التعريب من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية يف كتاب العربية ألغراض خاصة
للعاملني يف رلال العلوم والتكنولوجيا جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج
حبث جامعي
مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان )(S1
يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
إعداد:

أريزا رستيكا ديوي
رقم القيدَََُُِّٕ :
ادلشرؼ:

الدكتور احلاج أمحد مزكي ،ادلاجستري
رقم التوظيفََََُُُِِّْٖٗٔٗٓٗٗ :

قسم اللغة العربية وأدهبا
كلية العلوم اإلنسانية
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ٕٓٔ2
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اإلهداء
أىدم ىذا البحث اجلامعي إذل :

 .1كالدم العزيز "مفتاح العارفُت" مبا غرسو ُب نفسي من حب للعلم كادلعرفة
كاإلخالص ُب العمل ،ككالدٌب العزيزة "زئتُت" اليت كاف دعاؤىا ادلستمر
خَت ادلعُت رل ُب حياٌب.
 .2مجيع أساتيذم كأستاذاٌب الكراـ ُب قسم اللغة العربية كأدهبا – كلية العلوـ
اإلنسانية قد علموين كلو حرفا كاحد ابلصرب كاإلخالص ،يسر هللا ذلم ُب
جهادىم كابرؾ هللا فيهم.
 .3زمالئي كزميالٌب ُب قسم اللغة العربية كأدهبا الؽلكن أف أذكر أمساءىم كاحد
فواحد الذين قد أعطوين محاسة ُب إهناء ىذا البحث ،يسر هللا عليكم كابرؾ هللا
فيكم أمجعُت .

ب

كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العادلُت على كل حاؿ كأشكره على فضلو ادلتواؿ كأسألو جزيل
النواؿ كالثبات ُب احلاؿ كادلآؿ كأصلي كأسلم على خَت الصابرين الشاكرين سيد كلد آدـ
دمحم ابن عبد هللا خاًب األنبياء كادلرسلُت كعلى آلو كأصحابو أمجعُت الغر ادليامُت كالتابعُت
كمن تبعهم أبحساف إذل يوـ الدين ،أما بعد:
إف ىذا ىو البحث اجلامعي حتت ادلوضوع "التعريب من اللغة اإلجنليزية إىل
اللغة العربية يف كتاب العربية ألغراض اخلاصة كلية العلوم والتكنولوجيا" .كقد من هللا
على ابالنتهاء من إعداد ىذا البحث ،فلو سبحانو أذلج ابحلمد كالثناء ،فلك احلمد ايريب
حىت ترضى على جزيل نعمائك كعظيم عطائك كيشرفٍت – بعد محد هللا تعاذل -أف
أتقدـ جبزيل الشكر كعظيم التقدير كالعرفاف إذل الذين كاف ذلم فضل ُب خركج ىذا
البحث إذل حيز الوجود كدل يبلل أحدىم بشيء للبت ،كدل يكن ػلدكىم إال العمل
اجلاد ادلللص .كمنهم:
 .1مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راىارجو ،مودير جامعة موالان مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .2مساحة األستاذة الدكتورة احلاجة إستعادة ،عميد كلية العلوـ اإلنسانية جبامعة
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .3مساحة األستاذ دمحم فيصل فتاكم ادلاجستَت ،رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا جبامعة
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .4فضيلة األستاذ الدكتور احلاج أمحد مزكي ادلاجستَت ،ادلشرؼ الذم أفاد الباحثة
علميا كعمليا ك كجو خطواتو ُب كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي منذ
ج

بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو ،ككاف لتفضلو مبناقشة ىذا البحث أكرب
األثر ُب نفس الباحثة فلو مٍت خالص الشكر كالتقدير كمن هللا عظيم الثواب
كاجلزاء.
ُب النهاية تعرؼ الباحثة أف ىذا البحث اجلامعي كثَت من النقصاف كلذا ػلتاج
إذل النقد كاالقًتاحة من القراء ليكوف أحسن .جزاىم هللا خَت اجلزاء على حسن أعماذلم
كمقاصدىم .عسى هللا أف غلعل ىذا البحث انفعا للباحثة خاصة كلسائر القارئُت عامة،
آمُت اي رب العادلُت.
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ملخص البحث
أريزا رستيكا ديوي .ٕٓٔ2 ،التعريب من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية ُب كتاب العربية ألغراض
خاصة ُب رلاؿ العلوـ كالتكنولوجيا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .شعبة
اللغة العربية كآدهبا .كلية العلوـ اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
حتت اإلشراؼ :الدكتوراحلاج أمحد مزكي ،ادلاجستَت
الكلمة الرئيسية :التعريب ،كتاب العربية ألغراض خاصة (للعاملني يف رلال العلوم
والتكنولوجيا)
كاف تتطور اللغة ال تنفصل عن العقل اإلنساف ،كحتدث مع تقدـ التكنولوجيا ُب ىذا
الوقت .اللغة ىي آلة اإلتصاؿ الذم أعلية لتتصل الرسالة ُب احلياة .كاف تطور الزماف كتقدـ احلضارة
ابلعلوـ كالتكنولوجيا ػلتاج إذل األلفاظ كاإلصطالحات اجلديدة .ىذا احلاؿ تؤثر على نشأ األلفاظ
اجلديدة ُب متنوعة اللغة ،إحدل من اللغة العربية .لغة األجنبية تستلدـ عربية بطريقة عملية
التكيف الشكل الكلمة ،كامتصاص كضبط قواعد اللغة العربية اليت كانت تسمى ابلتعريب.
مشكلة ىذا البحث ىي ما ىي ألفاظ ادلعربة من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية ُب كتاب
العربية ألغراض خاصة ؟ ككيف عملية التعريب من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية ُب كتاب العربية
ألغراض خاصة ؟ كأما أىداؼ ىذا البحث فهو دلعرفة ألفاظ ادلعربة من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة
العربية ُب كتاب العربية ألغراض خاصة ك معرفة عملية التعريب من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية
ُب كتاب العربية ألغراض خاصة .ىذا البحث كيفي ،كالطريقة ادلستلدمة جلمع البياانت قراءة
الكتاب العربية ألغراض خاصة .كأما لريقة حتليل البياانت فهي استلراج األلفاظ التعريب ُب كتاب
العربية ألغراض خاصة كجدكؿ البياانت ادلوجودة ُب كتاب العربية ألغراض خاصة كحتليل البياانت.
كنتائج ىذا البحث ُب أف صيغ التعريب ىو من األمساء كاألفعاؿ .كأما األمساء فهي
مصدر ،كاسم الفاعل ،كاسم ادلفعوؿ ،كاسم الصفة ادلشبهة ،كاألفعاؿ فهي فعل ادلاضي ،كفعل
ادلضارع ،كفعل األمر .كأنواع الطرؽ التعريب ىي اقتباس اللفظي ْْ لفظا كاشتقاؽ ُِ لفظا
كالنحت ِ لفظا كالًتمجة ٗ لفظا .
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ABSTRAK
ARIZA RESTIKA DEWI, 2016. Arabisasi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Arab
dalam Kitab Al Arabiyah lil Agrod Khos Fakultas Sains dan Teknologi. Jurusan
Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: H. Akhmad Muzakki, MA
Kata Kunci: Arabisasi, Kitab Al-Arabiyah lil Aghrod Khos (lil ‘Amilin fii
Majali al-‘Ulum wa Teknologi)
Berkembangnya suatu bahasa tentu tidak terlepas dari pikiran manusia, ini
juga terjadi dengan seiring kemajuan teknologi saat ini. Bahasa merupakan alat
komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan dalam berinteraksi.
Perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi butuh terhadap kosakata
dan istilah-istilah baru. Hal ini berpengaruh pada munculnya kosakata baru di
berbagai bahasa, salah satunya Bahasa Arab. Bahasa asing yang dijadikan sebagai
Bahasa Arab melewati proses adaptasi bentuk kata, menyerap kata, dan kemudian
menyesuaikan dengan kaedah Bahasa Arab yang disebut dengan “Arabisasi”.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja kosakata arabisasi
dari bahasa inggris ke dalam bahasa arab dalam kitab Al-arabiyah lil Aghrod
Khos dan bagaimana proses terjadinya arabisasi dari bahasa inggris ke dalam
bahasa arab dalam kitab Al-arabiyah lil Aghrod Khos. Adapun penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kosakata arabisasi dari bahasa inggris ke dalam
bahasa arab dalam kitab Al-arabiyah lil Aghrod Khos dan juga untuk mengetahui
bagaimana proses terjadinya arabisasi dari bahasa inggris ke dalam bahasa arab
dalam kitab Al-arabiyah lil Aghrod Khos. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif, untuk pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan
teknik membaca kitab Al-arabiyah lil Aghrod Khos. Adapun cara menganalisis
datanya yakni dengan cara memilah kosakata yang mengandung arabisasi dalam
kitab Al-arabiyah lil Aghrod Khos, kemudian mengumpulkan data (tabulasi), dan
yang terakhir menganalisis data.
Hasil dari penelitian ini bahwasanya susunan arabisasi itu terdiri dari isim
dan fi‟il. Adapun isim itu terdiri dari masdar, isim fa‟il, isim maf‟ul, dan isim sifat
musyabbahah, dan fi‟il itu terdiri dari fi‟il madhi, fi‟il mudhari‟, dan fi‟il „amr.
Arabisasi terdiri dari beberapa cara yakni iqtibasul lafdzi ada 44 kosa kata,
isytiqoq yang terdiri dari 12 kosa kata, nahet 2 kosakata, dan tarjamah terdiri dari
9 kosa kata.
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ABSTRACT
ARIZA RESTIKA DEWI, 2016. The Arabization of Al Arabiyah Lil Aghrod
Khos book of Science and Technology Faculty from English Language to Arabic
Language, Thesis. Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim State Islamic
University of Malang.
Advisor: H. Akhmad Muzakki, MA
Keywords: Translation, Al Arabiyah Lil Aghrod Khos book (Science and
Technology Faculty)
The development of a language cannot be separated from the human mind.
It also occurs along with the advancement of technology today. Language is the
most effective communication tool to convey a message in interaction. The times
and the progress of science and technology need to new vocabularies and terms.
This affects the emergence of new vocabulary in a variety of languages, one of
them is Arabic. Foreign language which is used as Arabic past adaptive from of
the word, absorbing the words, and then adjust to the rules of Arabic called
Arabization.
The problems of the study is what are the Arabization vocabulary from
English Language to Arabic Language in the book of Al Arabiyah Lil Aghrod
Khos and how is the process of Arabization from English Language to Arabic
Language in the book of Al Arabiyah Lil Aghrod Khos. This study aimed to
determine the Arabization of English vocabulary into Arabic language support in
the book of Al Arabiyah Lil Aghrod Khos and also to find out how the process of
Arabization from English Language to Arabic Language in the book of Al
Arabiyah Lil Aghrod Khos. This study used a qualitative method, for data
collection was using a documentation technique to read the book Al Arabiyah Lil
Aghrod Khos. The data collection was tabulation and the last was analyzing data.
The result of this study is Arabization arrangement consist of isim and
fi‟il. The isim consist of masdar, isim fa‟il, isim maf‟ul, and isim shifat
musyabbahah. While fi‟il consist of fi‟il madhi, mudhori‟, and „amr. Arabization
consisted of two ways Iqtibasul Lafdzi with 44 vocabulary, isytiqoq with 12
vocabulary, nahet 2 vocabulary, and tarjamah with 9 vocabulary.

ل

زلتوايت البحث
صفحة العنوان
اإلستهالؿ  ........................................................................أ
اإلىداء  ........................................................................ ..ب
كلمة الشكر كالتقدير  .............................................................ج
تقرير ادلشرؼ  .....................................................................ق
تقرير جلنة ادلناقشة عن البحث اجلامعي  ............................................ك
تقرير عميدة كلية العلوـ اإلنسانية  ..................................................ز
تقرير رئيس قسم العربية كأدهبا  .....................................................ح
تقرير الباحثة  ......................................................................ط
مللص البحث العربية  ............................................................م
مللص البحث اإلندكنسية  ..................................................ؾ 
مللص البحث اإلصلليزية  ....................................................ؿ 
زلتوايت البحث  ..................................................................ـ
الباب األول :مقدمة

م

خلفية البحث 1 .....................................................................
أسئلة البحث 4 .....................................................................
أىداؼ البحث 4 ...................................................................
حتديد البحث 4 .....................................................................
فوائد البحث 5 ......................................................................
الدراسات السابقة5 .................................................................
منهج البحث  6 .....................................................................
 .1نوع البحث كمدخلو ٔ .................................................
 .2مصادر البياانت 2 .....................................................
 .3لريقة مجع البياانت ٕ ..................................................
 .4لريقة حتليل البياانت  ٕ .................................................
الباب الثاين :اإلطار النظري
أ .تعريفات التعريب  9 .........................................................
ب.لريقة التعريب 13..........................................................
 .1لريقة التعريب ابالقتباس اللفظي13......................................
 .2لريقة التعريب ابالشتقاؽ14.............................................
 .3لريقة التعريب ابلنحت16...............................................
ن

 .4لريقة التعريب ابلًتمجة 12................................................
ج.شركط التعريب 11...........................................................
الباب الثالث :عرض البياانت وحتليلها
أ .حملة عن كتاب العربية ألغراض خاصة للعاملُت ُب رلاؿ العلوـ كالتكنولوجيا 22......
ب .ألفاظ ادلعربة من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية 22.............................
ج .عملية التعريب من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية 26...........................
الباب الرابع :اإلختتام
أ .اخلالصة 44.................................................................
ب .اإلقًتاحات 45.............................................................
قائمة ادلراجع 
مراجع األجنبية 
السرية الذاتية

س

الفصل األول
أ-

خلفية البحث
اتصل العرب ُب جاىليتهم ،ابألمم اجملاكرة ذلم ،كالفرس كاألحباش كالركـ

كالسرايف كالنبط كغَتىم ،كاحتكت لغتهم العربية بلغات ىذه األمم مجيعا ،كىذا أمر
لبيعي؛ كما قاؿ لفندريس (( ادلتعذر أف تظل لغة مبأمن من االحتكاؾ بلغة أخرل))،1
كقاؿ أيضا أف ((تطور اللغة ادلستمرُ ،ب معزؿ عن كل أتثَت خارجى ،يعد أمران مثاليا ،ال
يكاد يتحقق َب أية لغة ،بل على العكس من ذلك ،فإف األثر الذل يقع على لغة ما من
ىاما َب التطور اللغول؛ ذلك ألف احتكاؾ اللغات
لغات رلاكرة ذلا ،كثَتان ما يلعب دركان ًّ
ضركرة اترؼلية ،كاحتكاؾ اللغات يؤدل حتما إذل تداخلها)) .2
كيعٍت ىذا اقًتاض ىذه اللغات بعضها من بعض ،كأتثَت إحداعلا َب األخرل.
كىذا ما حدث اللغة العربية ،مع جاراهتا من اللغات األخرلَ ،ب ذلك الوقت ادلبكر ،كال
يعنينا ىنا ابلطبع ،أف نبحث أثر العربية َب ىذه اللغات ،بقدر ما يعنينا الكشف عن أثر
ىذه اللغات َب العربية .3
كاف تطور اقًتاض الختوض ُب إحدل اجملاالت فقط ،كلكن تقع ُب بعض اجملاؿ
كادلثل رلاؿ اللغة تتعلق ابلعلمى كتقدـ احلضارة كحضارة اإلنساف .ننظر ُب حضارة
اجلاىلية األكؿ ،أف كلمة ”ُ “Komputerب اللغة العربية يعٍت "كومبيوتَت" كلكن
دتشى مع تطور الزماف ،تقدـ التكنولوجيا تزاكؿ لتستطع أف دتن اصطالحة العربية من
اللغة األجنبية حىت تولد الًتمجة جديدة ىي "احلاسوب" .كالثاين ،أف كلمة “
”ُAcademicب اللغة العربية يعٍت " أكادمي" ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية
1

رمضان عبد التواب ،فصول فً فقه العربٌة ،1111 ،ص353 :
2
اللغة ،لفندرٌس ،ص343 :
3
نفس المرجع

أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف صفة ُب اللفظ .ىذه احلجة
أف احتكاؾ بُت اللغة كاحد كاألخرل ،ك حلجة ماسة ُب تقدـ الزماف كحضارة اإلنساف.
كلذلك ىذه التعريب الستطاع أف تدرأ ،ادلثاؿ ُب قسم التيكنولوجيا .
كاف تطور الزماف كتقدـ احلضارة ابلعلوـ كالتكنولوجيا ػلتاج إذل األلفاظ اجلديدة
ُب اللغة .ىذه ادلشكلة تتضمن مبشكلة اخلاصة كالندر للعريب .السيما لًتمجة األلفاظ،
إصطالح العلمية ،كالتيكنولوجية من اللغة األجنبية إذل اللغة العربية.
كأىم انحية يظهر فيها ىذا التأثَت ،ىي الناحية ادلتعلقة ابدلفردات؛ ففى ىذه
الناحية على األخص ،تنشط حركة التبادؿ بُت اللغات ،كيكثر اقتباسها بعضها من
بعض .كيطلق الكلمات ،الىت أخذهتا العربية من اللغات اجملاكرة ،اسم(( :الكلمات
ادلعربة)) ،كما يطلق على عملية األخذ ىذه ،اسم(( :التعريب)) .4
ننظر من الوظيفة ،فالتعريب دتيز ادلؤثر كثَتا ُب تطور اللغة العربية كلكن قليال اليت
تعلم لريقة التعريب .ىذه الفائدة حىت تبدع دارس اللغة العربية كالطالب الذم يتعلم
اللغة العربية أف كلمتها شلارس أف تغيَت التعريب .كلذلك طلتار كتاب العربية ألغراض
اخلاص لربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ألف فيها كثَتا من األلفاظ التعريب.
ىذه التارييخ الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية .فتمثل اللغة العربية أداة
للحضارة اإلسالمية ،كقد امتزج اإلسالـ كاللغة العربية امتزاجا كبَتا بيث ال يستغٍت
أحدعلا عن اآلخر ،فاإلسالـ ال يستغٍت عن اللغة العربية ألهنا لغة القرآف الكرمي ،كما أف
اللغة العربية ال تستغٍت عن اإلسالـ ،ألنو ىو الذم حفظها كنشرىا حىت أصبحت لغة
عادلية .كقد اعًتفت ىيئة األمم ادلتحدة عادلية ىذه اللغة بقرارىا الرمسي رقم َُُّٗ ،ب
التاريخ ُٖديسمبَت ُّٕٗـ .فأصبحت اللغة العربية تستلدـ ُب االتصاؿ العادلي ُب
4
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شىت رلاالت احلياة اقتصاداي ،كسياسيا ،كثقافية ،كصحيا ،كغَت ذلك.لذلك ظهرت
احلاجة إذل اختاذ اللغة العربية لغة اتصاؿ خاصة ُب رلتمعات مهنية معينة من النالقُت
بلغات أخرل .كقد كانت ىناؾ ضركرة إذل أتليف العربية ألغراض خاصة لدل الربانمج
اخلاص لتعليم اللغة العربية ،حيت إف الربانمج يعد أىم مراكز تعليم اللغة العربية على
مستول إندكنيسيا 5.
سلسلة ُب تعليم اللغة العربية للنالقُت بلغات أخرل "العربية ألغراض خاصة"
أعدت للمتعلمُت العاملُت ُب اجملاالت ادلعينة ،حيث تتكوف من سبعة كتب ،كل كتاب
ؼلص اجملاؿ ادلعُت .هتدؼ السلسلة إذل تدريب ادلتعلمُت على االتصاؿ بُت العاملُت ُب
اجملاالت ادلعينة من خالؿ مهارات اللغة األربع كعناصرىا.تعتمد السلسلة على اللغة
العربية الفصحى كالتستلدـ اللغة العربية العامية،كتستلدـ السلسلة نظرية احلدة ُب تقدـ
ادلهارات اللغوية األربع كالعناصر اللغوية ،حيث ىناؾ التكامل بُت مهارات اللغة
كعناصرىا.أعدت السلسة للمقدمُت ُب تعليم اللغة العربية الذين قد تعلموا اللغة العربية
ألغراض عامة ،كدل تعد للمبتدئُت .كاآلخر يشتمل كل كتاب السلسلة على اختبارات
حتصيلية من كل أربع كاحدات .كما يشتمل على اختبار هنائي ،كنصوص فهم ادلسموع،
كسرد ادلفردات ادلًتمجة إذل اللغة اإلصلليزية ُب آخر كتاب 6.
ىذه البحث تضع ادلوضوع من إحدل الكتب العربية لألغراض اخلاص ُب كلية
العلوـ كالتيكنولوجية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .مشكلة ُب
ىذه البحث اليت حتدث اإلنساف دل تعرؼ عن تغَت التعريب ُب اللغة العربية .كلذلك ىذه
البحث تنفد لتطالع كتصف ماىي التعريب ككيف تغيَتىا .ىذه لرائق التعريب كفوائدهتا
5
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كاألىداؼ ادلرجوة مطالع تستطع اف تعرؽ ما دلقصود عن التعريب .ىذه ادلشكلة جتب
اف تبحث ألف ستحدث سوء التفاىم عن التعريب .
كاف تطور ادلفردات ُب اللغة العربية ستحدث ىدرا ،إذا ىذه ادلشكلة اليفهموف
الطالب فهما كامال حىت ىذه البحث مقدر الطالب لتعريف التعريب .كعلى ىنا ،نبأ
على مالحظات فيما سبق التعريب مهما لتبحث ُب ىذه البحث .
ب -أسئلة البحث
مستندا إذل خلفية البحث السابقة ركزت الباحثة أسئلة حبثها لتكوف ىذا
البحث كاضحا معينا ابألسئلة فيها كما يلي:
ُ .ما ىي ألفاظ ادلعربة من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية ُب كتاب العربية ألغراض
خاصة؟
ِ .كيف عملية التعريب من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية؟
ج -أهداف البحث
مستندا إذل أسئلة البحث السابقة فكانت أىداؼ البحث كما يلي :
 .1دلعرفة ألفاظ ادلعربة من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية ُب كتاب العربية ألغراض
خاصة
ِ .دلعرفة عملية التعريب من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية ُب كتاب العربية ألغراض
خاصة 
د-

حتديد البحث
ُب ىذا البحث ،حتدد الباحثة الفصوؿ ُب كتاب العربية ألغراض اخلاصة .ختتار

من إحدل الكتب العربية لألغراض اخلاصة ُب كلية العلوـ كالتيكنولوجية جامعة موالان
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مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .مشكلة ُب ىذه البحث اليت حتدث اإلنساف دل
تعرؼ عن تغَت التعريب ُب اللغة العربية .كلذلك فيها كثَتا من األلفاظ التعريب.
ه-

فوائد البحث
كمن فوائد ىذا البحث كما يلي :
 .1الفائدة النظرية
 )1تطبيق كتطور من النظرية التعريب.
 )2يبُت الشكل من األلفاظ التعريب الذم يوجد ُب كتاب العربية
ألغراض خاصة.
 )3يعطي ادلساعلات للتطورات التعريب ُب العادل.
 .2الفائدة التطبيقية
 )1يعرؼ للقارئ عن أشكاؿ من األلفاظ التعريب ُب كتاب العربية
ألغراض خاصة.
 )2يعرؼ للقارئ عن تؤثر تعريب ُب كتاب العربية ألغراض خاصة.

و-

الدراسة السابقة
كُب ىذه احلالة أف البحث الذم حبثها الباحث مبوضوع "التعريب من اللغة

اإلصلليزية إذل اللغة العربية ُب كتاب العربية ألغراض خاصة (حتليل الدالرل)" دل يكن
مبحواث من قبل ُب ىذه اجلامعة ،بل ىناؾ بعض البحوث العلمية اجلامعة ادلتعلقة هبا،
كيستطيع الباحث أف جتعلها مراجعا إلكماؿ ىذا البحث ،كىي :
 .1التعريب ُب معجم ادلورد (دراسة حتليلية كصفية) لديوم سانيت الطالبة ُب قسم
اللغة العربية كأدهبا كلية العلوـ اإلنسانية كالثقافة جامعة موالان مالك إبراىيم
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اإلسالمية احلكومية ماالنج ََِٗ.كأسئلة حبثها ىي :ما ىي األلفاظ التعريب
ُب معجم ادلورد ،كما ىي صيغ التعريب ُب معجم ادلورد ،كما أنواع الطرؽ التعريب
ادلوجودة ُب معجم ادلورد .منهج البحث ىذا البحث ىو منهج الوصفي .النتيجة
ىي أف صيغ التعريب ىو من األمساء كاألفعاؿ .كأما األفعاؿ فهي فعل ادلاضي،
كفعل ادلضارع ،كفعل األمر .كأما األمساء فهي مصدر ،كاسم الفاعل ،كاسم
ادلفعوؿ ،كاسم الصفة ادلشبهة ،كصيغة ادلبالغة ،كصيغة منتهى اجلموع.
ز-

منهج البحث
أما ادلراد مبنهج البحث ىو أنواع الطريق اليت تستعمل الباحثة لتطلب البياانت

كجتمعها كاإلختباراألصح من العلوـ لكي يوجد ما يراد من أصح ىذا البحث .كىو الذم
تستلدمو الباحثة ُب ىذا البحث العلمي فهو كما ايرل:
 .1نوع البحث ومدخله
إف ىذه الدراسة ىي دراسة كيفية تنتهج ابدلنهج الكيفي .كلريقة الكيفية ىي
الطريقة ادلوافقة ذلذا البحث ،ألهنا حتتاج البياانت من اإلعالـ ،كالبياف ،كالكلمات.
كبياانت ىذا البحث ُب ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي ألف ىذا البحث يهدؼ لنيل
ادلعلومات ادلتعلقة بظواىر احلالة .كفيو زلاكلة لتصوير كتسجيل كحتليل كأتكيل األحواؿ
الواقعة كادلوجودة اآلف .كالؽلتحن ىذا البحث الفركض بل ىو بتصوير ادلعلومات ادلناسبة
ابدلتغَتات ادلبحوثة .2
كأما مدخلو تستعمل الباحثة نظرية الداللية عند مشس اذلادم عن صنع العالمة
ككيفية إغلاد ادلعٌت بتحليل نظريتو .لريقة التعريب العربية اجلديدة تستعمل لريقة االقتباس
كاالشتقاؽ كالنحت كالًتمجة .
7
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 .2مصادر البياانت
أما مصادر البياانت ُب ىذا البحث تنقسم إذل قسمُت ،علا :أكال ،مصادر
الرئيسية كىو كتاب العربية ألغراض اخلاص .اثنيا ،مصادر الثانوية كىو كتب الداللة كفقو
اللغة مبوضوع البحث أم التعريب .
 .3طريقة مجع البياانت
لريقة مجع البياانت ادلستلدمة ُب ىذا البحث ُب لريقة الواثئقية ،ىي لريقة
البحث لطلب البياانت كاحلقائق من الرسالة كالتسلمة كالكتب كاجلرائد كاجملالت
كغَتىا.1
فتقوـ الباحثة أف غلمع البياانت ُب إجراء ادلعلومات كل الواثئق أك تطابيق
التعريب اليت تتضمن ُب كتاب العربية ألغراض خاصة كلية العلوـ كالتيكنولوجية جامعة
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .
 .4طريقة حتليل البياانت
منهج حتليل البياانت اليت استعملتها الباحثة ىو حتليل الوصفي
)(Description Analisisىو ادلنهج الذم يصف اللغة ،كيفصح ظواىرىا
كمظاىرىا .9
أما لريقة حتليل البياانت:
 )1استلراج األلفاظ التعريب ُب كتاب العربية ألغراض خاصة
 )2جدكؿ البينات ادلوجودة )(Tabulasi
 )3حتليل البياانت 
8
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الفصل الثاين
اإلطار النظري 
أ-

تعريفات عن التعريب
قبل البدء ُب معرفة ادلعرب ال بد أف نفرؽ بُت ادلعرب كالدخيل ُب اللغة .ألف

الكثَت ؼلتلط بُت ادلعرب ُب اللغة كالدخيل .التعريب أك ادلعرب ىو ما استعملتو العرب
من األلفاظ ادلوضوعة دلعاف ُب غَت لغتها حبيث يصبح عربيا إذ يدخل ُب اللغة العربية
كيشتق منو كيدخل ُب ادليزاف الصرُب كالصيغ العربية ،كأما اخليل ىو األلفاظ اليت دخلت
العربية من لغات أخرل كحافظت على شكلها كدل ختضع للميزاف الصرُب العريب كدل يشتق
منها ألفاظ .12كلكنفي ىذا البحث ستحدث الباحثة عن نظرم اليت يتعلق ببحثها عن
التعريب .
كثَت من التعريف التعريب سلتلفا ،منو:
األكؿ

 :أف التعريب ىو لغة من قوذلم :عرب االسم :صَته عربيا ،كعرب
الكتاب ،إذا نقلو إذل العربية من لغة أخرل ،من الفعل عرب-يعرب:
تكلم ابلعربية ك دل يلحن ،أك كاف عربيا فصيحا ُب األصل .كعرب الرجل
يعرب عراب :فصح بعد لكنة.11كما قاؿ اخلفاجي أف التعريب ىو نقل
اللفظ من اللغة األعجمية إذل اللغة العربية .

الثاين

كعرب
كعرب مبعٌت أابف كأفصحَّ ،
عربَّ ،
:أف التعريب لغة مصدر للفعل َّ
كعرب منطقة إذا َّ
ىذبو من اللحن ،كيقاؿ:
عن الرجل إذا تكلٌم حبجتوَّ ،
كعربو :أم علَّمو العربية ،كتعريب
عربت لو الكالـ تعريبا إذا بينتو لوَّ ،
َّ
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12
تدرج لفظ "
االسم األعجمي أف تتفوه بو العرب على منهاجها  .كلقد َّ

عرب " هبذه ادلعاين ادلتقاربة بعض الشىء منذ القدمي إذل معٌت ترمجة
َّ
النصوص األجنبية كنقلها إذل العربية ،كتعليم العلوـ األجنبية ابلعربية .
الثالث

 :أف التعريب نقال عن العرب ،حيث يسموف اللفظ األعجمي الذم
أدخلتو ُب لغتها يم ٍعىرناب ك يم ىعَّرناب ،ك التعريب نقل اللفظ األعجمي إذل
العربية.التعريب ُب األمساء األعجمية ىو أف تتفوه بو العرب على
منهاجها نقوؿ عربتو العرب كأعربتو أيضا ،كىذا ما يشَت إليو األب ىنرم
فليش ُب كتابو العربية الفصحى تعريب كحتقيق د .عبد الصبور شاىُت:
"ىناؾ كلمات أعجمية مفًتضة ًب تعديلها على الصيغ ادللتلفة كلقد
كاف من ادلمكن أف غلرم تعريبها إذل احلد الذم يتالشى معو أصلها"
اخل .13

الرابع

:أف التعريب ىو الكلمات ادلستعارة ُب العربية ،دل تبق على حاذلا دتاما،
لوعها العرب دلنهج لغتهم،
كما كانت ُب لغاهتا ،كإظلا حدث فيها أف ٌ
ُب أصواهتا كبنيتها كما شاكل ذلك .14

اخلامس

:أف التعريب ىو استعماؿ اللغة العربية ُب مجيع جوانب احلياة كمظاىرىا
ادلرئية كادلسوعة كادلقركءة.

السادس

:أف التعريب ىو اغلاد كلمات جديدة تقابل كلمات دخيلة علينا من
ثقافة أخرل .أم أهنا عملية ثراء لغوم تساىم ُب جتديد اللغة ،كحتتاج
احلديث
نقبل
ى
جلهود أصيلة من اللغوم للتنقيب ُب اللغة ،لكي ال ي

12
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13
األب هنٌر فلٌش الٌسوعً ،العربٌة الفصحى ،ص93 :
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بلغةو أخرل ُب صميم لغتنا األـ .كظاىرة التعريب ذلا دكر كبَت يضطلع بو
علم ادلصطلح لكي ضلقق ىويتنا العربية بدال من الًتزل مبصطلحات غربية
ُب شىت رلاالت ثقافاتنا الصناعية كاألدبية كالسياسية كغَتىا .15
كالسابع

 :التعريب اصطالحػا إغلاد مقابالت عربية لأللفاظ األجنبية لتعليم اللغة
العربية كاستلدامها ُب ميادين ادلعرفة البشرية كافة .كيقصد ابلتعريب
حاليا استعماؿ اللغة العربية لغة قومية ُب الولن العرىب للتعبَت عن
ادلفاىيم ،كاستلدامها َب التعليم جبميع مراحلو ،كالبحث العلمى مبلتلف
فركعو كختصصاتو ،كاستلدامها لغة عمل َب مؤسسات اجملتمع العرىب
كمرافقو كافة .16
كثَت أيضا من العلماء عن التعريب ،أحد من علماء ادلعرابت قدؽلا لدراسة

ادلعرابت حبسب العصور؛ فلم صلد أحدا مجع ادلفردات ادلعربة ُب لعصر اجلاىلي ،كالعصر
األموم ،كالعصر العباسي  ...كال على حدة .كإذا شئنا معرفة ادلعرب ُب العصر اجلاىلي
مثال كجدانه ُب معرابت الشعر ،كالقرآف ،كاحلديث ،كيصعب ذلك علينا بعد ذلك .
أما علماء ادلعلرابت ُب العصر احلديث فإف مجع ما عيرب سهل جدا لنوعية
دلفردات اليت دخلت العربية ،كال سيما ما َّ
دؿ على ادللًتعات ،كادلفردات العلمية،
كادلصطلحات العلمية كالفلسفية كاألدبية ،كما إذل ذللك.
إحدل من عرفو السيولي بقولو :ىو ما استعملتو العرب من األلفاظ ادلوضوعة
دلعاف ُب غَت لغتهاٍ .ب من اجلوىرم ُب الصحاح :تعريب االسم األعجمية أف تتفوه بو
عربتو العرب كأعربتو أيضا .كقاؿ أيضا من عبد القادر بن
العرب على منهاجها تقوؿ ٌ
http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?t=14249diakses pada tanggal 25 April 2016
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محً الدٌن صابر ،قضاٌا ،الثقافة العربٌة المعاصر ،الدار العربٌة ،تونس ،1132 ،ص39 :

12

15

مصطفى أف التعريب حتوؿ لبيعي أك تغَت تدرغلي يطرأ على اللغة كغلرم هبا ُب انموس
مطرد ،كقد خضعت لو اللغة العربية مبجموعها كمن أكؿ نشأهتا كما ختضع لو اآلف كبعد
اآلف .كقاؿ أيضا كماؿ بشار ُب كتابو "دراسات ُب علم اللغة" يوظف التعريب
مصطالحاُ -ب الثقافة العربية ادلعاصرة ُب أربعة معاف ،سلتلطة احلدكد ُب أذىاف الكثَتين
منا ُب النظرم كالتطبيق على سواء .
كما قاؿ ُب القاموس احمليط :أف الكلمة معربة ،كُب حاشيتو ذكر ال حتماالت
عدة منها :التوليد كالتعريب عن العجمة ،كحَتة بُت أف تكوف عربية أك التكوف ذلك
نقال عن أصحاب ادلعجمات كادلصباح – ادلنَت -؛ كاللساف ،كهتذيب األزىرم ،كبعض
الكتب كشفاء الغليل.12
كما يقاؿ ابن عطية :أنظر مقدمتاف ُب علوـ القرآف ((فحقيقة العبارة عن ىذه
األلفاظ ،أهنا ُب األصل أعجمية ،لكن استعملتها العرب كعربتها ،فهي عربية هبذا الوجو.
كما ذىب إليو الطربل من أف اللغتُت اتفقتا ُب لفظة ،فذلك بعيد)) .كلكن الشيخ أمحد
شاكر ُب هتذيب اللغة كلساف العرب :يواصل ُب العصر احلديث ،محلة أيب عبيدة ُب
القدمي ،على من يقوؿ بوقوع ادلعرب ُب القرآف ،كال يعجبو حىت ادلعتدلوف منهم ،كأيب
عيب ُب قولو السابق(( :فهي عربية ُب ىذه احلاؿ أعجمية ُب األصل)) ،كألزىرم الذم
يرل أف االسم قد يكوف أعجميا ،فتعربو العرب ،فيصَت عربيا 11.
ادلعرب فقد اختلفوا ُب تعريفو اختالفا كبَتا ،فبعضهم أللق التعريف ،كدل يقيده
أبم معيار ،كآخركف عرفوه كفقا دلعايَت شىت ،كىناؾ من اشًتط عدـ التغيَت .كالذين
أخضعوه دلعايَت ػ من خالؿ تتبعي لتعريفات ادلعرب عندىم ػ كجدت أهنم عرفوه كفقا
19

القاموس المحٌط ،ص)141/1( :
13
رمضان عبد التواب ،فصول فً فقه العربٌة ،1111 ،ص361 :

11

ألربعة معايَت ،كىي :ادلعيار الصوٌب كالصرُب ،ادلعيار الدالرل ،معيار الفصيلة الصرفية،
ادلعيار الزمٍت.19
كلعل من كفاء تعريف التعريب أف نثبت ىنا ما استلراجو عباس حسن :أنو
اللفظ األعجمية الذم أدخلتو العرب ُب لغتها ،كصقلتو على منهاجها كأكزاهنا ،أك تركتو
بغَت صقل ،كرمبا تناكلتو ابالشتقاؽ

20

من التعريفات السابقة يستطيع أف يللص أف التعريب ىو إدخاؿ لفظ أجنىب إذل
اللغة العربية بعد إخضاعو ادلوزف أك إببداؿ حرفو الذم تقبلو ىذه اللفظ أم جعل اجملتمع
بلغتو كتقاليده عربيا.
من عدة التعريفات عن التعريب ،فلالصة أف التعريب ىو لفظ األجنبية اليت
تغيَت أك امتصاص ألفاظ األجنبية إذل اللغة العربية ،كىذا احلاؿ يسبب تطور الزماف كتقدـ
احلضارة التكنولوجيا ُب ىذا العاـ .
ب -طريقة التعريب
أف أنواع الطريقة التعريب تتكوف من أربعة لرؽ .كما قاؿ مشس اذلادم أف لرؽ
التعريب العربية احلديدة تستعمل لريقة االقتباس اللفظي كاالشتقاؽ كالنحت كالًتمجة.
 .1طريقة التعريب ابالقتباس اللفظى
التعريب اللفظى ىو التعريب ابدلعناه االصطالحي عند اللغويُت ،كىو أف تتفوه
العرب ابلكلمة األعجمية على منهاجها .أما لريقة التعريب ابالقتباس اللفظى كىو تغَت
احلرؼ كالشكل ك زايدة كحذؼ احلرؼ من اللغة األعجمية إذل اللغة العربية كما شرح ُب
جدكؿ البياانت .
19

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=296186diakses pada tanggal 21 April
2016
20
نهاد الموسى ،النحت فً اللغة العربٌة ،1134 ،ص21 :

12

ككذلك أيضا ،لريقة التعريب ابالقتباس اللفظى ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربية أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية ،مثال :
 )1أف تكوف صفة ُب اللفظ :أكادمي ) ،(Academicالقرادم )،(Acarid
إغلى

)،(Aegean

أكركماتى

)،(Achromatic

دينامى

).(Dynamic
 )2أف تكوف مؤنثة ُب اللفظ :األغرة ) ،(Angoraاألانكندة )،(Anaconda
األانضولة

األمفورة

)،(Anatolian

)،(Amphora

األمبولة

).(Ampul
 )3أف تكوف إضافة ُب اللفظ :كربيد الكلسيوـ ) ،(Carsium carbideأسود
الكر بوف ) ،(Carbon blackأشعة الكاثود ( ،)Cathode raysبنك
العيوف ) ،(Eye Bankاختبار اببكوؾ ( ،)Babcoke testصودا احلبز
) ،(Baking sodaنوـ احلسن (.)Beauty sleep
 )4أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظ :األبوليلوف ) ،(Abutilonالبيتاتركف
) ،(Betatronاإللرليوف ) ،(Birthrootاألفسنتُت )،(Absinthe
القنبُت ) ،(Cannabinاألدينوسُت ).(Adenosine
قاؿ اجلواليقى أف ادلعرابت أعجمية ابعتبار األصل ،عربية ابعتبار احلاؿ .كتبعو
على ذلك اإلماـ ابن اجلوزم كغَته .كصرحوا أبف الكلمت األعجمية الىت كقعت للعرب
فعربوىا ابلسنتهم ،كحولوىا عن ألفاظ العجم إذل ألفاظهم لتصبح عربية .فيجرم عليها
من األحكاـ ما غلرم على تلك .فتتوارد عليها عالمات اإلعراب إال ُب بعض األصوؿ،
كتعرؼ أبؿ كتضاؼ إليها ،كتثٌت كجتمع ،كتذكر كتؤنث.
 .2طريقة التعريب ابالشتقاق
13

الشق
الرجل من بدف اإلنساف كاحليواف .ك ٌ
االشتقاؽ لغة ىو الشقاؽ ُب اليد ك ٌ
الشق أيضا ادلشقة .أما االشتقاؽ
الشق أيضا الناحية من اجلبل ،ك ٌ
نصف الشيء ،ك ٌ
إصطالحا ُب جوىره ىو توليد لبعض األلفاظ من بعض .كالرجوع هبا إذل أصل كاحد
ػلدد مادهتا ،كيوحي مبعناىا ادلشًتؾ األصيل ،مثلما يوحي مبعناىا اخلاص اجلديد.21
أما لريقة التعريب ابالشتقاؽ تستلدـ األكزاف الصرفية لتكوين ادلصطلحات
اجلديدة .كرمبا تولدت بعض ادلشتقات الفعلية اجلديدة من امساء األعياف ،مثل :أقلم
 acclimateمن إقليم ،كرمل  carameliaمن كلور ،كمًت computerize
من الكمبيوتر.
كىذه ظاىرة ادلفردات اجلديدة من صيغ فعلية رابعية مأخوذة من اسم عُت
مؤلف من أربعة حركؼ .كما نص اجلمع على أنو المانع من التعريب من حيث للبدأ
عند الضركرة على لريقة العرب ُب تعريبهم ،كما أنو المانع ُب االشتقاؽ من ادلعرب "
فيجوز اشتقاؽ الفعل من االسم اجلامد ادلعرب الثالثى على كزف فعل ابلتشديد متعداي
كالزمة تفعلل .كيشتق الفعل من االسم اجلامد ادلعرب غَت الثالثى على كزف فعلل كالزمة
تفعلل ،ك ُب مجيع ىذه ادلشتقات يقتصره على احلاجة العلمية .
كقاؿ الدكتور مدكور أنو غلوز قياسة االشتقاؽ من امساء األعياف عربية أك معربة.
ككذلك أيضا ،التهانوم فقاؿ :اعلم أنو البد ُب ادلشتق ،امساء أك كاف فعال ،من أمور
إحداعلا أف يكوف لو اصل ،فإف ادلشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر كلو كاف أصال ُب
الوضع غَت مأخوذ من غَته دل يكن مشتقا .إذف ،لرؽ التعريب ابالشتقاؽ غلوز قياسة
االشتقاؽ من امساء األعياف .
أما القاعدة ُب االشتقاؽ من اجلامد كفقا لقرار اجملمع:
21

دمحم أسعد النادري ،فقه اللغة مناهله ومسائله ،2005 ،ص259 :

14

فإذا كاف االسم اجلامد عربيا ك أريد اشتقاؽ فعل ثالثى منو فبابو (نصر) الزما
ندك :قطنت األرض تقطن ام كثر قطنها ،كاببو (ضرب) متعداي ،ضلو :قطنتها تقطُت
ام زرعتها قطنا .كيشتق الفعل من غَت الثالثى على كزف (فعلل) متعداي ،ضلو :قولب ك
(تفعلل) الزما ،ضلو :تقولب .
كُب لريقة التعريب ابالشتقاؽ مأخوذ من صيغ االسم اآللة على كزف مغعاؿ،
ضلو :ادلكحاؿ كاحملدار كادلكهار تصاغ قياسا من الفعل الثالثى.
كقد استلدمت صيغ اسم اآللة ُب التعبَت العرىب احلديث استلداما متومسا فيو
ألف ادلعٌت اللغوم ادلتصل مبعناىا األصلى كاف دقيقا زلكما .كىذا البعد ادلعنوم احملدد
بدقة يسمح بصوغ الكلمات على ىذه الصيغ صوغا يكاد عفواي .ككذلك مأخوذ من
فعاؿ الىت تدؿ على مهنة ،ضلو :لبٌاؿ ) ،(Drummerكليٌار
صيغ ادلبالغة على كزف ٌ
) ،(Airmanكالفنٌاف ) ،(Artistكالسفالة ) .(Aspirator
 .3طريقة التعريب ابلنحت
أما الوسائل ادلستلدمة ُب النقل اللغة العربية كىي ابلنحت .ذكر اخلليل أمحد
كابن فارس بتقسيم النحت إذل أقساـ عدة كىي :النحت الفعلي ،كالنحت الوصفي،
كالنحت االمسى ،كالنحت النسيب ،كالنحت احلرُب .أما كاف النحت ابحلرؼ فهي مأخوذ
من حرؼ األكؿ من كلمة ،مثال :ب -ـ (بعد ادليالد) ك ؽ -ظ (قبل الظهر) ك ًب
(تيار متناكب) .كمأخوذ من حرؼ األكؿ كاألخر ،مثال :أ -ق (أمبَت ساعة) .كمأخوذ
من حرؼ الوسط ،مثال :ام -يب -اؿ (لغة معدة لربرلة الكومبيوتر) .كأما كاف النحت
ابالمسى فهي مأخوذ من كلمتُت امسا ،مثال :العشرز ( Decagonمعشر الزكااي)،

15

العشرغ ( Decagramعشرة غرمات) ،العشرس ( Decagonمعشر السطوح)،
العشرر ( Decareعشرة ارات) ،العشرغ ( Decigramعشر غراـ).
كما قاؿ بعض النحويوف إف (لكن) لرحت اذلمزة للتلفيف كنوف (لكن)
للساكنُت ،كذىب غَته من الكوفيُت إذل أصلها (ال ك ألف) كالكاؼ الزايدة الالتشبيو،
كحذفت اذلمزة ختفيفا .ككذلك أيضا ،النحت احلرَب كقع ُب اللغة – اإلندكنيسيا ،مثال:
BA (Bahasa Arab), PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).
 .4طريقة التعريب ابلرتمجة
لريقة التعريب ابلًتمجة ىو نقل األلفاظ كادلعاين كاألساليب ُب اللغة إذل األخرل
أك نقل األلفاظ كادلصطلحات األعجمية بلفظ عريب مرادؼ لألجنيب .كاف لريقة
التعريب ابلًتمجة تستلدـ لريقة الًتمجة فهي اشتقاؽ ادلعنوم أك اشتقاؽ الًتمجة كمرادؼ
ادلعٌت كالًتمجة ابالختصار أك التلليص كالًتمجة احلرفية.
نوع الًتمجة ابالشتقاؽ الًتمجة مأخوذمن ادلشتق كانتقاؿ اللفظي كادلعٌت
كاألساليب من اللغة إذل األخرل ،مثال :تكييف اذلواء ،ادلنبو ،سعر ،كتلويث .كلهم
مأخوذ من ادلشتق الفعل نفسو .
كما ذكر دكتور دمحم حسن عبد العزيز ُب العربية الفصحى احلديثة أنو" :كلمات
جديدة مشتقة بطريقة الًتمجة أك أعادة صباعة ادلفردات األجنبية صياغة كصفية:
االشتقاؽ ادلعنوم أك االشتقاؽ الًتمجة" .
ككذلك أيضا ،نوع لريقة الًتمجة مبرادؼ ادلعٌت لريقة يفسر ادلًتجم الكلمة
التليفوف ادلنقوؿ إذل اذلاتف مرادفة ذلا ُب الداللة .كلريقة الًتمجة ابالختصار أك التلليص

16

مًتجم بعضهم النص كالتعبَت عنو ابختصار على معاف اجلمل األساسية كحذؼ احلشور
كالزايدة.
كبعض الباحثُت يوافق على ىذه الطريقة ُب نقل النصوص كبعضهم يرل احملافظة على
بسط النص كادلوضوع كامال دكف اختصار .كيرل أف االختصار يؤدم إذل كقوع اخللل
فيما ينقل كرمبا تكوف ُب النص كلمة أك مجلة يظن أهنا ىامشية كىي تدخل ُب صميم
ادلعٌت ادلراد .
ج -شروط التعريب
عُت بعض العلماء تعيينا للتعريب كالبعض اآلخر دل يعُت شيأ:
كقد ٌ

إماـ األكؿ

 :فقد ذىب إذل أف اللفظ اليعترب معراب إال إذا كاف ملحقا أبحد

األكزاف العربية أك يغَت اللفظ ادلعرب ابلنقص أك الزايدة أك
القلب.
إماـ الثاين

 :كىو ماذىب إليو سيبويو كمجهور أىل اللغة من أف التعريب ىو
تكلم العرب ابلكلمة األعجمية تغَت قليلة .فالعرب دل ينطقوا
بكلمة أعجمية إال بعد ردىا إذل ما يوازيها ُب لغتهم إال اندرا،
كىذا ماعناه مجاؿ الدين األفغاين بقولو "إذا أردان استعماؿ
الكلمة أعجمية ُب اللغة العربية ،فما علينا إال أف نلبسها مشلما
كعقاال فتصبح عربية .22

22

دمحم صالح الشنطً ،المهارات اللغوٌة مدخل إلى خصائص اللغة العربٌة وفنونها ،ص39 :
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كيشرط بعض اللغويُت – كمعهم اجلوىرم :أف التعريب يكوف حُت تتكلم العرب
ابلكلمة األعجمية على هنجها كأسلوهبا .كترتب على اختالؼ شركلهم :أف الكلمة عند
العرب إما عربية أصلية أك معربة إذا نطقت بو على هنجها كأسلوهبا كأحلقتو أببنيتها .23
كعلى ذلك فإف إدخاؿ األلفاظ األجنبية ليس بدعا كال خطرا ؼلشى منو إذا
تناكلو الكتاب كالعلماء كادلستعملوف اللغة مبا ينبغي من الوعي كاإلحتياط ،إذف شرط
استعماؿ األلفاظ األجنبية عند أستاذان الدكتور حسن ظاظا ىو أف يكوف ادلستعملوف
اللغة على قدر كبَت من الوعي كاالحتياط كىذا يؤيد ما قلناه من أف االستعماؿ كما تقوـ
بو اجملامع اللغوية من تعريب ىو لريق سليم الستعماؿ األلفاظ الدخيلة كادلعربو دكف أف
يكوف ذلك على حساب لغتنا العربية .
أما سيبويو كمجهور أىل اللغة ،فقد ذىبوا إذل أف التعريب أف تتكلم العرب
ابلكلمة األعجمية مطلقا فهم اترة يلحقوهنا أببنيت كالمهم كدرىم كزبرج ،كلورا ال
يلحقوهنا كا إبراىيم ،كاجر .فرتب الكلم عند سيبويو ثنتاف :عربية كمعربة ،كمدار التعريب
عنده على االستعماؿ كحده .كقد ذىب مذىبو عامة أىل اللغة فصرحوا أبنو اليلزـ ُب
ادلعرابت أف جترم على أمثلة األكزاف العربية .24





23

دمحم شاهٌن ،عوامل تنمٌة اللغة العربٌة ،الناشر مكنٌة وهبة ،1113 ،ص152 :
24
أحمد عبد الرحمن ج ّماد ،عوامل التطور اللغوي ،1193 ،ص103 :
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الفصل الثالث
عرض البياانت وحتليلها
أ-

حملة عن كتاب العربية ألغراض خاصة للعاملني يف رلال العلوم والتكنولوجيا
كتاب العربية ألغراض خاصة :ىذا الكتاب مستعمل ُب الربانمج اخلاص لتعليم

اللغة العربية ُب جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج.تعترب من أفضل اجلامعات ُب
إندكنيسيا عناية كاىتماما بتعلم كتعليم العلوـ العربية كاإلسالمية ،كشلا ؽليز ىذه اجلامعة
عن غَتىا من اجلامعات كجود الربانمج ادلكثف ادلسمى ،كقد مضى عطاء ىذا الربانمج
مخسة عشر عاما ،حيث يبدأمن عاـ ُٕٗٗ ـ .
ىذا الربانمج عبارة عن نتيجة االجتهاد ُب البحث عن حل مشكالت تعليم
اللغة العربية ُب إندكنيسيا ،كقد كاجهت ادلؤسسات التعليمية ُب إندكنيسيا العديد من
ادلشكالت من خالؿ األعواـ ادلنصرفة ،كابدلناسبة كجدت اجلامعة سلرجا كلريقا صحيحا
عندما ألزـ مجيع لالهبا اجلدد على تعلم اللغة العربية كل يوـ من الساعة الثانية ظهرا إذل
الثامنة مساءا دلدة عاـ كاحد كما اعتربت اجلامعة نفسها انجحة إذل حد ما ُب تعليم
اللغة العربية ،كشلا يشهد ىذا النجاح اشتد اإلقباؿ على تعليم اللغة العربية كتعلمها ُب
األعواـ األخَتة اقتداءا مبا فعلتو جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .
فتمثل اللغة العربية أداة للحضارة اإلسالمية ،كقد امتزج اإلسالـ كاللغة العربية
امتزاجا كبَتا حبيث ال يستٍت أحدعلا عن اآلخر ،فاإلسالـ اليستغٍت عن اللغة العربية
ألهنا لغة القرآف الكرمي ،كما أف اللغة العربية ال يستغٍت عن اإلسالـ ،ألنو ىو الذم
حفظها كنشرىا حىت أصبحت لغة عادلية .كقد اعًتفت ىيئة األمم ادلتحدة عادلية ىذه
اللغة بقرارىا الرمسي رقم َُُّٗ ،ب اتريخ ُٖ ديسمبَت ُّٕٗـ .فأصبحت اللغة
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العربية تستلدـ ُب االتصاؿ العادلي ُب شىت رلاالت احلياة اقتصاداي ،كسياسيا ،كثقافيا،
كصحيا ،كغَت ذلك .
مستفيد كالسلسلة كتاب العربية ألغراض خاصة :أعدت ىذه السلسلة
للمتقدمُت ُب تعليم اللغة العربية الذين قد تعلموا اللغة العربية ألغراض عامة أك العربية
للحياة ،كدل تيػ ىعد للمبتدئُت .كما أعدت ىذه السلسلة لتسهيل االتصاؿ بُت العاملُت ُب
اجملاالت اخلاصة .

فهذه سلسلة ُب تعليم اللغة العربية للنالقُت بلغات أخرل "العربية ألغراض
خاصة" ،ادلكونة من سبعة أجزاء :فالكتاب األكؿ للعاملُت ُب اجملاؿ الًتبوم ،كاكتاب
الثاين للعاملُت ُب رلاؿ العلوـ اإلنسانية كالثقافة ،كالكتاب الثالث للعادلُت ُب رلاؿ
الشريعة كالقانوف ،كالكتاب الرابع للعاملُت ُب رلاؿ علم النفس ،كالكتاب اخلامس
للعاملُت ُب اجملاؿ االقتصادم ،كالكتاب السادس للعاملُت ُب رلاؿ العلوـ كالتكنولوجيا،
كالكتاب السابع للعاملُت ُب اجملاؿ الصحي ،لتضيف لبنة من لبنات جامعة موالان مالك
إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج .
ىذه احلجة ُب كتاب العربية ألغراض اخلاصة للعاملُت ُب رلاؿ العلوـ
كالتكنولوجيا ػلتوم كثَت من أللفاظ ادلعربة .ادلثاؿُ ،ب كحدة الثامنة صفحة ُُُ،
األلفاظ اليت مسطرت مبعٌت التعريب .
" الفَتكسات أك احلمات مفردىا فَتكس أك محة (ابلالتينية ،)suriV :كىو عامل
شلراض صغَت ال ؽلكنو التكاثر إال داخل خالاي كائن حي آخر .الفَتكسات صغَتة جدا
كال ؽلكن مشاىدهتا ابجملهر الضوئي .تصيب الفَتكسات مجيع أنواع الكائنات احلية ،من
احليواانت كالنبااتت إذل البكتَتاي كالعتائق .الفَتكسات موجودة تقريبا ُب كل النظم
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اإليكولوجيةعلى األرض ،كتعترب ىذه اذلياكل الدقيقة (الفَتكسات) الكياف البيولوجي
األكثر كفرة ُب الطبيعة .دراسة الفَتكسات معركفة بعلم الفَتكسات ،كىو ختصص فرعي
ُب علم األحياء الدقيقة" .
ب -ألفاظ ادلعربة من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية يف كتاب العربية ألغراض
خاصة
ىذه ألفاظ ادلعربة من اللغة اإلصلليزية إذل اللغة العربية ُب كتاب العربية ألغراض
خاصة من الباب األكؿ حىت الباب اآلخر ،تقريبا على ٕٔ لفظا بطريقة التعريب من
أربعة لرؽ .
رقم

األلفاظ

االقتباس االشتقاق

التعريب

اللفظي

النحت الرتمجة

الباب الصفحة

  1تكنولوجيا 

  





1

3

  2اخلوارزمي 

  





1

3

  3أمحر قاف 

  





2

 12

  4أكسيجُت 

  





2

 12

  5أكسيد

  





2

 12

الكربوف 
  6أنتيجُت 

  





2

 12

  2بالزما 

  





2

 12

  1ىيموجلوبُت

  





2

 25

  



3

 31

  9سفن
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  12بالستيك



  11مليار 



  

  12برميل 



  



  13أكزكف 

  





4

  14كلوركفلور 

  





4

 45

  15بالنكتوف 

  





4

 46

  16جهز إلكًتكين 

  





5

 69

  12حاسوب 







 

5

 69

  11كورنيش 







 

6

 15

  



6

 15





6

 94

  



2

 99





 

1

 111

  23بكتَتاي 

  





1

 111

  24إيكولوجية 

  



1

 111

1

 111

  26جينية 

  





1

 111

  22بركتيٍت 

  





1

 111

  21بريوانت 

  





1

 111





1

 112

  19كرمي فاتح 
  22أدلنيوـ 



  21الفزايء 
  22فَتكسات 

  25دان 

  29أنفلونزا 









 

3

 31




3

 31

3

 31
 45
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  32ران 





  31بيولوجية 







  32إيبوال 

  





  33أنفلونزا الطيور 

  





1

  34ىيدرك كربونية 

  





9

 139

  35ىيدركجُت 

  





9

 139

  36كربوف 

  





9

 139

  32بنزين 

  





9

 139

  31آستيلُت 

  





9

 139

  39سيكوىيسكاف 

  





9

 139

  



9

 139

  41نًتكبنزين 

  





9

 139

  42تولوين 

  





9

 139

  



9

 139





9

 139

  45ميثاف 



  



9

 139

  46إيتاف 



  



9

 139

  42بركابف 



  



9

 139

  41كَتكسُت 

  





9

 142

  49إيتيلُت 

  





9

 142

  42كلور 

  43فينوؿ 





  44أليفاٌب 
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1

 112

1

 115

1

 119
 119

  52بركبيلُت 

  





9

 142

  



9

 142





9

 142

  



9

 142





 153  12

  



 153  12

  56غاز ادليثاف 

  





 153  12

  52غاز

  





 153  12

  51ألكينات 



  52مرغرين 
  53غاز 

  


  54ميكانيكية 
  55توربينات 

  


اذليدركجُت 
  51إنًتنت 







 165  11  

  59بركتوكوالت 

  





 165  11

  62فيديو 

  





 165  11





  61ىاتف 



 165  11  

  62أكادؽلية 

  





 165  11

  63فلسفة 

  





 111  12

  64إسالمي 

  





 111  12

  65لوب لُت 

  





 112  12

  66كيكيبيداي 

  





 114  12

  



 119  12

  62مرآة 
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ج-

عملية التعريب من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية يف كتاب العربية ألغراض
خاصة 
 .1ننظر ُب الباب األكؿ صفحة ّ ،يوجد مجلة ادليدة يعٍت :من النظرايت كادلسائل
ُب العلوـ الرايضية األخرل كاليت ساعلت حبق ُب تطور العلوـ كالتكنولوجيا .أف
كلمة ” “Technologyأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية
التعريب يعٍت " تكنولوجيا " ىذه الكلمة ىي تغيَت احلرؼ كرايدة احلرؼ حىت
تنتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية أف يكوف أساس ادلفردات بطريقة اقتباس
اللفظي.
 .2ننظر ُب الباب األكؿ صفحة ّ ،يوجد مجلة ادليدة يعٍت :يعترب اخلوارزمي ادللقب
ابجلورزدتي من أبرز علماء الرايضيات .أف كلمة ” “Algorismiأصلو من
اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت " اخلوارزمي "ينتقل اللفظ األصل
إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد
العربية أف تكوف صفة ُب اللفظي.
 .3ننظر ُب الباب الثاين صفحة ُٕ ،يوجد فيو :الدـ سائل لزج ،ذك لوف أمحر
قان ،ؽلأل األكعية الدمية .أف كلمة ”“Red Ganأصلو من اللغة اإلصلليزية،
ٍب ػلدث عملية التعريب يعٍت" أمحر قاف " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية
بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف
تكوف إضافة ُب اللفظي.
 .4ننظر ُب الباب الثاين صفحة ُٕ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :كأىم كظائف الدـ
تتمثل ُب نقل األكسجني من الرئتُت إذل األنسجة .أف كلمة ”“Oksigen
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أصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" أكسجُت " ينتقل
اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات
فيناسب بقواعد العربية أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظ.
 .5ننظر ُب الباب الثاين صفحة ُٕ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :مقابل عملية نقل
الغداء كاألكسجُت أتٌب عملية التفريغ كاإلخراج بنقل أتٌب أكسيد الكربون
ادلتولد من نشاط األنسجة إذل الرئتُت .أف كلمة ”“Carbon Dioxide
أصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" أكسيد الكربوف "
ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس
ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف إضافة ُب اللفظي.
 .6ننظر ُب الباب الثاين صفحة ُٕ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :على سطح خالاي
الدـ احلمراء يسمى األنتجني .أف كلمة ” “Antigenأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت"أنتيجُت "ينتقل اللفظ األصل إذل
اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد
العربية أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
 .2ننظر ُب الباب الثاين صفحة ُٕ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :خالاي الدـ احلمراء
يقتضي تكوف أجساـ مضادة للنوع اآلخر ُب بالزما الدـ تسمى األجساـ
ادلضادة .أف كلمة ” “Plasmaأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية
التعريب يعٍت" بالزما " ىذه الكلمة ىي تغيَت احلرؼ كرايدة احلرؼ حىت تنتقل
اللفظ األصل إذل اللغة العربية أف يكوف أساس ادلفردات بطريقة اقتباس اللفظي.
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 .1ننظر ُب الباب الثاين صفحة ِٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :اضلالؿ الدـ كتكسر
الكرايت كخركج اذليموجلوبني من الكرايت ادلراء إذل بالزما الدـ .أف كلمة
” “Hemoglobinأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب
يعٍت" ىيموجلوبُت " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي
أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب
اللفظي.
 .9ننظر ُب الباب الثالث صفحة ُّ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :ألف السيارات
كالشاحنات كالقطارات والسفن كالطائرات تعتمد عليو .أف كلمة
”“Shipأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" سفن "
ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة االشتقاؽ من الفعل الثالثي على
كزف (فعل).
.12

ننظر ُب الباب الثالث صفحة ُّ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :استلدمو ُب

صناعة ادلنسوجات كمستحضرات التجميل ،كادلنظفات ،كالسجاد ،كالبالستيك،
كاألمسدة كمئات ادلنتجات األخرل .أف كلمة ” “Plasticأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" بالستيك " ينتقل اللفظ األصل إذل
اللغة العربية بطريقة الًتمجة.
.11

ننظر ُب الباب الثالث صفحة ُّ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :إف احتياط

النفط ُب العادل يصل إذل ضلو ََٗ مليار برميل .أف كلمة ”“Billionأصلو
من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" مليار " ينتقل اللفظ األصل
إذل اللغة العربية بطريقة االشتقاؽ من كزف مفعاؿ.
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.12

ننظر ُب الباب الثالث صفحة ُّ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :دكؿ اخلليج

العربية ،كهبا ضلو َٔٔ مليار برميل .أف كلمة ” “Barrelأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" برميل " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربية بطريقة االشتقاؽ.
.13

ننظر ُب الباب الرابع صفحة ْٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :حتلل لبقة

األوزون الواقية من األشعة الشمسية فوؽ البنفسجية .أف كلمة ”“Ozone
أصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" أكزكف " ينتقل اللفظ
األصل إذل اللغة العربيةبطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب
بقواعد العربية أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.14

ننظر ُب الباب الرابع صفحة ْٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :أكيد ىو أف

غازات الكلوروفلوركاربون من الغازات اليت تزيد من حتلل غاز األكزكف .أف كلمة
”  “Chloroflor Carbonأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية
التعريب يعٍت" كلوركفلور كاربوف " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة
اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف إضافة
ُب اللفظي.
.15

ننظر ُب الباب الرابع صفحة ْٔ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :عدد حيواانت

البالنكتون ُب البحار نتيجة زايدة محوضة البحار نتيجة المتصاصها .أف كلمة
” “Planktonأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت"
بالنكتوف " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف
أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظي.

21

.16

ننظر ُب الباب اخلامس صفحة ٗٔ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :احلاسوب

ىو عبارة عن جهاز إلكرتوين قادر على استقباؿ البياانت كمعاجلةىا إذل
معلومات .أف كلمة ” “Electronic Deviceأصلو من اللغة اإلصلليزية،
ٍب ػلدث عملية التعريب يعٍت" جهاز إلكًتكين " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية
أف تكوف إضافة ُب اللفظي.
.12

ننظر ُب الباب اخلامس صفحة ٗٔ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :تنقسم

مكوانت احلاسوب إذل قسمُت رئيسيُت .أف كلمة ”“Komputerحضارة
اجلاىلية األكليعٍت "كومبيوتَت" كلكن دتشى مع تطور الزماف ،تقدـ التكنولوجيا
تزاكؿ لتستطع أف دتن اصطالحة العربية من اللغة األجنبية حىت تولد الًتمجة
جديدة ىي "احلاسوب"ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة الًتمجة.
.11

ننظر ُب الباب السادس صفحة ٖٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :كالسقف

ادلنلفض نستلدـ لو درجة أفتح من احلائط كالكرنيش كُب الغرؼ .أف كلمة
” “Cornishأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت"
كورنيش " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة الًتمجة.
.19

ننظر ُب الباب السادس صفحة ٖٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :اإلضاءة

الطبيعية يكوف من األفضل دىاهنا ابللوف األبيض أك الكرمي الفاتح.أف كلمة 
” “Light Creamأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت
" كرمي فاتح " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف
يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف إضافة ُب اللفظي.
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.22

ننظر ُب الباب السادس صفحة ْٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :فائدة

النافدة ادلصنوعة من األدلنيوم حتمل ظركؼ الطقس ادللتلفة.أف كلمة
” “Almuniumأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت"
أدلنيوـ " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة الًتمجة.
.21

ننظر ُب الباب السابع صفحة ٗٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :أعلية تطبيقية

كاسعة ُب شىت رلاالت العلوـ من الفيزايء إذل العلوـ االجتماعية .أف كلمة
” “Physicأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" الفيزايء"
ىذه الكلمة ىي تغيَت احلرؼ كرايدة احلرؼ حىت تنتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربية أف يكوف أساس ادلفردات بطريقة اقتباس اللفظي.
.22

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُُ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :الفريوسات

كاحلمات مفردىا فَتكس أك محة .أف كلمة ” “Virusesأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" فَتكسات " ينتقل اللفظ األصل إذل
اللغة العربية بطريقة الًتمجة.
.23

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُُ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :من

احليواانت كالنبااتت إذل البكترياي كالعتائق .أف كلمة ” “Bacteriaأصلو من
اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" بكتَتاي " ىذه الكلمة ىي تغيَت
احلرؼ كرايدة احلرؼ حىت تنتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية أف يكوف أساس
ادلفردات بطريقة اقتباس اللفظي.
.24

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُُ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :الفَتكسات

موجودة تقريبا ُب كل النظم اإليكولوجية .أف كلمة ” “Ecologyأصلو من
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اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" إيكولوجية " ينتقل اللفظ األصل
إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد
العربية أف تكوف مؤنثة ُب اللفظي.
.25

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُُ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :موراثت

مكونة من الدان أك الران .أف كلمة ” “DNAأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب
ػلدث عملية التعريب يعٍت" دان " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة
النحت.25
.26

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُُ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :جزيئات

لويلة حتمل ادلعلومات اجلينية.أف كلمة ” “Genesأصلو من اللغة اإلصلليزية،
ٍب ػلدث عملية التعريب يعٍت" جينية " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية
بطريقةاقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف
مؤنثة ُب اللفظي.
.22

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُُ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :كما ذلا

غالؼ بروتيين ػلمي ىذه اجلينات .أف كلمة ” “Proteinأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" بركتيٍت " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية
أف تكوف صفة ُب اللفظي.
.21

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُُ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :ال دتلك

غالفا بركتينيا كالربيوانت ليس ذلا دان أك ران .أف كلمة ” “Prionأصلو من
25

نهاد الموسى ،النحت فً اللغة العربٌة ،1134 ،ص24 :
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اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت " بريوانت " ىذه الكلمة ىي تغيَت
احلرؼ كرايدة احلرؼ حىت تنتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية أف يكوف أساس
ادلفردات بطريقة اقتباس اللفظي.
.29

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُِ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :فَتكس

االنفلونزا ينتشر عن لريق السعاؿ كالعطس .أف كلمة ” “Influenzaأصلو
من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" أنفلونزا " ينتقل اللفظ األصل
إذل اللغة العربية بطريقة الًتمجة.
.32

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُِ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :كل

الفَتكسات ذلا موراثت مكونة من الدان أك الران .أف كلمة” “RNAأصلو من
اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" ران "ينتقل اللفظ األصل إذل
اللغة العربية بطريقة النحت.26
.31

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :خصائص

الفَتكسات البيولوجية .أف كلمة ”“Biologyحضارة اجلاىلية األكليعٍت
"بيولوجية" كلكن دتشى مع تطور الزماف ،تقدـ التكنولوجيا تزاكؿ لتستطع أف دتن
اصطالحة العربية من اللغة األجنبية حىت تولد الًتمجة جديدة ىي "علم
احليواف"ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة الًتمجة.
.32

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :كانت

األمراض اخلطَتة مثل إيبوال.أف كلمة ” “Ebolaأصلو من اللغة اإلصلليزية،
ٍب ػلدث عملية التعريب يعٍت" إيبوال " ىذه الكلمة ىي تغيَت احلرؼ كرايدة
26

نهاد الموسى ،النحت فً اللغة العربٌة ،1134 ،ص24 :
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احلرؼ حىت تنتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية أف يكوف أساس ادلفردات
بطريقة اقتباس اللفظي.
.33

ننظر ُب الباب الثامن صفحة ُُٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :كانت

األمراض اخلطَتة مثل إيبوال ك إنفلونزا الطيور كالسارس تسببها .أف كلمة
” “Avian Influenzaأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب
يعٍت" أنفلونزا الطيور " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس
اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف إضافة ُب
اللفظي.
.34

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :ادلواد

اذليدروكربونية ىي أبسط ادلواد الكيميائية العضوية .أف كلمة
” “Hydrocarbonsأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب
يعٍت" ىيدرككربونية " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي
أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف مؤنثة ُب اللفظي.
.35

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :عبارة عن

مركبات من اذليدروجني كالكربوف .أف كلمة ” “Hydrogenأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" ىيدركجُت "ينتقل اللفظ األصل إذل
اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد
العربية أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.36

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :من تت

ذرات كربون مرتبطة مع بعضها .أف كلمة ” “Carbonأصلو من اللغة
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اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" كربوف " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية
أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.32

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :البنزين

الذم يتم إنتاجو جتاراي بتقطَت الفحم .أف كلمة ” “Benzeneأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" بنزين " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية
أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.31

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :بتمرير

اآلستيلني عرب أنبوب ساخن جدا .أف كلمة ” “Acetyleneأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" آستيلُت " ينتقل اللفظ األصل إذل
اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد
العربية أف تكوصلمع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.39

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة:

فلسيكوهيسكان على سبيل ادلثاؿ يتشكل عندما تنضم ست درات .أف كلمة
” “Cyclohexaneأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب
يعٍت" سيكوىيسكاف " ىذه الكلمة ىي تغيَت احلرؼ كرايدة احلرؼ حىت تنتقل
اللفظ األصل إذل اللغة العربية أف يكوف أساس ادلفردات بطريقة اقتباس اللفظي.
.42

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :كست

ذرات كلور ؽلكن أيضا أف تنضم لتشكل مركبا يستلدـ بشكل شائع ُب
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ادلبيدات احلشرية .أف كلمة ” “Chlorineأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب
ػلدث عملية التعريب يعٍت" كلور " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة
االشتقاؽ ىو توليد لبعض األلفاظ من بعض .كالرجوع هبا إذل أصل كاحد ػلدد
مادهتا ،كيوحي مبعناىا ادلشًتؾ األصيل ،مثلما يوحي مبعناىا اخلاص اجلديد .29
.41

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :مركبات

عديدة مثل النرتوبنزين كالتوالوين كالفنوؿ بواسطة التبادؿ .أف كلمة
” “Nitrobenzeneأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب
يعٍت " نًتكبنزين " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي
أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب
اللفظي.
.42

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :مركبات

عديدة مثل النًتكبنزين كالتوالوين كالفنوؿ بواسطة التبادؿ .أف كلمة
”  “Tolueneأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت "
تولوين " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف
أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.43

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :مركبات

عديدة مثل النًتكبنزين كالتوالوين كالفنول بواسطة التبادؿ .أف كلمة
” “Phenolأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت " فينوؿ
" ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة االشتقاؽ.
29

دمحم أسعد النادري ،فقه اللغة مناهله ومسائله ،2005 ،ص259 :
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.44

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :أما

ادلركبات اآلليفاتيات ادلشتقة من البًتكؿ كادلواد الدمسة األخرل كؽلكن توزيعها إذل
ثالث زمر ختتلف .أف كلمة ” “Aliphaticأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب
ػلدث عملية التعريب يعٍت " أليفاٌب " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية
بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف
تكوف صفة ُب اللفظي.
.45

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :األلكنات

كتتميز بنمط رمزىا الكيميائي فرمز ادليثان كاإليتاف كالربكابف كىي العناصر
الثالث األكذل من الزمرة .أف كلمة ” “Methaneأصلو من اللغة اإلصلليزية،
ٍب ػلدث عملية التعريب يعٍت " ميثاف " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية
بطريقة االشتقاؽ من كزف مفعاؿ.
.46

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :األلكنات

كتتميز بنمط رمزىا الكيميائي فرمز ادليثاف كاإليتان كالربكابف كىي العناصر
الثالث األكذل من الزمرة .أف كلمة ” “Etaneأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب
ػلدث عملية التعريب يعٍت" إيتاف " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة
االشتقاؽ من كزف مفعاؿ.
.42

ننظر ُب الباب التاسع صفحة ُّٗ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :األلكنات

كتتميز بنمط رمزىا الكيميائي فرمز ادليثاف كاإليتاف كالربوابن كىي العناصر
الثالث األكذل من الزمرة .أف كلمة ” “Propaneأصلو من اللغة اإلصلليزية،
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ٍب ػلدث عملية التعريب يعٍت " بركابف " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية
بطريقة االشتقاؽ.
.41

ننظر ُب الباب التاسع صفحة َُْ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :فهناؾ

أيضا الكاانت سائل ليارة كالبًتكؿ كالكريوسني كزيت الديزؿ كمجيعها شائع
االستعماؿ كوقود .أف كلمة ” “Keroseneأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب
ػلدث عملية التعريب يعٍت" كَتكسُت " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربيةبطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف
تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.49

ننظر ُب الباب التاسع صفحة َُْ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :ىناؾ

األلكينات مثل اإليتيلني كالربكبيلُت ،كىي كيميائيا سريعة التفاعل .أف كلمة
” “Ethyleneأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت"
إيتيلُت " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظيأف يكوف
أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوصلمع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.52

ننظر ُب الباب التاسع صفحة َُْ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :ىناؾ

األلكينات مثل اإليتيلُت كالربوبيلني ،كىي كيميائيا سريعة التفاعل .أف كلمة
” “Propyleneأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت"
بركبيلُت " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف
أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوصلمع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.51

ننظر ُب الباب التاسع صفحة َُْ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :تستلدـ

األلكينات ُب تصنيع دلرغرين كمسن الطهي .أف كلمة ” “Alkenesأصلو من
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اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" ألكينات " ينتقل اللفظ األصل
إذل اللغة العربية بطريقة االشتقاؽ ىو توليد لبعض األلفاظ من بعض .كالرجوع
هبا إذل أصل كاحد ػلدد مادهتا ،كيوحي مبعناىا ادلشًتؾ األصيل ،مثلما يوحي
مبعناىا اخلاص اجلديد.23
.52

ننظر ُب الباب التاسع صفحة َُْ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :تستلدـ

األلكينات ُب تصنيع دلرغرين كمسن الطهي .أف كلمة ” “Margarineأصلو
من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" مرغرين " ينتقل اللفظ األصل
إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد
العربية أف تكوف مجع ادلذكر السادل ُب اللفظي.
.53

ننظر ُب الباب التاسع صفحة َُْ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :يعترب غاز

كقود يستلدـ ُب حلاـ كقاص ادلعادف .أف كلمة ” “Gasأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" غاز " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربية بطريقة االشتقاؽ من الفعل الثالثي على كزف (فعل).
.54

ننظر ُب الباب العاشر صفحة ُّٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :ادلصادر

ادليكانيكية ىي مساقط ادلياه كالسدكد كحركة .أف كلمة ”“Mechanism
أصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت " ميكانيكية " ينتقل
اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات
فيناسب بقواعد العربية أف تكوف مؤنثة ُب اللفظي.
.55

ننظر ُب الباب العاشر صفحة ُّٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :الستعالؿ

قوة الدفع ادليكانيكية ُب تشغيل التوربينات.أف كلمة ” “Turbinesأصلو
23

دمحم أسعد النادري ،فقه اللغة مناهله ومسائله ،2005 ،ص259 :
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من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" توربينات " ينتقل اللفظ
األصل إذل اللغة العربية بطريقة االشتقاؽ.
.56

ننظر ُب الباب العاشر صفحة ُّٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :يتم ختمَتىا

ُب حفر خاصة ليتصاعد منها غاز ادليثاف ،كىو غاز قابل لالشتعاؿ .أف كلمة
” “Methane Gasأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب
يعٍت " غاز ادليثاف " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي
أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوإنضافة ُب اللفظي.
.52

ننظر ُب الباب العاشر صفحة ُْٓ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :غاز

اذليدروجني كقد ظهرت سيارات تعمل على غاز اذليدر كأبرز تطبيقاتو االستفادة
منو .أف كلمة ” “Hydrogen Gasأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث
عملية التعريب يعٍت " غاز اذليدركجُت " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية
بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف
تكوإنضافة ُب اللفظي.
.51

ننظر ُب الباب احلادية عشر صفحة ُٓٔ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة:

اإلنرتنت ىي شبكة عادلية من الركابط بُت احلواسيب تسمح للناس ابالتصاؿ
كالتواصل .أف كلمة ” “Internetأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية
التعريب يعٍت" إنًتنت " كلكن دتشى مع تطور الزماف ،تقدـ التكنولوجيا تزاكؿ
لتستطع أف دتن اصطالحة العربية من اللغة األجنبية حىت تولد الًتمجة جديدة ىي
" الشبكة الدكلية "ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة الًتمجة.
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.59

ننظر ُب الباب احلادية عشر صفحة ُٓٔ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة:

شبكة دكلية للمعلومات تتفاىم ابستلداـ بروتوكوالت تتعاكف فيما بينها .أف
كلمة ” “Protocolsأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب
يعٍت" بركتوكوالت " ىذه الكلمة ىي تغيَت احلرؼ كرايدة احلرؼ حىت تنتقل
اللفظ األصل إذل اللغة العربية أف يكوف أساس ادلفردات بطريقة اقتباس اللفظي.
.62

ننظر ُب الباب احلادية عشر صفحة ُٓٔ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة:

كإقامة ادلؤدترات ابؿفيديو.أف كلمة ” “Videoأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب
ػلدث عملية التعريب يعٍت" فيديو "ىذه الكلمة ىي تغيَت احلرؼ كرايدة احلرؼ
حىت تنتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية أف يكوف أساس ادلفردات بطريقة
اقتباس اللفظي.
.61

ننظر ُب الباب احلادية عشر صفحة ُٓٔ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة:اخًتاع

الطباعة أك اذلاتف ُب قدرهتا على كصل األفراد كاجملموعات ببعضهم البعض على
مستول العادل .أف كلمة ”“Telephoneأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث
عملية التعريب يعٍت" تليفوف "كلكن دتشى مع تطور الزماف ،تقدـ التكنولوجيا
تزاكؿ لتستطع أف دتن اصطالحة العربية من اللغة األجنبية حىت تولد الًتمجة
جديدة ىي " اذلاتف "ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة الًتمجة.
.62

ننظر ُب الباب احلادية عشر صفحة ُٓٔ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة:تشمل

اجملاالت اإلعالمية كالتجارية كاألكادميية كالسياسية كالطبية .أف كلمة
” “Academicأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت"
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أكادؽلية " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف
أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف تكوف مؤنثة ُب اللفظي.
.63

ننظر ُب الباب الثانية عشر صفحة ُُٖ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة:

كقدراهتا العلمية كذكقها كفلسفتها ،كمن احلقائق الثابتة أف العمارة كانت دائما
الصورة الصادقة حلضارة اإلنساف .أف كلمة ” “Philosopyأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" فلسفة " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة
العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية
أف تكوظلؤنثة ُب اللفظي.
.64

ننظر ُب الباب الثانية عشر صفحة ُُٖ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :كقد

اشتمل الفن ادلعمارم اإلسالمي على عدة .أف كلمة ” “Islamicأصلو من
اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت" إسالمى " ينتقل اللفظ األصل
إذل اللغة العربية بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد
العربية أف تكوف صفة ُب اللفظي.
.65

ننظر ُب الباب الثانية عشر صفحة ُِٖ ،يوجد فيو مجلة ادلفيدة :مبنية

الطوب اللنب ،كىي تسع حجرات ،كاف منها أربع حجرات من جريد عليها
لبقة من الطُت .أف كلمة ” “Brick Laneأصلو من اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب
ػلدث عملية التعريب يعٍت" لوب لُت " ينتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية
بطريقة اقتباس اللفظي أف يكوف أساس ادلفردات فيناسب بقواعد العربية أف
تكوف إضافة ُب اللفظي.
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.66

ننظر ُب الباب الثانية عشر صفحة ُِٖ ،يوجد مجلة ادليدة يعٍت:

مأخوذة من ويكيبيداي ابلتصرؼ .أف كلمة ” “Wikipediaأصلو من اللغة
اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت " كيكيبيداي " ىذه الكلمة ىي تغيَت
احلرؼ كرايدة احلرؼ حىت تنتقل اللفظ األصل إذل اللغة العربية أف يكوف أساس
ادلفردات بطريقة اقتباس اللفظي.
.62

ننظر ُب الباب الثانية عشر صفحة ُٖٗ ،يوجد مجلة ادليدة يعٍت :فن

العمارة مرآة تعكس آماؿ الشعوب كأمانيها .أف كلمة ” “Mirrorأصلو من
اللغة اإلصلليزيةٍ ،ب ػلدث عملية التعريب يعٍت " مرآة "ينتقل اللفظ األصل إذل
اؿ.
اللغة العربية بطريقة االشتقاؽ من كزف ًم ٍف ىع ه
أف أنواع الطريقة التعريب تتكوف من أربعة لرؽ .كما قاؿ مشس اذلادم أف لرؽ
التعريب العربية اجلديدة تستعمل لريقة االقتباس اللفظي كاالشتقاؽ كالنحت كالًتمجة.ىذا
البحث ُب أف صيغ التعريب ىو من األمساء كاألفعاؿ .كأما األفعاؿ فهي فعل ادلاضي،
كفعل ادلضارع ،كفعل األمر .كأما األمساء فهي مصدر ،كاسم الفاعل ،كاسم ادلفعوؿ ،كاسم
الصفة ادلشبهة.كأنواع الطرؽ التعريب ىي اقتباس اللفظي ْْ لفظا كاشتقاؽ ُِ لفظا
كالنحت ِ لفظا كالًتمجة ٗ لفظا .كلريقة االقتباس اللفظي ينتقل اللفظ إذل العربية بتغيَت
احلرؼ كزايدة احلرؼ كحذؼ احلرؼ كتغيَت الشكل .كلريقة االشتقاؽ تستلدـ األكزاف
العربية ىي اسم اآللة ،كصيغة ادلبالغة كيؤخذ من فعل ثالثي اجملرد .كلريقة النحت
تستلدـ النحت احلرُب .كلريقة الًتمجة نوع االشتقاؽ ادلعنول أك الًتمجة كمرادؼ ادلعٌت
كالًتمجة احلرفية كالتلليص أك االختصار .معظم الطرؽ التعريب ادلوجودة ُب كتاب العربية
ألغراض خاصة (للعاملُت ُب رلاؿ العلوـ كالتكنولوجيا) ىي لريقة االقتباس اللفظي .
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الفصل الرابع 
االختتام
أ-

اخلالصة
نتائج البحث من حتليل البياانت السابق يعٍت حتليل التعريب من اللغة اإلصلليزية

إذل اللغة العربية ُب كتاب العربية ألغراض خاصة (للعاملُت ُب رلاؿ العلوـ كالتكنولوجيا)
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .كاختصرىا الباحثة كما يلي:
 .1كاف ُب كتاب العربية ألغراض خاصة ُب رلاؿ العلوـ كالتكنولوجيا جامعة موالان
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من الباب األكؿ إذل الباب اآلخر توجد
الباحثة سبعة كستُت األلفاظ التعريب .ك ىي من لرؽ التعريب العربية اجلديدة
تستعمل لريقة االقتباس اللفظي كاالشتقاؽ كالنحت كالًتمجة .كأنواع الطرؽ
التعريب ىي اقتباس اللفظي ْْ لفظا كاشتقاؽ ُِ لفظا كالنحت ِ لفظا
كالًتمجة ٗ لفظا .معظم الطرؽ التعريب ادلوجودة ُب كتاب العربية ألغراض خاصة
ُب رلاؿ العلوـ كالتكنولوجيا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية
ماالنج ىي لريقة االقتباس اللفظي.
 .2ىذا البحث ُب أف صيغ التعريب ىو من األمساء كاألفعاؿ .كأما األفعاؿ فهي
فعل ادلاضي ،كفعل ادلضارع ،كفعل األمر .كأما األمساء فهي مصدر ،كاسم
الفاعل ،كاسم ادلفعوؿ ،كاسم الصفة ادلشبهة .لريقة االقتباس اللفظي ينتقل
اللفظ إذل العربية بتغيَت احلرؼ كزايدة احلرؼ كحذؼ احلرؼ كتغيَت الشكل.
كلريقة االشتقاؽ تستلدـ األكزاف العربية ىي اسم اآللة ،كصيغة ادلبالغة كيؤخذ
من فعل ثالثي اجملرد .كلريقة النحت تستلدـ النحت احلرُب .كلريقة الًتمجة
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نوع االشتقاؽ ادلعنول أك الًتمجة كمرادؼ ادلعٌت كالًتمجة احلرفية كالتلليص أك
االختصار.
ب -االقرتحات
بعد أف حتليل ىذا البحث ،ق ٌدمت الباحثة بعض اإلقًتاحة ليكمل البحث ُب
احلاضر ،كىي:
 .1جلميع الطالب اللغويُت أف يهتموا بدراسة الداللية لفهم التعريب من اللغة
اإلصلليزية إذل اللغة العربية شامال ككامال .ألف تقدـ احلضارة ابلعلوـ كالتكنولوجيا
ػلتاج إذل األلفاظ كاإلصطالحات اجلديدة.
 .2حتليل الكتاب األخرل الذم ػلتوم على األلفاظ األجنبية كاإلصطالحات
اجلديدة ،يسمح لطالب أف يبحث أبم نظرية بزايدة على قدرة الطالب ُب
البحث العلمي خاصة للطالب ُب الشعبة اللغة العربية كأدهبا .
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شاىُت ،دمحم .عوامل تنمية اللغة .الناشر مكنية كىبة.ُّٗٗ ،

صاحل الشنطى ،دمحم .ادلهارات اللغوية مدخل إذل حصائص اللغة العربية كفنوهنا .
عبد التواب ،رمضاف .فصوؿ ُب فقو العربية .دكف ادلطبع .ُٗٗٗ ،
عبد الرمحن مجاد ،أمحد .عوامل التطور اللغول.لبناف :دار األندلس.ُْٖٗ ،
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فندريس .اللغة .دكف ادلطبع كالسنة.

حلمي ،دانياؿ ك عبد ادلنتقم األنصارم .العربية ألغراض خاصة (للعاملُت ُب
رلاؿ العلوـ كالتكنولوجيا) .ماالنج :مطبعة الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية.َُِِ ،
معجم لساف العرب البن منظر ،اجلزء الرابع .دار ادلعارؼ ،دكف السنة.

زلي فليش اليسوعى ،األب .العربية الفصحى.
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سرية ال ّذاتيّة
ال ّ
االسم
مكاف اتريخ ادليالد
اسم األب
اسم األـ
العنواف
رقم اذلاتف
الربيد اإللكًتكين

 :أريزا رستيكا ديوم
 :سومونف ِٔ ،مايو ُٓٗٗ
 :مفتاح العارفُت ،ادلاجيسًت
 :زئتُت
 :قرية كارانغ أنيار سومونف مادكرم
جاكل الشرقية ،إندكنيسيا
ََِٖٕٖٕٕٓٗٔٔ :
arizard36@gmail.com:

السرية الرتبوية الرمسية
 -1حصلت على شهادة ركضة األلفاؿ "فرتيوم" ُب سومونف سنة َََِ ـ.
 -2حصلت على شهادة ادلدرسة االبتدائية كارانغ أنيار رقم ٗٔ احلكومية ُب
سومونف سنة ََِٔ ـ.
 -3حصلت على شهادة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ُب سومونف سنة
ََِٗ ـ.
 -4حصلت على شهادة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ُب سومونف سنة
َُِِ ـ.
 -5حصلت على شهادة ُب قسم اللغة العربية كأدهبا ،جامعة موالان مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية مباالنج سنة َُِٔ ـ.
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السّريةّالذّاتيّة ّ
االسم
مكان اتريخ امليالد
اسم األب
اسم األم
العنوان
رقم اهلاتف
الربيد اإللكرتوين

 :أريزا رستيكا ديوي
 :سومونف 62 ،مايو 5551
 :مفتاح العارفني ،املاجيسرت
 :زئتني
 :قرية كارانغ أنيار سومونف مادوري
جاوى الشرقية ،إندونيسيا
841358426332 :
arizard36@gmail.com :

السريةّالرتبويةّالرمسيةّ ّ
 -1حصلت على شهادة روضة األطفال "فرتيوي" يف سومونف سنة  6888م.
 -2حصلت على شهادة املدرسة االبتدائية كارانغ أنيار رقم  25احلكومية يف سومونف سنة
 6882م.
 -3حصلت على شهادة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف سومونف سنة  6885م.
 -4حصلت على شهادة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف سومونف سنة  6856م.
 -5حصلت على شهادة يف قسم اللغة العربية وأدهبا ،جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية مباالن سنة  6852م.

