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  :كتب مذكرات لغویة مختصرة عن المصطلحات اآلتیة مع ضرب أمثلةا) أ(
  . المولد– التعریب –االقتراض 

  
االقتراض مصطلح لغوي یطلق على ظاھرة التأثیر والتأثر بین : االقتراض - 1 -ج

اللغات، وھو یعني انتقال ألفاظ وأسالیب من لغة إلى لغة أخرى، وھذا ال یكون إال 
ویسھم االقتراض في نمو اللغة عندما یكون ذلك في إذا حدث اتصال بین اللغتین، 

حدود ما تدعو إلیھ الضرورة، ویكون النمو حینئٍذ نموًا إیجابیًا، ویكو النمو سلبیًا 
 المقَترَضة ال ضرورة لھا وال حاجة؛ فاقتراض َمَرضیًا عندما تكون األلفاظ

ة التي المصطلحات العلمیة الجدیدة یعد نموًا إیجابیًا، واقتراض الكلمات العام
    .یستخدمھا بعض الناس في التحیة ویكتبونھا على واجھات المحالت تعد نموًا سلبیًا

  :التعریب -2
اللحن ، والبیان ھو مصدر عرَّب ومن معانیھ اللغویة تھذیب المنطق من 

: ومعناه في االصطالح عند القدماء من اللغویین كما ذكر الجوھري...واإلیضاح
ع الزَِّبیدي داللة اللفظ تعریب االسم األعجمي أن یتفوه بھ العرب على منھاجھا، ووسَّ

  .التعریب في الكالم ھو النقل من لسان إلى لسان: فقال 
  :وھو عند اللغویین المحدثین لھ معنیان

  .نقل لفظ من لغة أعجمیة إلى اللغة العربیة بتغییر وبدون تغییر: األول
  .الترجمة وھي نقل مفھوم من لغة أعجمیة إلى اللغة العربیة: الثاني
األلفاظ التي عربت من دون تغییر كلمة أفندي وھي تركیة بمعنى السید الكبیر، ومن 

ومن األلفاظ التي عربت بتغییر، كلمة . ومردك فارسیة بمعنى الرجل الصغیر
  ..شاكردى فارسیة بمعنى المتعلم غیرت إلى شاجردى

  : المولد -3
مرتبط بعصور ھو ما أحدثھ المَولَّدون الذین ال یحتج بألفاظھم، وھو مصطلح  -

االستشھاد، وھي نھایة القرن الرابع الھجري في البادیة، ونھایة القرن الثاني 
 :الھجري في الَحَضر، ویدخل ضمن ھذا المولَّد عند القدماء ما یلي

، وكل لفظ كل لفظ عربي فصیح استخدم بداللة جدیدة بعد عصور االستشھاد -
 .یبأصابھ التحریف أو اللحن، ویجري ذلك على التراك

 .ادھكل لفظ ُعرِّب بعد عصور االستش -
والمولد عند المحدثین لفظ عربي األصل أعطي داللة جدیدة عن طریق  -

 .االشتقاق أو المجاز أو انتقال الداللة
  .واألمثلة كثیرة في الكتاب یذكر الطالب منھا ثالثة أمثلة فأكثر

  



مثلة اذكر طرق صیاغة المصطلحات العلمیة في العصر الحدیث مع ضرب أ ) ب(
  .على كل طریقة

ى الطرق               -ج  ي العصر الحدیث عل ة ف  اعتمدت طرق صیاغة المصطلحات العلمی
 :التي تنمو بھا اللغة، وھي طرق متعددة ھي

  :  التولید اللفظي ویشمل-2.  التعریب بتغییر ومن دون تغییر-1
  التركیب) ج(النحت   ) ب(االشتقاق     ) أ(
  : التولید المعنوي ویشمل-3
  .انتقال الداللة) ج.      (تعمیم الداللة) ب.        (صیص الداللةتخ) أ(

ة                 ا یناسبھ من ثالث ا م ار منھ ب أن یخت واألمثلة موجودة في الكتاب ویمكن لكل طال
  .أمثلة فأكثر على كل طریقة

  .                                                   مع تمنیاتنا بالتوفیق
 
 


