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تقرير الباحث
أفيدكم علما أبنين الطالب:
االسم

 :هربي

رقم القيد

16310061 :

موضوع البحث

 :التعريب والدخيل يف موقع "موضوع دوت كوم" ) (mawdoo3.comالعريب
دراسة يف ضوء فقه اللغة

حضرت وكتبته بنفسي وما زدته من ابداع غريي أو أتليف اآلخر .وإذا ّادعى أحد يف املستقبل
أنه من أتليفه وتتبني أنه من غري حبثي ،فأان أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على
املشرف أومسؤويل قسم اللغة العريبة وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية مباالنج.
حتريرا مباالنج 11 ،إبريل 2020
الباحث
Materai
6000

هربي
رقم القيد16310061 :

أ

تصريح
هذا تصريح أبن رسالة البكالوريوس لطالب ابسم هربي حتت العنوان التعريب والدخيل يف موقع
"موضوع دوت كوم" ) (mawdoo3.comالعرب دراسة يف ضوء فقه اللغة .قد مت فحصها ومراجعتها
من قبل املشرف وهي صاحلة لتقدم إىل جملس املناقشة الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على
درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج.
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مشرف
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ب


تقرير جلنة
لقد متت مناقشة هذا البحث الذي قدمه:
 :هربي
االسم
16310061 :
رقم القيد
 :التعريب والدخيل يف موقع "موضوع دوت كوم" ) (mawdoo3.comالعريب
العنوان
دراسة يف ضوء فقه اللغة
وقررت اللجنة جناحه واستحقاقه درجة سرجاان ) (S-1يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية
جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
حتر ًيرا مباالنج 18 ،مايو 2020
جلنة املناقشة

التوقيع

 -1الدكتور حلمي شيف الدين ،املاجستري
رقم التوظيف196907202000031001 :
 -2الدكتورة معصمة ،املاجستري

(رئيس اللجنة)

(

ِ
(املخترب الرئيسي) (

)
)

رقم التوظيف197304022006042024 :
 -3حافظ رازيقي ،املاجستري
رقم التوظيف19850330201802011174 :

(السكرتري)

املعرفة
ّ
عميدة كلية العلوم اإلنسانية
الدكتورة شافية ،املاجستري
رقم التوظيف 196609101991032002 :

ج

(

)

اإلستهالل

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
)14 : (األسراء
“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung
atas dirimu.”
(Q.S Al-Isra : 14)

د

اإلهداء
أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
من حيضنين حبب وحنان يف طيلة احلياة الدنياوية و يعرفين عن احلياة األخراوية،
خلاليت مانية وزينب .وأليب وألمي احملبوبة انفيسة رمحها هللا تعاىل
وألخيت الكبرية سكينة سيمنج وألخيت الصغرية صبارية
ابرك هللا هلم ووفقهم هللا لفوافقة اهلدى

ه

كلمة الشكر والتقدير
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا ،من
يهده هللا فال مضل له ومن يضل له فال هادي له .واحلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا
يرضى ،ونشكره سبحان وتعاىل قد علمنا ما مل نعلم وأخرجنا من الظلمات إىل النور وهداان اإلسالم
وعلّمنا احلكمة والقرآن .وأشهد أن آل اله اال هللا وأشهد أن حممد رسول هللا ،والصالة والسالم على
رسول هللا حمد صلى هللا عليه والسالم وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين ،أما
بعد.

لقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع " التعريب والدخيل يف موقع "موضوع دوت
كوم" ) (mawdoo3.comالعريب دراسة يف ضوء فقه اللغة" الستيفاء شروط االختبار النهائي ونيل
احلصول على درجة بكالوريوس أوسرجاان لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج .فالباحث يقدم كلمة الشكر ملن أييت بدعمة وحتفيز
خصوصا إىل:
منذ بداية كتابة هذ البحث اجلامعي حىت هنايته مث خبري ختم ،فألقي الشكر
ً
 .1فضيلة الدكتور األستاذ احلاج عبد احلارس املاجستري مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
 .2فضيلة الدكتورة شافية املاجستري عميدة كلية العلوم اإلنسانية.
 .3فضيلة الدكتور حليمي املاجستري رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.
 .4فضيلة حافظ رازقي ،املاجستري مشرف يف كتابة هذا البحث ،حفظه هللا تعاىل.
مكاان للتنفيس عن مجيع
 .5فضيلة دين نور اخلامتة ،املاجستري.حفظها هللا تعاىل اليت قد أصبحت ً
الشكاوى أثناء التعلم ،وأصبحت ًأما وأخة كبرية يف هذه الشعبة.
 .6فضيلة الدكتور عبد املنتقيم األنصاري املاجستري حفظه هللا تعاىل أصبح أخ كبري يف هذه الشعبة،
مكاان للتنفيس عن مجيع الشكاوى أثناء التعلم.
قد أصبحت ً
 .7مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا
 .8مجيع أصحايب يف كل مكان الذين قد أعطواين احلماسة يف إمتام هذا البحث اجلماعي.

و

أخريا جزاهم هللا خريا أحسن اجلزاء .وعسى هللا أن يشملنا بتوفيقه ويطور عموران
و ً
وابرك فيه ويدخلنا يف اجلنة الفردوس .وعسى أن يكون هذا البحث يستفيد الباحث وللجميع.
آمني اي رب العاملني.
ماالنج 11 ،أبريل 2020
الباحث
هربي

ز

ملخص البحث
هربي .2020 ،التعريب والدخيل يف موقع "موضوع دوت كوم" ) (mawdoo3.comالعريب دراسة يف
ضوء فقه اللغة .كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبالنج.
املشرف :حافظ رازقي ،املاجستري
الكلمة الرئيسية :التعريب ،الدخيل ،اللغة ،املوقع
القرض الكلمات واملصطلحات من لغة آخر هو ظاهر عام وتكون من اخلصائص اللغة .مثل الكائنة احلية،
كانت اللغة ولدت ونشأت وتطورت مع الزمن ،خاصة يف هذا الزمن حيث يتطور تقدم العلم والتكنولوجيا بسرعة
كبرية  .من هذه الظاهرة ،ظهر مصطلح االتصالت اللغوية .وهذه الظوهر وجد يف كل لغة يف العامل ،متضمن فيه
اللغة العربية .تطور العلم والتكنولوجيا احلديث اليت هتيمن عليها احلضارة الغربية جتعل اللغة العربية قادرة على التكيف
مع العديد من املصطلحات اجلديدة اليت أوجدهتا احلضارة الغربية .نقلت العربية الكلمات واملصطلحات أجنبية
وصنعتهما كجزء من العربية بلعملية القواعد املوجودة يف اللغة العربية .العرب يف نقل الكلمات واملصطلحات أجنبية
إىل لغتهم وبعض منهم نقل ابلقواعد العربية وبعض أخرى بدون القواعد وذلك معروف ابتعريب والدخيل.
مشكلة هذا البحث هي ما أشكال تعريب والدخيل على الكلمات أو املصطلحات يف موقع موضوع
))mawdoo3.com؟ وكيف طريقة تعريب الكلمات أو املصطلحات يف موقع موضوع ))mawdoo3.com؟ وهداف
هذا البحث فهو ملعرفة أشكال تعريب والدخيل على الكلمات أو املصطلحات يف موقع موضوع
) ،)mawdoo3.comوطريقة تعريب الكلمات أو املصطلحات يف موقع موضوع ) .)mawdoo3.comهذا البحث
هو الوصفي  ،وطريقة مجع البياانت يف هذا البحث هي بدراسة املكتبية هي طريقة جلمع البياانت من خالل إجراء
دراسة ملراجعي الكت ِ
ب واألدب واملالحظات والتقارير املتعلقة ابملشكلة اليت جيري حلها ،وأما يف حتليل هذا البحث
بعد مجع البياانت من موقع موضوع ) ،)mawdoo3.comبعد ذلك اخرت الباحث الكلمات أو مصطلحات التعريب
أخريا حتليلها بناءً على النظرية.
والداخيل ،مث مجعها يف اجلدول ،و ً
نتائج هذا البحث يعرب أبن يف موقع موضوع ) )mawdoo3.comحيتوي عدد من لفظ االقرتاض ،وهو التعريب
والدخيل .ويف تعريب الكلمات أواملصطلحات يف موقع موضوع ) )mawdoo3.comيستخدم كثري من طريقة
الرتمجة ،مث اقتباس اللفظ ،واالشتقاق ،والنحت .وجد يف هذا البحث  121الكلمات أواملصطلحات الدخيل،
و 61منها يصنف كالتعريب ،يعين  41لفظ بطريقة الرتمجة 10 ،لفظ ابالقتباس اللظي 9 ،لفظ ابالشتقاق ولفظا
ابلنحت.
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ABSTRAK
HABRI, 2020. Ta’rib dan Dakhil dalam Website mawdoo3.com (Kajian Fiqh Lughah).
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.
Pembimbing : Khafid Roziki, M.Pd
Kata Kunci: Al-ta’rib, Al-dakhil, Bahasa, Website
Penyerapan kata atau istilah dari bahasa lain merupakan suatu fenomena yang lazim
dan menjadi salah satu ciri khas bahasa. Layaknya makhluk hidup, bahasa hidup dan
berkembang seiring dengan perkembangan zaman, khusunya zaman sekarang dimana
kemajuan sains dan teknologi berkembang sangat pesat. Dari fenomena tersebut, maka
muncullah istilah persinggungan bahasa atau kontak bahasa. Persinggungan bahasa ini hampir
terjadi kepada semua bahasa di dunia ini, tidak terkecuali dengan Bahasa Arab.
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang didominasi oleh peradaban
barat menjadikan Bahasa Arab harus mampu menyesuaikan diri dengan banyaknya istilahistilah baru yang diciptakan oleh peradaban barat. Bahasa Arab menyerap kata dan istilah asing
dan dijadikan sebagai bagian dari Bahasa Arab dengan melewati proses adaptasi kaidah yang
sudah ada dalam bahasa Arab. Orang Arab dalam melakukan penyerapan kata dan istilah ke
dalam bahasa mereka ada yang melewati proses menyesuaikan kaidah bahasa arab dan ada juga
yang tidak, hal tersebut dikenal dengan ta’rib dan dakhil.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa bentuk ta’rib dan dakhil kata dan
istilah dalam website mawdoo3.com, serta bagaimana metode ta’rib kata atau istilah yang ada
dalam website mawdoo3.com. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ta’rib
dan dakhil dalam website mawdoo3.com, dan untuk mengetahui metode apa yang digunakan
dalam menta’rib kata dan istilah yang ada dalam website mawdoo3.com. Adapun penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun dalam mengumpulkan data dalam
penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu studi penelaah terhadap buku-buku, literatur,
catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data dari objek
penelitian berupa website arab, setelah itu memilih kata atau istilah ta’rib dan dakhil, kemudian
mengumpulkannya dalam tabel, dan terakhir menganalisisnya berdasarkan teori.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam website mawdoo3.com mengandung
kata banyak kata serapan, yaitu ta’rib dan dakhil. Adapun metode ta’rib yang sering digunakan
dalam website tersebut adalah metode terjamah kemudian iqtibas lafdzi, kemudian isytiqaq
kemudian naht. Dalam penelitian ini peneliti menemukan 121 kata dan atau istilah dakhil, dan
61 diantaranya sudah dikategorikan sebagai ta’rib. Yaitu 41 lafaz dengan metode tarjamah,
sekitar 10 lafaz dengan metode iqtibas lafdzi, sekitar 9 lafaz dengan metode isytiqaq dan 1
lafaz dengan metode naht.
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ABSTRACT
HABRI, 2020. Ta'rib and Dakhil on the website mawdoo3.com (Fiqh Lughah Study). Arabic
Language and Literature Department. Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim State
Islamic University of Malang.
Supervisor: Khafid Roziki, M.Pd

Keywords: Al-ta'rib, Al-dakhil, Language, Website
Language that absorbs a word or term from another language is a phenomenon in a
language and becomes one of the characteristics of language. Like living things, language
comes to life and develops along with the times, especially nowadays where the progress of
science and technology is very rapidly developing. From this phenomenon, then came the term
language contact. The language contact almost happens to all worldwide languages, including
Arabic. The development of modern science and technology which is dominated by western
civilization makes Arabic language must be able to adjust to the many new terms created by
western civilization. Arabic absorbs foreign words and terms and is used as part of Arabic by
going through the process of adapting the exist rules in Arabic. Arabs in absorbing words and
terms into their language have gone through the process of adjusting the rules of Arabic and
some are not, that case is known as ta'rib and dakhil.
The research questions of the current research are "what form ta'rib and dakhil words
and terms on the website mawdoo3.com?" and "how the methods ta'rib words or terms that
exist on the website mawdoo3.com?". The current research aims to determine the form of ta'rib
and dakhil on the website mawdoo3.com, and also to find out what methods are used in doing
the "tarib" words and terms that are on the website mawdoo3.com. In addition, the research
uses descriptive qualitative methods. As for collecting data in this study using a literature study
which is a study of reviewers of books, literature, records, and reports that have to do with the
problem being solved. Meanwhile, for analyzing the data in this stud, the researcher collects
the data from research objects in the form of Arabic websites, after that the researcher choose
the words or terms ta'rib and dakhil, then put the data in the table, and finally analyze the data
based on theory.
The results of this study reveal that the website mawdoo3.com contains many words of
absorption, namely ta'rib and dakhil. The ta'rib method that is often used on the website is the
tarjamah method followed by iqtibas lafdzi, then isytiqaq then naht. In this study, researchers
found 121 words and or dakhil terms, and 61 of them have been categorized as ta'rib. That are
41 lafdz with the translation method, about 10 Lafdz with the iqtibas lafdzi method, about 9
lafdz with the istitiqaq method and 1 lafdz with the naht method.
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الباب األول
أ .خلفية البحث

مقدمة

كانت اللغة العربية أكثر استخداماً هبا يف اجلزيرة العربية أوسع سريعا إبنتشار اإلسالم

يف القرن السابع إىل التاسع مالدي ،وتستخدم اللغة العربية اآلن يف دول شرق األوسط
مثل مصر والسودان والسعودية واألردن وسوراي ولبنان والعراق وليبيا وتونس واجلزائر
واملغرب (امساويت  ،2012ص.)14 .
إن اللغة هلا دور مهم يف حياة اإلنسان وجعلها أداة االتصال والتفاعل .وكانت اللغة
كما ّأهنا اتصلت ابللغات األخرى .ومن اللغات القدمية
ولدت ونشأت وتطورت وماتت َ
اليت ال تزال تتطورت حيت األن هي اللغة العربية.
وكانت اللغة العربية أكثر استخداما يف القرن العشرين السياما يف عامل الغرب مثل
أمريكا .تكاد معظم اجلامعات اختذت اللغة العربية كمادة الدراسية فيها مثل اجلامعة
هارفارد ،وابلطبع أبهداف وغاايت معينة (انسر  ،2014ص.)22 .
الزمن احلديث ،كانت اللغة العربية تتطورت واتصالت ابللغات األخرى.
مع تطور ّ
واتصاالت اللغة جتعل اللغة مؤثرة ومتأثرة ابللغات األخرى ،وكذلك اللغة العربية متأثرة
ابللغات األخرى من حيث تكنولوجيا املعلومات والنتائج العلمية احلديثة وابلعكس
الزمن نواجه عددا كبريا من
كانت اللغة العربية تؤثر على اللغات األخرى .ويف هذا ّ
الكلمات أو املصطلحات األجنبية اليت أنشأهتا احلضارة الغربية اليت تؤثر على الكلمات
أو املصطلحات العربية وخاصة املتاحة يف جمال االتصال االجتماعي .ويف وقت الر ِاهن،
يصل عدد املصطلحات اخلاصة إىل  1.5مليون كلمة مبتوسط  150مصطلحا جديدا
يف اليوم .من بينها 50،000 ،مصطلح من العلوم الطبية (يوسفا  ،2018ص.)77 .
وبوجود هذا اإلتصالت اللغوي ،يدفع املؤسسات العربية إىل عملية الرتمجة ،وتكوين
1
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املصطلحات اجلديدة ،وإدخاهلا إىل اللغة العربية بقواعدها اللغوية ،وهذا يسمى
ابلتعريب والدخيل.
التعريب هو إدخال ألفاظ أعجمية إىل اللغة العربية على حنو مالئم مع خصائص
اللغة العربية .وأما ابلنسبة للمصطلح كما يقول السيوطي التعريب ،فهي كلمة أجنبية
(غري عربية) يستخدمها العرب لديهم معان معينة .ويقول حبر الدين أن التعريب الذي
جعل عربيا (حبر الدين 2009 ،ص )99 .فال ميكن للغة العربية أن تبتعد عن التعريب
دخ َل يَدخل،
ألن املصطلحات العلمية تتعدد كثريا كل يوم .وأما الدخيل هو مشتق من َ
داخل ،واملفعول م ْدخول .أي من دخل يف ٍ
دخوالً ،فهو ِ
قوم وانتسب إليهم وليس منهم
َ
َْ َ َ
خل يف اللغة العربية وعدم تغيري ،لذلك ال توجد
(معجم املعاين) .الكلمات اليت َد َ
خصائص اللغة العربية يف الكلمات تسمى ابلدخيل (زهرية ،2016 ،ص.)67 .
وظواهر التعريب والدخيل ميكن مالحظتها يف أشكال اإلتصاالت احلديثة مثل مواقع
إلكرتونية ،ومشهور هي موقع جوجل ) .(googleموقع جوجل أو ما يعرف ابألصل ابسم
" "BackRubعبارة عن حمرك حبث ،بدأ تطويره سنة 1996م من قبل كل من الري بيج،
وسريجي برين )Larry Page, Sergey Brin) ،كمشروع حبث يف جامعة ستانفورد هبدف
البحث عن ملفات عرب اإلنرتنت ،وبعد ذلك قرر االثنان تغيري اسم حمرك البحث إىل
جوجل ( Googleكومبوتر هوب .)2018 ،موقع جوجل هو شركة أمريكية عامة
متخصصة يف جمال اإلعالن املرتبط خبدمات البحث على اإلنرتنت وإرسال رسائل بريد
إلكرتوين عن طريق  .gmailواختري اسم جوجل الذي يعكس املهمة اليت تقوم هبا الشركة،
وهي تنظيم ذلك الكم اهلائل من املعلومات املتاحة على املوقع.
ومع مميزاهتا ،ال ختلوو من العيوب .كما كتب يف  )2020( eramuslim.comأنه كان
هناك شعور ساخطة أبداء حمرك البحث على جوجل ) (googleوخاصة يف احملتوايت
العربية ،قامت جمموعة من الشباب من األردن مببادرة لتصميم حمرك البحث األخرى
بشكل موقع إلكرتوين وهو موضوع ) )mawdoo3.comكبديل يف البحث عن احملتوايت
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يوضح املطور أن احملركات للبحث يف العامل حتتوي حالياً على  %1فقط من
العربيةِّ .
احملتوايت العربية املنتشرة على نطاق واسع يف الفضاء اإللكرتوين.
كان موقع موضوع ) )mawdoo3.comحيتوي على املوضوعات املتنوعة منها
ويع ّد هذا املوقع
التكنولوجيا ،والعامل ،والدين ،والصحة ،والرايضة ،واألسرة وغريهاَ .
محرك حبثي أكثر دقة من جوجل فيما يتعلق ابلبحث عن البياانت واحملتوايت العربية.
ك ّ
ويرجو املطور من مشتغلي اإلنرتنت يف العامل إستخدامه كاحملرك البحثي .وجدير مبعرفته
أن هناك حوايل مخسني مليون زائر كل شهر يقومون بفتح موضوع ))mawdoo3.com
(.زاهد. )2015 ،

من البياانت السابقة ،حبث أن التعريب والدخيل من ظواهر اللغة العربية اليت بواسطته
تكون اللغة العربية لغة حياة ويتطورت بتطور اإلتصالت اللغوي يف الزمن احلديث.
وهذه الظاهرة اللغوية شائعة يف املواقع اإللكرتونية كإحدى وسائل االتصال واإلعالم
احلديثة .فخطر ببال الباحث أن يقوم ابلبحث يف التعريب والدخيل مبوقع موضوع
) )mawdoo3.comالعريب كدراسة يف فقه اللغة.
ب .أسئلة البحث
مستندا إىل خلفية البحث وأسئلة البحث كمايلي:
 .1ما أشكال تعريب والدخيل على الكلمات أو املصطلحات يف موقع موضوع
))mawdoo3.com؟

 .2كيف طريقة تعريب الكلمات أو املصطلحات يف موقع موضوع ))mawdoo3.com؟
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ج .أهداف البحث
مستندا إىل اسئلة البحث فكانت اهداف البحث كمايلي:
 .1ملعرفة أشكال تعريب والدخيل على الكلمات أو املصطلحات يف موقع موضوع
).)mawdoo3.com

 .2ملعرفة طريقة تعريب الكلمات أو املصطلحات يف موقع موضوع

).)mawdoo3.com

د .فوائد البحث
مستندا إىل َه َدف البحث ،تريد الباحث أن يكون هذا البحث مفيدا يف دراسة اللغة

العربية خاصة دراسة الفقه اللغة العربية سواء الفوائداتن ومها النظرية والتطبيقية كما

يلي:
-1

فوائد النظري

أ) كفكرة اإلضافية يف املسامهة تطورات التعريب والدخيل يف دراسة اللغة
العربية.
ب) ليبني ظاهرة التعريب والدخيل الذان يوجد يف املوقع اإلنرتنت والكتب
العربية احلديثة وغري ذالك.
 -2فوائد التطبيقي
أ) كمراجع واملصادر البحث للباحثني املقبِل يف اجملال اللغة العربية.
ب) ليعرف القارئ عن أشكال من املصطلحات التعريب والدخيل يف موقع
موضوع ))mawdoo3.com
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ه .حدود البحث
يتم استخدام حد املشكلة لتجنب املخالفات وتوسيع املشكلة األساسية حبيث
توجيها وأسهل يف املناقشة حبيث يتم حتقيق أهداف البحث.
يكون البحث أكثر ً

وأما احلد املشاكل يف هذا البحث هو سيبحث عن التعريب والدخيل يف جمايل
الصحة والتكنولوجيا يف موقع موضوع ) )mawdoo3.comالذي صدر يف مارس وأبريل
سنة .2020
و .حتديد املصطلحات
 .1موضوع ))mawdoo3.com
موقع موضوع ) )mawdoo3.comهو أكرب موقع عريب ابلعامل .وهو موقع

عريب دينامي أو متحرك ،يعين احملتوايته متغري يف مجيع األوقات .حيتوي املوقع
عدد من رْكن مثل التكنولوجيا والصحة والعامل والثقافة واألدب ،وما إىل ذلك.
يصنع املوقع وتطويره من قبل جمموعة الشباب األردين .وقد طوروا املوقع اإللكرتوين

بسبب عدم وجود موقع إلكرتوين يقدم حمتوى أو مقاالت تتحدث العربية.
ويتوقعون أن يكون املوقع اإللكرتوين موقعاً على شبكة اإلنرتنت حيتوي على

احملتوى العريب األول يف العامل (فوتري واصحاهبا ،2019 ،ص.) 38 .
 .2التعريب

كما يف اللغة تعريب هو الذي جعل عربيا (حبر الدين ،2009 ،ص.
 .)99هناك بعض املصطلحات على التعريب ،ومن كل هذا التعرفات ،خلص
املعرب هي كلمة أجنبية يتحدث هبا العرب
يعقوب إىل أن التعريب أو َّ
(ويلدا ،2015،ص)132 .
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 .3الدخيل
ِ
وم ْدخول.
الدخيل يف املعجم املعاين هو َ
دخ َل يَدخل ،دخوالً ،فهو داخلَ ،
أي من دخل يف ٍ
قوم وانتسب إليهم وليس منهم (معجم املعاين) .ويراد ابلدخيل
َْ َ َ
األجنيب ما دخل العربية من مفردات أجنبية سواء يف ذلك ما استعماله العرب
الفصحاء يف جاهليتهم وإسالمهم ،وما استعماله من جاء بعدهم من املولدين
خل يف اللغة العربية وعدم
(حبر الدين ،2009 ،ص .)89 .الكلمات اليت َد َ
تغيري ،لذلك ال توجد خصائص اللغة العربية يف الكلمات تسمى ابلدخيل
(زهرية ،2016 ،ص.)67 .
ز .الدراسة السابقة

وكان هذا البحث ليس حبث األول ،ولكن هناك يوجد بعض البحث متعلق

ابتعريب .واملميز البحث السابق مع البحث الذي سيقوم هبا الباحث هو االختالف
يف موضوع البحث .وأما البحث السابق كمايلي:
 .1فيرباين ريسكي رمضان ( .)2018الدخيل واملروب يف ماوقي إندونيسيا اليوم.
يقصد هذا البحث إىل الطريقة اليت يستعملها موقع إندونيسيا اليوم للمجال الثقايف
الذي صدر بشهر يناير وفرباير  2018يف تعريب وإدخال األلفاظ األجنبية إىل
اللغة العربية .و املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الكيفي والوصفي.
 .2أأن نور حسنة ( .)2015التعريب يف جريدة األهرام (دراسة فقه اللغة) وأما
األغرض من هذا البحث فهي معرفة األلفاظ التعريب يف جريدة األهرام و معرفة
اللغات اليت جائت منها األلفاظ املعربة يف جريدة األهرام و معرفة أثر التعريب
فيها .واستخدم الباحث يف هذا البحث منهجا وصفيا ,وطريقة هي حبث مكتيب.
هباذه الطريقة قام الباحث مبطالعة الكتب و املصادر ومواقع اإلنرتنت املتعلقة
ابملوضوع املدرس.
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 .3أريزا رسيتكا ديوي ( )2016التعريب من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية يف كتاب
األغراض خاصة للعاملني يف جمال العلوم والتكنولوجيا جامعة اإلسالمية احلكومية
موالان مالك إبراهيم ماالنج .األهداف هذا البحث فهو ملعرفة ألفاظ املعربة من
اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية يف كتاب العربية ألغراض خاصة و معرفة عملية
التعريب من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية يف كتاب العربية ألغراض خاصة .هذا
البحث كيفي ،والطريقة املستخدمة جلمع البياانت قراءة الكتاب العربية ألغراض
خاصة .وأما طريقة حتليل البياانت فهي استخراج  7األلفاظ التعريب يف كتاب
العربية ألغراض خاصة وجدول البياانت املوجودة يف كتاب العربية ألغراض خاصة
وحتليل البياانت.
 .4عبد الوهاب ،أديت ( )2017تطوير اللغة العربية احلديثة يف املنظورات الرتكيبية
والداللية على جملة اجلزيرة .األغرض هذا البحث هو حبث يف اللغة العربية احلديثة
اليت تستخدمها اجلزيرة على اإلنرتنت .تستخدم هذا البحث طريقة مكتبة مع
هنجني ،ومها النهج االجتماعي اللغوي واملعجمية .تكشف نتائج هذه الدراسة أن
اللغة العربية احلديثة اليت تستخدمها جملة اجلزيرة قد شهدت العديد من التطورات
يف املعىن واهليكل ،كما أن تطوير العلوم والتكنولوجيا له أتثري كبري على تطوير
املفردات يف جماالت خمتلفة مثل السياسة واالقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.
 .5ارين سدرينا ( )2019ال َّدور موقع اجلزيرة موضوع ( )mawdoo3يف تعلم مهارات
القراءة العربية (دراسة حالة الطالب يف األدب العريب جبامعة أمحد دهالن).كان
الغرض من هذه الدراسة هو حتديد دور استخدام موقعي اجلزيرة و موضوع دوت
كوم على نتائج التعلم لطالب األدب العريب يف جامعة األزهر اندونيسيا.
استخدمت الدراسة طريقة ارتباط بريسون مع تقنيات اخلبز.
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ط .منهج البحث
يف هذا البحث يستحدم الباحث طريقة حتليل الوصفي بدراسات املكتبة ،تعين
البحث الذي جيمع البياانت من خمتلف األدبيات( .ورسيطو ،1992 ،ص)10 .
وهبذه الطريقة يقوم الباحث بفحص املواقع اإللكرتونية اليت تستخدم كأشياء لكتب
البحث والدراسة ،وكذلك املوارد من اإلنرتنت املتعلقة ابلتعريب.
 .1نوع البحث
نوع البحث الذي يستخدم الباحث هو حتليل الوصفي .وهو البحث يتم
استحدام ليبحث عن عناصر وخصائص و صفات من ظاهرة .ويبدء هذا
البحث جبمع البينات مث حتليل البينات واتويله .ويتم إجراء البحوث الوصفية يف
التنفيذ من خالل تقنيات املسح ودراسة احلالة والدراسة املقارنة للوقت واحلركة
والتحليل السلوكي والتحليل الواثئقي( .سورايىن ،2010،ص)20.
يف هذه الدراسة سيتم مجع البياانت من موقع موضوع

))mawdoo3.com

مث يقوم الباحث بتصنيف الكلمات اليت تشمل التعريب ،مث حتليلها .ويكشف
الباحث عن عدد الكلمات اليت جيد الباحث ،وكيف طريقة التعريب.
 .2مصادر البياانت
مصادر البياانت تنقسم إىل قسمني ،مها مصادر البياانت الرئيسية والثانوية
(سيسونتورو ،2005 ،ص )35 .املصادر البياانت الرئيسية يف هذا البحث هو
املوقع العريب موضوع ) )mawdoo3.comوأما مصادر البياانت الثانوية هي دراسة
السابقة متَّصل ابلتعريب ،املوقع العربييتعلق ابلتعريب ،وجملة علمية ،وكتب حتليل
عن تعريب يف املنظورية فقه اللغة.
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 .3طريقة مجع البياانت
طريقة مجع البياانت هي الطريقة املهم يف البحث .طريقة مجع البياانت
املستخدمة يف هذا البحث هي دراسة املكتبية ) .(library researchدراسة املكتبية
هي طريقة جلمع البياانت من خالل إجراء دراسة ملراجعي الكت ِ
ب واألدب
واملالحظات والتقارير املتعلقة ابملشكلة اليت جيري حلها .تستخدم هذه الطريقة
للحصول على األساسيات واآلراء املكتوبة واليت تتم من خالل دراسة األدبيات
املختلفة املتعلقة ابملشكلة اليت سيبحث (انزير ،2013 ،ص .)93 .وسيقوم
الباحث أن جيمع البياانت التعريب يف موقع موضوع ) .)mawdoo3.comبعد
ذلك سيطالِعا البياانت وحتليلها للحصول على البياانت نظرية.
 .4طريقة حتليل البياانت
طريقة حتليل البياانت هي عمليَّة منظمة الذي يبحث وترتيب عن البياانت

الواثئقية (سوغيونو ،2007 ،ص .)333 .واما طريقة حتليل البياانت املستخدمة
هي طريقة حتليل كيفي كمايلي:

 -1قام الباحث جبمع البياانت واستخراج التعريب والدخيل موقع موضوع
).)mawdoo3.com

 -2قام الباحث بتخفيض البياانت إبختيار.
 -3قام الباحث بتصميم البحث جداول البياانت املوجودة (. (Tabel
 -4قام الباحث بتقدمي البياانت مع اإلستنتاج.

الباب الثاين
اإلطار النظري
أ .تعريف التعريب لغة واصطالحا
إذا أردان أن نذكر التعريفات من التعريب فهناك تعريفات متعددة منها أن
ب ،يعرب ،تعريباً ويف معجم
التعريب أواملعرب لغة هو اسم املفعول من الفعل َعَّر َ
ٍ
بصبغة عربيَّ ٍة عند نقلها بلفظها األجنيب إىل اللغة
ب هو صبغ الكلمة
املعاصر َعَّر َ

العربية .وأما التعريب اصطالحا من العلماء واللغويني كما يلي:

 .1وقال السيوطي تعريب هو الذي جعل عربيا (السيوطي يف حبر الدين،
 ،2009ص.)99 .
 .2ورأى حيالل أن التعريب هو أن تتكلم العرب ابلكلمة األجنبية على
هنجها وأسلوهبا (زهرية ،2016 ،ص.(65 .
 .3ورأى الربيع يف زهرية أن تعريب هو استعمال العرب أللفاظ ذات معين يف
غري العربية ،مبعىن أهنم بدافع احلاجة يقبلون لفظا جديدا مبعناه من لغة
أجنبية ويصبح جزء من نظامهم اللغوى الذى يتفامهون به (زوهرية،
 ،2016ص.)65 .
 .4فقال أبو عبيدة والصواب أن هذه احلروف أصوال عجمية ،إال أهنا سقطت
إىل العرب فأعربتها أبلسنتها ،وحولتها عن ألفاظ العجم إىل ألفاظها،
فصارت عربية (السيوطي يف سعادة ،2019 ،ص.)25 .
 .5أمحد بك عيسى يعطي الوصفي أبن التعريب هو طريقة أخرى لنقل
الكلمات (من لغة أجنبية إىل اللغة العربية) ويتم ذلك إذا مل يكن يف املفردات
10
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العربية ،وبطريقة ترمجة من املفردات األجنبية إىل العربية ،تكوين كلمات أو
أفعال جديدة ابستخدام طريقة االستيقان ،أو اجملاز ،أو اختصار الكلمة
األجنبية (عيسى يف مالك ،2009 ،ص)265 .
يعرف التعريب أبهنا عملية إدخال كلمة أجنبية إىل اللغة العربية
 .6وأما تواب ّ
بعد أن خضع لتغيري يف لفظتها ويتبع احلرف املتحرك النمط أو القواعد

(تواب ،1997 ،ص.)358 .
املوجودة يف العربية ّ

وكان هناك بعض املصطلحات على التعريب ،ومن كل التعريفات ،خلص
املعرب هي كلمة أجنبية يتحدث هبا العرب (يعقوب،
يعقوب إىل أن التعريب أو َّ
 ،1982ص.)215 .
تسبب اتصالت اللغة ظاهرة التعريب يف انحية علم اللغة العربية .وتعتمد اللغة
العربية الكلمات أو املصطلحات األجنبية ويسمى ابلكلمات أو املصطلحات املعربة،
وأما عمليته يسمى ابلتعريب .ويري خليل أن التعريب هو الكلمات املستخدمة يف
العربية .يعتمد العرب الكلمات األجنبة ويتناسب ابلقواعد لغتهم يف النواحى األصوات
وبناءها.
يف ضوء املفاهيم السابقة عن التعريب أو املعرب ،ختلص الباحث من هذا
العرض إىل أن التعريب هو األلفاظ أوالكلمات االستعملها العرب وجعلهم جزء من
اللغة العربية ،من خالل االستيعاب وتعديل األلفاظ أوالكلمات مع القواعد العربية.
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 .1نوع التعريب
ينقسم اإلمام السيوطي التعريب إىل قسمني ،تعريب املعين وتعريب االستعمال
(مهام ،2019 ،ص.)675 .
 )1تعريب املعين
تعريب املعين و هو صناعة اسم العريب بديال السم العجمي .وهذا التعريب
مشهور وسهولة الفهم ،ويستخدمللغويني هبا يف املعاجم ويستفيد عنها أقسام
اللغة ،حنو كلمة  windowsيعرب إىل نوافذ وكلمة  userيعرب إىل مستخدم.
 )2تعريب االستعمال
تعريب االستعمال هو صناعة اسم العريب بطريق معاجلته على الطريقة
العربية ،يشكل أبوزاهنا ،وقواعدها حبيث تكون الكلمة أو املصطلحات منقوشة
وهلا طابع عريب على الرغم من أهنا أتيت من كلمة أواملصطلح األعجمي .حنو
كلمة

journalist

يعرب إىل صحافة وكلمة  surgeonيعرب إىل جراح ،كلمة

 Spainيعرب إىل أسباين.
 .2طريقة التعريب
يراى حبر الدين أبن العرب قد سلك يف تعريب لكلمات أعجمية اليت
استعملها طريقتني (حبر الدنني ،2009 ،ص )102 .كمايلي:
 .1الطريقة األوىل هي التعبري يف األصوات الكلمة وصورهتا مبا يوافق
ألسنتهم وأبنية كالمهم ،وقد أخذ أشكاال ،هي حتريف األصوات حنو
كلمة إمساعيل أبدل ابمشائيل ،مث إبدال احلركة ،و حتريف يف األوزان.
 .2الطريقة الثانية هي إدخال الكلمة غلى اللغة العربية دون تغيري وهذا ما
يعرف ابلدخيل.
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ويراى العلماء آخر أن هناك أربعة قواعد يف التعريب ومها ابالقتباس اللفظ،
واإلشتقاق ،والرتمجة ،ودخل بعض الباحثون النحت جزء من القواعد التعريب .يف
عملية التعريب كان اإلقتباس اللفظ قام به مؤلف املعجم وأما اإلشتقاق والرتمجة
قام به أقسام اللغة (هادي ،2002 ،ص.)77 .
 )1التعريب ابالقتباس اللفظ (إبدال ،تغري احلرف ،زايدة وحذف احلرف)
إن عملية تعريب الكلمات أو املصطلحات إىل العربية هو خطوة املهمة
البد لكل اللغات ،بسبب تطور الزمن احلديث جيرب على كل اللغات حتتاج
إىل عملية اإلقتباس ويسمى ابلتعريب .وذكر هادي يف عبد امللك أن اإلقتباس
جديدا ابللغة العربية.
الكلمات واملصطلحات األجنبية ابلعربية يعترب شيئًا
ً
ألنه قبل أن ينشأ اللغويون الكلمات واملصطلحات املكافئة ابإلضافة إىل
الرتمجة (عبد مللك ،2009 ،ص.)270 .
اإلقتباس اللفظ هو عملية تعريب الكلمات أو املصطلحات أجنيب
ابإلقتبس الكلمات أو املصطلحات من خالل اقتباس عن طريق إجراء
تعديالت أو تغيريات يف علم األصوات الصوتية .يتم بعد ذلك تعديل الكلمة
أو املصطلح بعد استيعاهبا وف ًقا للمتطلبات الصوتية ابللغة العربية.

يف ضوء مفاهيم السابقة ،أن عملية التعريب ابإلقتباس اللفظ كان هناك

املالءمة لفظ أجنيب من حالل الصوتية .كان حتويل األصوات وجد يف تغري
حرف الكلمات أو املصطلحات األجنبية .على سبيل املثال حرف  Gيغري
ابصوت (ج)  ،jimوتغري حرف  Pإىل الصوت  baوما إىل ذالك.
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ميكن رسم اجلدول التايل لتوضيح البياانت السابقة:
اجلدول 1
القواعد النقل حرف الالتينية إىل العربية

رقم

احلرف الالتنينية

احلرف العربية

1

B

ب

2

C

ك/س/ق

3

D

د

4

F/PH

ف

5

G

ج

6

H

ه

7

J

ج

8

K

ك

9

L

ل

10

M

م

11

N

ن

12

P

ب

13

Q

ك

14

R

ر

15

S

س/ز/ص

16

T

ت

17

V

ف/و

18

W

و/ف

15

19

X

اكس/ز يف اول الكلمة

20

Y

كسرة/ي

21

Z

ز

املصادر اجلدول :عبد اجمليد الغيلي يف فرباين ريسكي (البحث الدخيل واملعرب يف موقع "اندونيسيا اليوم" قسم اللغة العربية جبامعة
شارف هدية هللا جاكرات)

اجلدول التايل هو تغري يف حرف صويت (:)vokal
اجلدول 2

رقم

النظري العرب

احلركة
الالتينية

أول كلمة
إما

داخلها
إما

أو

1

A

أ

َ_

اى

2

E

إ

ِ_

3

I

إ

4

O

5

U

أ

أو

آخرها

أي
أو
يو

_

ىي
ىو

اى/ىة
اى/ىة
ىي
ىو

املصادر اجلدول :عبد اجمليد الغيلي يف فرباين ريسكي (البحث الدخيل واملعرب يف موقع "اندونيسيا اليوم" قسم اللغة العربية جبامعة شارف
هدية هللا جاكرات)

 )2اإلشتقاق
َخذ
كان إحدى الطرق يف التعريب هي االشتقاق .اال ْشتقاق يف اللغَة :أ ْ
َكلِ َمة َوإِ ْخراجها ِم ْن َكلِ َم ٍة أ ْخَرى َم َع تَ ْغيِ ٍري على أ ِ
َساس الْمحافظة على قَرابَتِها
ِ
ِ
َخ ْذان ِم ْن قَ َرأَ  :قِراءَة ،اِ ْستَ ْقَرأَ ،اِ ْستِ ْقراء،
م َن الْ َم ْع َىن يف اللَّ ْفظ َمثَالًَ ،كما لَ ْو أ َ
ق َّراء (معجم املعاين) .االشتقاق صيغ الكلمة من أخرى على حسب قوانني
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الصرف (حبر الدين  ،2009 ،ص .)111 .أما اإلشتقاق إصطالحا يف
جوهره هو تولد لبعض األلفاظ من بعض (أسعد النادري يف فرباين،2018 ،
ص.)14 .
يعرب العرب الكلمات أو
ومن بياانت السابقة يعرف أن اإلشتقاق هو ّ

املصطلحات بناء على األوزان الصرفية لتكوين املصطلحات اجلديدة .على
سبيل املثال وزن مفعال وفعالة يستحدم للكلمات مذايع ( )radioو مسماع
()stetoskop

ومساعة

(.)eraphone

وأما الوزن يستخدم يف اإلقتباس اللفظ هو فعال ،فَ َع َل ،فعل ومفعول
عادة لصنع مصطلح املرض .وأما الوزن فِعالة ،فَعالمها الوزن يستخدمان يف
تشكيل مصطلح املهنة .والوزن فَعالة ومفعل ومفعال استخدام للمصطلحات

املتعلقة َّ
ابملعدات.

وميكن رسم اجلدول التايل لتوضيح البياانت السابقة:
اجلدول 3

رقم

الكلمات

معين

الوزن

1

مسماع /مذايع

Earphone/stetoskop

مفعال

2

مساعة

Stetoskop

فعالة

3

ب
َكلَ َ
سعال

Rabies

فعل

Batuk

فعال

5

مبطون

Sakit perut

6

صحافة

Journalism

مفعول
فِعالة

7

طيّار
مولِّد

Pilot

فَ َّعال
مفعِلة
ّ

4

8

Generator

17

9

األطلس

Atlas

ْفعلل

 )3الرتمجة
جبانب اإلقتباس اللفظ واإلشتقاق يف عملية التعريب هناك يوجد الرتمجة
كإحد طرق يف التعريب .تتم هذه الرتمجة بسبب تطور املصطلحات يف العلوم
احلديثة ،لذلك يرتجم جممع اللغة العرية هذه املصطلحات اجلديدة.
طريقة التعريب ابلرتمجة هو نقل األلفاظ واملعين واألساليب يف اللغة إىل
األخرى أو نقل األلفاظ واملصطلحات األعجمية بلفظ عريب مرادف لألجنيب
(أريزا ،2016 ،ص .)16 .مثال :تكييف اهلواء ،هاتف الذكي ،منبه،
األجسام املضادة كلهم مأخوذ من املشتق الفعل نفسه.
مثال آخر النقل كلمة

logy

إىل

لوجيا .كلمة )-ics

 )-iscإىل ئية بزايدة

عالمات اللغة العربية حرف (ة) يف آخر كلمة .وأما البادئة والالحقة نقل
كلمة  postإىل خلفي أو بعدي .كلمة  monoنقل إىل أحدي يف أول كلمة.
وكلمة  nonنقل إىل كلمة ال أو غري ( هادي يف عبد مالك ،2009 ،ص.
.)272
 )4النحت
النحت يف التعريب متعلق ابلرتمجة واإلشتقاق كما البياانت السابقة.
ليرتجم املصطلحات األجنيب إىل اللغة العربية يظهر النحت .كان النحت
شيء اجلديد يف اللغة العربية .ويستخدم هذا التكوين لتوقع تطور العلم
أخذها وركبها من كلمتني أو كلمات ،حنو بَ ْس َمل
احلديث .وأما النحت هي َ

18

الرمحن ِ
الرحيم،حوقل أو حولق :إِذا قال :ال َ
حول وال ق َّوةَ
إِذا قال بس ِم هللا َّ
إِال ابهلل (معجم املعاين).
بعض اللغويني مسى النحت ابالشتقاق الكبار (يعقوب يف حبر الدين،
 ،2009ص .)117 .فقال إمييل بديع يقوب االشتقاق الكبار أو حنت
هو أن ينتزع من كلمتني أو أكثر ،كلمة جديدة تدل على معىن ما انتزعت
منه ،أي توليد كلمة جديدة بطريقة االختصار من كلمتني أو أكثر ،ويدل
منحوت على ما كانت تدل عليه الكلمة نفسها .وتكون هذه الكلمة إمسا
كانت أو فعال أو حرفا أو خمتلطة (حبر الدين  ،2009 ،ص.)120 .
مثال آخر النحت كلمة  interنقل بكلمة بني حبذف حرف نون .كلمة
 interdentalيعرب إىل بيأثناىن إذا قال بني أثناىن .كلمة  pre/praنقل إىل قبل
حبذف حرف الم مث تواصل مع الكلمة الثانية (هادي ،2002 ،ص.)84 .
وذكر موسى يف هادي أن حنت أخذ صوتني أول من كلمات ،مثال
كلمة  decagonنفل إىل العربية العشرز أصله معشر الزوااي ،وكلمة

decigram

نقل إىل العشرغ أصله عشر غرام.
ب .تعريف الدخيل لغة واصطالحا
ال تسلم لغة حيّة من مفردات دخيلة ،وكان توجد بعض املصطلحات عن
َّخيل هو من دخل يف ٍ
َّخيل كما يف املعجم احمليط أن الد ِ
الد ِ
قوم وانتسب إليهم وليس
ََ
كل كلمة أجنبيّة دخلت يف
منهم .وَم ْن عاش يف جمتمع غري جمتمعه كان دخيالً .أو ُّ
كلمة أجنبيَّ ٍة أ ِ
كالم العرب (معجم احمليط) .ك ُّل ٍ
دخلت يف كالم العرب دون تغيري فيها
وليست منه ،كالتلفون واألكسجني "كالم دخيل -هذه الكلمات من الدَّخيل يف
اللُّغة العربيّة (معجم الوسيط) .وقال عبد الواحد وايف يف أوريل أن الدخيل هو ما دخل
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اللغة العربية من مفردات أجنبية ،سواء يف ذلك ما استعمله الفصحاء يف جاهليتهم
وإسالمهم (حبر الدين ،2009 ،ص .)89 .وقد قال أيضا الدخيل املنقول من أصل
عريب ومنحرف عن أصل عريب .وذكر دكتور سعدي ضناوي أن الدخيل هو كل كلمة
دخلت إىل العربية ليست من العربية ،سواء إعربت أم تركت على حاهلا (ضناوي ،يف
فربسان  ،2018ص.)13 .
من بيان السابقة ،نعرف أن الدخيل هو الكلمات األعجمي الذي يستعمل
العرب يف التعامل وحتدث يوميا دون تغيري او كما أصله ومل تكون جزء من اللغة العربية.
 .1طريقة نقل األحراف األعجمية إىل العربية
اجلدوال التايل حيتوي على احلطة اليت استند املعجم اللغة العربية ابلقاهرة
يف نقل األحراف األعجمية :
اجلدول 4

النطق يف العرب

رقم

الالتنينية

1

C

س ،ك

2

Ch

تش ،ش ،ك

3

D

د( ،ذ)

4

F

ف

5

G

غ ،ج

6

Gn

ين

7

H

ه

8

J

ي

20

9

K

ك

10

P

پ

11

Ph

ف

12

Q

ك

13

S

س( ،ش ،ص)

14

T

ت

15

Th

ث ،ذ

16

V

ڤ

17

W

و ،ڤ

18

X

كس ،ك ،س ،كز ،خ

19

Y

و

20

Z

ز ،تر

ج .العالقة بني املصطلحي التعريب والدخيل
كانت توجد مجلة من العالقات بني التعريب والدخيل من أي جهة كانت.
نظر بعض العلماء املتقدمني إىل هذا املصطلحني ،من حيث أن الدخيل يشمل
املعرب ،فالدخيل أعم من املعرب ،فكل معرب دخيل ،وليس كل دخيل تعريبا.
ومذهب اخلفاجي الذي يرى أن كل ما دخل لغتنا فهو دخيل ،فإن دخل يف عصور
االحتجاج فهو معرب ،وإن دخل بعد ذلك فهو مولد (عبد اجمليد الغيلي يف فرباين
 ،2018ص.)26 .
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ورأى الدكتور حلمي خلي ،أن املعرب لفظ مقرتض من اللغات األجنبية ،وضع
يف الصيغ والقوالب العربية ،والدخيل لفظ دخل العربية من اللغات األجنبية بلفظه أو
بتحريف طفيف يف نطقه .وذكر علي أميلمع أن فيهما عدم الفرق ،وهناك الذين يرون
أن الفرق بينهما إمنا هو يف اعتبار النظر ،فالنظر إىل الكلمة كوهنا أجنبية وافدة،
جيعلهم يسموهنا دخيلة ،والنظر إىل الكلمة كوهنا اصبحت عربية مستعملة ،جيعلهم
يسموهنا معربة ،وعليه فالتدخيل يتعلق ابلنقل ،والتعريب يتعلق ابالستعمال ،إذن الفرق
بينهما ليس فرق ذات ،وإمنا هو فرق اعتبار (عبد اجمليد الغيلي يف فربسان ،2018
ص.)26 .

الباب الثالث
عرض البياانت وحتليلها
أ .األشكال التعريب والدخيل يف موضوع دوت كوم
اجلدول التايل حيتوي بياانت الكلمات واملصطلحات التعريب والدخيل اليت
توجد الباحث يف موضوع دوت كوم ( .)mawdoo3.comتقريبا على  121كلمتا ولفظا
التعريب والدخيل.
()mawdoo3.com

رقم

كلمة /املصطلح

1

كوروان

2

كوفيد 19

3

سارس

4

متالزمة الشرق
األوسط التنفسي

األجنب

الدخيل

Corona



Covid 19



SASR



MERS
Weak Immune






5

ضعف جهاز املناعة

6

فيتامني

Vitamin



7

فريوس

Virus



8

بكتريية

Bakteri



9

األجسام املضادة

Antibody



Plasmodium



 11أنوفيليس

Anophles (Jenis
)Nyamuk
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معين استعمال



System

 10بالزموديوم

تعريب
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 مالراي12



Malaria





Antibiotik





Anemia



Cholesterol



Omega

 أوميغا16



Prostat

 الربوستات17



Kolagen

 كوالجني18



Asam Amino



Acid/Asam

 أسيد20



Diphteria/Difteri

 دفترياي21



Protein

 بروتني22



Nabati

 نبايت23



Hormon



احليوي
 املضاد13
ّ
 فقر الدم14
 كولسرتول15

 األمحاض األمينية19

 هرمون24
فرط هرمون احلليب

24





Hyperprolactinemia





Nefrologi

 طب أمراض الكلى25





Diabetes

 السكري26



AIDS



HIV (Jenis Virus)



Thalassemia





Bilharzia (Jenis
Penyakit)

يف الدم

 اإليدز27
 نقص املناعة البشريّة28
 الثالسيميا29
 بلهارسيات30
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Kortikosteroid

 الكورتيكوستريويدات32

Addison’s (Jenis

 أديسون33

Penyakit)

ِ 34
أش َّعة السينية



Rontgen

 تصوير35



Kolera

 الكولريا36



Hepatitis A
Parkinson’s (Jenis
Penyakit)
Kawasaki (Jenis
Penyakit)

الكبدي أ
 االلتهاب37
ّ
 ابركنسون38
 كاوازاكي39
 كبسولة40



Kapsul



Selulit (Stretch
mark)

 السيلوليت41



Insulin

 إنسلوين42



Prolaktin

 بروالكتني43



Krim

 الكرميات44



Lotion

 املستحضرات45

Laser (Metode
Pengobatan)

 ليزر46



Mesoterapi

 ميزوثريايب47



Operasi



Sinar UV





 برازيكوانتيل31

Sinar X





Obat)







Praziquantel (Jenis

 جراحة48
األشعة فوق
البنفسجية

89
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Microsoft

 مايكروسوفت50



Windows

 نوافذ51



Windows

 ويندوز52



Radio

 مذايع53



Radio

 راديو54



Stetoskop

 مساعة55





Password

 كلمة املرور56





Password

 كلمة السر57





Username





log in/masuk

 اسم املستخدم58
 ِزّر الدخول59





Komputer

 احلاسوب60





Clockspeed

 تصل سرعة الرتدد61





Smartphone

 هاتف الذكي62





English

 اإلجنليزية63





Cinema

 السينمائية64





App store

 متجر التطبيقات65





Verifikasi

 زر حتقق66





Surat Elektronik

 الربيد اإللكرتوين67



Surat Elektronik

 اإلميل68



WhatsApp

 واتس آب69



Password

 ابسورد70



Gigabyte

 جيجاابيت71
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Komputer



Laptop

 البتوب73



Turbo

 توربو74



Intel

 إنتل75



Cinema

 سينما76



Batterai

 بطارية77



Google Play

 جوجل بالي78



Play Store

 سوق بالي79



Chaptcha

 كابتشا80



Internet

 شبكة الدولية81



Internet

 إنرتنت82



Handphone



Samsung

 سامسونج84



Android

 أندرويد85





3G

 اجليل الثالث86





4G

 اجليل الرابع87



WiFi

 الواي فاي88



Skype

 سكايب89



Mobile

 املوبيل90



Iphone

 آيفون91



Silent

 الصامت92



Teknologi

 التكنوجلية93












 الكمبيوتر72



 اهلاتف احملمول83
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Teknik

 تقنية94



Hacker

 اهلكر95



Hacking







Phising (Teknik

 االخرتاق96

Hacking)

التصيُّد
97
َ

YouTube

 اليوتوب98

Kecerdasan Buatan/
AI

 الذكاء االصطناعي99



Mike/Michrophone

 املايك100



Chat

 شات101





Update

 حتديث102





Sistem Operasi

 نظام تشغيل103





Search tool

 أيقونة البحث104





Automatics

 أوتوماتيكية105





Charger



User (Pengguna)



Twitter



Google Drive



Root

 الروت110



Format

 فورمات111



Program

 الربانمج112



Wireless

 الالسلكية113



History

ُّ  سجل114
التصفح







 شاحن106
 املستخدم107
 تويرت108
 جوجل درايف109
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 115تنصيب

Install





 116ماسح

Scanner





Keyboard





Backup





Transfer/switch data





 120املؤرشفة

Archived





 121السيربانية

Cyber





 117لوحة املفاتيح
 118احتياطي
 119انتقال البياانت

بناءً على البياانت يف الباب السابق عن التعريب والدخيل ،وكما حتتوي يف اجلدوال
املعرب ،فكل معرب
املعرب ،فالدخيل أعم من ّ
السابق نعرف أبن الدخيل يشمل ّ
معراب.
دخيل ،وليس كل دخيل ّ
ويربز الباحث اجلدوال التايل عن كلمة أو املصطلح التعريب اليت وجد الباحث يف
املوقع موضوع دوت كوم ( )mawdoo3.comواألنواع الطريقة تعريبها.
ب .لفظ املعربة وطريقة التعريبها
رقم

1
2

كلمة /املصطلح
التعريب

نوع طريقة التعريب
االقتباس
اللفظ

متالزمة الشرق



األوسط التنفسي
ضعف جهاز املناعة

 3بكتريية

االشتقاق

الرتمجة




النحت
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 4األجسام املضادة



احليوي
 5املضاد
ّ
 6فقر الدم




 7األمحاض األمينية



8

فرط هرمون احلليب يف



الدم

 9طب أمراض الكلى



 10السكري



 11نقص املناعة البشريّة
ِ 12
أش َّعة السينية




 13تصوير



الكبدي أ
 14االلتهاب
ّ
 15كبسولة




 16املستحضرات
 17جراحة
18




األشعة فوق



البنفسجية

 19نوافذ



 20مذايع



 21مساعة



 22كلمة املرور
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 23كلمة السر



 24اسم املستخدم



ِ 25زّر الدخول



 26احلاسوب



 27تصل سرعة الرتدد



 28هاتف الذكي



 29اإلجنليزية



 30السينمائية



 31متجر التطبيقات



 32زر حتقق



 33الربيد اإللكرتوين



 34بطارية



 35سوق بالي



 36شبكة الدولية



 37اهلاتف احملمول



 38اجليل الثالث



 39اجليل الرابع



 40الصامت



 41التكنوجلية



 42تقنية



 43االخرتاق
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التصيُّد
َ 44



 45الذكاء االصطناعي



 46حتديث



 47نظام تشغيل



 48أيقونة البحث



 49أوتوماتيكية



 50شاحن



 51املستخدم



 52الربانمج



 53الالسلكية



 54سجل ُّ
التصفح



 55تنصيب



 56ماسح



 57لوحة املفاتيح



 58احتياطي



 59انتقال البياانت



 60املؤرشفة



 61السيربانية
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لتسهيل الفهم عن اجلدول السابق ،هنا شرح الباحث عملية تعريبها التايل:
اجلدوال :الكلمات واأللفاظ املعربة وشرح عملية التعريبها
رقم

األلفاظ الالتينية

الشرح تعريبها

األلفاظ املعربة

املصطلح متالزمة الشرق
األوسط التنفسي هو
املصطلح أعجمي من

1

Mers (Middle East
)respiratory syndrome

متالزمة الشرق األوسط كلمة
respiratory
)syndrome
التنفسي
أصله من لغة اإلجنليزية،
East )Mers Middle

وعربته العرب بطريقة
الرتمجة.
أن املصطلح

(weak

)immune system

أصله

من لغة اإلجنليزية ،مث
2

Weak Immune System

3

Bakteri

ضعف جهاز املناعة

حيدث عملية التعريب
ضعف جهاز املناعة
ينتقل املصطلح األصل
إىل اللغة العربية بطريقة
الرتمجة.

بكتريية

كلمة

Bakteri

لغة

يواننية

Bakterion

أصله من
القدمية:

هي كلمة

33

أعجمي وعربته العرب
بزايدة العالمة العربية "ية"
حيت تصبح عربية وذلك
يسمي بطريقة اقتباس
اللفظ.
املصطلح

ِ()Antibody

أصله من لغة اإلجنليزية،
مث حيدث عملية التعريب
4

Antibody

األجسام املضادة

5

Antibiotik

احليوي
املضاد
ّ

6

Anemia

يعين األجسام املضادة
ينتقل املصطلح األصل
إىل اللغة العربية بطريقة
الرتمجة.
املصطلح

ِ()Antibiotik

أصله من لغة اإلجنليزية،
مث حيدث عملية التعريب
احليوي
يعين املضاد
ّ
ينتقل املصطلح األصل
إىل اللغة العربية بطريقة
الرتمجة.
مصطلح ) (Anemiaأصله
فقر الدم

من لغة اإلجنليزية ،مث
حيدث عملية التعريب

34

يعين فقر الدم ينتقل
املصطلح األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
املصطلح

ِ()Amino Acid

أصله من لغة اإلجنليزية،
مث حيدث عملية التعريب
7

Amino Acid

يعين األمحاض األمينية
األمحاض األمينية

ينتقل املصطلح األصل
إىل اللغة العربية بطريقة
الرتمجة.
املصطلح

()Hyperprolactinemi

أصله من لغة اإلجنليزية،
مث حيدث عملية التعريب
8

Hyperprolactinemia

9

Nefrologi

فرط هرمون احلليب يف يعين
الدم

فرط

هرمون

احلليب يف الدم ينتقل
املصطلح األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
الكلمة

)(Nefrologi

أصله من لغة اإلجنليزية،
طب أمراض الكلى

مث حيدث عملية التعريب
يعين طب أمراض الكلى
ينتقل الكلمة األصلية إىل

35

العربية

اللغة

بطريقة

الرتمجة.
كلمة

أصله

)(Diabetes

من لغة اإلجنلزية كلمة
10

Diabetes

11

)HIV (Jenis Virus

12

X-Ray

السكري

أعجمي وعربته العرب
بطريقة الرتمجة .حيت
تصبح عربية.
املصطلح
اختصار

ِ()HIV

هو

من Human

Immonudeficiency Virus

أصله من لغة اإلجنليزية،
نقص املناعة البشريّة

مث حيدث عملية التعريب
يعين

نقص

املناعة

البشريّة ينتقل املصطلح
األصل إىل اللغة العربية
بطريقة الرتمجة.
املصطلح ) (X-Rayأصله
من لغة اإلجنليزية ،مث
ِ
أش َّعة السينية

حيدث عملية التعريب
يعين أشعة السينية ينتقل
املصطلح األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
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كلمة

)(Rontgen

أصله

من لغة اإلجنليزية ،مث
حيدث عملية التعريب
13

Rontgen

14

Hepatitis A

15

Capsule

تصوير

يعين

تصوير

ينتقل

املصطلح األصل إىل اللغة
العربية بطريقة االشتقاق
على وزن تفعيل.
املصطلح

)(Hepatitis A

هو أعجمي ،مث حيدث
عملية التعريب يعين
الكبدي أ
االلتهاب
ّ

االلتهاب الكبدي أ
ينتقل املصطلح األصل
إىل اللغة العربية بطريقة
الرتمجة.
كلمة

)(Capsule

هو

كلمة أعجمية أصله من
لغة اإلجنليزية ،وعربته
كبسولة

العرب بزايدة العالمة
العربية "ة" يف أخره حيت
تصبح كبسولة وذلك
معروف بطريقة االقتباس
اللفظ.

37

الكلمة

)(Lotion

هي

كلمة أعجمية ،مث حيدث
عملية التعريب يعين
16

Lotion

املستحضرات

املستحضرات

ينتقل

املصطلح األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة
وتصبح العربية.
الكلمة جراحة هي كلمة
17

Operation
)(Operasi/bedah

املعربة من كلمة أعجمية
جراحة

)(Operation

مث عربته

العرب بطريقة اإلشتقاق
على وزن فعالة.
املصطلحة
هي
Rays

)(UV Rasy

اختصار

من

Ultraviolet

مصطلحة أعجمية من
18

UV Rays

األشعة فوق البنفسجية

لغة االجنليزية ،وحيدث
عملية التعريب يعين
األشعة فوق البنفسجية
ينتقل املصطلحة األصل
إىل اللغة العربية بطريقة
الرتمجة.
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املصطلحة

)(Windows

هي ملصطلحة أعجمية،
وحيدث عملية التعريب
19

Windows

نوافذ

20

Radio

مذايع

21

Stetoskop/Earphone

مساعة

يعين نوافذ

ينتقل

املصطلحة األصل إىل
اللغة

العربية

بطريقة

الرتمجة.
الكلمة مذايع هي كلمة
املعربة من كلمة أعجمية
)(Radio

أصله من لغة

اإلجنلزية مث عربته العرب
بطريقة اإلشتقاق على
وزن مفعال.
الكلمة مساعة هي كلمة
املعربة من كلمة أعجمية
Stetoskop/Earphone

أصله من لغة اإلجنلزية مث
عربته العرب بطريقة
اإلشتقاق على وزن
فعالة.
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كلمة

)(Password

هي

كلمة أعجمية ،وحيدث
22

Password

كلمة املرور

23

Password

كلمة السر

24

Username

اسم املستخدم

25

Log in

عملية التعريب يعين
كلمة املرور.

ينتقل

الكلمة األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
كلمة

)(Password

هي

كلمة أعجمية ،وحيدث
عملية التعريب يعين
كلمة السر.

ينتقل

الكلمة األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
املصطلح  Usernameهي
ملصطلح أعجمي ،حيدث
عملية التعريب يعين اسم
املستخدم.

ينتقل

املصطلح األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
ِزّر الدخول

املصطلح
ملصطلح

Log in

هو

أعجمي،

وحيدث عملية التعريب

40

يعين زر الدخول .ينتقل
املصطلح األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
الكلمة

Komputer

هو

كلمة أعجمية ،أصله من
لغة
26

Komputer

احلاسوب

27

Clockspeed

تصل سرعة الرتدد

28

Smartphone

هاتف الذكي

اإلجنليزية
وحيدث

،Computer

عملية التعريب يعين
احلاسوب .ينتقل كلمة
األصل إىل اللغة العربية
بطريقة الرتمجة.
املصطلح

Clockspeed

هو املصطلح أعجمي،
وحيدث عملية التعريب
يعين
الرتدد.

تصل

سراعة

ينتقل كلمة

األصل إىل اللغة العربية
بطريقة الرتمجة.
املصطلح

Smartphone

هو املصطلح أعجمي،
تشكل من كلمتني مها
Smart, Phone

ووعربته

41

العرب إىل هاتف الذكي.
ينتقل كلمة األصل إىل
اللغة

بطريقة

العربية

الرتمجة.
كلمة

هي كلمة

English

أعجمية ،وعربته العرب
بزايدة العالمة العربية "ية"
29

English

اإلجنليزية

30

Cinema

السينمائية

31

App store

يف آخره وحتويل حرف
><S

حبرف الزي حيت

تصبح كلمة

عربية

اإلجنليزية وذلك معروف
بطريقة االقتباس اللفظ.
كلمة  Cinemaهي كلمة
أعجمية ،وعربته العرب
بزايدة اهلمزة وعالمة
العربية "ية" يف أخره حيت
تصبح كلمة

عربية

السينمائية

وذلك

معروف بطريقة االقتباس
اللفظ.
متجر التطبيقات

املصطلح  App Storeهو
املصطلح

أعجمي،

42

تشكل من كلمتني مها
Store

App,

وعربته

العرب

إىل

متجر

التطبيقات .ينتقل كلمة
األصل إىل اللغة العربية
بطريقة الرتمجة.
املصطلح

Verifikasi

هو

املصطلح أعجمي من
لغة
32

Verifikasi

33

Surat Elektronik

زر حتقق

اإلجنلريية

،Verification

وعربته

العرب إىل زر حتقيق.
ينتقل كلمة األصل إىل
اللغة

العربية

بطريقة

الرتمجة.
املصطلح

Surat

Elektrinok

هو

املصطلح أعجمي أصله
الربيد اإللكرتوين

من لغة اإلجنلريية
 ،E-mailوعربته العرب
إىل الربيد اإللكرتوين.
ينتقل كلمة األصل إىل
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اللغة

العربية

بطريقة

الرتمجة.
الكلمة بطارية هي كلمة
املعربة من كلمة أعجمية
34

Batterai

35

Play Store

36

Internet

بطارية

 Batteraiمن لغة اإلجنلزية
مث عربته العرب بطريقة
اإلشتقاق على وزن
فَ عالية.
املصطلح  Play Storeهو
أعجمي،

املصطلح

تشكل من كلمتني مها
سوق بالي

 Play, Storeوعربته العرب
إىل سوق بالي .ينتقل
كلمة األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
املصطلح

Internet

هو

املصطلح أعجمي ،أصله
من اإلجنليزية وعربته
شبكة الدولية

العرب
الدولية.

إىل

شبكة

ينتقل كلمة

األصل إىل اللغة العربية
بطريقة الرتمجة.
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املصطلح

Handphone

هو املصطلح أعجمي،
تشكل من كلمتني مها
اهلاتف احملمول

37

Handphone

38

3G

اجليل الثالث

39

4G

اجليل الرابع

Hand, Phone

العرب

اهلاتف

إىل

احملمول.

وعربته

ينتقل كلمة

األصل إىل اللغة العربية
بطريقة الرتمجة.
املصطلح

ِ()3G

اختصار من
technology

هو
third

generation

أصله من لغة اإلجنليزية،
مث حيدث عملية التعريب
يعين اجليل الثالث ينتقل
املصطلح األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة حيت
تصبح العربية.
املصطلح

ِ()4G

اختصار من
technology

هو
fourth

generation

أصله من لغة اإلجنليزية،
مث حيدث عملية التعريب
يعين اجليل الرابع ينتقل

45

املصطلح األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة حيت
تصبح العربية.
كلمة

Silent

هي كلمة

أعجمية ،أصله من لغة
40

Silent

الصامت

41

Technology

التكنوجلية

42

Technique/Teknik

اإلجنليزية ،وعربته العرب
حيت تصبح كلمة عربية
الصامت بطرقة الرتمجة.
كلمة

Technology

هي

كلمة أعجمية ،وعربته
العرب بزايدة العالمة
العربية "ية" يف أخره حيت
تصبح كلمة

عربية

التكنوجلية

وذلك

معروف بطريقة االقتباس
اللفظ.
كلمة

Technique

هي

كلمة أعجمية ،وعربته
تقنية

العرب بزايدة العالمة
العربية "ية" يف أخره و
حتويل حرف الكاف
حبرف القاف حيت تصبح

46

كلمة عربية تقنية وذلك
معروف بطريقة االقتباس
اللفظ.
الكلمة  Hackingمن لغة
اإلجنليزية ،مث حيدث
عملية التعريب يعين
43

Hacking

االخرتاق

44

Phising

التصيّد
َ

45

Artificial Intelligence

أالخرتاق تنتقل الكلمة
األصلة إىل اللغة العربية
بطريقة

الرتمجة

حيت

تصبح العربية.
الكلمة التصيد هي كلمة
املعربة من كلمة أعجمية
 Phisingمث عربته العرب
بطريقة اإلشتقاق على
تفعل.
وزن ّ
املصطلح

Intelligence

الذكاء االصطناعي

Artificial

أصله من

لغة اإلجنليزية ،مث حيدث
عملية التعريب يعين
الذكاء

االصطناعي

تنتقل الكلمة األصلة إىل

47

اللغة

العربية

بطريقة

الرتمجة.
الكلمة  Updateأصله من
لغة اإلجنليزية ،مث حيدث
46

Update

حتديث

عملية التعريب يعين
حتديث تنتقل الكلمة
األصلة إىل اللغة العربية
بطريقة الرتمجة.
املصطلح

Operation

هو

Sistem

املصطلح

أعجمي ،يشكل من
47

Operation System

نظام تشغيل

Search tool

أيقونة البحث

)(OS

كلمتني مها

Operation,

 Systemوعربته العرب إىل
نظام تشغيل.

ينتقل

كلمة األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
املصطلح

Search Tool

هو املصطلح أعجمي،
48

يشكل من كلمتني مها
tool

Search,

العرب
البحث.

إىل

وعربته
أيقونة

تنتقل كلمة

48

األصل إىل اللغة العربية
بطريقة الرتمجة.
كلمة

Automatics

هي

كلمة أعجمية ،وعربته
العرب بزايدة العالمة
49

Automatics

50

Charger

51

User

أوتوماتيكية

العربية "ية" يف أخره حيت
تصبح كلمة

عربية

أوتوماتيكية

وذلك

معروف بطريقة االقتباس
اللفظ.
الكلمة شاحن هي كلمة
املعربة من كلمة أعجمية
شاحن

Charger

أصله من لغة

اإلجنلزية مث عربته العرب
بطريقة اإلشتقاق على
وزن فاعل.
الكلمة

User

هو كلمة

أعجمية ،وعربته العرب
املستخدم

إىل املستخدم .تنتقل
كلمة األصل إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.

49

الكلمة

هو

Program

كلمة أعجمية ،وعربته
52

Program

الربانمج

53

Wireless

الالسلكية

54

Browsing History

55

Install

العرب إىل الربانمج.
تنتقل كلمة األصل إىل
اللغة

العربية

بطريقة

الرتمجة.
املصطلح

Wireless

هو

كلمة أعجمية ،وعربته
العرب إىل الالسلكية.
تنتقل كلمة األصل إىل
اللغة

العربية

بطريقة

النحت.
املصطلح

Browsing

History

هو املصطلح

أعجمي ،وعربته العرب
سجل ُّ
التصفح

إىل سجل التصفح.
تنتقل كلمة األصل إىل
اللغة

العربية

بطريقة

الرتمجة.
الكلمة تنصيب هي كلمة
تنصيب

املعربة من كلمة أعجمية
 Installمن لغة اإلجنلزية مث

50

عربته العرب بطريقة
اإلشتقاق على وزن
تفعيل.
الكلمة ماسح هي كلمة
املعربة من كلمة أعجمية
56

Scanner

57

Keyboard

58

Backup

ماسح

 Scannerمن لغة اإلجنلزية
مث عربته العرب بطريقة
اإلشتقاق على وزن
فاعل.
املصطلح

Keyboard

أصله من لغة اإلجنليزية،
لوحة املفاتيح

مث حيدث عملية التعريب
يعين لوحة املفاتيح تنتقل
الكلمة األصلة إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
الكلمة  Backupأصله من
لغة اإلجنليزية ،مث حيدث

احتياطي

عملية التعريب يعين
احتياطي تنتقل الكلمة
األصلة إىل اللغة العربية
بطريقة الرتمجة.

51

الكلمة
data

Transfer/switch

أصله من لغة

اإلجنليزية ،مث حيدث
انتقال البياانت

59

Transfer/switch data

60

Archived

املؤرشفة

61

Cyber

السيربانية

عملية التعريب يعين
انتقال البياانت تنتقل
الكلمة األصلة إىل اللغة
العربية بطريقة الرتمجة.
كلمة

Archived

هي

كلمة أعجمية ،وعربته
العرب بزايدة العالمة
العربية "ة" يف أخره و
حتويل حرف

><ch

حبرف الشني حيت تصبح
كلمة عربية املؤرشفة
وذلك معروف بطريقة
االقتباس اللفظ.
كلمة

السيربانية هي

كلمة معربة من كلمة
 ،cyberوعربته العرب
بزايدة حرف النون بعد
األلف املدية والعالمة
العربية "ية" يف آخر حيت

52

تصبح كلمة

عربية.

وذلك معروف بطريقة
االقتباس اللفظ
استندا إىل البياانت والنتائج التحليل السابق ،نعرف أبن الكلمات أو املصطلحات
الدخيل هو أكثر مستخدما يف املوقع موضوع دوت كوم ( )mawdoo3.comويف عملية
الدخيل اليت يستخدمها واعتمد عليها اللغويني ومعجم اللغة العربية ابلقاهرة يف نقل
األحراف األعجمية إىل األحراف العربية.
وأما يف عملية تعريب الكلمة واملصطلح يف املوقع موضوع دوت كوم
()mawdoo3.com

واإلشتقاق والنحت.

أكثر طرقة مستخدمة هي طريقة ترمجة ،مث طريقة إقتباس اللفظ

الباب الرابع
اإلختتام
د .اخلالصة
دائما مع تطور العلوم والتكنولوجيا
كانت اللغة العربية هي لغة تكيف نفسها ً
واللغة .وكما يف نتائج البحث يوجد يف حتليل البياانت السابقة هي حتديد كلمات
ومصطلحات تعريب والداخيل على موقع موضوع دوت كوم ) .(mawdoo3.comمث قام
الباحث بتصف امللخص التايل:
 .1يف املوقع موضوع دوت كوم ) (mawdoo3.comتوجد الباحث النموذج تقريبا
على  121كلمات أو املصطلحات الدخيل وحوايل  61كلمات أو
املصطلحات قد سلك عملية التعريب وتكون جزء من اللغة العربية .كانت
عربته العرب بقواعد توافق على القواعد اليت اعتمد على اللغويني ومعجم اللغة
العربية ابلقاهرة ،هو ابإلقتباس اللفظ ،واإلشتقاق ،والرتمجة ،والنحت .وأعظم
مستخدما القواعد يف تعريب الكلمات أو املصطلحات على املوقع هو طريقة
الرتمجة توجد الباحث تقريبا على  41لفظ ،مث طريقة اإلقتباس اللفظ تقريبا
على  10لفظ ،وطريقة اشتقاق تقريبا على  9لفظ ،وكلمة بطريقة حنت.
 .2استندا إىل النظرية عن التعريب والدخيل يف الباب السابق أن الدخيل يشمل
املعرب ،فالدخيل أعم من املعرب ،فكل معرب دخيل ،وليس كل دخيل معراب.
عرب قد سلك عملية التعريب املتفق عليها مثل
ألن الكلمة أو مصطلح امل َّ
البيان السابق .أوضحت نتائج هذه البحث أنه من بني  121كلمات أو
مصطلحات الدخيل 61 ،منها مل تكن تصنيفها كجزء من تعريب ألنه يف
53

54

التعريب الكلمات أو املصطلحات يتم إجراء تغيريات فقط من احلروف الالتينية
إىل احلروف العربية.
ه .االقرتاحات
بناءً على حتليل البياانت الذي مت إجراؤه ،قد تعمد الباحث بتقدمي االقرتاحات اليت

يتوقع أن تكون مفيدة للمؤسسات ،خاصة املؤسسات العربية واجلامعة والباحثني
املتقدم ،على النحو التايل:
 .1كان التعريب والدخيل مها األمر مهم اليت تتعلق بتطوير اللغة العربية .ومطابقا
على تطور الزمن احلديث هذا األمر قد تكون مهم جداً النظر يف تقدم العلم
والتكنولوجيا والصناعة احلديثة .وبناءً على ذلك يتوقع الباحث من مجيع
مؤسسات اللغة العربية يف الدول العربية واللغويني العرب حتقيق التوحيد يف
طريقة التعريب .من أجل أن تكون مرجعا للباحثني وطالب اللغة العربية يف
تعريب الكلمات أو املصطلحات األجنبية يوما بعد يوم أكثر وتزيد.
 .2قد أدرك الباحث أن هذا البحث ليست كاملة .لذلك ،يتوقع الباحث ويقدم
املشورة ملزيد من الباحثني للبحث املزيد من املوارد املتعلقة مبشاكل التعريب
والدخيل.
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