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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                   
 

  ملخص البحث

كىي قضية  الأيهدؼ ىذا البحث إىل دراسة قضية من أىم القضايا ادلعجمية يف اللغة العربية، 
ادلعتمدة فيو،  الٌتعريفلبياف طرؽ يف ادلعجم الوسيط ّٓمع اللغة العربية بالقاىرة، كذلك  الٌتعريف

الشرح بتحديد ك ، الٌتعريفكىي: الشرح بطرؽ أساسية  علىطرؽ كمٌت ذلك بتقسيم تلك ال
مثلة األمساعدة كىي: استخداـ  طرؽالشرح بادلرادؼ، كالشرح بادلضاد، ك ك نات الداللية، ادلكوٌ 

كاختار الباحث رلموعة من حالة. كاستخداـ الصور، كالشرح باإل ،الشرح التمثيليك التوضيحية، 
راد الطرؽ نا اطٌ ، مبيٌ الٌدراسةحقل داليل كاحد إلجراء ىذه  ادلداخل ادلتشأّة ادلنتمية إىل

لتعريف ىذه ادلداخل. كما  ا، كمدل مناسبتها أك عدمهأك عدـ اطٌرادىا ادلستخدمة يف تعريفها
حالة إىل اإلم، ك الٌدكر  الٌتعريفك  يف ادلعجم الوسيط، الٌتعريفطرؽ  االستدراكات على تناكؿ

، كقصور  ة للمعجم الرٌابعالطبعة  الٌدراسة. كاعتمد الباحث يف ىذه ، كغَتىاالٌتعريفمعدـك
كضوح   الٌدراسةوٌصلت إليو كشلٌا ت ادلنهج الوصفي كالتحليلي.ج هن. ك ـ2004الصادرة سنة الوسيط 

ات ادلعتمدة على غَته، كما الٌتعريفات ادلعتمدة على الشرح التمثيلي، كغموض الٌتعريفكثَت من 
إىل  توإحالستدرؾ على ادلعجم يي شلٌا ك  حلركة.اظ الدالة على األلواف ك تبٌُت ذلك يف تعريف األلفا

بعدـ كجود )الزرقة( يف  فاجأكما يف تعريف األزرؽ: ما كاف لونو الزرقة، كيي   ،معدـك أك رلهوؿ
 مدكنة ىذا ادلعجم.
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ABSTRACT 

 

This research is aimed at studying an important aspect of Arabic lexicology which is the 

Case of definition in the Mu'jamu waseed dictionary, compiled by the Arabic Language 

Academy in Cairo with a view to demonstrating the methods of definition adopted 

therein, in addition to the division of those methods into some basic sub-methods which 

include: Commentary by definition, identifying and explaining the semantic components, 

explanation by Synonyms and antonyms etc, in addition to other supporting sub-methods 

such as the use of illustrative examples, the use of explanations and images, among 

others. However, the researcher has, in the cause of conducting this study, selected a 

group of similar entries belonging to one indicative field indicating the relevance or 

otherwise of the definition of these entries. He also discussed the flaws of some of the 

methods in the Mu'jam. He adopts descriptive and analytical approach as he concentrates 

mainly on the fourth edition of the Mu'jam published in 2004. However, the research has 

further revealed the unambiguity of  most of the definations that are based on  the use of 

explanations’ supporting\ sub- method as it also revealed  the ambiguity of those that are 

based otherwise and that has vividly appeared  in the definations of the words that refer to 

colors and movements. 
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 :قديركر والتّ لشّ ا
نَّكيٍم كىلىًئٍن كىفىٍرمتيٍ  ...﴿: تعاىل لوقو أمحد اهلل كأشكره فهو تعاىل الذم مٌن علٌي ل ىزًيدى لىًئٍن شىكىٍرمتيٍ ألى

 .(2)من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"صلى اهلل عليو كسلم: " وقولكب  (1)﴾ًإفَّ عىذىاِب لىشىًديده 
ستاذ ادلساعد الدكتور حسُت البسومي األم لفضيلة مشريف كافر تقدير ك  أتقٌدـ خبالص شكرم   
كادلالحظات اليت على العناية اليت أكالٍل إيٌاىا، كما أشكره على التوجيهات  -حفظو اهلل  -

أثناء كتابة ىذا البحث، فجزاه اهلل  يف ات كالصعوباتيل كٌل ما القيتو من ادلشقٌ أسداىا إيٌل لتذل
جيعل ىذا العمل يف صاٌف  أفٍ  وانونا عن طالبو، كأسأؿ اهلل سبحعٌٍت أفضل ما جازل مشرفا حن

 .من أتى اهلل بقلب سليم إاٌل يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف  أعمالو
ستاذ األبالذكر مديرىا  مُت عليها، كأخصٌ ائقإىل جامعة ادلدينة العادلية كال أتوٌجو بالشكرك    

الشكر ك . كموظفيهاكأشكر مجيع أساتذهتا  -حفظو اهلل  -الدكتور زلمد بن خليفة علٌي التميمي 
كلية اللغات بصفة عامة كقسم اللغة العربية بصفة خاصة، كإىل مجيع أساتذة القسم موصوؿ إىل  

 كموظفيو.
بعميدىا الدكتور  ابتداءن  ،أتقدـ جبزيل شكرم كاحًتامي لعمادة الدراسات العليا أفٍ يفوتٍت الك    

كأسٌجل أخَتا؛ كافر شكرم  ع موظفيها كمنتسبيها،كمجي -اهلل  حفظو -دككورم ماسَتم 
أفراد أسريت، كأقربائي كأحبائي كأصدقائي، ككٌل من ساىم كشٌجع على  كتقديرم كاحًتامي لكلٌ 

 جيزم اجلميع خَت اجلزاء. إصلاز ىذا العمل ادلتواضع، فاهلل أسأؿ أفٍ 
 
 
 
 

 

                                                           

 .7ية: اآل( سورة إبراىيم، 1)
 .1954، رقم: 339/ 4، باب الشكر دلن أحسن إليك، سنن الترمذي( 2)
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 :ىداءإلا
 أىدم ىذا العمل ادلتواضع:

  (1)﴾رىبّْ اٍرمحىٍهيمىا كىمىا رىبػَّيىاٍل صىًغَتنا ﴿: ذلما ؿٌ الذٌ  خبفض جناح من أمرتى إىل 
  ٌبتدائية إىل يومنا ىذا.االمٍت لغة الضاد منذ إىل كٌل من عل 

 
 
 
 
 

                                                           

 .24ية: اآلسراء، اإل( سورة 1)
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 .لّدراسةامفاىيم المصطلحات الواردة في جدول 
 المراد بها المصطلحات م
 الشرح كالتفسَت. الٌتعريف 1
 شتمل على كثَت من األلفاظ مصحوبة بالشرح كالتفسَت.كتاب ي ادلعجم 2
 .يف ادلعجم بشرحها األلفاظ اليت يقـو ادلعجميٌ  ادلداخل 3
 حة ذلا.ادلوضٌ تفسَت معٌت الكلمة من خالؿ ذكر ادلالمح الٌداللية   الشرح بتحديد ادلكٌونات 4
  .تفسَت الكلمة بذكر ما يرادفها الشرح بادلرادؼ 5
 تفسَت الكلمة باإلشارة إىل مضادىا. الشرح بادلضاد  6
ىو الذم يلجأ إىل استمداد األمثلة من العامل اخلارجي، كتعريف  الشرح التمثيلي 7

 "األبيض" بأنٌو: "ما كاف بلوف الثلج الٌنقي".
 بػاف يف مكاف كاحد، كتعريف )أ( الٌدكر الذم يؤدم إىل  الٌتعريف مالٌدكر  الٌتعريف 8

 )أ(. بػ)ب( ك )ب( 
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  مة:المقدّ 
د بن عبد مُت، زلمٌ األالـ على نبٌيو الة كالسٌ مبُت، كالصٌ  احلمد هلل الذم أنزؿ القرآف بلساف عرِبٌ 

من سار على درّٔم بإحساف إىل قُت، ك كعلى آلو كأصحابو الكراـ ادلتٌ  م،ى اهلل عليو كسلٌ اهلل صلٌ 
 ين، كبعد:يـو الدٌ 

لفاظ، ّٔا ييعٌّب مستخدموىا عن كٌل ما جيوؿ األمن  ىائالن  فال شٌك أٌف اللغة العربية سبلك عددان    
 -فكار، سواء عند احلديث أـ عند الكتابة. فقد اىتم اللغويوفاألم من ادلعاٍل ك اهنكيصوؿ يف أذى

 إلدراؾ معانيها. لفاظ كشرحها تيسَتان األجبمع ىذه  -بعيد منذ زمن 
لكٌل  ذلا من الضياع كتيسَتان  لفاظ العربية، حفظان األوف لتدكين أ إليو ادلعجميٌ فادلعجم ىو ما جل   

سرار، كيتٌم ىذا التدكين عن األلفاظ من ادلعاٍل ك األمن لو رغبة يف التعٌرؼ على ما احتوتو تلك 
 عريفها.لفاظ، كترتيبها، كتاألطريق مجع ىذه 

فهو القائم بشرح ىذه  خَتة بعد مجع ادلادة كترتيبها.األىو الذم يأيت يف ادلرحلة  الٌتعريفف   
عديدة  قان بع ادلعجميوف طر كداللتها، فقد اتٌ ها ر إلدراؾ معانييسٌ لفاظ كتفسَتىا كتقدَل كٌل ما يي األ

 للتعريف.
من إحدل الباحث ذ زبٌ إ ،، ىي موضوع ىذه الٌرسالةالٌتعريف؛ أم طرؽ ىذه القضية   

 كبَتان   االن الوسيط( الذم ناؿ إقب عجم)ادلكىو  أالحقالن كميدانان لبحثو، احلديثة ادلعجمات العربٌية 
 من الناس.

 
 البحث: أسئلة

 :اآلتيةالبحث يف النقاط  تتلٌخص أسئلة
 اليت اعتمدىا ادلعجم الوسيط يف تعريف مداخلو؟األساسية ما طرؽ الٌشرح  -1
 رح ادلساعدة اليت اعتمدىا ادلعجم الوسيط يف تعريف مداخلو؟ما طرؽ الشٌ  -2
 ما مدل اطٌراد ىذه الطٌرؽ بُت ادلداخل ادلتشأّة، كما مناسبتها ذلذه ادلداخل؟ -3
 ؟يف ىذا ادلعجم الٌتعريفعلى طرؽ  االستدراكاتما  -4
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 أىداف البحث:
 :تيةآلا تنطوم أىداؼ ىذا البحث يف النقاط

 اليت اعتمدىا ادلعجم الوسيط يف تعريف مداخلو.األساسية طرؽ الشرح  بياف -1
 بياف طرؽ الشرح ادلساعدة اليت اعتمدىا ادلعجم الوسيط يف تعريف مداخلو. -2
شارة إىل اطٌراد ىذه الطٌرؽ بُت ادلداخل ادلتشأّة كمدل مناسبتها ذلذه اإل -3

 ادلداخل.
 يف ادلعجم. الٌتعريفالواردة لطرؽ  االستدراكاتالتعٌرؼ على  -4

 
 لبحث:حدود ا

تقتصر دراسة الباحث ف ،(يف ادلعجم الوسيط الٌتعريفك دلٌا كاف موضوع ىذا البحث ىو )طرؽ 
إذا دعًت  إاٌل خرل، اللهم األيف ىذا ادلعجم دكف التطٌرؽ إىل غَته من ادلعاجم العربية  القضيةذلذه 

  ذلك. الٌدراسةما يغٍت احلاجة إىل 
صلليزية أثناء حديثو لطرؽ الشرح يف ىذا ادلعجم  إلاالباحث إىل بعض ادلعاجم سَتجع ككذلك    

دراسة كٌل يف  أف البحث منحصرإىل شارة أيضا األكٌلما دعت احلاجة إىل ذلك. كما ذبدر 
عٌدةادلوضوعات 

ي
 باؿ.ذم يف اخلطة دكمنا سواىا شلٌا قد يطرأ على  ادل

 
 :راسات السابقةالدّ 

 الٌدراسةيالمس ىذه ، كألٌفوا مؤلفات كثَتة؛ منها ما ثان كحدي ادلعجمية قدديان  الٌدراسةاىتٌم العلماء ب
على  -العو حسب اطٌ  - مل يقف الباحث أنٌو إاٌل ، كمنها مالبسة غَت مباشرة بشكل مباشر
كإليكم بعض ىذه   -ادلتواضعة  -أك غَتىا احتوت على نفس ما ترمي إليو دراستو  دراسة علمية
 الٌدراسات:

رللد كاحد،  شدياؽ، يقع ىذا الكتاب يفبن فارس ليف أمحد تأ الجاسوس على القاموس،/ 1
  .صفحة 692كحيتوم على 
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إلجراء دراستو يف القاموس احمليط، كنقده بسلسلة  - كما يف ادلقدمة  -انصب اىتماـ ادلؤٌلف    
 :يأيتمنها ما  الٌتعريفدات بلغت أربعة كعشرين نقدا، كشلٌا يتعٌلق باقتناالمن 

 يف إّٔاـ تعريفو كالتباسها كرلازفتها.  النقد الثاٍل :  -أ
 النقد الثالث: يف تعريف اللفظ بادلعٌت آّهوؿ دكف ادلعلـو الشائع. -ب
 .(1)م كالتسلسليالٌدكر النقد الثالث عشر: يف تعريفو  -ج
 القضيةهدؼ إىل تناكؿ ي أنٌو، ادلتقٌدمة الٌدراسةعن ىذه  -ادلتواضع  -ىذا البحث ا يفصل كشلٌ    

باختيار ادلداخل ادلتشأّة للتعٌرؼ على مدل اطٌراد الطرؽ كذلك ؿ ادلعجم الوسيط، من خال
 مكاف.اإلسَتكز على التطبيق قدر  أنٌوكما ادلستخدمة يف تعريفها أك عدـ اطٌرادىا،  

تأليف الدكتور أمحد سلتار عمر، يبلغ عدد صفحات الكتاب  صناعة المعجم الحديث،/ 2
يكمن فيما الحظو ادلؤلّْف عٌما توٌصلت إليو  الكتاب ذلذا تأليفو صفحة، كالسبب من كراء 213
عماؿ ادلعجمية باستخداـ التقنيات احلديثة يف صناعة ادلعجم، فرأل ضركرة األيف  مم الغربيةاأل
 مخسة فصوؿ.  اشتمل تأليف ىذا الكتاب، إىلستفادة منهم، فمن ذلك انطلق اال
ساسية األطرؽ الشرح  فيوئف ادلعجم؛ كتناكؿ عن كظا الرٌابعكقد ربٌدث يف الفصل    

ىذا  كييعدٌ  خَت خصصو للحديث عن مستقبل ادلعجم العرِب.األالفصل  دة.كما أفٌ كادلساع
فاؽ الواسعة أماـ  اآلؿ كتاب يف اللغة العربية قاـ بوضع طرؽ العمل ادلعجمي، كيفتح الكتاب أكٌ 

ساسي للبحث، كقد عمد األادلرجع  كقد كاف ىذا الكتاب ىو (2)من اشتغل بادلعجم... كلٌ 
 ضافة إليها.اإلالبحث على تطبيقها على ادلعجم الوسيط، ك 

كصفية يف ادلعجم الوسيط دراسة  الٌتعريف؛ ىو القياـ بدراسة طرؽ ىذا البحثل بو تكفٌ ا يكشلٌ    
لطرؽ راد ىذه ا، كمن مث التعٌرؼ على مدل اطٌ ىذا ادلعجم يفمثلة ادلختارة األمن خالؿ ربليلية 

 -كما يسعى ىذا البحث. عدمو يف ربديد ادلعٌت ادلراد أك بُت ادلداخل ادلتشأّة كمدل مناسبتها
 .الواردة فيوشرح اللطرؽ  ستدراكاتاالذكر بعض إىل  -ادلتواضع

                                                           

 .3 -2ص.(، ق1299، القسطنطينية: مطبعة اجلوائب، د.ط، )الجاسوس على القاموس( الشدياؽ، أمحد فارس، 1)
 .15ـ(، ص1998 -ق1418 ، )عامل الكتب،1، طصناعة المعجم الحديث(  ينظر: أمحد سلتار عمر، 2)
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ناجح عبد احلافظ مّبكؾ، يقع الكتاب يف  األستاذتأليف  دراسات في المعجمات العربية،/ 3
إىل العصر احلديث،  ادلعجمات العربية منذ بدايتها  تأصيلفيو إىل صفحة، يهدؼ ادلؤلّْف 196

إىل تناكؿ بعض ىذه ادلعجمات بنوع من الٌشرح كالتفصيل سواء من حيث  كما يهدؼ كذلك
لطرؽ شرحها.  امن حيث مناىجها أـ تقدَل منوذج من تأليفها أـ طرؽ ترتيبها، ككذلكاذلدؼ 
 الكتاب سبهيد كتسعة فصوؿ. كيشتمل

ٌدث يف الفصل الثامن عن ادلعجم الوسيط، حيث تعٌرض لذكر اذلدؼ من تأليفو، كذكر رب   
هنجو، كسرد بعض أمثلة أثناء حديثو عن طرؽ الوسيط يف شرح مداخلو، كما تعٌرض لذكر ما 

 للمعجم  كما عليو.
يدرس طرؽ الشرح يف  أنٌومن  -السالفة الذكر  - الٌدراسةىذا البحث عن ىذه  كيتمٌيز   

 دلعجم الوسيط من خالؿ ادلداخل ادلتشأّة، كمن مث يتطٌرؽ لإلشارة إىل مدل مناسبة ىذها
 الطرؽ لتعريف تلك ادلداخل.

 كلد زلمد عبد ادللك، رسالة لعبد اهلل في القواميس العربية الحديثة، الّتعريفقضية / 4
ب زبصص علـو اللغة، دااآلجامعة زلمد اخلامس يف شللكة ادلغربية، يف قسم  إىلستَت قٌدمت ماج
 كٌل باب مقدمة كثالثة فصوؿ.  كاشتمل، كتقع الرسالة يف مقدمة كبابُت كخاسبة، ـ1999سنة 
، كىي: ادلنجد يف اللغة الٌدراسة ذهىجراء اختار الباحث أربعة من ادلعاجم العربية احلديثة إل   

خلليل اجلر،  م العرِب احلديثللويس معلوؼ، كادلعجم الوسيط ّٓمع اللغة العربية بالقاىرة، كادلعج
.األكادلعجم العرِب   ساسي دلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

( من تلك ادلعاجم ادلختارة، حيث تتٌبع الباحث على باب )الباء الٌدراسةتصرت ىذه كاق   
 ادلعاجم.يف ىذه  الٌتعريفطرؽ  ارة إليو إٌف الباحث اىتم دبقابلةشاإلالظاىرة فيو، كشلٌا ينبغي 

ال يقتصر على باب  أنٌويف ادلعجم الوسيط فقط، كما بدراسة الظاىرة  تمٌ يهالبحث سىذا أٌما     
شارة إىل اإلتٌم بسوؼ يه أنٌو، كالنتائج أكثر كأمشل، كما أكسع الٌدراسةاه، لتكوف تعدٌ كاحد بل ي

 دلداخلو. الوسيط يف تعريف ادلعجم  امدل مناسبة ىذه الطرؽ أك عدمه
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ستَت قٌدمت يف جامعة ماج رسالة دلصطفى أبوبكر عثماف، في المعاجم العربية، لّتعريفا/ 5
، تقع ىذه ـ2011سالمية قسم اللغة العربية، سنة اإلداب كالدراسات اآلبايرك نيجَتيا، يف كٌلية 

ي الصحاح يف معجم الٌتعريف الرٌابع الفصليف الباحث تناكؿ الٌرسالة يف سبعة فصوؿ كخاسبة، 
الوسيط، كيف الفصل ادلنجد ك  يىف معجم الٌتعريف امسالفصل اخلتناكؿ يف اموس احمليط، ك كالق

يف  الٌتعريفبُت  قابلخَت ألاادلساعدة لتعريف ادلداخل، كيف الفصل  ادلكٌوناتالسادس عرض 
 ربعة ادلختارة كعلق عليها.األادلعاجم 

رنة بُت أربعة من ادلعاجم العربية؛ اثنُت كانت دراسة مقا  الٌدراسةىذه  شارة إىل أفٌ اإلمن  البدٌ    
منها من ادلعاجم القددية، كاثنُت من ادلعاجم احلديثة، كما أٌف الباحث قد تناكؿ الظاىرة من 

للمعاجم احلديثة ادلختارة،  ادلختارة، كباب )التاء( بالنسبة خالؿ باب )الباء( يف ادلعاجم القددية
 تناكؿ ادلعلومات ادلوسوعية.ب -كثَتا -يف دراستو يهتم  أنٌوككذلك 

ا دراستنا فتسعى جاىدة لتناكؿ الظاىرة من خالؿ ادلعجم الوسيط، حيث زبتار رلموعة من أمٌ    
 اعتمدىا ادلعجم الوسيط يف شرحها،ؼ على الطرؽ اليت الكلمات ذات مداخل متشأّة للتعرٌ 

 عنكلو الباحث للحديث يف تعريف ىذه ادلداخل، إضافة إىل ما يتنا دل مناسبتها أك عدمهاكم
 شرحو لبعض مداخلو.أثناء الواقعة يف ىذا ادلعجم  االستدراكات

، / نظرة نقدية مقارنة في المعجم اللغوي العربي الحديث انطالقا من أربعة معاجم متداولة6
(، من صفحة 4) ( اجلزء87دكتور عبد اللطيف عبيد، رللة رلمع اللغة العربية بدمشق، آّلد )لل

من خالؿ أربعة من ادلعاجم العربية احلديثة كىي: )ادلعجم  الٌدراسةقد قاـ ّٔذه  .1131ىل إ 1118
الوسيط( ّٓمع اللغة العربية بالقاىرة، ك )ادلعجم ادلدرسي( لألستاذ زلمد خَت أبو حرب، ك 

ؼ. لفبائي( لعلي بن ىادية كزميلو، ك )ادلنجد يف اللغة العربية( للويس معلو األ)القاموس اجلديد 
أٌف ادلعاجم العربية احلديثة قد طٌورت إلجراء ادلقارنة بينها، كشلٌا توٌصل إليو  فاختار باب )القاؼ(

لفاظ العربية، كذلك استجابة دلواكبة العصر كقدرة العربية على توليد ما األشرح بعض معاٍل 
 لفاظ كادلعاٍل.األربتاجو من 
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استفادة  سوؼ يستفيد من تلك الدراساتالباحث  ىذا، كيبدك من كٌل ما سبق سرده أفٌ    
اليت اعتمدىا ادلعجم الوسيط يف تعريف مداخلو  الٌتعريفبدراسة طرؽ سبتاز  ابالغة، كما أهنٌ 

 أنٌويف تعريف تلك ادلداخل، كما  امناسبة ىذه الطٌرؽ أك عدمه ادلتشأّة، كالتعٌرؼ على مدل
إىل بعض ادلعاجم  ككذلك يلتجئ ادلعجم،ىذا طرؽ الشرح يف  استدراكاتذكر  طرؽ إىلسيت

 إىل ذلك. الضركرةالغربية ادلعاصرة لتدعيم دراستو كٌلما دعت 
 

 البحث: منهج

 الٌتعريفدراسة ظاىرة ب وخاصة عند قيامادلنهجى الوصفي؛  الٌدراسة الباحث يف ىذههج سوؼ ين
يث عن رلمع اللغة جأ إليو أثناء احلدكما يل  ،سيط خاصةو كيف ادلعجم ال ،يف اللغة العربية عامة

 العربية بالقاىرة كعن معجمها ادلعٍت للدراسة.
دلنهجى التحليلي؛ خاصة عندما يتعٌرض للحديث عن طرؽ الشرح الباحث ككذلك سوؼ يتٌبع    

اليت اعتمدىا ادلعجم الوسيط يف تعريف مداخلو، كما يتٌبعو عندما يتعٌرض للحديث عن مدل 
 ّٔة.بة ىذه الطرؽ بادلداخل ادلتشامناس

 
 يف مقٌدمة، كسبهيد، كثالثة فصوؿ، كخاسبة، كفهارس.يتكٌوف ىيكل ىذا البحث ىيكل البحث: 
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 تقسيمات البحث:
 المقّدمة تشمل:

 البحث. أىداؼ 
 .أىداؼ البحث 
 .حدكد البحث 
  ٌراسات السابقة.الد 
 .منهج البحث 
 .ىيكل البحث 
 .تقسيمات البحث 
 .اخلاسبة 
 .فهرس ادلراجع 
 :ملكيشت :تمهيد
 بادلعجم الوسيط.  الٌتعريف أّواًل:

 ادلعجمي أنواعو كمواصفاتو. الٌتعريفثانياً: 
 أربعة مباحث: كيشتملساسية يف ادلعجم الوسيط؛ األ طرؽ الشرح :لاألوّ الفصل 

 .الٌتعريفالشرح ب ل:وّ األالمبحث 
 الداللية. ادلكٌوناتالشرح بتحديد  :المبحث الثاني

 رادؼ.الشرح بادل المبحث الثالث:
 الشرح بادلضاد.: الّرابعالمبحث 

 أربعة مباحث: كيشتملطرؽ الشرح ادلساعدة؛  :الفصل الثاني
 مثلة التوضيحية.األباستخداـ  الشرح ل:وّ األالمبحث 

 الشرح التمثيلي. المبحث الثاني:
.المبحث الثالث  : الشرح باستخداـ الصور كالرسـو
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 حالة.اإل: الشرح بالّرابعالمبحث 
أربعة  كيشتملعلى طرؽ الشرح يف ادلعجم الوسيط؛  ستدراكاتاال :لّرابعاالفصل 
 مباحث:

 الدائرم. الٌتعريف ل:وّ األالمبحث 
 حالة إىل رلهوؿ.اإل المبحث الثاني:
 .الٌتعريفقصور  المبحث الثالث:

 التفاكت يف تعريف الكلمات ادلتماثلة. :الّرابعالمبحث 
 ث كالتوصيات.؛ كتشتمل على أىم نىتائج البحالخاتمة

 فهرس ادلراجع.
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 .تمهيد                    

 بالمعجم الوسيط.  الّتعريف أّواًل: -
 المعجمي أنواعو ومواصفاتو. الّتعريفثانياً:  -
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 :ملويش تمهيد؛
 بالمعجم الوسيط.  الّتعريف أّواًل:

 مؤلفو. -1     
على يد جلاف متخصصة عهد إليها  (1)العربية بالقاىرة صدر "ادلعجم الوسيط" من رلمع اللغة

ادلعجم كتنقيحها، كتعاقبت على ىذا العمل سنوات عديدة، ابتداء ىذا آّمع بالقياـ جلمع مواد 
ادلبارؾ ، حيث اكتمل ىذا العمل (2)ـ1960كىل سنة األـ إىل سنة صدكر طبعتو 1940من سنة 

ستاذ األستاذ أمحد حسن الزيات، ك األبراىيم مصطفى، ستاذ إاألعلى يد أربعة من أعضائو كىم: 
ستاذ عبد السالـ األستاذ زلمد علي النجار، كأشرؼ على طبعو األحامد عبد القادر، ك 

ما رلٌلد أهنٌ ادلعجم يف رللدين كبَتين غَت منفصلُت رتٌبت صفحاهتا كىذا ، كيقع (3)ىاركف
م صفحاتو ، كقسٌ (5)كست مئة رسم فظة،مادة، كمليوف لضلو ثالثُت ألف كيشتمل على  (4)كاحد
لشرح مداخلو، ككاف أكؿ معجم صدر من رلمع لغوم لو حق التشريع يف اللغة ثالثة أعمدة  على

 عظيما من الناس.  االناؿ إقبك  ،(6)العربية
ـ عن مطبعة مصر، كالثانية سنة 1960ذلا سنة ف أربعة طبعات للوسيط، أكٌ اآلكأصدر آّمع إىل    

( فاآلخَتة إىل األة )الرٌابعصدرت ـ، ك 1985ا طبعتو الثالثة صدرت سنة دار الفكر، أمٌ ـ عن 1972
 ق عن مكتبة الشركؽ يف القاىرة.1425 -ـ2005سنة 

 
                                                           

ـ كذلك بقرار ملكي، صدر بقصر عابدين مقر إقامة 1932ديسمّب عاـ  13ىػ ادلوافق لػ 1351شعباف سنة  14( كٌوف ىذا آّمع يـو 1)
لغوية العربية ـ. ككاف ىذا آّمع أكثر آّامع ال1934ؿ يف سنة كٌ األادللك فؤاد ملك مصر. كىو ثاٍل آّامع اللغوية ميالدا، كعُت أعضاؤه 

 -3ادلعجم الكبَت.  -2ادلعجم الوسيط.  -1نشاطا، كأغزرىا إنتاجا كأبعدىا يف حياة اللغة العربية أثرا. كمن أعمالو؛ أصدر ثالثة معاجم لغوية: 
ـ(، 198دلصرية العامة للكتاب، نظر: الدسوقي، عبد ادلنعم، رلمع اللغة العربية بالقاىرة دراسة تارخيية، د. ط، )القاىرة: اذليئة ايادلعجم الوجيز. 

 . 22-21(، ص ـ2004 –ق 1425، )القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، 4، طالمعجم الوسيطنظر: رلمع اللغة العربية، ي.ك 11ص
.328ق(، ص1424-ـ2004، )القاىرة: مؤسسة ادلختار، 1، طالمدخل إلى مصادر اللغة العربية( حبَتم، سعيد حسن،  2( 

 .98ـ(، ص1987، د.ط، )بَتكت: دار ادلعرفة، المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيقم، ( زكي، رياض قاس3)
.69ـ(، ص1995، )بَتكت: دار الصداقة العربية، 1( ديزيره سقاؿ، نشأة ادلعاجم العربية كتطٌورىا، ط 4( 

 .7(، صـ2004 –ق 1425، ، )القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية4، طالمعجم الوسيط( رلمع اللغة العربية، 5)
.46ق(، ص1412-ـ1992، )الرياض: دار الراية، 1، طالمعاجم اللغوية وطرق ترتيبها( الباتلي، أمحد بن عبد،  6( 
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  الهدف من تأليفو. -2
 : كأمههاإىل عدة أىداؼ؛  ىذا ادلعجم اذلدؼ من كراء تأليف يتمحور

اجة إىل ربرير الداللة للفظ شائع فو دبا يسٌد احلاسعأف يرجع إليو القارئ ادلثقف إل - أ
 أك مصطلح متعارؼ عليو.

ارس إلسعافهما دبا سبس احلاجة إليو، من فهم نص قدَل أف يرجع إليو الباحث كالدٌ  - ب
 .(1)من ادلنثور أك ادلنظـو

من ىنا ك  .(2)كما يهدؼ إىل حطم القيود الزمانية كادلكانية اليت قٌيدت ّٔا اللغة العربية -ج
 دكف كاحملدثوف. صطلحات العلـو كالفنوف اليت اخًتعها ادلولٌ ملوضع  ان فتح آّمع باب

إىل طالب ادلدارس  موجهان  مدرسيان  ليس معجمان ٌف ىذا ادلعجم إ ا تقدـ؛كن القوؿ شلٌ ديي    
كالباحث للحصوؿ على متطلباهتم بأيسر  ارئ ادلثقفالقفحسب، بل مرجع يرجع إليو 

 طريقة كأسهلها.
 
 .مواده في ترتيب منهجو -3

 ،(3)هنج مدرسة الزسلشرم اليت تيعتّب أيسر الطرؽ ادلعجميةالًتتيب من حيث الوسيط ع ادلعجم اتبٌ 
جبمع ادلواد اللغوية كترتيبها  كيتٌم ذلكلفبائي ادلعتاد؛ األكىي اليت تقـو على أساس الًتتيب 

مراعاة على  احلركؼ اذلجائية، كيسمى كٌل حرؼ من حركفها بابا، كرٌتب مواد كٌل بابحسب 
كغَت ذلك. فهذا ما يتعٌلق  الرٌابع، مث راعى بعد ذلك بقية حركؼ ادلادة الثالث فاحلرؼ الثاٍل

 :ةتياآلمور األتلٌخص يف يا الًتتيب الداخلي كأمٌ  ،(4)بالًتتيب اخلارجي
                                                           

. 18( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص 1( 
ق 150إىل عاـ ذلجرم بالنسبة لعرب البوادم، ك ا الرٌابع( كالقيود الزمانية اليت كقف عليها أصحاب ادلعاجم القددية ألخذ اللغة ىي هناية القرف 2)

ىذين القيدين على عتماد اإلاجلزيرة العربية، فرأل آّمع عدـ  قلب ا القيود ادلكانية اليت حصركا عليها اللغة؛ فهيبالنسبة ألىل احلضر، كأمٌ 
مجمع اللغة العربية في خمسين : شوقي ضيف، . بتصرؼ. كانظر425، صمعاجم اللغةنظر: جامعة ادلدينة العادلية، ي)الزماٍل كادلكاٍل(. 

 . بتصرؼ.160(، ص1984  -ق140) ،1، طعاما
 .369ـ(، ص2005 –ق 1426، )الرياض: دار ابن خزدية، 1، طفقو اللغة مفهومو موضوعاتو قضاياه، احلمد براىيمإزلمد بن  (3)
 .158ـ(، ص2002 -ق1423مانة، األطبعة ، )م4، طدراسات في المعجمات العربيةنظر: ناجح عبد احلافظ مّبكؾ، ي( 4)
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 مساء.األفعاؿ على األتقدَل  -أ
 فعاؿ.األتقدَل آٌّرد على ادلزيد من  -ب
 سي على ادلعٌت العقلي، كاحلقيقي على آّازم.تقدَل ادلعٌت احل -ج
 تقدَل الفعل الالـز على الفعل ادلتعٌدم. -د
بثالثة الثالثي ادلزيد حبرؼ، كحبرفُت، ك فعاؿ؛ كذلك بتقدَل الثالثي آٌّرد، مث األترتيب  -ر

ترتيبا مساء األكزاف. كقد ترٌتب األلرٌباعي من اأحرؼ، مث الرٌباعي ادلزيد حبرؼ، مث ادللحق ب
 ىجائيا.

 منسبق مساعو مل يي استخدـ مقاييس كثَتة فيما ىذا ادلعجم إىل أفٌ  -ىنا  -شارة اإل ذبدرك    
الصادرة عنو يف سلتلف دكراتو،  قراراتومن سلسلة ّٓمع ا ا، كذلك شلا أقٌرىالقدامى العرب غومٌ لي 
 نها على سبيل ادلثاؿ:م
 كىو تفعلل، ضلو: دحرجتو فتدحرج. قياس ادلطاكعة مثل: فػىٍعلىلى، كما أحلق بو -
قياس صوغ اسم على كزف ًمٍفعل كًمٍفعىاؿ كًمٍفعىلىةي من الفعل الثالثي للداللة على اآللة اليت  -

 يعاًف ّٔا الشيء، كيضاؼ إىل ىذه الصيغ الثالث فػىعَّالة كخرٌاطة كمسٌاعة.
ليت تكثر فيو ىذه األعياف، قياس صوغ مٍفعىلىةو من أمساء األعياف الثالثية األصوؿ للمكاف ا -

 سواء أكانت من احليواف أـ من النبات أـ من اجلماد، كمبطخة كمأسدة.
 (1)قياس صوغ فٌعاؿ للمبالغة من مصدر الفعل الثالثي الالـز كادلتعدم -

 

 .الرموز المستخدمة في المعجم الوسيط -4
ختصار االكذلك بقصد  شارة إىل أٌف اللجنة قد استخدمت رموزا يف ىذا ادلعجم،اإلذبدر 

 :  أيتكىي فيما يكالتيسَت للباحثُت، 
 .)ج( لبياف اجلمع -أ

                                                           

.29-28رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص ما سبق يف ينظر كلٌ  ( 1( 
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      ، مثل: ( لبياف ضبط عُت ادلضارع باحلركة اليت توضع فوقها أك ربتها)_ىً__ي -ب
 (.فػىتىحى ػػػػػػػػػ يفتىحي )

ك_  بىًطنى: أصابو البىطىني.) ، مثل:ك__( للداللة على تكرار الكلمة دلعٌت جديد) -ج
 بطر. ك_ كثر مالو(.

، مثل  د، كىو اللفظ الذم استعملو الناس قدديا بعد عصر الركاية)مو( للمولٌ  -د
 )البحَتة(.

، جنيب الذم غَته العرب بالنقص أك الزيادة أك القلباألمع( للمعرب، كىو اللفظ ) -ر
 مثل:  )الباذؽ(.

كسجُت، األمثل: )تغيَت جنيب الذم دخل العربية دكف األ( للدخيل، كىو اللفظ )د -ز
 (.كالتليفوف

 (.، مثل: )ادلباراة( للفظ الذم أقرٌه رلمع اللغة العربية)مج -س
زلدثة( للفظ الذم استعملو احملدثوف يف العصر احلديث، كشاع يف لغة حياة ) -ش

 .(1)التبشَت: الدعوة إىل الدين() ، مثل:العامة
 
 .طريقة الوصول إلى الكلمة في المعجم الوسيط -5
 :تيةاآلبالعمليات البحث فيو  لفاظ يف اللغة العربية؛ كيتمٌ األأٌف ىذا ادلعجم من معاجم  الشكٌ 
 ذبريد الكلمة من الزكائد. -
 كاف فيها حرؼ مقلوب أك زلذكؼ.  صل إفٍ ألارٌد الكلمة إىل  -
 .(2)صليةاألؿ من حركفها كٌ األيبحث عنها يف باب احلرؼ  -

 :مثال                           

 استغفار" يتم البحث عنها يف باب "الغُت".كلمة "

                                                           

 .       31رجع سابق، صرلمع اللغة العربية، م( 1)
 . 16نظر: الباتلي، أمحد بن عبد اهلل، مرجع سابق، صي( 2)
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 كلمة "زنة" يتم البحث عنها يف باب "الواك".
 كلمة "عدة" يتم البحث عنها يف باب "الواك".

 ".شُتلا"ادلشرؼ" يتم البحث عنها يف باب " كلمة
 

 أنواعو ومواصفاتو. ،المعجمي الّتعريفثانياً: 
 .الّتعريفمصطلح  -1

ربديد الشيء بذكر : "أنٌوب ادلعجم الوسيط وعرٌفك  .(1)بأنٌو: "اإلعالـ" عريفالتٌ الصحاح  عٌرؼ
 ( 2)"خواصو ادلميزة

الشركح أك التفسَتات اليت يذكرىا ادلعجمي أماـ أٌم  كألفاظ األادلعجمي: ىو تلك  الٌتعريفك    
ك العبارة مدخل من مداخل معجمو للداللة على معانيها. أك ىو نوع من التعليقات على اللفظ أ

ذكر على يسار أٌم مدخل من مداخل ادلعجم. كيفًتض أف يكوف لكل لفظة أك عبارة يي 
 .(3)مقابل

ل كلمة يقف أمامها، كتعيق فهمو لكالـ مكتوب ادلعجمي إىل إفهاـ ادلستعمً  الٌتعريفكيهدؼ    
تفسَت، كالكقد كجدت ألفاظ مرادفة ذلذا اللفظ؛ منها على سبيل ادلثاؿ: الشرح،  .(4)أك مسموع

يعٌّب عن التخصص احلقيقي  نٌو، ألاأللفاظعلى بقية  ( ظٌل مسيطران الٌتعريفأٌف لفظ ) إاٌل 
 للدراسات ادلعجمية.

، كما فاصالن  حامسان  يصعب ربديد بداية استخداـ ىذا ادلصطلح ربديدان  أنٌوشارة إىل اإلكذبدر    
منذ زمن بعيد،  د كاف مستخدمان ؤكٌ ، لكنو من ادلدقيقان  يصعب إدراؾ أٌكؿ من استعملو إدراكان 

 كادلنطق كعلم الكالـ كأصوؿ الفقو كاللغة.  كحديثان  يف حقوؿ علمية سلتلفة قدديان  ككاف متداكالن 
                                                           

ـ(، مادة: "ع ر ؼ"، 1990، )بَتكت: دار ادلاليُت، 4، طربيةتاج اللغة وصحاح الع ،الصحاحمساعيل بن محٌاد، إ( اجلوىرم، 1)
 .1402ص

.595( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "ع ر ؼ"، ص 2( 
 بتصٌرؼ يسَت.  .165ـ(، ص1986سالمي، اإل)دار العرب  ،1، طمن قضايا المعجم العربي قديما وحديثا( احلمزاكم، زلمد رشاد، 3)
داب )علـو اللغة اآل يف َت، حبث تكميلي لنيل درجة ماجستقضية الّتعريف في القواميس العربية الحديثةعبد ادللك، ( كلد زلمد، عبد اهلل 4)

 .170ـ، ص1999نسانية، جامعة زلمد اخلامس، ادلغرب، اإلداب كالعلـو اآلالعربية(، كلية 
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 المعجمي. الّتعريفأنواع  -2
نوعُت  علىادلعجمي بصفة عامة  الٌتعريفموف من الباحثُت ادلتخصصُت يقسٌ  ؾ رلموعةىنا

 ذين النوعُت مها:كينبثق منهما فركع كثَتة؛ فه
اجلوىرم: كىو الذل يعمل على تفسَت جوىر الشيء الذم لو جنس كفصل، كما  الٌتعريف -أ

 ىو الشيء أنٌوبؿ: ما ىو ادلعرَّؼ؟ ىو الذم جييب عن سؤا الٌتعريفعند ادلناطقة، كىذا النوع من 
 الذم طبيعتو كجوىره كعناصره كذا ككذا.

اللفظ اعتمادا على عالقاتو ادلختلفة بألفاظ أك أشياء  العالقي: كىو الذم يفسر الٌتعريف -ب
ىو  أنٌوبىو الذم جييب عن السؤاؿ نفسو أم ما ىو ادلعٌرؼ؟  الٌتعريفأخرل، كىذا النوع من 

  .(1)الذم لو عالقة من العالقات مع لفظ آخر أك شيء آخر
 
 المعجمي. الّتعريفمواصفات  -3

مُت ذكركا مواصفات للتعريف ادلعجمي أك بعبارة أخرل شارة إليو ىنا؛ إف ادلعجاإلا تنبغي شلٌ 
 :( 2)ادلعجمي؛ كقد استخلص أحد ادلعجميُت ىذه الشركط فيما يلي الٌتعريفشركط 
ينبغي أف تكوف تعريفات ادلعجم سلتصرة كموجزة حيث تستغٍت  نٌوإجياز. فاإلختصار ك اال -أ

ثر ما ديكن بأقل يقوؿ أك أفٍ  تعريف جيب كلٌ   ستغناء عنو، فإفٌ االما ديكن  عن ذكر كلٌ 
 عدد من الكلمات.

 ر اللفظ بلفظ غامض، كال يعٌرؼ دبا ال يعرؼ بو.هولة كالوضوح، فال يفسٌ السٌ  - ت
 .الٌدكرب نٌ ذب - ث

 .وانحالة إىل رلهوؿ، أك إىل شيء مل يعٌرؼ يف مكاإلب ذبنٌ  - ج
                                                           

ـ(، 1998، )الرباط: منشورات عكاظ، 1، طالشرقي قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب( انظر: الودغَتم، عبد العلي، 1)
 .299ص

 . بتصرؼ يسَت.           126 -123مرجع سابق، ص صناعة المعجم الحديث،( أمحد سلتار عمر، 2)
 
 

 
كتفاء ببعضها ال اىذه الطرؽ أىم كسائل شرح ادلعٌت، ك كٌلما أمكن اجلمع بينها أك بُت أكثرىا يف ادلدخل كاف أفضل، كإف كاف الغالب  عدٌ ( تي 1)
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لوصف يبدأ باسم، كا سم جيب أفٍ االمراعاة النوع الكالمي للكلمة ادلعرٌفة، فتعريف  - ح
 بوصف كغَت ذلك.

يشار إىل الشكل اخلارجي، كالوظيفة كاخلصائص  مساء ادلادية أفٍ األينبغي يف تفسَت  - خ
 ادلميزة اليت يعتّبىا معظم ادلتكلمُت خصائص أساسية.

على اال أفراد ادلعٌرؼ، كمانعا، د جامعا شامال لكلٌ  الٌتعريفيكوف  يشًتط كذلك أفٍ  - د
 ادلعٌرؼ كحده.

يكوف رلموع الكلمات ادلستخدمة يف الشرح زلدكد العدد،  أفٍ  كيشًتط أخَتان  - ذ
يكوف مستعمل ادلعجم على علم  كمقتصرا على الكلمات اليت يفًتض مسبقا أفٍ 

 ّٔا.

فهذه ادلواصفات أك الشركط قد كانت زلال ألخذ أك نقد تعريفات ادلعاجم العربية بصفة     
 .شاء الرمحن َت إفٍ خاألعامة، لذا سوؼ نفصل احلديث عن بعضها يف الفصل 
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 .لاألوّ  الفصل                    

أربعة  في المعجم الوسيط؛ ويشمل ساسيةاألطرق الشرح 
 مباحث.

 .الّتعريفل: الشرح بوّ األالمبحث  -
 الداللية. المكّوناتالمبحث الثاني: الشرح بتحديد  -
 المبحث الثالث: الشرح بالمرادف. -
  : الشرح بالمضاد.ّرابعالالمبحث  -
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 أربعة مباحث. ملفي المعجم الوسيط؛ ويش (1)ساسيةاأل: طرق الشرح لالفصل األوّ 
   

 .الّتعريفالشرح ب ل:وّ األالمبحث      
يذكر ادلعجمي معلومات أماـ أٌم مدخل من مداخل معجمو ّٔدؼ توضيح ادلعٌت ادلراد،  ىو أفٍ 

سبثيال للمعٌت بواسطة   الٌتعريفييعٌد الشرح ب" أك أكثر، حيثكيتٌم سرد ىذه ادلعلومات جبملة 
لفاظ األخاصة يف تعريف  -ادلنطقي  الٌتعريفما يستفيد ادلعجمي من  كغالبان  (2)"كلمات أخرل

حيث يتكٌوف تعريفو من ذكر جنس الشيء كفصلو  - الدالة على احليوانات، كالنباتات كغَتمها
ّٓموعة اليت ينتمي إليها ادلعرَّؼ، كأٌما الفصل النوعي أك النوعي أك خاصتو، فاجلنس ديٌثل ا

نساف اإلاخلاصية فهو السمة اليت سبٌيزه كزبصصو عن بقية عناصر آّموعة، فمثاؿ ذلك تعريف 
(، فإطالؽ ل النوعي أك اخلاصية ىو )الناطق( كالفصنسافاإل، فاجلنس ىو )(3)()حيواف ناطق أنٌوب

يقوؿ ادلناطقة عن  أخرجتو كمٌيزتو عن بقٌية احليوانات، كذلذا خاصية النطق لإلنساف ىي اليت
 .(4)"ٌوف مفهـو الشيء شليزا عٌما عداهرلموع الصفات اليت تك: "أنٌو الٌتعريف

 الٌتعريفما يسمى ب - الٌتعريفالشرح ب -صٌنف ربت ىذه الطريقة يي  أنٌوشارة إىل اإلكذبدر    
حالة إىل أصوذلا باإللفاظ األذم يعتمد عند شرح ال الٌتعريف. كىو نوع من (5)شتقاقياال
شتقاقية، كاكتفائو يف تعريف الكلمة االشتقاقية، حيث يكتفي ادلعرّْؼ بشرح معٌت الصيغة اال

 ادلصٌغرة برٌدىا إىل ادلكٌّبة، أك تعريف الكلمة ادلؤنٌثة بربطها بادلذٌكر، كغَت ذلك.

                                                           

كتفاء ببعضها ال اىذه الطرؽ أىم كسائل شرح ادلعٌت، ك كٌلما أمكن اجلمع بينها أك بُت أكثرىا يف ادلدخل كاف أفضل، كإف كاف الغالب  عدٌ ( تي 1)
 .121مرجع سابق، ص، صناعة المعجم الحديثنظر: أمحد سلتار عمر، يخر. اآل كدمج بعضها

.121، ص( ادلرجع السابق 2( 
.78ـ(، ص1977، )الكويت: 1، طالمنطق الصوري والرياضي( بدكم، عبد الرمحن،  3( 
.75( ادلرجع السابق، ص 4( 

النوع من الٌتعريف اسم )الٌتعريف الصريف الداليل( كتذكر: "أهٌنا الحظت بعد استقرائها بعدد ( كأطلقت الباحثة )جوزيت دم بوؼ( على ىذا 5)
مع ذلك ليس من القواميس الفرنسية، أٌف ىذا النوع من الٌتعريف ىو أكثر انتشارا من غَته لبساطتو كاقتصاده كإيصالو إىل الفهم السريع. إاٌل أنٌو 

ثالو: تعريف كلمة )الرجعية( بأهٌنا من )الرجوع(، ككلمة )البسملة( بأهٌنا من )بسم اهلل(. انظر: الودغَتم، عبد من التعاريف الكافية أك التامة" كم
 . 302ق (، ص1409-ـ1989، )الرباط: منشورات عكاظ، 1العلي، قضايا ادلعجم العرِب يف كتابات ابن الطيب الشرقي، ط
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تعريف ادلدخل بالغموض أك  جرح الٌتعريفب عجمي بطريقة الشرحعدـ استعانة ادل يؤٌدمقد    
قصور تعريفاهتا حيث اكتفت يف خذ على كثَت من ادلعاجم العربية (، فقد أكلمة )معركؼتعريفو ب

( كمن ىذه ادلعاجم )سلتار الصحاح ( دكمنا أٌم تفصيل يذكر،)معركؼ أنٌوبظ بالقوؿ تعريف اللف
بإطالؽ ىذا اللفظ، منها على سبيل ادلثاؿ؛ بعض مداخلو حملمد بن أِب بكر الرازم، حيث عٌرؼ 

إىل  أآبادم، حيث جل( للفَتكز نها أيضا )القاموس احمليط، كم(1)()معركؼ أنٌوب)الفيل( تعريفو 
)احلرب(  بيل ادلثاؿ ما ذكره يف تعريفإطالؽ ىذا اللفظ لشرح كثَت من مداخلو، كمنها على س

 .(2)()ـ أنٌوب
كىل ىناؾ اطٌراد  ،ستخدـ ادلعجم الوسيط ىذه الطريقة أـ ال؟ؤاؿ الذم يطرح نفسو ىل افالسٌ    

كىذا ما تبيٌنو  ،كىل ىذه الطريقة مناسبة لشرح مداخلو ادلتشأّة؟ ،يف استخدامو ذلا أـ ال؟
 شاء الرمحن. تية إفٍ اآلالفقرات 

 
 في المعجم الوسيط. الّتعريفنماذج على طريقة الشرح ب أّواًل:

يف تفسَت معاٍل مداخلو، كذلك  الٌتعريفتماده على طريقة الشرح بأكثر ادلعجم الوسيط من اع
 ذلك مل يأت على كتَتة كاحدة كما سيتضح الحقا.  مثلة ادلختارة كأفٌ األمن خالؿ 

ؽ أخر، كأدناه ، كمصحوبة بطر قلةمست الٌتعريفكقد استخدـ ادلعجم الوسيط طريقة الشرح ب   
 :أمثلة على ذلك

 مستقال؛ مثل: ريفالٌتعاستخداـ الشرح ب :1
 (3)"ىليألا مؤنث( عٌرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: "ىليةاأل) - أ

 ( 4)"نيسألامؤنث نيسة( عٌرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: "األ) - ب
                                                           

ـ(، 2007-ق1428، )القاىرة: دار الغد اجلديد، 1ربقيق: أمحد جاد، ط ،الصحاح مختار ( الرازم، زلمد بن أِب بكر بن عبدالقادر،1)
 .270مادة: "ؼ م ؿ"، ص

-ق1426، )بَتكت: دار ادلعرفة، 1، ربقيق: خليل مأموف شيحا، طالقاموس المحيط( الفَتكزآبادم، رلد الدين زلمد بن يعقوب، (2
 . 274ـ(، ص2005

.1/32دة: "أ ق ؿ"، ( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، ما 3( 
.1/29( ادلرجع السابق، مادة: "أ ف س"،  4( 
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كحدىا عند تعريف ىذين ادلدخلُت.  الٌتعريفاعتمد ادلعجم الوسيط باستخداـ طريقة الشرح ب   
إىل ذكر اجلنس أك النوعية أك الوظيفة  كاكتفى يف تعريفهما بربطهما دبذكرمها فقط دكف التطٌرؽ

 كما شابو ذلك.

 (1)"من الجواثم المخروطيّات المناقير جنس طيرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: "صفور( عرٌ العي ) -ج
كاكتفى  كحدىا، الٌتعريفماد بطريقة الشرح بعتاالاعتمد ىذا ادلعجم يف تعريف ىذا ادلدخل ب

  بذكر جنس ادلدخل كنوعو.
 ؛ مثل:لبصحبة طرؽ أخر  الٌتعريفرح باستخداـ الش :2

اعتمد  .(2)"الّلواحم ورتبة الكلبية الفصيلة من حيوان( عٌرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: "ئب)الذّْ  -أ
ريقة ثانوية؛ كىي مصحوبة بط الٌتعريفادلعجم الوسيط يف تعريف ىذا ادلدخل بطريقة الشرح ب

 (، كفصلو النوعيكر اجلنس )حيوافعريف ادلدخل على ذ كما اعتمد يف ت. (3)استخداـ الصورة
 (.واحم(، مث الرتبة )رتبة الليةالكلب )الفصيلة

، القٌط( عٌرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ:) -ب  ورتبة السِّنَّوريّة الفصيلة من جنسٌ  كىو "اذلرُّ
مصحوبة بطريقة أخرل كىي  الٌتعريفيف تعريف ادلدخل بطريقة الشرح باعتمد  .(4)"اللَّواحم

ىذا ادلدخل عٌرؼ بذكر فصلو النوعي )جنس من الفصيلة  ؼ. كنالحظ أفٌ الشرح بادلراد
 السٌنورية( مث ذكر رتبتو )رتبة اللحواحم(. 

عٌرؼ  (5)"إفريقية موطنو ،البّريّ  الّدجاج من نوعبالقوؿ: "ادلدخل ( عٌرؼ ىذا )الًغٍرًغر -ج
ريقة ثانوية؛ كىي وبة بطمصح الٌتعريفعتماد على طريقة الشرح باالادلعجم الوسيط ىذا ادلدخل ب

 أ يف تعريفو ادلدخل إىل ذكر نوع ادلعٌرؼ كموطنو. جل أنٌوك  .(6)استخداـ الصورة

                                                           

.2/605مادة: "ع ص ؼ ر"، مرجع سابق، ، رلمع اللغة العربية(  1( 
.1/308( ادلرجع السابق، مادة: "ذ أ ب"،  2( 
(.  9( ينظر ملحق الصور، صورة رقم )  3(  

.2/745رجع سابق، مادة: "ؽ ط ط"، رلمع اللغة العربية، م(  4( 
.2/650مادة: "غ ر غ ر"، مرجع سابق، ، ادلرجع السابق(  5( 

(. 10( ينظر ملحق الصور، صورة رقم )  6(  
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اعتمد ىذا ادلعجم ( 1)"ذو ساقين طويلتين طائر مائي( عٌرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: "ٌوؿ)الطُّ  -د
، كىي استخداـ مصحوبة بطريقة ثانوية الٌتعريفيف تعريف ىذا ادلدخل باستخداـ طريقة الشرح ب

 ذكر يف تعريفو ادلدخل جنسو كميزتو. أنٌوكما   . (2)الصورة
تعريف بعض مداخلو كما يف ادلعجم قد استخدـ الطريقة كحدىا يف  القوؿ؛ إفٌ  كخالصة   

الذئب، كالقط، تعريف )(، كضٌم إليها بعض الطرؽ كما يف نيسة، كالعصفوراألىلية، ك األتعريف )
بعض مداخلو كما يف اىتم بذكر اجلنس كالنوع كاخلاصية يف تعريف  أنٌوا كم  (،، كالٌطٌوؿكالغرغر

خر كما يف تعريف اآل ضها(، كاىتم بذكر اجلنس كالنوع فقط يف تعريف بعتعريف )الذئب
ىلية، األذلك يف تعريف ) ييالحظتقاقية كما شاالعضها بذكر صيغتها أ يف تعريف ب(، كجل)القطٌ 

 هما بصيغة ادلذكر.عرَّفهما بربط ( حيثنيسةاألك 
 

 اّطراد الطريقة ومناسبتها لتعريف المداخل المتشابهة.ثانياً: 
من خالؿ التحليل  الٌتعريفيتبٌُت اطٌراد ادلعجم الوسيط يف توظيفو طريقة الشرح ب ديكن أفٍ 
ما ؛ كلمات ادلتشأّة اليت تنتمي إىل حقل داليل كاحد؛ كمن أمثلة ذلكبعض الل اآليتادلعجمي 

 :يتاآلاجلدكؿ يف  ييالحظ
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

.2/572مرجع سابق، مادة: "ط ا ؿ"، رلمع اللغة العربية،  ( 1( 
( 11( ينظر ملحق الصور، صورة رقم ) 2(  
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 .(1)سماكألالفاظ الدالة على األ (1) رقمجدول 
      م

 المدخل
طريقة الشرح  طريقة الشرح الرئيسية / الشرحالّتعريف    

 الثانوية

جنس مسك من الفىصيلة الفرخية لو جسم  البيهار 1
ميٍستطيل مفٍلطىح من اجلانبُت كمغطى بقيشيور 

 مشطيَّة صغَتة.

 .لٌتعريفاالشرح ب
 

 ال يوجد.

مسك كبَت قد يبلغ طولو ستة أمتار يؤكل  التُّونة 2
 حلمو طازجا كشللحا.

 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب

جنس مسك حبرٌم كهنرٌم، يبلغ طولو ثالثة  السّْلَّور 3
 أمتار، كمنو نوع كالرَّعَّاد.

 الشرح التمثيلي. .الٌتعريفالشرح ب

ر لو خيٍرطيـو كادلنشار ال ضرب من مسىىك البح اللٍُّخم 4
 قطىعىو، كىو ادلعركؼ بالًقرش. إاٌل ديٌر بشيء 

 الشرح التمثيلي. .الٌتعريفالشرح ب

مسك حبرم ضخم من فصيلة احلوت يؤكل  القيدُّ  5
 حلمو كيؤخذ من كبده زيت يتداكل بو.

 استخداـ الصورة. .الٌتعريفالشرح ب

جنس صغار السمك من فصيلة  ٍنشوجةاأل 6
 .وغيات حيفظ كيباع معلباالصاب

 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب

مسك من الفصيلة البلطية لو أجساـ مفلطحة  البػيٍلًطيٌ  7
اجلانبُت، مغطاة بقشور ىدبية أىك مشطية، 
يوجد يف النيل كبعض حبَتات مصر كيف ادلياه 

 العذبو بالشاـ.

 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب

 استخداـ الصورة. .الٌتعريفالشرح ب لح كتؤكل.مسك صغار تعاًف بادل الطّْرّْيخ 8

 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب مسك فضٌّْي دلٌاع ال أسناف لو. العىنقىد 9

جنس مسك من الفصيلة السٌلورية يعيش يف  البىياض 10
النيل جسمو عار من القشور كلو زعنفتاف 

 .ظهريتاف

 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب

                                                           

.111، 110، 94ص راجع ملحق الٌدراسة.يمثلة حوؿ ىذه الطريقة األ( كدلزيد من  1( 
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 تية:اآلشياء األ دكؿمن خالؿ ىذا اجل ييالحظ
ذا أ إليها ىلتعريف ىذه ادلداخل، حيث جل "الٌتعريفالشرح ب"اطٌراد توظيف طريقة  -1

 .(1)رقم دكؿ اجليف تبٌُت ذلك ادلعجم يف ربديد معانيها كما 
 طٌراد يف ربديد مدلوالت ىذه ادلداخل حيث عٌرؼ بعضها بذكر جنسهااالعدـ  -2

ؿ، كٌ األادلدخل تية: )اآلذلك يف تعريف ادلداخل  تبٌُت كفصلها النوعي كما دييزىا، كما 
بذكر اجلنس  -يف تعريف بعضها  - كتفى(، كا امس، كالسادس، كالسابع، كالعاشركاخل

الثاٍل، ىو كاضح يف تعريف ىذه ادلداخل: )كادليزة دكف التطرؽ إىل ذكر الفصيلة، كما 
 (. ، كالثامن، كالتاسعالرٌابعثالث، ك كال
داـ الصور طرؽ الشرح ادلساعدة، ما بُت استخ راد يف توظيفطٌ اال عدـ ييالحظ -3

 كالشرح التمثيلي.
ا طريقة مناسبة لتعريف ىذه ادلداخل ادلتشأّة الدالة أهنٌ بديكن اعتبار ىذه الطريقة  -4

مدل  يف -لفاظ الدالة على الذكات، كشلا يؤكد ما قلناه األكغَتىا من  ،مساؾاألعلى 
من كضوح تعريفات ىذه ادلداخل،  ييالحظما  -ريف ىذه ادلداخللتع مناسبة الطريقة

 (. الطرٌيخريف )القدُّ ك خاصة تلك اليت استعانت باستخداـ الصور؛ كما يف تع
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 الداللية. المكّوناتالمبحث الثاني: الشرح بتحديد 
فكرة  كتقـو. "ادلوضحة ذلا (1)ىو تفسَت معٌت الكلمة من خالؿ ذكر ادلالمح الداللية

العناصر التكوينية على ربليل احملتول الداليل للكلمة إىل عدد من العناصر أك ادلالمح 
كاف   إاٌل ركحة، ك جٌمع يف كلمة أخرل سول الكلمة ادلشتت أاٌل تمييزية، اليت من ادلفًتض ال

 .(2)"اللفظاف مًتادفُت
 ىذه النظرية تفيد ادلعجمي من جهات ثالثة: فيمكن القوؿ إفٌ    
 حقل داليل، كبياف العالقات بُت معانيها. كلمات كلٌ   ربليل -1
 ربليل كلمات ادلشًتؾ اللفظي إىل مكٌوناهتا أك معانيها ادلتعددة. -2
 .(3) ربليل ادلعٌت الواحد إىل عناصره التكوينية ادلميزة -3

مل يوجد معجم من معاجم اللغات يف القدَل أك احلديث قاـ على ىذه  أنٌوشارة إىل اإلذبدر    
أماـ صانع ادلعاجم مناذج رية التكوينية، فعلماء الداللة ىم من أكجدكا ىذه النظرية كجعلوا النظ

 ستفادة منها عند صياغتهم لتعاريف مداخل معامجهم. الكثَتة لربليلية  
 ادلعجمي يستفيد ّٔذه الطريقة يف كضع تعاريفاتو، حيث يتمكن الوصوؿ بكلٌ  أفٌ  فال شكٌ    

جلميع كلمات معجمو، كمن مث يقـو بتمييز أٌم كلمة  عماألأك اللفظ سهولة إىل كلمة الغطاء 
مثلة اليت ذكرىا علماء الداللة األمنها بإضافة ادلالمح الداللية ذلا. كما يتبٌُت ذلك من خالؿ 

 يت:اآل؛ كىي يف (4) للداللة على أنواع ادلقاعد يف اللغة العربية
                                                           

  قصد ّٔا مالحظة كاستنباط السمات ادلميزة بُت الكلمات يف احلقوؿ الداللية، كذلك من أجل معرفة اخلصائص ادلشًتكة بينها كما يتمٌيز بويي  (1)
ازم أك صلي، ادلعٌت آّاألنعرؼ معاٍل الكلمات، كذلا عدة مراتب: ادلعٌت ادلعجمي أك  منها. كلكي نفهم ادلقصود بالسمات ينبغي أف كلٌ 

 semantic features and selection restriction. Elenaنظر: يادلنقوؿ، ادلعاٍل ادلتعددة إذا كاف مشًتكا، العالقات بُت الكلمات.  

v. paducheva. Page194. Institute of science and technical information (vnit) academy of sciences of the ussr 

Moscow usievicha.  

.126، مرجع سابق، صصناعة المعجم الحديث( أمحد سلتار عمر،  2( 
.114ـ(، ص1998، )القاىرة: عامل الكتب، 5، طعلم الداللة( أمحد سلتار عمر،  3( 

ف يف كلميت )اخلسراف كاخليبة( يتفقا  فاظ ادلًتادفة، كعلى سبيل ادلثاؿ أفٌ األلتفاؽ كعدمو بُت اال( كقد استخدمت أيضا للتعرؼ على درجة 4)
)يف ضوء  الترادف في القرآن الكريمنظر: يهوذا محزة أبوبكر، ي%. 60ثالث صفات كخيتلفاف يف صفتُت، لذلك قدر نسبة الًتادؼ بينهما ب 

ة، ماليزيا، دلينظرية ادلالمح الداللية(، حبث تكميلي مقدـ لنيل درجة ادلاجستَت يف اللغة العربية، اللغة العربية، كلية اللغات، جامعة ادلدينة العا
 . 89ـ، ص2012
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 .قاعدلفاظ الّدالة على أنواع الماأل( 2جدول رقم )
 لشخص للجلوس 

 واحد
خارج  منجد

 المبنى
 (1)للتحريك قابل بذراعين بظهر

 مقعد
+ + + + + + + 

 كرسي
+ + + - + + + 

 دكة
+ - - + - - - 

 أريكة
+ - + - 

+ 
- 

+ 
- 
 + 

 كنبة
+ - + - 

+ 
- 

+ 
- + 

 
  عاله:األيتبٌُت لنا من خالؿ اجلدكؿ 

 عم الشتماذلا على مجيع الصفاتألااللفظ كلمة مقعد ىي كلمة الغطاء أك   فٌ أ ،
 كيندرج ربتها بقية الكلمات الدالة على مقاعد اجللوس.

 .الكرسي: مقعد للجلوس قابل للتحريك، لو ظهر كسلصص لشخص كاحد 
  ،الدكة: مقعد للجلوس غَت قابل للتحريك، سلصص جللوس أكثر من شخص

 ماكن ادلفتوحة.األكيوضع عادة يف 
 لوس قابل للتحريك، لو ظهر كذراعاف غالبا، سلصص ريكة: مقعد منجد للجاأل

 جللوس أكثر من شخص.
  الكنبة: مقعد منجد للجلوس قابل للتحريك، لو ظهر كذراعاف غالبا، سلصص

 .(2) جللوس أكثر من شخص

                                                           
.121( أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ص 1(  

 مساءن. 5:25ـ، 2/6/2012، تاريخ التصفح: /http://annajib.wordpress.com/2010/10/23نظر: ي( 2)
 . بتصرؼ.129-126، مرجع سابق، الحديثصناعة المعجم نظر: أمحد سلتار، يك      

http://annajib.wordpress.com/2010/10/23/
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ال يستفيد  -كبقية ادلعاجم ادلرتبة ترتيبا ألفبائيا   -ا إذا عدنا إىل ادلعجم الوسيط سوؼ صلده أمٌ    
لفاظ الواقعة ربت حقل داليل كاحد كبياف عالقاهتا، األالطريقة استفادة مباشرة يف ربليل من ىذه 
مر سوؼ نورد أمثلة لأللفاظ األرٌتب ألفاظو حسب حركفها ادلبتدئة ّٔا، كمهما يكن  نٌوكذلك أل

 ادلنتمية إىل حقل داليل كاحد للوقوؼ على تعريفات الوسيط ذلا.
 

 الداللية في المعجم الوسيط.  المكّوناتشرح بتحديد نماذج على طريقة ال أّواًل:
، كمصحوبة بطرؽ مستقلة الداللية ادلكٌوناتاستخدـ ادلعجم الوسيط طريقة الشرح بتحديد 

 تية:اآلمثلة األ يف، كذلك كما لأخر 
   الداللية مستقلة؛ مثل: ادلكٌوناتاستخداـ الشرح بتحديد  :1

 (1)"احليواف بصار لإلنساف كغَته مناإل عضو)العُت( عرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: " - أ
اط اآلأىداةه أىحدي طرفيها زليىدَّد ك برة( عرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: "اإل) - ب خىر مثقوب، خيي

   (2)"ّٔا
مادةه بيضاءي جَتيَّة يكتب ّٔا على السَّبُّورة "عرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: ( )الطباشَت  -ج

 (3)"كضلوىا

 ؛ مثل:لالداللية بصحبة طرؽ أخر  ٌوناتادلك: استخداـ الشرح بتحديد 2
مىل عليو ادلريض أك ادليت. قاؿ النابغة: "عرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: عش( )النٌ  - أ  سرير حيي

ـي  أمل أقسم          (4)"عليك لىتيٍخّبىٍلّْ  أزلموؿه على النعش اذلما
نمر، سبع من الفصيلة السٌنورية، بُت الكلب كالالفهد( عرؼ ىذا ادلدخل بالقوؿ: ") - ب

 (5)"ستغراؽ فيواالبو ادلثل يف كثرة الٌنـو ك  شديد الغضب، يضرب كىوأصغر منو،  لكٌنو

                                                           

.2/579( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "ع م ف"،  1( 
.1/2سابق، مادة: "أ ب ر"، الرجع ادل(  2( 

.2/549( ادلرجع السابق، مادة: "طباشَت"،  3( 
.2/934مادة: "ف ع ش"، سابق، الرجع ادل ( 4( 

.2/704( ادلرجع السابق، مادة: "ؼ ق د"،  5( 
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الداللية  ادلكٌوناتاعتماد ادلعجم الوسيط على طريقة الشرح بتحديد من األمثلة ادلتقٌدمة يتبٌُت    
ى ىذه ؿ، كما يتبٌُت اعتماده علكٌ األمثلة التوضيحية يف تعريف ادلدخل األبصحبة استخداـ 

، الٌتعريفالشرح بخَت، فهذه الطرؽ ىي: )األادلدخل الطريقة بصحبة ثالثة طرؽ عند تعريف 
 خَت.األ( يف تعريف ادلدخل مثلة التوضيحية، كاستخداـ الصورةاألاستخداـ 
 

 اّطراد الطريقة ومناسبتها للمداخل المتشابهة.ثانياً: 
 يت:اآلاجلدكؿ ىذا يف  لباحثه ايوردسوؼ يتم احلديث عن ىذه النقطة من خالؿ ما 

 
 واني.األلفاظ الدالة على األ (3) جدول رقم         
 طريقة الشرح الثانوية طريقة الشرح الرئيسية / الشرحالّتعريف     المدخل م

قدح من الزجاج كضلوه مستدير  الكوب 1
الرأس ال عركة لو كىو من آنية 

 الشراب. 

 ادلكٌوناتالشرح بتحديد 
 الٌداللية.

 استخداـ الصورة.

قدح صغَت من اخلزؼ كضلوه  الًفٍنجاؿ 2
 تشرب فيو القهوة كضلوىا.

 ادلكٌوناتالشرح بتحديد 
 الٌداللية.

 استخداـ الصورة.

كعاء يؤكل فيو كيثرد، ككاف يػيتَّخذ  القىٍصعة 3
 من اخلشب غالبان. 

 ادلكٌوناتالشرح بتحديد 
 الٌداللية.

 استخداـ الصورة.

 ادلكٌوناتالشرح بتحديد  كعاء من اخلزؼ كضلوه يؤكل فيو. ةالسٍُّلطاني 4
 الٌداللية.

 استخداـ الصورة.

 ادلكٌوناتالشرح بتحديد  كعاء من ضلاس لو عركتاف.  القيٍمقيمىة 5
 الٌداللية.

 ال يوجد.

 
 تية:اآلمور األ اجلدكؿىذا من خالؿ  ييالحظ
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أ إليها مثلة، حيث جلاألاللية يف ىذه الد ادلكٌوناتاطٌراد توظيف طريقة الشرح بتحديد  -1
  (.3)رقم  اجلدكؿىذا تبُت ذلك يف  ىذه ادلداخل، كما ادلعجم الوسيط لتحديد معاٍل

ربديد مدلوالت  يف -تقريبا  -الشرح بتحديد ادلكونات الداللية طريقة اطٌراد  ييالحظ -2
ىذا شلا لفاظ، ك ألا ىذه أ ىذا ادلعجم إىل ذكر كلمة الغطاء لكلٌ ىذه ادلداخل حيث جل

ات قد ربقق فيها ما تسعى إليو الٌتعريفىذه  يساعد على فهم معانيها بالسهولة، كما أفٌ 
ضوح، راجع مثال جياز كالو االادلعاجم العربية بصفة عامة كادلعجم الوسيط بصفة خاصة من 

 (.الرٌابعتعريف ادلدخلُت )الثالث ك 
لفاظ إاٌل الداللية ذلذه  ادلكٌوناتريف كربديد تعىذه الطريقة تعتّب طريقة مناسبة يف  إفٌ  -3

لفاظ الدالة على أشياء مادية، كشلا يساعد على كضوح كتفصيل األادلتشأّة، كغَتىا من 
معاٍل ىذه ادلداخل ادلتشأّة استخداـ الصور، كما يتبُت ذلك من خالؿ تعريف ادلداخل 

 (.كالثاٍلؿ كٌ األادلدخل نظر على سبيل ادلثاؿ تعريف )، فليالسابقة
أخرل مع ادلدخل اخلامس مع حاجتو إىل مزيد من الوضوح   طريقةعدـ استخداـ  -4

 مثال. وركالص
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 المبحث الثالث: الشرح بالمرادف.
مثل: البسيط الذم يتٌم بوضع كلمة كاحدة مقابل كلمة أخرل،  الٌتعريفيعٍت الشرح بادلرادؼ؛ 

الشرح بادلرادؼ كاقع من خالؿ تعريف كلمة كاحدة  إفٌ يفهم من ىذا القوؿ  (1)(سد: الليثاأل)
 بكلمة أخرل. 

 ٌم بذكر كلمة كاحدة فقط، بل قديت الشرح بذكر ادلرادؼ ليس الزما أفٍ  كديكن القوؿ؛ إفٌ    
خر اآلإىل ذكر كلمتُت مًتادفتُت ييعطف أحدمها على  -ات الٌتعريفيف بعض  -يتعدل ذلك 

 .(2)ادلدة كاحلُتارة: ، مثل: التلتعريف ما يرادفهما من ادلداخل
 الٌتعريف -الٌتعريفبعت ادلعاجم العربية كادلعاجم الغربية قدديا كحديثا ىذا النوع من قد اتٌ ك    

يف شرح مداخلها، سواء أكانت ىذه ادلعاجم كحيدة اللغة، أـ ثنائية، أـ  -بادلرادؼ البسيط
 .(3)متعددة اللغات

ق ما تسعى إليو حيقٌ  أنٌو" شارة إليها، منها:اإلالبد من  ادلزايابعض  الٌتعريفكذلذا النوع من    
لوضع مقابالت للمصطلحات صاٌف كحده  أنٌوقتصاد، كما االجياز ك االالقواميس عامة كىو 

 .(4)"جنبيةاأل
قد يؤخذ عليها إذا مل حيسن استخدامها كذلك دلا  أنٌو إاٌل كمهما يكن ذلذه الطريقة من ادلزايا    

 كالتسلسل كعدـ العثور على ادلعٌت ادلطلوب يف بعض  الٌدكرقارئ من تسٌببو لل
 .66 خَت صفحةاألذلك يف الفصل  ييالحظكقات، سوؼ األ
 

 نماذج على طريقة الشرح بالمرادف في المعجم الوسيط.  أّواًل:
 يف، كذلك كما ل، كمصحوبة بطرؽ أخر مستقلة استخدـ ادلعجم الوسيط طريقة الشرح بادلرادؼ

 تية:اآلثلة ماأل
                                                           

بتصرؼ يسَت. .301، مرجع سابق، صضايا المعجم العربيقالودغَتم،  ( 1( 
.1/90( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "تار"،  2(  

.301، صرجع سابق، مقضايا المعجم العربيالودغَتم،  ( 3( 
.301، ص( ادلرجع السابق 4( 
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 استخداـ الشرح بادلرادؼ مستقال؛ مثل:: 1
 .(1)"الكثرةغلبية( عٌرؼ ىذا ادلدخل ب: "األ) - أ

 .(2)"الُخُلوّ ( عٌرؼ ىذا ادلدخل ب: ")الفراغ - ب
 .(3)"البشرىك الَمَسّرة( عٌرؼ ىذا ادلدخل ب: ")الفرحة - ت
 .(4)"عال( عٌرؼ ىذا ادلدخل ب"ارتفع) - ث

طريقة الشرح بادلرادؼ كحدىا، كاكتفى  -مثلة األالؿ ىذه من خ -قد اعتمد ادلعجم الوسيط    
بكلمتُت  فوعرٌ بذكر كلمة مرادفة كاحدة لتعريف ىذه ادلداخل عدا ادلدخل الثالث حيث 

 مًتادفتُت.
 استخداـ الشرح بادلرادؼ بصحبة طرؽ أخرل؛ مثل: :2
 .(5)كاجلسد" الرأس بُت كصلة كىي. الرقبةالعنيق( حيث عرٌفت بالقوؿ: ") - أ

( عٌرؼ ىذا رٌ الق) .(6)مر"األ كّب: كيقاؿ. جسمك عظم( حيث عرٌفو بالقوؿ: ")كّب - ب
 .(7)"يف قرارىااؿ: "كقعت بقٌر": صارت الشٌّْدة . كيقالبرد" ادلدخل ب

 .(8)". كيقاؿ: ثبت بادلكاف: أىقاـاستقرَّ " ثبت( عٌرؼ ىذا ادلدخل ب) - ت
    ، داخل بطريقة الشرح بادلرادؼ مصحوبة ف ىذا ادلعجم اعتمد يف شرح ىذه ادلإفكعلى العمـو

(، ؿكٌ األ )ادلدخل عند تعريف الٌتعريفطريقة الشرح ب؛ فقد استخدمت مصحوبة بلبطرؽ أخر 
ادلدخل الثاٍل، كالثالث، )مثلة التوضيحية عند تعريف األكاستخدمت مصحوبة باستخداـ 

                                                           

.2/652( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "غ ؿ ب"،  1( 
.2/684رجع السابق، مادة: "ؼ ر غ"، ( ادل 2( 

.2/679( ادلرجع السابق، مادة: "ؼ ر ح"،  3( 
.1/360( ادلرجع السابق، مادة: "ر ؼ ع"،  4( 

.2/632( ادلرجع السابق، مادة: "ع ف ؽ ق"،  5( 
.2/773مادة: "ؾ ب ر ق"، رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، (  6( 
.2/725مادة: "قٌر"،  ادلرجع السابق،(  7( 

.1/93( ادلرجع السابق، مادة: "ث ب ت"،  8( 
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بذكر كلمة كاحدة مرادفة ذلا  اكتفى عند تعريف ىذه ادلداخل أنٌوشارة إىل اإل(. كما ذبدر الرٌابعك 
 .عدا ادلدخل الثاٍل الذم أتبعو بكلمتُت مًتادفتُت

 
 مناسبتها لتعريف المداخل المتشابهة.مدى اّطراد الطريقة و ثانياً: 

دؼ من خالؿ التحليل ديكن أف يتبٌُت اطٌراد ادلعجم الوسيط يف توظيفو طريقة الشرح بادلرا
 يت:اآلاجلدكؿ كما يف ليت تنتمي إىل حقل داليل كاحد؛  كلمات ادلتشأّة ال ليتاآلادلعجمي 
 

 لفاظ الدالة على الحب.األ( 4) جدول رقم    
 طريقة الشرح الثانوية طريقة الشرح الرئيسية / الشرحالّتعريف     المدخل م

 ال يوجد. الشرح بادلرادؼ. الوداد. بُّ احلي  1
التعٌلق بالشيء تعلُّقا ال  الغراـ 2

 ٌلص منو.يستطاع التخ
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب

 ال يوجد. الشرح بادلرادؼ. أحٌبو.  كدَّه 3

 ال يوجد. الشرح بادلرادؼ.  احملبة. ادلودة 4
 ال يوجد. الشرح بادلرادؼ. .العشق اذلول 5
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب أحٌبو أشٌد احلب. عًشقو 6
 وجد.ال ي .الٌتعريفالشرح ب أصاب قلبو. شىغىفو 7
 
 تية:اآلمور األ من خالؿ ىذا اجلدكؿ ييالحظ

ختصار، كما االجياز ك االربية من اطٌراد ىذه الطريقة يف ربقيق ما تسعى إليو ادلعاجم الع -1
إذا مل حيسن  أنٌو إاٌل . (4السابق )جدكؿ رقم يف اجلدكؿ ّٔا تضح ذلك للمداخل اليت شرحت ا

الحظ  ، كذلك دلا حيدث من دكر كتسلسل. ادلراداستخدامها حيدث الغموض كعدـ إدراؾ ادلعٌت
)كٌده(  تعريفك  "الوداد"   :أنٌوب)احلب( على سبيل ادلثاؿ كقوع ىذا الغموض شلا جاء يف تعريف 
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ضركرة إضافة بعض الطرؽ إليها  -عمر منهم أمحد سلتار -"، لذا رأل بعض اللغويُت أحٌبو" :أنٌوب
 لتسلم من ىذا الغموض.

لفاظ الدالة على التصورات األلطريقة طريقة مناسبة لتعريف مثل ىذه عتّب ىذه اتي  -2
ر حىت ال خذ باحلذاألمن  البدٌ  أنٌو إاٌل اليت يصعب على العبارات ربديد معانيها، ك ، (1)التجريدية

بالكلمات  الٌتعريفك  كالتسلسل، الٌدكرب الٌتعريفيقع فيها ما حيدث الغموض عن مفهومها ك
 آّهولة كغَت ذلك.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.114 -112ص  ملحق الٌدراسة. يراجع فعاؿ ادلاضية(.األلفاظ الدالة على األ( منها على سبيل ادلثاؿ ) 1( 



40 
 

 : الشرح بالمضاد. الّرابعالمبحث 
 -حياف األيف أغلب  -كيتٌم ذلك  شارة إىل مضادىا،اإلفهذه الطريقة ىي اليت تعٌرؼ ادلداخل ب

كمسيت ب  .قابلنقيض، خالؼ، كمكس، عضد،  تية:اآلعن طريق استخداـ ادلصطلحات 
 . (3)(ك )ادلخالفة (2)ك )التغايرية( (1)بالسلب( الٌتعريف)

 الٌدكركتعتّب من طرؽ الشرح اليت كثر تداكذلا يف ادلعاجم العربية القددية كاحلديثة، فكثَتا ما يقع    
ترفق بطريقة أخرل من طرؽ  كالتسلسل إذا مل حيسن استخدامها، كيفٌضل عند استخدامها أفٍ 

 فعاؿ.األكثر استخدامها لتعريف الصفات كأمساء ادلعاٍل ك   أنٌو، ك الٌتعريف
ديث عن أشرنا إليو عند احل ينطبق عليها ما سبق أفٍ  أنٌوا ما يتعٌلق دبزايا الطريقة كعيؤّا فكأمٌ    

 .43طريقة الشرح بذكر ادلرادؼ ص 
 

 نماذج على طريقة الشرح بالمضاد في المعجم الوسيط. أّواًل:
رح  مداخلها، كاف ادلعجم الوسيط من ادلعاجم العربية احلديثة اليت استخدمت ىذه الطريقة يف ش

استخدامو ذلا مل يأت على كتَتة كاحدة، حيث اعتمد عليها مستقلة يف تعريف بعض  كأفٌ 
 تية:اآلمثلة األ يفمداخلو، كبصحبة بعض الطرؽ يف حُت آخر؛ كما 

 : استخداـ الشرح بادلضاد مستقال؛ مثل:1
 .(4)"ضد الحياة: "أنٌوب)ادلوت( عٌرؼ ىذا ادلدخل  - أ

 .(5)"نقيض البرد": أنٌوبدلدخل عٌرؼ ىذا ا)الدّْؼء(  - ب
 .(6)"نثىاألخالف ": أنٌوبعٌرؼ ىذا ادلدخل كر( )الذَّ  - ت

                                                           

.301مرجع سابق، ص ،قضايا المعجم العربي ( الودغَتم، 1( 
.17ق(، ص1420-ـ1999للنشر كالتوزيع، اف: دار صفاء ، )عمٌ 1، طالمدارس المعجمية( عبد القادر عبد اجلليل،  2( 

.166( احلمزاكم، مرجع سابق، ص 3( 
.2/891( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "ـ ا ت"،  4( 

.1/82سابق، مادة: "ربت"، ال ادلرجع ( 5( 
.1/313، مادة: "ذ ؾ ر"، ادلرجع السابق(  6( 
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 .(1)"مقابُل فوق": أنٌوبعٌرؼ ىذا ادلدخل )ربت(  - ث
شلا تقٌدـ اعتماد ادلعجم الوسيط بطريقة الشرح بادلضاد مستقلة يف تعريف ىذه  ييالحظ   

 ادلداخل السالفة الذكر.
 ؛ مثل:لبصحبة طرؽ أخر  : استخداـ الشرح بادلضاد2

 .(2)"كيقاؿ: سحابة حرة كثَتة ادلطر مةاألخالف : "أنٌوب)احلرة( عرؼ ىذا ادلدخل  - أ
 .(3)". كيقاؿ: بعتو بالغايلخالف الرَّخيص: "أنٌوب)الغايل( عٌرؼ ىذا ادلدخل  - ب
)اللهم اغفر يل : كيف احلديث .خالف الدقالكبَت ( عٌرؼ ىذا ادلدخل ب ")اجللٌ  - ت

 .(4)" (وكجلٌ  و دقوذنيب كلٌ 
مثلة السابقة اعتماد ادلعجم الوسيط عند تعريفها بطريقة الشرح بادلضاد األيتبٌُت من خالؿ    

ؿ كٌ األمثلة التوضيحية يف تعريف ادلدخل األ؛ قد اعتمدىا بصحبة استخداـ لمصحوبة بطرؽ أخر 
عريف ادلداخل مثلة التوضيحية يف تاألكالثاٍل، كاعتمدىا بصحبة الشرح بادلرادؼ كاستخداـ 

 خَت.األ
لفاظ ادلتضادة؛ األو ذلذه ربع صيغ أثناء تعريفاستخداـ ىذا ادلعجم ألأٌف شارة إىل اإلكما ذبدر     

 (. مقابلتقابل ك ) ك)نقيض(، ك )خالؼ(، ك ( كىي: )ضد
 

 اطّراد الطريقة ومناسبتها لتعريف المداخل المتشابهة.ثانياً:      
 :يتاآلمن خالؿ اجلدكؿ يتمحور احلديث عن ىذه النقطة 

 
 

 
                                                           

.288مادة: "د ؼ ئ"، ص مرجع سابق، ،رلمع اللغة العربية(  1( 
.1/165( ادلرجع السابق، مادة: "ح  ر ر"،  2( 
.660( ادلرجع السابق، مادة: "غ ؿ ا"، / 3( 

.131( ادلرجع السابق، مادة: "ج ؿ ؿ"، / 4( 
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 .ألفاظ متفّرقة (5) رقمجدول    
طريقة الشرح  / الشرحالّتعريف     المدخل م

 الرئيسية
 طريقة الشرح الثانوية

خالؼ الرٌقيق. كيقاؿ: أمر غليظ: شديد  الغليظ 1
 مل. األصعب. كعذاب غليظ: شديد 

 مثلةاألاستخداـ  الشرح بادلضاد.
 التوضيحية.

 ال يوجد. الشرح بادلضاد. د احلسن.ض القبيح 2

مثلة األاستخداـ  الشرح بادلضاد. خالؼ الرَّخيص. كيقاؿ: بعتو بالغايل. الغايل 3
 التوضيحية.

 ال يوجد. الشرح بادلضاد. ضد الكثَت. القليل 4

 ال يوجد. الشرح بادلضاد. نقيض القليل.  الكثَت 5

 
 :ما يأيت اجلدكؿىذا شلا مٌت سرده يف  ييالحظ

ختصار، كما االجياز ك االاجم العربية من اطٌراد ىذه الطريقة يف ربقيق ما تسعى إليو ادلع -1
 إذا مل حيسن استخدامها أنٌو إاٌل يتضح ذلك يف تعريف ادلداخل ادلوجودة يف اجلدكؿ أعاله. 

: أنٌوبلى سبيل ادلثاؿ تعريف )القليل( حيدث الغموض كعدـ إدراؾ ادلعٌت ادلراد، الحظ ذلك ع
ُت الٌتعريفضد القليل"، فإننا ال نكاد ندرؾ شيئا من ىذين ": أنٌوب( "ضد الكثَت" كتعريف )الكثَت

 كالتسلسل. الٌدكرلوقوعها يف 
عند تعريف ادلدخلُت  تميف توظيف طريقة الشرح الثانوية استخدطٌراد االديكن القوؿ بعدـ  -2
 ؿ كالثالث فقط دكف بقية ادلداخل. كٌ األ
لفاظ األيقة كسابقتها )الشرح بادلرادؼ( تعتّب طريقة مناسبة لتعريف مثل ىذه فهذه الطر  -3

لفاظ الدالة على التصورات التجريدية اليت يصعب على العبارات ربديد معانيها، األكغَتىا من 
كالتسلسل، كتسلم كذلك من  الٌدكرتصحب بطريقة أخرل، لتسلم من كقوع  كيستحسن أفٍ 
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، لذا يتطٌلب من ادلعجمي بذؿ اجلهد الفائق عند الٌتعريفوض ما يؤدم إىل غم قوع كلٌ ك 
ذكرنا معو  إاٌل سود، كلسنا نذكر الغيٌب األذكرنا معو  إاٌل بيض األاستخدامو ّٔا، فلسنا نذكر 

  (1)الذكٌي"
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

.214ـ(، ص1984صللو، األ، )القاىرة: مكتبة 5، طلفاظاألداللة ( إبراىيم أنيس،  1( 
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 .نيالفصل الثا

شمل وي ؛طرق الشرح المساعدة في المعجم الوسيط
 .أربعة مباحث

 مثلة التوضيحية.ألال: استخدام وّ األث المبح -
 المبحث الثاني: الشرح التمثيلي. -
 المبحث الثالث: استخدام الصور والرسوم. -
 .: الشرح باإلحالةالّرابعالمبحث  -
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 أربعة مباحث. ملويش (1)طرق الشرح المساعدة؛ :نيالفصل الثا
 

 مثلة التوضيحية.األاستخدام  ل:وّ األالمبحث 
ة مجع مثاؿ، كيعٍت ادلثاؿ عند ادلعجميُت: "ذلك النص أك اجلملة أك العبارة اليت تشتمل مثلاألف

يكوف ىذا  . كديكن أفٍ على الكلمة )ادلدخل( كتنقلها من العزلة كاجلمود إىل سياؽ فعلي حيٌ 
يكوف من إبداع  أك أفٍ  سابقو  من نصو  ادلثاؿ شعرا أك نثرا، كما ديكن أف يكوف مقتبسان 

ت ادلداخل، أك معانيها أك قواعدىا االيؤتى ّٔا لتوضح للقارئ استعماألمثلة ف .(2)ادلعجمي"
 .(3)النحوية كالبالغية

مثلة التوضيحية تذكر لزيادة توضيح اللفظ كإزالة ما كقع فيو من لبس األ إفٌ  ديكن القوؿ؛   
شعار، األك  فة،حاديث النبوية الشرياألمثلة من القرآف الكرَل، ك األكغموض، كقد تكوف ىذه 

(، كقد كانت ادلعاجم العربية مليئة ّٔا، مثلة ادلصنوعةاألاؿ، كقد تكوف من إبداع ادلعجمي )مثاألك 
      . (4)كذلك دلا ذلا من دكر بالغ يف تيسَت كتسهيل التعٌرؼ على معاٍل ادلداخل يف أقرب كقت شلكن

 :كما يأيتمثلة التوضيحية كىي  األكجيدر بنا ذكر أىم الوظائف اليت ربققها 
ادلعجمي،  الٌتعريفمن  مهمان ، كذلذا يعتّبىا الكثَتكف جزءا الٌتعريفدعم ادلعلومة الواردة يف  أّواًل:

 .(5)كليست رلرد لواحق أك زكائد تابعة
 .(6)آخر عنسبييز معٌت ثانياً: 

                                                           

إليها أصحاب ادلعاجم لتعريف ادلداخل، كذلك  زيادة لتوضيح كتقريب ادلعٌت ئ قصد بطرؽ الشرح ادلساعدة؛ تلكم الطرؽ اليت يلتج( كيي 1)
       فهاـ. يقوؿ أحد ادلعجمُت:االيف تعريف ادلداخل كإمنا تستخدـ لزيادة التوضيح ك  ستغناء عنها باعتبار أهٌنا ليست أساسان االللقارئ، كديكن 

  نظر:يساسية عن أداء مهمتها خَت أداء".  األثلى لشرح اللفظ حُت تعجز الطرؽ "كأحيانا يصبح أحد ىذه الطرؽ ىو الوسيلة الوحيدة أك ادل
 .144، مرجع سابق، صصناعة المعجم الحديثأمحد سلتار عمر، 

 244( كلد زلمد، عبد اهلل عبد ادللك، مرجع سابق، ص: 2)
 .139ـ(، ص2004-ق1425، )بَتكت: مكتبة لبناف، 3، طعلم اللغة وصناعة المعجم( علي القامسي، 3)
ادلعاجم، كشلن يشايعوف ىذا القوؿ ك مثلة التوضيحية كحدىا يف تأليف القواميس األكتفاء باال ستغناء عن الٌتعريف ك اال( لذا يرل بعض اللغويُت 4)

 . بتصرؼ.245نظر: كلد زلمد، عبد اهلل عبد ادللك، مرجع سابق، صيمثلة أكثر أمهية من الٌتعريف )ىومساف(. األ قل أفٌ األأك يرل على 
 .145( أمحد سلتار عمر، صناعة ادلعجم احلديث، مرجع سابق، ص5)

.145، ص( ادلرجع السابق 6( 
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انب يف الوقت نفسو فهو حيمل يف داخلو ج ادلثاؿ التوضيحي إذا كاف اقتباسا نصيان  أفٌ  ثالثاً:
الذم ىو رلرد تفسَت اجتهادم  الٌتعريفيقدـ الدليل على صحة  نٌوأستشهاد. االالتوثيق أك 

ستشهادات االمعٌت كذا ىو كذا بناء على  يقوؿ: إفٌ  يدعيو ادلعجمي. كلذا فهو يف حاجة إىل أفٍ 
 .(1)ادلتاحة اليت منها كذا ككذا

انيها موجودة أك موجود فعال يف اللغة، الكلمة أك معٌت من مع يستخدـ للتدليل على أفٌ رابعاً: 
 .(2)كذلذا الغرض أكرد ادلعجميوف العرب كثَتا من شواىدىم

تو، فوجود اللفظ يف االللفظ أك الستعماؿ من استعم التأصيلمن فوائد ادلثاؿ كذلك خامساً: 
 و. قرآف الكرَل مفيد يف معرفة تارخيالشعر اجلاىلي أك يف ال

كىل  ،مثلة الواردة يف ادلعجم الوسيط كما مناذجها؟األو ىو: ما أنواع فالسؤاؿ الذم يطرح نفس   
 .تعاىل بإذف اهللتيتُت اآلالنقطتُت  من خالؿسوؼ يتبٌُت ذلك  ،استخدامو ذلا مطٌرد أـ ال؟

 
 مثلة التوضيحية في المعجم الوسيط.األنماذج على استخدام  أّواًل:

ضيحية عند تعريف مداخلو، كذلك من خالؿ مثلة التو األأكثر ادلعجم الوسيط من استخداـ 
  ؛ كإليكم مناذجها:لمثلة ادلختارة، كقد أكردىا بصحبة طرؽ أخر األ

موصل أىسفل الفىًخذ بأعلى الٌساؽ. حيث ذكر يف تعريف ىذا ادلدخل: " الرُّكبة() -1
 .(3) متساكياف البعير: َكرُْكَبَتيىما  كييقاؿ: 

الظَّاىر الذم ال شيبهة فيو كال حيتاج " :حيث ذكر يف تعريف ىذا ادلدخل)احملكم(  -2
ُىنَّ أُمُّ الكتاِب وُأَخَر  ُمْحَكَماتٌ منُو آياٌت إىل تأكيل. كيف التنزيل العزيز: )

 .(4) (ُمَتشاِبهاتٌ 

                                                           

 .145ص مرجع سابق، ،أمحد سلتار عمر( 1)
. بتصرؼ يسَت.140( علي القامسي، مرجع سابق، ص 2( 

.1/368( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "ر ؾ ب ق"،  3( 
.1/190: "ح ؾ ـ"، ( ادلرجع السابق، مادة 4( 
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        آلة الفتح. كيف التنزيل العزيز:حيث ذكر يف تعريف ىذا ادلدخل: " )ادلًفتاح( -3
 .(1)(الغيب مفاتحوعنده )

      الذَّكر من الضأف. كيف ادلثل:ذكر يف تعريف ىذا ادلدخل: " حيث )اخلركؼ( -4
 .(2) يضرب لذم الرَّفاىية( ينما اتََّكأَ اتََّكأَ على ُصوف، أكالخروف)

تشط ّٔا. كيف احلديث:حيث ذكر يف تعريف ىذا ادلدخل: " )ادلشط( -5         آلة ديي
 (3)(المشطالنَّاس سواسية كأسنان )

مىل عليو ادلريض أك ادليت. عريف ىذا ادلدخل ")النعش( حيث ذكر يف ت -6  سرير حيي
 قاؿ النابغة:  -7

 .(4) الهمامُ  النعشألم أقسم عليك لَُتْخِبَرنِّي  أمحموٌل على 
مثلة األادلعجم الوسيط قد اعتمد على استخداـ  مثلة؛ إفٌ األا مٌت سرده من شلٌ  كالشكٌ    

 قد احتول على أنٌوريف ىذه ادلداخل. كما عند تع الٌتعريفالتوضيحية مصحوبة بطريقة الشرح ب
ؿ، كمنها كٌ األمثلة ادلصنوعة كما ىو كارد يف ادلثاؿ األمثلة التوضيحية؛ منها األأنواع عديدة من 

، كمنها الرٌابعمثاؿ كما يف ادلثاؿ األيات القرآنية كما ىو كارد يف ادلثالُت الثاٍل كالثالث، كمنها اآل
تبٌُت ذلك شعار كما األـ اذلك يف ادلثاؿ اخلامس، ككذلك استخدحاديث النبوية كما يظهر األ

  خَت.األيف ادلثاؿ 
 

 مثلة التوضيحية في ىذا المعجم.األاّطراد استخدام ثانياً: 
من  -دلعجم؛ ديكن القوؿ بعدـ اطٌرادىاالتوضيحية يف ىذا ااألمثلة ا ما يتعٌلق باطٌراد استخداـ أمٌ 

من ذلك راجع إىل تنوٌع  السرٌ  أفٌ كيبدك  - كقوؼ الباحث عليها اليت مت األمثلة ادلختارةخالؿ 
لفاظ الواضحة اليت ال حيتاج التعٌرؼ على األا مل تكن متساكية الداللة؛ منها أهنٌ ادلداخل حيث 

                                                           

.2/672ادلرجع السابق، مادة: "ؼ ت ح"،  ،رلمع اللغة العربية(  1( 
.1/229( ادلرجع السابق، مادة: "خ ر ؼ"،  2( 
.2/871( ادلرجع السابق، مادة: "ـ ش ط"،  3( 

.2/934مادة: "ف ع ش"،  سابق،الرجع ادل ( 4( 



48 
 

باللجوء إىل ذكر  إاٌل مثلة التوضيحية، كمنها ما يصعب التعرؼ على معانيها األمعانيها إىل ذكر 
 للقارئ. منهاا كتقريب ادلراد مثلة لتوضيحهاألىذه 

مثلة ادلختارة يتضح لنا ما قلناه من عدـ اطٌراد ىذه الطريقة بُت ادلداخل األفإذا راجعنا رلموعة    
لفاظ الدالة على األعلى ذلك ما نالحظو يف رلموعة  الن اادلتشأّة يف ىذا ادلعجم، كيكفينا مث
خدمت ىذه الطريقة عند تعريف ستة مداخل (، است15) خالن احلركة البالغ عددىا مخسة عشر مد

 :يتاآلاجلدكؿ (، كما يتضح ذلك يف ، كجرل، كحبا، كىركؿ، كركض، كمضىمشى) فقط؛ كىي
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 .األلفاظ الدالة على الحركة (6) جدول رقم
 طريقة الشرح الثانوية. طريقة الشرح الرئيسية. / الشرح. الّتعريف .المداخل م

من مكاف إىل مكاف بإرادة. كيقاؿ: مشى  انتقل مشى 1
 بالنَّميمة ًلَّ.

 ادلكٌوناتالشرح بتحديد 
 الٌداللية.

مثلة األ استخداـ
 التوضيحية.

يىات  جرل )إىل كذا( 2 يذىكّْ
اندفع يف السَت... .يف ادلثل: )جىٍرمي ادل

(: يضرب دلن يوصف بال  و. انز على أقر ّبك ًغالبه
ثلة ماأل استخداـ .الٌتعريفالشرح ب

 التوضيحية.
با )الصيب( 3 زحف. كيقاؿ: حبا البعَت كضلوه: برؾ كزحف من  حى

 عياء أك كاف معقوال فزحف.اإل
مثلة األ استخداـ الشرح بادلرادؼ.

 التوضيحية.
 ال يوجد. الشرح بادلرادؼ. عدا. سىعى)يف مشيو( 4
ٍشي. كيقاؿ: ىىٍركىؿ السَّراب. ىىٍركىؿ 5

ى
مثلة األ استخداـ .الٌتعريفشرح بال أسرع بُت العىٍدك كادل

 التوضيحية.
 ادلكٌوناتالشرح بتحديد  مشى ًمٍشيىةى ادلقطوع الٌرجل. قزىؿى  6

 الٌداللية.
 الشرح التمثيلي.

عدا مسرعان. ييقاؿ: أتيتو رىٍكضان. كػ ضرب برجلو. كيف  ركض 7
ا ميٍغتىسىله بىارًده  التنزيل العزيز: ) ارٍكيٍض ًبرًٍجًلكى ىذى

(. كىشىرى   ابه

الشرح بتحديد ادلكٌونات 
 الٌداللية.

مثلة األ استخداـ
 التوضيحية.

8 ( يف تػىبىٍخًتى خبىٍتػىرى
 مشيو(

 ادلكٌوناتالشرح بتحديد  مشى ًمشية ادلعجىب بنفسو.
 الٌداللية.

 الشرح التمثيلي.

 ال يوجد. الشرح بادلرادؼ. جرل... عدا 9
تًو قبل أى  زحف )الصيب( 10 . انسحب على مىٍقعىدى  ادلكٌوناتالشرح بتحديد  ف ديشيى

 الٌداللية.
 ال يوجد.

 ناحرؾ )فال 11
 بالسيف(

 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب ضرب عنقىو.

 ال يوجد. الشرح بادلرادؼ. مىشى. خطا 12
خال كذىب. كيف التنزيل العزيز: }كىمىضىى مىثىلي  مضى 13

 {.: }كىاٍمضيوا حىٍيثي تػيٍؤمىريكفى قولوكًَّلُتى{. ك األ
مثلة األ استخداـ الشرح بادلرادؼ.

 التوضيحية.
 ال يوجد. الشرح بادلرادؼ. اىتزَّ كتبخًت. خطر 14
 ادلكٌوناتالشرح بتحديد  ًمشية فيها زبلُّج كًمشية السكراف. الًكًٍت  15

 الٌداللية.
 الشرح التمثيلي.
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( 25سة كعشرين مدخال )لفاظ الدالة على النبات البالغ عددىا مخاألمر يف رلموعة األككذا    
 .(1) (بٌ األحواف، ك األ)الٌرحياف، ك  عند تعريف ثالثة مداخل فقط؛ كىي استخدمت ىذه الطريقة

ا تعتّب طريقة مناسبة لتوضيح معاٍل هنٌ إا احلديث عن مدل مناسبة الطريقة كعدمو؛ فكأمٌ    
على كٌل كلمة مسعوىا  ادلداخل كتقريب مفهومها للقارئ، خاصة للمتعلمُت الذين يريدكف التعرؼ

مثلة األصلد ادلعاجم العربية مليئة ب -صٌح التعبَت  إفٍ  -كطرؽ استعماذلا، كربقيقا ذلذا الغرض 
 التوضيحية بصفة عامة كادلعجم الوسيط بصفة خاصة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-102، 101-94ص ملحق الٌدراسة، ينظر  لواف، كاجلهات.األاحليواف، كالطيور، ك لفاظ الدالة على األأيضا راجع مثلة ياألدلزيد من ك  (1)
 .115-114، ك 104
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 المبحث الثاني: الشرح التمثيلي.
توضيح معاٍل بعض الكلمات خاصة إذا مثلة من العامل اخلارجي لاألاد دتعٍت ىذه الطريقة استم

ت اال"يف ح ساسية يف شرحها، فيضطر ادلعجمي إىل استخداـ ىذه الطريقة،األعجزت الطرؽ 
ساسية أك األخاصة جيد ادلعجمي نفسو عاجزا عن توضيح معٌت الكلمة بإحدل الوسائل 

الذم  الظاىرم يفالٌتعر صلي أك األادلساعدة ادلعتادة فيلجأ إىل استخداـ ما يعرؼ بالنموذج 
ج النقي، أك ما كاف بلوف الثل أنٌوببيض األأك أكثر من العامل اخلارجي، مثل تعريف  الن ايعطي مث

 .(1)"ملح ادلائدة ادلعركؼ
 

 نماذج على الشرح التمثيلي في المعجم الوسيط. أّواًل:
لو، كذلك من ىذا ادلعجم قد استخدـ ىذه الطريقة عند شرحو لبعض مداخ شارة إىل أفٌ اإلتنبغي 
كقوؼ الباحث عليها، حيث استخدـ ىذه الطريقة مصحوبة بطرؽ  مثلة ادلختارة اليت متٌ األخالؿ 

 يف تعريف تلك ادلداخل؛ مثل: لأخر 
 .(2)السهاـ" ّٔا تيرمى ىالل ىيئة على آلة: ")القوس( حيث ذكر يف تعريفو -1

( حيث ذكر يف تعريفو  -2  .(3)"لفأسَ ُيشبُو انوعه قدَله من السالح : ")الطّبى
 .(4)"كِمشية السكرانًمشية فيها زبلُّج "حيث ذكر يف تعريفو: ( )الًكًت  -3
  عشبه معمَّر، من الفصيلة النجيليَّة، ينمو على "حيث ذكر يف تعريفو: )احلىٍجنة(   -4

 .(5)"أشبو بالَقَصبالشواطئ كاجليسور، كىو 
  كبياض مرقط خبضرة كمحرة قدر الهدىدطائر صغَت "حيث ذكر يف تعريفو: )الشٍّْقراؽ(  -5
 

                                                           

 .146، مرجع سابق، صصناعة المعجم الحديث( أمحد سلتار عمر، 1)
.766( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "ؽ ك س"، ص 2( 

.1/549( ادلرجع السابق، مادة: "ط ب ر"،  3( 
.2/775ق، مادة: "أ ؾ ت ر ت"، ( ادلرجع الساب 4( 

.1/158، مادة: "ح ج ف"، سابقالرجع ادل ( 5( 
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 .(1)"خيل كالعرب تتشاءـ بواألكيقاؿ لو 
قد اعتمد ىذا ادلعجم عند تعريفو ذلذه ادلداخل باستخداـ الشرح التمثيلي مصحوبا بطريقة    

 .الٌتعريفالشرح ب
 

 اّطراد الطريقة ومناسبتها للمداخل المتشابهة.ثانياً: 
لواف األلفاظ الدالة على ألامن  يورده الباحثما احلديث عن ىذه النقطة من خالؿ  يتمٌ سوؼ 

 :يتاآل كما يف اجلدكؿ يف اللغة العربية
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.1/489سابق، مادة: "ش ؽ ر"، رجع م رلمع اللغة العربية،(  1( 
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 .األلفاظ الدالة على األلوان (7)رقم جدول 
 الشرح الثانوية طريقة طريقة الشرح الرئيسية / الشرحالّتعريف المدخل م

 سود سودا 1
 

فهو أٍسوىد،  كلون الفحمصار لونو 
 سوداء.كىي 

 مثلة التوضيحية.األاستخداـ  اليوجد.
 .(1)التمثيلي الشرح

 ال يوجد. الشرح بادلضاد. بيض.األنقيض  سوداأل 2
  يوجد.ال الشرح بادلضاد. لواف.األضٌد البياض من  السواد 3
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب لبس ثوبا أبيض. بٌيض 4
صار أبيض. كيقاؿ: ابيٌض الوجو:  ابيضٌ  5

 كهتٌلل.  سرٌ 
 التوضيحية. مثلةاألاستخداـ  .الٌتعريفالشرح ب

 مثلة التوضيحية.األاستخداـ  .الٌتعريفالشرح ب ادلٌتصف بالبياض. بيضاأل 6
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب بيض.األلوف  البياض 7
 امحرٌ  8

 
 

 أمحر.صار 
 
 

 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب

 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب .ما لونو احلمرة شياءاألمحر من األ 9

 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب محر.إاٌل لوف  احلمرة 10
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب صار أخضر. خضر 11
. اٍخضىرَّ الشيئ 12  ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب خىًضرى
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب ما لونو اخلضرة. خضراأل 13
 ال يوجد. .الٌتعريفلشرح با ما لونو اخلضرة. اخلضرة 14
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب كاف أزرؽ. زىرًؽى  15
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب ما لونو الزرقة. زرؽاأل 16
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب لٌونو بالصُّفرة. صفَّرى الشيئ 17
 ال يوجد. .الٌتعريفالشرح ب صار أصفر اللوف. اٍصفىرَّ  18

ُيشبو لون الُبّن محر القامت األ البػيٌٍتٌ  19
 المطحون.

 الشرح التمثيلي. .الٌتعريفب الشرح

                                                           

يا يف ( فأنٌو رغم تصنيف ىذه الطريقة بأهٌنا طريقة ثانوية، يفضل الباحث اعتبارىا طريقة أساسية العتماد ادلعجم الوسيط عليها اعتمادا أساس1)
  شرح ىذا ادلدخل.
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 تية:اآلور األم( 7) رقم جدكؿ من خالؿ ىذا اجلدكؿ ييالحظ
أ إليها يف تعريف بعض ىذه يط يف توظيف ىذه الطريقة، فقد جلعدـ اطٌراد ادلعجم الوس -1

خر، فأٌدل اآل عنها يف تعريف بعضها خَت، كتوىلألاؿ ك كٌ األادلداخل كما يف تعريف ادلدخلُت 
  .ذلك إىل صعوبة التعٌرؼ على معانيها

اطٌراد ىذه الطريقة يف توضيح معاٍل ادلداخل ادلشركحة ّٔا، كغموض معاٍل ادلداخل  -2
ا جاء يف اجلدكؿ  الحظ ذلك على سبيل ادلثاؿ م، كما ني يف اجلدكؿ السابق ادلشركحة بغَتىا

ات قاصرة الٌتعريف(، حيث كانت تلك من ماديت )خ ض ر( ك )ز ر ؽعريف ادلداخل ادلشتقة لت
أيضا ما جاء يف  كالتسلسل، كالحظ الٌدكرا أكقعتو يف هنٌ إتقٌدـ للقارئ ما حيتاجو بل  كمل تقدر أفٍ 
احلديث عن  يتمٌ ". سوؼ "القامت ىذا ادلدخل بكلمة غريبة؛ كىي: ( حيث شرحٌٍتٌ تعريف )البػي 

 .خَتاألصل يف الف االستدراكاتىذه 
ا تعتّب طريقة مناسبة أهنٌ ا احلديث عن مدل مناسبة الطريقة كعدمو؛ فَتل الباحث كأمٌ  -3

لفاظ، دلا ربققو من توضيح ادلعٌت ادلراد بأقل عدد من الكلمات كربط األلتعريف ىذا النوع من 
 كالتسلسل. الٌدكرادلعٌت بأشياء خارجية، كسالمتها من 

الطريقة يف  ادلعاصرة تعتمد على استخداـ ىذه غربيةمن ادلعاجم ال كثَتاكمن جهة أخرل صلد     
جاء  شلاذلك  ييالحظ ، كاستطاعت ربديد ادلعٌت بوضوح كماشرح مثل ىذه ادلداخل

 :Longman Dictionary of  contemporary Englishيف
Black: The dark color of Night or coal.  

Red: The color of blood or fire. 

White: The color of milk, salt, and snow.(1) 

كغَتىا من بقية مناسبة لتعريف مثل ىذه ادلداخل تعتّب طريقة الطريقة ىذه  كصفوة القوؿ: إفٌ    
ٌف إضافة استخداـ الصور يرل الباحث أك  خرل يف ربديد معانيها،األادلداخل اليت عجزت الطرؽ 

ذلك فيما جاء يف أحد ادلعاجم  ييالحظرب كقت، كما ها يف أققد يساعد كيسٌهل يف إدراؾ معاني
(2)الغربية

. 

                                                           

Longman, Dictionary of contemporary English, p175, 1510, 2060.  (1) 
. 243( ادلرجع السابق، ص 2( 
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 المبحث الثالث: استخدام الصور والرسوم.
الصور الفوتغرافية استخدمت ادلعاجم العربية  أفٌ  شارة إليو يف ىذا ادلبحث،اإلا تنبغي شلٌ 

رئ على كالرسومات لتعريف عدد ال بأس بو من مداخلها، كذلك لتجسيد ادلعٌت كمساعدة القا
حياف أفضل الطرؽ مناسبة يف األتصورىا يف أقرب كقت، كقد تكوف الصور كالرسـو يف بعض 

لفاظ ادلتشأّة،  األتوضيح كثَت من ادلعاٍل اليت عجزت الطرؽ ادلعتادة عن توضيحها، خاصة 
الت ادلوسيقية، كأنواع احليوانات كالنباتات، كغَت ذلك من اآللفاظ الدالة على أشكاؿ األك
داد يف احلاجة إىل الصورة تز  فإفٌ  ادلوجودات يف العامل اخلارجي "ية اليت تشَت إىلمساء احلسٌ األ

 الٌتعريفيدخل ربت ما يعرؼ ب الٌتعريفىذا النوع من فإف  .(1) "مطلب احلسيات ال آّردات
 .شارة إىل الشيء يف اخلارجاإليشبو إىل حد ما  نٌوشارم؛ ألاإل

 أفٌ " واميس العربية إىل الفَتكزآبادم،القك  ه الطريقة يف ادلعاجماستخداـ ىذ كيرجع أكلية   
ستعانة بالصورة أك الرسم االأسبق القواميس العادلية إىل  عدٌ آبادم يي القاموس احمليط للفَتكز 

 .(2)"لاليضاح
دعما للوصف اللفظي خاصة فيما  استخداـ الصور كالرسـو يقدـ إفٌ ف؛ ىو جدير بالذكرا كشلٌ    
 :يأيت

 .الٌتعريفحياف أكثر كصفية من العبارة أك األكالرسـو يف كثَت من  وف الصورتك -1
ت كثَتة تقتضي توسعا يف االيوٌفر حٌيزا يف ح إذا استعمل حبكمة ديكن أفٍ  أنٌو -2

 .الٌتعريف
 ا ذات مظهر نفسي كتربوم أكضح، خاصة بالنسبة للصغار.أهنٌ  -3
شكاؿ ادلتعددة لنفس النوع أكثر األُت سبٌيز ب ا حُت حيسن استخدامها تستطيع أفٍ أهنٌ    -4

سبيز بينها العبارة كلكن  شلا تستطيع العبارة، كعلى سبيل ادلثاؿ أشكاؿ الفرشاة ال ديكن أفٍ 
 .(3)يقـو بأداء ادلهمة خَت أداءكغَتىا  رسم فرشاة للشعر، كفرشاة للمالبس

                                                           

.256( زكي، رياض قاسم، مرجع سابق، ص 1( 
.304، مرجع سابق، صقضايا المعجم العربي( الودغَتم،  2( 

.149ص، مرجع سابق، صناعة المعجم الحديث( أمحد سلتار عمر،  3( 
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تعطي تعريفا  اهنٌ أل ،ؿادلعجميُت قد أخذكا على ىذه الطريقة بالنسبة لألطفا أفٌ  كالشكٌ    
شياء ادلتشأّة،  األطفاؿ غَت قادرين على التفريق بُت األا جعل منخفض الٌدقة لألشياء، فهذا شلٌ 

شياء إذا اختلف حجم صورهتا عٌما سبق ذلم األم يعجزكف بالقياـ بعملية الربط بُت أهنٌ كما 
رأل  الكلب" فبمجرد أف" على معٌت كلمةمشاىدتو من قبل، فمثال: أف الطفل بعد أف تعٌرؼ 

 أنٌو إاٌل  (1)عن التعرؼ بادلعٌت ادلقصود كعاجزان  ران دلا ثبت يف ذىنو ألكؿ مرة يصبح حائصورة سلالفة 
إذا  مجذبا ذلا أكثر أهنٌ ك  طفاؿ،األأفضل كسيلة لتعليم ىذه الطريقة  شارة إىل اعتباراإلذبدر 

  .ها الصورطفاؿ يغلب علياألصلد أغلب معاجم  حسن استخدامها، لذاأ
لفاظ، فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو األكإذا كاف ىذا ما تقٌدمو ىذه الطريقة من زيادة توضيح    

أـ  ؟ىذه الطريقة كحدىا يف شرح مداخلواستخداـ ىو: ىل اعتمد ادلعجم الوسيط على 
 ؟ لاستخدمها بصحبة طرؽ أخر 

 ادلعاجم العربية يتٌم بطرؽ ىذا السؤاؿ يشَت الباحث إىل أف استخداـ الصور يف ككإجابة عن   
كإيرادىا يف منت ادلعجم  ،(2)على شكل مالحق نها على سبيل ادلثاؿ إيراد الصورمتعددة؛ م

الحقا عند ذكر مناذج الصور يف  يتضح ذلكسوؼ  متفرقة ربت ادلداخل اليت يراد توضيحها،
كتقدـ شرحو كمن مث تورد  . كاتبع ادلعجم الوسيط الصورة الثانية اليت تورد ادلدخلادلعجم الوسيط

ىذا ادلعجم  صورتو ربتو مباشرة دكف إعادة كتابة ادلدخل إىل جانب الصورة. لذا ديكن القوؿ بأفٌ 
 ات.الٌتعريفيورد الصور مصحوبة ب

 
 نماذج على ىذه الطريقة في المعجم الوسيط. أّواًل:

ث بلغ عددىا ىذا ادلعجم قد احتول على عدد من الصور ال يستهاف ّٔا حي أفٌ  الشكٌ 
صور  ذا ادلعجم لوجدناىا زلتوية كذلك على مثلة ادلختارة من ىاأل، كلو نظرنا إىل (3)ستمائة

                                                           

بتصرؼ. .149ص ،صناعة المعجم الحديث( انظر: أمحد سلتار عمر،  1( 
."   )2( كما ييالحظ ذلك على سبيل ادلثاؿ ما جاء يف )ادلنجد( للويس معلوؼ حيث خصص ملحقا بعنواف "معرض كرسـو

.7( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص 3( 
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ماكن الواردة فيها مصحوبة بطرؽ أخرل، كما يتضح ذلك من األكثَتة، استخدمت يف مجيع 
 خالؿ ما يأيت من النماذج:

 
 (1)الّبيكة  -1

 
 

 (2)النَّعامة -2

 

 
 (3)الطٌاككس -3

 
 

                                                           

.1/52، مادة: " ب ر ؾ" رلمع اللغة العربية، مرجع سابق،(  1(  
.2/935مادة: "ف ع ـ"،  سابق،الرجع ادل(  2(  

3 .2/570مادة: "طاس"،  سابق،الرجع ادل( 
(  
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 (1)جاؿنٍ الفً  -4

 
 (2)الكوب -5

 
 (3)الٌزعفراف -6

 

 
البػىنػىٍفسىج -7

(4) 

                                                           

.2/702مادة: "فنجل"،  رجع سابق،م رلمع اللغة العربية،(  1(  

2 .2/803مادة: " ؾ ا ب"،  سابق،الرجع ادل( 
(  

.1/394مادة: "زعفره"،  سابق،الرجع ادل(  3
(  

.1/71دة: "بنفسج"، ما سابق،الرجع ادل(  4
(  
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 (1)األيٍظفور -8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
؛ فإفٌ     الصور  يبدك أفٌ  ،د مناذج للصور الواردة يف ىذا ادلعجمرلر  ما سبق سرده كعلى العمـو

إمنا دٌؿ على شيء  ود، كىذا إفٍ ساألبيض ك األالواردة فيو كانت رلرد رسومات يدكية على شكل 
يف كيعد ذلك مأخذ لصياغة صوره،  [ليات احلديثة]اآليدؿ على عدـ استخداـ الوسيط 

 .ذه الطريقةذل سيطالو  استخداـ
 
 اّطراد الطريقة ومناسبتها للمداخل المتشابهة.ثانياً: 

ديكن القوؿ بعدـ اطٌرادىا حيث ا احلديث عن اطٌراد استخداـ ىذه الطريقة يف ىذا ادلعجم؛ أمٌ 
خر، فلو اآلعند تعريف بعض مداخلو كتوىٌل عنها يف تعريف بعضها  -ىذا ادلعجم  -أ إليها جل

يقة كلو يف لوجدنا عدـ اطٌراد الطر  الٌدراسةاظ اليت أجريت عليها ىذه لفاألنظرنا إىل رلموعة 

                                                           

.2/576مادة: " ظ ؼ ر"،  رلمع اللغة العربية، مرجع سابق،(  1
(  
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لفاظ الدالة على الطيور البالغ عددىا اثنُت األيف لننظر على سبيل ادلثاؿ رلموعة كاحدة منها، ف
فقط؛ مدخال  لصور كالرسـو يف تعريف ثالثة عشر( مدخال، فقد استخدمت ا22كعشرين )

أة، كىي: ) ، البىجىعىة، الّبًٍقش، البػىٍلبىل، الطُّوَّؿ، العيقاب، احًلدى النَّعامة، الّبيكة، احليبارل، السُّّبى
( 10كاٍل البالغ عددىا عشرة )األلفاظ الدالة على األمثلة أيضا األ(، كمن الشٍّْقراؽ، كالطاككس

الطٍَّنجىرة، القىٍصعة، ي: )ند تعريف مخسة مداخل فقط؛ كىفقد استخدمت ىذه الطريقة ع
 .(1) الًفٍنجاؿ، الكوب،كالسٍُّلطانية(

لفاظ ادلتشأّة؛ فانظر األكمن جهة أخرل؛ ديكن القوؿ بوضوح ىذه الطريقة يف تفصيل معاٍل    
 :(2)(كالكمنجة  ارالقيثتعريف )على سبيل ادلثاؿ ما جا يف 

 

 

 
 

الصور كالرسـو من أفضل الطرؽ مناسبة لتفصيل  ضافة إىل كٌل ما تقٌدـ؛ ييعتّب استخداـاإلب   
كاٍل، كاحليوانات كغَتىا، األلفاظ ادلتشأّة الدالة على أمساء الذكات كالنباتات، ك األمعاٍل 

ضافة إىل ما ربققو ىذه الطريقة يف توضيح معاٍل ادلداخل اليت قد تعجز العبارات عن اإلب
 شرحها.
 

                                                           

مساؾ، كالسرير، كمقاعد األلفاظ الدالة على احليوانات، ك األنظر: يك . 115-94 ص مثلة حوؿ ما قلناه راجع ملحق الٌدراسة،األ( كدلزيد من 1)
 اجللوس، كغَتىا.

.2/799. ك 2/769مادة: "القيثار" ك"الكمنجة"،  ،رلمع اللغة العربية، مرجع سابق(  2(  
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 حالة.إلا: الشرح بالّرابعالمبحث 
( أك ما يقابلها من الصيغ. كقد بالقوؿ )انظر ادلعجميىو ما ينٌص عليو  الٌتعريفا النوع من كىذ

حالة مباشرة بذكر الصيغة اليت ذكرناىا، كقد تكوف ضمنية كما يكثر ذلك يف اإلتكوف ىذه 
اؿ القارئ من كلمة إىل كلمة أخ رل؛ كأف يقاؿ يف تعريف الشرح بادلرادؼ كادلضاد حيث حيي

مل تكن  اادلعجمي حييل القارئ إىل كلمة جرل كالبحث عنها إذ ، فهذا يعٍت أفٌ (لجر  عدا:)
 (.  تعريف )الغليظ: خالؼ الرقيقكيف كاضحة لو،

ىل ذلك إ كما صلد ما يشَتيف شرح بعض مداخلو  استخدـ ادلعجم الوسيط ىذه الطريقة  فقد   
فقد ذكر منها ما رأت اللجنة إثباتو  ا ما أحلق بالرباعي من أكزاف،كأمٌ كىل: "األيف مقدمة طبعتو 

( موٌضحا ( مثال، تذكر يف )كثرفكوثر: )الًتتيب احلريف للمواد حالة عليو يف موضعو مناإلمع 
 (1)(" )كوثر( زلالة على مادة )كثرمعناىا، كيف

عجم راجع إىل اعتماده بادلنهج حالة يف ىذا ادلاإلستخداـ نظاـ الالسبب  القوؿ إفٌ  ديكن   
ل ذلك إىل ذكر اقي، ذلك ادلنهج الذم يورد الكلمات حسب ترتيب جذكرىا، فقد أدٌ شتقاال

حالة عليها اإلكتفاء بتعريفها يف موضع كاحد ك اال الكلمة يف أكثر من موضع، فاضطر ادلعجمي ب
يف أكثر من صورة فيضطر ادلعجمي إىل  مر بالنسبة لأللفاظ ادلعربة اليت ترداأل. ككذا (2) فيما سواه

 حالة عليها يف موضع آخر.اإليف موضع ك  شرحها
يوجو عناية فائقة عند استخدامو لإلحالة فال  يستحسن للمعجمي أفٍ  أنٌوشارة إىل اإلذبدر    

 أنٌو -أحيانا  - كما يؤخذ عليو" ب على عملو.خذ عليو كعيأي  إاٌل ك  دان إىل ما كاف موجو  إاٌل حييل 
آخر، مث يتبُت خالفو كذلك كما يف قولو: قد حييل يف شرح ادلادة على ما ذكره يف موضع 

مل تسٌجل يف  اذليدكور كاذليدكورة. انظر مادة )ق د ؾ ر( كبالرجوع إىل ادلعجم تبُت أف ىذه ادلادة
 (3)"ادلوضع الذم حدد لو

                                                           

.30( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص 1( 
 .بتصرؼ.202نظر: كلد زلمد، عبداهلل عبد ادللك، مرجع سابق، صي( 2)

.169مّبكؾ، مرجع سابق، ص ( ناجح عبد احلافظ 3( 
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جياز االفإف ىذه الطريقة ربقق ما تسعى إليو ادلعاجم بصفة عامة من  ،كعلى العمـو   
فيما ها للعثور على متطلباتو بأسرع كقت كأيسر كسيلة، كإليكم مناذجختصار، كخدمة القارئ اإلك 

 :يأيت
 حالة مستقال؛ مثل:اإلباستخداـ الشرح  أّواًل:

 (1)"انظر: ج ر ض أ)اجلرائض( حيث ذكر عند تعريفو: " -1
 (2)"انظر: ب و أ)البيئة( حيث ذكر عند تعريفها: " -2
 (3)"انظر: دون)الديواف( حيث ذكر عند تعريفو: " -3
 (4)"انظر: قلسلقلنسوة( حيث ذكر عند تعريفها: ")ا -4
 (5)"انظر: حرف الهمزةصليل( حيث ذكر عند تعريفو: "اإل) -5

ستخداـ مثلة السابقة اعتماد ادلعجم الوسيط يف شرح تلك ادلداخل بااأليتضح من خالؿ    
 حالة كحدىا.اإلطريقة الشرح ب

 :، مثللحالة بصحبة طرؽ أخر إلااستخداـ الشرح بثانياً: 
 (6)"برأ :انظر .اخللقة( ذكر يف تعريف ىذا ادلدخل: ")الّبيٌ   -1

حالة بصحبة طريقة الشرح اإلادلدخل بطريقة الشرح ب ااعتمد ادلعجم الوسيط يف تعريف ىذ   
 بادلرادؼ.

 كسيجُت.األالصدأ يعلو اجلسم من ارباده ب" ذكر يف تعريف ىذا ادلدخلكسيد( األ)  -2
 (7)"انظر: صدأ

                                                           

.1/117( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "ج ر ض ق"،  1( 
.1/78ادلرجع السابق، مادة: "ب ك أ"، (  2( 

.1/307( ادلرجع السابق، مادة: "د ا ف"،  3( 
.2/757( ادلرجع السابق، مادة: "القلنسوة"،  4( 
.2/904( ادلرجع السابق، مادة: "ف ج ؿ"،  5( 

.1/53مادة: "ب ر ا"، سابق، الرجع ادل(  6( 
.1/22( ادلرجع السابق، مادة: "األكسيد"،  7( 
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حالة بصحبة طريقة الشرح اإلادلعجم الوسيط يف تعريف ىذا ادلدخل بطريقة الشرح ب اعتمد   
 .الٌتعريفب

 (1)"الرياغ في روغ :انظر .الًتاب)الرياغ( "  -3
حالة بصحبة طريقة اإلاعتمد ادلعجم الوسيط يف تعريف ىذا ادلدخل أيضا بطريقة الشرح ب   

 الشرح بادلرادؼ.
حياف األحييل القارئ يف بعض مثلة ادلتقدمة إف ىذا ادلعجم األؿ ىذا؛ كديكن القوؿ من خال   

كما يف شرح   "، كحييلو تارة إىل الكلماتمثل ما جاء يف شرح "اجلرائض إىل ادلواد أك اجلذكر
جاء يف  ما ذلك على سبيل ادلثاؿ ييالحظكما "، كما حييلو تارة أخرل إىل احلرؼ )الباب(ةالّبيٌ "

سنتحدث عن ذلك كما خذ على ىذه الطريقة إذا مل حيسن استخدامها،  ا". كقد يؤ صليلاإلشرح "
  .69صفحة الفصل القادـ ث الثاٍل من حادلبيف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.1/386سابق، مادة: "ر م غ"، رجع م غة العربية،رلمع الل(  1( 
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 .الفصل الثالث                        

الوسيط؛  على طرق الشرح في المعجم االستدراكات
 أربعة مباحث. ملويش

   ي.الّدور  الّتعريف :لاألوّ  المبحث -
 حالة إلى معدوم أو مجهول.اإلالمبحث الثاني:  -
 .الّتعريفالمبحث الثالث: قصور  -
 : التفاوت في تعريف الكلمات المتماثلة.الّرابعالمبحث  -
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أربعة  ملويشعلى طرق الشرح في المعجم الوسيط؛  االستدراكات: الفصل الثالث
 مباحث:

   
 ي.الّدور  الّتعريفل: وّ األالمبحث 

عاد ( مث يي )ب بػاف يف مكاف كاحد. كتعريف )أ( الٌدكر الذم يؤٌدم إىل  الٌتعريفيعٍت: النوع ىذا 
يذكر صاحب القاموس كلمة  كمعناه أفٍ " (. كيقوؿ عنو أحد ادلعجميُت:)أ بػفيعٌرؼ )ب( 

ر الثانية بثالثة كىلم جرا، كردبا دار القارئ مع الكتاب يف ىذه رىا بكلمة ثانية، مث يفسٌ كيفسٌ 
 الٌتعريفالنوع من كىذا  ،(1)حيصل على مراده" حللقات كتسلسل معو يف ىذه السالسل دكف أفٍ ا

 الفَتكزآبادمم كالتسلسلي(، كمن أمثلتو ما ذكره الٌدكر  الٌتعريف) دياؽىو ما أطلق عليو أمحد الشٌ 
( ( كعرؼ )ضد الكـر) :أنٌوب( يف تفسَت )اللـؤ ( ىذا مثاؿ للدكر) :أنٌوبالكـر يف  ضد اللـؤ

كىنا مثاؿ للتسلسل يف  (2)()النـو :أنٌوب( ( كفسر )الرقاد)الرقاد: أنٌوب( )الوسن كفٌسر ،الٌتعريف
 الٌدكرمن ىذا  ت تسلم القارئ إىل غَتىا، كخيرجكٌل كلمة من ىذه الكلما  أفٌ  ييالحظ. الٌتعريف

 يصل إىل مراده. دكف أفٍ  كالتسلسل
عيوب اليت كجهت إىل ادلعاجم العربية بصفة عامة عند من ادلآخذ كال الٌتعريفكىذا النوع من    

 ا تسبب اللبس كالغموض كعدـ كجود القارئ لطلباتو.هنٌ تعريفها لكثَت من مداخلها، كذلك أل
نجد بعض تعريفاتو غامضة مل تكن تقدـ للقارئ ما يف ادلعجم الوسيط سالنظر كلو ننعم    

كالتسلسل، كيكثر  الٌدكر ها يف، كذلك لوقوعبأيسر كسيلة شلكنة فهاـاإلحيتاجو من الوضوح ك 
شارة إىل ذلك يف اإلكقد سبقت  كقوعو عند استخداـ طريقيت الشرح بادلرادؼ كالشرح بادلضاد،

 :كإليكم مناذج ىذا ادلأخذ فيما يأيتادلبحث الثاٍل كالثالث من الفصل الثاٍل؛ 
 
 

                                                           

  .336، مرجع سابق، صقضايا المعجم العربيالودغَتم، (1) 
 .302(الشدياؽ، مرجع سابق، ص(2
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 ادف:ي من خالل طريقة الشرح بالمر الّدور  الّتعريفوقوع  أّواًل:
ئ إىل طلب معٌت ، فاضطر القار (1)"غلبيةاأل" بػكثرية( حيث عٌرؼ ىذا ادلدخل األ) -1

، كعندما يصل ادلعجممدكنة ىذا احملدد يف  هنا( يف مكاغلبيةاألالكلمة الثانية )
، فنتج عن ذلك (2)"كثريةاألكىل، كىي: "األت بكلمة ٌسر في  الكلمة ىناؾ جيد أفٌ 

 كعدـ كضوحو. الٌتعريفغموض 
، كعندما يصل القارئ إىل الكلمة (3)""دنا بػرب( حيث عٌرؼ ىذا ادلدخل )ق -2

 الٌدكر، فنتج عن ذلك (4)""قرب بػا عرٌفت أهنٌ درؾ الثانية لطلب معناىا فيي 
 كالوضوح. فهاـاإلكالتسلسل كعدـ الوقوؼ على ما يطلبو من 

عن ، كعندما يبحث القارئ (5)""عال كارتفع بػ)طاؿ( حيث عٌرؼ ىذا ادلدخل  -3
، كفٌسر (6)"ؿ )عال( فٌسر بالثاٍل كىو: "ارتفعكٌ األ ىذين ادلدخلُت، جيد أف معاٍل
كالتسلسل  الٌدكر، فنجم عن ذلك (7)عال "" بػ: )ارتفع(  -أعٍت  -ؿ كٌ باألالثاٍل 

 كالغموض كعدـ التعٌرؼ على ادلعٌت ادلطلوب.
، (9)"ـاأل" بػؿ أم كٌ األبالثاٍل ، كفٌسر (8)""الوالدة بػ( حيث عٌرؼ ىذا ادلدخل ـٌ األ) -4

 حصوؿ، كعدـ الٌتعريفكالتسلسل، فنتج من خالؿ ذلك غموض  الٌدكرفحدث 
 .متطلباتوالقارئ على 

 
 

                                                           

 .2/777( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "ؾ ث ر"، 1)
 .2/658( ادلرجع السابق، مادة: "غ ؿ ب"، 2)
 .2/723ب"،   ( ادلرجع السابق، مادة: "ؽ ر3)
 . 1/299( ادلرجع السابق، مادة:  "د ف ا"، 4)
 .2/571( ادلرجع السابق، مادة: "ط ا ؿ"،  5)
 .2/625( ادلرجع السابق، مادة: "ع ؿ ا"، 6)
 .1/360مادة: "ر ؼ ع"،  ادلرجع السابق،( 7)
 .1/27مادة: "أ ـ ت"،  سابق،الرجع ادل( 8)
 .2/1056( ادلرجع السابق، مادة: "ك ؿ د ت"، 9)
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 ي من خالل طريقة الشرح بالمضاد:الّدور  الّتعريفوقوع ثانياً: 
: "ضد أنٌوب، كفٌسر )العدـ( (1)": "ضد العدـأنٌوبٌسر ىذا ادلدخل ( فجودالو ) -1

كالتسلسل يف تعريف ىذين ادلدخلُت، فأٌدل إىل  الٌدكرحظ كقوع ، نال(2)"الوجود
 تو يف أسرع كقت شلكن.اعدـ كصوؿ القارئ لطلب

          : أنٌوب( فٌسر )الكثَت، ك (3)": "ضد الكثَتأنٌوب)القليل( فٌسر ىذا ادلدخل  -2
كالتسلسل عند تعريف  الٌدكركقوع  -ىنا  -، فادلالحظ عليو (4)"نقيض القليل"

 .غرضويصل إىل  ادلدخلُت، حيث يدكر القارئ بينهما دكف أفٍ  ىذين
"ضد  أنٌوبادلرٌكب( ، كفٌسر )(5)ضد ادلرٌكب ": "أنٌوبالبسيط( فٌسر ىذا ادلدخل ) -3

كالتسلسل،  الٌدكرُت السابقُت دلا كقع فيهما من الٌتعريفغموض  يظهر ىنا، (6)"البسيط
ؿ أيضا، فخرج القارئ من كٌ األاٍل، كمنو إىل الثؿ إىل كٌ األ حيل القارئ من ادلدخلحيث أي 

 . فهاـاإلذلك مكتوؼ اليدين دكف أف جيد ما يطلبو من التوضيح ك 
)الذكر(  ، كفٌسر(7)شيئ " خالؼ الذكر من كلٌ : "أنٌوبنثى( فٌسر ىذا ادلدخل األ4-( 

 كرالدٌ كقع فيهما  أنٌوُت الٌتعريف، فادلالحظ عليو من ىذين (8)"نثىألا"خالؼ : أنٌوب
كالتسلسل أيضا، كأٌدل ذلك إىل الغموض كاللبس كعدـ إظفار القارئ دبا يطلبو يف أسرع 

 كقت شلكن. 

                                                           

 .2،1013سابق، مادة: "ك ج د"، رجع م رلمع اللغة العربية، (1)
 .2/588( ادلرجع السابق، مادة: "ع د ـ"، 2)
 .2/756( ادلرجع السابق، مادة: "ؽ ؿ ؿ"، 3)
 .1/777( ادلرجع السابق، مادة: "ؾ ث ر"، 4)
 . 1/56( ادلرجع السابق، مادة: "ب س ط" 5)
 . 1/368ؾ ب"،  ، مادة: "رادلرجع السابق( 6)
 . 1/29سابق، مادة: "أ ف ث "، الرجع ادل( 7)
 .1/313( ادلرجع السابق، مادة: "ذ ؾ ر"، 8)
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ية الٌدكر ات الٌتعريفيؤخذ على ادلعجم الوسيط على اعتماده ّٔذه  أنٌويتبٌُت شلٌا مٌت سرده؛    
لف ما تسعى إليو امر الذم خياأل، فهاـاإلالغامضة اليت ال تقٌدـ للقارئ ما حيتاجو من الوضوح ك 

 .من التوضيح كالتيسَت كادلعجم الوسيط بصفة خاصة ،بصفة عامةادلعاجم العربية 
    ،  اعتماد ادلعجم الوسيط كقوع ىذا ادلأخذ راجع إىلالسبب من  ديكن القوؿ أفٌ كعلى العمـو

 الشرح بادلضاد دكف إضافة بعض الطرؽ إليهما.ك الشرح بادلرادؼ  على طريقيت
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 حالة إلى معدوم أو مجهول.اإل المبحث الثاني:
حالة حيقق ما باإلالشرح  ؛ أفٌ 63صفحة  خَت من الفصل السابقاألشارة يف ادلبحث اإل سبقت

قد يؤخذ عليو إذا مل حيسن  أنٌو إاٌل ختصار، االجياز ك اإلعى إليو ادلعاجم بصفة عامة من تس
إىل ما كاف موجودا كمعلوما،  إاٌل يل حيي  أاٌل جمي نسب للمعاألجدر ك األاستخدامو، لذا كاف من 

"كإذا كاف شرح لفظ دبا ىو رلهوؿ من أكثر عيوب التعاريف ب على عملو أخذ عليو كعي إاٌل ك 
عن ىذا اللفظ آّهوؿ ادلشركح بو  تبحث كثر عيبا ىو أفاألغرب من ذلك ك األالقاموسية، فإف 

 الٌتعريفف لو بُت مداخلو. ككصف ىذا النوع من ال مكا أنٌوبيف القاموس الذم تطالعو فتصطدـ 
" كما ( 1)بأكصاؼ منها: "تعريف كالتجهيل" أك "إحالة على غَت زلاؿ" أك "إحالة على معدـك

 .(2)"الٌتعريفعدـ التكامل يف " أيطلق عليو:
قد يؤخذ على بعض تعريفاتو ادلعتمدة على  أنٌوالنظر إىل ادلعجم الوسيط صلد  كإذا أمعٌنا   
 بٌُت ذلك الحقا.إيرادىا كما سنحالة، كذلك لسوء استخدامها كعدـ الدقة يف اإل

مثلة ادلختارة سوؼ صلدىا زلتوية على ىذا ادلأخذ الذم ال يتٌم بو األأننا لو نظرنا إىل  الشكٌ 
 :كإليكم مناذج ىذا ادلأخذ فيما يأيتالفهم كالوضوح، كمن مثٌ يبقي القارئ يف لبس كغموض، 

فأحاؿ القارئ إىل مدخل  (3)""ما كاف لونو الزرقة أنٌوب( زرؽاألجم الوسيط )شرح ادلع  -1
الكلمة غَت  ( للوقوؼ على ادلعٌت ادلطلوب، كعندما يبحث يف ادلكاف احملاؿ يصدـ بأفٌ )الزرقة
، ك  أنٌوفيو، أم كاردة   يف جهلو كلبسو. -من ذلك  -يبقى القارئ قد أحيل إىل معدـك

 :كجو أبيض :كيقاؿ .السيفيف قولو: " بيض"األ"القارئ عند تعريف  أحاؿ ادلعجم الوسيط  -2
الكلف كالشائن، كعندما  ادلراد لكلميت للبحث على (4)"نقي اللوف من الكلف كالسواد الشائن

ا غَت كاردة فيو، كإمنا أهنٌ بيصطدـ  الشائنيبحث يف مدٌكنة ىذا ادلعجم للتعرؼ على مفهـو كلمة 
. كىذا شل  ا ال تتٌم بو ادلعرفة فيظٌل القارئ يف جهلو كغموضو.أحيل إىل معدـك

                                                           

 .335، مرجع سابق، صقضايا المعجم العربي( الودغَتم، 1)
 .79ـ(، ص1994 -ق1414، )بَتكت: مكتبة لبناف، 2، طالمعجم العربي بين الماضي والحاضر( عدناف اخلطيب، 2)
 .1/392اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: "ز ر ؽ"، ( رلمع 3)
  .1/109ب م ض"، ، مادة: "( ادلرجع السابق4)
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، كعندما يبحث القارئ عن معٌت (1)"حالة إىل: "غاطواإلعٌرؼ ىذا ادلدخل ب( )ماقلو  -3
فيما   -من ذلك  -ا غَت موجودة يف مدٌكنتو، فيظٌل أهنٌ الكلمة احملالة عليها يف ىذا ادلعجم جيد 
 حالة.اإلحدث من سوء استخداـ كاف فيو من الغموض كاللبس، كذلك دلا 

 يف تعريف 61صفحة  خَت من الفصل الثاٍلاألمن أمثلتو أيضا؛ ما سبق ذكره يف ادلبحث ك   -4
مل تسٌجل  ىذه ادلادة (، كبالرجوع إىل ادلعجم يتبُت أفٌ نظر: مادة )ق د ؾ ررة ياذليدكور كاذليدكو "

 .(2)"يف ادلوضع الذم حدد لو
حالة اإلسواء أكانت  -إحالة القارئ إىل معدـك أك رلهوؿ  إفٌ  كرهىذا، كيتبٌُت شلا سبق ذ    

ال تتناسب مع أىداؼ ادلعاجم العربية احلديثة بصفة عامة، كادلعجم الوسيط  -مباشرة أك ضمنية 
 بصفة خاصة، يف مساعدة القارئ إلجياد طلباتو بأسرع كقت شلكن، كإزالة ما بو من غموض.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/880سابق، مادة: "ـ ؽ ؿ ق"، رجع م رلمع اللغة العربية، (1)
 . 169مّبكؾ، مرجع سابق، ص ناجح عبد احلافظ (2)
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 .الّتعريفصور المبحث الثالث: ق
ب على ادلعاجم العربية القددية بصفة عامة قد عي أنٌوة إليو يف ىذا ادلبحث، شار اإلا تنبغي شلٌ 

، بأكجز عبارة فهاـاإلا ال تقٌدـ للقارئ ما يطلبو من الوضوح ك أهنٌ ر تعريفاهتا لبعض مداخلها، قصو 
 .الٌتعريفبب قصور ل، كغَت ذلك شلا يسمن كلمات غامضة، أك اختصار سلكذلك دلا احتوت 

خذ على بعض تعريفاتو اقد يؤ  أنٌومثلة ادلختارة صلد األلو نظرنا إىل ادلعجم الوسيط من خالؿ ف
ا ال يساعد القارئ للحصوؿ على متطلباتو بأسرع كقت شلكن،  لوقوعها يف ىذا القصور، كىذا شل
 : كإليكم مناذج ىذه ادلآخذ فيما يأيتكما ال يزيل ما بو من غموض، 

 على كلمات غامضة. الّتعريفاشتمال  اًل:أوّ 
ما أشكل على القارئ من ادلعاٍل، كإزالة ما بو من  توضيحيقـو بشرح ك  الٌتعريفكإذا كاف 

 إفٌ "  لفاظ ادلستخدمة فيو بسيطة كسهلة،األنسب أف تكوف مجيع األجدر ك األالغموض، فمن 
كمن أمثلة  .(1)دية ال رلهولة أك غريبة"تكوف ألفاظها كتراكيبها مألوفة عا ينبغي أفٍ  الٌتعريفلغة 

 ىذا ادلأخذ:
ٌ  لوف ييشبو القاتم محراأل: "أنٌوبٌٍتٌ( عٌرؼ ىذا ادلدخل البػي ) -1  .(2)ادلطحوف" البي
 باض ديتد يف العضد على اإلكريد يف : "أنٌوب)الباًسليق( عٌرؼ ىذا ادلدخل  -2

 (3)"العضلة ذات الرأسُت إنسية
سفل جيعل فيها حب األمن حديد مثقوبة  قعبة": أنٌوب( عٌرؼ ىذا ادلدخل )البٌدارة -3

 .(4)"احلنطة كضلوىا حُت تبذر
 

                                                           

 .333، مرجع سابق، صقضايا المعجم العربي( الودغَتم، 1)
 .1/72للغة العربية، مرجع سابق، مادة: "ب ف ف"، ( رلمع ا2)
 .1/36سابق، مادة: "الباسليق"، الرجع ادل (3)
 .43، مادة: "ب د ر"، ادلرجع السابق (4)
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 من غالس سطراألنوع نبات من جنس " :أنٌوبعٌرؼ ىذا ادلدخل  الكثَتاء() -4
دراسات يف يف كتاب: "كردت كىذا من ادلآخذ اليت ( 1)"الفصيلة القرنية

 ".ادلعجمات العربية
الزئبق  مطهّْر عضوم مركب من " :أنٌوبىذا ادلدخل  ( عٌرؼادلًٍر كَتي كيرـك)    -5

 .(3)الكلمة قد عرٌفت دبا ىو أصعب منها كيقوؿ احلمزاكم أفٌ  (2)"والبروم
 اشتمالو على كلمات غامضة عند  -من ىذا القبيل  - كيؤخذ على ىذا ادلعجم أيضان    

ار، كغَت شجاألت، ك لفاظ الدالة على احليوانات، كالطيور، كالنباتااألتعريفو لكثَت من 
 : ذلك. كمن أمثلتها ما يأيت

 لفاظ الدالة على احليوانات:األ -أ
 حيواف: "أنٌوبكتعريف )الٌنمر(  (4)"السّنوريةجنس من الفصيلة : "أنٌوبسد( األتعريف ) -

 . ( 5)اللواحم" كريتبة السِّنَّورية الفصيلة من أرقط مفًتس
 لفاظ الدالة على الطيور:األ -ب
 (6)"الَبَجعيَّة الفصيلة من شاطئيّّ  مائي طائرا: "أهنٌ بجعية( تعريف )الب -
 (7)حجما..." الطيور أعظم كىو الصقريات رتبة من طائر: "أنٌوبتعريف )الستل(  -
 (8)احلجم..." متوسط ،النقَّاريّة الفصيلة من طائر: "أنٌوبع( تعريف )القىرٌا  -
 (9)..".الببغاوية الفصيلة من طائر: "أنٌوبتعريف ) الببغاء(  -

                                                           

 .2/777سابق، مادة: "ؾ ث ر"، رجع م رلمع اللغة العربية، (1)
(2 ،"  .2/865( ادلرجع السابق، مادة: "ادلركَت كرـك
  .166ص ( احلمزاكم، مرجع سابق،3)
 .1/17مادة: "أ س د"،   ادلرجع السابق، ( 4)
 .2/954( ادلرجع السابق، مادة: "ف ـ ر"، 5)
 .1/39، مادة: "البجعية"، بقاسالرجع ادل( 6)
 .   1/416( ادلرجع السابق، مادة: "س ت ؿ"، 7)
 .2/728( ادلرجع السابق، مادة: "ؽ ر ع"، 8)
 .1/37( ادلرجع السابق، مادة: "الببغاء"، 9)
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 شجار:األلفاظ الدالة على النباتات ك األ -ج
الباذصلانية، كالٌسوسنية، )لفاظ؛ األلفاظ الغامضة اليت ذكرت عند تعريف ىذا النوع من األكمن    

كالشفوية، كالغارية، كالصنوبرية، كالبتولية، كالنجيلية، كالبنفسجية، كالسذابية، كالشفوية(، فانظر 
 الفصيلة من صلب عظيم ا: "شجرأهنٌ برز( األيف تعريف )ى سبيل ادلثاؿ ما جاء عل

 (2)"الّسوَسنّية الفصيلة من معمَّر بصليّّ  نبات: "أنٌوبكما جاء يف تعريف )الزعفراف( ( 1)"الصنوبرية
امل أهنٌ مجيع الكلمات اليت كضع ربتها اخلط كانت غامضة، ك  فادلالحظ عليو شلا مٌت ذكره؛ إفٌ    

يف تكوف مجيع الكلمات ادلستخدمة  جدر أفٍ األفضل ك ألاذا ادلعجم، فللشرح يف مدكنة ى تفرد
معجم  حيتاج يف شرح عباراتو إىل اٌل أأظهر صفات ادلعجم اللغوم  أفٌ كاردة كمعرٌفة فيو، " الٌتعريف

 )3("آخر عند شرح مادتو اللغوية

  
 ختصار المخل للتعريف.اإلثانياً: 
، لذا كاف زلل أخذ الٌتعريفسبب القصور كالغموض يف ي ختصار ادلخلاإل شارة إىل أفٌ اإلتنبغي 

"كقد دأبت قواميسنا العربية على تداكؿ عبارات ات ادلعجمية قدديا كحديثا، الٌتعريفلكثَت من 
ّٔاـ، كقوذلم )معركؼ( ك إالا يف غاية القصور كالغموض ك أهنٌ زلفوظة تستعملها يف تعاريفها مع 

(، كىذا شلا ال تكمل بو ادلعرفة أك ال ربصل نبات -واف حي -طَت  -م: )اسم )مشهور( أك كقوذل
 (5)": "معركؼأنٌوبكمن أمثلتو؛ تعريف )العجُت( ( 4)أبدا "

خذ على بعض اقد يؤ  أنٌومثلة ادلختارة، نالحظ األادلعجم الوسيط من خالؿ  يف أنعمنا كإذا   
 :ما يأيت؛ منها على سبيل ادلثاؿ ختصار ادلخلاإلادلعتمدة على ىذا  تعريفاتو
 (6)": "اسم آلةأنٌوبىذا ادلدخل  عٌرؼ( )ادلطخة -1

                                                           

 .1/13سابق، مادة: "أ ر ز"، جع مر  رلمع اللغة العربية، (1)
 .1/394( ادلرجع السابق، مادة: "ز ع ؼ ر ق"، 2)
 . 231ـ، ص1959، 6مع العلمي العراقي، العددآّ)ادلصباح ادلنَت(، رللة  دراسات المعجمات اللغوية( مصطفى جواد، 3)
   . 333-332ق، ص، مرجع سابقضايا المعجم العربي( الودغَتم، 4)
 . 222( الرازم، مادة: "ع ج ف"، ص5)
  .2/552( رلمع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة: " ط خ خ "، 6)
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 (1)": "اسم آلةأنٌوبعٌرؼ ىذا ادلدخل ( )ادلقصلة -2
 (2)"سلحة معركؼاألنوع من : "أنٌوب( عٌرؼ ىذا ادلدخل السيف)  -3
 (3)"طَته من الدَّكاجن: "أنٌوبدجاجة( عٌرؼ ىذا ادلدخل ال) -4

 ؿ كالثاٍلكٌ األ، الحظ ادلثاؿ ختصار ادلخلاإللى ع لوقوعها ات كٌلهاالٌتعريفيؤخذ على ىذه    
السؤاؿ الذم اسم آلة" كلكن "بذكر كلمة الغطاء فقط كىي: ادلعجم الوسيط  حيث عرٌفهما

ادلعجم الوسيط لو ذكر يرل الباحث  ؛لذاالت كثَتة؟ اآللة؟ أليست اآلأٌم نوع من طرح ىنا يي 
ىذا . كالحظ ادلثاؿ الثالث ذبد أف كتامان  كامالن   الٌتعريفىذا لكاف  الٌتعريفكظيفة كٌل منهما عند 

ذكر اخلاصية عدـ  يوعلؤخذ يي لذا (، كلمة الغطاء مضافا إليها كلمة )معركؼ  ادلعجم اكتفى بذكر
 سلحة.األعن بقية  مايفرٌقوادلميّْزة للسيف ك 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/740مادة: "ؽ ص ؿ"، سابق، مرجع رلمع اللغة العربية،  (1)
  .1/468مادة: "س م ؼ"، سابق، الرجع ادل (2)
 .1/271مادة: "دج"، ادلرجع السابق،  (3)
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 : التفاوت في تعريف الكلمات المتماثلة.الّرابعالمبحث 
ات ادلعجمية بصفة عامة، ما يقع من تفاكت تعريفاهتا للكلمات الٌتعريفعلى  با يؤخذ كيعاكشلٌ 

 منط مغاير.خر على اآللة حيث تعٌرؼ بعضها على منط كبعضها ادلتماث
سبوع صلدىا متفاكتة من حيث طوذلا األكلو نظرنا إىل تعريفات ادلعجم الوسيط ألياـ    

يـو من : "أنٌوبثاء، كاخلميس، ثنُت، كالثالاإلك حد، األكمكٌوناهتا، فقد عٌرؼ كٌل من  السبت، ك 
، كعٌرؼ (2)"سبوع بُت الثالثاء كاخلميساألأحد أياـ : "أنٌوبربعاء األ، كعٌرؼ (1)"سبوعاألأىياـً 

 .(3)"سبوعاألما يلي اخلميس من أياـ ا: "أهنٌ باجلمعة 
 أفٍ  كادلنهجية الدقة ا مل تعٌرؼ على منط كاحد، كتقتضيأهنٌ ات الٌتعريفيتبٌُت من خالؿ ىذه    

 الطريقة أفٌ  الباحث كيرل كاحد، داليل حقل إىل تنتمي مادامت متماثلة الوسيط بتعريفات يعرٌفها
 يشتمل حيث من كاجلمعة ربعاءاأل تعريف منط على تعريفها ىي لفاظاأل ىذه لتعريف ادلناسبة
 .بعده الذم اليـو ذلك على يزاد كأفٍ  قبلو، الذم اليـوعلى  الٌتعريف

لفاظ الدالة على اجلهات األتعريف خذ أيضا، ما جاء يف ىذا ادلعجم عند آادل كمن ىذه   
 ربعة، حيث عرٌفها بتعريفات متفاكتة كما يظهر ذلك فيما يلي:األ

اجلهة اليت تقابل اجلىنيوب، كتكوف على مًشالك : "أنٌوب( عٌرؼ ىذا ادلدخل )الشماؿ -1
 (4)"كأنت متجو إىل الشرؽ

 (5)ادلقابلة للشماؿ"اجلهة : "أنٌوبٌرؼ ىذا ادلدخل )اجلٌنوب( ع  -2
 (6)"جهة غركب الشمس: "أنٌوب)الغرب( عٌرؼ ىذا ادلدخل  -3
 (7)"جهة شيركؽ الشمس: "أنٌوبلٌشرؽ( عٌرؼ ىذا ادلدخل ا) -4

                                                           

. 412، 256، 101، 99، 1/8 لغة العربية، مرجع سابق،رلمع ال(  1(  
.1/324( ادلرجع السابق، مادة: "ر ب ع"،  2(  
.1/135( ادلرجع السابق، مادة: ج ـ ع"،  3( 

 .1/495سابق، مرجع سابق، مادة: "ش ـ ؿ"، الرجع ادل (4)
 .1/138سابق، مادة: "ج ف ب"، الرجع ادل (5)
 .2/647"غ ر ب"،  ، مادة: مادةادلرجع السابق (6)
 .1/480سابق،: "ش ر ؽ"، الرجع ادل (7)
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ا كانت متفاكتة، أهنٌ كاحد، ك هنج ا مل تعٌرؼ على أهنٌ ات الٌتعريفمن خالؿ ىذه  ييالحظ   
 داليل حقل إىل تنتمي مادامت متماثلة الوسيط بتعريفات يعرٌفها أف يةكادلنهج الدقة كتقتضي
منط تعريف  على تعريفها ىي لفاظاأل ىذه لتعريف ادلناسبة الطريقة أفٌ  الباحث كيرل كاحد،

 ؿ.كٌ األادلدخل 
، كعلى العم    قع يف مجيع طرؽ يف ىذا الفصل كاذ كالعيوب مجيع ما مٌت ذكره من ادلآخ إفٌ فـو

 ما عدا استخداـ الصورة.  -السالفة الذكر  - فالٌتعري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



77 
 

 الخاتمة:
ج إىل رلموعة من النتائ -بعوف اهلل كمٌنو  -حث افبعد ىذه اجلولة العلمية ادلتواضعة، توصل الب

 :يأيتكالتوصيات، ديكن سردىا فيما 
 :تيةيف النقاط اآل ها؛ ديكن إمجاؿ أمهٌ النتائج أّواًل:
بعضها ك ، الٌتعريفكالشرح بيف ادلعجم الوسيط، فبعضها أساسي   الٌتعريفع طرؽ تنوٌ تقرير ب .1

اعتماد ىذا ادلعجم يف تعريف مداخلو  ككذلك، كالشرح باستخداـ الصور  اآلخر مساعد
 باستخداـ طريقة مستقلة تارة، كمصحوبة ببعض الطرؽ تارة أخرل. 

اظ الدالة على الذكات كذلك تعريف األلفل "الٌتعريفالشرح ب"مناسبة استخداـ طريقة  .2
 ادلداخل ادلشركحة ّٔا.  كثَت منلوضوح  

صيغ متعددة أثناء تعريفو لأللفاظ ادلتضادة؛ كىي: ضد، كنقيض، استخدـ ادلعجم الوسيط  .3
 مقابل. ك  كخالؼ، كتقابل

على أنواع عديدة من األمثلة التوضيحية؛ منها األمثلة احتول ادلعجم الوسيط تقرير بأٌف  .4
كاآليات القرآنية، كاألمثاؿ كاألحاديث النبوية، كاألشعار، كتعتّب األمثلة  ادلصنوعة،

التوضيحية طريقة مناسبة لتوضيح كثَت من ادلعاٍل كتقريب مفهومها للقارئ، خاصة 
 ؼ على كٌل كلمة مسعوىا كطرؽ استعماذلا.للمتعلمُت الذين يريدكف التعرٌ 

ات ادلعتمدة على الٌتعريفالتمثيلي، كغموض ات ادلعتمدة على الشرح الٌتعريفكضوح كثَت من  .5
 غَته، كما تبٌُت ذلك يف تعريف األلفاظ الدالة على األلواف كحلركة. 

كمن مثٌ  ،بشرحو مصحوبان  الن اعتمد ادلعجم الوسيط عند استخداـ الصور بإيراد ادلدخل أكٌ  .6
صور الواردة يف ال يورد صورتو ربتو مباشرة دكف إعادة كتابتو إىل جانب الصورة، كيبدك أفٌ 

ذلك على عدـ  ىذا ادلعجم كانت رلرد رسومات يدكية على شكل األبيض كاألسود، كدؿٌ 
 استفادة ادلعجم الوسيط من اآلليات احلديثة لصياغة صوره. 

حث إىل اعتبار استخداـ الصور كالرسـو من أفضل الطرؽ مناسبة لتفصيل معاٍل اتوصل الب .7
 اء الذكات كالنباتات، كاألكاٍل، كاحليوانات كغَتىا. األلفاظ ادلتشأّة الدالة على أمس
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ادلواد أك اجلذكر، كحييلو تارة إىل الكلمات، كما  على اعتماد ادلعجم عن طريق اإلحالة .8
 حييلو تارة أخرل إىل احلرؼ )الباب(. 

  دت يف ادلقدمة بوضوح هاللجنة تع مع أفٌ  -على بعض تعريفات ىذا ادلعجم  ستدرؾو يي إنٌ  .9  
 :أيتيكأىم ىذه ادلآخذ ما  -تعريفاتو 

ادلضاد، كما الشرح بم؛ كيكثر كركده عند استخداـ طريقيت الشرح بادلرادؼ ك الٌدكر  الٌتعريف -
 : ضد الوجود.و( بأنٌ العدـ)ضد العدـ، كتعريف و: أنٌ ب (الوجود)يف تعريف 

بعدـ  فاجأ، كيي اإلحالة إىل معدـك أك رلهوؿ؛ كما يف تعريف األزرؽ: ما كاف لونو الزرقة -
 كجود )الزرقة( يف مدكنة ىذا ادلعجم.

ىذا ادلعجم سواء أكاف ىذا يف حث إىل قصور بعض تعريفات ا؛ توصل البالٌتعريفقصور  -
كلمة )القامت( الواردة عند تعريف كعلى كلمات غامضة   الٌتعريفعن اشتماؿ  ان القصور نامج

 و: نوع من األسلحة معركؼ. السيف( بأنٌ تعريف )كختصار ادلخل،  االمن  ان )البٌٍتٌ(، أـ نامج
 التفاكت يف تعريف الكلمات ادلتماثلة؛ كما يف تعريف أياـ األسبوع. -

 
 :تيةها يف النقاط اآلكن إمجاؿ أمهٌ ؛ ديالتوصياتثانياً: 

يف ادلعاجم العربية بصفة عامة، كادلعجم الوسيط  الٌتعريفاالىتماـ بدراسة طرؽ زيادة  .1
ؼ على مدل قدرة ىذه الطرؽ يف توضيح كتيسَت معاٍل بصفة خاصة، كذلك للتعرٌ 

 ادلداخل للقرٌاء. 
ا توصل إليو القياـ بدراسة ادلعاجم الغربية للتعٌرؼ على طرؽ تعريفها، كاالستفادة شلٌ  .2

 الغرب من التقنيات احلديثة.
 االىتماـ بعقد ادلؤسبرات كالندكات ك كرش البحث اخلاصة بادلعاجم. زيادة .3
إىل ادلعاجم العربية بصفة عامة كادلعجم الوسيط بصفة  لنقد ادلوجوتفادة من ااالس .4

 خاصة، كمراعاهتا يف طبعاهتا اجلديدة.
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 .مالحق
 .األلفاظ لحقم .1

، قد أكرد الٌدراسةاشتمل ادللحق على منوذج من األمثلة ادلختارة يف ادلعجم الوسيط إلجراء ىذه 
 فيو الباحث تعريفها مع ذكر طريقة أك طرؽ شرحها.

 
     المدخل م

 / الشرحالّتعريف 
طريقة 

الشرح 
 الرئيسية

طريقة 
الشرح 
 الثانوية

 نوع األلفاظ

1 
 

جنس من الفصيلة السّْنَّورًيَّة،  األىسىدي 
يشمل الذكر كاألنثى، كيطلق 
على األنثى أسىدة كلىبػٍؤىة، كىو 
من الوحوش الضارية، كلو يف 

 العربية أمساء كثَتة...

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  وجد.ال ي
على 

 احليوانات.

جنس حيوانات مشهورة من  الثػٍَّعلىبي  2
الفيلة الكلبية كرتبة اللواحم 

 يضرب بو ادلثل يف االحتياؿ.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
على 

 احليوانات.
حيواف من السباع اللَّواحم،   الدُّبُّ  3

كبَت ثقيل، ديشي على أمخص 
 .أقدامو..

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.
حيواف من الفصيلة الكلبية  الذٍّْئبي  4

كرتبة الٌلواحم، كيسمى: كلب 
 البػىٌر... 

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.
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حيواف عيٍشيبّّ ثدمه من ريتبة  الزَّرافة 5
، عنقها طويل جدا، احلافريات

كرًجالىا أقصر من يديها، 
كحيمل الرَّأس يف الذَّكر كاألنثى 
قرنُت قصَتين يغطيهما اجللد، 
كلوهنا أصفر ميٍغبػىرّّ، كجسمها 
مبقَّع ببقعو كبَتة زلمرَّة أك 
مصفرٌة أك دكناء، كموطنها 

 إفريقيا...

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

ـ استخدا
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.

سبع من الفصيلة السٌنورية، بُت  الفىٍهد 6
الكلب كالنمر، لكٌنو أصغر 
منو، كىو شديد الغضب، 
يضرب بو ادلثل يف كثرة الٌنـو 
كاالستغراؽ فيو. يقاؿ: "ىو 

 أنـو من فهد". 

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.
استخداـ 

 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.

 حيواف ضخم اجلسم، من الفيل 7
العواشب الثيٌية، ذك خرطـو 
طويل يتناكؿ بو األشياء كاليد، 
كلو ناباف بارزاف كبَتاف يػيتَّخذ 

 منهما العاجي...

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

 استخداـ
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.

، كىو جنسه من الفصيلة  الًقطُّ  8 اذلرُّ
 السّْنَّوريٌة كرتبة اللَّواحم.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
 بادلرادؼ.

األلفاظ الدالة 
على 
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 احليوانات.

حيواف أىلي من الفصيلة  الكىٍلب 9
الكلبية كريتبة اللواحم، فيو 

اسة، سالالت كثَتة، ترىب للحر 
 …أك للصيد، أك للجرٌ 

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.

حيواف مفًتس أرقط من  النًَّمر 10
 الفصيلة السّْنَّورية كريتبة اللواحم.

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.
الذَّكر من الضأف. كيف ادلثل: )   اخلركؼ 11

كاخلركؼ، أينما اتَّكىأى اتَّكىأى 
على صيوؼ (: يضرب لذم 

 الرَّفاىية.

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.

جنس من فصيلة البػىقىرًيَّات  البقر 12
يشمل الثور كاجلاموس، كيطلق 

األينثى، كمنو على الذكر ك 
ادلستٍأنس الذم يتخذ للب 
.  كاحلرث. كمنو اٍلوىٍحًشيُّ

  

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.

حيوافه بػىٍرمائيّّ من رتبة  التّْمساح 13
التمساحيات كطائفة 

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 
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الزكاحف، يف شكل الضٌَّب،  
كبَت اجلسم، طويلي الذنب، 

لى ظهره قصَتي األىرجًل، ع
س  كرٍأسو كذنبو تػيٍرسه متُت كًتي
السَّالحف، مؤلف من فلوس 

 قػىٍرنية متصل بعضيها ببعض.

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

الشرح 
 التمثيلي.

 احليوانات.

الشرح  فحل الضأف يف أم ًسٌن كاف.  الكىٍبش 14
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.
الشرح  كلد الظٌبية. الغزاؿ 15

 .الٌتعريفب
استخداـ 

 الصورة.
األلفاظ الدالة 

على 
 احليوانات.

حيواف تنسب إليو الفصيلة  الفىٍأر 16
الفأريٌة من رتبة القوارض، كىو 
يشمل اجلرذ كالفأرة: أم الكبَت 

 كالصغَت... 

الشرح 
 .يفالٌتعر ب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.

محار الوحش. يقاؿ يف مثل:  االفىرى  17
 )كٌل الٌصيد يف جوؼ الفىرىا(. 

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.
ذك الصوًؼ من الغىنىًم. كيقاؿ:  الضٍَّأف 18

حلم ضأف كحلم ضأف 
 افة كالوصف.باإلض

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.



83 
 

حيواف ثديي ييؤكل حلمو كمنو  األرنب 19
الّبم كالداجن كثَت التوالد 
سريع اجلرم يداه أقصر من 
رجليو )للذكر كاألنثى( 
كاألفصح اختصاصو باألنثى 
كاخلزز للذكر كيقاؿ للذليل إمنا 

 رنب.ىو أ

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
على 

 احليوانات.

حيواف من الفصيلة الَتبوعية  الَتبوع 20
صغَت على ىيئة اجلرد الصغَت 
كلو ذنب طويل ينتهي خبصلة 
من الشعر كىو قصَت اليدين 

 طويل الرجلُت ) مج (

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
حديد بت

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.
الشرح 

 التمثيلي.

األلفاظ الدالة 
على 

 احليوانات.

الشرح  طَته من الدَّكاجن. الدَّجاجة 21
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على الطيور.

جنس طَت من اجلوامث، يطلق  الغيراب 22
على أنواع كثَتة، منها: 

اغ، األسود، كاألبقع، كالزٌ 
كالغيداؼ، كاألعصم. كالعرب 
يتشاءموف بو إذا نعق قبل 
الرحيل، فيقولوف: غراب البُت. 
كيضرب بو ادلثل يف السواد، 

؛ كالبكور، كاحلذر، كالبعد

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

الة األلفاظ الد
 على الطيور.



84 
 

 (. يقولوف: ) بكَّر بيكيور الغراب

الشرح  ذكري الٌدجاج.  الدّْيك 23
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على الطيور.

جنس طَت من اجلوامث  العيصفور 24
ادلخركطٌيات ادلناقَت، األنثى 

 عيصفورة.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على الطيور.

الشرح  ية.طائر مائي من القبيلة الوز  الّبيكة 25
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

طائر طويل العنق رمادم اللوف  احليبارل 26
على شكل اإلكزة يف منقاره 
طوؿ الذكر كاألنثى كاجلمع فيو 

 سواء.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.
الشرح 

 التمثيلي.

الدالة األلفاظ 
 على الطيور.

طائره من اجلوارح، أىعظمي من  السُّّبى  27
 الباشىًق طويل اجلناحُت.

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.
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طائر مائي شاطئيّّ من الفصيلة  البىجىعة 28
البىجىعيَّة. كرتبة شامالت 
الكٌف، طويل الساقُت كالعينق 

على الطَتاف.  كادلًنقار، صبيور
 كىو أنواع، أشهرىا األبيض.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

طائر صغَت من فصيلة الطيور  الّبًٍقش 29
النساجة كىو مثل العصفور 
أعلى ريشو أغّب كأكسطو أمحر 

 كأسفلو أسود.

الشرح 
 .الٌتعريفب
لشرح ا

بتحديد 
ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.
الشرح 

 التمثيلي.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

طائر صغَت حسن الصوت من  البيلبيل 30
فصيلة اجلوامث كيضرب بو ادلثل 

 يف حسن الصوت...

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

هوره بالليل طائر يكثر ظ البيومة 31
كيسكن اخلراب كيضرب بو 
ادلثل يف الشـؤ كقبح الصورة 
كالصوت )يستوم فيو ادلذكر 

 كادلؤنث(.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على الطيور.

الشرح  طائر مائي ذك ساقُت طويلتُت. الطُّوَّؿ 32
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

األلفاظ الدالة استخداـ الشرح طائر من كواسر الطَت قوم  لعيقابا 33
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ادلخالب مسركؿ لو منقار 
قصَت أعقف حاد البصر كيف 

 ادلثل )أبصر من عقاب(.

األمثلة  .الٌتعريفب
 التوضيحية.
استخداـ 

 الصورة.

 على الطيور.

أة 34 طائر من اجلوارح ينقض على  احًلدى
اجلرذاف كالدكاجن كاألطعمة 

ا يقاؿ: ىو أخطف من كضلوى
 احلدأة. 

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.
استخداـ 

 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

الشرح  طائر دبكة كالعصفور. الٌرىدف 35
 .الٌتعريفب

الشرح 
 التمثيلي.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

طائر كبَت اجلسم طويل العنق  النَّعامة 36
قصَت اجلناح، شديد  كالوظيف،

العىٍدك؛ كىو مركب من خلقة 
 الطَت كاجلمل...

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

طائر من رتبة الصقريات كىو  السَّتل 37
أعظم الطيور حجما إذ يبلغ 
طوؿ انبساط جناحيو قرابة 

ستوطن ادلناطق ثالثة أمتار كي
 اجلبلية ) مج (

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على الطيور.
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طائر صغَت قدر اذلدىد مرقط  الشٍّْقراؽ 38
خبضرة كمحرة كبياض كيقاؿ لو 

 األخيل كالعرب تتشاءـ بو.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 ية.الٌدالل

استخداـ 
 الصورة.
الشرح 

 التمثيلي.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

طائر من الفصيلة النقَّاريٌة،  القىرٌاع 39
متوسط احلجم، لو منقار قوم 
يقرع بو اخلشب حىت يثقبو 
ليخرج ما بو من احلشرات 
فيلتقطها بلسانو الطويل، 

)  ...كأقدامو إيالفية األصابع 
 مج (.

الشرح 
 .الٌتعريفب
لشرح ا

بتحديد 
ادلكٌونات 
 الٌداللية.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على الطيور.

طائر حسن الشكل كثَت  الطٌاككس 40
األلواف، يبدك ككأنو يعجب 
بنفسو كبريشو، ينشر ذنبو  

 كالطَّاًؽ، ) يذكر كيؤنث (

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

الفصيلة الببغاكية  طائر من الببغاء 41
يطلق على الذكر كاألنثى يتميز 
دبنقار معقوص كأربع أصابع يف 
كل رجل كلو لساف حلمي 
غليظ كمن أشهر أكصافو أنو 

 حياكي كالـ الناس ) مج (.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على الطيور.
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لٌدجاج الّبٌٌم، موطنو نوع من ا الًغٍرًغر 42
 إفريقية.

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على الطيور.

جنس مسك من الفىصيلة  البيهار 43
الفرخية لو جسم ميٍستطيل 
مفٍلطىح من اجلانبُت كمغطى 

 بقيشيور مشطيَّة صغَتة.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األمساؾ.

مسك كبَت قد يبلغ طولو ستة  تُّونةال 44
أمتار يؤكل حلمو طازجا 

 كشللحا.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األمساؾ.

جنس مسك حبرٌم كهنرٌم، يبلغ  السّْلَّور 45
طولو ثالثة أمتار، كمنو نوع  

 كالرَّعَّاد.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
 التمثيلي.

األلفاظ الدالة 
 اؾ.على األمس

ضرب من مسىىك البحر لو  اللٍُّخم 46
خيٍرطيـو كادلنشار ال ديٌر بشيء 
إال قطىعىو، كىو ادلعركؼ 

 بالًقرش.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
 التمثيلي.

األلفاظ الدالة 
 على األمساؾ.

مسك حبرم ضخم من فصيلة  القيدُّ  47
احلوت يؤكل حلمو كيؤخذ من 

 كبده زيت يتداكل بو.

الشرح 
 .يفالٌتعر ب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على األمساؾ.

جنس صغار السمك من  األىٍنشوجة 48
فصيلة الصابوغيات حيفظ 

 .كيباع معلبا

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األمساؾ.
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مسك من الفصيلة البلطية لو  البػيٍلًطيٌ  
أجساـ مفلطحة اجلانبُت، 
مغطاة بقشور ىدبية أىك 

طية، يوجد يف النيل كبعض مش
حبَتات مصر كيف ادلياه العذبو 

 بالشاـ.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األمساؾ.

مسك صغار تعاًف بادللح  الطّْرّْيخ 49
 كتؤكل.

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على األمساؾ.

الشرح  اف لو.مسك فضٌّْي دلٌاع ال أسن العىنقىد 50
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األمساؾ.

جنس مسك من الفصيلة  البىياض 51
السٌلورية يعيش يف النيل جسمو 
عار من القشور كلو زعنفتاف 

 ظهريتاف )مج(.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األمساؾ.

 سود سودا 52
  

صار لونو كلوف الفحم فهو 
 وىد، كىي سوداء...أسٍ 

الشرح 
 التمثيلي.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  نقيض األبيض...  األسود 53
 بادلضاد.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  ضٌد البياض من األلواف. السواد 54
 بادلضاد.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  أبيض.لبس ثوبا   بٌيض 55
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.
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صار أبيض. كيقاؿ: ابيٌض  ابيضٌ  56
 الوجو: سٌر كهتٌلل. 

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
 على األلواف.

57  
 األبيض

ادلٌتصف بالبياض...كيقاؿ: 
كجو أبيض: نقٌي اللوف من 

 لسواد الشائن.الكىلىف كا

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
 على األلواف.

الشرح  لوف األبيض. البياض 58
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  صار أمحر. امحرٌ  59
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

األمحر من   60
 ياءاألش

الشرح  ما لونو احلمرة. 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  لوف األمحر. احلمرة 61
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  صار أخضر. خضر 62
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

اٍخضىرَّ  63
 الشيئ

.  الشرح خىًضرى
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  ما لونو اخلضرة.  األخضر 64
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  لوف األخضر اخلضرة 65
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.
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الشرح  كاف أزرؽ. زىرًؽى  66
 .الٌتعريفب

لفاظ الدالة األ ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  ما لونو الزرقة. األزرؽ 67
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  لٌونو بالصُّفرة. صفَّرى الشيئ 68
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األلواف.

الشرح  صار أصفر اللوف. اٍصفىرَّ  69
 .الٌتعريفب

ظ الدالة األلفا ال يوجد.
 على األلواف.

ٌ  البػيٌٍتٌ  70 األمحر القامت ييشبو لوف البي
 ادلطحوف.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
 التمثيلي.

األلفاظ الدالة 
 على األلواف.

سرير ادللك. كيف التنزيل العزيز:  العرش 71
 .)كذلا عرش عظيم(

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
 ى السرير.عل

مىل عليو ادلريض أك  النػىٍعش 72 سرير حيي
ادليت. قاؿ النابغة: أمل أقسم 
عليك لىتيٍخّبىٍلّْ  أزلموؿه على 

ـي.  النعش اذلما

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
 على السرير.

ليناـ  السرير ييهيَّأي للصيب كييوطَّأي  ادلٍهد 73
 فيو.

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على السرير.

الشرح  الًقٍدر الضَّخمة. اجلىٍهمة 74
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األكاٍل.
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الشرح  أداة يتناكؿ ّٔا الطعاـ. ادلًٍلعىقة 75
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 لصورة.ا

األلفاظ الدالة 
 على األكاٍل.

من أدكات ادلائدة: أداة ذات  الشَّوكة 76
أصابع دقيقة مذبٌبة كالشوكة 

 يتناكؿ ّٔا بعض الطعاـ.

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

الشرح 
 التمثيلي.

األلفاظ الدالة 
 على األكاٍل.

إناء يشرب بو ادلاء أك النبيذ أك  القىٍدح 77
 ضلومها. 

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األكاٍل.

ًقدر أك صحن من ضلاس أك  الطٍَّنجىرة 78
 ضلوه. ) مع (. 

الشرح 
 بادلرادؼ.

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على األكاٍل.

كعاء يؤكل فيو كيثرد، ككاف  القىٍصعة 79
 ب غالبان. يػيتَّخذ من اخلش

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على األكاٍل.

قدح صغَت من اخلزؼ كضلوه  الًفٍنجاؿ 80
 تشرب فيو القهوة كضلوىا.

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على األكاٍل.



93 
 

 الٌداللية.

وه مستدير قدح من الزجاج كضل الكوب 81
الرأس ال عركة لو كىو من آنية 

 الشراب. 

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على األكاٍل.

كعاء من اخلزؼ كضلوه يؤكل  السٍُّلطانية 82
 فيو.

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدالة 
 على األكاٍل.

ةا 83 الشرح  كعاء من ضلاس لو عركتاف.  لقيٍمقيمى
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
 على األكاٍل.

ما جيلس عليو كيقاؿ: ىو مٌٍت   ادلقعد 84
مقعد القابلة...  كيف التنزيل 
العزيز )كإنا كنا نقعد منها 

 مقاعد للسمع(.

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

اـ استخد
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على مقاعد 

 اجللوس.

الشرح  مىٍقعد مينىجَّد. األريكة 85
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
على مقاعد 

 اجللوس.
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ىسىرٌة كالبشرل. الفرحة 86
الشرح  ادل

 بادلرادؼ.
 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

الشرح  اجلماؿ. احليٍسن 87
 ادلرادؼ.ب

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

ضٌد السيّْئة من قوؿ أك فعل.  احلىسىنة 88
كيف التنزيل العزيز: ) مىٍن جاءى 

 بًاحلٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري أىٍمثىاذًلىا (.

الشرح 
 بادلرادؼ.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

 ألفاظ متفرقة.

ضد احلسن، كيكوف يف القوؿ،  القبيح 89
 رة.كالفعل، كالصو 

الشرح 
 بادلضاد.

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

الشرح  خالؼ أحىبَّو. كره)الشيئ( 90
 بادلضاد.

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

الشرح  القبيحي الكرًيوي. الشَّنيع 91
 بادلرادؼ.

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

حزف )األمر  92
 فالنا(

غمَّو. كيف التنزيل العزيز: ) يا 
زيٍنكى الَّذينى أيُّها الرَّسوؿي ال حيىٍ 

 ييسارًعيوفى يف الكيٍفًر (. 

الشرح 
 بادلرادؼ.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

 ألفاظ متفرقة.

الكرب أك احلزف حيصل للقلب  الغم 93
بسبب ما ) ج ( غمـو 
كيوصف بو فيقاؿ يـو غم ذك 

 حر، كيـو غم ذك حزف.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
 بادلرادؼ.

استخداـ 
األمثلة 
 حية.التوضي

 ألفاظ متفرقة.

الشرح  احلزف كالغم يأخذ بالنفس. الكرب 94
 بادلرادؼ.

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.
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فًتة راحة للبدف كالعقل، تغيب  النـو 95
خالذلا اإلرادة كالوعي جزئيِّا أك  
كٌليِّا، كتتوٌقف فيها جزئيِّا 

 الوظائف البدنية.

الشرح 
 .الٌتعريفب

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

. يقاؿ:  السّْنة 96 النُّعاس، كىو مبدأ النـو
 أخذتو السّْنىة. 

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
 بادلرادؼ.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

 ألفاظ متفرقة.

الشرح  الوىسىن من غَت نػىٍوـ. النعاس 97
 .الٌتعريفب

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

الشرح  ضد الشجاع. اجلىباف 98
 بادلضاد.

 متفرقة. ألفاظ ال يوجد.

الشرح  اجلرمء ادلقداـ. الشجاع 
 بادلرادؼ.

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

الشرح  ضد الفراغ. الشُّغل 99
 بادلضاد.

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

الشرح  اخليليٌو. الفراغ 100
 بادلرادؼ.

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

ضد العدـ كىو ذىٍت  الوجود 101
 كخارجي. 

الشرح 
 بادلضاد.

 ألفاظ متفرقة. .ال يوجد

الشرح  ضد الوجود. العدـ 102
 بادلضاد.

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.
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الشرح  ضد الفقر. الًغناء 103
 بادلضاد.

 ألفاظ متفرقة. ال يوجد.

عضو اإلبصار لإلنساف كغَته  العُت 104
 من احليواف.

الشرح 
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

األلفاظ الدلة  ال يوجد.
على أعضاء 

 جسم
 اإلنساف.

اإًلٍصبىع  105
 كاأليصبيع

أحىد أطراؼ الكٌف أك 
 القدـ...

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدلة 
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

الرٌأس )من  106
 كٌل شيئ(

الشرح  أعاله...
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدلة  ال يوجد.
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

كىي من  من أعضاء اجلسد، اليد 107
ادلنكب إىل أطراؼ األصابع. 
كمنو يد السيف كالسّْكُّْت 

 كالفٍأس كالرَّحى...

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدلة 
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

الشرح  عضو السمع يف اإلنساف. األيٍذف األيذيف 108
بتحديد 

ادلكٌونات 
 الٌداللية.

لدلة األلفاظ ا ال يوجد.
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.
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فتحة ظاىرة يف الوجو كراءىا   الفم  109
ذبويف حيتوم على جهازم 

 ادلضغ كالنطق...

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدلة  ال يوجد.
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

عضو التنفُّس كالشَّم؛ كىو اسم  األىٍنف 110
نًخرىين كاحلاجز. 

ى
 ّٓموع ادل

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدلة  ال يوجد.
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

مقٌدـ كلّْ شيئ، يقاؿ: ...  الصٍَّدر 111
صدر اإلنساف: اجلزء ادلمتد من 
 أسفل العنق إىل فضاء اجلوؼ.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدلة  ال يوجد.
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

الشَّفة)شفة  112
 اإلنساف(

م اجلزء  اللحمي الظاىر الذ
 يسًت األسناف...

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدلة  ال يوجد.
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

ما يطأ األرض من رجل  القىدىـ 113
اإلنساف؛ كفوقها الساؽ، 
فًصل ادلسمى 

ى
كبينهما ادل

الرُّسغ....كيقاؿ: قدـ صدؽ 
...  كقدـ كـر

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدلة 
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

مىفًصل ما بُت الساعد كالكٌف،  الرٍُّسغ 114
 كالساؽ كالقدـ.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدلة  ال يوجد.
على أعضاء 
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جسم 
 اإلنساف.

ما بُت ادلًٍرفىق كالكىفّْ من أعلى  الساعد 115
 ) مذكَّر (. 

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

األلفاظ الدلة 
على أعضاء 

جسم 
 نساف.اإل

رًفق 116
ى
الشرح  مىٍوًصل الذراع يف العضد. ادل

 .الٌتعريفب
األلفاظ الدلة  ال يوجد.

على أعضاء 
جسم 

 اإلنساف.
البىٍطن )من  117

 كٌل شيئ(
ٍوفيو. الشرح  جى

 بادلرادؼ.
األلفاظ الدلة  ال يوجد.

على أعضاء 
جسم 

 اإلنساف.
ما فوؽ الرُّكبة إىل الوىرًؾ. )  الفىٍخذ 118

 . مؤنث (
الشرح 

 .الٌتعريفب
األلفاظ الدلة  ال يوجد.

على أعضاء 
جسم 

 اإلنساف.
موصل أىسفل الفىًخذ بأعلى  الرُّكبة 119

الٌساؽ. كييقاؿ: مها كىريٍكبىيتى 
 البعَت: متساكياف.

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدلة 
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.
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ٍيطية تظهر على جلد زكائدي خى  الشعر 120
 اإلنساف كغَته من الثدييات،

كيقابلو الريش يف الطيور، 
كاحلراشيف يف الزكاحف، 

 كالقشور يف األمساؾ.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدلة  ال يوجد.
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

الشرح  مادة قرنيَّة يف أطراؼ األصابع. األيٍظفور 121
 .الٌتعريفب

استخداـ 
 الصورة.

أللفاظ الدلة ا
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

الرقبة. كىي كصلة بُت الرأس  العينيق 122
 كاجلسد. 

الشرح 
 بادلرادؼ.

الشرح 
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدلة  ال يوجد.
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

الظَّهر)من  123
 اإلنساف(

الشرح  مؤخَّر الكاىل إىل أدٌل العجيز.
 .الٌتعريفب

دلة األلفاظ ال ال يوجد.
على أعضاء 

جسم 
 اإلنساف.

عال كارتفع... كيقاؿ: فالف  طاؿ 124
 طيوىاؿ: ال تطولو الطّْواؿ.

الشرح 
 بادلرادؼ.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على األفعاؿ 

 ادلاضية.
الشرح  ضٌد طاؿ. قصير 125

 بادلضاد.
األلفاظ الدالة  ال يوجد.

على األفعاؿ 
 ادلاضية.
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، كعىلٌي.  عال 126 ارتفع. فهو عاؿو
 .  كيقاؿ: عال النهاري

الشرح 
 بادلرادؼ.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على األفعاؿ 

 ادلاضية.
الشرح  عال. ارتفع 127

 بادلرادؼ.
األلفاظ الدالة  ال يوجد.

على األفعاؿ 
 ادلاضية.

عظم كجسم. كيقاؿ: كّب  كّبي  128
 ر. األمر. فهو كبَت، ككيبىا

الشرح 
 بادلرادؼ.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على األفعاؿ 

 ادلاضية.
قلَّ حجميو أك ًسٌنو. فهو  صىغيرى  129

 صغَت.
الشرح 

 .الٌتعريفب
األلفاظ الدالة  ال يوجد.

على األفعاؿ 
 ادلاضية.

بقي )  130
 الشيئ(

الشرح  دىاـ كثبىت.
 بادلرادؼ.

ة األلفاظ الدال ال يوجد.
على األفعاؿ 

 ادلاضية.
. داـ 131 الشرح  ثػىبىتى

 بادلرادؼ.
األلفاظ الدالة  ال يوجد.

على األفعاؿ 
 ادلاضية.

. كيقاؿ: ثبت بادلكاف:  ثبت 132 استقرَّ
 أىقاـ.

الشرح 
 بادلرادؼ.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على األفعاؿ 

 ادلاضية.
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تنزيل العزيز: جىٌود تالكتو. كيف ال رتَّل 133
 ) كىرىتًّْل القيٍرآفى تػىٍرتًيالن (.

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على األفعاؿ 

 ادلاضية.
الشرح  ضدُّ قػىريب. بعد 134

 بادلضاد.
األلفاظ الدالة  ال يوجد.

على األفعاؿ 
 ادلاضية.

دنا. فهو قريب. كيقاؿ: قػىريب  قرب 135
 ب إليو.منو. كقر 

الشرح 
 بادلرادؼ.

استخداـ 
األمثلة 

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على األفعاؿ 

 ادلاضية.
الشرح  قرب. دنا 136

 بادلرادؼ.
األلفاظ الدالة  ال يوجد.

على األفعاؿ 
 ادلاضية.

اجلهة اليت تقابل اجلىنيوب،  الشّْماؿ 137
كتكوف على مًشالك كأنت 

 متجو إىل الشرؽ.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
 بادلضاد.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
على 

 اجلهات.

الشرح  جهة غركب الشمس.  الغىٍربي  138
 .الٌتعريفب

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
على 

 اجلهات.
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جهة شيركؽ الشمس. كشجرة  الشٍَّرؽي  139
شرقية: تطلع عليها الشمس 

 من شركقها إىل نصف النهار.

الشرح 
 .الٌتعريفب

استخداـ 
ة األمثل

 التوضيحية.

األلفاظ الدالة 
على 

 اجلهات.
اجلهة الَّيًت تقابل الشَّماؿ  اجلىنيوب 140

كتكوف على ديينك كأىنت متجو 
ًإىل الٌشرؽ. كػ ريح هتب منها. 
كيقاؿ: رحيهما جىنيوب: إذا  
كانا متصافيُت. ) ج ( 

 جنائب.

الشرح 
 .الٌتعريفب

الشرح 
 بادلضاد.

األلفاظ الدالة  ال يوجد.
على 

 هات.اجل
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