األنبوب-االلكرتون

-الزجاجة-الرتبيب-الذبذبة-احلال-الدوار-املخربة-االحتكاك-جلسرين-اجلاذبية-التجاذب املغناطيسي
 صعقتهم(-املشعة-لسينيةاألشعة ا-اإلشعاع-الشرار-الشحنة-أسأله-الساكن-الساكن-املزوغ-املتزامن

-االسفاانخ-اإلسباانخ-( كلمة يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الزراعة( وهي )األذينة34وردت )-
-املخصب-اجلمار-اجلد-الثوم-الثمام-التابل-التبغ-البستنة-الربزة-حبة الربكة-البذيرة-البذرة-األشنان

-املزارعة-الزراعة-الرحيي-الرملي-بالرتاك-الذنب-الدورة-الدرنة-اخلمرية-الالخيضوري-اليخضور
 املشيمة(-الشمام-الشفوية-السكران-الزيت-املزدوج-الزارية

-األنسولني-األنزمي-( كلمة يف احلقل الداليل )مصلحات يف علم األحياء ( وهي )األزمة27وردت )-
-ديجاخل-احلياة-اليحمور-اجليالتني-اجلنني-اجلنزير-اجلزئية-اجلرثومة-اجلريب-اجلذير-اجلبلة

-الصبغي-الصباغ-الساللة-السفية-الرانز-الرجعة-الدهن-الدرقة-الدابل-اخلنوثة-اخللية-اإلخصاب
 الدورة(
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-املتحف-الربوفة-البالية-)املأساة( كلمة يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الفنون ( وهي 24وردت )
-الرقص-الرقبة-الرسم-الذاقنة-اخللفية-التخطيط-أخرج-اخلبازي-اجململ-اجلايف-التجريدية-اجلبهة
 السند(-املسطار-الزر-الريشة-الرتميم-الركيزة-املرقم-الرقمة

-اجلدل-اإلبداع-( كلمة يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الفلسفة( وهي )األثرة17وردت )-
-الرتكيب-الرجحانية-الراجح-الربط-الرتابط-الالادرية-اخللف-احلب-اجلهد-اجلمال-اجلليل-اجلدليون
 التصوير(-الصنعة-الروحية

-املأمور-األساس-)األرستقراطية( كلمة يف احلقل الداليل )مصطلحات يف السياسة( وهي 15وردت )-
 السفارة(-اإلرهابيون-الدولة-دول-الدائرة-الدمغة-الدكتاتورية-احلياد-اجلوار-التيوقراطية-التابعة-البعثة

-البالزما-البطني-الباسليق-( كلمة يف احلقل الداليل )أجزاء اجلسم( وهي )األورطى12وردت )-
 الصماد(.-الشوكي-الشظية-الشراين-األسدران-الرنح-الرأس-البايب

-البلشفية-االبتداعية-( كلمة يف احلقل الداليل )مذاهب واجتاهات( وهي )األبيقوريون12وردت )-
 التصورية(-االشرتاكية-السرايلية-الزندقة-املذهب-احلرية-اجلزمية-االتباعية-البهائية

-اليرب-سداأل-علم احليوان( وهي )اإلرانمصطلحات يف ( كلمات يف احلقل الداليل )11وردت )-
 اخلنثى(.-السمور-الزرافة-الريبوع-اخللول-الثمثم-الثعبان-الربذون

-األفق-آسيا-( كلمات يف احلقل الداليل )مصطلحات يف اجلغرافيا( وهي )األرخبيل10وردت )-
 الشالل(.-الشراقي-السهل-السلسلة-الساحل0اخلط-اجلغرافية

-املذيع-احلريف-احلداد-احلبال-التاجر-أذون( كلمات يف احلقل الداليل )املهن( وهي )امل9وردت )-
 الشغال(.-السباك-الرسامة

-التخلف-( كلمات يف احلقل الداليل )مصطلحات يف علم النفس ( وهي )اإليثارية8وردت )-
 احلال(.-الصالحية-الشك-الشرود-الشاذ-السلوك

-السفرة-سجقال-اخلمري-املخلل-( كلمات يف احلقل الداليل )األطعمة( وهي )البورق8وردت )-
 الشهية(.-السلطة-السكر
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-الستل-الزاغ-لزمج-الزرق-الباشق-( كلمات يف احلقل الداليل )الطيور( وهي )الببغاء8وردت )-
 الزمري(.-السقدة

-الرمسي-اجلواز-البصمة-بصم-( كلمات يف احلقل الداليل )واثئق رمسية( وهي )الرباءة7وردت )-
 الصك(.-السند

-الثفل-البلغم-الربوة-الداليل )النفاايت والفضالت( وهي )البجاس ( كلمات يف احلقل7وردت )-
 الصمالخ(.-الرجيع-الدخان

-الزمرد-الزبرجد-اجللخ-( كلمات يف احلقل الداليل )الصخور واألحجار( وهي )البازلت7وردت )-
 احلجر(.-الصلصال-السافري

-املذنب-املدار-أورانس-( كلمات يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الفلك( وهي )األوج7وردت )-
 الشهاب(.-األشعة الكونية-السمت

-اخلامة-احلرارايت-( كلمات يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الصناعة( وهي )اجملفف7وردت )-
 (.التصنع-صنعه-الشوم-الدرفلة

-الرصيف-احلور-اجلوز-( كلمات يف احلقل الداليل )املباين واملنشآت( وهي )بئر السلم6وردت )-
 الشرفة(.-السهاري

-الدال-الدلتا-( كلمات يف احلقل الداليل )مصطلحات يف اجلولوجيا( وهي )اجلولوجيا6وردت )-
 الصخرة(.-السيف-الزلزال

-ئيةالبدا-اآلنسة-ؤمترات يف علم االجتماع( وهي )امل( كلمات يف احلقل الداليل )مصطلح5وردت )-
 (.اليموقراطية-التدبري

 

-اخلليج-احمليط-اجلندل-اليل )أماكن جتمع املياه( وهي )البحرية( كلمات يف احلقل الد5وردت )-
 املصب(.
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 الزمري(.-البياض-البين-( كلمات يف احلقل الداليل )األمساك( وهي )األنقليس4وردت )-

 الصماغة(.-الصحن-السلطانية-( كلمات يف احلقل الداليل )األواين( وهي )الزبدية4وردت )-

 اإلشراق(.-الذهن-الذاكرة-الداليل )التفكري واإلدراك( وهي )اجملرد( كلمات يف احلقل 4وردت )-

 اإلذاعة(.-اجمللة-( كلمات يف احلقل الداليل )مصطلحات يف اإلعالم( وهي )اجلريدة3وردت )-

  الشخص(.-اخللق-( كلمات يف احلقل الداليل )األخالق( وهي )األخالقي3وردت )-

 البحرية(.-اإلايلة-)املمتلكات( وهي )أممه( كلمات يف احلقل الداليل 3وردت )-

 احلضارة(.-البداوة-( كلمات يف احلقل الداليل )مراحل احلياة( وهي )اإلايس3وردت )-

 الرقم(.-املبارة-( كلمات يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الرايضة( وهي )ابراه3وردت )-

 الذاببة(.-حلوريةا-( كلمات يف احلقل الداليل )احلشرات( وهي )اجلعران3وردت )-

  اإلنسانية(.-وردت )كلمتان( يف احلقل الداليل )اإلنسانية( وهي )اإلنسان-

 التجربة(.-وردت )كلمتان( يف احلقل الداليل )البحث العلمي ( وهي )ابحثه-

 البديهية(.-وردت )كلمتان( يف احلقل الداليل )البديهة والسليقة( وهي )البديهة-

 اخلطاب(.-لداليل )وسائل التواصل( وهي )الربقيةوردت )كلمتان( يف احلقل ا-

 الرتايق(.-وردت )كلمتان( يف احلقل الداليل )األدوية والعقاقري( وهي )البنسلني-

 والـتأريخ(.-وردت )كلمتان( يف احلقل الداليل )مصطلحات يف التاريخ( وهي )التاريخ-

 الساعة(-حلربوردت )كلمتان( يف احلقل الداليل )مصطلحات يف احلرب( وهي )ا-

 الرمزية(-وردت )كلمتان( يف احلقل الداليل )أساليب الكتابة( وهي )الرتقيم-

 السعر(-وردت )كلمتان( يف احلقل الداليل )وحدات القياس( وهي )اإلمام-
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 اخلطيبة(-وردت )كلمتان( يف احلقل الداليل)العالقات( وهي )اخلطيب-

 التأمني(.-هي )أمنوردت )كلمتان( يف احلقل الداليل )التأمني( و -

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )اإلبعاد( وهي )استبعد(-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )التوارد( وهي )التلبائي(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الثقافة والعلوم( وهي )الثقافة(.-

 )الثانية(. وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الزمان( وهي-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )التجريد( وهي )التجريدية(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )اجللوس( وهي )اجلليس(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )اجلزر( وهي )اجلزر(-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )اجلسور( وهي )اجلسر(.-

 )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )السفر والرتحال( وهي )اجلالية(.وردت -

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الربط( وهي )احلزمة(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )االلتفاف( وهي )احللزوين(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مصطلحات يف الفقه( وهي )اإلمجاع(.-

 دت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )العادات والتقاليد( وهي )احملافظ(.ور -

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الرايح والعواصف( وهي )اخلماسني(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مصطلحات يف اهلندسة( وهي )الدست(.-

 هي )املركزية(.وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )املركزية( و -
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 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )اإلهبار( وهي )الرائعة(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )التشبع ابملاء( وهي )تشبع(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )أداء العمل( وهي )شطب(.-

 لصيب(.وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مراحل العمر( وهي )ا-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )التشدد( وهي )املتزمت(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )السلبية( وهي )السلبية(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الصوت( وهي )الصوت(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الذكاء( وهي )الذكاء(.-

 واحدة( يف احلقل الداليل )األسلحة( وهي )األرمادا(.وردت )كلمة -

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الدعم والتقوية( وهي )اإلزار(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )تداخل احلديث( وهي )أتشب(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )األساليب اللغوية( وهي )أل(.-

 واحدة( يف احلقل الداليل )مصطلحات يف األلوهية( وهي )التألية(. وردت )كلمة-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الطبقات االجتماعية( وهي )الربجوازية(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الشدة( وهي )الصالبة(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )اجلبلية( وهي )اجلبلية(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )الشعر( وهي )الرابعية(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )القرابة(  وهي )األمومة(.-
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 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )وسائل النقل( وهي )الباخرة(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مراحل التطور( وهي )البدائي(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )املبادئ( وهي )مبادئ(.-

 ( .وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مصطلحات يف السينما( وهي )البديل-

 .وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )احلنني إىل الوطن( وهي )األاببة(-

  ثار(.وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )اإليثار( وهي )اإلي-

 نة(.وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مكان لبيع األدوية( وهي )األجزخا-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مكان التجارب( وهي )احلقل(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مكان السبك( وهي )املسبك(.-

 ( وهي )املدرسة(.وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مكان التعليم-

 .شجر(وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مكان استزراع النبااتت( وهي )امل-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مكان سك النقود( وهي )السك(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مكان السكن ( وهي )الشقة(.-

 ل(.مكان استخراج البرتول( وهي )احلقوردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )مكان التخزين( وهي )السندرة(.-

 وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )االجتماع( وهي )االجتماع(-

 1وردت )كلمة واحدة( يف احلقل الداليل )األاننية( وهي )األاننية(.-

 
                                                            

 المعجم الوسيط من حرف األلف إلى حرف الصاد1
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 اخلامتة

 هذا البحث إىل عدة نتائج وهي:لقد توصلت من خالل 

جديدة مناسبة ملتطلبات  األفاظ عاجم اجملددة يف مادهتا حيث أضافأن املعجم الوسيط يعد من امل-
 احلياة.

أن نظرية احلقول الداللية جذورها قدمية يف املعاجم العربية وميثلها معاجم املعاين ولكنها ظهرت  -
 كمسمى على يد علماء سويسريني وأملان.

 (101( كلمة جممعية، وزعت إىل )729من حرف األلف حىت الصاد على )شتمل املعجم الوسيط ا-
 حقال دالليا.

عند تصنيفي للكلمات اجملمعية يف املعجم الوسيط إىل حقول داللية من حرف )األلف إىل الصاد( -
( يف 42و)( يف الطب 49( يف اآلالت واألدوات و)56( كلمة يف حقل األمراض و)57توصلت إىل )
( يف الزراعة 34( يف الفيزايء و)35( يف االقتصاد و)37( يف القانون والقضاء و)40الرايضيات و)

( يف كا من 12( يف السياسة و)15( يف الفلسفة و)17( يف الفنون و)24( يف علم األحياء و)27و)
( 8( يف املهن و)9ا )( يف اجلغرافي10( يف علم احليوان و)11أجزاء اجلسم و املذاهب واالجتاهات و  )

( يف كل من الواثئق الرمسية والنفاايت والفضالت والصخور 7يف كل من علم النفس واألطعمة والطيور و)
( يف أماكن جتمع 5( يف كل من املباين واملنشآت واجلولوجيا وعلم االجتماع و)6واألحجار والفلك و)

( يف كل من الصناعة واإلعالم واألخالق 3راك و)( يف كل من األمساك واألواين والتفكري واإلد4املياه و)
واملمتلكات ومراحل احلياة والرايضة واحلشرات و)كلمتان( يف كل من البحث العلمي واإلنسانية والبديهة 

التواصل واألدوية والعقاقري والتاريخ واحلرب وأساليب الكتابة ووحدات القياس  والسليقة ووسائل
والعاللقات. و)كلمة واحدة( ف كل من اإلبعاد والتوارد والثقافة والعلوم والزمان والتجريد واجللوس 
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واهلندسة  واجلزر واجلسور والسفر والرتحال والربط وااللتفاف والفقه والعادات والتقاليد والرايح والعواصف
 واملركزية واإلهبار والتشبع ابملاء وأداء العمل ومراحل العمر والتشدد.
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