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آله وصحبه طؾى و ،العالؿقن، وصؾى اهلل وسؾم وبارك طؾى كبقـا محؿد الحؿد هلل رب  

 :أما بعد ،أجؿعقن

 -بؿصطؾحات كثقرة، وتـطق طؾومه القومَ  ا يؿوج بالتخصص يف كل شلنٍ ؿً ـفنن طالَ 

تؾك الؾغات  ةبؿعرف م تؾك االصطالحات، واالطتـاءإلى تػف  تشتد فقه حاجة الؿثؼف 

ا أن يؽون له اتصال الخاصة لؽثقر من طؾوم الحقاة وفـوهنا، فنذا كان ذلك الؿثؼف حريًص 

مسائل  بشلن فؽري وسقاسي واقتصادي، وشئون اجتؿاطقة وفؾسػقة وتربوية، ويتعامل مع

من اصطالحات  -طؾى األقل- أن يستوطب الشائع -بد الو- طؾقهفنكه ؛ قاكوكقة، أو تاريخقة

  تؾك العؾوم والػـون.

بقن الحضارات  ةولذا ففي أدوات مشرتك ؛والؿصطؾحات بؿثابة قوالب الؿعاين

لؾتعبقر طن التوجفات واألفؽار والؿؼاصد والؿذاهب يف مختؾف  ؛والؾغات والؿجتؿعات

 العؾوم والػـون.

إلى معرفة مراد أصحاب تؾك  -ة باألمسماس   كؿا كاكت- اة القوم وغدً والحاجة ماس  

 ديـقة!، أو ستثـى من ذلك طؾوم دكقوية، ال تُ العؾوم بؿصطؾحاهتم

غقرهؿا ال بد ، أو الطب، أو كتب الـحون قرأ مَ  فنن  : »♫ قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

ف، وكذلك من قرأ أن يعرف مراد أصحاهبا بتؾك األسؿاء، ويعرف مرادهم بالؽالم الؿمل  

وبالجؿؾة فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ... كتب الػؼه، والؽالم، والػؾسػة، وغقر ذلك

هو الـطق الذي ال بد  ة لؽل أمة، ويف كل لغة؛ فنن معرفتفا من ضرورة التخاصب الذيماس  
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«مـه لبـي آدم
(1)

. 

فنن  ،بؿصطؾحات شائعة يف العؾوم التي يؼرأ فقفاإلى اإللؿام كؿا يحتاج الؿثؼف و

 ،وتاريخفا ،ق بتؾك الؿصطؾحاتإلى طؾم معؿ   -من باب أولى- الؿتخصص يحتاج

  وتطورها يف العؾوم.

كه ال حقاة لؿصطؾحاهتا، وإاريخ العؾوم تاريخ إن ت: »♫يؼول الشقخ بؽر أبو زيد 

دوهنا، وَطَؾؿقة االصطالح يف العؾوم كَعَؾؿقة االسم طؾى الؿولود يف إيضاح ـلعؾم ب

بعده ، أو ؾم أن مصطؾحات كل طؾم توجد معهوقد طُ ، د الؿػفومـالؿؼصود، وتحدي

فتتم طؾى أساس من العالقة بقن  ؛بالضرورة، فقسعى العؾؿاء حقن وجود الشيء إلى تسؿقته

«ؾغة واالصطالحال
(2)

. 

أمة اإلسالم سائر األمم يف وضع طؾم االصطالح، والدطوة إلى العـاية ولؼد سبؼت 

ف جابر بن حقان ـ  به، والتصـقف فقه من الؼرن الثاين الفجري، فػي العؾوم التجريبقة َص 

إلقه سبق ا لم يُ ، جؿع فقه مصطؾحات الطب والؽقؿقاء جؿعً (الحدود) :كتاب هـ(022 )ت

 هـ(200 الرازي )ت أحؿد بن حؿدان الشرطقة والعربقة اطترب قبل، ويف الؿصطؾحاتمن 

 ، ويف طؾم الؿـطق(العربية الزينة يف الكلمات اإلسالمية) :من صـف يف جؿعفا كتاب أوَل 

، ويف الػؾسػة صـف (األلفاظ المستعملة يف المنطق)كتابه  هـ(223 )تصـف الػارابي 

بن طقسى ا، ويف طؾم الـحو صـف طؾي (الحدود والرسوم) :كتاب هـ(202)تالؽـدي 

ـقت بجؿع جدت الؿصـػات التي طُ وُ ، ثم (الحدود يف النحو) :كتاب هـ(233 )تماين الر  

هـ( كتابه 233 )تاهلل الخوارزمي  مصطؾحات العؾوم يف مصـف واحد، فصـف اإلمام أبو طبد

                                      

 (.11 -94( الرد عىل املنطقوني، البن توموة )ص(1

 (.1/191زيد ) و( فقه النوازل، لبكر أب(2
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تتابعت مصـػات أئؿة اإلسالم يف تدوين مصطؾحات العؾوم حتى يوم الـاس ، ثم (مفاتيح العلوم)

 هـ(.5513 )ت فاكوي الفـديتلؾ (كشاف اصطالحات الفنون) :كتاب :ومن آخرهاهذا، 

كة حتاج به يف العؾوم الؿدو  أكثر ما يُ  إن: »-يف سبب تللقػه كتابه الؿشفور -قال التفاكوي

جة إلى األساتذة  ا به، إذا خاص   طؾم اصطالًحا فنن لؽل هو اشتباه االصطالح؛والػـون الؿرو 

، فطريق طؾؿه دلقاًل ، وال إلى اكؼسامه سبقاًل لم ُيعؾم بذلك ال يتقسر لؾشارع فقه االهتداء إلقه 

«إلى الؽتب التي جؿع فقفا الؾغات الؿصطؾحة، أو إما الرجوع إلقفم
(1)

. 

طدد من الدول اإلسالمقة بنصدار ويف العصر الحديث اطتـت الؿجامع الؾغوية يف 

والعؾوم  ،واالقتصادية ،السقاسقةو ،قةكوالؼاكو ،معاجم طربقة لؿصطؾحات العؾوم التجريبقة

  عصرية، وهؽذا يتجدد التصـقف كؾؿا كشلت اصطالحات يف معارف وطؾوم حديثة.ال

ا الشباب حقن يطالعون صحػً الؿثؼػقن وأن بعض  :ومن جوانب أهمية هذا الموضوع

يتوقػون أمام مصطؾحات  ،يتابعون فضائقات وأحاديث متـوطة يف مجاالت كثقرة، أو سق ارة

مؿا  ؛فال يتعرفون طؾى مدلولفا ،ولؾؿمرخقن أخرى، ولؾؼاكوكققن تارة ثالثة ،لؾساسة تارة

األمقة هبذه الؿصطؾحات مؿا يعقن طؾى االكدماج يف  وإزالةُ  !دهم يف متابعة شلن جاديزه  

 ة، وحسن التعاصي مع مستجدات كثقرة.الػفم يف قضايا حال  وة، مشاريع جاد

الدطاة إلى اهلل أحوج الخؾق لؿخاصبة الـاس بؾساهنم الذي به يتؽؾؿون، وهذا يتطؾب و

بتعبقراهتم وداللة األلػاظ والؿصطؾحات فقؿا بقـفم، ودطوة أهل كل طؿل وتخصص  معرفةً 

مؿا يؼرب الدطوة إلى الؿدطوين، ويشد اكتباه الؿخاصبقن،  ؛بؾغتفم ومصطؾحاهتم الػـقة

 . ، ويذلل صريق الحق إلى الـػوسالداطقة لفذه الطريؼة يػتح له مغالقق الؼؾوب وإتؼانُ 

                                      

 (.1/1( كشاف اصطالحات الفنون، للتهاىوي )1)
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ي يف وإذا كاكت الدطوة إلى اهلل يجب أن تواكب تطورات كل طصر، ويحسن أهؾفا التلت  

أن يؽون الداطقة متسؾًحا بثؼافة مجتؿعه يف  :دطوة كل فئات الؿجتؿع؛ فؿن األهؿقة بؿؽان

مختؾف الؿجاالت، فال يجُؿل بالداطقة أن تغقب ثؼافته طن معرفة مصطؾحات الساسة، 

والؿثؼػقن، وال يؾقق به أن يجفل لغة العصر اإلطالمقة، ومعاين  ،واألدباء ،والؿػؽرين

 ا. ا وقاكوكق  الؿصطؾحات الشائعة يف مجتؿعه إداري  

إلى اهلل يف قوله  ةداخل يف البصقرة التي أمر اهلل هبا الدطاالوطي واإلدراك هذا  مثلو

 .[523]يوسف:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ﴿تعالى: 

ما يؿؽن أن يعرف باإلسؼاط  :يف مصطلحات خاصةالخطيرة ومن الجوانب 

إذ ما من شك أن الؿصطؾحات تحؿل رسائؾفا الػؽرية  ؛الؿصطؾحي والخداع الؿصطؾحي

 جاكب إطالمي!، أو ؼت بعؾم تؼـيعؾ  تحتى لو  ،مع مضامقـفا الثؼافقة

ال سقؿا يف  ،الؿصطؾحات ة بعضوهـا يتحتم الػحص طن دالالت وتاريخ وسؿع

 وكحوها. ...والسقاسي والػؾسػي واأليديولوجيالجاكب الػؽري 

مراطاة السقاقات التاريخقة والحضارية لؿصطؾحات معقـة،  :ومن األهمية بمكان

بقن الؿجتؿع الغربي والؿجتؿع الشرقي  ،والتشريع، والشارع ،الشريعة :اتكؿصطؾح

 ،ولـبقه بالرسالة ،والبون شاسع بقن مجتؿع يدين هلل بالوحداكقة ،إذ الػارق واسع ؛الؿسؾم

 ،ؿع طاش يف ضل طؼائد اكحرفتتمجا وسـة، وويعقش يف إصار من مرجعقة الشريعة كتابً 

 أخرى!! تارة وأفؽار اكطؿست بسبب الجفل تارة وخرافات الؽـقسة

والسقاسة وغقرها مصطؾحات كثقرة تعؽس بقئاهتا  ،وهؽذا سـجد يف االقتصاد

ش تؾك عِ خرى لم تَ وإن تشاهبت يف ألػاضفا مع ألػاظ مجتؿعات أ ،اوخصوصقاهت

 الخصوصقات!
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لتؽون واسعة فضػاضة  ؛فنن مصطؾحات كثقرة قد غؿضت داللتفا طن طؿد :وأخيًرا

د من ية داللتفا إلى من يرويدير دف   ،يحولفا إلى حقث شاء من الجفات ضٍ بقد مغرِ  مطواطة

ب به رلقحا ؛الغرب القوموال أدل طؾى ذلك من مصطؾح )اإلرهاب(، الذي يستعؿؾه  العباد!

 !!الشرق بلسره

 طداء بسبب مااألج لفا رو  من استعؿال مصطؾحات يُ  اأن يحذروالؿثؼف وطؾى الداطقة 

ما تتضؿـه من مخالػات شرطقة، فنذا كان ال يعرف معـاها ، أو لفا من دالالت سؾبقة

ومغزاها فربؿا استعؿؾفا يف غقر موضعفا تارة، وربؿا استعؿؾفا يف معاكقفا الػاسدة تارًة 

والصراع  ،القوم من أبرز أدوات الغزو الػؽري أخرى، خاصًة وقد أصبح طؾم االصطالح

 الحضاري بقن األمم. 

لقؼوم  ؛به جاء هذا الؽتابالـا ةوالداطق ،والـاشئ الشاب ،ولـػع الؿثؼف الؿعاصر

تؿع يف كل الجسور مع لسان الؿج ػؼود يف صـاطة الوطي، وبـاء الثؼافة، ومدبواجب م

ومروًرا بلهم  ،هبا وبالغتفااالؾغة وآدطؾوم مصطؾحات ن م اتخصصاته الحق ة، بدءً 

 العؾوم والػـون التخصصقة الؿعاصرة!مصطؾحات واكتفاء بلهم الؿصطؾحات الشرطقة، 

وإحصاء ألهم  فؼد جرى استؼراءٌ  :ولتحقيق مقصود هذا الكتاب على وجه أكمل

ألهم ما يشقع يف الحقاة العامة من هذه  فرزٌ ، ثم الؿجاالت الؿفؿة يف حقاة الـاس القوم

كػسه الؿرئقة وما يجد اإلكسان ، أو ، سواء يف وسائل اإلطالم الؿطبوطةتاالصطالحا

ا، وبعد إطداد تؾك الؼوائم ا ومعؾوماتق  ا لؾتعامل القومي معه يف الحقاة الؿعاصرة ثؼافق  مضطر  

ةُ ج بعضفا وإفراد بعض آخرمن الؿجاالت، ومراجعتفا، ودم   تؾك الؿجاالت  ، جاءت طد 

، أو بحسب الؼارئ -شقوًطا رل إلى إحصاء مصطؾحاهتا األكثؼِ كتُ ا، ثم مجااًل  طشرَ  تسعةَ 

البحث إلى أمور ال تجري يف الحقاة   تـحرف وجفةلئال   ؛-الؿتابع العادي، أو الؿثؼف

 ال تػقد غقر الؿتخصص.، أو العامة
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 ،وطؾم تدل طؾى معاين تؾك االصطالحاتدت مراجع أساسقة يف كل فن ؿِ طتُ اثم 

 طقدتأُ ثم  ومن ؛بت مرامقفاطِ وؿت معاكقفا، واستُ ِض ففُ  ،وتػتح باب الػفم لتؾك العبارات

ؿتخصص، ولقسفل ففؿفا لعامة الدطاة والؿثؼػقن والشباب، وقد الغقر لصقاغتفا بؿا يؼرهبا 

 ؛فـوهنا وطؾومفاع بعض تؾك الؿصطؾحات من الؿتخصصقن يف راَج اقتضى األمر أن تُ 

 لضؿان طدم االكحراف والخطل يف بقاهنا!

 ،لتؽون بؿثابة التذكرة ؛كر الؿراجع العؾؿقة خؾف كل قائؿة مصطؾحقةذِ  ؿدواطتُ 

 لالستزادة والتوثقق بلسؾوب طؾؿي مـفجي! ؛والتوصئة

ل ببقان كؼدي لفا،  ذلك يف ووكان من خطة تحرير معاين تؾك الؿصطؾحات أال تحؿ 

األغؾب، رطاية لالختصار من جفة، ورغبة يف أال يخرج الؽتاب طن مؼصوده الثؼايف األطم 

 الؿـاسب لعؿوم الدطاة والؿثؼػقن الشباب.

طؾى أن مصطؾحات معقـة بؿجرد أن يتعرف الداطقة الؿثؼف طؾى مضؿوهنا الحؼقؼي 

 وتظفر له جواكب كؼدها. ،يؼف طؾى طوارها

قائؿة يف فـون وطؾوم كثقرة، وبعض هذه  ةَ طشر تسعَ  :هذا وقد تضمن الكتاب

ية ذلك العؾم، فنكه وف الؿصطؾح من زاعر  وطـدها يُ  ،الؿصطؾحات قد يتؽرر يف طؾؿقن مثاًل 

تؽون له ، أو كؿصطؾح )الربجوازية( مثاًل  ،وأخرى اجتؿاطقة ،ية فؽريةوقد تؽون له زا

ة ن له زاوية فؾسػقتؽو، أو (اإلمرباصورية)كؿصطؾح ، وأخرى سقاسقة ،زاوية تاريخقة

أما ما كان من الؿصطؾحات متؽرًرا بـػس ، (الواقعقة)مثل مصطؾح  ،خرى ديـقة مثاًل أو

يحال إلى ذلك التعريف يف سائر ، ثم باإلشارة إلقه يف طؾم ما فنكه ُيؽتَػى ،داللته ومعـاه

 مواصن وروده.
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وهي كظرية  (األبستؿولوجقا) :مثل ،وقد يعرب بالؿصطؾح األجـبي بعد تعريبه لشفرته

 .، أو طؾم اإلكسان، وهو طؾم االجتؿاع(األكثروبولوجقا)، أو الؿعرفة

الؼوائم ورتبت  ،ا داخل كل قائؿة مصطؾحقةألف بائق   الؿصطؾحات مرتبةً  وقد جعؾت

 .ا يف الؽتابألف بائق  

، األهؿقةيف جدت ال تداكقفا وُ وأخرى ، فؼد تؽون هـاك مصطؾحات غابت :ويف الختام

تتػاوت يف  ، وهذا مؿاطؾوم تؿس الحاجة إلى بقان معاين مصطؾحاهتا لم تذكر أصاًل أو 

، أو معـى مصطؾح طتطوير، كؿا هو مػتوح لضب، أو والباب مػتوح لـصح ،تؼديره األكظار

 ؛ لتثؼقف الشباب!تحريره، وحسبـا أهنا محاولة تػتح الباب

طؿوم وبعبارات أجود، واهلل تعالى هو الؿسئول أن يـػع هبا  ،بعفا محاوالت أكؿلت  وتَ 

 العالؿقن. إكه جواد كريم، والحؿد هلل رب   ؛الشبابالؿثؼػقن والـاشئة من الدطاة و
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 املصطلحات القرآىية - 3
 
 

  اإلجازة: -3

اإلذن من الشقخ لتؾؿقذه يف رواية مروياته ومسؿوطاته من الؼرآن الؽريم، برواياته 

طؾى الصػة الؿثؾى من اإلتؼان ، ♀وقراءاته، بسـده الؿتصل إلى رسول اهلل 

 والضبط.

 أجساء القرآٌ: -2

م إلى حزبقن، وكل حزب يـؼسم إلى أربعة أرباع،  الجزء من الؼرآن هو: قطعة مـه تؼسَّ

ثؿاكقة أرباع، والؼرآن الؽريم ثالثون جزًءا، وستون حزًبا، ومائتان وأربعون فالجزء: 

ئ الؼرآن قديًؿا: أثالًثا، وأرباًطا، وأخؿاًسا،  ربًعا، وتجزيئ الؼرآن أمر اجتفادي، فؼد ُجزِّ

  .تسفقاًل لتالوته وحػظه ومراجعته وأسداًسا، وأسباًطا، وأثؿاًكا، وأتساًطا، وأطشاًرا؛

 :أحكاو القرآٌ -1

ت آيات  األحؽام الػؼفقة العؿؾقة الؿستػادة من آيات األحؽام يف الؼرآن الؽريم، وقد ُطدَّ

 األحؽام فبؾغت خؿسؿائة آية.

 آخر ما ىسل: -1

 :قوله تعالى ؾف يف آخر ما كزل من الؼرآن طؾى أقوال، من أشفرها وأرجحفااختُ 
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 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿

 .[182]البؼرة: 

 اليسول:أشباب  -1

مبقِّـة لحؽؿه أيام وقوطه، ومن الؼرآن ما ، أو اآليات متحدثًة طـه، أو هو ما كزلت اآلية

سمال، وهذا وارد يف آيات التشريع واألحؽام ، أو كزل ابتداًء، ومـه ما كزل طؼب حادثة

 كثقًرا.

 االشتعاذة: -1

؛ امتثاًًل أطوذ باهلل من الشقطان الرجقم  قول قارئ الؼرآن يف بداية الشروع يف الؼراءة:

هي و ،[88]الـحل:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ :لؼوله تعالى

 مستحبَّة بليٍّ من صقغفا الواردة، ولقست اًلستعاذُة آيًة من الؼرآن الؽريم.

 اإلشرائيليات: -7

ُثوا َعْن »روايات طن بـي إسرائقل، والؿؼصود: القفود والـصارى، ويف الحديث:  وَحدِّ

«َبنِي إِْسَرائِوَل َوََل َحَرج
(1)

ِِ وَ ََل »: -أيًضا- ، وفقه ََب َل اككِ ْْ ََ وا  ُُ دِّ ََ ُُ م،   ُْ ُبو َكذِّ ُُ ََل 

ْىِزَل إَِكْونَب بهلل،وُوكوا: آمنَّب ب َُ «ومب 
(2)

. 

 أمساء القرآٌ: -8

وأوصاف تشريػقة، بؾغت بجؿؾتفا طـد بعض العؾؿاء  ،لؾؼرآن الؽريم أسؿاء توققػقة

مائة، ما بقن اسم ووصف، ومن أشفرها: الؼرآن، والػرقان، والؽتاب، والذكر، 

 والتـزيل، وغقرها.

                                      

 (.3461أخرجه البخاري ) (1)

 (.4485أخرجه البخاري ) (2)
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 أصول التفصري: -9

واًلصالع طؾى معاكقه، والتؿققز بقن  ،األسس والؼواطد التي ُتؾَتزم لػفم كتاب اهلل

الؿؼبول والؿردود من أقوال الؿػسرين، وأوجه الرتجقح بقن ما تحتؿؾه اآليات من 

 الؿعاين.

 إعجاز القرآٌ: -31

يف رسالته، بنثبات طجز الجن واإلكس طن  ♀إقامة الرباهقن طؾى صدق الـبي 

 واستؿرار البواطث معارضته، واستؿرار التحدي إلى يوم الـاس هذا، مع توفر الدواطي

وله أكواع كثقرة يف  ،[12]البؼرة: ﴾ ائ ائ ەئ ەئوزوال الؿواكع، قال تعالى: ﴿

 تشريعاته، وبقاكه، وأخباره الؿاضقة والالحؼة، وطؾومه الؾغوية، والؽوكقة.

 أٍل القرآٌ: -33

هم الؿممـون به، الؿتبعون ألحؽامه، العامؾون بآدابه وبقـاته، الحافظون آلياته وحدوده، 

الذين يتؾوكه حق تالوته، وهم خقر هذه األمة، يعَؾؿوكه ويعؾِّؿوكه؛ ولذا ففم أهل اهلل 

 ته.وخاصَّ 

 األوراد: -32

يف تالوته ، أو لؾقلرد، ويؼصد به: الجزء الذي يؾتزمه الؼارئ، سواء يف ققام اجؿع وِ 

 ؛ ألن الؼرآن يروي الؼؾوب الظؿلى.تشبقًفا له بؿورد الؿاء رًداي وِ ؿِّ وترتقؾه، وُس 

 أول ما ىسل: -31

چ چ چ ڇ ڇ هي اآليات الخؿس األُول من سورة العؾق، وهي قوله تعالى: ﴿

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ ڇ

 سورة الؿدثر.كزل باقي السورة بعد كزول ، ثم [4 -2]العؾق:
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 ة:ـآي -31

جؿؾة من الؼرآن ذات مبدأ ومؼطع مـدرجة يف سورة، وكل سورة تتؽون من طدة آيات، 

 األمر العجقب.، أو العالمة :وقد تليت اآلية يف الؼرآن بؿعـى

 البصنلة: -31

طـد ابتداء التالوة من أول السور، ويستحب  (╝)قول الؼارئ: 

 اإلتقان هبا إًل طـد افتتاح سورة التوبة.

 تأويل القرآٌ: -31

الحؼقؼة التي يرجع إلقفا الؽالم؛ فنن ، أو يطؾق ويراد به أمور، مـفا: تػسقر الؼرآن الؽريم

َؼه يف الواقع.   كان الؽالم صؾًبا كان تلويُؾه فعَؾه، وإن كان الؽالم خربًا كان تلويُؾه تحؼُّ

 ع بالقرآٌ:ـُتـعَتـَـّالت -37

ؾج  . هاتجويدصػاهتا، وأحؽام ، وصعوبة الـطق بالحروف من مخرجفا، مع مراطاة التَّؾجُّ

 التجويد: -38

ه، من الصػات األصؾقة  ه ومستحؼَّ إططاء كل حرف من حروف الؼرآن لدى الؼراءة حؼَّ

 طؾم األداء.، أو تؽؾُّف، ويسؿى طؾم تالوة الؼرآن الؽريم، أو والعارضة، دون إسراف

 التدبر: -39

معاين دًلًلت آيات الؼرآن الؽريم؛ بغقة اًلكتػاع هبداياته، والعؿل التلمل العؿقق يف 

 .، والتلدب بآدابهبلحؽامه وطظاته

 الرتتيل: -21

ل يف قراءة آيات الؼرآن، بنشباع الؿدود والغـن وغقرها، ففو تجويد  ل والتؿفُّ الرتسُّ

 الحروف ومعرفة الوقوف.
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 ترمجاٌ القرآٌ: -23

ْهُه يف » بؼوله: ♀، دطا له الـبي ¶طبد اهلل بن طباس الصحابي هو  ُهمَّ َفقِّ اكلَّ

ََّْيِويَل  ْمُه اك يِن، وعلِّ «اكدِّ
(1)

. 

 ترمجة القرآٌ: -22

د هبا ترجؿة معاين آيات الؼرآن؛ إذ ترجؿة الؼرآن الؽريم غقر مؿؽـة؛ لؽون الؼرآن ؼَص يُ 

تػسقًرا لؾؼرآن كتاًبا معجًزا بؾغته التي أكزل هبا، وهي العربقة. فالرتجؿة ًل تعدو أن تؽون 

 الؽريم بغقر العربقة.

 الرتجيع يف القرآٌ: -21

قال:  ◙والخشوع، طن طبد اهلل بن مغػل  تحسقن الصوت به مع التلين والتمدة

وهي تسقر به، وهو يؼرأ سورة  -َجَؿؾِهأو  -يؼرأ وهو طؾى كاقته ♀رأيت الـبي »

ع -من سورة الػتحأو - الػتح « قراءًة لقِّـًة، يؼرأ وهو يرجِّ
(2)

. 

 :لقرآٌباتفصري القرآٌ  -21

الؼرآن أن يؽون بؼرآن مثؾه، فآية قد تبقِّن معـى آية مجؿؾة، بقان معاين أحسن صرق 

د آية مطؾؼة، وثالثة تخصص طؿوم آية غقرها، وهذا الضرب من التػسقر مـه وأخرى تؼقِّ 

، [2 -1]الطارق: ﴾ٻ ٻ پ پ پپ ڀ﴿ما هو توققػي، كؼوله تعالى: 

 [4]الطور:  ﴾ھ ھ﴿لؼوله تعالى:  ◙ومـه اجتفادي، كتػسقر طؾي 

[21]األكبقاء:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆۈبالسؿاء؛ لؼوله تعالى: ﴿
(3)

. 

                                      

 (.2397أخرجه أمحد ) (1)

 (.794) (، ومسلم5447أخرجه البخاري ) (2)

 (.21/567تفسري ابن جرير ) (3)
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 التفصري املوضوعي: -21

تػسقر اآليات من سوٍر شتَّى، متعؾؼٍة بؿوضوع واحد، يف سقاق واحد يجؿع أصراف ذلك 

 الؿوضوع ومتعؾؼاته الؿختؾػة.

 التفصري باملأثور: -21

 الؼرآن بالؼرآن، والسـة، وأقوال الصحابة والتابعقن.بقان وإيضاح وهو 

 التفصري باملعقول: -27

الؼرآن بؿا تؼتضقه العؾوم التي يستؿد مـفا التػسقر، كعؾوم الؾغة العربقة، بقان معاين 

 واألصول، يف ضل ما تؼرر من أصول الدين ومؼاصد الشرع.

 التفصري: -28

راكقبه، ومن أهم أكواطه: التػسقر بالؿـؼول بقان معاين مػردات الؼرآن الؽريم وت

 .(الرأي)، والتػسقر بالؿعؼول (الؿلثور)

 التلقني: -29

تؾؼي الؼرآن الؽريم من الؿؼرئ من لػظه وقراءته، وهو أكؿل صرق التؾؼي، وطن صريؼه 

 ♠الؼرآَن طن جربيل  ♀ى الـبي تؾؼَّ 
ُّ

ن الـبي الصحابَة  ♀، كؿا لؼَّ

 الؼرآَن. ╚

 تيكيض القرآٌ: -11

خالف و ،ياته يف صالة واحدة، واألول جائزآ، أو مخالػة الرتتقب بقن سور الؼرآن

 األولى، والثاين حرام.
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 مجع القرآٌ: -13

وجؿعه يف الؽتب سطوًرا  حػًظا.أحد أمور ثالثة: جؿعه يف الصدور  :يطلق ويراد به

وهذا الجؿع الصويت مؿا تؿقز به العصر الحديث،  ا.وجؿعه يف اآلذان صوتً  .ومصحًػا

 ًلن فػي كل العصور بحؿد اهلل تعالى.وأما الؿعـقان األوَّ 

 عة:احلروف املقطَّ -12

، ﴾ٱ﴿، ﴾ٿ﴿، ﴾ٱٻ﴿هي الحروف الواردة يف أوائل بعض سور الؼرآن، مثل: 

 ، وقد اختؾف يف معـاها كثقًرا بقن الؿػسرين، واهلل أطؾم بؿراده.﴾ٱ﴿، ﴾ٱ﴿

 احلواميه: -11

، هي: غافر، فصؾت، الشورى، ﴾ٿ﴿أ بــاسم لسبع سور من الؼرآن الؽريم تبد

 الزخرف، الدخان، الجاثقة، األحؼاف.

 خته القرآٌ: -11

يف غقرها، وهو من ، أو تالوة الؼرآن من فاتحته إلى خاتؿته مرتًبا، سواء يف الصالة

 الؿستحبات الؿتلكدة.

  خصائص القرآٌ: -11

د به دون غقره من الؽتب والـصوص، ومن خصائصه: ما يتعؾق وتػرَّ ما تؿقَّز به الؼرآن 

ومـفا: ما يتعؾق باطتباره َطَؾًؿا طؾى الؽتاب  -مثاًل -باطتباره كالم اهلل، ففو متعبَّد به

ل طؾى كبقـا محؿد  ما يتعؾق بلثره طؾى  :محػوظ، ومـفا -مثاًل -، ففو♀الؿـزَّ

 سامعقه، ففو شػاء لؿا يف الصدور.
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 : اآلياتخوامت -11

 تؼرير، طؾى ما مضى يف أثـائفا.، أو تعؾقق، أو ما ُختؿت به اآلية من تعؼقب

  خوامت الصور: -17

 آيات تؿثِّل مؼطًعا.، أو ما ُختؿت به السورة من آية

  خواص القرآٌ: -18

دفع ، أو لبعض آياته من أثر وتلثقر يف جؾب مـػعة، أو لبعض سوره، أو ؿؾتهما لؾؼرآن بج

 .، وشػاء مرضموتػريج هَ  ،كشف كرب، أو مضرة

  دعاء خته القرآٌ: -19

ما ُيدطى به طـد ختم الؼرآن من أوله إلى آخره، ولقس لؾختم دطاء مخصوص مسـون، 

«من ختم الؼرآن فؾه دطوة مستجابة: »◙ وقد روي طن ابن مسعود
(1)

.  

  صح::املرشه  -11

 ، والتي اختؾػت طن بعض أصول الرسم◙صريؼة كتابة الؿصحف يف طفد طثؿان 

 البدل، والفؿز، وكحوها.، أو الػصل، والوصل، أو الؼقاسي؛ بالحذف، واإلضافة

  وال:ـطِّـبع الالصَّ -13

البؼرة، وآل طؿران، والـساء، والؿائدة، واألكعام، واألطراف، ويوكس، وقد  :سور يه

ْبعَ »: ♀قال  ََّْوَراِة اكسَّ «اكطَِّواَل  َُْعطِوُت َمَكبَن اك
(2)

. 

                                      

 (.148بن سالم يف فضائل القرآن )ص(، والقاسم 76يف فضائل القرآن ) أخرجه ابن الرضيس (1)

 (.22/86( أخرجه الطرباين )2)
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 الصبع املجاىي:  -12

ؿقت بالسبع؛ ألهنا سبع آيات، وبالؿثاين؛ ألهنا تثـَّى يف كل ركعة سورة الػاتحة، وُس هي: 

: ♀بالؿديـة، وقد قال ، ثم ألهنا كزلت مرتقن بؿؽة، أو من ركعات الصالة

ِِّ اكَعبكَ » ْبُع اكـاكحمُد هلل َر «َمَثبىِيـِموَن ْي اكسَّ
(1)

. 

  شجود التالوة: -11

 وهي أربعَ  الخرب الذي يعـي األمر،، أو بصقغة األمرطزائم السجود الواردة يف الؼرآن 

 .ؾف يف سجدة سورة )ص(سجدة، واختُ  ةَ طشر

  الصورة: -11

وقد اشتؿل الؼرآن  ثالث آيات، صائػة من الؼرآن الؽريم، لفا بداية وهناية، وأقؾفا:

( سورة، وترتقب السور يف الؼرآن توققػي طؾى الراجح، وقد وقع 203الؽريم طؾى )

 . طؾقه اإلجؿاع

 يه:واِشالطَّ -11

، ، وهي: الشعراء، والؼصص﴾ٱ﴿وهي الؿػتتحة بـ الطواسقن: -اأيًض - ويؼال لفا

 ، وهي الـؿل، فجؿؾتفا ثالث سور.﴾ٱٻ﴿بـأو 

 علوو القرآٌ:  -11

كزوله، وترتقبه، زمان ومؽان موضوطات كؾقة متصؾة بالؼرآن الؽريم، من حقث: 

وجؿعه، وأسباب كزوله، وغقر ذلك، ويؿؽن اطتبار كل مـفا طؾًؿا مستؼالا له مملػاته، 

 ومسائؾه الخاصة، وقد يجؿع ذلك كؾه يف مصـف واحد.

                                      

 (.4474أخرجه البخاري ) (1)
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 غريب القرآٌ:  -17

ة دون  وقد أفردها العؾؿاء بالجؿع وبقان  ة،الخاصَّ كؾؿات قرآكقة يخػى معـاها طؾى العامَّ

 الؿعـى.

  القراءات املتواترة:  -18

هي طشر كقػقات ألداء الؼرآن الؽريم، مـسوبة إلى طشرة من أئؿة هذا الػن، وتـوُع 

 الؼراءات يؼوم مؼام تـوع اآليات يف بقان األخبار واألحؽام.

  القرآٌ:  -19

، وهو كالمه الؿعجز الؿـؼول إلقـا ♀كتاب اهلل الؿـزل طؾى رسوله محؿد 

 ُؿػَتَتح بسورة الػاتحة، والؿختتم بسورة الـاس.ـبالتواتر، الؿتعبَّد بتالوته، ال

 اللحً:   -11

 الخطل والؿقل طن الصواب، وهو يف قراءة الؼرآن طؾى ضربقن: 

 :يطرأ طؾى الؾػظ، فقخلُّ بعرف الؼراءةالذي واضح وهو ال اكلحن اكجلي. 

 :واضح إًل لؾؼراءالغقر هو و اكلحن اكخفي. 

  حمكه القرآٌ: -13

الؼرآن كؾه محؽم؛ من حقث طدم تطرق الخؾل إلقه بحال من األحوال، وهو محؽم يف 

ا واحًدا؛ لشدة وضوحه، وكؿال كثقر من آياته، بحقث ًل يحتؿل من التػسقر إًل وجفً 

 بقاكه، والؿتشابه: ما خػي معـاه واحتاج إلى تػسقر.

 مراتب القراءة:  -12

 لؾؼراءة مراتب ثالث: 
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 :وهي:  -وهي تسؿقة غقر دققؼة -التجويدَ ، أو البعُض الرتتقَل  وقد يسؿقفا اكَحقوق

 قراءة بالغة الغاية يف التلين، ودقة إططاء الحروف حؼفا ومستحؼفا.

 وهي قراءة سريعة، ُتحَػظ فقفا األحؽام وُتعتربَحْدر: ـاك. 

 وهي بقن التحؼقق والحدر. :اكَدوير 

  املصبِّحات: -11

الجؿعة،  الصف،، اإلسراء، الحديد، الحشر)هي سبع سور مػتتحة بالتسبقح، وهي: 

ى طرائس الؼرآن.(األطؾى التغابن،  ، وقد ُتسؿَّ

  : اإلماو:حاملص  -11

الذي ُكِسَخ سـة خؿس وطشرين  ◙ هو مصحف أمقر الؿممـقن طثؿان بن طػان

هجرياا، وطـه ُكسخت الـسخ الخؿسة التي أرسؾفا إلى األمصار، والؿصحف: الؽتاب 

 الجامع لؾؼرآن الؽريم دون غقره.

 فصَّل: امل -11

تـتفي طـد  صائػة من سور الؼرآن، تبدأ من سورة )ق(، وتـتفي بسورة )الـاس(، وصواله

آخر الؿرسالت، وأواسطه تـتفي طـد آخر سورة الؾقل، وقصاره تـتفي طـد آخر سورة 

 )الـاس(.

  مقاصد القرآٌ: -11

ما يتعؾق  :أهداف الؼرآن العظؿى، وغاياته الؽربى؛ كالفدى، والعدل، والحق، ومـفا

 حؽام.ما يعترب من الؿؼاصد الجزئقة كـصوص بعض األ :بؿؼاصد التشريع العؾقا، ومـفا
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  املكي واملدىي: -17

 ما يـسب إلى مؽة والؿديـة من الؼرآن، ولؾعؾؿاء يف ذلك ثالثة اصطالحات: 

فالؿؽي ما كزل بؿؽة وما جاورها، والؿدين ما كزل بالؿديـة وما بعَببر اكمكبن: ب

 جاورها.

، ﴾ڱ ڱ﴿فالؿؽي: ما وقع خطاًبا لؾؿؽققن، وكان مبدوًءا بـب: بعَببر اكمخبطَ ب

ۆ ﴿وما كان مبدوًءا بـ والؿدين: ما وقع خطاًبا ألهل الؿديـة،. ﴾ڄ ڄ﴿أو 

 .﴾ۆ ۈ

فالؿؽي: ما كزل قبل الفجرة، والؿدين: ما كزل بعدها، واًلطتبار الزماين  بعَببر اكزمبن:ب

 هو األرجح.

  وٌ:ـنئـال -18

باستثـاء سورة  -السور التي تؾي السبع الطوال، وهي: من أول األكػال إلى هناية السجدة

 ألهنا من السبع الطوال. ؛-يوكس
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 أٍـه الـنـراجــع

 
 

 ،معجم مصطؾحات طؾوم الؼرآن، د. محؿد بن طبد الرحؿن الشايع، دار التدمرية -2

 .م1002-هـ2311، 2الرياض، ط

 هـ.2311، 2معجم طؾوم الؼرآن، إبراهقم محؿد الجرمي، دار الؼؾم، دمشق، ط -1

، 2دار التدمرية، دار ابن حزم، ط مػاتقح التػسقر، د. أحؿد سعد الخطقب، -2

 .1020-هـ2322
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 احلديجًةاملصطمخات 
 ة(ـٍبىيـة الـٍصُّـ)ال

 
 

 األثر: -3

ما ُكؼؾ طـ الصحابة والتابعقـ مـ أققال وأفعال، وهق يؼابؾ الحديث الذي يـؼؾ طـ 

، والخرب الذي يـؼؾ طـ تاريخ الؿؾقك وغقرهؿ، وققؾ: األثر ♀الـبل 

 والحديث مرتادفان.

 اإلجازة:  -9

اإلذن يف الرواية مـ شقخ الحديث لتالمقذه، سقاء أكاكت لػًظا، أم كتابة، سؿع التالمقذ 

 ، أو لؿ يسؿعقا، ولفا أكقاع متعددة.مـ الشقخ

 االختالط: -0

تغقُّر حػظ الراوي: ألجؾ ضعػف يف بدكف وطؼؾف، وكثقًرا ما يؽقن يف آخر طؿره، أو لـازلة 

 كزلت بف: كػؼد ابـ، أو احرتاق كتب، وكحق ذلؽ.

 اإلشٍاد: -4

رفُع الحديث إلك قائؾف، طرب سؾسؾة مـ الرجال الذيـ كؼؾقه، وهق مـ خصائص أمة 

 دون غقرها. ♀ـبل ال
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 أصح األشاًٌد: -5

تعبقر يطؾؼ طؾك بعض األساكقد التل تسؾسؾت باألئؿة الؿتؼـقـ، ولؾعؾؿاء فقفا 

، ◙أصح األساكقد كؾفا: مالؽ طـ كافع طـ ابـ طؿر »اختقارات، قال البخاري: 

«◙: أبق الزكاد طـ األطرج طـ أبل هريرة ◙ وأصح أساكقد أبل هريرة
(1)

. 

 أصح شٌء يف الباب:  -6

ث ال يؾزم طـفا تصحقح الحديث الؿروي، وإكؿا الؿراد مـفا: أكف  طبارة يطؾؼفا الؿحدِّ

 أرجُح مـ غقره، أو أقؾُّ ضعًػا مـ سقاه.

 األطراف: -7

كقع مـ الؿصـػات الحديثقة ضفر أواخر الؼرن الرابع، يعتؿد طؾك ذكر صرف الحديث 

ا مستقطًبا، أو مؼقِّ الدال طؾك بؼقتف مع جؿع أساكقده،  ًدا لفا بؽتب مخصقصة، مثؾ: إمَّ

ي.  )تحػة األشراف بؿعرفة األصراف(، لؾحافظ الـِؿزِّ

 االعتبار:  -8

د بف راويف، أم ال؟ فنن ُوجد أن الحديث جاء  تتبُّع صرق الحديث مـ مظاكف: لُِقعَؾؿ هؾ تػرَّ

أن الراوي لؿ ُسؿل ذلؽ الحديث شاهًدا، وإن ُوجد  -ولق بالؿعـك-مـ صحابل آخر

ل ذلؽ الطريؼ متابعة.  يـػرد هبذا الحديث ُسؿِّ

 أقصاً الصخًح: -9

لؾحديث الصحقح مـ حقث الصحة أقسام: فلطالها: ما اتػؼ طؾقف البخاري ومسؾؿ، ثؿ 

ما اكػرد بف البخاري، ثؿ مسؾؿ، ثؿ ما كان طؾك شرصفؿا، ثؿ ما كان طؾك شرط البخاري، 

                                      
 (.8: -;1/9( تدريب الراوي، للسيوطي )1)
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 هؿا، ولقس طؾك شرصفؿا.ثؿ طؾك شرط مسؾؿ، ثؿ صحقح طـد غقر

 أكجر الصخابة رواية: -33

، طبد اهلل بـ طؿرثم ، ثؿ طبد اهلل بـ طباس، بـ مالؽثؿ أكس ، ثؿ طائشة، هؿ: أبق هريرة

ثؿ طبد اهلل بـ طؿرو ، ثؿ طبد اهلل بـ مسعقد، ثؿ أبق سعقد الخدري، ثؿ جابر بـ طبد اهلل

 . ╚ بـ العاصا

 ألفاظ اجلرح والتعدين: -33

جفابذة الحديث لِقصػ أحقال رواة الحديث، مـ حقث: الصدق ألػاظ وضعفا 

وطدمف، والضبط وطدمف، والعدالة وطدمفا، وهل طؾك مراتب، ولفا مصطؾحات 

 وألػاظ طديدة.

 أهن احلديح: -39

ومعرفة صحقحف مـ سؼقؿف، وكؾ  ،♀هؿ الؿرجع يف كؼؾ ألػاظ حديث الـبل 

ِطؾًؿا وطؿاًل ودطقة ففق مـ  ♀مـ كان مـ أهؾ الؼرآن، وسـة الـبل العدكان 

 أهؾ الحديث بالؿعـك األطؿ.

 أهن الصٍة واجلىاعة: -30

هؿ الػرقة الـاجقة، وهؿ الطائػة الؿـصقرة، وهؿ أحرص الـاس طؾك إقامة واجب 

 االتباع مع واجب االجتؿاع، وال اكتساب لفؿ إال إلك اإلسالم والسـة مع سالمة الؿعتؼد

 .والؿـفج والؿسؾؽ

 البدعة:  -34

 ة يف الديـ بغقر دلقؾ شرطل معترب.محدث
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 التابعٌ:  -35

 َمـ صحب الصحابل، أو لؼقف مسؾًؿا، ومات طؾك اإلسالم.

 التدريج:  -36

إن كاكت مختؾػة وتدطق  -ذكر مصادر الحديث األصؾقة، مع التـصقص طؾك صرقف

 الحاجة إلك ذكرها.

 تدلًض اإلشٍاد:  -37

سؿاطف قائاًل: قال فالن، أو طـ أن يروي الراوي طؿـ لؼقف ما لؿ يسؿعف مـف، مقِهًؿا 

 فالن، وكحق هذا.

 التصخًف:  -38

 تغققر حرف أو أكثر بتغققر الـَّْؼِط، مع بؼاء صقرة الخط.

 تعاُرض الروايات:  -39

اقتضاُء كؾ رواية يف الظاهر خالَف ما تؼتضقف األخرى، والتعارض الحؼقؼل بقـ 

إلك الجؿع، وقد  الـصقص الصحقحة الصريحة مؿتـع، وطـد تقهؿ التعارض فالؿصقر

 صـػ العؾؿاء كتًبا بعـقان )مختؾػ الحديث(، )ومشؽؾ اآلثار(: لدفع إيفام التعارض.

 اجلاوع:  -93

كتاب حديثل يجؿع فقف مملػف أبقاًبا يف جؿقع مقضقطات الديـ مـ العؼقدة، والشريعة، 

والػؼف، واآلداب، والسقر، والػتـ، وغقرها، وأصحفا وأشفرها: )الجامع الصحقح( 

 هـ(.256 )ت ♫لؾبخاري 

 



 

 

05 

05 

 اجلرح:  -93

بقان طققب رواة الحديث التل مـ أجؾفا تسؼط طدالتفؿ، أو ضبطفؿ، ويؽقن حديثفؿ 

 دوًدا، فؿـ ُسؾبت طدالُتف صار فاسًؼا، ومـ ُسؾب ضبُطف صار مغػاًل.مر

 اجلهالة:  -99

طدم معرفة طقـ الراوي، أو حالف، بلن ال ُيعَؾؿ فقف تجريح، أو تعديؾ، والؿجفقل كقطان: 

 مجفقل العقـ، ومجفقل الحال.

 احلافظ:  -90

ث الذي اشتفر بقـ الؿحدثقـ بسعة الحػظ، والؿعرفة لؾســ، والرجال،  لؼب لؾؿحدِّ

 والطبؼات.

 احلاكي:  -94

ث الذي أحاط طؾؿف بجؿقع األحاديث الؿروية: متـًا، وسـًدا، وجرًحا،  لؼب لؾؿحدِّ

 وتعدياًل، بحقث ال يػقتف مـفا إال ما كدر.

 احلديح الكدشٌ:  -95

ل قدسقًّا لتؽريؿ هذه  ♀هق ما أسـده رسقل اهلل  طـ اهلل تبارك وتعالك، وُسؿِّ

 األحاديث مـ جفة إضافتفا إلك اهلل تعالك.

 حصَ صخًح: -96

طؾك حديث لف إسـادان: أحدهؿا: صحقح، واآلخر: ُيطؾؼ  ،خاص بالرتمذي اصطالح

حسـ، أو هق حديث تردَّد فقف، هؾ هق حسـ، أم صحقح؟ فتؽقن رتبتف أقؾ مؿا جزم فقف 

 .ق طـده صحقح طؾك الراجح، وهبالصحة
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 احلصَ لػريه:  -97

الحديث الؿتققػ طـ قبقلف، إال إذا قامت قريـة ترجح جاكب الؼبقل، كلن يليت مـ 

 صريؼ آخر يؼقي الحديث، فؽلكف لقال الطريؼ اآلخر لُحؽؿ بضعػف.

 احلصَ:  -98

هق الحديث الؿتصؾ بـؼؾ الراوي العدل الذي خػَّ ضبطف طـ مثؾف، مـ غقر شذوذ وال 

 .وقد يطلق عنده عىل الضعيف ضعًفا يسرًيا  ♫ إصالقف اإلماُم الرتمذي أشفرطؾة، وأوُل مـ 

 خرب الىاحد:  -99

هق الحديث الذي لؿ يبؾغ حد الؿتقاتر، سقاء كثر طدد رواتف أم قؾُّقا، وهق يػقد العؾؿ 

 والعؿؾ طـد صائػة مـ أهؾ العؾؿ، واتػؼ الجؿقع طؾك إفادتف وجقب العؿؾ.

 السوائد:  -03

كقع مـ الؿصـػات الحديثقَّة، ويراد هبا: األحاديث التل تعترب زائدة يف كتاٍب ما طـ كتاٍب 

معقـ، ومدار الزوائد طؾك اختالف الصحابل، ومـ أمثؾة كتب الزوائد: )مجؿع الزوائد 

ار، ومسـد أبل ومـبع الػقائد( ل ؾفقثؿل، جؿع فقف زوائد مسـد اإلمام أحؿد، ومسـد البزَّ

 طؾك الؽتب الستة. الثالثة يعؾك، ومعاجؿ الطرباين

 زيادة الجكة:  -03

 .الثؼاتغقره مـ تػرًدا هبا طؿا رواه ما ورد مـ رواية راٍو ثؼة، م

 الصٍد:  -09

 سؾسؾة الرجال الؿقصؾة لؾؿتـ.
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 الصٍَ:  -00

ُتعـَك برتتقب أبقاب يف أحاديث األحؽام طؾك مقضقطات الػؼف، مثؾ: مصـَّػات حديثقَّة 

 )ســ أبل داود(.

 اذ: ـشـال -04

 ، ال أن يروي ما ال يرويف غقره.الثؼاتما رواه الراوي الثؼة مخالًػا لرواية 

 الشاهد:  -05

الحديث الؿشارك لحديث آخر يف الؾػظ والؿعـك، أو الؿعـك فؼط، مع االختالف يف 

رق بقـ الشاهد والؿتابع: اختالف الصحابل يف الشاهد، واتحاده يف الصحابل: فالػ

 الؿتابع.

 الصخابٌ:  -06

 مممـًا، ومات طؾك اإلسالم. ♀مـ لؼل الـبل 

 الصخًح لػريه:  -07

الحديث الذي كاكت حالف أخػَّ مـ حال الحديث الصحقح لذاتف، واكجرب بؽثرة 

ى  ـٌ لذاتف، تعددت صرُقف: فتؼقَّ  بذلؽ.الطرق، ففق حديٌث حس

 الصخًح:  -08

 ما اتصؾ سـده بـؼؾ العدل الضابط طـ مثؾف إلك مـتفاه، مـ غقر شذوذ، وال طؾَّة قادحة.

 الضبط:  -09

هق الحزم يف الحػظ، بحقث ال يرتدد الراوي يف مروياتف، وال تؾتبس طؾقف مـ وقت 

 السؿاع إلك وقت األداء، وهق طؾك كقطقـ: ضبط صدر، وضبط كتاب.
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 الضعًف:  -43

 الحسـ، ففق حديث لؿ يقصػ بالؼبقل. الحديثما لؿ يجؿع مـ الحديث صػة 

 الطبكة:  -43

جؿاطة اشرتكقا يف السـ والؾؼاء الذي هق بؿعـك األخذ طـ الؿشايخ، مثؾ الصحابة، أو 

 التابعقـ، وتؿققُز الطبؼات يػقد يف األمـ مـ تداخؾ الرواة الؿشتبفقـ.

 العبادلة:   -49

أربعة مـ الصحابة اشتفروا بؽثرة الرواية وسعة العؾؿ، وهؿ: طبد اهلل بـ طباس 

هـ(، 65هـ(، وطبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص )ت73هـ(، وطبد اهلل بـ طؿر )ت68)ت

 .╚هـ( 73وطبد اهلل بـ الزبقر )ت

 العده:  -40

ة، هق الؿسؾؿ البالغ العاقؾ، السالؿ مـ الػسؼ بارتؽاب كبقرة، أو إصرار طؾك صغقر

 .مؿا يخؾ بالؿروءة -أيًضا- والسالؿ

 العمة الكادحة:  -44

 سبب غامض خػل قادح يف الؿتـ، أو اإلسـاد، مع أن ضاهرهؿا السالمة.

 : عمي احلديح رواية -45

وأفعالف وتؼريراتف وصػاتف، وحال رواهتا، وتحرير  ♀طؾٌؿ يعرف بف أققال الـبل 

ا.  ألػاضفا والحؽؿ طؾقفا صحًة وضعًػا، قبقاًل وردًّ

 : عمي احلديح دراية -46

 تطؾؿ يعرف مـف اآلداب الـبقية، والػقائد اإليؿاكقة، واألحؽام الؿستػادة مـ الروايا

 الحديثقة.
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 غريب احلديح:  -47

 معاين مػردات ألػاظ الحديث الغامضة.بف فـ مـ فـقن الحديث، يعرف 

 الػريب:  -48

 ، ويؼال لف: فرد.ثؼة أو ضعقػ الحديث الذي تػرد بروايتف واحد

 الكتب الصتة:  -49

هل: صحقحا البخاري ومسؾؿ، وســ أبل داود، وجامع الرتمذي، وســ الـسائل، 

 وســ ابـ ماجف.

 املتصن:  -53

 مقققًفا. و، سقاء أكان مرفقًطا أمـ االكؼطاع إسـاده سؾؿهق الحديث الذي 

 املتفل عمًه:   -53

 ما اتػؼ طؾك روايتف البخاري ومسؾؿ، مـ حديث صحابل واحد.

 َ: ـتـىـال -59

ـد مـ الؽالم.  ما اكتفك إلقف السَّ

 املتىاتر:  -50

، بحقث تحقؾ العادة تقافؼفؿ طؾك يف كؾ صبؼاتف الحديث الذي كؼؾف الجؿع الؽثقر

الؽذب طـ مثؾفؿ، ويؽقن إخبارهؿ طـ شلء محسقس، كلن يؼقل: رأيت، أو سؿعت 

 يؼقل، أو يػعؾ كذا. ♀رسقل اهلل 
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 خمتمف احلديح:  -54

ػ، أو تؽؾُّػ.كؾ حديث مؼبقل ُطقِرض   بؿثؾف، وأمؽـ الجؿع بقـفؿا مـ غقر تعسُّ

 املدَرج:  -55

ُـّ مـ كالم  الحديث الذي فقف زيادة لقست مـف، كلن تزاد فقف لػظة مـ كالم الراوي، فُتَظ

 .♀الـبل 

 املرَشن:  -56

 ، ولؿ يذكر فقف صحابقًّا.♀كؾ حديث قال فقف التابعل: قال رسقل اهلل 

 املصتدَرك:  -57

مملػف األحاديث التل استدركفا طؾك كتاب آخر مؿا فاتف طؾك  كؾ كتاب جؿع فقف

 شرصف، مثؾ: )الؿستدرك طؾك الصحقحقـ( لؾحاكؿ.

 املصٍِد:  -58

، سقاء أكان طـده طؾؿ بف، أو لقس ♀هق مـ يروي الحديث بنسـاده إلك الـبل 

ث.  لف إال مجرد الرواية، وهق أدكك رتبة مـ الؿحدِّ

 املعجي:  -59

كؾ كتاب ُجؿع فقف الحديث مرتًبا طؾك أسؿاء الشققخ ترتقًبا ألػ بائقًّا، ومـ أمثؾتف: 

 معاجؿ الطرباين الثالثة.

 ل: ـمـعَّـىـال -63

أكثر طؾك التقالل، ولق إلك آخر  وِده، سقاء أكان الؿحذوف واحًدا، أاسـإما حذف أوُل 
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 ، ويحذف كؾ اإلسـاد.♀د، مثؾ أن يؼقل: قال رسقل اهلل اسـاإل

ٍَِعَ:  -63  امُلَع

ثـا فالٌن أنَّ فالًكا.  ما ققؾ يف سـده: طـ فالن طـ فالن، ومثؾف الؿمكَّـ، وفقف: حدَّ

 املكبىه:  -69

ح صدق كاقؾف، وهق حديث ُيْحَتجُّ بف، ويجب العؿؾ بف.  الحديث الذي ترجَّ

 املكطىع:  -60

 الحديث الؿقققف طؾك التابعل ققاًل لف، أو فعاًل.

 املٍكطع:  -64

 ط مـ إسـاده رجؾ، أو ُذكر فقف رجٌؾ مبفؿ.الحديث الذي سؼ

 ٌكد احلديح: -65

 تؿققز الصحقح مـ السؼقؿ، بعد جؿع صرق الحديث، وإمعان الـظر فقفا.
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 أهـي الـىـراجــع

 
 

دار الؽقثر، تدريب الراوي، لؾسققصل، تحؼقؼ: أبل قتقبة، كظر محؿد الػاريابل،  -1

 .م1997-هـ1417، 1الرياض، ط

مصطؾحات الحديث.. لطائػ األساكقد، د. محؿد ضقاء الرحؿـ معجؿ  -2

 .م2004-هـ1425، 2األطظؿل، أضقاء السؾػ، ط

معجؿ مصطؾحات الحديث، سؾقؿان مسؾؿ الحرش، حسقـ إسؿاطقؾ الجؿؾ،  -3

  .م1997-هـ1417 ،1العبقؽان، الرياض، ط
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 الرتبوية والتعلينية املصطلخات
 
 

 االختبار التخصيلي: -1

أداة مؼــة تتللػ مـ فؼرات، أو أسئؾة يؼصد هبا ققاس التعؾؿ السابؼ لؾػرد يف 

 مجال، أو مقضقع معقـ.

 أصاليب التدريط: -2

إجراءات خاصة يؼقم هبا الؿعؾؿ ضؿـ اإلجراءات العامة التل تجري يف مققػ 

 تعؾقؿل معقـ.

 اصرتاتيجيات التدريط: -3

مزيج مـ صرق التدريس الخاصة والعامة الؿتداخؾة والؿـاسبة ألهداف الؿققػ 

 السؾقكقة لؾتالمقذ.التعؾقؿك: لتحؼقؼ األهداف الرتبقية واألهداف 

 :االصتنتاج -4

ـ الؿتعؾؿ مـ القصقل إلك الحؼائؼ باالطتؿاد طؾك مبادئ  طؿؾقة فؽرية تؿؽِّ

وققاكقـ وققاطد صحقحة، فقـتؼؾ فقفا الؿتعؾؿ مـ العام إلك الخاص، أو مـ 

 الؽؾقات إلك الجزئقات، أو مـ الؿؼدمات إلك الـتائج.

 



 

 

46 

46 

  املعزفية: األصط -5

ادة الدراسقة مـ حقث صبقعتفا، ومصادرها ومستجداهتا، األسس التل تتعؾؼ بالؿ

وطالقاهتا بحؼقل الؿعرفة األخرى، وتطبقؼات التعؾؿ والتعؾقؿ فقفا، والتقجفات 

 الؿعاصرة يف تعؾقؿ الؿادة، وتطبقؼاهتا.

 اإلشزاف الرتبوي: -6

ية طؿؾقة فـقة ققادية إكساكقة شامؾة، غايتفا تؼقيؿ وتطقير العؿؾقة التعؾقؿقة والرتبق

 بؽافة محاورها.

 اإلصالح الرتبوي: -7

مشروع لتغققر وتطقير الـظام الرتبقي يف إصار طؿؾقة االبتؽار باستثؿار القاقع 

 الؿحقط، وأخذ معطقاتف بعقـ االطتبار، وتدبقرها بطريؼة رشقدة. 

 أصول الرتبية: -8

الؿعالجة الؿـظؿة لؾؿشؽالت األساسقة يف الرتبقة باالستػادة مـ كتائج العؾقم 

 األخرى، وما اكتفت إلقف الخربة العؾؿقة.

 األهداف الرتبوية: -9

وصٌػ لؾتققعات التل يلمؾ مخططق الؿـاهج أن تحصؾ يف سؾقك الطؾبة، أو يف 

 أفؽارهؿ: كتقجة مرورهؿ بخربات تعؾقؿقة وتػاطؾفؿ مع مقاقػ تدريسقة محددة.

 األهداف الضلوكية: -11

ؾف الطالب مـ معرفة، أو مفا رة يف هناية درس معقـ، أو وحدة ما يتققع أن يحصِّ

 دراسقة.
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 البيئة التعلينية: -11

م فقف الخدمات الرتبقية والتعؾقؿقة لؾطالب وفؼ أهداف   ذلؽ الؿؽان الذي ُتؼدَّ

 محددة.

 االصتجابة: -12

هل التػاطؾ بنيجابقة مع الظاهرة بحًثا طـ الرضا واالرتقاح واالستؿتاع. وتـدرج 

 طـ االستجابة ثالثة مستقيات:

 ان لالستجابة.اإلذط 

 .االرتقاح لالستجابة 

 .الرغبة يف االستجابة 

 : التخصيل -13

طؿؾقة تركقز االكتباه طؾك مقضقع ما وتحصقؾف، السقؿا اذا كان مؽتقًبا، أو 

 مطبقًطا.

 التخفيش: -14

الؿحرك األساسل الذي يدفع األفراد لتحؼقؼ وإرضاء رغباهتؿ، واإلجابة طؾك كؾ 

 ما ُيطؾب مـفؿ.

 التخليل: -15

استخالص الحؼائؼ لقضع الربمجقات الؿـاسبة يف الحؾقل، وما يتـاسب مع ما هق 

 تؿ مـ تحؼقؼ لؾـتائج.
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 التدريط الفعَّال: -16

ؾ دور الطالب يف التعؾؿ، فال يؽقن الطالب فقف  ذلؽ الـؿط مـ التدريس الذي ُيَػعِّ

 الؿؿؽـة.متؾؼًقا لؾؿعؾقمات فؼط، بؾ مشارًكا وباحًثا طـ الؿعؾقمة بشتك القسائؾ 

 التدريط املصغز: -17

أسؾقب يف تدريب الؿعؾؿقـ طؾك مفارات تعؾقؿقة محددة، يف مققػ صػل مصغر 

( دقائؼ مع إخضاع أداء الؿتدرب 01 -5( صالب، ولحظة مصغرة )6 -4)

لؾتؼقيؿ الؿضبقط، ثؿ تؽرار األداء الؿتبقع بالتؼقيؿ مرة أخرى إلك أن يبؾغ 

 ث اكتساب الؿفارة. الؿتدرب الؿستقى الؿرضل طـف مـ حق

 الرتبية اخلاصة: -18

كؿط مـ الخدمات والربامج الرتبقية تتضؿـ تعديالت خاصة سقاًء يف الؿـاهج، 

أو القسائؾ، أو صرق التعؾقؿ: استجابة لؾحاجات الخاصة لؿجؿقع الطالب الذيـ 

 ال يستطقعقن مسايرة متطؾبات برامج الرتبقة العادية.

 تفاعلية:الرتبية ال -19

ة تعتؿد الطرق الجؿاطقة كندارة الـؼاش بقـ مجؿقطة صغقرة، صريؼة تربقي

 والتدريس طرب الػريؼ حتك يتؿ تؼديؿ الؿػاهقؿ واالتجاهات.

 تصنيه املناهج: -21

بـاء إصار فؽري لؾؿـاهج: لتـظقؿ طـاصرها ومؽقكاهتا: )األهداف، والؿحتقى، 

متؽامؾ،  واألسالقب، والقسائط، واألكشطة، والتؼقيؿ(، ووضعفا يف سقاق واحد

 يمدي تـػقذه إلك تحؼقؼ األهداف العامة لؾؿـفج.



 

 

49 

49 

 التعليه الذاتي: -21

أحد أسالقب التعؾؿ التل يؼقم فقفا الؿتعؾؿ بالدور األكرب يف الحصقل طؾك 

 الؿعرفة، ويصبح هق محقرها والؿسقطر طؾك متغقراهتا.

 التعليه املفتوح: -22

ؽان الؿالئؿ لظروففؿ كؿط تعؾقؿل يساطد الؿتعؾؿقـ طؾك التعؾؿ يف الققت والؿ

ومتطؾباهتؿ، ويػتح أمامفؿ فرص التغؾب طؾك الؿعقؼات الـاجؿة طـ العزل 

الجغرايف، أو االلتزام القضقػل والشخصل، أو التؼقد بالـظام الرسؿل، وهذه 

الؿعقؼات غالًبا ما تؿـع الـاس مـ الحصقل طؾك الؿعرفة والتدريب الذي 

 يحتاجقكف.

 التعليه عن بعد: -23

ؿك يؼقم طؾك إيصال الؿادة التعؾؿقة الك الدارس طرب وسائط اتصال كؿط تعؾق

 تؽـقلقجقة متعددة، حقث يؽقن الؿعؾِّؿ بعقًدا ومـػصاًل طـ الؿتعؾؿ.

 التغذية االرجتاعية: -24

هل إطالم الطالب كتقجة تعؾؿف مـ خالل تزويده بؿعؾقمات طـ سقر أدائف بشؽؾ 

كان يسقر يف االتجاه الصحقح، أو مستؿر: لؿساطدتف يف تثبقت ذلؽ األداء، إذا 

 تعديؾف إذا كان بحاجة إلك تعديؾ.

 ي:ـفِّـصَّـالتفاعل ال -25

كؾ ما يصدر طـ الؿعؾؿ والتالمقذ داخؾ حجرة الدراسة مـ كالم وأفعال 

 وحركات وإشارات وغقرها: هبدف التقاصؾ لتبادل األفؽار والؿشاطر.
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 التقويه املضتنز: -26

ا باستؿرارها، والفدف مـف: التؼقيؿ الذي يتؿ مقاكًِبا  لعؿؾقة التدريس، ومستؿرًّ

تعديؾ الؿسار مـ خالل التغذية االرتجاطقة بـاًء طؾك ما يتؿ اكتشافف مـ كقاحل 

قصقر، أو ضعػ لدى الطالب، ويتؿ تجؿقع كتائج التؼقيؿ يف مختؾػ الؿراحؾ، 

 إضافة إلك ما يتؿ يف هناية العؿؾ مـ أجؾ تحديد الؿستقى الـفائل.

 تزبوية: نياتتق -27

مجؿقع الطرائؼ، والقسائؾ، واألجفزة، والؿقاد الؿسؿقطة، والؿرئقة، والؿؼروءة 

 التل تسفؿ يف تحؼقؼ األهداف الرتبقية الؿـشقدة.

 تلنولوجيا التعليه: -28

العؾؿقة يف العؿؾقة التعؾقؿقة مع الرتكقز طؾك الؿتعؾؿ، ولقس طؾك  ئتطبقؼ الؿباد

البصرية، ومعامؾ التعؾُّؿ، وقسائؾ السؿعقة الؿقضقع، واالستخدام القاسع لؾ

 والتعؾقؿ الؿربمج، واآلالت التعؾقؿقة.

 التوجيه واإلرشاد الرتبوي: -29

مساطدة الطالب طؾك تـؿقة شخصقتف مـ كؾ جقاكبفا: الـػسقة، واالجتؿاطقة، 

 والسؾقكقة، والؿفـقة، والؿعرفقة، وإلك تحؼقؼ التؽقػ االجتؿاطل.

 احلقيبة التعلينية: -31

طة مـ األجفزة، واألدوات، والؿقاد، والقسائؾ التعؾقؿقة التل تخدم مجؿق

مجؿقطة متؿاثؾة مـ األكشطة الؿـفجقة، والالمـفجقة، يتؿ حػظفا بشؽؾ آمـ 

 ومـاسب داخؾ حؼقبة سفؾة الحؿؾ والـؼؾ، ما أمؽـ. 
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 الزحالت امليدانية: -31

رحالت تؼقم هبا مجؿقطة مـ األفراد بعقًدا طـ البقئة التل يتقاجدون فقفا بصقرة 

معتادة، وطادًة ما يؽقن الغرض مـ الرحؾة هق الؿالحظة العؾؿقة مـ أجؾ التعؾقؿ، 

أو البحث غقر التجريبل، أو تزويد الطالب بخربات إضافقة خارج كطاق أكشطتفؿ 

 الققمقة. 

 صعوبات التعله: -32

واحدة أو أكثر مـ العؿؾقات الـػسقة األساسقة التل تتضؿـ ففؿ مشؽالت يف 

واستعؿال الؾغة الؿؽتقبة والؾغة الؿـطققة، والتل تبدو يف اضطرابات االستؿاع، 

ل، والحساب، والتل تعقد إلك أسباب ال  والتػؽقر، والؽالم، والؼراءة، والتفجِّ

 غقرها مـ اإلطاقات.تتعؾؼ باإلطاقة العؼؾقة، أو السؿعقة، أو البصرية، أو 

 طزق التدريط: -33

: الؿشاركة -طادة -مجؿقطة مبادئ وأسالقب ُتستخدم يف طؿؾقة التعؾقؿ، وتشؿؾ

 الصػقة بالتالوة، والحػظ، والتبقان العؿؾل، أو مزيج مـ هذا كؾف. 

 عله النفط الرتبوي: -34

العؾؿ الذي ُيعـَك بتطبقؼ مػاهقؿ طؾؿ الـػس يف مقدان الرتبقة وطؾك طؿؾقات 

الرتبقة، كؿا يدرس التقجقف الرتبقي والتعؾقؿل، وصرق تقزيع التالمقذ طؾك أكقاع 

الربامج التل تتـاسب وقدراهتؿ، ويعالج حاالت الضعػ الدراسل والتحصقؾل، 

 ويحؾ مشؽالت التالمقذ الـػسقة.

 الفزوق الفزدية: -35

لؼدرات، وا أو التبايـات الؽائـة يف الـقاحل، والخصائص، واالستعدادات، الػروق،
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أو السؿات الجسؿقة، والعؼؾقة، واالجتؿاطقة، والـػسقة التل َتِسُؿ الػرَد وتؿقزه طـ 

 غقره، وهل التل بؿقجبفا يراطل الؿدرس كؼائص كؾ متعؾؿ يف الصػ القاحد.

 القدرات: -36

مؼدرة الػرد الػعؾقة طؾك إكجاز طؿؾ ما، أو التؽقػ يف العؿؾ بـجاح، تتحؼؼ 

قد تؽقن فطرية، أو مؽتسبة، كؿا قد تؽقن طامة، أو  بلفعال حسقة، أو ذهـقة،

 خاصة.

 القزاءة املوجَّهة: -37

أسؾقب إشرايف يفدف إلك تـؿقة كػايات العامؾقـ يف الؿـظؿة أثـاء الخدمة مـ 

خالل إثارة اهتؿامفؿ بالؼراءات الخارجقة )الؿؼاالت التخصصقة(، وتبادل الؽتب 

 ومدروًسا. واقتـائفا، وتقجقففؿ إلقفا تقجقفا مـظًؿا

 اللتاب الناطق: -38

كتاب يصؿؿ باستخدام برمجقات الحاسقب، ويتؽقن مـ مزيج مـ الؿمثرات 

ق  السؿعقة والبصرية، وهق صريؼة لطرح األفؽار والؿقاضقع الدراسقة بشؽؾ مشقِّ

 لؾطالب، وقد يتضؿـ الصقر، والرسقمات التقضقحقة.

 لغة اإلشارة: -39

الصقتقة التل يستخدمفا ذوو مصطؾح يطؾؼ طؾك وسقؾة التقاصؾ غقر 

االحتقاجات الخاصة سؿعقًّا )الصؿ(، أو صقتقًّا )البؽؿ(، رغؿ أن هـالؽ 

 مؿارسات أخرى يؿؽـ تصـقػفا ضؿـ مستقيات التخاصب اإلشاري.
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 مهارات التفلري: -41

طؿؾقات طؼؾقة محددة كؿارسفا وكستخدمفا طـ قصد يف معالجة الؿعؾقمات 

تربقية متـقطة، ترتاوح بقـ تذكر الؿعؾقمات، ووصػ والبقاكات: لتحؼقؼ أهداف 

األشقاء، وتدويـ الؿالحظات، إلك التـبم باألمقر، وتصـقػ األشقاء، وتؼققؿ 

 الدلقؾ، وحؾ الؿشؽالت، والقصقل إلك استـتاجات.

 األداء: مؤشزات -41

ما يجب أن يؽقن الؿتعؾؿ قادًرا طؾك أدائف بعد  -بدقة -جؿٌؾ أو طبارات تصػ

 ة تعؾقؿقة تعؾُّؿقة.مروره بخرب

 احملتوى: -42

خالصة مـ الحؼائؼ والؿػاهقؿ والؿبادئ والـظريات يف مجال معريف، مثؾ: 

)الػقزياء، والؽقؿقاء، والرياضقات(، أو يف مجال معريف غقر مـظؿ، مثؾ: )الرتبقة 

البقئقة، والرتبقة األسرية(، وصرق معالجة هذه الؿعؾقمات، وهذا الؿحتقى يجب 

 عؾؿ يف ففؿ الؿعرفة، واكتشاففا بـػسف.أن يعقـ الؿت

 املعيار: -43

جؿؾة ُيستـد إلقفا يف الحؽؿ طؾك الجقدة، يف ضقء ما تتضؿـف هذه الجؿؾة مـ 

وصػ لؿا هق متققَّع تحؼؼف لدى الؿتعؾؿ مـ مفارات، أو معارف، أو مفؿات، أو 

مقاقػ، أو ققؿ واتجاهات، أو أكؿاط تػؽقر، أو قدرة طؾك حؾ الؿشؽالت، 

 اذ الؼرارات.واتخ

 اإلجناس: ملف -44

ذلؽ الؿؾػ الذي يتؿ فقف حػظ كؿاذج مـ أداء الؿتعؾؿ: هبدف إبراز أطؿالف ومـجزاتف 
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التل تشقر إلك مدى كؿقه الطبقعل، واالجتؿاطل، والـػسل، واألكاديؿل، والؿفاري، 

 واإلبداطل، والثؼايف.

 املنهج: -45

لؾؿتعؾؿقـ داخؾ الؿدرسة مجؿقطة الخربات الرتبقية التل تقفرها الؿدرسة 

وخارجفا، مـ خالل برامج دراسقة مـظؿة: بؼصد مساطدهتؿ طؾك الـؿق الشامؾ 

 والؿتقازن، وإحداث تغقُّرات مرغقبة يف سؾقكفؿ، وفًؼا لألهداف الرتبقية الؿـشقدة.

 املهارة: -46

قدرة الؿتعؾؿ طؾك استخدام الؿبادئ والؼقاطد واإلجراءات والـظريات، ابتداًء مـ 

 خدامفا يف التطبقؼ الؿباشر، وحتك استخدامفا يف طؿؾقات التؼقيؿ.است

 التعله: مهارات -47

مجؿقطة الؿفارات التل تتطؾبفا طؿؾقة التعؾؿ، ويؽتسبفا الؿتعؾؿ، وتـؿق بـؿقه 

بصقرة تدريجقة ومـظؿة، وتشؿؾ مفارات التػؽقر، وحؾ الؿشؽالت واالتصال، 

 والؿفارات الرياضقة والعؿؾقة.

 زائي:النشاط اإلث -48

ذه الطؾبة الذيـ أتؼـقا مادة الؽتاب، وتسؿح قدراهتؿ وإمؽاكاهتؿ بنيصالفؿ  طؿؾ ُيـػِّ

 إلك مستقيات أداء فائؼة، تصؾ إلك االبتؽار، واإلبداع أحقاًكا.

 نشاط مصاِحب: -49

الربامج التل يضعفا، أو يـظؿفا الؿعؾؿ كامتداد لؾؿقاد الدراسقة، بحقث تؽقن 

 التعؾقؿقة، ومؽؿؾة لفا.متؽامؾة مع الؿادة 
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 النشزة الرتبوية: -51

وسقؾة اتصال كتابقة يؼقم هبا الؿشرف الرتبقي: لطرح خرباتف ومالحظاتف الرتبقية، 

 بشرط أن تؽقن ذات فائدة وأثر واسع، وأن يتؿ إطدادها وكتابتفا بؽؾ كػاءة.

 وثيقة املنهج: -51

و تطقيره، وتشؽؾ هل خطة مؽتقبة يؼقم طؾقفا الؿـفج الؿراد تصؿقؿف )بـاؤه(، أ

ا يتضؿـ: أسس بـاء الؿـفج، ومرتؽزاتف، ودواطل بـائف، أو تطقيره، كؿا  إصاًرا طامًّ

تتضؿـ: طـاصر الؿـفج، ومعايقر كؾ مـفا، ومعايقر تـػقذه وتؼقيؿف، ومقاصػات 

األوطقة الؿـفجقة والؿقاد التعؾقؿقة مـ كتب )صالب ومعؾِّؿ( وكتب أكشطة، 

ئؾ التؼقيؿ وأدواتف، ومعايقر التـؿقة الؿفـقة لؾؼائؿقـ وبرمجقات، ووسائط، ووسا

 طؾك تـػقذ الؿـفج وتؼقيؿف.

 : الرتبوية الورشة -52

كشاط تعاوين طؿؾل يؼقم بف مجؿقطة مـ الؿعؾِّؿقـ تحت إشراف ققادات تربقية 

ذات خربة مفـقة واسعة: هبدف دراسة مشؽؾة تربقية مفؿة، أو إكجاز واجب، أو 

د.  كؿقذج تربقي محدَّ

 الوصائل التعلينية: -53

مجؿقطة األدوات والؿقاد واألجفزة التل يستخدمفا الؿعؾِّؿ، أو الؿتعؾِّؿ لـؼؾ 

محتقى معريف، أو القصقل إلقف داخؾ غرفة الصػ، أو خارجفا، هبدف كؼؾ 

 الؿعاين وتقضقح األفؽار وتحسقـ طؿؾقتل التعؾقؿ والتعؾؿ.
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  أهـه الـنـزاجــع

 
 

معجؿ الرطاية والتـؿقة االجتؿاطقة، د. أحؿد زكل بدوي، دار الؽتاب الؾبـاين،  -0

 م.0987 -هـ0417، 0طبقروت، 

معجؿ مصطؾحات الرتبقة، د أحؿد طبد الػتاح الزكل، فاروق طبده فؾقة، مؽتبة  -2

 م.2114 -هـ0422، 0طاألسؽـدرية، 

معجؿ الؿصطؾحات الرتبقية والـػسقة، حسـ شحاتة، زيـب الـجار، مراجعة  -3

 -هـ0423، 0طوتؼديؿ: د. حامد طؿار، الدار الؿصرية الؾبـاكقة، الؼاهرة، 

 م.2113

، طالؿ ؿـراهقـز إبـؿ، مجدي طزيـقـؾـعـتـاهقؿ الـػـؾحات ومـؿ مصطـعجـم -4

  .م2119 -هـ0430، 0ط الؽتب، الؼاهرة،
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 الفلريةاملصطلحات 
 
 

 االستشراق: -1

تقار فؽري يعتـل بنجراء دراسات طـ الشرق اإلسالمل، وتشؿؾ: حضارتف، وأدياكف، 

وآدابف، وثؼافاتف، وذلؽ مـ وجفة كظر غربقة، سقاء أكان الباحث غربقًّا، أم تغريبقًّا، وهق 

اطد األساسقة التل يبـل طؾقفا الغرب خططف الحتالل دول الشرق اإلسالمل قبؿثابة الؼ

 فؽريًّا.طسؽريًّا، أو 

 االشرتاكية: -2

كظام اقتصادي ذو فؾسػة سقاسقة واجتؿاطقة، يؼقم طؾك الؿؾؽقة االجتؿاطقة لقسائؾ  

اإلكتاج األساسقة، والؼاطدة االقتصادية األساسقة يف هذا الـظام هل: إلغاء التؼسقؿ الطبؼل 

ـ أفراد يف الؿجتؿع، وإلغاء استغالل اإلكسان لإلكسان، هبدف تحؼقؼ العدل والؿساواة بق

الؿجتؿع. وقد تؿؽـت الـظرية الؿاركسقة الؾقـقـقة مـ كؼؾ هذا الػؽر إلك القاقع، وكاكت 

 .األساس الذي قامت طؾقف أكظؿة اشرتاكقة سادت بؾداكًا طدة يف الؼرن العشريـ

 األصولية: -3

(، ُأصؾؼ طؾك مجؿقطة مـ fundamentalismمصطؾح غربل يطابؼ لرتجؿة كؾؿة: )

م، 9591 -9591ريؽققـ بعد صدور سؾسؾة كشرات خالل الػرتة مـ الربوتستاكت األم
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واستخدم فقفا الؿصطؾح لؾداللة طؾك التؿسؽ بحرفقة الـص يف كتاهبؿ الؿؼدس، وقد 

طؿد الغربققن إلك إصالق هذا الؿصطؾح طؾك أبـاء الحركة والصحقة اإلسالمقة 

 الؿعاصرة، بؾ وربطف بالعـػ، والتطرف، واإلرهاب!

 اإلحلاد: -4

تقار فؽري فؾسػل يتؿركز حقل فؽرة إكؽار وجقد الخالؼ، وإكؽار الـصقص السائدة يف 

الؿجتؿعات طـ اهلل، والؿعتؼدات الديـقة، بزطؿ طدم ثبقت ذلؽ طؼاًل، وقد ُرمل 

 باإللحاد صقائػ وشخصقات طرب التاريخ قديًؿا وحديًثا.

 اإلمامة:  -5

ـ صاحب الشريعة يف حػظ الديـ اإلمامة العظؿك طـد أهؾ السـة والجؿاطة: كقابة ط

وسقاسة الدكقا بف، وهل ترادف والية األمر قديًؿا، ورئاسة الدولة يف الؿصطؾحات 

الحديثة، وهل هبذا الؿعـك ذات بعد سقاسل وفؽري، ولؾشقعة اإلمامقة خاصة مػفقم 

 مخالػ لؿا طؾقف أهؾ السـة يف اإلمامة.

 اإلمربيالية:  -6

بالد خارجقة طـ صريؼ السقطرة طؾك السقاسة  سقاسة غربقة تسعك لؾسقطرة طؾك

واالقتصاد الداخؾل لتؾؽ الؿـاصؼ6 بغقة ضؿفا لإلمرباصقرية الغربقة الؿعاصرة، أو 

 وققطفا يف التبعقة لفا.

 األيديولوجية:  -7

مصطؾح يقكاين يف األصؾ بؿعـك: طؾؿ األفؽار، أو مـطؼ الػؽر، وهل مـظقمة مـ 

ؾة يف مختؾػ الؿـاحل الػؽرية والسقاسقة، وترتبط األفؽار تشؽؾ رؤية متؿاسؽة وشام

 بؿجؿقطة معقـة لفا خصقصقة سقاسقة، أو طرققة، أو غقرها. 
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 البعجية: -8

حزب سقاسل ققمل طؾؿاين، يدطق إلك االكؼالب الشامؾ يف الؿػاهقؿ والؼقؿ العربقة6 

م مـ قبؾ مقشقؾ طػؾؼ 9593لصفرها وتحقيؾفا إلك التقجف االشرتاكل، ُأسس طام 

 وصالح البقطار وغقرهؿا بالشام، وصارت لف امتدادات بالعراق وغقره.

 البلشفية: -9

م، آمـقا 9511حركة أسسفا مجؿقطة مـ أكصار )لقـقـ( يف حزب العؿؾ االشرتاكل طام 

بالحؾ الثقري، وأسسقا الجقش األحؿر، واكتصروا بعد حروب أهؾقة دامقة، وسقطروا 

 م.9593طؾك الحؽؿ يف روسقا طام 

 البوذية: -16

دياكة وضعقة فؾسػقة أسسفا )كؿاوتاما بقذا( يف شؿال الفـد، ثؿ اكتشرت يف أكحاء آسقا 

والصقـ والقابان وبقرما وكقبال وغقرها، قامت طؾك مـاهضة الفـدوسقة، واتجفت إلك 

ـُفقه.  الخشقكة وكبذ الرتف، ثؿ تحقلت إلك القثـقة، حقـ غال أتباطفا يف ممسسفا حتك ألَّ

 ملرأة:حترير ا  -11

مصطؾح معاصر أصؾؼف بعض الـسقة بؿصر، بزطؿ استعادة حؼققفا الؿسؾقبة، والؼضاء 

طؾك األفؽار التل تـظؿ الؿجتؿع طؾك أساس ذكقري، ثؿ تحقلت إلك حركة كسقية 

مصرية، مـ روادها الرجال: قاسؿ أمقـ، الذي كتب كتابقف: الؿرأة الجديدة، وتحرير 

 : هدى شعراوي، وصػقة زغؾقل، وكقال السعداوي.الؿرأة، ومـ أهؿ رمقزها الـسقية

 التعايش الشلمي:  -12

مػفقم يف العالقات الدولقة دطا إلقف خروتشقف طؼب وفاة ستالقـ، ومعـاه: اكتفاج 
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يديقلقجقة، والتػاهؿ بقـ األسقاسة تؼقم طؾك مبدأ قبقل فؽرة تعدد الؿذاهب 

ح يطؾؼ طؾك التعاون، وترك الؿعسؽريـ الشرقل والغربل يف الؼضايا الدولقة، ثؿ أصب

 التحارب سقاًء بقـ مؽقكات الشعب القاحد، أو الشعقب الؿختؾػة.

 التغريب: -13

تقار فؽري ذو أبعاد سقاسقة، واجتؿاطقة، وثؼافقة، وفـقة، يرمل إلك صبغ حقاة األمؿ  

بعامة، والؿسؾؿقـ بخاصة باألسؾقب الغربل6 وذلؽ هبدف إلغاء شخصقتفؿ الؿستؼؾة 

ؿتػردة، وجعؾفؿ أسرى التبعقة الؽامؾة لؾحضارة الغربقة، فؽريًّا وخصائصفؿ ال

 واقتصاديًّا واجتؿاطقًّا6 وطؾقف فنن التغريب يؿثؾ لقًكا مـ ألقان االستعؿار.

 التفلري املوضوعي: -14

طؿؾقة ذهـقة يـظؿ هبا العؼؾ خربات ومعؾقمات وطالقات مـ أجؾ اتخاذ قرار معقـ إزاء 

وفؼ كسؼ حقادي متجرد طـ الفقى والعاصػة يف اتخاذ مشؽؾة ما، أو مقضقع محدد، 

 الؼرار.

 التفلري الناقد: -15

قدرة طؼؾقة يتؿؽـ الػرد بؿقجبفا مـ الؼقام بعؿؾقات التحؾقؾ والتؼقيؿ، والػحص 

الدققؼ لؾققائع واألفؽار والحؾقل، وكؼد األخطاء وتػـقدها، مؿا يمدي إلك ففؿ طؿقؼ 

 مـفجقة.لؾؿقاقػ، وتصحقح لؾتقجفات بطريؼة 

 التنصري: -16

حركة ديـقة سقاسقة استعؿارية بدأت بالظفقر بغقة كشر الـصراكقة بقـ األمؿ الؿختؾػة يف 

دول العالؿ الثالث بعامة، وبقـ الؿسؾؿقـ بخاصة، هبدف إحؽام السقطرة طؾك هذه 
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 الشعقب، وتغققر هقيتفا الثؼافقة والحضارية، وبسط سؾطان التبعقة لؾغرب ديـًا ودكقا.

 وير:التن -17

حركة فؽرية فؾسػقة خالل مرحؾة مفؿة مـ تاريخ أوروبا الحديث بدأت يف الؼرن الثامـ 

طشر، قام هبا فالسػة وطؾؿاء كادوا بؼقة العؼؾ وقدرتف طؾك ففؿ العالؿ، وإدراك كامقسف 

وققاكقـ حركتف، اطتؿد التـقيريقن طؾك التجربة العؾؿقة، والـتائج الؿادية الؿؾؿقسة بداًل 

تؿاد طؾك الخرافة التل مثَّؾتفا الؽـقسة، ومـ رمقز هذا التقار: فقلتقر، وروسق، مـ االط

ومقكتسؽقق، وجقتف، وكاكت، وغقرهؿ، وحركة التـقير لفا ما يػسر وجقدها يف الغرب، 

 وال يقجد يف الشرق الؿسؾؿ ما يدطق لقجقدها أصاًل.

 الجيو قراطية: -18

وتعـل: الديـ، و)قراط(، وتعـل: مصطؾح يتؽقن مـ كؾؿتقـ مدمجتقـ هؿا: )ثقق(، 

الحؽؿ، وطؾقف فنن الثقققراصقة كظام حؽؿ يستؿد الحاكؿ فقف سؾطتف مباشرة مـ اإللف، أو 

 بتػقيض مباشر مـف، أو بتػقيض غقر مباشر.

هل الدولة الديـقة طؾك الؿػفقم الذي ساد أوروبا لؼرون يف ضؾ  والدولة الثيوقراطية:

قد األمقر6 وهل دولة تجتؿع فقفا سؾطة الحاكؿ، وسؾطة هقؿـة رجال الؽـقسة طؾك مؼال

التؼـقـ والتشريع بقد الؽـقسة، مؿثؾًة يف البابا، والؼساوسة، وَمـ يرضقن طـف ويؼروكف مِـ 

الحؽام مِـ األباصرة، والؼقاصرة، والؿؾقك واألمراء، وَمـ دار يف فؾؽفؿ مِـ األمراء، 

والتشريع حؼ لؾؽـقسة، ولؾبابا قداسة  والـبالء، واإلقطاطققـ، فالحؽؿ هـا مطؾؼ،

 وطصؿة، بتػقيض إلفل!

 احلاكمية: -19

مصدر صـاطل يمدي كػس الؿعـك الذي يمديف الؿصدر الؼقاسل )الحؽؿ(، وهـاك مـ 

ق بقـ الحاكؿقة والحؽؿ مـ جفة: أن الحؽؿ اسؿ لؾحدث مـ حقث هق، والحاكؿقة  يػرِّ
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حاكؿقة هل فرع طـ أصؾ هق التقحقد اسؿ لف مع مالحظة ذات تتصػ بف. وباطتبار أن ال

فؼد ُكسبت إلقف6 وطؾقف فنن تقحقد الحاكؿقة يعـل: إفراد اهلل تعالك وحده بالحؽؿ 

والتشريع، فاهلل تعالك هق الحَؽؿ العدل، لف الحؽؿ واألمر، ال شريؽ لف يف حؽؿف 

ال وشرطف، فؽؿا أن اهلل تعالك ال شريؽ لف يف الؿؾؽ ويف تدبقر شئقن الخؾؼ، كذلؽ 

شريؽ لف يف الحؽؿ والتشريع، وال تـايف بقـ أن تؽقن الحاكؿقة هلل، وأن يؽقن اإلكسان 

ا واستـباًصا. ًؿا يف إصار الشريعة كصًّ  حاكًؿا ومحؽَّ

 احلداثة: -26

تقار فؽري يتضؿـ ثقرة طؾك كؾ ما كان، وما هق مقروث يف الؿجتؿع، وال يختص 

اإلكساكقة يف كؾ مجاالهتا الػؽرية، والثؼافقة، باألدب شعًرا وكثًرا، بؾ يؿتد لقشؿؾ الحقاة 

واألخالققة، ففل دطقة لالكػالت مـ كؾ ضابط، والخروج طـ كؾ إصار6 ولفذا سرت 

 مع أدب الحداثة مقجات اإللحاد واالكحالل.

 حوار احلضارات: -21

مصطؾح يراد بف: إيجاد مساحات مشرتكة، وكؼاط تالٍق بقـ الحضارات يف الؿجتؿعات 

بغقة إدامة التػاطؾ اإليجابل بقـ األمؿ، وتؼؾقؾ فرص الصدام بقـ الؿختؾػة6 

 الؿجتؿعات، والصراع بقـ الحضارات.

 الداروينية: -22

، وهل فؾسػة م(9441)ت  دارويـ(روبرت تـسب إلك اإلكجؾقزي القفقدي )تشارلز 

َطْؾؿاكقة شامؾة، واحدية طؼالكقة مادية، تـؽر أية مرجعقة غقر مادية، وتستبعد الخالؼ مـ 

الؿـظقمة الؿعرفقة واألخالققة، وَتُردُّ العالؿ بلسره إلك مبدأ مادي واحد كامـ يف الؿادة، 

ة يف وتدور يف كطاق الصقرة الؿجازية العضقية واآللقة لؾؽقن، واآللقة الؽربى لؾحرك
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م الالهنائل وهق صػة مـ صػات القجقد اإلكساين،  الدارويـقة هل الصراع والَتؼدُّ

 م.9415وُصرحت كظرية الـشقء واالرتؼاء يف كتاب: )أصؾ األكقاع( لدارويـ سـة 

 الراديلالية: -23

كزطة متطرفة يف أوربا اكطؾؼت يف الؼرن الثامـ طشر طؾك يد مـ يـادي بنحداث تغققرات 

 ـك الػؽرية، واالجتؿاطقة، والسقاسقة، واالقتصادية بلسالقب ثقرية.جذرية يف الب

 الرأمسالية: -24

كظام اقتصادي ذو فؾسػة اجتؿاطقة، وسقاسقة، يؼقم طؾك أساس إشباع حاجات اإلكسان 

ًعا يف مػفقم  الضرورية والؽؿالقة، وتـؿقة الؿؾؽقة الػردية، والؿحافظة طؾقفا، متقسِّ

فصؾ الديـ طـ الحقاة، وطؾك كقن الؿـػعة والؾذة هؿا الحرية، معتؿًدا طؾك سقاسة 

 أقصك ما يؿؽـ تحؼقؼف مـ السعادة لإلكسان.

طؾك: الدولة التل تسقطر  -يف االستخدام الشائع- ويطلق مصطلح )الدولة الرأسمالية(

فقفا الرأسؿالقة طؾك اقتصاد السقق، سقاء كاكت الحؽقمة مـ الـقع االستبدادي، أو 

 قاحد، أو حؽقمة أحزاب متعددة.حؽقمة الحزب ال

 الرجعية: -25

مـحك فؽري يشقر إلك معارضة اإلصالحات الحديثة، والتؿسؽ باألسس واألسالقب 

والؿبادئ الؼديؿة، يف الؿجاالت السقاسقة، واالقتصادية، واالجتؿاطقة، التل أصبحت 

الـظام السقاسل، بالقة، وال تحؼؼ األهداف الؼقمقة، وهك طؽس الراديؽالقة والؾقربالقة يف 

 وطؽس التـقير كثؼافة وفؽر، وربؿا كبذ بف التؼدمققن مخالػقفؿ ديـقًّا، أو سقاسقًّا.

 الروتاري: -26

م بشقؽاغق، تتظاهر بالعؿؾ اإلكساين مـ 9511جؿعقة ماسقكقة يفقدية تلسست طام 
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أجؾ تحسقـ العالقات بقـ البشر، وتشجقع الؿستقيات األخالققة السامقة يف الحقاة 

 فـقة، وتعزيز الـقة الصادقة والسالم يف العالؿ.الؿ

كؾؿة إكجؾقزية معـاها: دوران، أو مـاوبة، واتسعت طضقيتفا لتشؿؾ  وكلمة )روتاري(

 م كحق مؾققن ومائتل ألػ طضق يف اثـقـ وثالثقـ ألػ كاٍد حقل العالؿ.1112طام 

 الشيخية: -27

امس طشر وبداية الؼرن السادس جؿاطة ديـقة مـ الفـقد الذيـ ضفروا يف هناية الؼرن الخ

ـٍ جديد، زطؿقا أن فقف شقًئا مـ الدياكتقـ اإلسالمقة،  طشر الؿقالديقـ، داطقـ إلك دي

والفـدوسقة تحت شعار: )ال هـدوس، وال مسؾؿقن(. وقد طاَدوا الؿسؾؿقـ خالل 

تاريخفؿ بشؽؾ طـقػ، كؿا طاَدوا الفـدوس هبدف الحصقل طؾك وصـ خاص هبؿ، 

 حتػاظ بالقالء الشديد لؾربيطاكققـ خالل فرتة االستعؿار اإلكجؾقزي لؾفـد!وذلؽ مع اال

 الشيعة: -28

فِرقة مبتدطة خارجة طـ أهؾ السـة والجؿاطة، تتػاوت معتؼداهتا بتػاوت فِرقفا، ومـفا غالة 

 الطتؼادهؿ ألقهقتف، ومـفؿ دون ذلؽ. ◙مارققن طـ اإلسالم كالذيـ حرقفؿ طؾل 

سائر أهؾ  -باالصطالح العام -ـةـة وشقعة، ويدخؾ يف السُّ ويـؼسؿ الؿسؾؿقن إلك ُس 

 البدع باستثـاء الشقعة6 لشدة مخالػتفؿ يف األصقل والػروع.

 الشيوعية: -29

مذهب فؽري إلحادي ذو فؾسػة اجتؿاطقة، واقتصادية، مبـقة طؾك الؿؾؽقة الؿشرتكة لقسائؾ 

 إهناء الطبؼقة االجتؿاطقة.إلك  -إكجؾز()و (بحسب مـظَرْيفا )ماركس -اإلكتاج، تمدي

م، وحؽؿت ما ُطرف باسؿ 9593وقد تجسدت سقاسقًّا يف الثقرة البؾشػقة بروسقا طام 

 االتحاد السقفقتل حتك سؼقصف.
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 الصحوة اإلسالمية: -36

تقار إسالمل معاصر متعدد الؿؽقكات، ومتػاوت الؿستقيات، يسعك لتجديد الديـ، 

جففا يف مختؾػ الؿجاالت، ولفذه الصحقة وإهناض األمة يف وجف التحديات التل تقا

 آثار وثؿار مشفقرة يف العالؿ بلسره وما تزال.

 الصهيونية: -31

حركة سقاسقة طـصرية متطرفة، ترمل إلك إقامة دولة لؾقفقد يف فؾسطقـ تحؽؿ مـ 

 خاللفا العالؿ كؾف. واشتؼت الصفققكقة مـ اسؿ )جبؾ صفققن( يف الؼدس.

الحديثة بشخصقة القفقدي الـؿساوي )هرتزل،  وقد ارتبطت الحركة الصفققكقة

 م( الذي ُيَعدُّ الرائد األول لؾصفققكقة.9519ت

 الصوفية: -32

كزطة إكساكقة اكتؼؾت إلك الؿسؾؿقـ طـ غقرهؿ، وتحقلت إلك صرق وفرق تعتـل 

طـد  -بنصالح الـػس، وهتذيب األخالق، ويف مسائؾفا الؿؼبقل والؿردود، والؿردود

 طـد متؼدمقفؿ. -أكثر مـف -متلخريفؿ

 عصر النهضة: -33

حركة ثؼافقة فؽرية استؿرت مـ الؼرن الرابع طشر الؿقالدي إلك السابع طشر، بدأت 

أخريات العصقر القسطك مـ إيطالقا، ثؿ اكتشرت يف بؼقة أوروبا، وقد تزامـ يف تؾؽ 

 الحؼبة تغقرات كبقرة يف أسس الحقاة االجتؿاطقة، والديـقة، والسقاسقة يف أوروبا.

 العقالنية: -34

مذهب فؽري يزطؿ أكف يؿؽـ القصقل إلك معرفة صبقعة الؽقن والقجقد طـ صريؼ 

االستدالل العؼؾل بدون االستـاد إلك القحل اإللفل، أو التجربة البشرية، وكذلؽ يرى 
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 إخضاع كؾ شلء يف القجقد لؾعؼؾ إلثباتف، أو كػقف، أو تحديد خصائصف.

يف طؼؾ اإلكسان قبؾ أن يستؿدها مـ التجربة ويحاول الؿذهب إثبات وجقد األفؽار 

د،  العؿؾقة الحقاتقة، أي: أن اإلدراك العؼؾل الؿجرد سابؼ طؾك اإلدراك الؿادي الؿجسَّ

 يؼابؾ الؿذهب التجريبل. -هبذا الؿعـك -وهق

 الَعْلَمانية:  -35

 كزطة فؽرية فؾسػقة لفا تجؾقات سقاسقة، وثؼافقة، وقاكقكقة متعددة تؼقم طؾك جقهر أن

العالؿ مؽتٍػ بذاتف، وال يحتاج إلك تدبقر مِـ خارجف، بؾ األسباب الؿقدطة فقف تدبره 

 وتديره.

وقد كشلت يف أوروبا كردة فعؾ لؾتسؾط الؽـسل طؾك الحقاة، وضؾت خصقصقة غربقة 

حتك الؼرن التاسع طشر، فجاءت إلك بالد الؿسؾؿقـ مع جحافؾ الؿستعؿريـ، ثؿ 

طـ صريؼ فرضفا بالؼقة مـ صرف أتباطفؿ التغريبققـ،  -بعد خروجفؿ- استؼرت فقفا

 وفؽرهتا األساسقة: فصؾ الديـ طـ الحقاة.

 مة:ـلْوالَع -36

صقاغة أيديقلقجقة لتسقيؼ طالؿل لؾحضارة الغربقة، واألمريؽقة الؿعاصرة، يف مختؾػ 

قة جقاكب الحقاة الػؽرية، والثؼافقة، واالجتؿاطقة، فضاًل طـ االقتصادية، والسقاسقة، بغ

السقطرة طؾك العالؿ، وتذويب خصقصقات الؿجتؿعات والثؼافات والحضارات، 

 وذلؽ طرب وسائؾ إطالمقة طالؿقة، وشركات رأسؿالقة طابرة لؾؼارات.

 الفتنة الطائفية: -37

هل حالة مـ الخالف الؿتػاقؿ بقـ مؽقكات، أو صقائػ شعب ما، تػضل إلك اكؼسام، أو 

 الؿجتؿعل.احرتاب داخؾل يفدد السؾؿ 
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 الفلر اإلسالمي: -38

مصطؾح يؼصد بف: ما أبدطتف العؼقل اإلسالمقة يف مجاالت الـفضة بؽؾ تجؾقاهتا، 

اكطالًقا مـ األصقل اإلسالمقة الصحقحة لؾؿعرفة، واكتػاًطا بالتجربة اإلسالمقة طرب 

ات التاريخ، وإثراء لؾحقاة الثؼافقة والحالة الحضارية لألمة، وتؼديؿ الحؾقل لإلشؽالق

 الؿرتبطة باإلكسان والؽقن والحقاة مـ وجفة كظر إسالمقة.

 الفلر الصهيو مشيحي: -39

هق فؽر جؿاطة كصراكقة مرتبطة بالؽـقسة الربوتستاكتقة األصقلقة التل تعتؼد أن طؾقفا 

العؿؾ مـ أجؾ طقدة القفقد إلك فؾسطقـ، والدفاع طـ دولتفؿ، باطتبار ذلؽ يؿثؾ 

ثاكقًة إلك األرض كؿؾؽ مـتصر يحؽؿ األرض ألػ طام! مؼدمة مفؿة لؿجلء الؿسقح 

 ويشؽؾقن يف أمريؽا جؿاطة ضغط سقاسل تعؿؾ لصالح القفقد ودولتفؿ.

 القومية العربية: -46

حركة سقاسة فؽرية اجتؿاطقة متعصبة، تدطق إلك تؿجقد العرب، وتحؼقؼ القحدة بقـ 

، والتاريخ الؿشرتك، األقطار العربقة طؾك أساس مـ رابطة الدم، والؾغة، والثؼافة

وإحالل تؾؽ الرابطة محؾَّ الديـ! وهل تؿثؾ صدى فؽريًّا لؾؼقمقات التل ضفرت يف 

 أوروبا، ولقس لؾـعرة الؼقمقة مؽان يف ضؾ االكتساب إلك اإلسالم. 

 اللونفوشيوسية:  -41

دياكة صقـقة ترجع إلك )كقكػقشققس( الذي ضفر يف الؼرن السادس قبؾ الؿقالد، داطًقا 

حقاء الطؼقس، والعادات، والتؼالقد الديـقة التل ورثفا الصقـققن طـ أجدادهؿ، إلك إ

مضقًػا إلقفا فؾسػتف، وآراءه يف األخالق والؿعامالت، والسؾقك الؼقيؿ، وقد يؽقن لفا 

 أصقل سؿاوية.
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 الليربالية: -42

فؾسػة غربقة تعتؿد الـػعقة والعؼالكقة لتحؼقؼ أهداففا، وتعظؿ مـ ققؿتل الحرية 

ؿساواة، وتبـل كظامفا السقاسل طؾك فصؾ الديـ طـ الدولة، وكظامفا االقتصادي طؾك وال

مع ما يتضؿـف مـ استغالل واستعباد وقفر  -الرأسؿالقة، وارتباصفا باالستعؿار الغربل

 يجعؾ الؾقربالققـ يف الشرق والغرب طؾك حد سقاء متـاقضقـ مع مبادئفؿ.  -لؾشعقب

 املاركشية: -43

طؾك اإللحاد، وتػسقر التاريخ تػسقًرا ماديًّا وَتَبـِّل الشققطقة مذهب فؽري يؼقم 

االقتصادية، وغدت مؿارسًة سقاسقًة وكظاًما لؾحؽؿ يف طدة دول، ثؿ ما لبثت أن اهنارت 

يف معاقؾفا بعد سبعقـ طاًما مـ ققام الحؽؿ الشققطل، وبعد أربعقـ طاًما مـ تطبقؼفا يف 

َسل الؿاركسقة.أوروبا الشرققة، يعترب )كارل مار  كس( األلؿاين و)فريدريؽ إكجؾز( ممسِّ

 املاسونية: -44

مـظؿة يفقدية سرية إرهابقة طالؿقة غامضة، هتدف إلك إحؽام سقطرة القفقد طؾك العالؿ، 

وتدطق إلك كشر اإللحاد والػساد واإلباحقة، كقسائؾ لؾسقطرة والفقؿـة تحت شعارات 

إلكساكقة، تعتـل باكتساب رمقز الؿجتؿع خداطة مـ الحرية، واإلخاء، والؿساواة، وا

إلقفا6 لتحؼقؼ أغراضفا يف تؽقيـ حؽقمة ال ديـقة طالؿقة، وبنغالق الؿحافؾ الؿاسقكقة 

 يف البالد طادت لتتسرب تحت الفتات أكدية )الروتاري( و)الؾققكز( وأمثالفؿا.

 املرجئة: -45

قا بذلؽ إلرجائفؿ أمر الحؽؿ طؾك الـاس إلك اآلخرة،  فرقة إسالمقة كالمقة، ُسؿُّ

وإلرجائفؿ األطؿال طـ مسؿك اإليؿان، وهؿ مـ رُءوس الػرق الؿخالػة ألهؾ السـة، 

ويـسبقن إلك ذر بـ طبد اهلل الفؿداين الؿتقفَّك قبؾ هناية الؼرن األول الفجري، وحؿاد بـ 
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وقد اكشعبقا إلك ست فرق، ومـ أققالفؿ الػاسدة: ال يضر مع هـ(، 911أبل سؾقؿان )ت

قن بؿرجئة الػؼفاء فؿـ أهؾ  اإليؿان معصقة، كؿا ال يـػع مع الؽػر صاطة، وأما َمـ ُيسؿَّ

 السـة، أو أقرب فرق الؿرجئة إلك أهؾ السـة. 

 معاداة الشامية: -46

ؿجؿقطة طرققة وديـقة مصطؾح ضفر يف هناية الؼرن التاسع طشر يدل طؾك معاداة القفقد ك

وإثـقة، واكتشر هذا يف ألؿاكقا بسبب مؿارسات القفقد هـاك وما فعؾف هبؿ هتؾر! وبالرغؿ 

 مـ اكتساب العرب إلك العرق السامل، فنن معاداة العرب ال ُتَصـَّػ كؿعاداة لؾسامقة!

 املعتزلة: -47

يف العصر  فرقة إسالمقة كالمقة طؼالكقة، كشلت يف أواخر العصر األمقي، وازدهرت

العباسل، وقد اطتؿدت طؾك العؼؾ الؿجرد يف تؾؼل العؼقدة اإلسالمقة6 وذلؽ لتلثرها 

بالػؾسػة الققكاكقة مؿا أدى إلك اكحراففا طـ طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة، وقد ُأصؾؼت 

طؾقفؿ أسؿاء كالؼدرية والقطقدية والؿعطِّؾة6 وذلؽ بـاء طؾك ما أحدثقه مـ البدع يف 

قام بـاؤها الػؽري طؾك أصقل خؿسة، وافرتقت الؿعتزلة إلك فرق طديدة. التقحقد، و

  هـ(.999بـ طبقد )تهـ(، ثؿ طؿرو 919واصؾ بـ ططاء )تورأسفؿ األول 

 املللية الفلرية: -48

هل حؼقق امتالك جفة ما ألطؿال الػؽر اإلبداطقة، كاالخرتاطات، والؿصـػات األدبقة، 

ر، والـؿاذج والرسقم الصـاطقة التل تؼقم بتللقػفا، والػـقة، والرمقز، واألسؿاء، والصق

 أو إكتاجفا، أو تـتؼؾ إلك مؾؽقتفا الحًؼا. وتـؼسؿ الؿؾؽقة الػؽرية إلك فئتقـ هؿا:

، وهل تشؿؾ: االخرتاطات )الرباءات(، والعالمات التجارية، الملكية الصناعية

 والرسقم والـؿاذج الصـاطقة... وكحقها.
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يشؿؾ: الؿصـػات األدبقة، والػـقة كالروايات والؽتب، ، وهق وحق المؤلف

والؿملػات، والؼصائد، والؿسرحقات، واألفالم، واأللحان الؿقسقؼقة، والرسقم، 

 والؾقحات، والصقر الشؿسقة، والتؿاثقؾ، والتصؿقؿات الفـدسقة... وكحقها.

 نظرية املؤامرة: -49

ث السقاسقة، أو محاولة لشرح السبب الـفائل لحدث، أو سؾسؾة مـ األحدا

االجتؿاطقة، أو التاريخقة طؾك أهنا أسرار، وغالًبا ما يحال األمر إلك طصبة حؽقمقة 

طقن أن  متآمرة بشؽؾ مـظؿ هل وراء األحداث، وكثقر مـ مـظِّري كظريات الؿمامرة يدَّ

األحداث الؽربى يف التاريخ قد هقؿـ طؾقفا الؿتآمرون، وأداروا األحداث السقاسقة مـ 

 الؽقالقس!وراء 

 الوسطية اإلسالمية: -56

القسطقة اإلسالمقة حؼ بقـ باصؾقـ، وخقر بقـ شريـ، واطتدال بقـ تطرفقـ، كؾ ذلؽ 

بؿقزان ال يؿقؾ، قائؿ بالؼسط، ومحؼؼ لؾعدل، ومجاٍف لغؾق اإلفراط، وجػاء التػريط6 

ودولتف، ولفذا فنن القسطقة حؼقؼة اإلسالم الجارية يف طؼقدتف، وشريعتف، وطبادتف، 

 وحضارتف.

 الربوليتاريا:  -51

مصطؾح روماين األصؾ كان يطؾؼ طؾك صبؼات العبقد، ثؿ ُأصؾؼ يف الؼرن التاسع طشر 

طؾك الطبؼة العامؾة التل ال تؿؾؽ أي وسائؾ إكتاج، وتعقش  (إكجؾز)و (ماركس)طؾك يد 

 مـ بقع مجفقدها العضؾل، أو الػؽري.
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 أهـم الـمـراجــع

 

 
معجؿ مصطؾحات الػؽر اإلسالمل الؿعاصر.. داللتفا وتطقرها، فاتح محؿد  -9

 م.1191 -هـ9919، 9ط سؾقؿان سة كؽاوي، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت،

الؿقسقطة العربقة العالؿقة، مجؿقطة مـ العؾؿاء والباحثقـ، ممسسة أطؿال  -1

 م.9555 -هـ9995 ،9ط الؿقسقطة لؾـشروالتقزيع، الرياض،

فات طـ معاين الؿصطؾحات، د. محؿد طؿارة، دار السالم، الؼاهرة، إزالة الشب -1

 م.1191 -هـ9919، 9ط

الؿقسقطة اإلسالمقة العامة، بنشراف: أ.د محؿقد حؿدي زقزوق، الؿجؾس  -9

  .م1111 -هـ9919 ،9ط األطؾك لؾشئقن اإلسالمقة، الؼاهرة،
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 الفلشفيةاملصطلحات 

 

 اإلبشتنولوجليا: -1

بؿعـك:  logos))بؿعـك: طؾؿ، و (episteme)كؾؿة مملَّػة مـ جؿع كؾؿتقـ يقكاكقتقـ: 

أو دراسة، ففل تعـل: الحديث طـ كظرية الؿعرفة، أو ما يعرف بػؾسػة  كظرية، أو كؼد،

العؾقم، وهل دراسة كؼدية يتعؾؼ غرضفا بالعؾقم مـ حقث مقضقطاهتا، ومبادؤها، 

 وققاكقـفا، وطالقات بعضفا ببعض، وتؽشػ طـ أصؾفا الؿـطؼل، وتطقرها التاريخل.

 إخوان الصفا: -2

ية تآلػت بالعِ  شرة، وتصافت بالصداقة، واجتؿعت طؾك الؼدس اسؿ فرقة فؾسػقة سرِّ

والطفارة، وضعقا بقـفؿ مذهبًا زطؿقا فقف: أن الشريعة قد ُدكِّست بالجفآت، واختؾطت 

َّٓ بالػؾسػة3 ٕهنا حاوية لؾحؽؿة  بالضالٓت، وٓ سبقؾ إلك غسؾفا وتطفقرها إ

ػة والشريعة فؼد آطتؼادية، والؿصؾحة آجتفادية، وزطؿقا: أكف متك اكتظؿت الػؾس

 حصؾ الؽؿال!!

 ا:ـاألن -3

الؿراد بـ)أكا( طـد فالسػة العرب: اإلشارة الك الـػس الؿدِركة، وتشقر كؾؿة )أكا( يف 

الػؾسػة التجريبقة إلك: ما يفتؿ بف الػرد مـ أفعال معتادة يـسبفا إلك كػسف، وكؿا أن 

 إلك العالؿ الخارجل. مصطؾح: )إكا( يشقر إلك الـػس، فنن مصطؾح: )الال أكا( يشقر
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 األنا األعلى:  -4

شخصقة الؿرء يف صقرهتا إكثر تحػًظا وطؼالكقة، حقث ٓ تتحؽؿ يف أفعالف سقى الؼقؿ 

إخالققة، والؿجتؿعقة، والؿبادئ، مع البعد الؽامؾ طـ جؿقع إفعال الشفقاكقة، أو 

 الغرائزية، ويؿثؾ )إكا إطؾك(: الضؿقر.

 الربهان:  -5

ل يـتؼؾ فقفا الذهـ مـ قضايا ُمَسؾَّؿة إلك أخرى، وهتدف إلك تلكقِد صدِق طؿؾقة استدٓ

أو كذِب قضقٍة ما. وآستدٓٓت التل يبـك طؾقفا الربهان، والتل ترتتب طؾقفا الؼضقة 

مـطؼقًّا تسؿك الحجج، وُيػرتض فقفا أهنا صادقة، والربهان الذي يؼقؿ صدق الؼضقة 

ه: الربهـة الرياضقة، أما الربهان الذي يثبت كذب يسؿك برهاًكا فحسب، وأوضح صقر

 قضقة ما فقسؿك تػـقًدا.

 التحريد:  -6

اكتزاع الـػس طـصًرا مـ طـاصر الشلء، والتػاهتا إلقف وحده دون التجريد فلسفيًّا هو: 

د محقط الدائرة طـ سطحفا، فلكظر الك محقطفا  غقره، مثال ذلؽ: أكـل أستطقع أن ُأَجرِّ

رة يف الذهـ محقًطا وسطًحا ٓ تارة، وإلك  سطحفا أخرى، مع أن لؽؾ دائرة متصقَّ

ان طـفا.  يـػؽَّ

 اكتؼال الذهـ بقـ الجزئقات وإفراد إلك الؽؾقات وإصـاف. والتجريد منطقيًّا هو:

 التحشني والتقبيح:  -7

بؿا ما يقافؼ الغرض وما يخالػف، فؿا يقافؼ غرضف يسؿك حسـًا، وما يخالػف يسؿك قبقًحا، ور

 ُطبِّر طـف بالؿصؾحة والؿػسدة، فقؼال: الحسـ ما فقف مصؾحة، والؼبقح ما فقف مػسدة.
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 التصور:  -8

 استحضار صقرة ما يف الذهـ. التصور نفسيًّا هو:

 إدراك الؿػرد مـ غقر حؽؿ طؾقف بـػل وٓ إثبات. والتصور منطقيًّا هو:

 التصديق: -9

 :تقجف الذهـ إلك تليقد قضقة ما، أو طؼقدة ما، ولف درجات،  التصديق نفسيًّا هو

 أطالها: القؼقـ، وأدكاها: الظـ.

 :اإلدراك لؾـسب الؿشتؿؾ طؾك اإلثبات، أو الـػل، والحؽؿ  والتصديق منطقيًّا هو

 بؿطابؼة الـسبة لؾقاقع، أو طدم مطابؼتفا.

 الفلشفة اإلنشانية:  -11

يذهب إلك الؼقل باستحالة القصقل إلك  هل مـفج أدبل كؼدي، ومذهب فؾسػل معاصر

 متؿاسؽ لؾـص أيًّا كان. -طؾك إقؾ- ففؿ متؽامؾ، أو

 التناسخ:   -11

اكتؼال الروح بعد الؿقت مـ بدن إلك بدن آخر مـ غقر تخؾؾ زمان بقـ تعؾؼفا بإول، 

اها : وتعؾؼفا بالثاين، والتـاسخ طؼقدة شاطت بقـ الفـقد وغقرهؿ مـ إمؿ الؼديؿة، ممدَّ

ب، جزاًء طؾك سؾقك  أن روح الؿقت تـتؼؾ إلك مقجقد أطؾك أو أدكك3 لتـعؿ أو ُتعذَّ

: أن كػًسا واحدة تتـاسخفا أبدان مختؾػة، -طـدهؿ- صاحبفا الذي مات، ومعـك ذلؽ

 إكساكقة كاكت، أو حققاكقة، أو كباتقة.

 ية: ِوـَنـالث  -12

ا،  فرقة تؼقل بنلفقـ اثـقـ: إلف الخقر، وإلف الشر! قالقا: إكا كجد يف العالؿ خقًرا وشرًّ
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ا بالضرورة، فؽؾ مـ الخقر والشر فاطؾ طؾك حدة، وفاطؾ  والقاحد ٓ يؽقن خقًرا وشرًّ

الخقر هق الـقر، وفاطؾ الشر هق الظؾؿة، وهبذا قال الؿجقس، ثؿ طبدوا الـار3 ٕهنا 

 بزطؿفؿ! -أساس الحقاة، وأصؾ القجقد

 اجلدل البيزنطي: -13

صائؾ تحتف، يتـاقش فقف صرفان دون أن يؼـع أحدهؿا أخر، ودون هق كؼاش وحقار ٓ 

أن يتـازل كالهؿا طـ وجفة كظره، مؿا قد يمدي إلك اختالل يف التقازن الػؽري لدى 

أحد الطرفقـ، أو ربؿا كؾقفؿا. ُيـسب هذا الجدل إلك )بقزكطة( طاصؿة اإلمرباصقرية 

 البقزكطقة، والتل ُطرفت بالؼسطـطقـقة.

 :اجلدلية -14

طؿؾقَّة فؽريَّة مـطؼقَّة تـتؼؾ مـ الؿحسقس إلك الؿعؼقل، وقد ٓ تؼـع بالقققف طـد حد 

 هنائل معقـ، بؾ تعترب دائًؿا أن هـاك باًبا مػتقًحا إلطادة الـظر والتلمؾ.

 اجلوهر:  -15

هق الثابت يف إشقاء الؿتغقرة، باطتبار أن هذا الثابت يبؼك هق هق رغؿ ما قد يطرأ طؾقف 

ويؼابؾف: )الَعَرض(، أو  ات، أو هق ما يؼقم بذاتف، وٓ يػتؼر إلك غقره لقؼقم بف،مـ تغقر

 هق الذات الؼابؾة لتقارد الصػات الؿتضادة طؾقفا. 

 احلادث: -16

ما يؽقن مسبقًقا يف وجقده بالعدم، ويسؿك حادًثا زماكقًّا، وأما الحدوث الذايت ففق: كقن 

 الشلء مػتؼًرا يف وجقده إلك غقره.
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 :دـاحل -17

الؼقل الدال طؾك ماهقة الشلء، وهق تعريػ كامؾ، أو تحؾقؾ تام لؿػفقم الؾػظ الؿراد 

ك: بالؼقل الشارح.  تعريػف، كتعريػ اإلكسان بالحققان الـاصؼ، وقد يسؿَّ

 دض:ـاحل -18

اإلدراك الؿباشر لؾحؼقؼة بسرطة مـ غقر استعاكة بلية طؿؾقة طؼؾقة واطقة، أو هق الـَؿَؾؽة 

 ا هذا اإلدراك، ولؾحدس أكقاع أربعة. التل يتؿ بقاسطتف

 ص:ـاحل -19

اإِلدراك بنحدى الحقاس الخؿس، وهق أول العؾؿ بالؿدَركات، وقد يطؾؼ طؾك الػعؾ 

 الذي تمديف إحدى الحقاس.

 احلق:  -21

القجقد يف إطقان، أو القجقد الدائؿ، أو مطابؼة يطلق فلسفيًّا ويراد به أحد أمور: 

لف، أو طؾك القاجب القجقد بذاتف، وهق الحؼ الؿطؾؼ،  الحؽؿ لؾقاقع، ومطابؼة القاقع

 ومؿتـع القجقد هق الباصؾ الؿطؾؼ.

 احلكنة: -21

الػؾسػة، وهل: معرفة أفضؾ إشقاء بلفضؾ العؾقم، وهل حالة  هل طـد الػالسػة:

 تقصػ هبا إققال وإفعال، وصػة بقـ الخبث، والخداع، والبالهة!

 الدافع: -22

سبب اكػعالل، أو ٓ شعقري يحرك كشاط الػرد، ويقجفف  هق الؿحرك، ويطؾؼ طؾك كؾ

ق بقـف وبقـ الباطث، فإول: اكػعالل، والثاين: طؼؾل.  إلك غاية معقـة، وقد ُيػرَّ
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 وحانية:رُّال  -23

وح حؼقؼة قائؿة بذاهتا، ومتؿقزة طـ الؿادة. وتؼابؾفا الؿادية، هل الؿذهب الؼائؾ بلن الر  

طؾك الؼقل بلن الروح جقهر القجقد، وأن حؼقؼة كؾ  -أيًضا- ويطؾؼ الؿذهب الروحاين

 شل ترجع إلك الروح السارية فقف، والؿذهب الروحاين كؼقض الؿذهب الؿادي.

 الزندقة:  -24

الؿسؾؿقـ لقصػ أتباع  ؾِ بَ مصطؾح لف أصقل فارسقة، ُأصؾؼ تاريخقًّا ٕول مرة مـ قِ 

وهؿا: - قجقد ققتقـ أزلقتقـ يف العالؿالدياكات الؿاكقية، أو الثـقية، والذيـ يعتؼدون ب

ثؿ ُأصؾؼ طؾك الؿؾحديـ، وأصحاب البدع الؿؽػرة، والعؼائد الباصـقة،  -الـقر، والظالم

 الذيـ كؾؿا ُأخذوا لؾعؼقبة أضفروا التقبة.

 الشببية:  -25

ًة، وما مـ شلء إٓ لقجقده سبب،   يراد بف أنَّ لؽؾ ضاهرة سبًبا ُيحِدثفا، أو طؾَّ
ٌّ
مبدأ طؼؾل

أي: مبدأ يػسر وجقده، ففل كظرّيٌة قائؿٌة طؾك العالقة التل تجؿع بقـ العؾَّة والؿعؾقل، 

 والسبب والـتقجة.

 الشعادة:  -26

تباع الؾػالسػة فقفا أققال، مـفا: آستؿتاع بإهقاء، وهق مذهب )السقفسطائققـ(، أو 

هل الخقر إطؾك،  الػضقؾة، أو آستؿتاع بالؾذات الحسقة، أو الػعؾ الؿقافؼ لؾعؼؾ، أو

 وهذا يف مؼابؾ مـ قال: إن الؾذة هل الخقر إطؾك.

 وفشطائية:الشُّ -27

قَّات والبدهقَّات وغقرها، وُتعـَك بالجدل والتالطب بإلػاظ بؼصد اإلقـاع،  فرقة تـؽر الحسِّ

طـد - وهل فرقة يقكاكقة قديؿة، طارضفا ُسؼراط، وكشػ طـ مغالطتفا، والسػسطة
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هة، أو الؼقاس الذي مؼدماتف صحقحة، وكتائجف كاذبة!هل: ا -الػالسػة  لحؽؿة الؿؿقَّ

 الظك: -28

طـد الػالسػة الغربققـ الؿحدثقـ: فعٌؾ مـ أفعال اإلرادة، يـصب  طؾك إحؽام، ٓ طؾك 

التصقرات، وإفؽار، والشؽ الؿـفجل طـد )ديؽارت(: صريؼة فؾسػقة مقصؾة إلك 

 مقصؾ لؾقؼقـ. -ن يزول تؿاًما، وٓ يبؼك فقف أدكك ترددالقؼقـ، فننَّ رْفَض ما فقف شؽ إلك أ

 ية:ِمَدالَع -29

وهل إما مطؾؼة، أو كؼدية. وإولك: تتؿقز بنكؽار وجقد كؾ شلء، والثاكقة: تتؿقز بنكؽار 

قدرة العؼؾ طؾك القصقل إلك الحؼقؼة، وهل يف إصؾ مذهب السػسطائل 

شلء فاإلكسان طاجز طـ إدراكف، )فقرجقاس( الذي قال: ٓ يقجد شلء، وإن كان يقجد 

 وإن أدركف فؾـ يستطقع أن يبؾغف لؾـاس.

 الَعَرض: -31

الَعَرض ضد الجقهر، فنذا كان الجقهر هق ما يؼقم بذاتف، وٓ يػتؼر إلك غقره لقؼقم بف، فنن 

العرض هق الذي يػتؼر إلك غقره لقؼقم بف، فالجسؿ جقهر يؼقم بذاتف، أما الؾقن، كالسقاد 

رض3 ٕكف ٓ ققام لف إٓ بالجسؿ، فالعرضل ضد الجقهري والذايت. وقد والبقاض ففق ط

ف  بلكف: ما يتؿقَّز بف الشلء طـ الشلء، ٓ يف ذاتف، بؾ يف صػاتف. -اختصاًرا -ُيعرَّ

 العقالنية:   -31

 هل الؼقل بلولقة العؼؾ، وتطؾؼ طؾك طدة معاٍن:

ح معؼقل. أن كؾ مقجقد لف طؾة يف وجقده، بحقث ٓ يحدث يف العالؿ شلء َّٓ ولف مرجِّ  إ

أن الؿعرفة تـشل طـ الؿبادئ العؼؾقة الؼبؾقة والضرورية، ٓ طـ التجارب الحسقة3 ٕن 
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مؼابؾ لؾؿذهب  -هبذا الؿعـك -هذه التجارب ٓ تػقد طؾًؿا كؾقًّا. والؿذهب العؼؾل

 التجريبل، الذي يزطؿ أن كؾ ما يف العؼؾ ففق متقلد مـ الحس والتجربة.

لعؼؾ شرط يف إمؽان التجربة، فال تؽقن التجربة مؿؽـة إٓ إذا كان هـاك أن وجقد ا

 مبادئ طؼؾقة تـظؿ معطقات الحس.

يف  -هـا -اإليؿان بالعؼؾ وبؼدرتف طؾك إدراك الحؼقؼة دون طقن خارجل، والعؼالكققن

 مؼابؾ اإليؿاكققـ، الذيـ يعتؼدون أن الحؼقؼة يؽشػ طـفا القحل.

هل: مطابؼة العؼائد اإليؿاكقة ٕحؽام العؼؾ،  -ء الديـطـد بعض طؾؿا-العؼالكقة

 والدفاع طـفا طؼاًل.

 لة:الِع  -32

ما يتققػ طؾقف وجقد الشلء، ويؽقن خارًجا وممثًرا فقف، والعؾَّة ترادف السبب إٓ أهنا 

قد تغايره، فقراد بالعؾة: الؿمثر، وبالسبب: ما يػضل إلك الشلء يف الجؿؾة، أو ما يؽقن 

طؾقف. وقد ققؾ: السبب ما يتقصؾ بف إلك الحؽؿ مـ غقر أن يثبت بف، أما العؾة ففل باطًثا 

 -كالؽـدي، والػارابل، وابـ سقـا، وابـ رشد -ما يثبت بف الحؽؿ. ومعظؿ الػالسػة

ؾقن استعؿال لػظ العؾَّة طؾك لػظ السبب، إٓ الغزالل وَمـ كحك كحقه مـ طؾؿاء  يػضِّ

طـد  -السبب لؾدٓلة طؾك العؾة. و لؾعؾة أقسام أربعةالؽالم فنهنؿ يستعؿؾقن لػظ 

 وهل: -أرسطق ومـ تابعف مـ الػالسػة

 :كالـجار الذي يصـع الؽرسل. فاعلة 

 :وهل الخشب الذي يصـع مـف. مادية 

 :وهل هقئتف. صورية 

 :وهل الجؾقس طؾقف.  غائية 
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 :أو العارفية أو العرفانية الغنوصية  -33

لػؾسػة والديـ، وخالصتف: أن العؼؾ البشري قادر مذهب فؾسػل تؾػقؼل يجؿع بقـ ا

طؾك معرفة الحؼائؼ اإللفقة، وأن الحؼقؼة واحدة، وإن اختؾػ تعؾقؿفا، وأن 

الؿقجقدات فاضت طـ القاحد، ولفا مراتب مختؾػة، أطالها: مرتبة العؼقل الؿػارقة، 

طت إلك هذا العالؿ وأدكاها: مرتبة الؿادة التل هل مؼر  الشر والعدم، أما الـػس التل هب

فال خالص لفا إٓ بالؿعرفة، بؾ الخالص بالؿعرفة أفضؾ مـ الخالص باإليؿان 

 وإطؿال الصالحة!!

 الفلشفة:  -34

لػظ يقكاين قديؿ، يعـل: محبة الحؽؿة، ويراد هبا: القققف طؾك حؼائؼ إشقاء كؾفا طؾك 

ؿ إلك: كظرية،  قدر ما يؿؽـ اإلكسان أن يؼػ طؾقف، دون ارتباط بقحل إلفل، وقد تؼسَّ

وطؾؿقة، وقد تطؾؼ الػؾسػة طؾك مذهب بعقـف كػؾسػة أرسطق، أو ديؽارت، أو طؾك 

جؿؾة الؿذاهب يف بؾد، أو طصر معقـ، كالػؾسػة الققكاكقة الؼديؿة، أو الػؾسػة الػركسقة 

 الؿعاصرة.

 فلشفة اجلنال:  -35

طؾقف: طؾؿ الجؿال، وهق دراسة صبقعة الشعقر بالجؿال، والعـاصر الؿؽقكة لف، ويطؾؼ 

طؾؿ يبحث يف شروط الجؿال، ومؼايقسف، وكظرياتف، ويف الذوق الػـل، ويف أحؽام الؼقؿ 

 الؿتعؾؼة بأثار الػـقة.

 القياض: -36

ققل مملَّػ مـ أققال وهل  -طـد أرسطق -ضرب مـ آستدٓل آستـباصل، وهق

 تقجة، ولف أقسام وأكقاع متعددة.مؼدمات، إذا ُوضعت لزم طـفا لذاهتا ققل آخر غقرها هق الـ
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 الكليات: -37

دة التل ٓ تؼع تحت حؽؿ الحقاس، بؾ تدَرك بالعؼؾ، وهل خؿسة  هل الحؼائؼ الؿجرَّ

 أكقاع:

 .الجـس: كالحققان 

 .الـقع: كاإلكسان 

 .الػصؾ: كالـ طؼ لإلكسان 

 .الخاصة: كالضاحؽ لإلكسان 

 أيًضا.- الَعَرض العام: كالؿاشل لإلكسان 

 سية:الكونفوطيو  -38

رت طـ صريؼ تعالقؿ الصقـقة الػؾسػة هل مجؿقطة مـ الؿعتؼدات والؿبادئ يف ، ُصقِّ

حقل إخالق، وأداب،  -يف مجؿؾفا -وأتباطف، وتتؿحقر كقكػقشققس(الحؽقؿ )

 وصريؼة إدارة الحؽؿ، والعالقات آجتؿاطقة.

 الالهوت: -39

الؿخؾقق، وطؾؿ الالهقت هق العؾؿ الذي يبحث يف الالهقت: الخالؼ، والـاسقت: 

ذات اهلل ووجقده وصػاتف، وطالئؼف بالعالؿ واإلكسان، ويرادفف طؾؿ الؽالم طـد 

 الؿتؽؾؿقـ مـ فرق الؿسؾؿقـ، وطؾؿ اإليؿان والتقحقد وكحق ذلؽ طـد أهؾ السـة.

 ة:ـاديـنـال -41

ر كؾ شلء بإسباب الؿادية، حقث كؾ  الؿقجقدات هل كتاج هق الؿذهب الذي يػسِّ

ر  -دون غقره-لؾؿادة، والؿادة هل الحؼقؼة الؿطؾؼة، ففل أصؾ ومبدأ أول، بف تػسَّ

 الؿقجقدات. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3
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 ة:ـيـاهـنـال -41

يف إصؾ: كسبة إلك )ما هق(، أو )ما هل( َفُجعؾت الؽؾؿتان كؽؾؿة واحدة، وهل 

الؿتعؼؾ، مثؾ  طؾك إمر -غالبًا -الحؼقؼة القاقعة يف جقاب ما هل، أو ما هق. وتطؾؼ

 الؿتعؼؾ مـ اإلكسان.

 ة:ـيـالـثـنـال -42

 -هبذا الؿعـك -كزطة فؾسػقة تؼقم طؾك ردِّ كؾ وجقد إلك الػؽر بلوسع معاكقف، وهل

 مؼابؾة لؾقاقعقة القجقدية التل ُتؼرر أن هـاك وجقًدا مستؼالًّ طـ الػؽر.

ن يسقر بؿؼتضاه تشقر إلك اتخاذ مثؾ أطؾك، أو مبدأ أسؿك يـبغل أ -يف إخالق-وهل

 السؾقك اإلكساين.

 ة:ـلـاضـفـة الـنـديـنـلا -43

الؿجتؿع اإلكساين الؿثالل الذي يسقر طؾك هدي إخالق، وكؾ فرد فقف يمدي القضقػة 

التل تالئؿف، وتسقر الؿديـة الػاضؾة بؿؼتضك حؽؿة فقؾسقف اكتؿؾت لديف الخصال 

 : )يقتقبقا(.-الققكان الؼدماءطـد فالسػة  -التل ٓ تتقافر لدى طامة الـاس، وتسؿك

 ل:ـيـحـتـشـنـال -44

الطبقعة، أو يتعارض وققاكقـفا الثابتة، أو يؽقن غقر مستقٍف  ضقاهرما يـاقض  هق

لشروط القجقد القاقعقة، والؿحال ما يؿتـع وجقده يف الخارج كاجتؿاع الحركة 

 والسؽقن يف جزء واحد.

 ي:ـائـظـنـال -45

هق الػقؾسقف إرسطل3 سؿل مشائقًّا ٕن أرسطق كان يعؾؿ تالمقذه ماشًقا، والػؾسػة 
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 الؿشائقة ُتـسب ٕرسطق وتالمذتف.

 ه األول:ـلِّعـنـال -46

ق.م(، أحد رواد الؿدرسة الػؾسػقة الققكاكقة، 322لؼب يطؾؼ طؾك الػقؾسقف أرسطق )ت

ل.وهق مـ تالمذة أفالصقن، ويعترب واضع طؾؿ الؿـطؼ3   ولذا ُلؼِّب بالؿعؾِّؿ إوَّ

 الثاني: هـلِّعـنـال -47

 يطؾؼ طؾك الػارابل3 لدراستف كتب أرسطق )الؿعؾِّؿ إول( وشرحف لفا.

 ول:ـلـعـنـال -48

هق كؾ ذاٍت وجقدها بالػعؾ مـ وجقد غقرها، ووجقد ذلؽ الغقر لقس مـ وجقدها، ففق 

 معقـ، وهق أحد صريف العالقة السببقة.إثر، أو الؿسبَّب، وهق ما يحدث طـ طؾَّة، أو سبب 

 ر:ـظـعـوالت الـقـنـال -49

يرى أرسطق أهنا مظاهر الؿعرفة يف طصره، وهل إجـاس العالقة التل تحقط  مؼقٓت

بالؿقجقدات، وتؼقم طؾك طشرة أسس، يـبـل طؾقفا الػؽر الؿستؼقؿ يف اتجاهف كحق 

لؿؽان، والزمان، والقضع، التعؿقؿ، وهل: )الجقهر، واإلضافة، والؽؿ، والؽقػ، وا

 والؿؾؽ، والػعؾ، وآكػعال(.

 ة:ـظـالحـنـال -51

هل مشاهدة الظقاهر طؾك ما هل طؾقف يف الطبقعة، وتطؾؼ طؾك ما يحؽؿ فقف الحس، 

سقاء كان ذلؽ الحس مـ الحقاس الظاهرة، أو الباصـة، وهل إحدى صقر الؿعرفة 

كتباه لالصالع طؾقف كؿا هق دون التجربقة، وتؼقم طؾك التقجف إلك الشلء يف يؼظة وا

 تبديؾ، أو تغققر.
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 ع:ـنـتـنـنـال -51

والؿؿتـع مرادف  الؿؿتـع ما لقس بقاجب، وٓ مؿؽـ، وهق ما يؿتـع وجقده ضرورة،

 لؾؿستحقؾ، وققؾ: هق ما يستحقؾ وجقده مطؾًؼا، والؿحال ما يؿتـع وجقده خارجقًّا.

 ن:ـكـنـنـال -52

ويؼابؾف الؿؿتـع والقاجب، أو الضروري، ويطؾؼ هق الذي يتساوى فقف القجقد والعدم، 

اصطالح الؿؿؽـ الطبقعل طؾك كؾ أمر ٓ يـاقض ضقاهر الطبقعة، أو ٓ يتعارض مع 

 قاكقن مـ ققاكقـفا الثابتة.

 ق:ـطـنـنـال -53

ـَ طـ الخطل يف الػؽر، أو ققاكقـ ُيعَرف هبا الصحقح مـ  آلة قاكقكقة تعصؿ مراطاُتفا الذه

والؿعرفة لؾؿاهقات، والحجج الؿػقدة لؾتصديؼات، وُيـسب الػاسد يف الحدود 

 .، وقد اكتؼده ابـ تقؿقة يف جاكبل التصقر والتصديؼٕرسطق

 خ التحرييب:ـوـنـنـال -54

صريؼة بحث تتضؿـ تغققًرا متعؿًدا ومضبقًصا لؾشروط الؿحددة لقاقعة معقـة، ومالحظة 

أساًسا طؾك التجربة العؾؿقة التل التغقرات الـاتجة طـ ذلؽ، وتػسقر تؾؽ التغقرات يؼقم 

 تؽشػ طـ العالقات السببقة بقـ الؿتغقرات الؿمثرة يف الظاهرة محؾ البحث.

 ا:ـقـزيـيـافـتـيـنـال -55

التل هتتؿ بدراسة الؿبادئ  الػؾسػة هل طؾؿ ما وراء الطبقعة، أو الغقب، وهل أحد فروع

وهق يفدف إلك تؼديؿ وصػ مـظؿ لؾعالؿ، ولؾؿبادئ التل تحؽؿف،  إولك لؾقجقد،

ك بالػؾسػة إولك، أو العؾؿ اإللفل.  وقد يسؿَّ

http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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 ا:ـيـوجـولـثـيـنـال -56

قد ثؼافة ما، كالؼصص الخقالقة طـ إبطال وألفة، وهل مجؿقطة إساصقر التل تُس 

تـطقي طؾك محاوٓت لتػسقر الؿظاهر الؿختؾػة لؾؽقن والؿجتؿع، وتتضؿـ جاكًبا مـ 

 إدب غقر الؿؽتقب.

 وت:ـاسـالن -57

 الطبقعة البشرية، وكؾ ما يخص اإلكسان، ويؼابؾف: الالهقت، بؿعـك: إلقهقة.

 ة:ـيـعـفـالن -58

 -كؿدرسة فؽرية -فؾسػة أخالققة تعقد إلك الػقؾسقف اإلغريؼل )أبقؼقر(، وُتـسب

لؾػقؾسقف الربيطاين )جقرمل بـثام(، وتؼقم طؾك أن الػعؾ يؼققَّؿ بحسب ما يـتج طـف، فؿا 

 زاد الؾذة والؿتعة ففق صالح وكافع، وما سبَّب إلؿ والؿعاكاة ففق طؾك الضد!

 ة:ـقـرطـوـال -59

هل تغقر يف طؼقدة، أو مـظقمة معتؼدات ديـقة مستؼرة، بندخال معتؼدات جديدة طؾقفا، 

غقر متقافؼة مع الؿعتؼد الؿبدئل  -بعد التغقر -أو إكؽار أجزاء أساسقة مـفا، بؿا يجعؾفا

 .الذي كشلت فقف هذه الفرصؼة، وهل تؼرتب يف مدلقلفا مـ الزكدقة

 ى: ـولـيـوـال -61

واحدة يف جؿقع  -طـدهؿ -: إصؾ، أو الؿادة، وهل-د الػالسػةطـ-كؾؿة يقكاكقة تعـل

إشقاء: يف الجؿاد، والـبات، والحققان، وإكؿا تتبايـ الؽائـات يف الصقر فؼط، فالفققلك 

يف ذاتف ٓ صقرة لف، وٓ صػة3 لذلؽ يحتاج إلك الصقرة لؽل يتحدد، وتظفر مالمحف 

 الفققلك.ومعالؿف، فالصقرة هل الؿبدأ الذي ُيعقِّـ 
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 الواجب: -61

آلتزام إخالقل، أو التعفد وآلتزام لشخص ما بشلء ما، وترُكف يمدي إلك مػسدة. أو هق 

 إمر الجازم الذي يتؼقد بف الؿرء لذاتف، دون الـظر الك ما يـطقي طؾقف مـ لذة، أو مـػعة.

 واجب الوجود: -62

هق الذي يؽقن وجقده مـ ذاتف، وٓ يحتاج إلك شلء أصاًل، ووجقد ما سقاه مستَؿد مـ 

 .▐وجقده. وهق اهلل 

 الواقعية:  -63

مذهب فؾسػل ُيؾتََزُم فقف التصقير إَمقـ لؿظاهر الطبقعة والحقاة كؿا هل، وكذلؽ 

طرض أراء وإحداث والظروف والؿالبسات دون كظر مثالل، وهل هبذا تؼابؾ: 

 التجريدية، أو الخقالقة.

 الوجودية: -64

اتجاه فؾسػل يغؾق يف ققؿة اإلكسان، ويبالغ يف التلكقد طؾك تػرده، وأكف صاحب تػؽقر وحرية، 

ف، وهل فؾسػة طـ الذات أكثر مـفا فؾسػة طـ  وإرادة واختقار، وٓ يحتاج إلك مقجِّ

عؾؼ بالحقاة والؿقت، الؿقضقع، وتعترب جؿؾة مـ آتجاهات وإفؽار الؿتبايـة التل تت

 والؿعاكاة وإلؿ، وُتـسب إلك )سارتر(، ولقست كظرية فؾسػقة واضحة الؿعالؿ. 

 وحدة الوجود: -65

 -قديًؿا -خذت بفلء يف هذا القجقد هق اهلل! وقد أمذهب الذيـ يزطؿقن أن كؾ ش

واققة، وإفالصقكقة الجديدة مـ فالسػة غقر الفـدوسقة الرباهؿاكقة الؿسؾؿقـ، ، والر 

 وقال بف بعض غالة الصقفقة!
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 أهـه الـنـراجــع

 

 

 م.2002-هـ1421، 1ط الؿعجؿ الػؾسػل، مراد وهبة، دار قباء الحديثة، مصر، -1

، 1ط الؿعجؿ الػؾسػل، مصطػك حسقبة، دار أسامة لؾـشر والتقزيع، إردن، -2

 م.2002 -هـ1430

العامة لشئقن الؿطابع إمقرية، الؿعجؿ الػؾسػل، مجؿع الؾغة العربقة، الفقئة  -3

 .م1213 -هـ1403، 1، طمصر

الؿعجؿ الػؾسػل بإلػاظ العربقة والػركسقة واإلكؽؾقزية والالتقـقة، د. جؿقؾ  -4

  .م1212-هـ1402 ،1ط صؾقبا، دار الؽتاب الؾبـاين، مؽتبة الؿدرسة، لبـان،
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 الٍفضيةاملصطمخات 
 
 

 أحالً اليقظة: -1

كقٌع مـ األحالم التل يؿارسفا الشخص أثـاء الـَّفار، وتؽقن طؾك شؽؾ كشاط طؼؾل تخقُّؾل، 

إلك دوافع طؼؾقة، أو كػسقة، أو طاصػقة، أو اجتؿاطقة، وهل تساطد طؾك وقد تعقد أسباهبا 

هؿ الؿراهؼقن  تحؼقؼ التقازن، والتعقيض طـ الـؼص، وأغؾب مـ يستخدم هذه القسقؾة

 لؾتعبقر طـ أكػسفؿ ومققلفؿ.

 اإلدوان: -2

حالة كاتجة طـ استعؿال مقادَّ مخدرٍة، أو طؼاققر بصػة مستؿرة؛ بحقث يصبح اإلكسان 

لقحصؾ معتؿًدا طؾقفا كػسقًّا وجسديًّا، بؾ ويحتاج إلك زيادة الجرطة مـ وقت آلخر؛ 

طؾك األثر كػسف دائًؿا، ويػؼد الشخص الؼدرة طؾك الؼقام بلطؿالف وواجباتف الققمقة يف غقاب 

كػسقة وجسدية خطقرة   حالة التققػ طـ استعؿالفا تظفر طؾقف أطرا هذه الؿادة، ويف

 تسؿك: )أطرا  االكسحاب(.

 اإلصقاط:  -3

حقؾة دفاطقة ُيرِجـع فقفا الشخص طققبف وأخطاءه إلك مـ حقلف مـ الـاس والظروف؛ هترًبا 

 مـ مسئقلقة الػشؾ، أو الخؾؾ الذي أصابف يف جاكب مـ جقاكب حقاتف.
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 االٌطواء: -4

تتصػ هبا الشخصقة، ولقست مرًضا يستدطل العالج، أما إذا تطقر االكطقائل صػة 

وتعر  لجرطات اكتئاب وصدمات مملؿة، فقؽقن قد دخؾ حقز الؿر ، ويستقجب 

 طالًجا.

 اٌفصاً الشخصية: -5

هق اضطراب طؼؾل يتؿثؾ يف تعطُّؾ طؿؾقات التػؽقر، وضعػ االستجابات االكػعالقة، 

ثر طؾك صريؼة التػؽقر والشعقر والسؾقك، وقد يعاين الشخص ويعد اضطراًبا خطقًرا يم

الؿصاب بؿر  اكػصام الشخصقة مـ صعقبة يف التؿققز بقـ األمقر الحؼقؼقة والقهؿقة، 

مـ مشؽالت يف التقاصؾ مع اآلخريـ، وصعقبة يف التعبقر طـ  -أيًضا- وقد يعاين

تائَج خطقرٍة قد تصؾ الك حد الؿشاطر العادية يف الؿقاقػ االجتؿاطقة، وقد يمدي إلك ك

 إقدام الؿريض طؾك االكتحار.

 االٌفعاه: -6

تغقر يف سؾقك الػرد يـشل طـ مصدر كػسل، ويمثر يف الخربات الشعقرية لف، ويصاحبف 

 تغقرات يف كشاصات األجفزة الداخؾقة يف الجسؿ، كؿا أن لف مظاهَر خارجقًة دالة طؾقف.

 اإلحياء: -7

سؾقكف مـ غقر االطتؿاد طؾك االقتـاع، أو األمر، أو  التلثقر طؾك معتؼدات شخص، أو

اإلجبار، وذلؽ بتؽقيـ اتجاهات معقـة لديف، أو بتؼقية اتجاهات قديؿة، أو بنثارة 

 استجابات كامـة، ومـ غقر تػؽقر كبقر مـ جفة الشخص الؿقَحك إلقف.
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 الباراٌويا )جٍون العظىة(: -8

الغ اإلكسان بقصػ كػسف بؿا يخالػ مر  طؼؾل، وحالة مِـ وهِؿ االطتؼاد، حقث يب

طل امتالك قابؾقات استثـائقة، وقدرات جبارة، أو مقاهب مؿقزة، أو أمقال  القاقع، فقدَّ

صائؾة، أو طالقات مفؿة، لقس لفا وجقد حؼقؼل، يـتج طـف اختالالت طؼؾقة، ققامفا: 

ق كقكف شعقر الؿريض باالضطفاد، أو الؿالحؼة، معتؼًدا أن السبب الرئقسل لذلؽ ه

ا لؾغاية، ويػفؿ سؾقك اآلخريـ معف يف ضقئفا، وقد تتطقر إلك  شخًصا طظقًؿا ومفؿًّ

 هالوس سؿعقة، أو بصرية تشغؾ مساحة مـ العؼؾ. 

 التجواه الٍووي: -9

رد فعؾ يغادر فقف الؿريض سريره، ويلخذ بنتقان مظفر مـ مظاهر الـشاط ُيشبع فقف 

مشاكؾف التل يعاين مـفا، ويـشل طـ حصر كػسل شديد، الؿريض رغباتِف الؿؽبقتَة، ويحؾُّ 

ولف أسباب أخرى، مـفا: الصرع، أو االضطرابات الذهـقة. وهق َيشقع بقـ الؿراهؼقـ، 

 وخاصة الذكقر مـفؿ، وطادة ما يـسك الؿريض كؾ ما قام بف أثـاء التجقال وال يتذكره أبًدا.

 التخمين الٍفضي:  -11

سف الـؿساوي )سقغؿقكد أحد االتجاهات يف طؾؿ الـػس ال ؿرضل والعالج الـػسل، أسَّ

ره تالمذتف وأتباطف؛ هبدف تػسقر 9191فرويد، ت م( يف هنايات الؼرن التاسع طشر، وصقَّ

 وففِؿ الحدث الـػسل، وكشقء االضطرابات الـػسقة ومعالجتفا. 

 التخاطز:  -11

صؾ، وكؼِؾ م، ويشقر إلك الؿؼدرة طؾك التقا9٨٨١مصطؾح صاغف )فريدرك مايرز( طام 

الؿعؾقمات مـ طؼؾ إكسان آلخر، أي: أكف يعـل: الؼدرة طؾك اكتساب معؾقمات طـ أي 

كائـ واٍع آخر، وقد تؽقن هذه الؿعؾقمات أفؽاًرا أو مشاطَر، وقد اسُتخدمت الؽؾؿة يف 
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 الؿاضل لتعرب طـ اكتؼال الػؽر.

 التداعي:  -12

مدرك يخطر يف بالف، وهق أسؾقب مـ  استجابة الػرد لؿثقر ما بنططاء أول كؾؿة، أو صقرة، أو

 أسالقب العالج الـػسل التحؾقؾل، ُيستخدم لؾؽشػ طـ مؽـقكات الالشعقر.

 التوافق الٍفضي:  -13

طؿؾقة مستؿرة يؼقم هبا الػرد بصػة مستؿرة يف محاوالتف لتحؼقؼ التقافؼ بقـف وبقـ كػسف 

الؿمثرات الؿختؾػة حتك يصؾ أواًل، ثؿ بقـف وبقـ البقئة التل يعقش فقفا بتغققر سؾقكف مع 

 .لالستؼرار الـػسل، والتؽقػ االجتؿاطل مع البقئة

 التوتز:  -14

شعقر باإلجفاد والضغط، وتختؾػ أطرا  التقتر وتتـقع مـ: شعقر طام بالعجز، واكعدام 

الطؿلكقـة، والعصبقة، واالكزواء االجتؿاطل، وفؼدان الشفقة، واالكتئاب، واإلرهاق، 

ط الدم، واألرق، وفؼدان الرغبة الجـسقة )العجز الجـسل(، وارتػاع واكخػا  ضغ

والصداع الـصػل، وصعقبات يف الجفاز الفضؿل )إمساك، أو إسفال(، وأطرا  الدورة 

الشفرية بالـسبة لؾـساء، كؿا قد يتسبب التقتر واإلجفاد يف أمقر أكثر خطقرة كؿشاكؾ يف 

 كثقرة.الؼؾب. ويـتج التقتر طـ مسببات اجتؿاطقة وكػسقة 

 التوحُّد:   -15

اضطراب يف الـؿق العصبل لدى األصػال، يمدي إلك ضعػ التػاطؾ االجتؿاطل، 

والتقاصؾ الؾػظل وغقر الؾػظل، وبلكؿاط سؾقكقة مؼقدة ومتؽررة، ويظفر قبؾ بؾقغ 

 الطػؾ ثالث سـقات.

 



 

 

99 

99 

 الثبات االٌفعالي:  -16

ديدًة متفقرة، بؾ تتسؿ قدرة اإلكسان طؾك التحؽؿ ىف اكػعاالتف الؿختؾػة، فال تظفر ش

 بالفدوء والثبات، ىف مختؾػ الؿقاقػ.

 جواس كشف الكذب:  -17

جفاز لؼقاس السجالت والؼقاسات الػسققلقجقة الؿختؾػة، مثؾ: ضغط الدم، الـبض، 

وُيعتؼد أكف التـػس، وسؾقك الجؾد طـد تقجقف أسئؾة يجقب طـفا الشخص الؿستفَدف. 

يؿؽـ طـ صريؼفا تحديد  تتقلد استجابات فسققلقجقةأثـاء اإلجابة طـ تؾؽ األسئؾة سقف 

 مدى صدق الشخص مـ كذبف.

 احليمة الدفاعية:  -18

حقؾ يؾجل األكسان إلقفا إذا لؿ يقفَّؼ يف حؾ مشاكؾف، أو لؾتؼؾقؾ مـ الصراطات يف داخؾف، 

ولحؿاية ذاتف مـ التفديد، أو لعدم إرضاء دوافعف بطريؼة سقية واقعقة، وألسباب كثقرة 

كلن تؽقن الؿشؽؾة فقق احتؿالف، أو تؽقن كتقجة دوافع الشعقرية ال يعرف مصدرها، 

 ضعػ، أو قصقر يف تؽقيـة الـػسل.أو تؽقن كاتجة طـ 

 الزُّهاب )الفوبيا(:  -19

مر  كػسل، يعـل: الخقف الشديد والؿتقاصؾ مـ مقاقػ، أو كشاصات، أو أجسام معقـة، 

 أو أشخاص، وهذا الخقف الشديد يجعؾ الشخص الؿصاب طادًة يعقش يف ضقؼ وضجر. 

 سهاميز:   -21

رتف طؾك الرتكقز والتعؾؿ، وقد يتطقر داء يصقب الؿخَّ ويتطقر لقػؼد اإلكسان ذاكرتف وقد

لِقُحدث تغققرات يف شخصقة الؿريض، فقصبح أكثر طصبقة، أو قد يصاب بالفؾقسة، أو 

طالج لفذا الؿر  الخطقر، وهق  -حتك اآلن -بحاالت مـ الجـقن الؿمقت. وال يقجد
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 م.9191مـسقب لأللؿاين )ألقيس الزهايؿر( الذي وصػف طام 

 الضادية: -21

ؿؾ لقصػ الؾذة التل يتؿ القصقل إلقفا طـ صريؼ إلحاق أذى جسدي، مصطؾح ُيستع

أو معاكاة كػسقة، مـ قبؾ صرف طؾك صرف آخر مرتبطقـ بعالقة جـسقة، سؿقت بالسادية 

كسبة إلك )الؿاركقز دي ساد( األديب الػركسل الؿشفقر، والذي تتؿقز شخصقات 

 عذيب اآلخريـ.رواياتف باالكدفاع الؼفري إلك تحؼقؼ الؾذة طـ صريؼ ت

 الصخة الٍفضية:  -22

الرشد، طؾك هل تقافؼ أحقال الـػس الثالث، وهل: حالة األبقة، وحالة الطػقلة، وحالة 

اطتبار أن الشخص السؾقؿ كػسقًّا يعقش هبذه الحاالت يف تـاغؿ واكسجام، ويحدث الؿر  

 الـػسل طـد اختالل هذه األحقال، وصغقان إحداها طؾك األخرى.

 الصدوات الكوزبائية:  -23

أحد أكقاع العالج غقر الدوائل الؿستعؿؾة يف طالج بعض األمرا  الـػسقة، وتعتؿد 

فؽرة العالج طؾك تحػقز صـاطل لحالة الصرع، بقاسطة تؿرير تقار كفربائل خارجل إلك 

األسؾقب الدققؼ الذي يسؾؽف هذا التحػقز يف  -الققم إلك -خاليا الدماغ، والُيعرف

 الة الؿريض الـػسل.تحسقـ ح

 الصدوة العصبية:  -24

يف طؾؿ الـػس يشقر هذا الؿصطؾح إلك جرح كػسل دون تحديد الؿسببات، ويف الطب 

تعـل هذه الؽؾؿة: جرًحا بسبب حادث، أو طـػ، بالتؿاثؾ مع ذلؽ تسؿك يف طؾؿ 

دم الـػس الفزة الـػسقة الؼقية الـاتجة طـ حالة صدمة كػسقة بالجرح الـػسل. وال ُيستخ

هذا الؿصطؾح بشؽؾ مقحد؛ حقث قد يشقر إلك الحادث الؿسبب، كؿا يؿؽـ أن يشقر 
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إلك األطرا ، أو الؿعاكاة الداخؾقة، أو الحالة التل تتلثر فقفا جؿقع األكشطة األساسقة 

 والضرورية يف الجسؿ.

 الصزع:  -25

 مر  طصبل مزمـ، َيظفر طؾك شؽؾ تؽرار لتشـجات دماغقة، يـتج طـ اضطراب 

 ارات الؽفربائقة يف الؿخ.اإلش

 الطب الٍفضي: -26

الػرع الطبل الؿتخصص يف الققاية، والتشخقص، وطالج االضطرابات الـػسقة، ويدرس 

االضطرابات العؼؾقة والسؾقكقة الـاشئة طـ خطل يف طؿؾ الدماغ، إما ألسباب تتعؾؼ 

غقر  بشؽؾ مباشر، أو -بؿعطقات جقـقة، أو ألسباب كاشئة طـ تؾػ طضقي قد يمثِّر

 يف طؿؾ الدماغ، أو ألسباب ترجع إلك وجقد الػرد يف وضعقة ضاغطة وصادمة. -مباشر

 عقدة الٍقص:  -27

شعقر اإلكسان بالـؼص، أو العجز العضقي، أو الـػسل، أو االجتؿاطل بطريؼة تمثر طؾك 

سؾقكف، مؿا يدفع بعض الحاالت إلك التجاوز التعقيضل بالـبقغ، وتحؼقؼ الذات، 

َعة، أو الجريؿة يف حاالت أخرى. والؽقـقكة، أو  إلك التعصب واالكؽػاء، أو الضَّ

 :أوديب عقدة  -28

مصطؾح أكشله )سقجؿقكد فرويد( استقحاه مـ أسطقرة )أوديب( اإلغريؼقة، وهل طؼدة 

كػسقة ُتطؾؼ طؾك الذكر الذي يحب والدتف، ويتعؾؼ هبا، ويغار طؾقفا مـ أبقف فقؽرهف، 

( طـد األكثك يف كظرية التحؾقؾ الـػسل، ومصطؾح )طؼدة وهل الؿؼابؾة لـ)طؼدة إلقؽرتا

أوديب( يدل طؾك الؿشاطر واألفؽار، واألحاسقس الجـسقة التل تبؼك مؽبقتًة يف العؼؾ 

 الباصـ لؾطػؾ تجاه أمف.
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 عقدة إلكرتا: -29

مصطؾح أكشله )سقجؿقكد فرويد( يشقر إلك التعؾؼ الالواطل لؾػتاة بلبقفا، وغقرهتا مـ 

لفا، واستقحك )سقجؿقكد فرويد( هذا الؿصطؾح مـ أسطقرة )إلؽرتا( أمفا وكرهفا 

َكر.  الققكاكقة، وهق يؼابؾ طؼدة )أوديب( لدى الذَّ

 عقدة ٌفضية:  -31

بة والؿرتابطة تسري فقفا شحـة طاصػقة، وقد  فؽرة، أو مجؿقطة مـ األفؽار الؿركَّ

ضْت لؾؽبت الؽؾل، أو الجزئل فغدت مصدًرا لؾتـازع والتصارع مع أفؽار  تعرَّ

 ومجؿقطات أخرى تحظك بالؼبقل تؼريًبا مـ جاكب الؿرء.

 العالج الضموكي:  -31

مـ صرق العالج الـػسل الذي ُيستعؿؾ يف األمرا  الـػسقة، مثؾ: الؽآبة، والؼؾؼ، 

وَيستـد طؾك مساطدة الؿريض يف إدراك وتػسقر صريؼة تػؽقره السؾبقة هبدف تغققرها إلك 

أكثر واقعقة، ويعؿؾ هذا الـقع مـ العالج بصقرة متزامـة مع  أفؽار، أو قـاطات إيجابقة

 األدوية الؿستعؿؾة لعالج الؽآبة.

 عمي الٍفط الرتبوي:  -32

فرع كظري وتطبقؼل مـ فروع طؾؿ الـػس، يفتؿ أساًسا بالدراسات الـظرية، واإلجراءات 

إمؽاكاهتؿ التطبقؼقة لؿبادئ طؾؿ الـػس يف مجال الدراسة وتربقة الـشء، وتـؿقة 

 طؾك طؿؾقتل: التعؾقؿ، والتعؾؿ. -بصػة خاصة -وشخصقاهتؿ، ويركز

 عمي الٍفط التجزييب: -33

أحد فروع طؾؿ الـػس األساسقة التل تستفدف ابتؽار صرق جديدة لؾبحث العؾؿل، 
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وتطقير أسالقب إجراء وتصؿقؿ التجارب العؾؿقة بؿا يمدي إلك تؼدم وتطقر مـاهج 

 البحث يف طؾؿ الـػس.

 ُد الذاكزة:فق  -34

طدم تذكر الؿعؾقمات والؿفارات والخربات التل مرَّ هبا الػرد، والـسقان ضاهرة صبقعقة 

تحدث لجؿقع البشر، ولؽـف قد يؽقن مرضقًّا طـد اإلصابة ببعض األمرا ، مثؾ: 

 الزهايؿر، أو طؼب إصابة دماغقة، أو صدمة اكػعالقة.

 االكتئاب )الكآبة(:  -35

ػسقة شققًطا، وهق ُيصـػ ضؿـ االضطرابات الـػسقة التل أحد أكثر االضطرابات الـ

أو الحاد  -تتسؿ بخؾؾ يف الؿزاج، وأهؿ ما يؿقز االكتئاب هق: االكخػا  التدريجل

  يف الؿزاج، والـػقر مـ األكشطة. -والؿتسارع أحقاًكا

 الكابوظ:  -36

يف العادة يرجع مصطؾح يشقر إلك األحالم الؿػزطة والؿخقػة التل يراها الـائؿ يف مـامف، و

حدوثفا إما ألسباب فسققلقجقة، مثؾ: إرتػاع درجة حرارة الجسؿ، أو ألسباب كػسقة، مثؾ: 

 اإلجفاد، أو الصدمات الـػسقة التل يتعر  لفا الـائؿ يف حقاتف الققمقة.

 الكبت:  -37

 مر  كػسل مستعٍص يعؿؾ طؾك إثارة الحقاس البشرية إلك أطؾك درجات التحسس، بحقث

تؼقم الؿستـبطات الحسقة لدى الؿريض بالتؼاط أدكك الحركات واألصقات غقر الؿسؿقطة 

 .مؿا يجعؾ طؼؾف يخضع لفذه الؿمثرات الخارجقة الؼقيةوالؿالحظة لدى اإلكسان العادي؛ 
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 ىزاهقة:ـال  -38

االقرتاب مـ الـضج الجسؿل، والعؼؾل، والـػسل، واالجتؿاطل، ولؽـف لقس الـضج 

رد يف هذه الؿرحؾة يبدأ بالـضج العؼؾل، والجسؿل، والـػسل، كػسف؛ ألن الػ

واالجتؿاطل، ولؽـف ال يصؾ إلك اكتؿال الـضج إال بعد سـقات طديدة قد تصؾ إلك 

 طشر سـقات.

 ىشاج )احلالة املشاجية(:ـال  -39

يشقر مصطؾح الؿزاج يف طؾؿ الـػس إلك تؾؽ الجقاكب مـ شخصقة الػرد، مثؾ: 

ح، الذي يعترب يف كثقر مـ األحقان مـ األمقر التل تقجد بالػطرة، االكطقاء، أو االكػتا

 وال يتعؾؿفا اإلكسان.

 :العدواٌي الضموك  -41

والعدوان الظاهر إلحاق األذى باآلخريـ، وقد يؽقن طدواًكا ضاهًرا، أو باصـًا ضؿـقًّا. 

 الضرب والعض ورمل األشقاء. يكون جسديًّا، مثل:

 والتحؼقر والتفديد.اإلهاكة أو نفسيًّا، مثل: 

 الشتؿ وإصالق األسؿاء.أو لفظيًّا، مثل: 

ففق طؿؾقة التخطقط إليذاء اآلخريـ دون أن يعؾـ الؿعتدي طـ  أما العدوان الباطن

 طدواكف. 

 الٍزجضية:  -41

حب الـػس الـَؿَرضل، وهق اضطراب يف الشخصقة، حقث تتؿقز بالغرور، والتعالل، 

 ولق طؾك حساب اآلخريـ. والشعقر باألهؿقة ومحاولة الؽسب،
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وهذه الؽؾؿة كسبة إلك أسطقرة يقكاكقة، ورد فقفا أن )كركسقس( كان آية يف الجؿال، وقد 

 طشؼ كػسف حتك الؿقت طـدما رأى وجفف يف الؿاء.

 ٌضبة الذكاء:  -42

هل الـتقجة التل يحصؾ طؾقفا الػرد مـ  (Intelligence Quotient)أي:  ((IQأو 

درجة الذكاء، والتل مـ خاللفا ُتعرف درجة الذكاء بشؽؾ مجؿقطة اختبارات لؼقاس 

تؼريبل. قام بابتؽاره العالؿان الػركسقان: )ألػريد بقـقف(، و)تققدور سقؿقن( طام 

( هق متقسط الذكاء طـد اإلكسان، وكؾؿا زادت الـتقجة 999م. ويعترب الرقؿ )9191

 اطُترب الشخص طبؼريًّا.

 اهلضترييا:  -43

الفستقريا التحقلقة، حقث تتحقل فقف  -أيًضا -د ُأصؾؼ طؾقفمر  كػسل طصابل، وق

االكػعاالت الؿزمـة، والصراطات إلك أطرا  جسؿاكقة، دون وجقد مر  طضقي، 

وتظفر األطرا  الجسؿاكقة بصقرة تؿاثؾ االضطرابات العصبقة، طؾك شؽؾ خؾؾ يف 

 اإلحساس والحركة، ويحدث ذلؽ دون إرادة أو شعقر مـ الؿريض.

 اهلوظ:  -44

اضطراب طؼؾل يمثر تلثقًرا شديًدا ىف الحالة الؿزاجقة لؾؿريض مع ارتػاع حاد ىف الـشاط، 

 ويؽقن مؼرتكًا مع بعض الفالوس والضالالت، والؿرح الشديد، واضطراب القطل.

 اهلموصة:  -45

اإلحساس بؿحسقس غقر مقجقد، وبؿعـك أدق، يؿؽـ تعريػ الفؾقسة بلهنا: 

القؼظة، وهل مختؾػة، فلحقاًكا قد تؽقن هؾقسة سؿعقة، أو هؾقسة اإلحساس يف حالة 

 بصرية، أو هؾقسة لؿسقة.
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 الوصواظ القوزي:  -46

إيؿان الؿرء بػؽرة معقـة ُتالزم الؿريض دائًؿا، وتحتؾ جزًءا مـ القطل والشعقر، مع  

اقتـاع الؿريض بسخافة هذا التػؽقر، وتؽقن هذه الػؽرة قفرية، أي: أكف ال يستطقع 

زالتفا، أو االكػؽاك طـفا، مثؾ: تؽرار وترديد جؿؾ كابقة، أو تؽرار كغؿة مقسقؼقة، أو إ

أغـقة تظؾ تالحؼف، وتؼطع طؾقف تػؽقره بؿا ُيتعب الؿصاب، وأحقاًكا قد يمذي الؿصاب 

 بف كػسف جسديًّا.

 اخلجن:  -47

، هق حالة معؼدة تشتؿؾ طؾك إحساس سؾبل بالذات، أو إحساس بالـؼص، بشريشعقر 

أو الدوكقة، ويجد صاحبفا صعقبة يف الرتكقز طؾك ما يجري مـ حقلف، وبالتالل يصبح 

طاجًزا طـ إقامة طالقات مع زمالئف ورفاقف ومعظؿ مـ حقلف؛ لذا ففق يعاين مـ القحدة، 

 .مر إلك الشعقر بالرهبة والخقف مـ صرح األسئؾة خقًفا مـ الصدوقد يػضل بف األ

 

 

 

 

 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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معجؿ مصطؾحات الطب الـػسل، د. لطػل الشربقـل، مراجعة: د طادل صادق،  -9

 م.911٨ -هـ92١٨، 9طمركز تعريب العؾقم الصحقة، الؽقيت صبعة 

معجؿ الؿصطؾحات الرتبقية والـػسقة، د حسـ شحاتة، زيـب الـجار، مراجعة  -١

 -هـ92١1، 9طوتؼديؿ: د. حامد طؿار، الدار الؿصرية الؾبـاكقة، الؼاهرة، 

 .م١999

مقسقطة شرح الؿصطؾحات الـػسقة، د. لطػل الشربقـل، دار الـفضة العربقة  -9

 .م١999 -هـ92١9، 9طلؾطباطة والـشر والتقزيع، 

امقس الؿقسقطل يف العؾقم الـػسقة، د. طبد الستار إبراهقؿ، الؿركز الؼقمل الؼ -2

 .م١991 -هـ9291، 9ط لؾرتجؿة، وزارة الثؼافة الؿصرية

أساسقات طؾؿ الـػس، محؿد بـل يقكس، دار القازوري العؾؿقة، طؿان األردن  -1

  .م١992 -هـ9291، 9ط
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 االجتماعيةاملصطلحات 

 
 

 صتصا  اثجااي:اال -9

تعبقر طـ كؾ مظاهر التبادل الػؽري، والؾغقي، واالقتصادي التل تجري بشؽؾ مؼصقد 

 بقـ أفراد ثؼافات مختؾػة، أو بقـ جؿاطاهتا، أو بقـ مجتؿعاهتا وحؽقماهتا. 

  وثوجيا:هثاإل -2

وثؼافاهتا، وأكؿاط حقاهتا، وكشاصاهتا، طؾؿ اجتؿاطل يػسر الظقاهر الؿتعؾؼة بالشعقب، 

، (اإلكثروبقلقجقا)تعؾقؾفا والؿؼاركة بقـفا، وهق فرع مـ فروع طؾؿ ويعـل بتصـقػفا و

 .باسؿ طؾؿ األطراق أو طؾؿ األجـاس فوقد يعر

 األرستاراطية:  -3

الطبؼة االجتؿاطقة ذات الؿـزلة العالقة، وتتؿقز بؽقهنا مقضع اطتبار الؿجتؿع، 

تؽقن مـ األطقان وبسؾقكفا الؿفذب، وسقادهتا يف الؿسائؾ االجتؿاطقة، والسقاسقة، وت

 الذيـ وصؾقا إلك مرتبتفؿ ودورهؿ يف الؿجتؿع طـ صريؼ القراثة.

 اإلعالى اثعاملي حلاوق اإلنساى:  -4

ديسؿرب  01هق وثقؼة حؼقق دولقة تؿثؾ اإلطالن الذي تبـتف األمؿ الؿتحدة يف )

م( يف قصر شايق يف باريس، ويتـاول حؼقق اإلكسان الؿحؿقة لدى كؾ الـاس، 0491

 ويتللػ مـ ثالثقـ مادة.
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 اإلقطاعية:  -5

كظام سقاسل اجتؿاطل اقتصادي يؼقم طؾك حقازة األرض، وتؿؾؽفا بؿا طؾقفا مـ البشر! 

 وهق الـظام الذي مقََّز أوروبا يف طصقرها القسطك!

 األقليات:  -6

مجؿقطات بشرية ذات سؿات وخصائص تختؾػ طـ مثقالهتا يف مجتؿع األكثرية، 

 ققمقة، أو إثـقة، أو ديـقة مشرتكة بقـ أفرادها.ولؽؾ أقؾقة سؿات 

 وتختؾػ األقؾقات فقؿا بقـفا كقًطا وهقيًة واكتؿاًء.

وتـضقي تحت مػفقم األقؾقات أكؿاط مختؾػة، مـفا: األقؾقة العرققة، والديـقة، 

 والؾغقية، والؿذهبقة، والؼبؾقة، والثؼافقة، والسقاسقة، والؼقمقة الؿتعددة الجذور.

 : االنتماء -7

الـزطة التل تدفع الػرد لؾدخقل يف إصار اجتؿاطل فؽري معقـ بؿا يؼتضقف هذا مـ التزام 

بؿعايقر وققاطد هذا اإلصار، وبـصرتف والدفاع طـف يف مؼابؾ غقره مـ األصر االجتؿاطقة 

 والػؽرية األخرى.

 األنجروبوثوجيا:  -8

 anthropos))ا: هل طؾُؿ اإلكسان، وقد ُكحتت الؽؾؿة مـ كؾؿتقـ يقكاكقتقـ، هؿ

ومعـاها: )طؾؿ(. وقد يعرب طـ )األكثروبقلقجقا( بلهنا:  (logos)ومعـاها: )اإلكسان(، و

 طؾؿ الحضارات والؿجتؿعات البشرية.

ـٌ  ف )األكثروبقلقجقا االجتؿاطقة( بلهنا: طؾؿ اإلكسان مـ حقث هق كائ ويؿؽـ أن ُكعرِّ

 اجتؿاطل.
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 اثربجوازية:  -9

ـبالء، والطبؼة العامؾة كؾؿة فركسقة األصؾ تدل طؾك ـ صبؼة ال وتستخدم ، الطبؼة القسطك القاقعة بق

كؾؿة )برجقازية( طـد االشرتاكققـ والشققطققـ بؿعـك: الطبؼة الرأسؿالقة الؿستِغؾَّة يف 

الحؽقمات الديؿؼراصقة الغربقة، والتل تؿؾؽ وسائؾ اإلكتاج، وتستقلل طؾك فائض 

لألطؿال كؿا أن الربجقازية يف األدب والػـ صػة  ،ؿؾ الذي تؼقم بف الطبؼة الؽادحةالع

 األدبقة والػـقة البعقدة طـ قضايا الشعب وهؿقمف.

 اثتأقلم االجتماعي:   -90

 هل طؿؾقة يتؿ بؿؼضاها تؽقػ الؿفاجريـ مع البقئة الجديدة تؽقًػا فؽريًّا واجتؿاطقًّا. 

 اثتأييل االجتماعي )اثتأييل(:  -99

ؼ  لؾتدابقر االجتؿاطقة، والرتبقية، والؿفـقة يف تدريب الػرد )أو هق االستخدام الؿـسَّ

 إطادة تدريبف( لؾقصقل إلك أطؾك مستقى مؿؽـ مـ الؼدرة القضقػقة.

 صتضامو اجتماعي: -92

يؼصد بف تؽافؾ صبؼات الؿجتؿع بؿا يحؼؼ الؽػاية لألفراد الؿحتاجقـ، ولؾػئات ذات 

 االحتقاجات الخاصة.

 اثتطًري اثعرقي:  -93

الطرد بالؼقة، أو اإلبادة لسؽان غقر مرغقب فقفؿ مـ إقؾقؿ معقـ، طؾك خؾػقة تؿققز طؿؾقة 

 ديـل، أو طرقل، أو سقاسل، أو الطتبارات أيديقلقجقة، أو مزيج مـ الخؾػقات الؿذكقرة.

 اثتعداد اثسلاني:  -94

إجراء حؽقمل يستفدف جؿع بقاكات طـ السؽان داخؾ حدود بؾد معقـ يف تاريخ 
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 ؾجـس، والعؿر، والحالة الزوجقة، والتعؾقؿ، والؿفـة، والدياكة. محدد، وفًؼا ل

 اثتعصب:  -95

غؾق يف التعؾؼ بشخص، أو فؽرة، أو مبدأ، أو حزب، بحقث ال يدع مؽاًكا لؾتسامح، أو 

 التبصر بالحؼ، وقد يمدي إلك العـػ والظؾؿ.

 :صتهشئة اجتماعية -96

والؿعؾقمات، والؿعايقر الثؼافقة، هل العؿؾقة التل يتؿ هبا كؼؾ الؼقؿ، والؿفارات، 

 والرتبقية إلك الػرد طضق الؿجتؿع، وطـ صريؼفا يعترب الػرد طضًقا يف مجتؿع معقـ.

 اثتوازى االجتماعي:  -97

باتف الؿتـاسؼة،  حالة مـ التقافؼ والتقاؤم تؼع يف الـظام االجتؿاطل بقـ أجزائف ومركَّ

 فقفا.خصقًصا الؿقازكة بقـ الـظام والبقئة التل يقجد 

 اثجورة االجتماعية:  -98

االكتؼال الؿػاجئ يف الـظام االجتؿاطل، وخاصة يف تغقر التؽقيـ الطبؼل لؾؿجتؿع، 

 وتعديؾ الـظؿ السقاسقة، واالقتصادية، والػؽرية؛ تبًعا لذلؽ.

 احلركات اإلصالحية األوربية: -99

س طشر يؼصد هبا: الحركات التل كشلت يف أوروبا إبان الؼركقـ الخامس طشر والساد

الؿقالديقـ؛ بغقة التخؾص مـ سؾطة الؽـقسة، وإطادة تقزيع السؾطة السقاسقة، ومفاجؿة 

 كظام اإلقطاع.

 ة: نياحلضارة املد -20

هل مرحؾة مـ مراحؾ التطقر الحضاري اإلكساين، وتتؿثؾ يف إحراز التؼدم يف العالقات 
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يف الؿجتؿع مـ جقؾ  االجتؿاطقة، ويف مظاهر الرقل العؾؿل، والػـل واألدبل التل تـتؼؾ

 إلك جقؾ.

 احلوار اجملتمعي:  -29

كؾ طؿؾقة تػاوض، أو تشاور، أو تبادل معؾقمات بقـ فئات الؿجتؿع الؿختؾػة حقل 

 قضايا مشرتكة متعؾؼة بالسقاسة االقتصادية، أو االجتؿاطقة، أو الشئقن العامة. 

 اخلدمة االجتماعية:  -22

ات صبغة طالجقة ووقائقة هل خدمات مفـقة، أو طؿؾقات ومجفقدات مـظؿة ذ

 -كلفراد، أو جؿاطات ومجتؿعات- وإكساكقة، تمدَّى إلك الـاس، وهتدف إلك مساطدهتؿ

 يف القصقل إلك حقاة كريؿة، ومستقيات اجتؿاطقة تتػؼ مع رغباهتؿ وإمؽاكاهتؿ.

 : االجتماعية اثدراسات املسحية -23

جتؿاطقة إما بلسؾقب دراسات شامؾة يف أوقات محددة، هتدف إلك دراسة الظقاهر اال

 الؿسح الشامؾ لؾؿجتؿع، أو بلسؾقب مسح العقِّـة.

 اثدميوغرافيا:  -24

طؾؿ السؽان، ويؼصد بف: اإلحصائقات السؽاكقة، ووصػ السؽان، وتتـاول مقضقطات: 

 التقزيع والحراك السؽـل، والعؿر، والـقع، ومعدالت الؿقالقد، والقفقات.

 اثرأي اثعام:  -25

ر معَؾـ وسائد بقـ جؿفقر معقـ إزاء مسللة، أو مشؽؾة مفؿة وطامة، يرتتب  هق تصقُّ

 طؾقف مققػ طؿؾل إزاء الؿسللة مقضقع الرأي.
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 اثسلطة اثشعبية: )اثسلطة االجتماعية(:  -26

هل صاقة، أو ققة ُتستؿد مـ العالقات االجتؿاطقة، ومـ خقاص وضائػ البـقان 

قذ، والؿراكز االجتؿاطل، وتتجؾك يف صقرة جؿاطات الضغط، وأصحاب الـػ

 االجتؿاطقة وغقرها. 

 لم )األمو االجتماعي(: اثسِّ -27

هق تؾؽ اإلجراءات والربامج والخطط السقاسقة، واالقتصادية، واالجتؿاطقة الفادفة 

لتقفقر ضؿاكات شامؾة، تحقط كؾ شخص يف الؿجتؿع بالرطاية الالزمة، وتقفر لف سبؾ 

ـ الرفاهقة يف إصار مـ الحرية تحؼقؼ أقصك تـؿقة لؼدراتف وققاه، وأقصك درجة م

 السقاسقة، والعدالة االجتؿاطقة.

 اثسلوك اجلمايريي: -28

شؽؾ مـ أشؽال السؾقك، يؼقم طؾك أساس االتصال غقر الشخصل، وغقر الؿباشر بقـ 

 أفراد طدد مـ السؽان غقر الؿتجاكسقـ، وغقر الؿرتبطقـ بتؼالقد معقـة.

 عي: ْماثسلوك اجَل -29

التل تطبع سؾقك األفراد حقـ يـتؿقن إلك جؿاطة واحدة، حقث  االجتؿاطقةهق الصقغ 

يتغقر السؾقك الػردي؛ لؽل يالئؿ سؾقك الجؿاطة كضرورة الستؿرار تؿتعف باالكتؿاء 

 الجؿاطل. 

 اثصاحل اثعام:  -30

هق مجؿقع الؿـافع الالزمة لؾحقاة اإلكساكقة، التل تؽػؾ وسًطا مالئًؿا يتقح لؾػرد تحؼقؼ 

 هذه الحقاة، بطريؼة مـتظؿة ومقسرة. ما يصبق إلقف يف
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 اثصدمة اثجاافية:  -39

تعبقر يستعؿؾ لقصػ الحالة الـػسقة الخائػة، أو الؿتحقرة طـدما يتعامؾ الػرد أول مرة 

 مع محقط ثؼايف مختؾػ تؿاًما طـ محقطف وثؼافتف.

 : االجتماعيصراع اث -32

القاحد، تـتفل حالة مـ التعارض بقـ مصالح األفراد، أو الجؿاطات يف الؿجتؿع 

 باإلضرار بتؾؽ الؿصالح، أو الثؼافات، أو الؿؿتؾؽات.

 اثصراع اثطباي:  -33

هق الصراع الذي يجد جذوره يف فئات الؿجتؿع وصبؼاتف، والذي ال يؼقم طؾك العقامؾ 

طؾك أسباب أخرى تساهؿ يف إيجاده، مثؾ: التقزيع  -أيًضا- االقتصادية وحدها، وإكؿا

 واالمتقازات.غقر الؿتؽافئ لؾسؾطة 

 اثطباية:  -34

مػفقم يدل طؾك وجقد تػاوت صبؼل يف الؿجتؿع، سقاء أكان هذا التػاوت اقتصاديًّا، أم 

 اجتؿاطقًّا.

 اثظايرة االجتماعية: -35

 .مصطؾح يؼصد بف: ما يؿارسف الـاس يف مجتؿع ما كسؾقك جؿعل

 اثعادات واثتااثيد االجتماعية:  -36

جقؾ إلك جقؾ وتستؿر فرتة صقيؾة حتك تثبت أكؿاط السؾقك الجؿعل التل ُتـؼؾ مـ 

وتستؼر، وتصؾ إلك درجة اطرتاف األجقال الؿتعاقبة هبا، ويف بعض األحقان تؼقم العادة 

 مؼام الؼاكقن.
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وُيػرق البعض بقـ العادة والتؼؾقد طؾك أساس: أن العادة تتعؾؼ بالسؾقك الخاص، بقـؿا 

 التؼؾقد يتعؾؼ بسؾقك الؿجتؿع بلسره.

 االجتماعية: اثعداثة  -37

كظام اجتؿاطل اقتصادي، يفدف إلك إزالة الػقارق االقتصادية بقـ صبؼات الؿجتؿع 

القاحد، حقث يعؿؾ طؾك تقفقر الؿعامؾة العادلة وتقفقر الحصة التشاركقة مـ خقرات 

 الؿجتؿع لؾجؿقع.

أ وتتؿثؾ يف الؿـػعة االقتصادية، والعؿؾ طؾك إطادة تقزيع الدخؾ الؼقمل، وتحؼقؼ مبد

 تؽافم الػرص.

 اثعشرية:  -38

مجؿقطة بشرية تـتؿل إلك جدٍّ أطؾك واحد، وتتؽقن مـ طدة بطقن، أو طائالت، 

ن الؼبقؾة، وغالًبا ما تسؽـ العشقرة إقؾقًؿا مشرتًكا،  وتحاُلُػ مجؿقطة العشائر ُيَؽقِّ

 ويتحدثقن بؾفجة مؿقزة.

 اثعهصرية:  -39

شلن فئة، وتعطقفا الحؼ يف التحؽؿ هل السؾقكقات والؿعتؼدات والـظؿ التل ُتعؾل مـ 

بػئة أخرى، وتسؾب حؼققفا كافة؛ كقن الػئة الثاكقة تـتؿل لعرق، أو ديـ ما، فتعطل الػئة 

 األولك لـػسفا الحؼ يف التحؽؿ بؿصائرهؿ وبؿؿتؾؽاهتؿ، ومؿارسة التؿققز ضدهؿ.

 غسيل اثدماغ:  -40

تقجقف الػؽر، أو العؿؾ اإلكساين طائقة السقاسقة واالجتؿاطقة التل تحاول العؿؾقات الدِّ 

الؿجتؿعل ضد رغبة الػرد الحر، أو ضد إرادتف وطؼؾف بعرض ممثرات معقـة تشقش 

، وهل سالح مـ أسؾحة الحرب الـػسقة يرمل إلك السقطرة طؾك طؼؾ اإلكسان وتػؽقره
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 .العؼؾ البشري، وتتقجقفف بغايات مرسقمة

 اثالمعيارية: -49

التل تحؽؿ السؾقك، مع ضعػ السؾقك االجتؿاطل،  هل اهنقار الؿعايقر االجتؿاطقة

وطـدما تـتشر الالمعقارية بشؽؾ واسع بقـ أطضاء مجتؿع مـ الؿجتؿعات تػؼد الؼقاطد 

 التل تحؽؿ السؾقك فقف مػعقلفا، أو ققهتا.

 اثلجاى اثشعبية: -42

هل فرق متطقطة دون راتب، أو مؼابؾ مادي؛ وذلؽ لؾؼقام بلي طؿؾ فقف خدمة 

 يساطد طؾك التـؿقة والتطقير الؿجتؿعل. لؾؿجتؿع، أو

 اجملتمع: -43

جؿاطة مـ الـاس يعقشقن مًعا يف مـطؼة معقـة، وتجؿع بقـفؿ ثؼافة مشرتكة، ومختؾػة 

 طـ غقرها مـ الثؼافات.

 املوارد االجتماعية: -44

 جؿقع األشخاص والؿـظؿات التل يؿؽـفا مساطدة الػرد يف مختؾػ الـقاحل.

 اثهخبة )اثصفوة(: -45

ة الؿـتؼاة، والتل تضؿ أشخاًصا وجؿاطات تشارك يف صقاغة تاريخ جؿاطة ما، هل الػئ

بقاسطة الؼقة التل يؿتؾؽقهنا، أو التلثقر الذي يؿارسقكف، سقاًء كان ذلؽ طـ صريؼ اتخاذ 

 الؼرارات، أو األفؽار التل يتخذوهنا شعاًرا لفؿ.

 اثهسق االجتماعي:  -46

 األشخاص الذيـ تقجد بقـفؿ صالت متبادلة.مجؿقطة معقـة مـ األفعال والتػاطالت بقـ 
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 منط حياة: -47

البقئة التل يختارها اإلكسان لقعقش فقفا، وكقػقة تعامؾف معفا، كؾ حسب مؼدرتف ووضعف 

 يف الؿجتؿع وقـاطاتف الشخصقة.

 اهلوية:  -48

هل الخصقصقة والذاتقة التل تؿقز الػرد، أو الؿجؿقطة، مثؾ: ثؼافة الػرد، ولغتف، 

 وحضارتف، وتاريخف.وطؼقدتف، 

 اهليمهة:  -49

هل التػقق يف الؼقة، أو الـػقذ، أو الؿركز الذي يمدي إلك التحؽؿ يف زمام األمر، وقد 

يؽقن هذا التػقق فرديًّا، يرجع إلك ما يؿتاز بف الػرد مـ صػات شخصقة، أو مفارات 

 قؿ محؽؿ.معقـة، وقد يؽقن جؿاطقًّا، يرجع إلك ما تؿتاز بف الجؿاطة مـ كػاءات، وتـظ

 اثوعي االجتماعي )اثشعور اجلمعي(:  -50

هق ققة إدراك األفراد لؾعالقات االجتؿاطقة بقـفؿ، ولتجارهبؿ الؿشرتكة، وقد يـؿق هذا 

 الشعقر كحق االشرتاك يف تحؿؾ مسئقلقة الـفقض بؿجتؿعفؿ.
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دار طالؿ  الشامؾ.. قامقس مصطؾحات العؾقم االجتؿاطقة، مصؾح صالح، -0

 م.0444 -هـ0941 ،0ط الؽتب، مصر،

معجؿ مصطؾحات الخدمة االجتؿاطقة، طبد العزيز محؿد الدخقؾ، دار الؿـاهج،  -4

 م.4112 -هـ0941،  0ط األردن،

مسرد مػاهقؿ ومصطؾحات الـقع االجتؿاطل، الؿبادرة الػؾسطقـقة لتعؿقؼ الحقار  -3

  .م4112 -هـ0941، 0ط العالؿل والديؿؼراصقة )مػتاح(،
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 اجلغرافيةاملصطلحات 
 
 

 االحتباط احلراري:  -3

ارتػاع درجة الحرارة تدريجقًّا ىف الطبؼة السػؾك الؼريبة مـ سطح األرض، ومـ الغالف 

الؿحقط باألرض، وقد يحدث بسبب زيادة كسبة الغازات الدفقئة التك تعؿؾ  الجقى

 طؾك امتصاص األشعة تحت الحؿراء الصادرة مـ الشؿس.

 أرخبيل:  -2

أحد أشؽال سطح األرض، والذي ُيعبِّر جغرافقًّا طـ مجؿقطة متؼاربة ومتجاورة مـ 

 الجزر، وأكرب أرخبقؾ يف العالؿ هق األرخبقؾ األكدوكقسل.

 رالب:أشط -1

آلة فؾؽقة ُيعرف هبا مغقب الشػؼ، وصؾقع الػجر، وتحديد االتجاهات، وققاس 

 ارتػاطات الؽقاكب، وتحديد األبعاد فقؿا بقـفا.

 أعالي البحار: -1

هل الؿقاه الدولقة، وُيؼصد هبا: كؾ أجزاء البحار والؿحقطات التل ال تدخؾ يف البحر 

دول، ولؽؾ الدول الحؼ يف استعؿالفا طؾك اإلقؾقؿل، أو يف الؿقاه الداخؾقة لدولة مـ ال

 قدم الؿساواة.
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 اإلقليه:  -1

 مـطؼة ذات مساحة كبقرة كسبقًّا تحقي كقًطا مـ القحدة والتجاكس الداخؾل.

 البحار املغلقة وظبه املغلقة:  -1

هل البحار التل تحقط هبا القابسة مـ ثالث جفات، وتتصؾ بالبحار، أو الؿحقطات بقاسطة 

 طؾقفا الؿضايؼ، مثؾ: البحر الؿتقسط، والبحر األحؿر، والبحر األسقد.فتحات ُيطَؾؼ 

 البحر امليت: -7

بحقرة مؾحقة مغؾؼة تؼع يف أخدود وادي األردن، ضؿـ الشؼ السقري األفريؼل، طؾك 

 خط الحدود الػاصؾ بقـ األردن وفؾسطقـ التاريخقة )الضػة الغربقة، وإسرائقؾ(.

طة طؾك سطح الؽرة األرضقة، حقث بؾغ مـسقب شاصئف يشتفر البحر الؿقت بؽقكف أخػض كؼ

 م.3402مرت تحت مستقى سطح البحر حسب سجالت طام  044حقالل 

 بركان: -8

تضاريس برية، أو بحرية تـبعث مـفا مقاد مصفقرة حارة مع أبخرة وغازات مصاحبة لفا 

هات، أو شؼقق، وترتاكؿ  الؿقاد مـ اطؿاق الؼشرة األرضقة، ويحدث ذلؽ مـ خالل فقَّ

الؿـصفرة، أو تـساب حسب كقطفا لتشؽؾ أشؽااًل أرضقة مختؾػة، مـفا: التالل 

 الؿخروصقة، أو الجبال الربكاكقة العالقة.

 البيئة:  -9

جؿقع الظروف والعقامؾ الخارجقة التل تعقش فقفا الؽائـات الحقة وتمثر يف العؿؾقات 

 ـظام البقئل.التل تؼقم هبا، وطـفا يـشل تقازن دققؼ ُيعبَّر طـف بال
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 تصوىامي:  -31

هق اإلطصار البحري الذي يـتج طـ الزالزل، أو ثقرات الرباكقـ، أو سؼقط الشفب مـ 

 الػضاء الخارجل يف البحار والؿحقطات.

 -044مرتًا، وترتاوح سرطتف بقـ  04ويؿؽـ أن يصؾ ارتػاع أمقاج تسقكامل إلك 

 كؿ/ساطة. 004

 تالل: -33

الجبؾ، ويؼؾ ارتػاطفا طـ ألػ مرت فقق مستقى أجزاء مرتػعة طـ سطح األرض تشبف 

 سطح البحر.

 تضاريض: -32

وتؼسؿ  أشؽال سطح األرض مـ مرتػعات ومـخػضات، وأودية وسفقل، وغقر ذلؽ.

 العقامؾ الؿشؽؾة لسطح األرض إلك قسؿقـ كبقريـ:

 طقامؾ باصـقة مصدرها باصـ األرض، كالزالزل، والرباكقـ. 

 طقامؾ سطحقة ضاهرية، كالرياح، والؿقاه الجارية، واألمطار، والجؾقد. 

 جبل: -31

كتؾة ضخؿة مـ األحجار والصخقر، تتؿقز بؼؿؿ صخرية حادة، وسػقح شديدة 

 قؿؿ شاهؼة العؾق. -أيًضا -االكحدار وهبا

 جسيرة: -31

قارة، مـطؼة مـ القابسة محاصة بالؿقاه مـ جؿقع الجفات، وال ترقك مساحتفا لتؽقن 

 ويرتاوح حجؿ الجزر مـ بضع مرتات مربعة حتك مساحات تؽػل ألن تؽقن دواًل كامؾة.
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 اجلغرافيا:  -31

العؾؿ الذي يصػ سطح األرض، ويؼقم بدراسة تـقع الحقاة الحققاكقة، والـباتقة، 

والبشرية، والظقاهر الطبقعقة، والبشرية طؾقفا، وكؾ ما يـتج مـ آثار لؾـشاط اإلكساين يف 

 أماكـ األرض.مختؾػ 

 اجلغرافيا الفلكية: -31

هق فرع مـ فروع الجغرافقا الطبقعقة، ويدرس هذا العؾؿ األرض طؾك أكف كقكب مـ كقاكب 

الؿجؿقطة الشؿسقة، وتدرس كذلؽ خصائصفا الػؾؽقة مـ حقث البعد طـ الشؿس، 

 وطالقتفا هبا، كؿا تدرس دوران األرض حقل كػسفا، وحقل الشؿس.

 احلساو األخضر:  -37

إضافة إلك أهنا قد ُتستخدم  الؿـاصؼ الؿزروطة والؿغروسة حقل الؿدن لحؿايتفا؛

 لتؿضقة أوقات الػراغ، والتـزه.

 احلساو الياري )السالزل(:  -38

مـطؼة جغرافقة َتؽثُر فقفا الزالزل والرباكقـ، تحقط بحقض الؿحقط الفادي؛ لذلؽ 

 ُيطؾؼ طؾقفا حرفقًّا مـطؼة: )حزام الـار(.

 اخلريطة: -39

تؿثقؾ لظاهرة طؾك قطعة مستقية مـ القرق، تؿثؾ سطح األرض، أو جزًءا مـف، وفؼ  هل

 مؼقاس رسؿ معقـ، يؽقن مطابًؼا لؾقاقع، أو قريبًا مـف. 

 خط االشتواء:  -21

الدائرة العظقؿة الؿحقطة باألرض، والقاقعة يف الؿـتصػ بقـ الؼطب الشؿالل، والؼطب 
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الجـقبل، ويؼسؿ هذا الخط القهؿل األرض إلك قسؿقـ متساويقـ، هؿا: كصػ الؽرة 

الشؿالل، وكصػ الؽرة الجـقبل. كؿا أكف كؼطة البدء لدرجات خطقط العرض التل 

 تؼقس الشؿال والجـقب مـ خط االستقاء إلك الؼطبقـ. 

 خليج: -23

قة جزئقًّا بالقابسة، والخؾ جان مػتقحة طؾك الؿحقطات، رقعة كبقرة مـ الؿاء الؿالح مطقَّ

 وتشرتك معفا يف كثقر مـ الخصائص.

 زلسال: -22

اهتزاز أرضل سريع يعقد إلك تؽسر الصخقر وإزاحتفا؛ بسبب تحرك الصػائح 

وقد يـشل الزلزال كـتقجة ألكشطة الرباكقـ، أو كتقجة لقجقد اكزالقات يف ، األرضقة

 صبؼات األرض.

 ظبه جسيرة: -21

 ثالث جفات، وتتصؾ بالقابسة طـ صريؼ برزخ بري.يابسة محاصة بالؿاء مـ 

 الصحراء الكربى: -21

صحراء تؿتد مـ الؿحقط األصؾسل حتك البحر األحؿر طؾك امتداد الشؿال األفريؼل كؾف، 

 مؾققن كقؾق مرت مربع. 9وتشؽؾ أكرب صحاري العالؿ، وتغطل مساحة تؼدر بـحق 

 الصحراء الغربية: -21

كقؾق مرت مربع، تؼع شؿال غرب  300444فا هل مـطؼة ذات مـاخ صحراوي، مساحت

ها الجزائر مـ الشرق، ومقريتاكقا مـ الجـقب، والؿغرب مـ الشؿال. أكرب  أفريؼقا. تحدُّ

 % مـفا.04مدهنا العققن، ويتؿركز فقفا غالبقة السؽان، يسقطر الؿغرب طؾك كحق 
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 طور شيياء: -21

م، وسؿل بجبؾ مقسك، وذكر يف الؼرآن؛ 3300جبؾ يف شبف جزيرة سقـاء يبؾغ ارتػاطف 

 كؾَّؿف ربُّف طـده. ♠ألن مقسك 

 الطقض:  -27

التعبقر طـ حالة الجق مـ درجة حرارة، وضغط جقي، ورياح، ورصقبة، وأمطار يف 

 مؽان معقـ، ولػرتة معقـة.

 العامل اجلذيذ: -28

األمريؽقتقـ مـ قبؾ الؿستقصـقـ األوروبققـ األوائؾ هق مصطؾح ُأصؾؼ طؾك الؼارتقـ 

 الذيـ اطتؼدوا حقـفا أن العالؿ يتللػ فؼط مـ أوروبا وآسقا وأفريؼقا.

 .وطؽسف مصطؾح: العالؿ الؼديؿ الـاتج طـف، الذي ُأصؾؼ طؾك أوروبا، وأسقا، وأفريؼقا

 قارة:  -29

 -سبع قارات هل: )أفريؼقامساحة كبقرة مـ القابسة محاصة بالؿحقطات، ويقجد بالعالؿ 

 الؼارة الؼطبقة الجـقبقة(. -أسرتالقا -أمريؽا الجـقبقة -أمريؽا الشؿالقة -أوروبا -أسقا

 كثيب رملي: -11

 الَؽثِقُب الرمؾل، أو الطعس )والجؿع: كثبان، أو صعقس( هل كتؾ مـ الرمال تحركفا

 الرياح، ثؿ تؾؼقفا هـا وهـاك.

 ـاصؼ الصحراوية، وقد تقجد طؾك امتداد السقاحؾ. تؽثر الؽثبان الرمؾقة طادة يف الؿ

 حميط: -13

الؿحقطات هل الجزء األكرب واألطظؿ مـ الغالف الؿائل الذي يطقق الؽرة األرضقة، 
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% مـ جؿقع الؿقاة الؿقجقدة طؾك األرض، ويبؾغ متقسط طؿؼ 99وتحتقي طؾك كحق 

 م.2044الؿحقطات 

 املضيق: -12

تصؾ مسطحقـ مائققـ كبقريـ ببعضفؿا، وبالتالل فنهنا تؼع بقـ  ضقؼة قـاة مائقة

 .مساحتقـ كبقرتقـ مـ القابسة

 املياخ:  -11

الحالة الؿتقسطة لؾطؼس يف مؽان معقَّـ، يحدد طـ صريؼ طدد مـ الؿتقسطات الؿتعؾؼة 

 بالحرارة، وبالؿتساقطات، وبالفقاء. 

 مياخ البحر األبيض:  -11

مـاخ اكتؼالل بقـ الؿـاخ الؿعتدل، والؿـاخ شبف الؿداري الجاف، ويتؿقز بصقػف الحار 

 والجاف، وشتائف الرصب والؿعتدل.

 ية:املوارد الطبيع -11

تؾؽ الؿقاد والظاهرات الطبقعقة التل ال دخؾ لإلكسان يف وجقدها، ولؽـف يعتؿد طؾقفا 

يف حقاتف، ويتلثر هبا، ويمثر فقفا، بؿا يف ذلؽ الؽتؾة، والطاقة، واألشقاء البققلقجقة، 

 واألشقاء الحقة التل تسؿك بالرصقد العام.

 هضبة:  -11

بقديان طؿقؼة، ويرتاوح ارتػاطفا بقـ امتداد ألرض مرتػعة فقق سطح األرض تحاط 

 مرت فقق سطح البحر. 0444مرت إلك أقؾ مـ  044

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 :وادي -17

مـخػض صبقعل طؾك سطح األرض بقـ السفقل والفضاب والجبال، وتسقؾ األهنار 

والسققل التل تتدفؼ يف األودية تدريجقًّا مـ األراضل الداخؾقة إلك البحر، أو الؿحقط، 

 بخصقبتفا، مؿا يجعؾفا صالحة لؾزراطة.وتؿتاز أراضل األودية 
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 أهـه الـنـراجــع

 

 
معجؿ الؿصطؾحات الجغرافقة، بقار جقرج، ترجؿة: محؿد العؼقؾل، مؽتبة:  -0

 م.3442 -هـ0030، 0ط بقكس سرتيؿ، بقروت،

معجؿ الؿصطؾحات والؿػاهقؿ الجغرافقة، ابراهقؿ مقسك الزقرصل، هاين  -3

، 0ط مجدالوي لؾـشر والتقزيع، طؿان، األردن،دار  الرحقؿ العزيزي، طبد

 م.3449-هـ0030

، 0، طمعجؿ الؿصطؾحات الجغرافقة، يقسػ تقين، دار الػؽر العربل، الؼاهرة -2

 م.3449 -هـ0030

 قامقس الؿصطؾحات البقئقة، ابراهقؿ طقاد الؿراغل، الفقئة العامة الؿصرية لؾؽتاب، -0

  .م3442 -هـ0030، 0ط الؼاهرة،
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 التارخييةاملصطلحات 
 
 

 االستعنار:  -5

سقطرة دولة ققية طؾك أخرى تستضعػفا، فتسؾبفا خقراهتا، وتـفب ثرواهتا، وتحطؿ 

 وحضارهتا، وتطؿس هقيتفا لصالح الدولة الغازية.كرامة شعبفا، وتراثفا 

 أسواق العرب: -2

طـد العرب قبؾ اإلسالم، فؽاكقا  مصطؾح اتصؾ يف العصر الجاهؾل بؿختؾػ الؿـاشط

يبتدئقن بدومة الجـدل، ثؿ يـتؼؾقن بعده إلك هجر، ثؿ إلك طؿان، وحضرمقت، فعدن 

 وصـعاء، ثؿ يرتحؾقن إلك طؽاظ، وهق أشفر أسقاقفؿ: لقمدوا الحج بعده.

 إمرباطور:  -3

)يقلققس لؼب مؾؽل أصؾؼف الرومان طؾك حؽام اإلمرباصقرية الروماكقة، وأول مـ تؾؼَّب بف: 

 ق.م( واستؿر مستعَؿاًل إلك الققم، ويحؿؾف مؾؽ القابان وغقره. 44 -101ققصر 

 أمري املؤميني: -4

شائًعا إلك العصر  ل، وبؼ◙لؼب خؾػاء الدولة اإلسالمقة مـ لدن طؿر بـ الخطاب 

 العثؿاين إلك جاكب ما استُحدث مـ ألؼاب، ويتسؿك بف مؾؽ الؿغرب إلك الققم.

 



 

 

538 

538 

 أياو العرب: -5

الحروب والؿعارك التل جرت أحداثفا بقـ الؼبائؾ العربقة قبؾ اإلسالم، مثؾ: يقم ذي 

قار، وحرب البسقس، وداحس والغرباء، وحرب الػجار، وقد أحصاها بعض الباحثقـ 

 يقٍم. 1700فبؾغ هبا 

 بربر: -6

اسؿ شعب أصؾؼف قدماء اإلغريؼ طؾك بؼقة الشعقب مـ غقر الجـس الققكاين، ثؿ اقتصر 

الف تاريخقًّا طؾك الشعب الؿستقصـ لؾؿـطؼة الؿؿتدة ما بقـ الؿغرب األقصك استعؿ

وحتك تخقم مصر طرب الصحراء الغربقة، وكاكت لفؿ دول إسالمقة، مـفا: دولة 

 الؿرابطقـ، ودولة الؿقحديـ.

 التاريخ:  -7

هق العؾؿ الذي يستفدف َجْؿع الؿعؾقمات طـ الؿاضل وتحؼقؼفا، وتسجقؾفا وتػسقرها، 

ر ففق  ؾ أحداَث الؿاضل يف تسؾسؾفا وتعاقبفا تارًة، وتزامـفا تارة أخرى، كؿا يػسِّ يسجِّ

ر الذي صرأ طؾك حقاة األمؿ، والؿجتؿعات، والحضارات الؿختؾػة.  التطقُّ

 ار: ـتـت -8

اسؿ ُأصؾؼ طؾك شعب خؾقط مـ طدة قبائؾ مغقلقة، وتركقة، ويرجح أهنؿ جاُءوا مـ 

لؿـاصؼ الؿجاورة لشؿال الصقـ، وصار يطؾؼ طؾك شرق وسط آسقا وسقبقريا، وبعض ا

 أيًضا.-الؿغقل 

 ور:ـغـث -9

جؿع ثغر، وهق اصطالح طؾك الؿديـة الحصقـة القاقعة بالؼرب مـ حدود الدولة 

 اإلسالمقة مع دول غقر مسؾؿة.
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 حروب البلقاٌ:  -51

مصطؾح يطؾؼ طؾك حربقـ حدثتا يف مـطؼة البؾؼان يف جـقب شرق أوروبا: كتقجة صراع 

-هـ1329 / م1913-م1912الدول البؾؼاكقة: )بؾغاريا، الققكان، صربقا( بقـ طامل )

هـ( لؾسقطرة طؾك أراضل الدولة العثؿاكقة يف أوروبا: )مؼدوكقا، ومعظؿ تراققا(، 1330

ؾ طؾك إثرها اتحاد  البؾؼان، والذي ضؿ كؾ مـ: بؾغاريا، وصربقا، والققكان، وقد تشؽَّ

 والجبؾ األسقد.

 حرب اخلليج األوىل: -55

 -هـ1400م )1988م حتك أغسطس 1980حرب كشبت بقـ العراق وإيران مـ سبتؿرب 

مؾقار دوالر  400هـ(، وقد خؾَّػت الحرب كحق مؾققن قتقؾ، وخسائر مالقة بؾغت 1408

ـقات لتؽقن بذلؽ أصقل كزاع طسؽري يف الؼرن أمريؽل، دامت الحرب ثؿاين س

العشريـ، وواحدة مـ أكثر الصراطات العسؽرية دمقية، أثرت الحرب طؾك الؿعادالت 

السقاسقة لؿـطؼة الشرق األوسط، وكان لـتائجفا بالغ األثر يف العقامؾ التل أدت إلك 

 حرب الخؾقج الثاكقة.

 حرب اخلليج الجاىية: -52

دولة بؼقادة أمريؽقة لتحرير الؽقيت مـ  34الؿؽقكة مـ  حرب شـتفا ققات التحالػ

 م.1991فرباير  28يـاير إلك  17االجتقاح العراقل، وذلؽ يف الػرتة مـ 

 احلرب العاملية األوىل: -53

تسؿك كذلؽ الحرب العظؿك، وهل حرب قامت يف أوروبا، ثؿ امتدت لباقل دول 

 هـ(.1336 -هـ1332م/1918 -م1914العالؿ خالل األطقام بقـ )

بدأت الحرب حقـؿا قامت إمربصقرية الـؿسا والؿجر بغزو مؿؾؽة صربقا فلطؾـت 
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روسقا الحرب طؾك الـؿسا، فدخؾت ألؿاكقا الحرب كحؾقػ لؾـؿسا، ودخؾت فركسا 

وبريطاكقا كحؾػاء لروسقا: فؼد كان القفاق الثالثل هق: روسقا وفركسا والؿؿؾؽة 

 وألؿاكقا وإيطالقا. ،رية الـؿسا والؿجرالؿتحدة، والحؾػ الثالثل هق: إمرباصق

واستعؿؾت ألول مرة األسؾحة الؽقؿقائقة يف الحرب العالؿقة األولك، كؿا تؿ قصػ 

 الؿدكققـ مـ السؿاء ألول مرة يف التاريخ.

شفدت الحرب ضحايا بشرية لؿ يشفدها التاريخ مـ قبؾ، وسؼطت السالالت الحاكؿة 

مـشمها إلك الحؿالت الصؾقبقة، وتؿ تغققر الخارصة  والؿفقؿـة طؾك أوروبا، والتل يعقد

 السقاسقة ألوروبا.

تعد الحرب العالؿقة األولك البذرة لؾحركات اإليديقلقجقة كالشققطقة، وصراطات 

 مستؼبؾقة كالحرب العالؿقة الثاكقة، بؾ وحتك الحرب الباردة.

 احلرب العاملية الجاىية:  -54

هـ( يف أوروبا، واكتفك يف 1357م/1939بتؿرب )هل كزاع دولل مدمر بدأ يف األول مـ س

هـ(، شاركت فقف غالبقة دول العالؿ، يف حؾػقـ 1363م/1945الثاين مـ سبتؿرب )

)بريطاكقا، وفركسا، والصقـ، وبقلـدا، وأمريؽا، واالتحاد  رئقسققـ هؿا: ققات الحؾػاء

 .(ألؿاكقا وإيطالقا والقابان) ، ودول الؿحقر(، وغقرهاالسقفقتل

وضعت الدول الرئقسقة كافة قدراهتا العسؽرية واالقتصادية والصـاطقة والعؾؿقة يف  وقد

 خدمة الؿجفقد الحربل.

وتعد الحرب العالؿقة الثاكقة مـ الحروب الشؿقلقة، وأكثرها كؾػة يف تاريخ البشرية: 

التساع بؼعة الحرب، وتعدد مسارح الؿعارك والجبفات، حقث شارك فقفا أكثر مـ 

مؾققن شخص ما  85إلك  50دولة، وتسببت بؿؼتؾ ما بقـ  70ن جـدي مـ مؾقق 100



 

 

545 

545 

 مـ سؽان العالؿ يف تؾؽ الػرتة. %5,2 بقـ مدكققـ وطسؽريقـ، أي: ما يعادل

 احلنالت الصليبية:  -55

حروب ثؿاكقة قام هبا كاثقلقؽ أوروبققن مـ أواخر الؼرن الحادي طشر حتك الثؾث األخقر 

هـ( كاكت بشؽؾ رئقسل 689 -هـ489م/1291 -م1096مـ الؼرن الثالث طشر )

حروب فرسان، وسؿقت هبذا االسؿ كسبة إلك الذيـ اشرتكقا فقفا، وكاكت حؿالت ديـقة 

تحت شعار الصؾقب بتحريض الباباوات: وذلؽ لتحؼقؼ هدف رئقسل، وهق السقطرة 

 طؾك األرض الؿؼدسة بػؾسطقـ، وهنب خقراهتا.

 اخلالفة الراشدة:  -56

، واكعؼدت الخالفة فقفا ألبل بؽر ♀أول وأطظؿ دول اإلسالم بعد وفاة الـبل 

بؿشقرة الصحابة يف سؼقػة بـل ساطدة، وتتابع طؾقفا طؿر، وطثؿان، وطؾل  ◙

 ♀: وسؿقت بالراشدة لؼقامفا طؾك مـفاج الـبقة، ولتسؿقة الـبل ╚

 ألمرائفا بالخؾػاء الراشديـ.

 دار احلرب: -57

الدول التل ال تحؽؿ باإلسالم وأهؾفا غقر مسؾؿقـ، أو أن اصطالح ُأصؾؼ طؾك 

الؿسؾؿقـ ال يحؽؿقن فقفا أكػسفؿ، ولقس بقـفا وبقـ الدولة اإلسالمقة طفد وال مقثاق، 

 .وتؼابؾفا دار اإلسالم

 دول البلطيق:  -58

اسؿ يطؾؼ طؾك ثالث دول يف أوروبا الشؿالقة، وهل: إستقكقا، والتػقا، ولتقاكقا، وتؼع 

 ؾطقؼ طؾك سقاحؾ بحر البؾطقؼ الذي هق جزء مـ بحر الشؿال.دول الب
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 دول احللفاء: -59

دول الحؾػاء يف الحرب العالؿقة الثاكقة تضؿ مجؿقطة كبقرة مـ الدول أهؿفا: بريطاكقا، 

وفركسا، والصقـ، وبقلـدا، ثؿ بعد قصػ القابان لؿقـاء )بقرل هاربقر( التابع لؾقاليات 

الؿتحدة األمريؽقة اكضؿت القاليات الؿتحدة األمريؽقة إلك ققات الحؾػاء يف الحرب 

 يقكقق خالػت ألؿاكقا اتػاققة طدم االطتداء التل أبرمتفا مع االتحاد ضد دول الؿحقر، ويف

السقفققت دولة مـ دول السقفقتل، واجتاحت االتحاد السقفققتل مـ الشرق، فلصبح 

والدكؿارك، وبؾجقؽا،  الحؾػاء. واكضؿ لفؿ: كـدا، وأسرتالقا، وكققزالكدا، والـرويج،

والؿؽسقؽ، وإثققبقا،  قسؾقفاكقا، والربازيؾ،وهقلـدا، والققكان، ويقغقسالفقا، وتشقؽ

 وجـقب أفريؼقا، والفـد.

 دول القوقاز:  -21

هل الدول التل يحدها مـ الشرق بحر قزويـ، ومـ الغرب البحر األسقد، ومـ الشؿال 

 روسقا، ومـ الجـقب تركقا، وإيران.

ان، وجقرجقا، وهل: أبخازيا، وأديغقا، وأجاريا، وأرمقـقا، وأذربقجان، والشقشان، وداغست

وإكغقشقتقا، وتشقركقسقا، وقراتشاي، وبؾؼاريا قربديـق، وكراسـقدار كراي، وجؿفقرية 

 مرتػعات قرة باغ، وكاخقتشقػان.

 ور:ـنحـدول ال -25

دول التحالػ الذي تزطؿتف ألؿاكقا، وإيطالقا، والقابان أثـاء الحرب العالؿقة الثاكقة ضد 

 م(.1945 -1939دول الحؾػاء بقـ طامل: )

 الدولة اإلخشيدية:  -22

                       ـقة، أسسفا بؿصر أبق بؽر محؿد بـ صغج اإلخشقد يف الػرتة مـدولة ُس 
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م( وكان قد بدأها ممسسفا والًقا طؾقفا مـ قبؾ الخؾقػة 969 -935هـ/357 -333)

العباسل، فاستؼؾَّ هبا، ثؿ ضؿَّ إلقفا سقرية، وبعد ذلؽ أضاف إلقفا مؽة، والؿديـة، 

 وإقؾقؿ الحجاز.

 الدولة األموية:  -23

م(، وطاصؿتفا دمشؼ:  750 -662هـ/132 -41ثاين خالفة يف تاريخ اإلسالم، )

مـ بـل أمقة. وكان آخر  ◙وسؿقت بذلؽ ألن ممسسفا هق معاوية بـ أبل سػقان 

 هـ(.132 -127خؾػائفا مروان بـ محؿد )

 الدولة األموية باألىدلس:  -24

م يف األكدلس وأجزاء مـ شؿال  756هـ/ 138اخؾ طام دولة أسسفا طبد الرحؿـ الد

أفريؼقا، وكاكت طـاصؿتفا قرصبة، وتحقلت إلك خـالفة بنطـالن طبد الرحؿـ الـاصر كػسف يف 

م خؾقػَة قرصبة بداًل مـ لؼبف السابؼ أمقر قرصبة، وقد استؿرت 929 -هـ 316ذي الحجة 

م، حقث سؼطت وتػؽَّؽت إلك 1031 ـ/ه 422الدولة األمقية يف األكدلس رسؿقًّا حتك طام 

 طدد مـ الؿؿالؽ بعد حرب أهؾقة بقـ األمراء األمقيقـ الذيـ تـازطقا فقؿا بقـفؿ.

 الدولة األيوبية:  -25

م( طؾك يد 1250 -648/1172 هـ -567تلسست بؿصر والشام يف الػرتة بقـ )

ض دولة الػاصؿققـ الرافضقة ر بقت  الـاصر صالح الديـ األيقبل الذي ققَّ بؿصر، وحرَّ

 الؿؼدس مـ الصؾقبققـ.

 دولة البويَيني:  -26

م( بلصبفان وشقراز 1055 -932هـ/ 447 -320دولة رافضقة كشلت يف الػرتة مـ )

التل كاكت طاصؿة لفؿ، وامتد كػقذها طؾك العراق وبغداد، واهنارت طؾك يد الؼائد 
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 م(.1055 -هـ447السؾجققل صغرل بؽ الذي دخؾ بغداد سـة )

 دولة احلنداىيني:  -27

م(: وسؿقت بذلؽ كسبة 1015 -م929هـ/ 406 -هـ317دولة قامت يف الػرتة مـ )

إلك حؿدان بـ حؿدون، وتلسست بشؿال العراق، واستقلت الحًؼا طؾك حؾب 

ئفا مرتضك الدولة أبق كصر مـصقر وحؿص، وزالت هذه الدولة بضؿفا طؾك يد آخر أمرا

 م(.1015 -406بـ لملم إلك الػاصؿققـ سـة )

 دولة السعديني:  -28

أسسفا أبق طبد اهلل محؿد الؼائؿ ( 1659 -1510هـ/1022-956)ـقة يف الؿغرب دولة ُس 

ووقعت لف معارك  م(،1528بلمر اهلل، وَخَؾػف السؾطان أحؿد األطرج، فاحتؾ مراكش سـة )

 مع القصاسققـ، وأجؾك الربتغالققـ طـ أكادير.

 دولة السالجقة:  -29

م(، وتلسست طؾك 1186 -م1037هـ/ 582 -429يف الػرتة مـ )دولة سـقة امتدت 

أرض خراسان، واتخذوا أصبفان طاصؿة لفؿ، واكتفت دولة السالجؼة باكتساح جـؽقز 

خان لفا يف فارس )كرمان(، أما يف آسقا الصغرى فؼد أسؾؿت السؾطة لػرع مـ قبقؾة 

 )الغز(، وهؿ األتراك العثؿاكققن.

 الدولة الطولوىية:  -31

م(، وأسسفا أحؿد بـ 905 -879هـ/292 -266سـقة تلسست يف الػرتة بقـ )دولة 

صقلقن، قامت الدولة الطقلقكقة يف ضؾ الدولة العباسقة يف مصر والشام والحجاز، وهل 

أول دولة تستؼؾ بالحؽؿ طـ حؽقمة الخالفة الؿركزية، جاء أحؿد بـ صقلقن إلك مصر 

 بالحؽؿ، ثؿ بسط سؾطاكف طؾك الشام. كائًبا لؾحاكؿ العباسل فقفا، لؽـف استلثر
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وحؽؿ بعد أحؿد بـ صقلقن ابـف خؿارويف الذي طؼد معف الخؾقػة العباسل الؿعتضد 

 اتػاًقا يؼضل بؿـحف هق وورثتف الحؽؿ يف مصر والشام لؿدة ثالثقـ طاًما.

 الدولة العباسية:  -35

هـ(، وممسس 656 -132ثالث خالفة إسالمقة كربى يف التاريخ، تلسست يف الػرتة بقـ )

الدولة العباسقة وخؾقػتفا األول هق أبق العباس طبد اهلل السػاح، وممسسفا الحؼقؼل هق 

 هـ.656خؾقػتفا الثاين أبق جعػر الؿـصقر، وأهنك التتار حؽؿ العباسققـ طام 

 الدولة العجناىية:  -32

م(، واستؿرت 1299 -هـ699طام ) خالفة إسالمقة أسسفا طثؿان األول بـ أرصغرل

سـة، امتدت أراضقفا لتشؿؾ أكحاء واسعة مـ قارات العالؿ  600قائؿة لؿا يؼرب مـ 

الؼديؿ الثالث: أوروبا، وآسقا، وأفريؼقا، واكتفت الخالفة العثؿاكقة طؾك يد العؾؿاين 

 هـ(.1342-م1924مصطػك كؿال أتاتقرك طام )

 الدولة الفاطنية: -33

م( يف تقكس، ومصر، 1171 -م909هـ/567 -هـ297يف الػرتة مـ ) دولة شقعقة حؽؿت

والشام الجزائر، ويف الؿغرب، والجزيرة العربقة، اكتسبت زوًرا إلك فاصؿة بـت الرسقل 

. تلسست الدولة الػاصؿقة يف تقكس، ويف طفد حاكؿفا الرابع الؿعز لديـ اهلل ♀

بـك فقفا مديـة الؼاهرة التل م(، و969-هـ381كجح قائده جقهر الصؼؾل يف فتح مصر )

ض ُمْؾَؽفا الـاصر صالح الديـ طام )  هـ(.567أصبحت طاصؿة الدولة، وققَّ

 حور:ـنـدول ال -34

ؾت تحالًػا طسؽريًّا يف الحرب العالؿقة الثاكقة تضؿ أساًسا: ألؿاكقا الـازية  هل دول شؽَّ

، ثؿ اكضؿت إلقفؿ بؼقادة )أدولػ هتؾر(، وإيطالقا الػاشقة بؼقادة )بقـقتق مقسقلقـل(
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القابان بؼصػفا لؿقـاء )بقرل هاربقر( األمريؽل، واكضؿ إلقفؿ دول أخرى مثؾ: الـؿسا، 

 وروماكقا، وبؾغاريا، والؿجر.

م، وكاكت 1945م، واستؿرت حتك طام 1939بدأت الحرب العالؿقة الثاكقة طام 

الػاشقة اإليطالقة، الحرب أساسا بقـ دول الؿحقر الثالث: )اإلمرباصقرية القاباكقة، 

الـازية األلؿاكقة( ضد دول التحالػ: )االتحاد السقفقتل، بريطاكقا، فركسا، القاليات 

  الؿتحدة األمريؽقة( واكتفت باكتصار دول الحؾػاء.

 ً: ـيـطـرابـنـة الـدول -35

م(، قامت يف الؿغرب 1146 -1056هـ/541 -448ـقة قامت يف الػرتة مـ )دولة ُس 

األقصك، ثؿ ضؿت إلقفا الؿغرب األوسط )الجزائر( واألكدلس، كاكت طاصؿتفا 

مراكش، ومـ أهؿ األحداث التل وقعت فقفا: اكتصار الؿرابطقـ طؾك األسبان يف معركة 

 ة الؿقحديـ طؾقفا.م، واكتفت الدولة بؼضاء دول1086هـ/479الزالقة طام 

 م: ـيـالـنـنـة الـدول -36

م(، أسسفا وحؽؿ فقفا 1382 -م1250هـ/784 -648ـقة قامت يف الػرتة مـ )دولة ُس 

مؿالقؽ السؾطان األيقبل الصالح كجؿ الديـ، وأول سالصقـفا هق طز الديـ أيبؽ 

هـ(، وهق السؾطان 784هـ( وآخر سالصقـ هذه الدولة هق برققق )655 -648)

والعشرون. وكاكت دولة الؿؿالقؽ امتداًدا لؾدولة األيقبقة، سقطرت طؾك  الخامس

 هـ(.659أقالقؿفا وواصؾت حروهبا ضد الصؾقبققـ، وهَزمت التتار يف طقـ جالقت )

 ً: ـديـوحـنـة الـدول -37

هـ( أسسفا طبد الؿممـ بـ طؾل، وآخر حؽامفا 668 -524ـقة قامت بقـ )دولة ُس 

أبق العالء إدريس القاثؼ باهلل، وامتدت مـ األكدلس )إسباكقا( إلك بالد الؿغرب، 
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مؾؽ دولة الؿرابطقـ، ضاع مؾؽفا يف األكدلس هبزيؿتفؿ يف معركة العؼاب أمام  ورثت

وورث بـق مريـ ُمْؾَؽفؿ يف الؿغرب الجقش األوروبل الؿقحد بؼقادة: )ألػقكسق(، 

 وأفريؼقا.

 ض: ـريـنـالرجل ال -38

م، يف فرتة 1853لؼب أصؾؼف ققصر روسقا )كقؽقالس األول( طؾك الدولة العثؿاكقة سـة 

 ضعػفا.

 شعوب الروٍييجا: -39

اسؿ لجؿاطات مسؾؿة يف والية أراكان غربل بقرما، أو مقاكؿار، يـحدرون مـ جذور 

ة، وتركقة، ولغتفؿ هل خؾقط مـ البـغالقة، والػارسقة، والعربقة، طربقة، وفارسقة، وهـدي

أشبف بسؽان شبف الؼارة الفـدية، ويتحدثقن البقرمقة،  -مـ كاحقة الشؽؾ- وهؿ

 لتطفقر طرقل، وتؿققز طـصري بربري. -مـ قديؿ- ويتعرضقن

 العدواٌ الجالثي: -41

اطتدت طؾقفا هل م، وكاكت الدول التل 1956حرب وقعت أحداثفا يف مصر سـة 

 -بريطاكقا وفركسا وإسرائقؾ طؾك أثر ققام جؿال طبد الـاصر بتلمقؿ قـاة السقيس، وُتعرف

 م.1956هذه الحرب بحرب طام  -أيًضا

وقد باءت هذه الحرب بالػشؾ بسبب ققة الؿؼاومة الؿصرية، والتحام الجقش والشعب 

ك، وهتديده بالتدخؾ ضد العدوان، ومعارضة االتحاد السقفققتل لؾعدوان الثالث

العسؽري لققػ العدوان، ووققف الشعقب العربقة إلك جاكب مصر، وتـديد هقئة األمؿ 

 الؿتحدة بلطؿال الدول الثالث ىف مصر.
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 عصبة األمه:  -45

مـظؿة دولقة كشلت يف أطؼاب الحرب العالؿقة األولك، وقامت كـتقجة مـ كتائجفا لػرِض 

التلكقد طؾك التعاون الدولل، وقد أثبتت الؿمسسة ضؿان السؾؿ العالؿل، ومـِع الحرب و

 فشؾفا يف مقاجفة الؼقى الػاشقة يف العالؿ، وطدم قدرهتا طؾك مـع وققع الحرب العالؿقة

 م.1945الثاكقة: مؿا تطؾَّب استبدالفا هبقئة األمؿ الؿتحدة طام 

 العصور الوسطى:  -42

الغربقة حقالل الؼرن الخامس تبدأ العصقر القسطك مـ هناية اإلمرباصقرية الروماكقة 

الؿقالدي، وتـتفل بؼقام الدول الؿؾؽقة، وبداية الؽشقفات الجغرافقة األوروبقة، وحركة 

 م.1517اإلصالح الديـل الربوتستاكتل طام 

وصػت العصقر القسطك بالعصقر الؿظؾؿة: ألهنا حاربت الػؽر واإلبداع، وكان 

 ان طؾك العؾؿ والػؽر.لؾؽـقسة وأدبقاهتا الالهقتقة الؿـحرفة سؾط

 فتح القسطيطييية: -43

أحد أبرز األحداث يف التاريخ، وهق فتح مديـة الؼسطـطقـقة طاصؿة اإلمرباصقرية البقزكطقة، 

ة أسابقع، قاده السؾطان العثؿاين الشاب محؿد الثاين بـ مراد، ضدَّ حؾٍػ  بعد حصاٍر دام طدَّ

ن مـ: البقزكطققـ، والبـادقة، والجـقيقـ ، بؼقادة ققصر الروم، دام الحصار مـ يقم ُمؽقَّ

ل حتك يقم الثالثاء  26الُجؿعة  هـ وفؼ التؼقيؿ 857جؿادى األولك سـة  21ربقع األوَّ

 م. 1453أيَّار )مايق( سـة  29كقسان )أبريؾ( حتك  5الفجري، الؿقافؼ 

 كسرى: -44

 .لؼب مؾقك فارس مـ األسرة الساساكقة التل حؽؿت إيران قبؾ اإلسالم

 



 

 

549 

549 

 :(اهلولوكست)احملرقة  -45

يفقدي مـ قبؾ الـازيقـ األلؿان خالل الحرب  600000هل إبادة جؿاطقة مـظؿة لـ 

 العالؿقة الثاكقة يف غرف غاز ُشقِّدت داخؾ مراكز اطتؼال.

 معاٍدة سايلس بيلو:  -46

م(، وقَّعفا طـ بريطاكقا )مارك سايؽس( 1916 -1915اتػاققة سرية كاكت بقـ طامل )

 راكسقا بقؽق(.وطـ فركسا )ف

، بعد هتاوي الدولة العثؿاكقة يف أطؼاب (1)بؿقجبفا تؼتسؿ الدولتان الفالل الخصقب

 م.1917الحرب العالؿقة األولك، وتؿ الؽشػ طـفا طام 

 مؤمتر باىدوىغ: -47

م، 18/4/1955هق ممتؿر اإلخاء األفروآسققي الذي ُطؼد بؿديـة باكدوكغ اإلكدوكقسقة يقم 

د لربوز حركة  كحقاز فقؿا بعد.االطدم  وقد مفَّ

 نؤمتر اإلسالمي:ـميظنة ال -48

م( 1969 -هـ1388مـظؿة إقؾقؿقة تتللػ مـ دول العالؿ اإلسالمل، وقد تلسست سـة )

 بجدة، وهدففا: تحؼقؼ التضامـ بقـ الدول اإلسالمقة.

 اهلجوو اليووي على الياباٌ: -49

حرب كقوية شـتفا أمريؽا طؾك القابان بضرب مديـتل: )هقروشقؿا، وكجازاكل( يف هناية 

ما يصؾ الـقوية قتؾت الؼـابؾ و م(1945 -هـ1364الحرب العالؿقة الثاكقة يف أغسطس )

                                      

يـظر: معجؿ الؾغة العربقة  .الؿـطؼة التل تشؿؾ سقريا ولبـان وفؾسطقـ واألردن والعراق.مصطؾح ُأصؾؼ طؾك   (1)

 (.1/648الؿعاصرة )
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إلك مائة وأربعقـ ألػ شخص يف )هقروشقؿا(، وثؿاكقـ ألػ شخص يف )كاجازاكل( 

 أغؾبفؿ مـ الؿدكققـ.

 وعد بلفور: -51

هق تصريح رسؿل مـ الحؽقمة الربيطاكقة بتقققع وزير خارجقتفا )آرثر جقؿس بؾػقر(، 

م، جاء طؾك شؽؾ رسالة مقجفة إلك )الؾقرد روتشقؾد( 1917كقفؿرب  2صدر بتاريخ 

بصػتف رئقس االتحاد الصفققين العالؿل، ويؼضل بؿساطدة القفقد طؾك إكشاء وصـ 

 ققمل لفؿ يف فؾسطقـ.
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 األدبيةاملصطمحات 

 
 

 اإلبداع: -3

هق مرحؾة مـ التللقػ واإلكتاج األدبل ققامفا التجديد، واإلتقان بالشلء الؿستحسـ 

 الذي ال مثقؾ لف مـ قبؾ.

 األدب: -2

أحد أشؽال التعبقر اإلكساين طـ مجؿؾ طقاصػ اإلكسان وأفؽاره وخقاصره وهقاجسف بلرقك 

األسالقب الؽتابقة، التل تتـقع مـ الـثر، إلك الـثر الؿـظقم، إلك الشعر الؿقزون، لتػتح لإلكسان 

 أبقاب الؼدرة لؾتعبقر طؿا ال يؿؽـ أن يعرب طـف بلسؾقب آخر.

 أدب اخلطابة: -1

ـ كقع مـ  الػـقن الـثرية، ويعـل: الؼدرة طؾك صقاغة الؽالم شػقيًّا بلسؾقب يؿؽِّ

 الخطقب مـ التلثقر طؾك كػس الؿخاصب.

 أدب الزحالت: -1

ر فقف الؽاتب ما جرى لف مـ أحداث، ويصػ ما صادفف مـ  كقع مـ األدب الذي يصقِّ

 أمقر أثـاء رحؾة قام هبا لبؾد مـ البؾدان.
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 األدب الشعيب: -5

 ه الرتاث الشعبل الذي يستغرق مظاهر الحقاة الشعبقة قديؿفا وحديثفاوجف مـ وجق

 ومستؼبؾفا.

 األدب الصويف: -1

هاد والصقفقة بؿختؾػ اتجاهاهتا العؾؿقة والػؾسػقة، ويبحث يف  األدب الذي أكتجف الزُّ

الـػس اإلكساكقة بعؿؼ فؾسػل يسعك لتطفقر الـػس والروح مـ حب الدكقا وزيـتفا، 

 قـة إلقفا. وإدخال الطؿلك

 األدب العاملي: -7

ؼ شفرة واسعة، وطبَّر طـ اإلكسان  هق األدب الذي ارتؼك إلك مصافِّ العالؿقة، وحؼَّ

 بؿػفقمف القاسع، وطـ قضاياه الؿختؾػة والؿتعددة.

 األدب املكارن: -8

يـتؿل كؾٌّ مـفؿا إلك أمة، أو ققمقة  -أو أكثر مـ أدبقـ -طؾؿ يتـاول الؿؼاركة بقـ أدبقـ

وهذه الؿؼاركة  -أيًضا -متؿقزة طـ غقرها، ويف العادة إلك لغة غقر الؾغة التل يـتؿل إلقفا

قد تؽقن بقـ طـصر، أو أكثر مـ طـاصر أدب ققمل ما، وكظقره يف غقره مـ اآلداب 

الؼقمقة األخرى؛ ُبغقَة القققف طؾك أوجف التشابف واالختالف بقـ اآلداب، ومعرفة 

 ؽ.العقامؾ الؿسئقلة طـ ذل

 األصطورة: -9

قصة تؼؾقدية مجفقلة الؿملػ ُتؼـّـِ فقفا ثؼافٌة معقـة أطراَففا االجتؿاطقة، أو تػسر أصقَل 

 الظقاهر اإلكساكقة والطبقعقة طؾك أسس فائؼة لؾطبقعة، أو مغرقة يف الخقال.
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 األصالة: -31

 مؼدرة األديب طؾك أن يػؽر، وأن يعرب طـ كػسف بطريؼة مستؼؾة.

 االقتباس: -33

َع أخُذ الؽ ا مـ الؼرآن، أو الحديث لققضع يف شعر الشاطر، أو كثر الـاثر، ثؿ ُتُقسِّ اتِب كصًّ

 فقف لقشؿؾ األخذ مـ بعض العؾقم والؿعارف األخرى.

 األقصوصة: -32

لقن أدبل يصقر جاكًبا مـ الحقاة؛ كالحدث، أو الشخصقة، وقد ال ُيعـَك فقفا كاتبفا 

تدور حقل مشفد، أو حالة كػسقة، أو لؿحة بالتػاصقؾ، وال يؾتزم ببداية وهناية، وقد 

 أن تؼرأ يف جؾسة واحدة. -لؼصرها- محددة، ويؿؽـ

 الرتاجيديا )املأصاة(: -31

الرتاجقديا طؿؾ فـل يتعؾَّؼ باستعراض أحداث مـ الحزن وكتقجة ممسػة يف الـفاية، كؿا 

التل حددها يف الثؼافة الغربقة طؾك شؽؾ مـ أشؽال الدراما  -أيًضا- تـطبؼ هذه التسؿقة

طؾك شخص طظقؿ  -غالًبا- أرسطق، واتسؿت بجاكب مـ الجدية والشفامة، وتـطقي

 يؿر بظروف تعقسة.

 التعبري املكشوف: -31

الصراحة يف الؽالم، وحرية التعبقر طـ كؾ األشقاء، وذلؽ كتسؿقة األشقاء بؿسؿقاهتا 

 يف األدب الحديث!الؿعتادة طـد تـاول الؿـاشط الػسققلقجقة، والجـسقة لؾرجال والـساء 

 التعكيد: -35

فقغقر يف الخطط الؿقجقدة، والطرق  -أحقاًكا -مققػ صعب، أو أمٌر طسقر يظفر فجلة
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ن التعؼقد مـ إحدى التػصقالت الؿتعؾؼة بشخصقة، أو  والؿقاقػ، ويف األدب يتؽقَّ

وضع يؽقن دخقلفا ممدًيا إلك تعديؾ الخط الرئقس يف الحبؽة الدرامقة، أو الؼصصقة، 

 غققره.أو ت

 احلبكة الدراوية: -31

ؿ بعـاية، وتتشابؽ صالهتا وتتعؼد طرب صراع ققي بقـ  سؾسؾة مـ األفعال التل ُتصؿَّ

 األضداد، حتك تـتفل إلك ذروة، ثؿ اكػراج.

 احلداثة: -37

والقجقدية،  مذهب فؾسػل أدبل، ُبـل طؾك أفؽار وطؼائد غربقة خالصة، مثؾ: الؿاركسقة،

فاد مـ الؿذاهب الػؾسػقة واألدبقة التل سبؼتف، مثؾ: والػرويدية، والدارويـقة، وأ

م العؼَؾ، ويؼاصِع الرتاث جؿؾًة!  السريالقة، والرمزية وغقرها، وُيؼدِّ

 اخلياه العمىي: -38

كقع مـ الػـ األدبل يعتؿد طؾك الخقال، حقث يخؾؼ الؿملػ طالـًؿا خقالقًّا، أو كقًكا ذا 

ـة فرضقات، أو استخدام لـظريات طؾؿقة صبقعة جديدة؛ باالستعاكة بتؼـقات أدبقة  متضؿِّ

 فقزيائقة، أو بققلقجقة، أو تؽـقلقجقة، أو حتك فؾسػقة.

 الدراوا: -39

قصًة  -يف إيؿاء صامت، أو يف حركاٍت وحقارٍ - تللقػ، أو إكشاء كثري، أو شعري َيعِرض

 تتضؿـ صراًطا، وغالًبا ما تؽقن مصؿؿة لؾعرض طؾك خشبة الؿسرح.

 الزُّباعيات: -21

هل الؿـظقمة الؿؽقكة مـ أربعة أشطر، تـتفل بؼافقة واحدة، ووزن واحد؛ وهق ما طرف 



 

 

359 

359 

باسؿ الرباطل الؽامؾ، والقزن هق بحر )الفزج( الؿملػ مـ تؽرار تػعقؾة )مػاطقؾـ( 

ات.. وقد استخرج مـف الشعراء أربعة وطشريـ وزكًا.  ست مرَّ

 الزوشية: -23

أو إططاء األشقاء معـك وصابًعا رمزيًّا، كؿا  تؼديؿ الؿقضقطات واألفؽار بقاسطة الرمقز،

تـطبؼ الرمزية طؾك حركة مـ حركات الؼرن التاسع طشر األدبقة يف فركسا، وكاكت تؿرًدا 

طؾك الـزطة القاقعقة، وقد حاول رمزيق ذلؽ العصر اإليحاء بالحقاة مـ خالل استخدام 

 الرمقز والصقر.

 الزواية: -22

ت فردية مـ خالل سؾسؾة مـ األحداث سرد قصصل كثري صقيؾ، يصقر شخصقا

 واألفعال والؿشاهد بشؽؾ أدبل.

 جاه الشعزي:الضِّ -21

هق كقع مـ الؿعارضة والؿباراة بقـ الشعراء، والسجاالت الشعرية أربعة أكقاع، وهل 

 كالتالل:

ضؿـ فـ ِشعري محدد، فقؼقل  -أو أكثر- وهق أن يتساجؾ شاطران ِسجال اإلجازة: 

ف شاطر آخر بالشطر الثاين )طجز البقت(، فقتؿ بذلؽ بقت شاطر شطًرا )صدر بقٍت  ( ويتؿُّ

 كامؾ، ويجب أن يؽقن مـ شعر الشعراء الؿرتجؾ.

ضؿـ فـ ِشعري محدد، بلن يؼقل  -أو أكثر- وهق أن يتساجؾ شاطران ِسجال الؿبارزة:

حرف شاطر بقًتا، أو سطًرا شعريًّا فقرد شاطر آخر ببقت، أو سطر شعري آخر يبدأ بآخر 

.)  اكتفك بف الشاطر األول، أي: حرف )الرويِّ

بؼقل الشعر ضؿـ فـ شعري محدد  -أو أكثر- وهق أن يتساجؾ شاطران سجال الؿقضقع:
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 يف مقضقع معقـ بدون الدخقل إلك أي مقضقع غقره، مع إمؽاكقة تغققر البحر والؼافقة.

حدد بالؼقل ضؿـ فـ شعري م -أو أكثر- وهق أن يتساجؾ شاطران سجال الؿحاورة:

. ـِ َدي  يف مقاضقع متعددة مع االلتزام ببحر وقافقة محدَّ

 النكد األدبي: -21

الؽشػ طـ مقاصـ الجؿال، أو الؼبح يف األطؿال األدبقة، ويعترب الـؼد دراسة لألطؿال 

األدبقة والػـقن، وتػسقرها وتحؾقؾفا، ومقازكتفا بغقرها، والؽشػ طـ َمقاصـ الؼقة 

 ودرجتفا.والضعػ، وبقان ققؿتفا 

 تتىة تكىمة: -25

دي، أو وثائؼل، أو غقرها مـ األطؿال األدبقة، ُيؽؿؾ الؼصة، أو يتقسع يف ر  طؿؾ َس 

 الؼضايا الؿعروضة يف طؿؾ سابؼ.

 حكاية: -21

د قصصل يروي تػصقالت حدث واقعل، أو متخقؾ، وهق يـطبؼ طادة طؾك الؼصص ر  َس 

 البسقطة ذات الحبؽِة الؿرتاخقِة الرتابِط.

 احلوار: -27

 تعـل الؽؾؿة: محادثًة، أو تجاذبًا ألصراف الحديث، وهل تستتبع تباداًل لمراء واألفؽار،

وُتستعؿؾ يف الشعر والؼصة الؼصقرة والروايات والتؿثقؾقات لتصقير الشخصقات، ودفع 

 الػعؾ إلك األمام.

 الذاتية: -28

 الؿقضقطقة.الرتكقز طؾك الـػس، واكشغال الشخص بـػسف، أو الؽاتب بؿقاده، وإغػال 
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 الضياق: -29

هق بـاء كامؾ مـ فؼرات مرتابطة يف طالقتف بلي جزء مـ أجزائف، أو تؾؽ األجزاء التل 

تسبؼ، أو تتؾق مباشرة فؼرة، أو كؾؿة معقـة، ودائًؿا ما يؽقن السقاق مجؿقطة مـ 

الؽؾؿات وثقؼة الرتابط، بحقث يؾؼل ضقًءا ال طؾك معاين الؽؾؿات الؿػردة فحسب، بؾ 

 ـك وغاية الػؼرة بلكؿؾفا.طؾك مع

 عمي العزوض: -11

َرُف بف صحقُح أوزان الشعر العربل مـ فاسدها وما يعرتيفا مـ الزحافات  هق طؾؿ ُيع 

 والعؾؾ.

 العكدة: -13

إحدى التػصقالت الؿتعؾؼة بشخصقة، أو وضع يؽقن دخقلفا ممدًيا إلك تعديؾ الخط 

 الرئقسل يف الحبؽة الدرامقة، أو تغققره.

 فكه المغة:  -12

ؾؿ ُيعـَك بدراسة الؾغة مـ حقث: أصقاهتا، ومػرداهتا، وتراكقبفا، وخصائصفا، طؾك ط

اللل، والتغقرات التل تطرأ طؾقفا، والؾفجات  الؿستقى الصقيت، والصريف، والـحقي، والدَّ

التل تتػرع مـفا، ويبحث قضايا: االشتؼاق، والـحت، والرتادف، والؿشرتك الؾػظل، 

 يبحث وضقػة الؾغة، وأصؾفا، ومصادرها، وكشلهتا.واألضداد يف الؾغة، كؿا 

 الفن: -11

هق مقهبة وإبداع استخدمف اإلكسان يف ترجؿة التعابقر، واألحاسقس التل ترتدد يف كػسف، 

 بطريؼة تحؿؾ ققؿة جؿالقة كبقرة.
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 فولكمور: -11

كؾؿة مـ أصؾ ألؿاين تعـل: )طؾؿ الشعقب( وتؼابؾفا بالعربقة: )الرتاث(، ويؼصد بف: 

الػـقن الؼديؿة، والؼصص، واألساصقر الخاصة بؿجؿقطة سؽاكقة معقـة يف بؾد مجؿقطة 

ما، ويتؿ كؼؾ الؿعرفة الؿتعؾؼة بالػؾؽؾقر مـ جقؾ إلك جقؾ طـ صريؼ الرواية الشػفقة 

غالبًا، وقد يؼقم كؾ جقؾ بنضافة جديدة، أو حذف أشقاء لتتقافؼ يف الـفاية مع واقع حقاتف، 

 فرد، ولؽـف كتاج الجؿاطة اإلكساكقة كؽؾ يف مجتؿع ما. وهذا اإلبداع لقس مـ صـع

 الكافية: -15

الحروف الؿحصقرة بقـ آخر ساكـقـ يف البقت مع الؿتحرك قبؾ الساكـ األول يف آخر 

 شطري أبقات الؼصقدة. 

 الكصة الكصرية: -11

سرد قصصل قصقر كسبقًّا، يفدف إلك إحداث تلثقر مػرد مفقؿـ، ويؿتؾؽ طـاصر 

أغؾب األحقال ترتؽز الؼصة الؼصقرة طؾك شخصقة واحدة يف مققػ واحد الدراما، ويف 

 يف لحظة واحدة.

 الكوويديا: -17

 طؿؾ أدبل فـل هتدف صريؼة طرضف إلك إحداث الشعقر بالبفجة، أو بالسعادة. 

 هلجات: -18

التل ال ُتػَفؿ بؿجرد ففؿ ألػاضفا الؿـػصؾة،  -يف لغة معقـة- التعبقرات، أو الرتاكقب

 مؼابؾ لفا يف لغة أخرى.والتل ال 
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 ودرصة أبولمو: -19

هل إحدى الؿدارس األدبقة يف األدب العربل الحديث، وممسسفا هق الشاطر أحؿد 

م، وضؿت الجؿاطة شعراء القجدان يف مصر 2981زكل أبق شادي الذي ولد يف طام 

والقصـ العربل، ومـ روادها: إبراهقؿ كاجل، وطؾل محؿقد صف، وطؾل العـاين، وكامؾ 

 قالين، وجؿقؾة العاليؾك، واتجاه هذه الؿدرسة هق االتجاه الروماكسل.ك

 املدارس األدبية: -11

مجؿقطة مـ األدباء تشاهبت أسالقبفؿ الػـقة والؿعـقية، وتؼاربت إلك أن ألَّػت مذهًبا لف 

جؿاطة، والؿذاهب األدبقة حاالت كػسقة طامة ولَّدهتا حقادث التاريخ، ومالبسات 

ختؾػة، فجاء األدباء فقضعقا لفا أصقاًل وققاطد، وقد يثقر همالء الحقاة يف طصقر م

 األدباء طؾك الؼقاطد واألصقل السائدة، فققجدون مذهًبا جديًدا.

 ودرصة الديوان: -13

حركة تجديدية يف الشعر العربل ضفرت يف الـصػ األول مـ الؼرن العشريـ طؾك يد طباس 

ـ شؽري، وسؿقت هبذا االسؿ كسبة إلك محؿقد العؼاد، وإبراهقؿ الؿازين، وطبد الرحؿ

كتاب ألَّػف العؼاد والؿازين وضعا فقف مبادئ مدرستفؿ واسؿف: )الديقان يف األدب والـؼد( 

 «.وأقرب ما كؿقز بف مذهبـا أكف مذهب إكساين مصري طربل»يؼقل العؼاد يف الديقان: 

الؿتََّبعة يف الشعر العربل، سقاء ومؿا تدطق إلقف الؿدرسة: التؿرد طؾك األسالقب الؼديؿة 

 يف الشؽؾ، أو الؿضؿقن، أو البـاء، أو الؾغة!

 ودرصة الشعز احلز: -12

مدرسة الشعر ذي الشطر القاحد الذي لقس لف صقل ثابت، وإكؿا يصح أن يتغقر طدد 

 التػعقالت مـ شطر إلك شطر، ويؽقن هذا التغققر وفؼ قاكقن طروضل يتحؽؿ فقف.
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 املعارك األدبية: -11

لـؼاشات والحقارات بقـ الؿـتسبقـ لتقارات أدبقة متعددة حقل مقضقع أدبل ما ا

 تػاوتت فقف الرؤى تػاوتا بقِّـًا.

 املكاوات: -11

قصة قصقرة مسجقطة، وحؽاية خقالقة أدبقة بؾقغة، يـؼؾفا راٍو مـ صـع خقال الؽاتب 

د يتؽرر يف جؿقع الؿؼامات، يصقره وكلكف قد طاش أحداثفا، ولفا بطؾ إكساين  مشرَّ

شحاذ ضريػ، ذو أسؾقب بارع، وروح خػقػة، يتؼؿص يف كؾ مرة شخصقة معقـة ضؿـ 

 حدث ضريػ، فحقاه: كادرة أدبقة.

 املمحىة: -15

ل، تحقا أبطالف وأفعالف ولغتف طؾك الؿستقى البطقلل، ويؽقن أسؾقبف  قصقد قصصل مطقَّ

 رفقع البالغة إلك أقصك درجة.

 الكصيدة: -11

بشؽؾ فـل طالل التطقر، يستخدم اإليؼاع، كؿا يستخدم لغة إكشاء لغقي شعري، يتؿقز 

 رفقعة حساسة لؾتعبقر طـ تػسقر متخقؾ لألوضاع والؿعاين.

 حكىة: -17

تصريح، أو تؼرير لؿبدأ، أو حؼقؼة، أو طاصػة، َيِرُد يف إيجاز بؾقغ زاخر بالؿعـك، وُيعـَك 

ف والطالوة.  بالػؽر والحؽؿة أكثر مؿا ُيعـَك بالظُّر 

 املديح: -18

خطبة، أو كتابة تطري إكساًكا، أو إكجاًزا، وُتفقؾ الثـاء بغقر حساب، أو هق الؿبالغة يف 

 اإلصراء.
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 املكاه: -19

تللقػ أدبل قصقر، يدور حقل مقضقع معقـ، أو فؽرة رئقسقة، ويؽقن كثًرا يف الؿعتاد، 

 ويغؾب طؾقف الطابع الػؽري، أو التػسقري.

 النكن: -51

الظاهرة، وهق أن يـؼؾ الشاطر الثاين طـ األول معـك إلك هق مـ السرقات الشعرية غقر 

غقر محؾف، كلن يـؼؾ الشاطر معـك مـ فـ الغزل إلك فـ الؿديح، أو مـ فـ الفجاء إلك 

 باالختالس. ومـف: ققل أبل كقاس: -أيًضا-فـ الػخر، وقد يسؿك 

ـ  َضـاِهِر الَؽـاِس َضـاِهًرا َءَها مِـ  َتَرى َضق 
 

ـــــــق  َغطَّ   ـــــــَؽ َوَل ـــــــاءِ َطَؾق  ـــــــا بِِغَط  ق َتَف
 

 أخذ الؿتـبل هذا الؿعـك، وكؼؾف مـ وصػ ضقء الخؿرة إلك الؿديح، فؼال:

ــــــَؽ َهق بُتــــــفُ   إَِذا َبــــــَدا َحَجَبــــــت  َطق ـَق 
 

ــــا  َتَجَب ــــت ٌر إَِذا اح  ــــُف ِس ُجُب ــــق َس َيح   َوَل
 

 الوسن الشعزي: -53

هق مجؿقطة التػعقالت التل تسؿك بحًرا. وبحقر الشعر ستة طشر بحًرا، وهل: 

)الطقيؾ، الؿديد، البسقط، القافر، الؽامؾ، الفزج، الرجز، الرمؾ، السريع، الؿـسرح، 

ك : -أيًضا -الخػقػ، الؿضارع، الؿؼتضب، الؿجتث، الؿتؼارب، الؿحدث، وُيسؿَّ

 الـَخَبب، أو الؿتداَرك(.
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  لـىـزاجــعأهـي ا

 

 
معجؿ الؿصطؾحات األدبقة، إبراهقؿ فتحل، الؿجؿقطة العربقة لؾـاشريـ  -2

 م.2892 -هـ2042، 2ط الؿتحديـ، صػاقس تقكس،

معجؿ الؿصطؾحات األدبقة الؿعاصرة، سعقد طؾقش، دار الؽتاب الؾبـاين،  -1

 م.2891 -هـ2041، 2طبقروت، لبـان، 

، 2طمعجؿ الؿصطؾحات األدبقة، محؿد حؿقد، مؽتبة لبـان، بقروت لبـان،  -3

 م.1448 -هـ2034

، 2طالؿعجؿ األدبل، جبقر طبد الـقر، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بروت، لبـان،  -0

  .م1443 -هـ2011
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 (1)البالغيةاملصطمخات 
 
 

 اإلبهاً: -7

كفجق ومدح، أو دطاء لؾؿخاصب - هق أن يمتك بؽالم يحتؿؾ معـققـ مختؾػقـ طؾك السقاء

ه طؾقف، لِقبؾغ الؼائؾ  -وطؾقف غرَضف بؿا ال ُيحتجُّ بف طؾقف، أو يرضل بعض الؿخاصبقـ بؿا يؿقِّ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ ويفدي غقره إلك واقع غرضف. وذلؽ كؼقلف سبحاكف وتعالك: ﴿

 ، وققل مـ قال لألطقر: لقت طقـقف سقاء. [42]سبل: ﴾ چ چ چ ڇ

 اإلجاسة: -2

وقافقتف ومقضقطف، أو إتؿاُم أخُذ الشاطِر ققاًل لسقاه، فقذيؾف بشلء مـ طـده طؾك وزكف 

 الشاطِر البقَت الذي أكشده غقُره.

سؿعت الـاس يذكرون حؽايًة ال أتؼؾد صحتفا، وهل أن »قال الؼاضل الػؼقف جؿال الديـ: 

طل ققل الشعر، فؼال: إن كـَت شاطًرا كؿا - أبا تؿام لؼل ديؽ الجـ وهق صػؾ يؾعب، ويدَّ

ـْ  فلِجْز: -تؼقل ـَ َم ُققا بق ْد، فؼال: ، ُأِحبُّ وبَقـِلَفرَّ ُب؟ فؼال أبق تؿام: بَعِّ ُد، أم ُأَقرِّ فؼال: ُأبَعِّ

ـِ  ءِ مثؾ بُْعِد السؿا ْب، فؼال: مثؾ ما بقـ َحاجبل وطقـل، والػرقدي  .«فؼال لف: َقرِّ

                                      

 .حرر هذه القائمة أ.د. مصطفى السواحيل  (1)
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 االحتذاء: -3

 متابعة الشاطر لغقره يف الؾػظ والؿعـك والغرض، وذلؽ كؼقل الؿتـبل:

 َسأأأأدَّ َمَسأأأأامِِعل َكأأأأَلنَّ َرقِقًبأأأأا مِـْأأأأَؽ 
 

ـِ الَعأأْدِل َحتَّأأك َلأأْقَس َيأأْدُخُؾَفا َطأأْدُل    َطأ
 

 فؼد احتذى فقف ققل محؿد بـ دؤاد:

 َكأأأَلنَّ َرقِقًبأأأا مِـْأأأَؽ َيْرَطأأأك َخأأأَقاصِِري
 

 وآَخأأأأأَر َيْرَطأأأأأك َكأأأأأاضِِري َولَِسأأأأأاكِل 
 

 االختصاص: -4

أسؾقب يعتؿده الشاطر، أو األديب بؼصد تقضقح معـك مـ الؿعاين، أو تحديد حالة 

 واإلشارة4 لقؽقن لف وقع يف الـػس، وإيضاح يف كشػ الؿراد. بالذكر

فا وهق [23]الـجؿ: ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿سئؾ ابـ طباس طـ ققلف تعالك:  ، لؿ خصَّ

 .«الـجقمألهنا ُطبَِدْت، ولؿ ُيعبد غقرها مـ »رب الجؿقع؟ فؼال: 

 االسدواج: -5

ْم : »♀تساوي الػؼرتقـ مـ الـثر يف الطقل مع السجع، وذلؽ كؼقلف  الؾفمَّ عؾِّ

«معاوَيَة الؽتاَب، والحساَب، وقِِه العذاَب 
(1)

. 

 االستدراك: -6

 ذيؾ يـزلف الؿملػ يف آخر مصـػف لققضح فؽرة فاتتف يف سقاق كالمف.

 االستعارة: -7

استعؿال الؾػظ يف غقر ما ُوضع لف4 لعالقة الؿشاهبة بقـ الؿعـك الؿـؼقل طـف والؿعـك  

                                      

 (.1796(، وابن خزيمة )15171أخرجه أمحد ) (1)
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الؿستعؿؾ فقف، مع قريـة ماكعة مـ إرادة الؿعـك األصؾل4 كؼقلؽ: رأيت أسًدا يخطب 

 الجؿعة.

 اإلشارة: -8

إلقفا، أن يليت الؼائؾ بؾػظ، أو لػظقـ يمديان معاينَ كثقرًة، دون ذكرها، ولؽـ باإلشارة 

 وذلؽ كؼقل الؿتـبل:

تَِفأأأأا  َبْقَضأأأأاَء ُتطِؿأأأأُع فِقَؿأأأأا َتْحأأأأَت ُحؾَّ
 

 وَطأأأأأأزَّ َذلِأأأأأأَؽ َمْطُؾقًبأأأأأأا إَِذا ُصؾَِبأأأأأأا 
 

ة، ال تربز لؾشؿس، وال تؽد يف العؿؾ،  رة مـعؿَّ فؼقلف )بقضاء( إشارة إلك أهنا مخدَّ

يب، ففل طػقػة، َتُردُّ يد صالبفا  طـفا. وإشارة إلك كؼائفا مـ الدكس والرَّ

 اإلطناب: -9

زيادة الؾػظ طؾك الؿعـك لػائدة جديدة4 كالرغبة يف الحديث مع الؿحبقب، أو الدطاء، 

أو الرتادف، أو ذكر الخاص بعد العام، أو التػصقؾ بعد اإلجؿال، ومثالف طـ صريؼ ذكر 

ٿ ٿ ٹ ٹ الخاص بعد العام4 لؾتـبقف طؾك فضؾ الخاص: ققلف تعالك: ﴿

فؼد خص اهلل سبحاكف وتعالك الروَح بالذكر، وهق  ،[2]الؼدر:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 جربيؾ مع أكف داخؾ يف طؿقم الؿالئؽة تؽريًؿا وتشريًػا لف.

 االقتباس: -71

ـ فقف الشاطر، أو الـاثر كالمف شقًئا مـ الؼرآن  هق ضرٌب مـ الصـاطة البالغقة يضؿِّ

 الؽريؿ، أو الحديث الـبقي الشريػ4 وذلؽ كؼقل الؿتـبل:

 الِجْسأأأأأأِؿ ُمْؿَتـِأأأأأأُع الِؼَقأأأأأأامِ َطؾِقأأأأأأُؾ 
 

ـْ َغْقأأأأِر الأأأأأُؿَدامِ   أأأأْؽِر مِأأأأ  َشأأأأِديُد السُّ
 

، [4]الحج:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤوهذا مؼتبَس مـ ققلف تعالك: ﴿
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 ومثؾ ققل اآلخر:

أأأأأأأرٌ   َوَلؽِـََّفأأأأأأا األَْقأأأأأأَداُر ُكأأأأأأؾ  ُمَقسَّ
 

ُب    لِأأأأأأَؿا ُهأأأأأَق َمْخُؾأأأأأقٌق َلأأأأأُف وَمَؼأأأأأرَّ
 

ٌر لِـَؿا ُخِؾَق له»ففق مؼتبس مـ الحديث الشريػ:  «اعؿؾوا؛ فؽلٌّ ُمَقسَّ
(1)

. 

 االلتفات: -77

پ اكتؼال كؾٍّ مـ التؽؾؿ، أو الغقبة إلك اآلخر يف التعبقر، وهق كؿا يف ققلف تعالك: ﴿

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

فؼد التػت مـ الغقبة يف اآليتقـ األولققـ إلك الخطاب يف  4[5-4]الػاتحة:  ﴾ٿ

 اآلية الثالثة.

 اإلجياس: -72

 تجريد الؿعاين الؽثقرة يف ألػاظ قؾقؾة.

 البديع: -73

فرع مـ طؾقم البالغة ُيعَرف بف وجقه تحسقـ الؽالم بعد رطاية مطابؼتف لؿؼتضك الحال 

 ووضقح الداللة.

ـات معـقية، ومحسِّ   ـات لػظقة.ويؼسؿ طؾؿاء البالغة الؿحسـات البديعقة إلك قسؿقـ: محسِّ

ـات الؿعـوية هي  التل يؽقن التحسقـ هبا راجًعا إلك الؿعـك، وإن كان بعضفا  :والؿحسِّ

 ومـفا: الطباق، والؿؼابؾة، والتقرية. -أيًضا -قد يػقد تحسقـ الؾػظ

ـات الؾػظقة هي:  ـت  والؿحسِّ التل يؽقن التحسقـ هبا راجًعا إلك الؾػظ أصالة، وإن َحسَّ

                                      
 (.1495(، ومسلم )9797أخرجه البخاري )( 1)
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 والطباق، والؿؼابؾة.الؿعـك تبًعا لتحسقـ الؾػظ، ومـفا: الجـاس، والسجع، 

 بزاعة االستهاله: -74

 أن يبتدئ الؿتؽؾؿ بؿا يدل طؾك غرضف، وذلؽ كؼقل الخـساء يف أخقفا:

 َوَمأأأا َبَؾَغأأأْت َكأأأػُّ امأأأِرٍئ ُمَتـَأأأاَواًل 
 

ـَ الؿجأأأِد إالَّ والأأأذي كِْؾأأأَت َأْصأأأَقُل    مِأأأ
 

 َوَمأأا َبَؾأأَغ الأأأُؿْفُدوَن لؾـَّأأاِس مِْدَحأأةً 
 

 الأأأأذي فقأأأأَؽ َأْفَضأأأأُؾ وإْن َأْصـَُبأأأأقا إالَّ  
 

 فؼد ابتدئت الخـساء كالمفا بؿا َدلَّ طؾك غرضفا.

 البالغة: -75

مطابؼة الؽالم لؿؼتضك الحال مع فصاحة مػرداتف ومركباتف، وسالمتفا مـ تـافر 

 الحروف، وغرابة االستعؿال.

 التبيني: -76

  الؿتـبل:أن يذكر الشاطر حالتقـ، أو أكثر، ثؿ يبقـ ما يتعؾؼ بؽؾ مـفؿا، وذلؽ كؼقل 

 ِذَيتِلْغأأأأأبحأأأأبِّ قأأأأأاتؾتل والشأأأأأقب تَ 
 

 هأأأقاَي صػأأأاًل وشأأأقبل بأأأالَِغ الأأأأُحُؾؿِ  
 

والتبققـ يف ققلف: هقاي صػاًل وشقبل بالَِغ الُحُؾِؿ، حقث ذكر ما يتعؾؼ بالحب والشقب 

 بعدما ذكرهؿا أوَل البقت.

 التجزيد: -77

مبالغًة يف كؿالفا فقف، كؼقلؽ: أن يـتزع مـ أمر ذي صػة أمًرا آَخَر مثَؾف يف تؾؽ الصػة 

)شربُت بؿائفا طساًل مصػَّك...(. فؽلن حالوة ماء تؾؽ العقـ الؿقصقفة وصؾْت إلك 

 حد يؿؽـ اكتزاع العسؾ مـفا حقـ الشرب.
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 الرتصيع: -78

َجْعُؾ أجزاِء البقت الداخؾقة جؿاًل متقازكة متشاهبة الـفايات كالسجع، وذلؽ كؼقل 

 الشاطر:

 َطِر َصأأأأأأأأأأأْحًقاإِنَّ َبْعأأأأأأأأأأأَد الأأأأأأأأأأأأؿَ 
 

 َوإِنَّ َبْعأأأأأأأأأأَد الَؽأأأأأأأأأأَدِر َصأأأأأأأأأأْػًقا 
 

 التصبيه: -79

طؼد مؿاثؾة بقـ شقئقـ، أو أكثر، وإرادة اشرتاكفؿا يف صػة، أو أكثر بنحدى أدوات التشبقف، 

]الشقرى:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پلغرض يريده الؿتؽؾِّؿ، وذلؽ كؼقلف تعالك: ﴿

 حقث شبف سبحاكف السػـ الجقاري يف البحر بالجبال يف الضخامة. [24

 التصزيع: -21

اتػاق قافقة الشطر األول مـ البقت األول مع قافقة الؼصقدة، ويؽقن يف البقت األول، 

 ويـدر أن يؼع يف غقره، وذلؽ كؼقل الؿتـبل: 

 َطَؾأأك َقأأْدِر َأْهأأِؾ الَعأأْزِم َتأأْلتِل الَعأأَزائِؿُ 
 

 َقأأْدِر الؽِأأَراِم الأأأَؿَؽاِرمُ َوَتأأْلتِل َطَؾأأك  
 

 فالؼصقدة مقؿقة، وقد اكتفك الشطر األول بحرف الؿقؿ.

 التضىني: -27

 هق تعؾُّؼ معـك آخِر البقت بلول البقت الذي يؾقف، وذلؽ مثؾ: ققل الشاطر:

َبأأأأأأأأاَب  ٌؾ َتِؿقًؿأأأأأأأأا بِـَأأأأأأأأا والرَّ
 َسأأأأأأأأائِ

 

 َوَسأأأأأأائٌِؾ َهأأأأأأَقاِزَن َطـَّأأأأأأا إَِذا َمأأأأأأا 
 

 َكْعُؾأأأأأأأأق َلأأأأأأأأأُفؿْ  َلِؼقـَأأأأأأأأاُهْؿ َكْقأأأأأأأأَػ 
 

 بِبِأأأأأأأقٍض َتْػؾِأأأأأأأُؼ بِْقًضأأأأأأأا َوَهاَمأأأأأأأا 
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 التعزيض: -22

أن يطؾؼ الؽالم ويراد بف معـًك آَخُر ُيػَفؿ مـ السقاق تعريًضا بالؿخاصب، وذلؽ كؼقلؽ 

 لؾؿفذار: )إذا تؿَّ العؼؾ كؼص الؽالم(.

 التعمين: -23

 يؽقن طؾة لف يف القاقع.أن يدطل الشاطر لقصػ طؾة لف باطتبار لطقػ غقر حؼقؼل، بحقث ال 

ف، ومـ ثؿ ففق  ف والتػؽُّ ـات البديعقة الؿعـقية التل تؼقم طؾك التظرُّ وهق مـ الؿحسِّ

 يحتاج إلك فطـة، وبديفة حاضرة.

 التفضين: -24

 تغؾقب أحد اثـقـ اشرتكا يف صػة، فزاد أحدهؿا طؾك اآلخر، وذلؽ كؼقل الؿتـبل:

 َخْقأأأأأأأُر ُقأأأأأأأَرْيٍش أًبأأأأأأأا َوَأْمَجأأأأأأأُدَها
 

 َأْكَثُرَهأأأأأأأأأأا َكأأأأأأأأأأائاًِل َوَأْجَقُدَهأأأأأأأأأأا 
 

فؾؿا كان الؿؿدوح طؾقيًّا، ولقس يف قريش خقر مـ بـل هاشؿ، وال يف بـل هاشؿ خقر مـ 

 العؾقية، قال: خقر قريش أًبا، ثؿ فضؾف يف كػسف، ثؿ يف مجده، ثؿ يف سخائف.

 تنافز احلزوف: -25

الؽؾؿة يدطق إلك ثؼؾِفا طؾك الؾسان،  طقٌب يؼدح يف فصاحة الؽؾؿة، وهق وصػ ىف

وطسِر الـطؼ هبا، واستؽراِه سؿاطفا، وإكؿا تؽقن الؽؾؿة كذلؽ لؼرِب مخارج حروففا، 

أو تؽرار بعض الحروف، أو غقر ذلؽ مؿا يعده العؾؿاء سبًبا ىف التـافر، وذلؽ مثؾ: 

ـْ َكاَقتِِف، فَ الِفْعِخعَ كؾؿة: )  «.َتركُتفا َتْرَطك الِفْعِخعَ »َؼاَل: ( يف جقاب األطرابل لؿا ُسئَِؾ َط

 تنافز اللمىات: -26

طقٌب يؼدح يف فصاحة الؽالم، ويؽقن إذا كان اتصال األلػاظ بعضفا ببعض سبًبا ىف ثؼؾ 
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العبارة، فقضطرب الؾسان طـد الـطؼ هبا، ولق كاكت كؾ كؾؿة فقفا فصقحة طؾك حدة، 

 وذلؽ مثؾ: ققل الشاطر:

 َقْػأأأأأأأأرٍ اٍن َؽأأأأأأأأؿَ ٍب بِ رْ ُر َحأأأأأأأأْبأأأأأأأأقَ وَ 

 

 رُ ْبأأأأأٍب قَ رْ ْبأأأأأِر َحأأأأأَب قَ رْ َس ُقأأأأأقْ َلأأأأأوَ  

 التناقض: -27 

أن يـؼض الشاطر كالمف، أو يتؽؾؿ بؿا يتـاقض معـاه داخؾ البقت الشعري القاحد، 

 وذلؽ كؼقل طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل الؼس:

ـِ فاقصأأأُروا  أَرى َهْجَرَهأأأا والؼتأأأَؾ مِْثَؾأأأق

 

 َماَلَمُؽأأأأُؿ َفالَؼْتأأأأُؾ َأْطَػأأأأك َوَأْيَسأأأأأرُ  

 
 فؼد أوجب هذا الشاطر أن الفجر والؼتؾ مِثاْلِن، ثؿ سؾبفؿا ذلؽ بؼقلف: فالؼتُؾ أطَػك وأيسُر.

 التنبيه: -28

ٍز مـ الؿـتِؼِد طؾقف، ثؿ يتـبف طؾك ذلؽ  أن يؼقل الشاطر بقًتا ُيرسؾف إرساَل غقِر متحرِّ

فقتالفاه فقستدرك مقضع الطعـ طؾقف بؿا يصؾحف، وربؿا كان يف الشطر األول مـ البقت 

 يف الشطر الثاين، وربؿا كان يف بقت فقتالفاه يف الثاين، وذلؽ كؼقل بعضفؿ:

ْئُب َأْوَفأأأك َأَماَكأأأةً  ْئُب أو َلؾأأأذِّ  ُهأأأَق الأأأذِّ

 

 َوَمأأأأأأأا مِـُْفَؿأأأأأأأأا إاِلَّ َأَزلُّ َخأأأأأأأُمْونُ  

 
الذئب؟ تـبف طؾك أن قائاًل يؼقل لف: وأية أماكة يف « أو َلؾذئُب أوىف أماكةً »كلكف لؿا قال: 

 َفَسؾَِؿ لف البقُت.« وما مـفؿا إالَّ أزلُّ خمْونُ »فؼال مستدرًكا لخطئف: 

 التوجيه: -29

أن يؽقن الؽالم محتِؿاًل لقجفقـ مختؾػقـ متضاديـ، بلن يؽقن أحدهؿا مدًحا، واآلخر 

ا، وذلؽ كؼقلف تعالك: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ذمًّ

فقد، والؿدح الذي قصده فقػفؿ مـفا الذم الذي أراده الق [402]البؼرة: ﴾ ۈۈ
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ـَ َرِغبقا يف أن يرطاهؿ الرسقُل   .♀الؿسؾؿقن حق

 التورية: -31
أن يذكر الؿتؽؾؿ لػًظا مػرًدا لف معـقان حؼقؼقان، أو حؼقؼة ومجاز، أحدهؿا: قريب، 

وداللة الؾػظ طؾقف ضاهرة، واآلَخر: بعقد، وداللة الؾػظ طؾقف خػقة، فقريد الؿتؽؾؿ 

الؿعـك البعقد، ويقري طـف بالؿعـك الؼريب، فقتقهؿ السامع مع أول وهؾة أكف يريد 

 لؽ: ققل كصقر الديـ الحؿامل: الؼريب، ولقس كذلؽ، ومـ ذ

 َأْبَقأأأأأأأأأاُت ِشأأأأأأأأأْعِرَك َكالُؼُصأأأأأأأأأقرِ 
 

 َواَل ُقُصأأأأأأأأأأأأقَر بَِفأأأأأأأأأأأأا َيُعأأأأأأأأأأأأأقُق  
 

ـَ الَعَجائِأأأأأأأأأِب َلْػُظَفأأأأأأأأأأا  َومِأأأأأأأأأ
 

 ُحأأأأأأأأأأأأأأر  َوَمْعـَاَهأأأأأأأأأأأأأأا َرقِقأأأأأأأأأأأأأأأُؼ  
 

فؾؽؾؿة: )رققؼ( معـقان4 األول: قريب متبادر، وهق: العبد الؿؿؾقك، وسبب تبادره إلك 

حر. والثاين: بعقد، وهق الؾطقػ السفؾ، أو الشػاف، وهذا هق  الذهـ ما سبؼف مـ كؾؿة:

 الؿعـك الذي يريده الشاطر بعد أن سرته يف ضؾ الؿعـك الؼريب.

 التوكيد المفظي: -37

تقكقد الؽؾؿة بؾػظفا، إن فعاًل فػعؾ، وإن اسًؿا فاسؿ، وإن حرًفا فحرف، وإن جؿؾة 

 أيفا الؿسؾؿقن. فجؿؾة4 وذلؽ لدفع التقهؿ، كؼقلؽ: الصدَق الصدَق 

 التوكيد املعنوي: -32

طقـ، وكػس، وكؾ، »تقكقد االسؿ بؽؾؿات معروفة بعقـفا. وقد حصرها الـحقيقن يف: 

د ، «وجؿقع، وطامة، وكافة، وكال، وكؾتا4 شريطَة أن يتصؾ هبا ضؿقر يعقد طؾك الؿمكَّ

 وذلؽ كؼقلؽ: حضر الطالب كػُسف.
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 اجلناس: -33

، أو أن يقرد الؿتؽؾؿ كؾؿتقـ تجاكس كؾ واحدة مـفؿا هق تشابف الؽؾؿتقـ لػًظا ال معـًك

 صاحبتفا يف تللقػ حروففا، وهق كقطان: تام  وكاقص4

 فالتام: هق أن يتػؼ الؾػظان يف كقع الحروف، وحركاهتا، وترتقبفا.

 والـاقص: ما اختؾَّ فقف أحد هذه الشروط.

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ومـ أمثؾة الجـاس التام: ققلف تعالك: ﴿

فالساطة األولك الؿؼصقد هبا: يقم الؼقامة، أما الساطة الثاكقة  [55]الروم: ﴾ ڱڱ

 فالؿؼصقد هبا: الساطة الزمـقة.

 ومـ أمثؾة الجـاس الـاقص: ققل أحؿد شققل:

ْقأأأأأِؾ ُيـِْسأأأأأأل  اْخأأأأأتاَِلُف الـََّفأأأأأاِر والؾَّ
 

أأأأاَم ُأْكِسأأأأأل  أأأأَبا َوَأيَّ َ الصِّ
 اْذُكأأأأَرا لِأأأأل

 

ُيـسل، وُأكسل، وهق كاقص4 ألن الؾػظقـ اختؾػا يف حرف والجـاس هـا بقـ لػظل: 

 واحد مع اتػاق الحركات، وترتقب الحروف.

 احلصو: -34

الؽالم الؿؾلء باالدطاء والؿبالغة التل ال تتطؾبفا الػؽرة، أو هق الزائد الذي ال ُيعتؿد 

 طؾقف وال فائدة مـف، وذلؽ كحق ققل الشاطر:

 واألَْمأأأِس َقْبَؾأأأفُ َوَأْطَؾأأأُؿ ِطْؾأأأَؿ الأَأأأأقْقِم 
 

ـْ ِطْؾأأِؿ َمأأا فِأأل َغأأٍد َطِؿأأل   َوَلؽِـَّـِأأل َطأأ
 

 فننَّ كؾؿة )قبؾف( زائدة لقضقح أن األمس قبؾ الققم.
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 الزجوع: -35

أن يذكر الؼائؾ فؽرة، ثؿ يرجع طـفا، أي: يـؼضفا لفدف جؿالل، وذلؽ كؼقل يزيد بـ 

 الطثرية:

 َأَلأأأأأأْقَس َقؾِأأأأأأقاًل َكْظأأأأأأَرٌة إِْن َكَظْرُتَفأأأأأأا
 

 إَِلْقأأأأؽ َوَكأأأأالَّ َلأأأأْقَس مِـْأأأأؽ َقؾِقأأأأُؾ  
 

 السجع: -36

هق تقافؼ الػاصؾتقـ مـ الـثر طؾك حرف واحد. والػاصؾة يف الـثر كالؼافقة يف الشعر، 

َربِّ َتَؼبَّل َتوَبتِي، َواغِسْل »: ♀ومقصـ السجع الـثر، ومثؾف: حديث رسقل اهلل 

تِي «َحوَبتِي، َوَأِجْب َدعَوتِي، َوَثبِّْت ُحجَّ
(1)

. 

 السمب واإلجياب: -37

هق أن تبـل الؽالم طؾك كػل الشلء مـ جفة، وإثباتف مـ جفة أخرى، أو األمر بف يف 

ہ ہ ہ جفة، والـفل طـف يف جفة، وما يجري مجرى ذلؽ، وذلؽ كؼقلف تعالك: ﴿

 ، وققل السؿقأل:[42]اإلسراء:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 َوُكـْؽِأأُر إِْن ِشأأْئـَا َطَؾأأك الـَّأأاِس َقْقَلأأأُفْؿ 
 

ـَ َكُؼأأأأقُل    َواَل ُيـْؽِأأأأُروَن الَؼأأأأْقَل ِحأأأأق
 

 الطباق: -38

الجؿع بقـ لػظقـ متؼابؾقـ، أي: متضاديـ يف الؿعـك. والطباق والؿطابؼة والتطبقؼ 

ک ک گ گ گ گ ڳ والتضاد بؿعـك واحد، وذلؽ كؼقلف تعالك: ﴿

 .[41]الرطد: ﴾ ڳ ڳ ڳڱ

                                      
 ( .9771(، والرتمذي )1775أخرجه أمحد )( 1)
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 الفواصن: -39

حروف متشاكؾة يف الؿؼاصع تقجب حسـ إففام الؿعاين، أو هل أواخر اآليات يف كتاب 

 اهلل، كؼافقة الشعر، وقريـة السجع.

 اللناية: -41

لػظ ُأصؾؼ ال ُيؼَصُد معـاه األصؾل، بؾ معـك آخُر مرتبط بالؿعـك األصؾل، ولقس هـاك 

ہ ہ ہ ہ ھ  ۀما يؿـع إرادة الؿعـك األصؾل، وذلؽ كؼقلف تعالك: ﴿

 ففق كـاية طـ الـساء4 ألهنـ يـشلن يف الرتف والتزيـ. ﴾ھ ھ ھ

 املبالػة: -47

ا مستحقاًل، أو مستبَعًدا، وذلؽ  أن يدطل الؽاتب أن وصًػا بؾغ يف الشدة، أو الضعػ حدًّ

 كؼقل الشاطر:

أأأأأْرِك َحتَّأأأأك إِكَّأأأأفُ   َوَأَخْػأأأأَت َأْهأأأأَؾ الشِّ
 

تِأأأل َلأأأْؿ    ُتْخَؾأأأِؼ َلَتَخاُفأأأَؽ الـَُّطأأأُػ الَّ
 

 اجملاس: -42

هق كؼؾ الؽالم طـ معـاه األصؾل، واستعؿالف يف معـك مـاسب لف، كاستعؿال )األسد( يف 

 )الرجؾ الشجاع(.

 ولؾؿجاز قسؿان، هؿا:

  : بؿعـك: مـاسبة بقـ الؿعـك  -الؾػظ يف غقر ما ُوضع لف لعالقة وهقاستعؿاللغويٌّ

ويؽقن االستعؿال لؼريـة ماكعة مـ إرادة الؿعـك  -الحؼقؼل والؿعـك الؿجازي

الحؼقؼل، وهل قد تؽقن لػظقة، وقد تؽقن حالقة، وكؾؿا ُأصؾؼ الؿجاز اكصرف إلك هذا 

 الؿجاز، وهق الؿجاز الؾغقي.
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وهق يجري يف اإلسـاد، بؿعـك: أن يؽقن اإلسـاد إلك غقر مـ هق لف، كحق: )شػك  عؼؾي: 

الطبقب الؿريض( فنن الشػاء مـ اهلل تعالك، فنسـاده إلك الطبقب مجاز، ويتؿُّ ذلؽ 

 بقجقد طالقة مع قريـة ماكعة مـ جريان اإلسـاد إلك مـ هق لف.

 احملسنات البديعية المفظية: -43

ـت الؿعـك تبًعا لتحسقـ هل التل يؽقن التحسقـ  هبا راجًعا إلك الؾػظ أصالة، وإن حسَّ

 الؾػظ، ومـ الؿحسـات الؾػظقة: الجـاس، والسجع، والطباق، والؿؼابؾة.

 احملسنات البديعية املعنوية: -44

هل التل يؽقن التحسقـ هبا راجًعا إلك الؿعـك، وإن كان بعضفا قد يػقد تحسقـ الؾػظ، 

 طباق، والؿؼابؾة، والتقرية.ومـ الؿحسـات الؿعـقية: ال

 املخالفة: -45

 الخروج طـ مذهب الشعراء، وترُك االقتػاء آلثارهؿ، وذلؽ كؼقل طؿر بـ أبل ربقعة: 

ـُـِل َأْلُسأأأأأأأأأأأأأأأأأأـَُفا  َوإَِذا َتْؾُسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 

 إِكَّـِأأأأأأأل َلْسأأأأأأأُت بَِؿْقُهأأأأأأأقٍن َفِؼأأأأأأأرْ  
 

 وهذا ضد ما ُفطر طؾقف الؿحبقن مـ احتؿال محبقبقفؿ!

 املكابمة: -46

بؿعـققـ، أو أكثر، ثؿ يمتك بؿا يضاد ذلؽ، أو يخالػف طؾك الرتتقب، وذلؽ أن يمتك 

 .[24]التقبة:  ﴾ژ ڑ ڑ کكؼقلف تعالك: ﴿

 املكاطع واملطالع: -47

 الؿؼاصع أواخر األبقات الشعرية، والؿطالع أوائؾفا.
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 وكتضى احلاه: -48

لؾؿققػ الذي هق أن يؽقن الؽالم مطابًؼا لؾحالة التل يتحدث الؿتؽؾؿ طـفا ومـاسًبا 

حال يدطق إليراد العبارة طؾك صقرة اإلصـاب، وذكاء  -مثاًل -يتحدث فقف4 فالؿدح

 الؿخاصب حال يدطق إليرادها طؾك صقرة اإليجاز.

 املنافزة: -49

أن يذكر الؽاتب لػًظا، أو ألػاًضا يؽقن غقرها مؿا هق يف معـاها أولك بالذكر، وذلؽ 

 كؼقل الؿتـبل:

 هأأأق حالِأأأٌؾ  فأأأال ُيْبأأأَرُم األمأأأُر الأأأذي
 

 وال ُيْحَؾأأأُؾ األمأأأُر الأأأذي هأأأق ُيْبأأأِرمُ  
 

فؾػظة )حالؾ( كافرة طـ مقضعفا، وكاكت لف مـدوحة طـفا4 ألكف لق استعؿؾ ِطقًضا طـفا 

ًة يف مؽاهنا غقَر قؾؼٍة وال كافرٍة.  لػظة )كاقض( لجاءت قارَّ

 الفصاحة: -51

وتؽقن وصًػا لؾؽؾؿة  هل األلػاظ الظاهرة الؿعـك، الؿللقفة االستعؿال طـد العرب،

 والؽالم والؿتؽؾؿ، يؼال: كؾؿة فصقحة، وكالم فصقح، ومتؽؾؿ فصقح.

 الضزورة الصعزية: -57

هل ُرَخص أططقت لؾشعراء دون الـاثريـ يف مخالػة ققاطد الؾغة وأصقلفا الؿللقفة، 

 وذلؽ هبدف استؼامة القزن، وجؿال الصقرة الشعرية، وذلؽ كؼقل الشاطر:

 الِخأأأْدَر ِخأأأْدَر ُطـَْقأأأَزةٍ  َوَيأأأْقَم َدَخْؾأأأُت 
 

  
ْ
 َفَؼاَلأأْت: َلأأَؽ الأأَقْياَلُت إِكَّأأَؽ ُمْرِجؾأأل

 

 واألصؾ: )ِخْدَر ُطـَْقَزَة( لؽـف صرف طـقزة لؾضرورة.
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  أهـي الـىـزاجــع

 
 

الؾبـاين، معجؿ الؿصطؾحات األدبقة الؿعاصرة، سعقد طؾقش، دار الؽتاب  -4

 م.4325-هأ4202، 4سقشربيس، الدر البقضاء، ط

 معجؿ الؿصطؾحات األدبقة، إبراهقؿ فتحل، الؿمسسة العربقة لؾـاشريـ الؿتحديـ، -4

 م.4321 -هأ4204 صػاقس،

  التعريػات، لؾجرجاين، تحؼقؼ: إبراهقؿ األبقاري، دار الؽتاب العربل، بقروت، -2

 م.4004 -هأ4242، 4ط

، 4ط العربقة، بقروت،طؾؿ العروض والؼافقة، طبد العزيز طتقؼ، دار الـفضة  -2

  .م4321 -هأ4202
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 الكاىوىيةاملصطلحات 
 
 

 اإلداىة: -5

حؽم ُيثبت ارتؽاَب الؿتفِم الػعَل الؿسـََد إلقه، ويؼرر أن هذا الػعل يعاقب طؾقه الؼاكون، 

 ذلك العؼوبة التي توقَّع طؾى الؿتفم.ويحدد بـاء طؾى 

  املباشز: االدعاء -2

الحق الذى قرره الؼاكون لؾؿتضرر من الجريؿة، ويؽون له بؿؼتضاه أن يؽؾف الؿتفم 

بالحضور الؿباشر أمام الؿحؽؿة الجـائقة الؿختصة؛ لسؿاع الحؽم طؾقه بالتعويض طن 

 الضرر الذى أصاب الؿتضرر من الجريؿة.

 االدعاء املدىي: -3

إقامة الؿتضرر من الجريؿة كػسه مدطًقا مدكقًّا أمام الؼضاء، سواء بتحريك الدطوى 

كت مِن قبل.  الجـائقة بطريق االدطاء الؿباشر، أو بالتدخل يف دطوى جـائقة ُحرِّ

 استكالل الكطاء:  -4

تحرير الؼضاء من كل سؾطة سقاسقة، أو تـػقذية تتدخل يف شُئوكه الػـقة، أو تمثر طؾى 

 .وحؿاية الؼضاء من العزل والػصل من قبل السؾطة السقاسقة أحؽامه،
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 االستئياف: -5

وسقؾة يطبق هبا مبد هو مبدأ التؼاضي طؾى درجتقن، وهو صريق صعن طادي يف األحؽام 

من صرف أي خصم يف الدطوى األصؾقة، إن لم  الصادرة من الؿحاكم، ويجوز إستعؿاله

يستجب الحؽم لطؾباته كؾفا، أو جزئفا، والفدف مـه هو: طرض كػس الـزاع طؾى جفة 

قضائقة أطؾى من تؾك الؿصدرة لؾحؽم محل الطعن من أجل رقابته، وتؼدير مدى 

 سالمته، وتطابؼه مع الؼاكون.

 اإلىرتبول: -6

م، 3291أكرب مـظؿة شرصة دولقة، ُأكشئت يف طام  مـظؿة الشرصة الجـائقة الدولقة، وهي

( دولة، ومؼرها الرئقسي مديـة )لقون( بػركسا، وهتدف 321مؽوكة من قوات الشرصة لـ)

إلى تبادل أطضاء الشرصة الدولقة الؿعؾومات طن الؿجرمقن الدولققن، والتعاون يف 

 مؽاَفحة الجرائم الدولقة.

 إىذار قطائي: -7

 ذ إجراءات قضائقة يف حالة طدم االستجابة.إخطار رسؿي يعؼبه اتخا

 التحكيه الدولي: -8

أسؾوب قضائي من أسالقب تسوية الؿـازطات الدولقة بؼرار مؾزم لألصراف يف الؿـازطة، 

يصدر طن فرد، أو هقئة اختارها األصراف، ووضعوا الـزاع أمامفا لؾػصل فقه، وُتعترب 

 ي.محؽؿة العدل الدولقة أطؾى مراتب التحؽقم الدول

 التشزيعات االجتناعية: -9

مجؿوطة الـظم والؾوائح والؼواكقن التي تمدي إلى تحديد واجبات وحؼوق األفراد 

 والجؿاطات يف الؿجتؿع من العادات والتؼالقد واألطراف واألديان السائدة يف ذلك الؿجتؿع.
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 التفتيش الكطائي: -51

يف سؾطة قضائقة شامؾة تختص بلطؿال الؼضاة لؼقاس كػاءهتم من حقث: الدقة والسقر 

 الؼضايا، وإجراء التحريات يف وقائع محددة؛ لؾؽشف طن اإلخالل يف أطؿال الؼضاة.

 تكيني الشزيعة اإلسالمية: -55

الحديثة؛ صقاغة األحؽام الشرطقة يف شؽل موادَّ قاكوكقٍة مرتَّبة مرقَّؿة طؾى غرار الؼواكقن 

 جل إلزام الؼضاة بالحؽم هبا.من مدكقة، وجـائقة، وتجارية... إلخ؛ أل

 تكييف التونة: -52

وصف قاكوين لواقعة من حقث ما إذا كاكت تؼوم هبا جريؿة، وكوع هذه الجريؿة، واسؿفا 

 الؼاكوين، وضروففا.

 تكييف قاىوىي: -53

ن، وذلك كخطوة ضرورية لتطبقق تحديد صبقعة مسللة من الؿسائل التي تتـازطفا الؼواكق

 كصوص معقـة طؾقفا.

 تيحي الكاضي: -54

أن يتـحى الؼاضي طن الحؽم يف الؼضقة إذا استشعر حرًجا، أو رأى أكه ال يتؿؽن من 

 الػصل فقفا بغقر مقل.

 تيفيذ األحكاو: -55

إطؿال ما ورد يف حؽم، أو يف شلِن اتخاِذ إجراء معقن، فقشؿل تـػقذ األحؽام الجـائقة 

 ع الؿحؽوم طؾقه لؾعؼوبة، وتـػقذ العؼوبات والتدابقر االحرتازية.بنخضا
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 جزمية: -56

 كل ما استوجب طؼوبًة قاكوًكا، وتشؿل: الجـاية، والجـحة، والؿخالػة.

 جزائه دولية: -57

كل فعل يخالف الؼاكون الدولي كوكه يضرُّ بالؿصالح التي يحؿقفا هذا الؼاكون يف كطاق 

 وصف بلكه طؿل جـائي يستوجب تطبقق العؼاب طؾى فاطؾه.الؿصالح والعالقات الدولقة، وي

 جياية: -58

الجريؿة، وهي التي ُيعاقب طؾقفا الؼاكون أساًسا باإلطدام، أو السجن الؿمبد، أو السجن 

 الؿشدد، أو السجن.

 احلزاسة الكطائية: -59

حراسة تتؼرر بحؽم الؼاضي يف حال االستعجال بـاء طؾى صؾب صاحب الؿصؾحة، 

بحقث يتم فقفا إيداع شيء متـازع طؾقه بقن يدي شخص ثالث، ويجوز أن يؽون موضوع 

الحراسة أموااًل مـؼولة، أو ثابتة، ويعفد يف الحراسة إلى شخص يتػق جؿقع ذوي الشلن 

 طؾى تعققـه. 

 احلناية الكاىوىية: -21

 األشخاص من االطتداء طؾى حؼوق بعضفم البعض بؿوجب أحؽام وقواطد قاكوكقة. مـع

 دعوى قطائية: -25

الوسقؾة التي بؿوجبفا يؾجل الؿواصن إلى السؾطة الؼضائقة لؾحصول طؾى الحؿاية الؼضائقة 

 لحؼه الؿعتدى طؾقه، وذلك بتؼديم مطالب، أو ادطاءات، أو دفوع إلى الؼضاء.
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 الدفوع: -22

الخصم طؾى صؾب خصؿه قصد تػادي الحؽم، أو تلخقره، ويعترب كؼاطدة ما يجقب به 

طامة وسقؾة يف يد الؿدطى طؾقه لؾرد طؾى دطوى الؿدطي، وتؿؽقـه من االطرتاض 

 طؾقفا، أو طؾى إجراءاهتا.

 رد الكاضي: -23

رخصة مخولة لؾخصم يف أن يطؾب امتـاع الؼاضي طن كظر دطواه، بـاء طؾى أسباب 

ؿؾفا: طدم االصؿئـان إلى حقاد الؼاضي يف كظر الدطوى، كؼرابة، أو حددها الؼاكون، مج

 طداوة، وغقر ذلك.

 رفض الدعوى: -24

يؼصد هبذا الؿصطؾح: أن الؿحؽؿة بحثت يف موضوع الدطوى، وتبقن لفا طدم أحؼقة 

الؿدطي يف ادطائه، حقث لم يثبت حؼه يف الدطوى، ولم يستطع الؿدطي إثبات دطواه 

 باألدلة الؿؼبولة.

 سبب الدعوى: -25

الواقعة التي كشل طـفا الحق الذي تستفدف الدطوى حؿايته، فعؾى سبقل الؿثال فنن 

 سبب الدطوى الجـائقة هو الجريؿة.

 الشلطة الكطائية: -26

ثالث سؾطات الدولة وتؿثؾفا هقئة مختصة لؾـظر والػصل يف الؿـازطات الؿعروضة أمام 

 ؿجالس الؼضائقة والؿحؽؿة العؾقا.أجفزهتا الؿختؾػة، التي تتؽون من الؿحاكم وال
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 الكاىون: -27

مجؿوطة الؼواطد واألسس التي تـظم حركة الؿجتؿع وطالقاته، بتحديد حؼوق 

 الشخص والتزاماته، والجزاء طؾى الؿخالػات وكقػقة تطبقؼفا. 

 قاىون اإلجزاءات اجليائية: -28

اإلجرامقة مـذ مجؿوطة الؼواطد التي تـظم سقر الدطوى الجـائقة الـاشئة من الواقعة 

 لحظة ارتؽاب الجريؿة وحتى يصدر حؽم باتٌّ وكقػقة تـػقذ هذا الحؽم.

 الكاىون اإلداري: -29

الؼاكون الذي يتضؿن الؼواطد التي تحؽم إدارة الدولة من حقث: تؽويـفا، وكشاصفا 

 باطتبارها سؾطة طامة، وهو فرع من الؼاكون العام.

 الكاىون البحزي: -31

الؼاكوكقة التي تـظم العالقات التي تـشل طن استخدام البحار مجؿوطة من الؼواطد 

 بالؿالحة البحرية، ويـؼسم إلى قسؿقن:

  :وهو مجؿوطة الؼواطد التي تـظم العالقات الؿتعؾؼة بالؿالحة  القانون البحري العام

 البحرية التي تؽون الدولة صرًفا فقفا بوصػفا صاحبة سقادة.

   :مجؿوطة الؼواطد التي تـظم العالقات الؿتعؾؼة وهو القانون البحري الخاص

بالؿالحة البحرية أيًّا كان الؼائم، هبا سواء كان شخًصا صبقعقًّا، أو شخًصا اطتباريًّا 

ا. ا، أو خاصًّ  طامًّ

 الكاىون التجاري: -35

فرع من فروع الؼاكون الخاص، ويـظم الؼواطد الؿتعؾؼة باألطؿال التجارية والتجار، 
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األطؿال التجارية التي تـشل سواء بقن التجار فقؿا بقـفم، أو بقن التجار بؿعـى: أكه يـظم 

وزبائـفم، وهبذا يؽون كطاقه أضقَق من الؼاكون الؿدين الذي يضم الؼواطد العامة التي 

 تحؽم العالقات بقن األفراد، بغض الـظر طن صبقعة األطؿال التي يؼومون هبا.

 الكاىون اجليائي: -32

مة وطؼوباهتا، وهو ما مجؿوطة الؼواطد الؼا كوكقة التي تضبط فقفا الدولة األفعال الؿجرَّ

يحؿؾفا مسئُولقة التصدي لؽل فعل مشقن يمدي إلى خؾق اضطراب يف الوسط الؿجتؿعي، 

 ويختص بالجـاية دون الجـحة، أو الؿخالػة.

 الكاىون اجلوي: -33

الؿالحة الجوية، مجؿوطة الؼواطد الؼاكوكقة التي تحؽم الـشاط اإلكساين يف مجال 

 واستخدام الطائرات، وكذلك الػضاء الجوي.

 الكاىون الدستوري: -34

مجؿوطة الؼواطد الؿتعؾؼة بشؽل الدولة وتؽوين حؽومتفا وسؾطاهتا العؿومقة، وكقػقة 

 مؿارسة تؾك السؾطات.

 الكاىون الدولي: -35

وال تعرتف مجؿوطة الؼواطد التي تـظم العالقات بقن الدول التي تدطي لـػسفا السقادة، 

 بلي سؾطة أطؾى مـفا، ويـؼسم إلى كوطقن:

  :ولي الخاص د القانون الدَّ وهو مجؿوطة الؼواطد الؿختصة برطايا الدول، فقحدِّ

الجـسقة وكقػقة اكتسابِفا وفؼِدها، والؼاكون الواجب التَّطبقق يف الؿـازطات التي 

 يدخل فقفا طـصر أجـبي.



 

 

594 

594 

  :ولي العام ول وهو مجؿوطة القانون الدَّ الؼواطد التي تـظِّم العالقات بقن الدُّ

د حؼوَق كلٍّ مـفا، وواجباهتا.  وتحدِّ

 الكاىون العاو:  -36

 الؼاكون الذي يـظم العالقات التي تسفم فقفا الدولة باطتبارها صاحبة السؾطة العامة.

  اخلاص: الكاىون -37

بالدولة وسائر الؼاكون الذي يـظم طالقات األفراد بعضفم ببعض، أو طالقات األفراد 

 الفقئات العامة طـدما ال تتدخل باطتبارها صاحبة السؾطة العامة.

 قاىون العكوبات:  -38

مجؿوطة الؼواطد الؼاكوكقة التي تضعفا الدولة، وتحدد فقفا الجرائم، والعؼوبات، 

رة لفذه الجرائم.  والتدابقر االحرتازية الؿؼرَّ

 قطاء مشتعجل: -39

الؿـازطات التي يخشى طؾقفا من فوات الوقت، فصاًل الؼضاء الؿختص بالػصل يف 

ًتا ال يؿسُّ أصل الحق، وإكؿا يؼتصر طؾى الحؽم باتخاذ إجراء وقتي مؾِزم لؾطرفقن  ممقَّ

بؼصد الؿحافظة طؾى األوضاع الؼائؿة، أو احرتام الحؼوق الظاهرة، أو صقاكة مصالح 

 الطرفقن الؿتـازطقن.

 اللوائح:  -41

مه أحُد الؿتخاصؿقن شخصقًّا، أو بواسطة الؿحامي، الالئحة هي مستـد قاكو ين ُيؼدِّ

ح فقه وجفة كظره يف دطوى، أو ُيجقب فقه طن ادِّطاءات خصؿه.  يوضِّ
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 حمطز اجللشة: -45

ل األطؿال التي ُكوقشت يف الجؾسة الؼضائقة.  ققد يسجِّ

 احملطز:  -42

ح بالشروع يف إكجاز وثقؼة قاكوكقة يتم بؿوجبفا إثبات حادث، أو معايـة واقعة، أو التصري

أطؿال، أو االكتفاء مـفا... ويشؽل الؿحضر مرجًعا أساسقًّا فقؿا يتعؾق بخصوص 

 الؿوضوع الذي يتضؿـه.

 حمكنة ابتدائية:  -43

الدرجة األولى يف مراحل التؼاضي لؾؿطالبة بحق مفؿا كان كوطه، أو لؾحصول طؾى 

ؾك الخدمة يف كطاق إحدى الخدمات التي يجب أن تجرى أمام الؼضاء مفؿا كاكت ت

 .قواكقن وأكظؿة البالد، سواء كان لتؾك الحؼوق تؼدير مادي، أو معـوي

 حمكنة استئياف: -44

محؽؿة طؾقا تـظر يف أحؽام محؽؿة ُدوهنا يف جفاز قضائي، وهي التي تعقد الـَّظر يف أحؽام 

 قه.الؿحؽؿة االبتدائقة، ويؿؽـفا أن تثبت الحؽم االبتدائي، أو ُتؾغقه، أو تزيد طؾ

 حمكنة األسزة: -45

هي الؿحؽؿة الؿختصة بـظر دطاَوى األحوال الشخصقة التي ُترفع إلقفا من أحد 

الزوجقن، وتؽون متعؾؼة، أو مرتتبة طؾى الزواج، أو الطالق، أو الػسخ، وكذلك 

دطوى الـػؼات، وما يف حؽؿفا، سواء لؾزوجة، أو األوالد، أو األقارب، وحضاكة 

ودطاَوى الحبس؛ المتـاع الؿحؽوم طؾقه طن تـػقذ األحؽام الصغقر، وما يتعؾق هبا، 

 الصادرة هبا.
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 احملكنة اجليائية الدولية:  -46

م، كلول محؽؿة قادرة 9119محؽؿة دولقة مستؼؾة طن األمم الؿتحدة، تلسست سـة 

طؾى محاكؿة األفراد الؿتفؿقن بجرائم اإلبادة الجؿاطقة، والجرائم ضد اإلكساكقة، 

 رائم االطتداء.وجرائم الحرب، وج

 حمكنة العدل الدولية:  -47

م، وتتولى الؿحؽؿة 3291 الفقئة الؼضائقة الرئقسقة باألمم الؿتحدة، تلسست بالهاي

يف الـزاطات الؼاكوكقة التي تـشل بقن الدول،  -صبًؼا ألحؽام الؼاكون الدولي -الػصل

وتؼديم الػتاَوى بشلن الؿسائل الؼاكوكقة التي قد ُتحقؾفا إلقفا هقئات األمم الؿتحدة 

 ووكاالهتا الؿتخصصة.

 حمكنة اليكض )التنييز(:  -48

تفا أطؾى محؽؿة يف البالد، وتؿثل ق ؿة الفرم الؼضائي، ورأس السؾطة الؼضائقة، ومفؿَّ

العؿل طؾى توحقد تطبقق الؼاكون يف الؿحاكم، ففي ال ُتعقد الػصَل يف الؿـازطات التي 

ُطرضت طؾى الؿحاكم، بل تختص بؿراقبة األحؽام التي صدرت من تؾك الؿحاكم لؿراقبة 

 ة من أحؽامفا مؾِزمًة لؾؿحاكم األخرى.مدى اتػاقفا مع الؼاكون، وُتَعدُّ الؿبادُئ الؿستَؿدَّ 

 حمكنة جزئية:  -49

مخالػة، أو جـحة، طدا الجـح التي  -بؿؼتضى الؼاكون -محؽؿة تحؽم يف كل فعل ُيَعدُّ 

 تؼع بواسطة الصحف وغقرها من صرق الـشر طؾى غقر األفراد.

 حمكنة شزعية: -51

محؽؿة َتستـد يف أحؽامفا إلى الشريعة اإلسالمقة، وتختص بـظر الـزاطات كافة، وطرب 
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التاريخ ُوجد قضاة طؾى الؿذاهب الػؼفقة األربعة، وكاكت الرئاسة لؾؼاضي الحـػي يف 

الدولة العثؿاكقة؛ ألكه كان الؿذهب الرسؿي لؾدولة، وكان قاضي الؼضاة ُيعقَّن من 

 كوابه من سائر األقالقم. استاكبول، ثم ُيعقِّن هو

 املدَِّعي: -55

 هو الذي يـسب إلى كػسه استحؼاق الشيء الؿدَطى به، ويطالب بتسؾقؿه إياه.

 املدَِّعي العاو )اليائب العاو(: -52

ا، أي: أكه يـوب كقابًة طامة طن   كائبًا طامًّ
َ

ي هو رأس الفرم يف جفاز الـقابة العامة، وقد ُسؿِّ

ل يف الؿجتؿع يف تحريك الدطوى الج زائقة، واالدطاء فقفا أمام الؿحؽؿة الؿختصة، ويوكِّ

ْون: وكالء الـائب العام، أو وكالء الـقابة.  ذلك مجؿوطة من األشخاص يسؿَّ

 مزافعة: -53

ًدا لوقائع  خطاب يؾؼقه صاحب الحق، أو وكقؾه بحضرة الؼاضي لقؼضي له به، مجسِّ

ى الؿعروضة من دفوع بالحجة الدطوى حسب ما خؾص إلقفا، ومػـًِّدا ما يثار يف الدطو

واالستدالل، مستخدًما قوة البقان، ومحتؽًؿا إلى الحق والؼاكون يف وسقؾته وهدفه، 

ومتػاطاًل مع ما يستجد يف الدطوى أثـاء طرضفا طؾى الؿحؽؿة، ومختتًؿا بالؿطالبة بؿا 

ا له، أو بنكزال الؿوجب الؼاكوين طؾى الؿتفم، سواء باإلداكة، أم با  لرباءة.يراه حؼًّ

 ميظنة العفو الدولية: -54

مـظؿة إكساكقة دولقة غقر ربحقة مستؼؾة، تعتـي بحؼوق اإلكسان، والدفاع طن 

الؿضطفدين سقاسقًّا، أو طـصريًّا، وتعارض األحؽام السقاسقة الظالؿة، حصؾت طؾى 

 جائزة كوبل لؾسالم.
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 وكيل الييابة: -55

واالدطاء يف الؼضايا الجزائقة بلكواطفا: هو من يؿؾك الصػة الؼاكوكقة يف التحؼقق والتصرف 

ِطي العام.  )الجـايات، الجـح، الؿخالػات( بصػته وكقاًل طن الـائب العام، أو الؿدَّ

 ميني حامسة: -56

يؿقن يوجففا الخصم إلى خصؿه؛ لقحسم الـزاع، طـدما يعوزه دلقل آخر إلثبات ادطائه، 

ويـؽر طؾقه خصؿه صحة ما يدطقه، فقسعػه الؼاكون هبذه الوسقؾة، فقحتؽم هبا إلى ضؿقر 

َطى  ُفَفا قد تـازل طن دطواه إذا حؾف الؿدَّ خصؿه، فبؿؼتضى توجقه القؿقن يعترب موجِّ

ا طؾقه، ويف الؿؼابل يَ  طى طؾقه إذا كؽل طن القؿقن مؼرًّ بصحة دطوى عَتبُِر الؼاكوُن الؿدَّ

ففا إلقه  طي، ويخوله الحقَّ أن يدرأ الحؾف، أو الـؽول بلن يرد القؿقن طؾى َمن وجَّ الؿدَّ

 لقحؾػفا هو، ولقرتتب الحؽم بصحة دطواه، أو ببطالهنا طؾى حؾػه، أو كؽوله.
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 اإلداريةاملصطلخات 

 
 

 األجر اإلضايف9 -2

ما ُيؿـح بدًًل طـ األطؿال اإلضافقة التل يمديفا الؿقضػ يف غقر ساطات العؿؾ الرسؿقة 

 )الدوام(.

 اإلجراءات التأديبية9 -1

اإلجراءات القاجبة اًلتباع كحق الؿقضػ الؿخالِػ لـظؿ العؿؾ مخالػًة جسقؿًة تؼتضل 

 جزاءه بعد التحؼقؼ معف.

 اإلحصاء9 -2

طؾؿ ُيعـَك بجؿع البقاكات العددية الؿتعؾؼة بلمر ما، وطرضفا يف جداول، أو رسقم بقاكقة؛ 

 إلك كتائج تساطد يف اتخاذ الؼرار الؿـاسب.بغقَة مالحظتفا وتحؾقؾفا، ومـ ثؿ القصقل 

 إخالء طرف9 -3

إبراء ذمة وإخالء مسئقلقة لؾؿقضػ مـ محؾ طؿؾف، وتسؾقؿ ما لديف مـ ُطَفد، وما طؾقف مـ 

مديقكقات، وذلؽ طـد اًلكتؼال مـ محؾ طؿؾ إلك آخر، أو طـد اإلحالة إلك التؼاطد، أو 

 اتف ومؽافآتف إًل بعد تحرير هذه القثقؼة.طـد اًلستؼالة، وًل ُيصَرف لؾؿقضػ باقل مستحؼ
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 اإلدارة9 -4

 طؿؾقة تحؼقؼ األهداف طـ صريؼ اآلخريـ بلحسـ الطرق، وأقؾ التؽالقػ.

 إدارة األداء9 -5

رؤية مشرتكة ألهداف الؿـشلة مـ خالل اًلطتؿاد طؾك الـتائج، واًلستػادة الؼصقى مـ 

 صاقات الؿقضػقـ، ومساطدهتؿ طؾك تحؼقؼ ذلؽ.

 زمات9إدارة األ -6

إدارة ُتعـَك باًلستعداد، وسرطة اًلستجابة لؾحدث السؾبل غقر الؿتققع؛ لؿـع تػاقؿ 

 آثاره السؾبقة، واًلستػادة مـ إيجابقاتف.

 اإلدارة باإلنتاج9 -7

 كقع مـ اإلدارة يعتؿد الربط بقـ استحؼاقات الؿقضػ، وما ُيـتجف، أو يشارك يف إكتاجف.

 إدارة اجلودة9 -8

تؼديؿ ققؿة لؾؿستػقد الداخؾل والخارجل مـ خالل تحسقـ أسؾقب إداري يضؿـ 

ـِ لؾعؿؾقات اإلدارية بشؽؾ صحقح مـ أول مرة، ويف كؾ مرة، باًلطتؿاد  ي وتطقير مستؿرَّ

 طؾك احتقاجات ومتطؾبات الؿستػقد.

 اإلدارة باألهداف9 -20

ر، أسؾقب يف اإلدارة والتؼققؿ يؿؽـ بقاسطتف وضُع أهداف معقـة لػرتة زمـقة لؽؾ مدي

ويف هناية الػرتة الؿحددة يتؿ ققاس الـتائج الػعؾقة يف مؼابؾ األهداف، أو الـتائج 

 الؿتققَّعة، ثؿ تحديد اًلكحرافات ومعالجتفا؛ بغقة القصقل لألهداف الؿتػؼ طؾقفا.
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 االشتدامة9 -22

 الؿحافظة طؾك استؿرارية الؿشروع، وبؼاء الؽقادر البشرية والؿالقة يف حالة ططاء مزدهرة.

 لتخطيط9ا -21

وضع األهداف الؿطؾقب تحؼقؼفا، ورسؿ سقاسة تـػقذها يف ضقء اإلمؽاكقات الؿتاحة، 

د.  وفؼ بركامج زمـل محدَّ

 التدريب9 -22

الجفد الؿـظؿ والؿخطط لتزويد الؼقى البشرية يف الجفاز اإلداري بؿعارَف معقـٍة، 

 يجابل.وتحسقـ وتطقير مفاراهتا وقدراهتا، وتغققر سؾقكفا واتجاهاهتا بشؽؾ إ

 ترقية9 -23

كؼؾ الؿقضػ مـ وضقػتف الحالقة إلك وضقػة أخرى يف مستقى تـظقؿل أطؾك ضؿـ 

مراتب ُسؾَّؿ رواتب الؿقضػقـ العام، حقث يتحؿؾ شاغؾفا واجبات ومسئقلقات أكرب، 

 ويتؿتع بؿا يؼابؾ ذلؽ مـ مزايا مادية، أو أدبقة.

 تعميم إداري9 -24

أخباًرا تقجفف سؾطة طؾقا لؿـ يفؿفؿ األمر مـشقر يتضؿـ تعؾقؿاٍت، أو إرشاداٍت، أو 

 لألخذ بف والعؿؾ بؿؼتضاه.

 التفاوض9 -25

الحصقل طؾك أفضؾ كتقجة محتؿؾة بقـ صرفقـ مختؾػقـ، بحقث يحصؾ الطرفان طؾك 

 أقصك حد مؿا يريداكف، أو يتققعان الحصقل طؾقف.
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 التكاعد9 -26

َـّ الؼاكقكقة.  إهناء خدمة الؿقضػ بسبب بؾقغف الس

 التنظيم9 -27

تحديد اًلختصاصات والسؾطات والعالقات لتـسقؼ سؾقك مجؿقطة مـ األفراد بؼصد 

 تحؼقؼ هدف محدد.

 التوصيف الوظيفي9 -28

وصػ لؾؿفام التل تـاط بالؿقضػ لشغؾ وضقػة ما، مع بقان ممهالتف، ومؽان طؿؾف، 

 ومسئقلف الؿباشر.

 احلوافس9 -10

لؾتؿقز يف أدائف وضقػتَف، وقد جؿع الحافز، وهق العائد الذي يحصؾ طؾقف الػرد كـتقجة 

 يحصؾ طؾقف كتقجة أقدمقتف يف الؿـشلة التل يعؿؾ هبا.

 اجلساء املادي9 -12

 مبؾغ مـ الؿال تػرضف اإلدارة كعؼقبة طؾك الؿتعاقد معفا، إذا أخؾَّ بالتزاماتف.

 احلكومة اإللكرتونية9 -11

الحؽقمة بعضفا كظام إلؽرتوين َيعتؿد الشبؽة العـؽبقتقة، يؼقم طؾك ربط ممسسات 

ببعض مـ جفة، وبالجؿفقر مـ جفة أخرى؛ وذلؽ بخؾؼ طالقة شػافة وسريعة ترتؼل 

 بجقدة األداء.

 دعم اختاذ الكرار9 -12

مـظقمة معؾقماتقة تؼقم طؾك جؿع وتحؾقؾ البقاكات، وإجراء إحصائقات لدطؿ اإلدارة 
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 العؾقا يف اتخاذ قرارت غقر روتقـقة. 

 دعم لوجصيت9 -13

البضائع، والطاقة، والؿعؾقمات، والؿقارد األخرى؛ كالؿـتجات،  فـ إدارة تدفُّؼ

 والخدمات، وحتك البشر مـ مـطؼة اإلكتاج إلك مـطؼة اًلستفالك.

 الرشوب الوظيفي9 -14

حركة استثـائقة بقـ الدرجات الؿالقة؛ وذلؽ كتقجة لقجقد درجة مالقة شاغرة، أو التلخقر 

ولقست دائؿة؛ لذا ففل مختؾػة طـ الرتققة التل الزائد بحركة الرتققات، وهل حركة وقتقة، 

ؾَّؿ القضقػل وفًؼا لؾؿعايقر واآللقة الؿتعاَرف طؾقفا.  تعد اًلكتؼال مـ درجة إلك أخرى بالسُّ

 الرقابة اإلدارية9 -15

 ققام سؾطة طؾقا بؿراقبة األداء، وتؼققؿف، ومحاسبة الؿخطئقـ ومجازاهتؿ.

 الرُّوتني9 -16

ؿطقة، ويعـل: أداء كػس الؿفام بشؽؾ مـتظؿ مـ قبؾ كػس مرادف لؾعادة والتؼؾقد والـ

األشخاص يف كػس األوقات، واطتؿاد الؾقائح الثابتة بعقًدا طـ التطقير، أو التجديد، أو 

 تبـل األفؽار الؿبتؽرة، والحؾقل غقر الـؿطقة. 

 الصالمة املهنية9 -17

تل تحػظ حقاتف، حؿاية كؾ ذي مفـة يف أثـاء وجقده بؿحؾ طؿؾف، واتخاذ التدابقر ال

ضف لؾخطر، أو إصابتف باألمراض الؿفـقة.  وَتُحقل دون تعرُّ

 9الصلطة العليا اإلدارة العليا -18

 السؾطة األصؾقة التل تؿؾؽ الصالحقة، وحؼ التػقيض يف اتخاذ الؼرارات.



 

 

107 

107 

 ُشـلَُّم الرواتب9 -20

ح ُسؾَّؿٌ   مـ ويتؿ الؿـشلة،لجؿقع الػئات القضقػقة يف  العامؾقـ، والبدًلت رواتب يقضِّ
والعالوات، وقد يـؼسؿ إلك درجات،  والرتققات، التعققـ، طؿؾقة وتؼـقـ تـظقؿ خاللف

 .درجات أو مراتب، تتضؿـ كؾ مرتبة

 الصفافية9 -22

وضقح التشريعات ودقة األطؿال الؿـَجزة داخؾ هذه التـظقؿات، واتباع تعؾقؿات 

طؾك أساس درجة كبقرة مـ  ومؿارسات واضحة، وسفقلة القصقل إلك اتخاذ الؼرارات

 الدقة والقضقح.

 9األيسو - شهادة اجلودة العاملية -21

مجؿقطة مـ الؿعايقر العالؿقة تصدرها )الؿـظؿة الدولقة لتحؼقؼ الؿؼايقس( وتؼقم 

 بندارهتا مصؾحة )اًلطتؿاد والتصديؼ( بغقَة تحسقـ الجقدة يف الؿـشلة يف كؾ بؾد.

 الصالحية9 -22

دارية، وهل شؽؾ مـ أشؽال السؾطة اإلدارية، هتدف إلك تقجقف الحؼ يف صـع الؼرارات اإل

 اآلخريـ بـاًء طؾك الؿققع داخؾ الؿـظقمة اإلدارية، ولقس حسب الرغبات الشخصقة.

 الفصاد اإلداري9 -23

إساءة استغالل السؾطة الؿرتبطة بؿـصب معقـ؛ هبدف تحؼقؼ مصالح شخصقة، أو فئقية 

 طؾك حساب الؿصالح العامة.

 بيانات9قاعدة  -24

مجؿقطة مـ طـاصِر البقاكات الؿـطؼقة الؿرتبطة مع بعضفا البعض بعالقة رياضقة، 

ن يف جفاز الحاسقب طؾك كحق  وتتؽقن قاطدة البقاكات مـ جدول واحد، أو أكثر، وتخزَّ
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مـظؿ، بحقث يؼقم بركامج يسؿك محرك قاطدة البقاكات بتسفقؾ التعامؾ معفا، والبحث 

 ؽقـ الؿستخدم مـ اإلضافة والتعديؾ طؾقفا.ضؿـ هذه البقاكات، وتؿ

 الكوى العاملة9 -25

األشخاص الذيـ يعؿؾقن، أو الذيـ يبحثقن طـ طؿؾ مدفقع األجر يف مجتؿع ما، بداية 

مـ مرحؾة الشباب إلك سـ التؼاطد، وًل ُيعـَك هذا الؿصطؾح بالطؾبة، والؿتؼاطديـ، 

 .، وكزًلء السجقنوربات البققت، والعاصؾقـ )الذيـ ًل يبحثقن طـ طؿؾ(

 قياس األداء9 -26

طؿؾقة إدارية مـظؿة يتؿ مـ خاللفا تحديد كػاءة العامؾقـ يف الؿـشلة، وإصدار أحؽام 

 متؽامؾة طؾقفؿ.

 الكادر الوظيفي9 -27

 هقالؼاكقن القضقػل، ولف قسؿان:

ة يف الجفاز  الكادر الخاص: قاكقن وضقػل لػئات معقـة ذات وضع وامتقازات خاصَّ

 القضقػل لؾدولة، كلطضاء هقئة التدريس بالجامعات ورجال الؼضاء وكحقهؿ.

قاكقن وضقػل طام لؾعامؾقـ يف الجفاز القضقػل واإلداري بالدولة،  والكادر العام:

 كالؿدرسقـ، والعؿال، وغقرهؿ.

 الالمركسية9 -28

بقـ اإلدارات، أو القحدات الؿختؾػة، وطدم تركقزها بشؽؾ مطؾؼ يف تقزيع السؾطة 

 مستقى إداري معقـ، ويؼابؾفا الؿركزية.
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 املصتكبل الوظيفي9 -30

خطة ترسؿفا إدارة شئقن الؿقضػقـ، واإلدارة العامة لؾتدريب والتـؿقة لؾؿستؼبؾ 

 القضقػل لؾؿقضػ، كؾ حسب قدراتف وكػاءاتف.

 نظم املعلومات اإلدارية9 -32

ؿت هبدف خدمة الؿدراء يف الؿـظؿة، تجؿع ما بقـ تؼـقة أ كظؿة محقَسبة ُصؿِّ

الؿعؾقمات، وطؾقم الحاسبات واإلدارة، تعؿؾ طؾك مساطدة الؿمسسات الؿختؾػة يف 

الؼقام بلطؿالفا، وتؼقم بعدة وضائػ مـ الؿساطدة الؿؽتبقة، والؼقام بالؿفؿات 

ك الؿمسسات لـظؿ الؿعؾقمات اإلدارية الؿحاسبقة، وتـظقؿ اًلجتؿاطات، كؿا أن امتال

 يزيد مـ الؼدرة التـافسقة لؾؿمسسة يف بقئة العؿؾ. 

 مكافأة نهاية اخلدمة9 -31

ة لؿـسقبل الؿـشلة طـد تركفؿ الخدمة، كظقَر الخدمات التل حصؾت  الؿبالغ الؿستَحؼَّ

التزام  طؾقفا الؿـشلة مـفؿ خالل مدة الخدمة. وذلؽ وفًؼا لؿتطؾبات كظامقة، أو كتقجة

 صقطل مـ الؿـشلة.

 عكد العمل9 -32

وثقؼة يتعفد فقفا أحد الؿتعاقديـ، وهق العامؾ، بلن يعؿؾ يف خدمة الؿتعاقد اآلَخر 

 وتحت إدارتف، أو إشرافف مؼابَؾ أجر يتعفد بف الؿتعاقد اآلَخر، وهق صاحب العؿؾ.
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 أهـم الـمـراجــع

 

 
معجؿ مصطؾحات العؾقم اإلدارية، بشقر طباس العالق، دار الؽتاب البـاين،  -1

 م. 2003 -هـ1424، 2ط بقروت، لبـان،

 معجؿ مصطؾحات اًلدارة، حسـ الشقخ، دار القفاء لدكقا الطباطة والـشر، الؼاهرة، -2

 م.2010 -هـ1431، 1ط 

بقروت،  قتصادية والؿالقة، مصطػك هـل، مؽتبة لبـان،معجؿ الؿصطؾحات اًل -3

 م.2010 -هـ1431، 1ط لبـان،

معجؿ الؿصطؾحات اإلدارية، محؿد بـ طبد اهلل الربطل، محؿد بـ إبراهقؿ  -4

  .م1993 -هـ1413، 1ط التقيجري، مؽتبة العبقؽان، الرياض، السعقدية،
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 االقتصادية والتجاريةاملصطلحات 

 
 

 إمجالي الدخل الكومي: -1

 إجؿالل الـاتج الؿحؾل باإلضافة لصايف طقائد طـاصر اإلكتاج الخارجقة.

 احمللي:إمجالي الياتج  -3

الؼقؿة السقققة لؽؾ السؾع الـفائقة والخدمات الؿعرتف هبا بشؽؾ محؾل، والتل يتؿ 

 إكتاجفا يف دولة ما خالل فرتة زمـقة محددة.

 احتلار:  -2

حبس مال، أو مـػعف، أو طؿؾ، واالمتـاع طـ بقعف وبذلف حتك يغؾَق سعره غالًء فاحًشا 

 ظاكِّف، مع شدة الحاجة إلقف.غقر معتاد، بسبب قؾتف، أو اكعدام وجقده ىف م

 احتياط اليكد األجييب: -2

 القدائع والسـدات مـ الـؼد األجـبل التل يحتػظ هبا البـؽ الؿركزي لؾدولة.

 االشتثنار: -2

 هق تقضقػ الؿال هبدف تحؼقؼ طائد، أو دخؾ، أو ربح مالل.
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 تصدير: -اشترياد  -2

 بقعفا واالستػادة مـفا.جؾُب السؾع والخدمات مـ بؾد أجـبل مـ أجؾ االستيراد: 

  إرسال السؾع والخدمات إلك سقق أجـبقة بغرض البقع. التصدير:

 اإلغراق: -7

ؾع كتقجة لػتح أبقاب االستقراد، مؿا يمدِّي إلك طجز اإلكتاج الؿحؾِّل طـ  تدفُّؼ السِّ

 الؿـافسة، إما لعدم جقدة اإلكتاج، أو الرتػاع التَّؽؾػة.

 اإلفالس:  -8

أو الؿمسسة الؿديـة( طـد العجز طـ الؼقام بالتزاماتف تجاه حالة الشخص الؿديـ )

دائـقف، فقصار إلك الحجز الػقري طؾك أمقالف؛ لققزع ثؿـفا طؾك الدائـقـ، واإلفالس 

 حالة قاكقكقة يتؿ إطالُكفا، أو َشْفُرها بحؽؿ قضائل.

 االقتصاد: -9

 مـ االستؼامة والتقازن.طؾؿ تدبقر الثروات واألمقال ادخاًرا وتـؿقًة وتقزيًعا، طؾك كحق 

 اقتصاد الصوق:  -11

حركة اإلكتاج والتقزيع والتبادل وفؼ ققاطد االقتصاد الحر، الؿعتِؿد طؾك حرية التجارة، 

ولة، وهق ما يسؿك باالقتصاد الرأسؿالل.  ورأس الؿال، بعقًدا طـ قبضة الدَّ

 االقتصاد املوازي: -11

الؼقمل، وغقر القاقع تحت مظؾة االقتصاد غقر الؿدرج يف الـاتج الؿحؾل والدخؾ 

 الدولة، مثؾ: األطؿال الحرفقة البسقطة.
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 :االقتصاد الدولي -13

اإلصار الذي يجؿع الؿعامالت االقتصادية بقـ دول العالؿ، فقفتؿ بالعالقات التجارية 

 بقـ البؾدان، وتطقرات أسعار الصرف، والؼدرة التـافسقة االقتصادية.

األكؿاط والـتائج الؿرتتبة طؾك الؿعامالت والتػاطالت  ويسعك االقتصاد الدولل لتقضقح

 بقـ السؽان مـ مختؾػ البؾدان، بؿا يف ذلؽ: التجارة، واالستثؿار، وحركة طقامؾ اإلكتاج.

 اكتتاب:  -12

إطالن الرغبة يف الحصقل طؾك بعض أسفؿ شركة بعد تلسقسفا، أو الحصقل طؾك بعض 

 سـداهتا وأسفؿفا.

 اكتفاء ذاتي: -12

اد، أو الجؿاطات يف مجتؿع ما، ويف وقت ما، بتغطقة أغؾب احتقاجاهتؿ ققام األفر

 ومتطؾباهتؿ ذاتقًّا، دون االطتؿاد طؾك اآلخريـ.

 اإلىتاجية:  -12

ر بقحدات طقـقة، أو كؼدية مـسقب إلك كؾػة إكتاجف.  طائد مـ سؾعة، أو خدمة، يف فرتة ما، مؼدَّ

 اإلىفاق احللومي: -12

اًفا لفا ققؿة اإلكػاق طؾك البـقة التحتقة، وما ُيصَرف ما تصرفف الحؽقمة مـ معقكات مض

لدطؿ الؿـاخ االستثؿاري العام، فؽؾ ما تدفعف الحؽقمة لؾؼقام بعؿؾ مجاين لؾشعب 

 يعترب إكػاًقا حؽقمقًّا.

 ائتناٌ: -17

بلن يؿـحف مبؾًغا  -سقاء أكان صبقعقًّا، أم معـقيًّا -الثؼة التل يقلقفا الؿصرف لشخص ما
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الستخدامف يف غرٍض محددٍ خالل فرتة زمـقة متػؼ طؾقفا، وبشروط معقـة؛ مـ الؿال 

ـ الؿصرف مـ اسرتداد مالف يف حال تققػ  لؼاَء طائد مادي متَػؼ طؾقف، وبضؿاكات تؿؽِّ

 العؿقؾ طـ السداد.

 َعة:َـّبطالة مَكي -18

مصطؾح يعرب طـ مجؿقطة مـ العؿال الذيـ يحصؾقن طؾك أجقر، أو رواتب دون 

العؿؾ، أو الجفد الذي تتطؾبف القضقػة، وهل كسبة إذا تؿ سحبفا مـ مجال  مؼابؾ مـ

العؿؾ اليرتتب طؾك خروجفا أي كؼص يف إجؿالل إكتاج الشركة، أو الؿمسسة التل هؿ 

 مقضػقن فقفا، وربؿا زاد اإلكتاج طؿا لق ضؾقا يف وضائػفؿ.

 البيم الدولي: -19

تل ُتعـَك بالتـؿقة، وقد أكشئ طام هق أحد القكاالت الؿتخصصة يف األمؿ الؿتحدة ال

م، ويضؿ مجؿقطة مـ الؿمسسات الؿالقة الدولقة، مـفا: البـؽ الدولل لإلكشاء 6491

والتعؿقر، وممسسة التـؿقة الدولقة، وممسسة التؿقيؾ الدولقة، والقكالة الدولقة لضؿان 

 االستثؿار، والؿركز الدولل لتسقية الؿـازطات بقـ الؿستثؿريـ.

  البورصة: -31

السقق التل يتؿ فقفا التعامؾ طؾك األوراق الؿالقة تحت إشراف السؾطة العامة، وتتؿقز 

البقرصة طادًة بلهنا: أسقاق كامؾة تتقفر فقفا معرفة البائعقـ والؿشرتيـ بلحقال السقق، 

وذلؽ بحؽؿ االتصال التام فقؿا بقـفؿ، وتجاكس األوراق الؿالقة الؿتعاَمؾ فقفا تجاكًسا 

ـِ الػرص كاماًل، و تقفر حرية البقع والشراء، وقدرة الؿتعامؾقـ يف السقق طؾك َتَحقُّ

  الؿؿؽـة لالستػادة مـ تؼؾبات األسعار الػعؾقة والؿتققعة.

 بوليصة الصحً: -31

ـد، أو اإليصال الذي يتسؾَّؿف صاحب البضائع الجاهزة لؾشحـ مـ الشركة التل تـؼؾ  السَّ
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 هذه البضائع.

 بيع على امللصوف:  -33

اإلكسان ما ال يؿؾؽ مـ األسفؿ بلخذ مراكز قصقرة األجؾ؛ لالستػادة مـ فروق  بقع

 .األسعار

 تبعية اقتصادية: -32

خضقع الدولة لؾدول الؿتؼدمة اقتصاديًّا، واطتؿادها طؾقفا اطتؿاًدا كؾقًّا؛ بحقث تتحؽؿ 

 هذه الدول بجؿقع أسقاق السؾع، والخدمات، والخامات.

 حتليل مالي: -32

ؿالل لشركة، أو صـاطة، أو بالد باستخدام معؾقمات إحصائقة طـ دراسة الؿركز ال

الؿاضل الؼريب، ومراقبة االتجاهات الحالقة لؾسقق؛ مـ أجؾ التـبم بحركات أسعار 

 األوراق الؿالقة، والسؾع، وأسعار الػائدة الربقية، وإكػاق الؿستفؾؽ يف الؿستؼبؾ.

 تضخه: -32

التل تمدِّي إلك ارتػاع األسعار واكخػاض الؼقؿة الزيادة الؿػرصة يف الـَّؼد الؿتداول 

رائقَّة لؾعؿؾة القرققَّة.  الشِّ

 تكصف: -32

 سقاسة مالقة هتدف إلك تخػقض الـػؼات، وتؼققد صريؼة الؿعقشة؛ بغقة تجاوز أزمة اقتصادية.

 متويل دولي: -37

 اكتؼال رُءوس األمقال يف شؽؾ طؿؾقات إقراض واقرتاض بقـ الدول الؿختؾػة.
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 حصاب جاري:  -38

الؿبالغ التل يقدطفا أصحاهبا يف البـقك؛ بؼصد أن تؽقن حاضرة التداول، والسحب 

طؾقفا لحظة الحاجة بحقث ُتردُّ بؿجرد الطؾب، ودون تققػ طؾك أي إخطار سابؼ مـ 

 أي كقع.

 احلظر االقتصادي: -39

 مـع تصدير سؾعة معقـة إلك دولة، أو دول محددة ألسباب سقاسقة، أو اقتصادية.

 اخلصخصة:  -21

بقع بعض مصاكع الدولة، أو بعض مـشآهتا إلك الؼطاع الخاص مـ أجؾ تحسقـ األداء فقفا، 

 أو تحقيؾ شلٍء ما مـ إشراف الدولة إلك إشراف التحؽؿ الصـاطل التجاري الخاص.

 خط الفكر: -21

أدكك مستقى مـ الدخؾ يحتاجف الؿرء، أو األسرة حتك يؽقن باإلمؽان تقفقر مستقى 

 ئؿ يف بؾٍد ما؛ بحقث إن مـ ال يبؾغف يعترب فؼقًرا.معقشة مال

 دعه حلومي: -23

م مـ حؽقمات الدول لصـاطة ما، أو تخػقض سعر سؾعة ما.  دطؿ ُيَؼدَّ

 دول ىامية: -22

هل دول تتسؿ بؿعقار مـخػض لؿستقى الؿعقشة، وقاطدة صـاطقة متخؾػة، وتحتؾ 

 متؼدمة. مرتبة مـخػضة يف ممشر التـؿقة البشرية مؼاركة بدول أخرى

 ذمة مالية: -22

 مجؿقطة الحؼقق وااللتزامات العائدة لشخٍص ما ولفا ققؿة اقتصادية، أو كؼدية.
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 ركود اقتصادي: -22

 حالة اقتصادية تتؿقَّز باكخػاض الـاتج الؼقمل؛ كتقجة الرتاجع يف الـشاط االقتصادي.

 شعر الصوق:  -22

ائد، أو الؿـتشر الذي تباع بف البضائع. عر السَّ  السِّ

 الصرف:شعر  -27

 لَصْرف طؿؾة ما مؼابؾ طؿؾة أخرى.
ُّ

عر الػعؾل  السِّ

 شلع اشتَالكية: -28

السؾع التك يشرتيفا الػرد العادي بـػسف، أو بقاسطة غقره لؽل يستخدمفا ىف حاجاتف، 

ومـ سؿاهتا: أهنا تشرتى غالبًا بؽؿقات قؾقؾة، وققؿة الؿشرتيات لؾػرد القاحد ىف الؿرة 

 مش ربحفا ضعقػ.وها -أيًضا- القاحدة قؾقؾة

 شيد: -29

 ورقة مالقَّة مثبتة لؼرض حاصؾ، ولف فائدة ثابتة.

 شَه: -21

 صؽٌّ يؿثِّؾ جزًءا مـ رأس مال الشركة، يزيد ويـؼص تبًعا لرواجفا.

 الصوق الصوداء: -21

.  سقٌق يتعامؾ فقفا ُخػقة هرًبا مـ التسعقر الجربيِّ

 شياشة مالية:  -23

 ا وإيراداهتا.األسؾقب الذي تـفجف الحؽقمة يف تخطقط كػؼاهت
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 شركة قابضة: -22

شركة تؿؾؽ حصًصا كبقرة يف شركة، أو شركات أخرى، وهتدف إلك استثؿار أمقالفا يف 

ركات.  شراء أسفؿ الشَّ

 :االجتناعي الضناٌ صيدوق -22

ة.  ممسسة تضؿـ حؼقَق الؿشرتكقـ فقفا طـد الؿرض، أو القفاة، أو التَّؼاطد خاصَّ

 صيدوق اليكد الدولي: -22

سة دولقَّة ست سـة  ممسَّ ها واشـطـ، وهدففا: تعزيز التعاون الـؼدي 6491تلسَّ م، ومؼرُّ

سة دولقة، تؿـح قروًضا لبالد  ولل، وتقسقع كطاق التِّجارة الخارجقة، وهل ممسَّ الدَّ

 يصعب طؾقفا إيجاد تقازن يف مبادالهتا الخارجقة.

 الضرائب: -22

بال مؼابؾ؛ لتستطقع الدولة رسقم كؼدية إجبارية تؼررها الدولة، ويؼقم الؿؽؾَّػ بدفعفا 

 تحؼقؼ أهداف الؿجتؿع، وتغطقة األطباء العامة الؿختؾػة.

 عجس امليساىية:  -27

حدوث كؼص غقر متققَّع يف اإليرادات، أي: أن ققؿة الؿبالغ الؿرصقدة لؾؿصاريػ 

 تػقق ققؿة الؿبالغ الؿرصقدة يف اإليرادات.

 غرفة التجارة الدولية:  -28

الدولقة الصقت الذي يرتػع مدافًعا طـ قطاع األطؿال العالؿل باطتباره  التجارةتعترب غرفة 

طامَؾ ققٍة لؾـؿق االقتصادي، وإيجاد القضائػ، وتغطل كشاصات الغرفة كطاًقا واسًعا، 

، واقتصاد السققوتسقية الـزاطات، والدفاع طـ التجارة الحرة، التحؽقؿ، : يشؿؾ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82


 

 

332 

332 

 .والتـظقؿ الذايت لؿمسسات األطؿال، ومحاربة الػساد، أو مؽافحة الجريؿة التجارية

 الكطاع العاو: -الكطاع اخلاص  -29

 هل الشركات الؿؿؾقكة كؾقًّا، أو بصقرة غالبة لألفراد والؿقاصـقـ. القطاع الخاص:

 ؿؿؾقكة كؾقًّا، أو بصقرة غالبة لؾدولة.هل الشركات ال والقطاع العام:

 :الكينة الصوقية -21

 السعر الذي يتحؼؼ يف السقق، ويحؼؼ التقازن بقـ طرض السقق وصؾبفا.

 املراحبة: -21

طؿؾقة البقع بؿثؾ رأس مال الؿبقع مع زيادة ربح معؾقم طؾقف، وهل العؿؾقة التل تؾجل إلقفا 

 السقارات، والعؼارات، والسؾع، وغقرها.البـقك اإلسالمقة يف تؿؽقـ العؿالء مـ شراء 

 املضاربة:  -23

 طؼد شركة يف الربح بؿال مـ شخص، وطؿؾ مـ آخر، ويؽقن الربح بقـفؿا طؾك ما شرصا.

 ميظنة التجارة العاملية:  -22

اإلصار الؼاكقين والؿمسسل لـظام التجارة بقـ دول العالؿ، وهل تتضؿـ التزامات 

قة صقاغة وتـػقذ األكظؿة والضقابط التجارية تعاقدية أساسقة، تحدد لؾحؽقمات كقػ

الؿحؾقة، وتسعك إلك تـؿقة العالقات التجارية بقـ الدول مـ خالل الؿـاقشات 

 والؿػاوضات الجؿاطقة، وفض الؿـازطات الؼضائقة التجارية.
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 املصطلحات الطياضية

 
 

 اتفاقية نامب ديفيد: -1

م، بقن الرئقس الؿصري )محؿد أكور 7756سبتؿرب  75اتػاققة تم التوققع طؾقفا يف 

يوًما من الؿػاوضات يف  71ورئقس وزراء إسرائقل )مـاحقم بقغن( بعد السادات(، 

 الؿـتجع الرئاسي كامب ديػقد يف والية )مقريالكد( بلمريؽا.

حقث كاكت الؿػاوضات والتوققع طؾى االتػاققة تحت إشراف الرئقس األمريؽي جقؿي 

 كارتر.

طالقات ودية بقـفؿا تؿفقًدا وقد تعفد الطرفان الؿوقِّعان بنهناء حالة الحرب، وإقامة 

م، وكتج طن هذه 7745لتسوية، كؿا اكسحبت إسرائقل من سقـاء التي احتؾتفا طام 

م، 7767م إلى طام 7757االتػاققة تعؾقق طضوية مصر يف جامعة الدول العربقة من طام 

 وما تزال بعض بـود االتػاققة غامضة حتى القوم!

 االضتبداد: -2

السؾطة فرد، أو مجؿوطة من األفراد دون خضوع لؼاكون، أو حؽم، أو كظام يستؼل فقه ب

 قاطدة، ودون الـظر إلى إرادة الؿحؽومقن.
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 االضرتاتيجية: -3

مصطؾح ُأصؾق أواًل طؾى فن ققادة الحرب، ثم أصبحت تطؾق طؾى مجؿوطة األهداف 

 صويؾة الؿدى، والتي تحؼق أفضل الـتائج ضؿن اإلمؽاكات الؿتاحة يف ضوء ققم حاكؿة.

 ضتفتاء:ا -4

صؾب الرأي من الشعب يف الؿسائل الؿفؿة، والؿتعؾؼة بؼضايا مـصوصة دستوريًّا، وهو 

من آلقات الديؿوقراصقة الغربقة التي ال تتعارض مع الشورى اإلسالمقة من حقث 

 األصل.

 اضتغالل اليفوذ: -5

طامة، حصول الؿوضف العام، أو السقاسي يف الربلؿان طؾى فائدة، أو مقزة من أية سؾطة 

أو هقئة، أو شركة خاصة، سواًء كاكت الػائدة لشخصه، أو ألحد مؿن يـتسبون إلقه بصؾة 

 قرابة، أو مصاهرة.

 اضتكطاب: -6

سقاسة ُيؼصد هبا: جذب بعض الػئات لتليقد سقاسي يف قضقة ما، وذلك بتؼديم بعض 

 الؿغريات واالمتقازات لؾػئات الؿستؼطبة.

 االضتكالل الراتي: -7

بؿوجبه إقؾقم معقن بندارة شئوكه الداخؾقة، ويخضع يف الوقت كػسه سقاسقًّا كظام يتؿتع 

 ودستوريًّا لسقادة دولة يتبعفا يف السقاسة الخارجقة، والدفاع، واالقتصاد.
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 إضكاط اجليطية: -8

طؾى الؿواصن الذي يرتؽب مخالػة  -مؿثؾًة يف السؾطة التـػقذية -طؼوبة ُتوقِّعفا الدولة

 صوص طؾقفا يف قاكون إسؼاط الجـسقة.من الؿخالػات الؿـ

 إضالو ضياضي: -9

مصطؾح أصؾؼه سقاسقون وإطالمقون وأكاديؿقون8 لتوصقف كشاط حركات دطوية 

إسالمقة سـقة، تممن باإلسالم مـفًجا لؾحقاة والحؽم! خالًفا لؾـظرة العؾؿاكقة التي 

 تػصل بقن الدين والحقاة والدولة.

 إصالح ضياضي: -11

جذرية، أو جزئقة يف شؽل الحؽم، أو العالقات االجتؿاطقة داخل طؿؾقة تعديل وتطوير 

 الدولة، يف إصار الـظام السقاسي الؼائم، وبالوسائل الؿتاحة، واستـاًدا لؿػفوم التدرج.

 األغلبية الصامتة: -11

هي فئة كبقرة كسبقًّا من فئات الؿجتؿع، تعزف طن الؿشاركة اإليجابقة يف الحقاة السقاسقة 

 التصويت طؾى االستػتاءات واالكتخابات بشؽل أخص. بشؽل طام، ويف

 اإلمرباطوزية: -12

مجؿوطة كبقرة من الدول واألقالقم والشعوب الؿتحدة سقاسقًّا، والتي ُتحَؽم من خالل 

 دولة مركزية قوية.

 االىتدابات: -13

بؿوجبفا يختار الؿواصـون األشخاص الذين  -من وسائل الديؿوقراصقة -وسقؾة

يسـدون إلقفم مفام الـقابة طـفم، سواء طؾى الؿستوى السقاسي خاصة، أو طؾى 

 مستويات اقتصادية، أو اجتؿاطقة بشؽل طام. 
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 اىكالب عطهسي: -14

جديدة مدكقة، استقالء العسؽريقن طؾى السؾطة بواسطة الؼوة الؿسؾحة، وتـصقب سؾطة 

  أو طسؽرية بدون الرجوع لؾـاخبقن، أو الشعب.

 أٍل احلل والعكد: -15

الفقئة الؿختصة بالـقابة طن األمة يف طؼد البقعة لؾحاكم، ففم أهل العؼد8 ألهنم يعؼدون 

البقعة بالخالفة لؾخؾقػة، وهم أهل الحل8 ألهنم يحؾون ما طؼدوا من بقعة الخؾقػة إذا 

 .ُوجدت أسباب حل بقعته

 ائتالف: -16

ق أغراض مشرتكة، ويظفر االئتالف تعاون سقاسي بقن جفتقن، أو أكثر بالتضامن لتحؼق

يف األحزاب السقاسقة طـدما ال يحرز حزب واحد األغؾبقة الالزمة  -بصورة أوضح-

 لتشؽقل الحؽومة فقضطر لالئتالف مع غقره من األحزاب. 

 :بساغناتية ذزائعية -17

)براغم( ومعـاه: العؿل، وهي مذهب فؾسػي سقاسي، اسم مشتق من الؾػظ القوكاين 

طي دائًؿا بلكه  يعترب كجاح العؿل الؿعقار الوحقد لؾحؼقؼة8 فالسقاسي الرباغؿايت يدَّ

 يتصرف ويعؿل من خالل الـظر إلى الـتائج العؿؾقة الؿثؿرة التي قد يمدي إلقفا قراره.

 اٌ:ـنـبسل -18

صقة، وتتؽون من طدد من الـُّواب ممسسة تشريعقة سقاسقة يف األكظؿة الديؿوقرا

عب، ويعرف كذلك باسم مجؾس الـواب، ومجؾس األمة، ومجؾس  الؿؿثِّؾقن طن الشَّ

 الشعب، ويـاط بالربلؿان سن الؼواكقن والتشريعات.
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 الربوتونول: -19

مجؿوطة الؿراسم والؼواطد الؿرطقة يف الحػالت، والؿآدب، واالجتؿاطات الرسؿقة، 

 اسي.وهذا يف العرف الدبؾوم

 البريوقساطية: -21

كظام حؽم ُيعـَى الؼائؿون طؾقه بالشؽؾقات، والتػاصقل الجزئقة، وهوامش الؾوائح، وطادة 

ما يؽون تطبقق وتوزيع السؾطة حسب السؾم اإلداري، أو بطريؼة هرمقة، تتصف بالروتقن، 

 ن.وبطء التـػقذ، والتؿسك بحرفقة الؼواطد والجؿود، مؿا يصب يف طرقؾة شئون الؿواصـق

 تداول الطلطة: -21

مػفوم من مػاهقم الديؿوقراصقة الغربقة ومعايقرها، ويعرب طن اكتؼال الؿـاصب السقاسقة 

 يف الدولة طرب آلقات سؾؿقة.

 تطليه اجملسمني: -22

إجراء بؿؼتضاه تتخؾَّى الدولة طن شخص موجود يف إقؾقؿفا لدولة أخرى ُتطالِب 

بتسؾقؿه إلقفا8 لؿحاكؿته طن جريؿة مـسوب إلقه ارتؽاهبا، أو لتػقذ طؼوبة ُقضي طؾقه هبا 

 من محاكم هذه الدولة.

 التطوية الطياضية: -23

ا لؿوازين الؼوى صبؼً  -أو جزئقًّا -التوفقق بقن مواقف أصراف الصراع السقاسي كؾقًّا

 لحظة التوفقق هذه.

 تصويت: -24

حق كػؾته الـظم السقاسقة الديؿوقراصقة لؽل مواصن يف إبداء رأيه الختقار مؿثؾقه يف 
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االكتخابات، سواء أكاكت برلؿاكقة، أو محؾقة، أو كؼابقة، وتؽون كتقجة التصويت اختقار 

 الؿـتَخبة.الؿؿثؾقن بدقة8 لقعربوا طن إرادة الشعب يف كافة الؿجالس 

 التعددية: -25

وجود أكثر من حركة، أو حزب سقاسي يف الـظام السقاسي الواحد، ويتـافس الجؿقع من 

 أجل الوصول لؾسؾطة.

 تفسقة عيصسية: -26

سقاسة طدم تشجقع االكدماج بقن طـاصر الؿجتؿع مختؾط العـاصر، مع تؿققز بعض 

 طـاصر الؿجتؿع سقاسقًّا، أو اقتصاديًّا، أو اجتؿاطقًّا.

 تهيوقساطية: -27

هو إكشاء حؽومة من الػـققن الؿتخصصقن، وإدارة شئون البالد طؾى أساس الؽػاءة العؾؿقة 

والػـقة يف شتى فروع اإلكتاج، والتوزيع، واالستفالك، والتـؿقة، ورجال التؽـوقراط 

 يباشرون ثورة إدارية بعقًدا طن االكتؿاء الحزبي الضقق، وال يتغقرون مع تغقر الحؽومات.

 تنجيل اليطيب:ال -28

هو كظام اكتخابي ُتؿـح بؿؼتضاه األحزاب السقاسقة طدًدا من مؼاطد الؿجؾس الـقابي 

يتـاسب مع طدد األصوات التي يظػر هبا الحزب بالػعل يف االقرتاع، فتصبح قوته يف 

الربلؿان مرآًة لؼوته االكتخابقة لدى الؿؼرتطقن، ويف ذلك ما ُيػقد أحزاب األقؾقة التي 

 من التؿثقل يف األكظؿة األخرى. ُتحَرم

 توفيل دولي: -29

 وساصة تستفدف فض كزاع بقن دولتقن بالوسائل الودية دون حاجة إلى تحؽقم، أو تؼاٍض.
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 ثوزة: -31

تغققر كامل لجؿقع الؿمسسات، والسؾطات الحؽومقة يف الـظام السابق8 لتحؼقق 

ؾة، والحرية، وهنضة صؿوحات التغققر إلى كظام سقاسي كزيه وطادل، يوفر الحؼوق الؽام

 الؿجتؿع.

 ثوزة بيضاء: -31

 اكؼالب سقاسي يحؼق أهدافه سؾؿقًّا، دون االلتجاء إلى العـف وإراقة الدماء.

 مجاعات الضغط: -32

هي مـظؿات تضم مجؿوطة من الـاس ذات مصالح مشرتكة، تؿارس كشاًصا سقاسقًّا، أو 

أو غقر مباشر يف تصرفات الحؽومة،  كؼابقًّا، أو صبؼقًّا، أو اجتؿاطقًّا يؽون له تلثقر مباشر،

 أو مواقػفا، أو يف مواقف الفقئات التشريعقة وطؿؾفا.

 مجَوزية املوش: -33

هو مصطؾح ساخر ُيطَؾق لالكتؼاص، أو ازدراء دولة غقر مستؼرة سقاسقًّا، يعتؿد 

اقتصادها طؾى طدد قؾقل من الؿـتجات8 كزراطة الؿوز مثاًل، ومحؽومة بؿجؿوطة 

 سدة.صغقرة ثرية وفا

لوصف بعض حؽومات البؾدان  -بطريؼة مفقـة -ال يزال هذا الؿصطؾح ُيستخدم غالًبا

 يف أمريؽا الوسطى، ومـطؼة بحر الؽاريبي.

 حسنات اىفصالية: -34

هي حركات سقاسقة تظفر يف الدول متعددة الؼومقات، أو الدول الػقدرالقة بسبب الشعور 

باالضطفاد، وذلك من أجل حؽم وصـي، وتحاول تؽوين سؾطة تسعى لالستؼالل طن 
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 الدولة األم، وقد تؾجل الحركات االكػصالقة يف كضالفا لؾعـف واإلرهاب.

 حسنة عدو االحنياش: -35

س طؾى أثر ممتؿر )بؾغراد( يف سبتؿرب  م، يضم الدول حديثة 7747تـظقم سقاسي تلسَّ

االستؼالل التي اختارت الحقاد اإليجابي، وطدم الؿقل ألي من الؿعسؽرين 

 الؿتصارطقن )الواليات الؿتحدة، واالتحاد السوفقتى( يف إصار الحرب الباردة.

 حسنة مكاومة: -36

تؼوم هبا مجؿوطات ترى كػسفا تحت وصلة وضع ال جؿقع األطؿال االحتجاجقة التي 

ترضى طـه، فالشعوب تؼاوم من يحتل أراضقفا، وتختؾف األسالقب من العصقان الؿدين 

 إلى استخدام العـف، والعـف الؿسؾح، وما بقـفؿا من درجات.

 حسيات عامة: -37

ضر الحريات التي من حق كل فرد يف الؿجتؿع الديؿوقراصي أن يتؿتع هبا، بؿا ال ي

 باآلخرين، وهي حريات مادية8 كحرية الؿفـة، وحريات معـوية8 كحرية الػؽر.

 حصب ضياضي: -38

تـظقم سقاسي يسعى إلى بؾوغ السؾطة السقاسقة داخل الحؽومة من خالل االكتخابات 

 الربلؿاكقة، أو بتؼديم مرشح يف االكتخابات الرئاسقة.

 حصاىة بسملاىية: -39

اتخاذ إجراءات جـائقة يف مواجفة أطضاء  -برلؿاكقة أثـاء دورة-إجراء بؿؼتضاه ال يجوز

الؿجؾس إال بعد إذن الربلؿان، وهي إحدى الضؿاكات التي تحؼق لعضو الربلؿان 

 الحرية الالزمة لتؿؽقـه من أداء وضقػته باستؼالل.
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 حل السفض )الفيتو(: -41

الحق الذي تؿؾؽه الدول الخؿس الؽربى دائؿة العضوية يف مجؾس األمن، وهي: 

 أمريؽا، وروسقا، والصقن، وفركسا، وإكجؾرتا( يف رفض أي قرار يتخذه هذا الؿجؾس.)

 حل تكسيس املصري: -41

شؽل الحؽم الذي يرغب العقش يف ضؾه،  -بؽل حرية -حق شعب ما يف أن يختار

 والسقادة التي يريد االكتؿاء إلقفا.

 احلكوم الطياضية: -42

رة قاكوًكا لؾؿواصن، يستطقع بواسطتفا أن يباشر أطؿااًل معقـة يشرتك هبا يف  حؼوق مؼرَّ

إدارة شئون الؿجتؿع: مثل حق االكتخاب، وحق الرتشقح، وحق تولي الوضائف العامة، 

وهذه الحؼوق تؼابؾفا واجبات، وهي حق الدولة طؾى الؿواصن يف الخدمة الوصـقة، 

 والدفاع، والحؿاية.

 حهومة: -43

ؿفا، ويف حدود الؼاكون الوصـي لتؾك الفقئة التي تتولى تـظقم شئون الدولة داخل إقؾق

 الدولة.

 حهومة تصسيف األعنال: -44

حؽومة ممقتة كاقصة الصالحقة ألغراض تصريف األمور يف بعض األوقات، كلن تؽون 

مرحؾة اكتؼالقة، أو اكتخابات، أو ضرف صارئ حال دون تلسقس حؽومة جديدة، أو 

 الؿصقرية.تلخرها، وال يحق لفذه الحؽومة البت باألمور الؿفؿة و
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 احللف الطياضي: -45

اتػاق وتعاهد بقن الدول، أو األحزاب السقاسقة يف دولة ما طؾى التعاون بشلن تحؼقق 

 مصالح سقاسقة، أو اقتصادية، أو أمـقة مشرتكة.

 خازطة الطسيل: -46

محاولة لتحؼقق هدف سقاسي كبقر طرب مراحل وإجراءات من شلهنا تحؼقق االستؼرار 

 مجؿوطات متصارطة سقاسقًّا، أو طسؽريًّا.يف بؾد مضطرب، أو بقن 

 دائسة اىتدابية: -47

هي وحدة إقؾقؿقة مستؼؾة يتم تحديدها إلقامة اكتخابات مـػصؾة فقفا طؾى مؼعد، أو أكثر 

وبشؽل طام لقست كل الـظم السقاسقة تتبع كظام ، من مؼاطد إحدى الفقئات التشريعقة

تتم االكتخابات  -ى سبقل الؿثالطؾ- الدوائر االكتخابقة8 فػي إسرائقل، وهولـدا

 الربلؿاكقة يف طؿوم البالد كوحدة واحدة دون تعققن دوائر اكتخابقة.

 دبلوماضية: -48

كؾؿة يوكاكقة األصل، وهي طؾم وفن مؿارسة التؿثقل الخارجي بواسطة هقئة من 

الؿؿثؾقن السقاسققن، تعرف باسم: السؾك الدبؾوماسي، وقد تطؾق الدبؾوماسقة طؾى 

 تسم بالحذر والؾباقة يف الوصول لألهداف.أسؾوب ي

 دضتوز: -49

كؾؿة فارسقة األصل، تعـي: مجؿوع الؼواطد األساسقة التي تحدد كظام الحؽم، وشؽل 

الحؽم يف الدولة، والعالقة بقن السؾطات، ومؿارسة الحؼوق والحريات، ولؾدستور 

 شلن أطؾى من الؼاكون، فال يصدر قاكون بخالف الدستور.
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 ضياضية:دعاية  -51

محاولة إطالمقة لؾتلثقر يف اتجاهات الـاس، وآرائفم، وسؾوكفم. ووسقؾتفا: كشر 

معؾومات وحؼائق، أو أكصاف حؼائق، أو حتى أكاذيب يف محاولة مـظؿة لؾتلثقر طؾى 

 الرأي العام8 من أجل الػوز يف اكتخابات، أو تؽوين وطي ما حول قضقة ما.

 دنتاتوزية: -51

طؾق، حقث تؽون سؾطات الحؽم محصورة يف شخص شؽل من أشؽال الحؽم الؿ

واحد كالؿؾك، أو مجؿوطة معقـة كحزب سقاسي، أو ديؽتاتورية الجقش، دون اشرتاط 

 موافؼة الشعب.

 الدولة: -52

مجؿوطة من األفراد يؿارسون كشاصفم طؾى إقؾقم جغرايف محدد، ويخضعون لـظام 

 ئوهنم.سقاسي له سؾطات متػق طؾقفا فقؿا بقـفم، يتولى إدارة ش

 الدولة املدىية: -53

مصطؾح غامض ال وجود له يف الؼوامقس السقاسقة، ويشقع بؿعـى: الدولة العؾؿاكقة الال 

ديـقة، أو بؿعـى: الدولة غقر العسؽرية، أو بؿعـى: الدولة التي ال تؿقز بقن رطاياها ديـقًّا، 

 أو قومقًّا.

 الدوما:  -54

هو مجؾس الـواب يف الجؿعقة االتحادية لروسقا )السؾطة التشريعقة( يؼع مؼر مجؾس 

م، 7793تلسس طام ، بعد خطوات قؾقؾة من مقدان ماكقغاالدوما يف وسط موسؽو، طؾى 

 طؾى أثر هزيؿة روسقا يف حرهبا ضد القابان.
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 دميوقساطية: -55

ولة وفق مبدأي: الؿساواة كظام سقاسي اجتؿاطي يؼقم العالقة بقن أفراد الؿجتؿع والد

بقن الؿواصـقن، ومشاركتفم الحرة يف صـع التشريعات التي تـظم الحقاة العامة، ثم 

 الرقابة طؾى التـػقذ.

 ضفازة: -56

بعثة دبؾوماسقة تبعث هبا دولة ما إلى دولة أخرى لتؿثقؾفا، والدفاع طن مصالحفا، 

قػة. ووجود سػارة لدولة ولتسفقل أطؿال وشئون مواصـقفا الؿؼقؿقن يف الدولة الؿض

 بدولة أخرى دلقل طؾى وجود اطرتاف وطالقات دبؾوماسقة بقن الدولتقن.

 الطيادة: -57

 سؾطة بؿوجبفا ُتَسنُّ الؼواكقن، وُيْؾَزُم هبا يف استؼالل كامل، ودون أن تعؾوها سؾطة أخرى.

 الطياضة: -58

ولة، وأوجه فن مؿارسة الؼقادة والحؽم وإدارة شئون الـاس، وطؾم السؾطة، أو الد

 العالقة بقن الحاكم والؿحؽوم.

 الشسعية: -59

واطد التي تصرف األفراد والؿمسسات السقاسقة، واالجتؿاطقة يف الؿجتؿع يف إصار الؼ

أو هو: مػفوم سقاسي يرمز إلى العالقة الؼائؿة بقن الحاكم ، حددهتا السؾطات العامة

لؾحؽم مع الؿصالح والؼقم والؿحؽوم، الؿتضؿـة توافق العؿل، أو الـفج السقاسي 

االجتؿاطقة لؾؿواصـقن8 بؿا يمدي إلى الؼبول الطوطي من قبل الشعب بؼواكقن 

 وتشريعات الـظام السقاسي.
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 الطابوز اخلامظ: -61

مصطؾح يرمز إلى مجؿوطة الجواسقس والخوكة من الؿواصـقن الذين يتعاوكون مع 

ؾًحا يطؾق طؾى سائر جقش االحتالل ضد الوصن، وضد جقوش التحرير، ثم صار مصط

 الخوكة الذين يتعاوكون مع الؿحتؾقن، أو يتجسسون لؿصؾحة دولة أجـبقة.

 العامل الجالح: -61

مجؿوطة الدول التي ال تـتؿي لؾعالم األول )الدول الرأسؿالقة( وال لؾعالم الثاين )الدول 

مقة، أو الدول الشقوطقة واالشرتاكقة( وقد تسؿى دول الجـوب، أو الدول الـامقة، أو غقر الـا

الؿتخؾػة، وأغؾبقة دول هذا العالم الثالث هي بالد فؼقرة يف متوسط كصقب الػرد من الدخل 

 الؼومي، وأغؾبفا خضعت الحتالل طسؽري، أو لشؽل من أشؽال السقطرة السقاسقة.

 عصياٌ مدىي: -62

حالة من حاالت الخروج الشعبي طؾى الـظام الحاكم من بعض الػئات، أو سؽان مـطؼة 

ن الؿـاصق، حقث يؼومون بالؿؼاومة يف تحدٍّ سافر لؾسؾطة باإلضراب والؿظاهرات م

 واالمتـاع طن تـػقذ الؼواكقن، أو العؿل، والؾجوء لؿؼاومة السؾطات بشؽل جؿاطي.

 الفاشية: -63

أيديولولجقة سقاسقة راديؽالقة، طربت طن سقاسة الجؿاطة التي اكػصؾت طن الحزب 

رب برطاية موسولقـي الذي كادى بالػاشقة كؿذهب سقاسي، االشرتاكي اإليطالي بعد الح

وهي تعتؿد أسؾوب العـف الدموي يف التسؾط طؾى حركة الشعب وحريته السقاسقة 

 واالقتصادية طؾى حدٍّ سواء، ومن األكظؿة الػاشقة: كظام هتؾر، وموسولقـي، وغقرهؿا.

 الفساىهوفوىية: -64

قة كؾغة رسؿقة، أو طادية، وتضم كالًّ رابطة تضم الدول والشعوب التي تتحدث الػركس
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 من: توكس، والسـغال، والـقجر، وكؿبوديا، وهي بالد تحررت من االستعؿار الػركسي.

 الفصل بني الطلطات: -65

هو مبدأ من مبادئ الديؿؼراصقة، يعـي: أن لؽل سؾطة من سؾطات الدولة استؼالاًل 

مبدأ سقاسي لضؿان طدم متؿقًزا، وال تتدخل سؾطة يف طؿل السؾطات األخرى، وهو 

اطتداء سؾطة طؾى أخرى، وطدم صغقان سؾطة طؾى سؾطة أخرى، ورقابة السؾطات 

 بعضفا لبعض، وهذه السؾطات هي: التـػقذية، والتشريعقة، والؼضائقة.

 فوضى خالقة: -66

ُن حالة سقاسقة جديدة بعد مرحؾة فوضى  مصطؾح سقاسي معاصر يؼصد به: تؽوُّ

معقـون، دون الؽشف طن هويتفم، وذلك هبدف تعديل متعؿدة، يؼوم هبا أشخاص 

 األمور لصالحفم، أو إيجاد مـاخ جديد لؾحقاة السقاسقة.

 فيدزالية: -67

مستؼؾة تحت سؾطة سقاسقة واحدة يف السقاسة الخارجقة  -أو واليات-اتحاد وحدات 

 م الذايت.والدفاع، طؾى أن تبؼى باقي السؾطات الداخؾقة يف أيدي الواليات التي تتؿتع بالحؽ

أو هي شؽل من أشؽال الحؽم تؽون السؾطات فقه مؼسؿة دستوريًّا بقن حؽومة مركزية 

)أو حؽومة فقدرالقة، أو اتحادية( ووحدات حؽومقة أصغر )األقالقم، الواليات(، 

ويؽون كال الؿستويقن الؿذكورين من الحؽومة معتؿد أحدهؿا طؾى اآلخر، ويتؼاسؿان 

 السقادة يف الدولة.

درالي واسع االكتشار طالؿقًّا، وثؿاكقة من بقن أكرب دول العالم مساحة قوالحؽم الػ

 درالي.قتحؽم بشؽل ف

درالي طؾى الؿستوى العربي هي دولة اإلمارات قوأقرب الدول لتطبقق هذا الـظام الػ
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 العربقة الؿتحدة، أما طؾى الؿستوى العالؿي ففي دولة الواليات الؿتحدة األمريؽقة.

 الياعنة: الكوة -68

هو أن يؽون لؾدولة قوة معـوية من خالل ما تجسده من أفؽار ومبادئ وأخالق، ومن 

خالل الدطم يف مجاالت حؼوق اإلكسان، والبـقة التحتقة، والثؼافة والػن، مؿا يمدي 

باآلخرين إلى احرتام هذا األسؾوب واإلطجاب به، ثم اتباع مصادره، وغالًبا ما يطؾق 

ه، وتعترب هذا الؿصطؾح طؾى و فة، أو ما يسؿى باإلطالم الؿوجَّ سائل اإلطالم الؿوجَّ

الؼوة الـاطؿة من أفضل األسؾحة السقاسقة8 إذ إكك تستطقع السقطرة طؾى اآلخرين 

 وتجعؾفم يتضامـون معك دون أن تػؼد قدراتك العسؽرية.

 نوميولح: -69

يفدف إلى تحؼقق مصالحفا الؿشرتكة،  ،تـظقم سقاسي تشرتك فقه طدة دول، أو واليات

 وهـاك كومـولث بريطاين، وآخر اسرتالي.

 نوىفدزالية: -71

يف اتحاد لغرض تحؼقق مصالح مشرتكة،  -أو أكثر -كظام سقاسي بؿؼتضاه تدخل دولتان

 من غقر أن تتؽون دولة جديدة.

أو معظم  -افةمن هقئة تـسقق مؾَزمة باتخاذ قراراهتا ك -أساًسا -وتتللف السؾطة الؿركزية

 بنجؿاع الدول األطضاء يف الؽوكػدرالقة. -قراراهتا طؾى األقل

 اجملالظ احمللية )البلديات(: -71

الؿجؾس الؿحؾي: هو دائرة حؽومقة تؼوم بتطوير الؿدن والؼرى الؿحقطة هبا، وإكارة 

الطرق وتجؿقؾفا، وتـظقم األسواق، وتصريف مقاه األمطار، والؿحافظة طؾى الـظافة، 

 ن الشؽل العام لؾؿدن.وتحسق
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 دللظ األمً: -72

األداة الرئقسقة والػعالة يف األمم الؿتحدة8 ويتصرف مجؾس األمن بالـقابة طن كل 

 أطضاء األمم الؿتحدة8 حقث إن صقاكة السؾم واألمن الدولي وضقػته األولى.

( أطضاء ُيـَتَخبون كل طامقن، 79( أطضاء دائؿقن، و)3( طضًوا بقـفم )73ويتؽون من )

ويؿثؾون الؼارات الؿختؾػة، ولألطضاء الدائؿقن حق االطرتاض طؾى أي قرار، ويسؿى 

 حقَّ الػقتو.

 املعازضة: -73

مصطؾح ُيستعؿل يف الؼاكون الدستوري، ويف طؾم السقاسة، ويؼصد به: األحزاب، 

والجؿاطات السقاسقة التي تـاضل لؾظػر بـالحؽم، وغالبًا ما تؿاَرس الؿعارضة يف 

 ي الؼاكوين، وضؿن الؿمسسات.اإلصار الشرط

 املهازثية: -74

م، يفدف إلى 7739األمريؽقة طام  الواليات الؿتحدة اتجاه سقاسي متشدد ضفر يف

 تشديد الرقابة طؾى الشقوطققن الذين يعؿؾون يف الدولة.

 جوزيف مؽارثي(،وُيـسب هذا االتجاه إلى طضو بؿجؾس الشقوخ األمريؽي واسؿه: )

وكان رئقًسا إلحدى الؾجان الػرطقة بالؿجؾس، واهتم طدًدا من موضػي الحؽومة، 

يعؿؾون  شقوطقون أهنم وبخاصة يف وزارة الخارجقة، وقاد إلى حبس بعضفم بتفؿة

 .لؿصؾحة روسقا

 املَلهية الدضتوزية: -75

كظام مؾؽي رئقسه الؿؾك الذي يتولى طن صريق الوراثة، ولقست له سؾطة فعؾقة، وإكؿا 

 ترتكز السؾطة الػعؾقة بقد الفقئة الؿـتخبة من الشعب صاحب السؾطان األصقل.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
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 اهلالل الشيعي: -76

الؿتحدة يف أوائل شفر  مصطؾح سقاسي استخدمه مؾك األردن أثـاء زيارته لؾواليات

فه من وصول حؽومة طراققة موالقة إليران إلى 1992ديسؿرب طام  م، طبَّر فقه طن تخوُّ

السؾطة يف بغداد، تتعاون مع صفران ودمشق إلكشاء هالل يخضع لؾـػوذ الشقعي، يؿتد 

ما إلى لبـان، وُيِخلُّ بالتوازن الؼائم مع السـة، ورأى يف بروز هالل شقعي يف الؿـطؼة 

يدطو إلى التػؽقر الجدي يف مستؼبل استؼرار الؿـطؼة، وهو ما يؿؽن أن يحؿل تغقُّرات 

 واضحة يف خريطة الؿصالح السقاسقة، واالقتصادية لدول الؿـطؼة.

 الينني: -اليطاز  -77

من التعابقر االصطالحقة التي ارتبطت بـظم الحؽم، وبالؿذاهب، واألحزاب السقاسقة 

 الؿعاصرة.

م )التي مفدت لؼقام الثورة(8 7567ققام الجؿعقة الوصـقة الػركسقة يف طام  كشل الؾػظ مع

إذ كان األشراف من أطضائه يجؾسون إلى يؿقن رئقس الؿجؾس، بقـؿا كان يجؾس مؿثؾو 

الشعب إلى القسار، وأصبح شائًعا فقؿا بعد يف الؿجالس الـقابقة األوروبقة أن تجتؿع 

الؿؼاطد القسرى من الؿـصة، بقـؿا يحؾس الؿحافظون العـاصر الراديؽالقة التؼدمقة يف 

 يف الؿؼاطد القؿـى.

وتوسع استخدام الؿصطؾح بؼقام األحزاب السقاسقة، فلصبح الؿميدون لؾحؽومة 

الؼائؿة ُيعَرفون بالقؿقن، والؿعارضون بالقسار، كؿا أصبح بالحزب الواحد يؿقن 

 ؿفادكة.محافظ، ويسار تؼدمي، بقـؿا يؿثل الوسط العـاصر ال

 ميظنات اجملتنع املدىي: -78

جؿعقات وممسسات وكؼابات يجؿعفا العؿل طؾى قضايا مجتؿعقة مشرتكة باستؼالل 



 

 

244 

244 

 طن الحؽومة، والؼطاع الخاص. 

 الياشية: -79

ن الؿـتؿون  حركة سقاسقة تلسست يف ألؿاكقا بعد الحرب العالؿقة األولى، حقث تؿؽَّ

تحت زطامة )أدولف هتؾر( من الفقؿـة طام لؾحزب الؼومي االشرتاكي العؿالي األلؿاين 

م طؾى السؾطة يف ألؿاكقا، وإكشاء ما سؿي بدولة الزطقم، والؿؿؾؽة الثالثة، التي 7711

أثارت الحرب العالؿقة الثاكقة، وقد اتُّفؿت بارتؽاب الؿحرقة )الفولوكوست( بحق 

 القفود والغجر.

كظؿة بعض األحزاب وما زالت هذه األفؽار واألهداف موجودة يف طؼائد وأ

والؿجؿوطات القؿقـقة، وتسؿى القوم بالـازية الجديدة )الؼومقة الجديدة( 

(Neonazismus الذي كتب )(، وكان الـُؿـَظِّر األساسي لؾحزب هو )جوتػريد فقدر

 بركامج الحزب، وكادى بعؼقدة لفا صبغة قومقة قوية.
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 العشلريةاملصطلحات 
 
 

 احتالل عشلري: -1

دولة أخرى من خالل أراضي  -أو بعض- دولة ما طؾى جؿقع جقش هو طؿؾقة استقالء

 .، وهو أحد أشؽال االستعؿار وأصرحفا، وأكثرها إثارًة لؾشعوب الؿستعَؿرةحربال

 أحلاو عرفية: -7

كظام استثـائي تؾجل إلقه الدول يف حالة األزمات الطارئة، واختالل األمن، وتؼرر 

السؾطة  حتى يزول الخطر طن البالد، وتؿـح فقه ومـع التجوال؛ حالة الطوارئ، هفق

 سؾطات واسعة حتى يعود األمن واالستؼرار لؾبؾد.  التـػقذية

 أركاٌ حرب: -3

األكػاء الحاصؾقن طؾى ماجستقر العؾوم العسؽرية  الضباط ارلؼب لػئة متخصصة من كب

 من كؾقات الؼادة واألركان.

 االستدبارات العشلرية: -4

من أخطر أجفزة الؼوات الؿسؾحة يف الدولة، وهي معـقة بؿفام كثقرة داخؾقة طؾى 

 مستوى األمن يف الؼوات الؿسؾحة، وخارجقة ضد أطداء األمن الوصـي.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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 األسرى: -5

 وهو: مؼاتل شرطي وقع يف أيدي طدوه طاجًزا طن الؼتال، أو مستسؾًؿا. جؿع أسقر،

ويضم مصطؾح )مؼاتل شرطي( كل جـدي يف جقش دولة معرتَف هبا، أو يف كقان يدار 

دولقة، أو مدين أمسك بالسالح دفاًطا طن بؾده كدولة، أو يف مقؾقشقا تؾتزم بالؿواثقق ال

 .ضد طدوه

 أسلحة الدمار الشامل: -6

أسؾحة بنمؽاهنا قتل أطداد هائؾة من الـاس والحقواكات والـباتات، ويغطي الؿصطؾح 

والبقولوجقة، والؽقؿائقة، وزاد طؾى ذلك  الـووية، أكواًطا طديدة من األسؾحة من بقـفا:

الؽفرومغـاصقسقة(، ودخل الؿصطؾح حقز االستعؿال األسؾحة الؿوجقة )الؿوجات 

 م.3002بالغزو األمريؽي لؾعراق طام  الشائع مرتبًطا

 إعالٌ احلرب: -7

هو خطاب رسؿي تعؾن به الدولة طن ققام حالة الحرب مع دولة، أو أكثر، أو قرار ُتوقِّع 

 متؿثؾة بسؾطة رئقس الدولة.  -غالًبا -طؾقه السؾطة الؿسئولة التي تؽون

 اإلمداد )بري، وحبري، وجوي(: -8

يف الرب،  -فن التدبقر الصائب والؿعؼول لؾتدفؼات الؿادية، أو مد الجـود العسؽرين

بالسالح، والذخقرة، والؼوات البشرية، والؿمن، والؿعدات، وتتم طرب  -بحر، والجووال

 طؿؾقات خاصة.

 األمً القومي: -9

قدرة الدولة طؾى حؿاية مصالحفا ومؽتسباهتا، وأمن مواصـقفا ضد التفديدات 

 الخارجقة كافة. 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%A7%D9%85_2003&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%A7%D9%85_2003&action=edit&redlink=1
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 تبادل األسرى: -12

 ما يروكه ويـصون طؾقه يف االتػاق. اتػاق بقن َجقَْشقِْن لتسؾقم أسرى كل مـفؿا إلى اآلخر وفق

 التعبئة العشلرية: -11

وإطادة بـاء اقتصاد الوصـقة إلى حالة الحرب، أو شبه الحرب،  الؼوات الؿسؾحة تحويل

الدولة وممسساهتا، وقدراهتا، ومواردها الؿادية، والبشرية، وقواكقـفا لتوفقر حاجات 

حرب صويؾة األمد، وتحؼقق أهداففا، وتؽون التعبئة طامة، أو جزئقة، ويؿؽن أن تشرتك 

 فقفا الؼطاطات الؿدكقة، فتسخر أطؿالفا لؿصؾحة الجفود الحربقة.

 اجلاسوس: -17

يف وقت الحرب والسؾم يعؿل يف الخػاء، أو تحت شعار كاذب؛ الشخص الذي 

دولة لؾلقحصل طؾى معؾومات طن العؿؾقات العسؽرية لدولة محاربة هبدف إيصالفا 

 التي يتجسس لحساهبا.

 جرائه حرب: -13

الجرائم التي يرتؽبفا أفراٌد من دولٍة ما ضد آخرين من دولتفم، أو من غقر دولتفم، 

ٍة لالضطفاد، والتؿققز يف الؿعامؾة؛ بؼصد اإلضرار وبشؽل مـفجي، وضؿن  ُخطَّ

د ضد الطرف اآلخر.  الؿتعؿَّ

 اجليدي اجملَول: -14

جـدي مات يف الؿعركة، ولم يوجد جسده، أو مات وال يعرف اسؿه، فقبـى تذكار 

مه لؾوصن.  الجـدي الؿجفول؛ تعزيًزا لؼقؿة ما قدَّ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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 اجليش الشعيب:  -15

محدودي التدريب، وغقر مجفزين تجفقًزا طالًقا، إال  قوات تتشؽل من متطوطقن مدكققن

ا يف قضايا التحرير، ولدى األزمات الؽربى.  أهنا تتطور بسرطة، وتؿارس طؿاًل مفؿًّ

 حرب االستيزاف: -16

مصطؾح ُأصؾق طؾى معارك وغارات طسؽرية شـفا الجقش الؿصري يف الػرتة ما بقن 

م، ضد الجقش اإلسرائقؾي يف سقـاء التي احتؾتفا 8690أغسطس  حتى م8691مارس 

 .م8699إسرائقل يف حرب 

 احلرب اإلليلرتوىية: -17

مجؿوطة اإلجراءات اإللؽرتوكقَّة الؿتضؿـة استخداَم بعض الـُّظم والوسائل اإللؽرتوكقة 

 يف استطالع اإلشعاع الؽفرومغـاصقسي الصادر من ُكظم العدو ومعداته اإللؽرتوكقَّة

د لؾطاقة الؽفرومغـاصقسقة يف التلثقر طؾى هذه الـُّظم  الؿختؾػة، مع االستخدام الؿتعؿَّ

والوسائل؛ لؿـع العدو، أو تؼؾقل استغالله لؾؿجال الؽفرومغـاصقسي، فضاًل طن حؿاية 

الؿوجات الؽفرومغـاصقسقَّة الصادرة من الـُّظم والوسائل اإللؽرتوكقَّة الصديؼة من 

 لفا، أو التلثقر طؾقفا. استطالع العدوِّ 

 األٍلية: احلرب -18

الحرب التي يؽون أصراففا جؿاطات مختؾػة من السؽان يف بؾد واحد، ويؽون الفدف 

السقطرة طؾى مؼالقد األمور ومؿارسة السقادة، أما أسباب  -لدى األصراف -مـفا

ًجا من هذه الحرب فؼد تؽون سقاسقًة، أو صبؼقة، أو ديـقة، أو طرققة، أو إقؾقؿقة، أو مزي

 العوامل، ويبؼى الحل األكثر كجاطة لفا طؾى مدى العصور هو التػاوض السؾؿي.
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 احلرب الباردة: -19

مصطؾح استخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتـافس التي كاكت توجد بقن الواليات 

يف الػرتة من مـتصف األربعقـقات حتى أوائل  ،الؿتحدة، واالتحاد السوفقتي وحؾػائفؿا

عقـقات، ويف ضل غقاب حرب معؾـة بقن الواليات الؿتحدة واالتحاد السوفقتي التس

 قامت الؼوتان باالشرتاك يف تـافس طسؽري، وصراطات سقاسقة. 

 احلرب البيولوجية: -72

د لؾجراثقم، أو  ، أو غقرها من الؽائـات الحقة التي تمدي الػقروساتاالستخدام الؿتعؿَّ

الحرب إلى كشر األوبئة بقن البشر والحقواكات والـباتات، وقد يطؾق طؾقفا اسم: 

 .الحرب الجرثومقة، أو البؽتقرية

 احلرب الشاملة: -71

معظم الثروات الؿادية  -أو كالهؿا -الحرب التي يستعؿل فقفا أحد صريف حرب

شرية الؿتوفرة لؾؿجفود الحربي، كؿا أكه ال يػرق يف هذه الحرب بقن الؿحاربقن والب

ل جزًءا ال يستفان به من ضريبة الدم  والؿدكققن، وكتقجة لذلك يدفع الؿدكقون الُعزَّ

 باإلضافة إلى الجقوش الـظامقة الؿتحاربة. 

 حرب العصابات: -77

ن تشؽقالت مسؾحة تعؿل شؽل خاص من أشؽال الؼتال يدور بقن قوات كظامقة، وبق

يف سبقل مبدأ باالطتؿاد طؾى الشعب، أو جاكب مـه، وتستفدف هتقئة الظروف الؽػقؾة 

 بنضفار هذا الؿبدأ، أو هذه العؼقدة إلى حقز التطبقق.

 احلرب اللينيائية: -73

حرب تستخدم فقفا الخصائص السؿقة لؾؿواد الؽقؿقائقة كلسؾحة، وهذا الـوع من 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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رب الـووية والحرب البقولوجقة، وإن كاكت األكواع الثالثة الحروب يختؾف طن الح

 تـدرج تحت ما يسؿى بلسؾحة الدمار الشامل.

 حرب اليجوو: -74

بركامج تسؾحي ضخم ومتطور أطؾـه الرئقس األمريؽي األسبق )روكالد ريغان( 

بؿبادرة الدفاع  -أيًضا -م، يف إصار السباق كحو التسؾح، ويعرف8612سـة

تؿد طؾى كشر أكظؿة صواريخ متطورة موجفة طن صريق األقؿار االسرتاتقجي، يع

 الصـاطقة، قادرة طؾى التصدي ألي هجوم خارجي بالصواريخ العابرة لؾؼارات.

 احلرب اليفشية: -75

االستعؿال الؿخطط والـُؿؿـفج لؾدطاية، ومختؾف األسالقب الـػسقة؛ لؾتلثقر طؾى آراء 

 ل لألهداف.ومشاطر وسؾوكقات العدو بطريؼة تسفل الوصو

 كؿا أهنا وسقؾة ُمساِطدة لتحؼقق االسرتاتقجقة الؼومقة لؾدولة.

 وُتشن يف وقت السؾم والحرب طؾى السواء، وُتستخدم فقفا كل إمؽاكقات الدولة.

 احلرب اليووية: -76

الصراع العسؽري الذي ُتستخدم فقه األسؾحة الـووية )الؼـابل الـووية، والؼـابل 

لـووية هي أكثر تدمقًرا وأوسع كطاًقا، وهي تؿثل أسؾحة ردع؛ الفقدروجقـقة(، والحرب ا

 ألن استعؿالفا ُيػضي إلى الرد بالؿثل.

 احلرب اخلاطفة: -77

أسؾوب خاص ىف تؽتقؽات الؼتال يؼوم طؾى استخدام الطقران، والؼوات الؿدرطة، 

والؼوات الؿقؽاكقؽقة ىف تحؼقق اخرتاق طؿقق داخل جبفة العدو، من أجل قطع خطوط 
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إمداداته، وتدمقر مراكزه الؼقادية واإلدارية، وتطويق دفاطاته، وقد صورها األلؿان أثـاء 

 الحرب العالؿقة الثاكقة، وصور الروس خطة الدفاع يف العؿق لقؼابؾوا هبا الحرب الخاصػة. 

 حقل ألػاو: -78

قـة أرض ُتزرع فقفا ألغام لؾحقؾولة دون تؼدم الؼوات الؿعادية حتى يتم تحققد مساحة مع

من األرض؛ فال تشؽل خطًرا ُيخشى دخول الؼوات مـه، وقد برع األلؿان يف استخدامفا 

يف الحرب العالؿقة الثاكقة، وقد أخذت بؼقة الجقوش طن األلؿان أسالقبفم يف زرع حؼول 

األلغام، التي أصبحت طـصًرا أساسقًّا يف أسالقب الؼتال يف جؿقع الحروب التي اكدلعت 

 ؿقة الثاكقة.بعد الحرب العال

 حلف الياتو: -79

مـظؿة حؾف شؿال األصؾسي اختصاًرا )الـاتو(، تلسست بـاًء طؾى معاهدة شؿال 

 م.8696األصؾسي التي تم التوققع طؾقفا يف واشـطن طام 

يوجد مؼر ققادة الحؾف يف بروكسل طاصؿة بؾجقؽا، والدور الرئقسي لفذا الحؾف هو: 

العسؽرية، ويؾعب دوره من خالل األزمات حؿاية الدول األطضاء من خالل الؼوة 

السقاسقة، وكل الدول األطضاء فقه تساهم يف الؼوى والؿعدات العسؽرية التابعة له، 

 وهو ما ساهم يف إيجاد تـظقم طسؽري لفذا الحؾف.

 حلف عشلري: -32

طالقة تعاقدية بقن دولتقن، أو أكثر يتعفد فقفا أصراف العالقة بالؿساطدة الؿتبادلة يف 

الحرب، والتحالػات العسؽرية مفؿة لحػظ توازن الؼوى يف العالم، وأشفرها  حالة

 تحالف األصؾسي، وحؾف وارسو، وقد ضفرا أثـاء ما طرف بالحرب الباردة.
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 عشلرية: محلة -31

مرحؾة طسؽرية من مراحل الصراع العسؽري، وتتضؿن سؾسؾة مرتابطة من العؿؾقات 

مسرح طؿؾقات واحد، وطؾى مدى زمـي العسؽرية الؿتعددة ذات هدف واحد، ويف 

 صويل غالًبا.

 خدمة عشلرية: -37

تجـقد الؿواصـقن يف الؼوات الؿسؾحة ألداء واجب الدفاع طن الوصن بشروط يحددها 

 الؼاكون الخاص بتؾك البالد.

 درع اجلزيرة: -33

التعاون الخؾقجي )السعودية، واإلمارات، والؽويت،  مجؾس قوة طسؽرية أكشلهتا دول

م؛ لفدف معؾن هو إيجاد قوة خؾقجقة قادرة طؾى 8613بحرين، وطؿان( طام وقطر، وال

 الؼقام بالؿفام الؿطؾوبة لؾدفاع طن أمن الخؾقج، وردع أي اطتداء تتعرض له دول الخؾقج.

 رتبة عشلرية: -34

الدرجة العسؽرية والتي تعتؿد التـظقم الفرمي لؾؿمسسة العسؽرية، فالرتبة األقل تلتؿر 

والرتبة األطؾى تلمر الرتب األدكى مـفا. وقد تتشابه الرتب يف بعض  بالرتبة األطؾى،

 الدول، وقد تختؾف.

 سباق التشلح: -35

مصطؾح يصف صراًطا، أو سباًقا بقن دولتقن متعاديتقن ومتحاربتقن غالًبا يف سبقل التػوق 

العسؽري؛ وذلك طن صريق الحصول طؾى طدد أكرب من األسؾحة، وقوات مسؾحة 

من تصـقع معدات ذات تؼـقة طسؽرية أفضل، وأفضل مثال لذلك هو:  أكرب، والتؿؽن

سباق التسؾح الذي كان موجوًدا فقؿا ُطرف باسم: الحرب الباردة بقن االتحاد السوفقتي 
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 )روسقا(، والواليات الؿتحدة األمريؽقة.

 :طيار بدوٌ طائرة -36

ه طن بعد، أو تربمج مسبًؼا لطر كاكة، وهي صائرة توجَّ يق تسؾؽه، ويف الغالب وُتسؿى الزَّ

 تحؿل حؿولة ألداء مفامفا كلجفزة تصوير وتجسس، أو قذائف.

 القبة احلديدية: -37

ر من قِبل شركة )رافائقل( ألكظؿة الدفاع الؿتؼدمة هبدف  كظام دفاع جوي متحرك ُصوِّ

اطرتاض الصواريخ قصقرة الؿدى، والؼذائف الؿدفعقة، صبَّؼه وزير دفاع الؽقان 

م، اكطالًقا من تجربة حرب 3009)طؿقر بقرتس( يف فرباير )شباط(  الصفقوين األسبق

 م، مع حزب اهلل الؾبـاين، والصواريخ الػؾسطقـقة محؾقة الصـع.3009

 اليظامية: غري العشلرية القوات -38

بة وال ممهؾة تلهقاًل كظامقًّا، ولقست طؾى مستوى طاٍل من  قدرات طسؽرية غقر مدرَّ

وتشؿل: الػدائققن، والؿقؾقشقات الحزبقة، والؿرتزقة، والؼوات التسؾقح والتـظقم غالًبا، 

 شبه العسؽرية، ورجال حرب العصابات.

 اللتيبة: -39

فرد،  8000إلى  200سرايا، وطدد أفرادها من  9إلى  9وحدة طسؽرية مملػة من 

ويؼودها طادة ضابط برتبة مؼدم، أو طؼقد، وتتػاوت الؽتقبة يف تـظقؿفا وتسؾقحفا 

 سالح إلى سالح.وطددها من 

 املارييز: -42

قوات مشاة البحرية األمريؽقة، وهي إحدى الػروع األربعة لؾؼوات العسؽرية 
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 األمريؽقة، تخضع جزئقًّا لؼوات البحرية، خاصة يف األمور غقر الؼتالقة.

يعؿل يف سالح مشاة البحرية األمريؽي مائة وتسعون ألف جـدي يف الخدمة الػعؾقة 

 االحتقاط.وأربعون ألف جـدي يف 

 ويؼع مركز ققادة الؿاريـز يف )أرلقـغتون( بوالية )فقرجقـقا( وتضم مؽاتب الؼقادة والتحؽم.

 مشرح العنليات: -41

ا، وقد يتسع لقشؿل كل مساحة الدولة، وإجرائقًّا فنن  ا وجوًّ ا وبحرًّ كطاق مقادين الؼتال برًّ

ف طؼائدها العسؽرية يف كل دول العالم طؾى اختال -الؼقادة العامة لؾؼوات الؿسؾحة

 هي التي تؼوم بتحديد هذا الؿسرح، وهي التي تؼوم بدراسته وإطداده. -والسقاسقة

 امللحق العشلري: -47

الؿؿثل العسؽري لدولة حرة ذات سقادة لدى دولة أخرى صديؼة، وتؽون بقـفؿا 

طالقات دبؾوماسقة كامؾة، واحرتام متبادل، وتعاون يف الؿجاالت الؿختؾػة بؿا فقفا 

 بالؿؾحق الحربي، أو مؾحق الدفاع. -يف بعض الدول -لتعاون العسؽري، وقد يسؿىا

 مياورة عشلرية: -43

 مصطؾح ُيستخدم لوصف التحركات الؿقداكقة لؾؼوات العسؽرية طؾى أرض الؿعركة.

: تعبقر ُيستعؿل لإلشارة إلى اسرتاتقجقة طسؽرية تؼوم طؾى بدء -يف الحرب -وهي

مباغت، يربك العدو ويوقع به خسائر هامة دون طؾم الحرب هبجوم متحرك وسريع و

 العدو مسبًؼا هبذا الفجوم.

: تدريبات طسؽرية تؼوم هبا طدة دول حؾقػة، أو دول مـػردة بقن أفرع -يف السؾم -وهي

قواهتا العسؽرية الؿختؾػة؛ لتطوير أدائفا، وتعزيز مفاراهتا الؿقداكقة، وتؼوية الروابط 

 العسؽرية بقن الدول.
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 طق ميزوعة الشالح، أو دلردة مً الشالح:ميا -44

الؿـاصق التي يحظر فقفا وجود أي مؼاتؾقن، أو أسؾحة، أو معدات، أو مرافق طسؽرية، وال 

 يجوز أن تـطؾق مـفا أي أطؿال، أو كشاصات طدواكقة تساكد، أو ترتبط بالعؿؾقات العسؽرية.

قد تؽون  حدود دولقةوغالًبا ما َتػصل بقن قوتقن طسؽريتقن، وغالًبا ما تؼع طؾى امتداد 

 .متـاَزًطا طؾقفا يف أحقان كثقرة

 ميليشيا:  -45

جقش يتؽون طادة من مؼاتؾقن غقر كظامققن، مواصـقن لدولة، أو رطايا لحؽومة ُيؿؽن 

 لعؿؾقات قتالقة، بعؽس مؼاتؾي الجقوش الـظامقة الؿحرتفقن. استخدامفم

ومع بدايات الؼرن العشرين ضفرت مقؾقشقات يؿؽن اطتبار أطضائفا مؼاتؾقن محرتفقن مع 

 بؼاء حالتفم كـ)مؼاتؾقن وقت جزئي(، أو )طـد الطؾب(، ويؿؽن أن تؽون يف طدة إصارات:

 قوات تابعة لؾجقش الـظامي، كؿا هو الحال يف الصقن، أو سويسرا. 

 مـظؿات مسؾحة تابعة ألحزاب، أو حركات سقاسقة. 

قوات دفاطقة يؼع تشؽقؾفا من صرف سؾطات، أو مواصـي مـطؼة سؽـقة، أو جغرافقة  

 محددة يف إصار قومي، أو ديـي، وقد تؽون مدطومة، أو معاقبة من السؾطات. 

 ح:ىزع الشال -46

مصطؾح يشقر إلى طؿؾقة الجؿع والتوثقق والسقطرة والتخؾص من األسؾحة الصغقرة، 

 والذخائر والؿتػجرات، واألسؾحة الخػقػة والثؼقؾة لؾؿؼاتؾقن.

يـطبق ذلك طؾى السؽان الؿدكققن، وذلك بغرض الؿساهؿة يف تحؼقق  -أيًضا -ويف الغالب

 دمج الؿتؼاتؾقن يف مجتؿعفم مدكقًّا. األمن واالستؼرار يف بقئات ما بعد الصراع، مع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 ىرياٌ صديقة: -47

تطؾق طبارة )كقران صديؼة( طسؽريًّا: طـدما تصقب الوحداُت العسؽرية الؿشتبؽة يف 

الؼتال أحَد أفرادها، أو أحد أفراد، أو مجؿوطات من الؼوات الصديؼة لفذه الوحدة، 

 الؼريبة يف أثـاء الؿعركة، وبدون قصد مـفا.

 ٍدىة: -48

هتدف إلى وقف األطؿال العدائقة خالل الحرب بقن األصراف الؿتـازطة، وال  معاهدة

تعترب هناية الحرب، وإكؿا هي فؼط وقف اقتتال لػرتة زمـقة محددة، يستػاد مـفا يف كؼل 

 الؼتؾى والجرحى، وقد تعؼبفا اتػاققات تسوية، أو سالم
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 أٍـه الـنـراجــع

 

 
العسؽرية، العؿقد سامي طوض، طؿان، األردن، دار أسامة معجم الؿصطؾحات  -8

 م.3082 -هـ8929، 8لؾـشر، ط

معجم الؿصطؾحات العسؽرية، يوسف بن إبراهقم السؾوم، مؽتبة العبقؽان،  -3

 م.3008 -هـ8938، 8الرياض، السعودية، ط

الؿصطؾحات السقاسقة والعسؽرية، محؿد كور الدين طبد الؿـعم، مؽتبة الشروق  -2

 م. 3009 -هـ8939، 8، الؼاهرة، مصر، طالدولقة

معجم الؿختصرات العسؽرية، هاين طبد الرحقم العزيزي، دار مجدالوي، الطبعة  -9

  .م3009 -هـ8932، 8األولى، طؿان، األردن، ط
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  صتضاالتااللعماية   اإلاملضطلخات 
 

 
 االصتضال املباشر: -1

الفاتػ، االتصال الذي يتؿ دون االستعاكة بلية أداة مـ األدوات التل تسفؾ االتصال، مثؾ: 

ال.  ويتقح هذا الشؽؾ مـ االتصال فرصة كبقرة لتبادل الؿعؾقمات واآلراء بشؽؾ فعَّ

 االصتضاالت: -3

العؿؾقة االجتؿاطقة التل يتؿ بؿؼتضاها تبادل الؿعؾقمات، واآلراء واألفؽار طرب وسائؾ 

تؼـقة حديثة بقـ األفراد، أو الجؿاطات داخؾ الؿجتؿع، وبقـ الثؼافات الؿختؾػة؛ 

 ؼ أهداف معقـة.لتحؼق

 األثري: -2

وسط افرتاضل يعؿ الؽقن ويتخؾَّؾ جؿقع أجزائف، وقد ُيعبَّر طـف بالؿقجات، ُوِضَع 

قت، أو الحرارة يف الػراغ. قء، أو الصَّ  لتعؾقؾ اكتؼال الضَّ

 اإلخراج: -2

كؾؿة شامؾة لعدد مـ العؿؾقات الػـقة الالزمة لتـػقذ العؿؾ الػـل، وطرضف طؾك الـاس، 

اإلدارة ألقسام العؿؾ الػـل ووحداتف الؿختؾػة حتك يتحقل العؿؾ الؿؽتقب ففق طؿؾقة 

ر.  إلك طرض مسؿقع، أو مسؿقع مرئل، أو مصقَّ
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 أخماقةات اإللعمام:  -2

مـظقمة مـ الؿعايقر والؿبادئ التل َتستفدف ترشقد سؾقك الصحػققـ واإلطالمققـ 

ػة الؿمسسات اإلطالمقة، خالل ققامفؿ بلطؿالفؿ، واتخاذ قراراهتؿ بؿا يتـاسب مع وضق

 ويضؿـ القفاء بحؼ الجؿفقر والؿجتؿع.

 أد ات االصتضال: -6

األدوات التل طـ صريؼفا تـؼؾ وسقؾة االتصال لتتجاوز هبا حدود الؿؽان والزمان، ومـ أمثؾة 

 األدوات الـاقؾة لؾغة الؾػظقة: الؿطبقطات، الؽتب، الـشرات، الجرائد، اإلذاطة... إلخ.

 الـاقؾة غقر الؾػظقة: أجفزة طرض الصقر الثابتة، والصقر الؿتحركة، وغقرها.ومـ األدوات 

 اإلذالعات األجهبة : -7

إذاطات الدول التل تعؿؾ وتبث إرسالفا مـ أراضقفا، أو مـ أراٍض أخرى، أو مـ فقق 

سػـ يف طرض البحر، وهل مـ الؿصادر الؿفؿة لألخبار، ووسقؾة مـ وسائؾ اإلطالم 

 الذي تـطؼ باسؿف. والدطاية طـ البؾد

 اإلذالعات اخلارجة : -8

هل اإلذاطات التل تقجففا الدولة خارج أراضقفا إلك دول وشعقب هبدف الدطاية، أو 

شـ حرب كػسقة... إلخ، وتؽقن هذه اإلذاطات الؿقجفة كاصؼة بؾغات البالد التل تبث 

 إلقفا، وتؼدم الؿقاد التل تجذهبؿ والتل يحبذون االستؿاع إلقفا.

 السري : اإلذالع  -9

إذاطة ال تعؾـ طـ مصدرها، وال تبقح باسؿ الدولة التل تؿقلفا، وتعؿؾ طادة طؾك 

إشاطة البؾبؾة، وحرب األطصاب، والتشؽقؽ والتحريض طؾك الؿعاَرضة، أو طؾك 

 تؼديؿ رسالتفا خاصة لؾجفات الؿعاِرضة، أو الؿضطفدة.
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 اسرتجاع املعلويات: -11

ادرها األصؾقة، أو بالبحث طـفا يف ققاطد استعادة القثائؼ، أو الؿعؾقمات مـ مص

 البقاكات، وشبؽة اإلكرتكت.

 أسرة التخرير: -11

مجؿقطة العامؾقـ يف تحرير مطبقطة ما كجريدة، أو مجؾة، وهؿ الؿحررون، والُؽتَّاب، 

رون، والؿراجعقن، والخطاصقن، والرسامقن، والؿصؿؿقن.  والؿصقِّ

 األسلوب الضخفي: -13

لغة الصحافة، حقث االطتؿاد طؾك الؽؾؿات السفؾة أسؾقب يف الؽتابة َيستخدم 

 البسقطة، والرتكقبات الؾغقية التل يؿؽـ لؾؼارئ العادي استقعاهبا.

 اإللعمام: -12

راء والؿشاطر، والؿعرفة والتجارب بؿختؾػ القسائؾ كشر األخبار والؿعؾقمات، واأل

 الجؿاهقرية؛ بغرض اإلقـاع، أو التلثقر طؾك السؾقك.

 ي: اإللعمام اإلسماي -12

تبؾقغ الجؿاهقر بحؼائؼ الديـ اإلسالمل، وكؼؾ األخبار، والققائع، والؿعؾقمات بصقرة 

صحقحة، ومـضبطة بالشريعة طرب وسائؾ مخصقصة، داخؾ األمة اإلسالمقة وخارجفا 

 بؼصد اإلقـاع والتلثقر. 

 اإللعمام الد لي: -12

الساحة اإلطالمقة اإلطالم الذي يسفؿ بف مجتؿع، أو جؿاطة، أو هقئة، أو ممسسة يف 

الدولقة بحقث يستجقب لتؾؼقف رجؾ الشارع، أو الؿستؿع، أو الؿشاهد، أو الؼارئ بصػة 

 طامة يف العالؿ.
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 لكرت ني(:اإللعمام الرقمي )اال -16

كقع جديد مـ اإلطالم يـشط يف الػضاء االفرتاضل، ويستخدم القسائط اإللؽرتوكقة 

والؿعؾقمات كلدوات إطالمقة تديرها دول الـاتجة طـ اكدماج تؽـقلقجقا االتصاالت 

وممسسات وأفراد بؼدرات وإمؽاكقات متبايـة، يتؿقز بسرطة االكتشار، وقؾة التؽؾػة، 

 وشدة التلثقر.

 اإللعمام املقاِ م: -17

اإلطالم الذي يحؿؾ مشروع الؿؼاومة وهقيتفا، ويتبـك الؿؼاومة هنًجا أساسقًّا وقضقة، 

لؿؼاومة ودطؿفا، والرتكقز طؾك دورها وأهؿقتفا، ويدطق الرأي العام إلك مساكدة ا

 وطرض إكجازاهتا بالقسائؾ الؿتاحة، ويتبـك الحرب الـػسقة ضد العدو. 

 اإللعمان: -18

الـشر بالقسائؾ الؿختؾػة لتـبقف الجؿفقر إلك سؾعة معقـة، أو إلك طؿؾ مـ األطؿال، 

تؿام، وخؾؼ الرغبة، ويؿر اإلطالن بؿراحَؾ مختؾػٍة، وهل جذب االكتباه، وإثارة االه

 وإقـاع الػرد، ثؿ حثف طؾك أمر ما.

 االفتتاحة : -19

ق  الؿؼال الذي ُيـشر طادة يف الصػحة األولك مـ الصحقػة بؼؾؿ رئقس التحرير، أو مصدَّ

 طؾقف مـ قِبؾف، أو يعبِّر طـ رأي محرري الصحقػة، أو الـاشر. 

 أقمار البث املباشر: -31

يف االتصال، ويؼقم هذا الـقع بنرسال إشارة ققية  كقع مـ األقؿار الصـاطقة الؿستخدمة

يؿؽـ استؼبالفا مباشرة بقاسطة أجفزة التؾقػزيقن العادية الؿجفزة هبقائل خاص، أي: 

إن اإلشارة الؿرَسؾة مـ الؼؿر الصـاطل ال تؿر بؿحطات أرضقة تتقلك إطادة بثِّفا طؾك 
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الصقتقة التل تصؾ مباشرة إلك الشبؽات التؾػزيقكقة الؿحؾقة، وهذا طؾك غرار اإلذاطة 

 أجفزة االستؼبال.

 اإلحياء العكسي: -31

طؿؾقة االتصال التل يـتج طـفا اتجاه مضاد وطؽس ما يقحك بف، وهل مـ وسائؾ التلثقر 

 طؾك الجؿاهقر بطريؼة غقر مباشرة.

 لبخث اإللعمايي:ا -33

، دراسة مقضقطقة يؿؽـ بقاسطتفا القصقل إلك حؾ لؿشؽؾة، أو ففؿ مقضقع إطالمل

باتباع خطقات وأسالقب طؾؿقة مـ: جؿع الؿعؾقمات، والبقاكات، وتحؾقؾفا، وصقاًل 

 إلك الـتائج.

 الربنايج التفالعلي: -32

 بركامج يشرتك فقف جؿفقر الؿتؾؼقـ بالرأي والحقار صقًتا، أو صقًتا وصقرة.

 بهك املعلويات:  -32

يؾجلون إلقف مركز لؾؿعؾقمات يؼقم بجؿعفا، وتخزيـفا، واسرتجاطفا لخدمة الذيـ 

 بلسرع وأيسر السبؾ.

 التخرير اإللعمايي:  -32

تعبقر مقضقطل يحؼؼ االبتعاد طـ الذاتقة، ويعؽس مشاطر الجؿفقر واتجاهاتف، وهق 

مؼقَّد بؿصؾحة الؿجؿقع، يؼرر القاقع ويرصده بصدق وأماكة؛ ألكف يؼقم طؾك الققائع 

 الؿشاَهدة، ويـلى طـ الؿبالغات والتفقيؾ.
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 التخقةق الضخفي:  -36

أحد الػـقن الصحػقة التل تؼقم طؾك تـاول وطرض خرب، أو قضقة، أو فؽر بـقع مـ 

الشرح والتػصقؾ، وسرد البقاكات، والؿعؾقمات واآلراء، ووجفات الـظر الؿختؾػة 

 لؾقصقل إلك قرار، أو حؾ، أو رأي يف قضقة، أو مقضقع مطروح.

 التخطةط اإللعمايي: -37

رؤية معقـة طؾك الؿعؾقمات والبحقث التل طـ صريؼفا يرسؿ طؿؾ إداري يركز طرب 

األهداف، ثؿ يضع الخطة العامة، أواالسرتاتقجقة التل تتبع لبؾقغ األهداف، ومـ ثؿ 

 ترتجؿ الخطة العامة إلك برامج تـػقذية.

 الرتقةم الد لي املوحَّد للكتاب: -38

ة ال يلخذها أي كتاب آخر، كظام يلخذ بؿؼتضاه كؾُّ كتاب يصدر ترققؿة تسؾسؾقَّة معقَّـ

وتتؽقن الرتققؿة مـ أربع شرائح مـ القسار إلك القؿقـ: رمز الـاشر، رمز الؽتاب، رمز 

 الؿراجعة، رمز الؿـطؼة الجغرافقة.

 الرتقةم الد لي املوحَّد للد ري :  -39

بؿؼتضك هذا الـظام تضع الؿراكز الؼقمقة، أو اإلقؾقؿقة لإلطالم ترققؿة لؽؾ دورية 

الـطاق الجغرايف لؽؾ مركز صبًؼا لؾـظام الذي يـسؼف، ويشرف طؾقف الؿركز  تصدق يف

 الدولل لؾـظام العالؿل لؿعؾقمات الدوريات، الؿقجقد يف باريس.

 بةان صخفي: -صتضريح  -21

ما يدلل بف أحد الؿسئقلقـ، أو األشخاص الذيـ هؿ صرف يف مقضقع، أو قضقة هتؿ 

مـ أخبار، أو تعؾقؼات، أو آراء ُتـشر ألول مرة،  الرأي العام، وما يؼقلف لقسائؾ اإلطالم

وكذلؽ ما يدلل بف الؿستشار الصحػل، أو الؿتحدث الرسؿل يف إحدى الفقئات، أو 
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 الؿمسسات إلك وسائؾ اإلطالم، مـ بقاكات، أو أخبار، أو تعؾقؼات حقل واقعة معقـة.

 التضعةد اإللعمايي: -21

هتا يف بؾد آخر، ويتبادل كؾ مـفؿا تعبقر يطؾؼ حقـؿا تشتبؽ وسائؾ إطالم مع كظقر

 االهتامات وتقجقف الـؼد الذي يؽقن محقره طادة سقاسة كؾ مـ البؾديـ.

 التقارير اإلخباري : -23

ؾة حقل األحداث، والتؼرير كؿا  ما يبعثف الؿراسؾقن، ويؽتبف الؿـدوبقن مـ أخبار مػصَّ

آراء وتؼقيؿ لبعض يقضح الؿعؾقمات التػصقؾقة طـ خرب مـ األخبار، فؼد يشتؿؾ طؾك 

 الؿشاركقـ يف الحدث.

 صتكهولوجةا االصتضال: -22

مجؿؾ الؿعارف، والخربات الؿرتاكؿة والؿتاحة، واألدوات والقسائؾ الؿادية، 

والتـظقؿقة، واإلدراية الؿستخدمة يف جؿع الؿعؾقمات، ومعالجتفا، وإكتاجفا، 

 وتخزيـفا، واسرتجاطفا، وكشرها، وتقصقؾفا لألفراد والؿجتؿعات.

 :التولةف املونتاج -22

طؿؾقة إطداد الؿادة اإلطالمقة يف شؽؾفا الـفائل، سقاء أكاكت مادة مطبقطة، أم مرئقة أم 

 مسؿقطة.

طؿؾقة فـقة لتـػقذ التصؿقؿ الػـل لؾصػحات طؾك الـحق الذي حدده سؽرتقر  ويف الطباعة: 

 التحرير الػـل، أو الؿشرف الػـل، فقتؿ تقزيعفا طؾك الصػحة طؾك الـحق الؿطؾقب.

 العؿؾقة الػـقة لرتكقب الؾؼطات، واتساقفا، وترتقبفا. ويف التلفزيون والسينما: 

كامج، أو حديث الؿتحدث، أو الربط بقـ إطادة ربط بقـ فؼرات الرب ويف اإلذاعة: 
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 الؿقاقػ بػقاصؾ فـقة، أو بؿمثرات صقتقة.

 حرب األقمام: -22

تبادل االهتامات، وإطالن الخالف يف وجفات الـظر بقـ كاتبقـ صحػققـ يقجف كؾ 

مـفؿا االهتام والـؼد لمخر مـ خالل الؿؼاالت التل يؽتبفا، وقد تجرُّ هذه الؿعركة 

 خذ هذا الجاكب، أو ذاك، ومـ ثؿ تزداد حدة الؿعركة الصحػقة.صحػققـ آخريقـ أل

 حري  اإللعمام: -26

حؼ وسائؾ اإلطالم يف طرض كؾ ما يفؿ الـاس معرفتف، وحؼ الـاس يف تبادل 

الؿعؾقمات، والحصقل طؾك األكباء مـ أي مصدر، وحؼ الـاس يف إصدار الصحػ، 

 والتعبقر طـ آرائفؿ، دون فرض رقابة مسبؼة.

 ية :محل  إلعما -27

جفد مؽثَّػ، متعدد الؿستقيات، متـقع الطرائؼ والقسائؾ، متعدد الؿراحؾ، َتستخدم 

فقف الؿمسسُة اإلطالمقة صاقاٍت استثـائقًة فردية، أو جؿاطقة؛ لتغطقة حدث، أو مـاسبة، أو 

 لتعؿقؼ وطل الجؿفقر، وتؽقيـ قـاطتف بؼضقة مفؿة، يف سؼػ زمـل محدد. 

 محل  إلعمانة : -28

السقق بربامج مقجفة وفًؼا لخطة مسبؼة، مقضقطفا: سؾعة، أو خدمة، أو طؿؾقة غزو 

مـشلة، أو فؽرة، وتقجف إلك فئة، أو طدة فئات مـ الجؿفقر؛ بؼصد تؿؽقـ األشقاء 

الؿعؾـ طـفا مـ أخذ مؽاهنا الؿرمقق يف السقق، وذلؽ بدراسة القسائؾ اإلطالكقة 

تخذه الحؿؾة اإلطالكقة، وجدولة هذه الؿتاحة، واختقار أكسبفا، وتحديد الشؽؾ الذي ت

 الحؿؾة، وتحديد الؿخصصات اإلطالكقة الالزمة لفا.
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 احلمل  الضخفة : -29

الؿتابعة الؿستؿرة لػرتة مـ الققت تتـاول فقفا الصحقػة مقضقًطا معقَّـًا تؽتب فقف، 

ص لف مساحاٍت كبقرًة مـ صػحاهتا متـاولة إياه مـ جقاكبف كافة لؾقصقل إلك ح ؾ وُتخصِّ

 مشؽؾة، أو تعبئة الرأي العام إزاء قضقة معقـة.

 الدلعاي  اإللعماية : -21

 طؿؾقة كشر اآلراء ووجفات الـظر التل تمثر طؾك األفؽار، أو السؾقك، أو كؾقفؿا.

 وتـؼسؿ الدطاية حسب وضقح مصدرها وأهداففا إلك ثالثة أقسام، هل:

 :وهل التل يعرف مصدرها، وأهداففا معؾـة ومشروطة. الدعاية البيضاء 

  :هل مجفقلة الؿصدر، وأهداففا غقر مشروطة. الدعاية السوداء 

  :هل الدطاية التل تستـد إلك بعض الحؼائؼ التل ال يؿؽـ إكؽارها،  الدعاية الرمادية

لؽـفا تقضِّػ هذه الحؼائؼ وتػسرها وتؼدمفا مؿزوجة ببعض األكاذيب، مستفِدفة 

ذلؽ تشقيَف هذه الحؼائؼ وتؽذيبفا، ويجري ذلؽ ويتؿ إطداده بؿفارة ودقة لؽل ال ب

 يـؽشػ األمر.

 الرقاب : -21

ف كحق طؿؾقة االتصال يف مجال كؼؾ األفؽار والؿعؾقمات،  التـظقؿ، أو التحؽؿ الؿقجَّ

ويتؿ ذلؽ بقاسطة أشخاص، أو أجفزة تخقل حؼ مؿارسة هذا العؿؾ مـ قِبؾ السؾطة، 

 وباسؿفا.

وقد تؽقن الرقابة سابؼة طؾك الـشر، والتل تعـل: طدم إذاطة، أو كشر شلء وصبعف قبؾ 

الحصقل طؾك الرتخقص بذلؽ مـ الجفة الؿختصة بعد طرض الؿادة طؾقفا، وفحصفا 

 مـ قِبؾفا.
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وقد تؽقن الرقابة التالقة، أو الالحؼة، وهل تليت بعد صبع الؽتاب، أو الصحقػة، ويؽقن 

لؾجفة الرقابقة حؼ مصادرة الؿطبقع وإتالفف، أو مـع تداولف مع تقققع طؼقبات طؾك 

 الؿملػ والـاشر، وقد تؽقن الرقابة دائؿة وشامؾة لؽؾ ما يذاع ويـشر. 

 رقم التوزيع الةويي: -23

 ل تقزطفا جريدة يقمقة يف بؾد ما، أو مـطؼة ما.طدد الـسخ الت

 السلط  الرابع : -22

اصطالح يطؾؼ طؾك الصحافة؛ باطتبارها سؾطًة شعبقة، باطتبار أن هـاك ثالَث سؾطاٍت 

دستقرية، هل: السؾطة التػقذية، أي: الحؽقمة، والسؾطة الؼضائقة، والسؾطة التشريعقة، 

رابعة؛ لؽقهنا أداًة شعبقة لؾتعبقر طـ الرأي العام، أي: الربلؿان، وتليت الصحافة كسؾطة 

 ومراقبة كؾ السؾطات األخرى يف الؿجتؿع.

 السةاسات اإللعماية : -22

مجؿقطة الؿبادئ والؿعايقر والؼقاطد التل تحؽؿ وتقجف سؾقك األكظؿة اإلطالمقة، 

 ا يف بؾد ما.والتل طادة ُتشتؼ مـ الػؽر، أو اإليديقلقجقة السقاسقة والؼقؿ التل ترتؽز إلقف

 السةهاريو )السرد اإللعمايي(: -22

(، أي: الؿـظر. وطـدما ضفرت الؼصة يف scenaكؾؿة أصؾفا إيطالل، مشتؼة مـ كؾؿة )

الػقؾؿ أصبحت الؽؾؿة تعـل: )كص الػقؾؿ( بعد معالجة الػؽرة، وإطداد الؼصة سقـؿائقًّا 

 الصقرة الؿرئقة.يف سقاق متتابع مـ الؿـاضر واألحداث والؿقاقػ التل تعتؿد طؾك 

 الشائعات:  -26

األققال واألحاديث والروايات التل يتـاقؾفا الـاس دون التلكد مـ صحتفا، بؾ دون 



 

 

372 

372 

التحؼؼ مـ صدقفا، وقد تتضؿـ: التلثقر الـػسل يف الرأي العام الؿحؾل، أو اإلقؾقؿل، 

 أو الـقطل تحؼقًؼا ألهداف معقـة.

 شبك  املعلويات الد لة : -27

يؿؽـ لؾؿشرتكقـ فقفا الحصقل طؾك الؿعؾقمات حقل أي  دائرة معارف طؿالقة

مقضقع معقـ يف شؽؾ كص مؽتقب، أو صقيت، أو مرئل، ويتؿ التبادل فقؿا بقـفا طـ 

 صريؼ الحقاسقب الؿرتبطة بالشبؽة العـؽبقتقة )اإلكرتكت(.

 الضخاف  الضفراء: -28

ار مصطؾح يطؾؼ طؾك الصحػ )الجرائد والؿجالت( التل تتخصص يف كشر األخب

الؿثقرة بغض الـظر طـ ققؿتفا بالـسبة لإلكسان، وهل أخبار تخاصب يف اإلكسان غرائزه، 

ا بالؿشاهقر.  ففل ُتعـَك بـشر الػضائح، وأخبار الجـس، والجريؿة، والحقاة الخاصة جدًّ

 الطبع  األ ىل: -29

 الطبعة األولك مـ الؽتاب، أو الجريدة هل: مجؿقطة الـسخ التل يتؿ صبعفا أول مرة.

 الطبع  اخلارجة : -21

أطداد مـ صحقػة، أو مجؾة ُتَعدُّ بشؽؾ خاص لؾتقزيع الخارجل، وتختؾػ طـ الطبعة 

ُؿ بؿقادَّ  الؿحؾقة يف أهنا ال تـشر كؾ الؿقاد التل ُتـشر يف الطبعة الداخؾقة، وإكؿا ُتَطعَّ

 خاصٍة تالئؿ تؾؽ البالد التل ستقزع فقفا خارجقًّا.

 لعدد املتابعني: -21

ك طدد الؿرتبطقـ بؿققع إلؽرتوين، أو وسقؾة مـ وسائؾ التقاصؾ رقؿ يشقر إل

 االجتؿاطل الؿعاصرة.
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 الكاريكاصتري: -23

تصقير لألشخاص بالرسقم، يجسؿ مالمحفؿ القاضحة، ويبالغ يف إبراز ما يتؿقزون بف 

مـ سؿات، وهل رسقم َتعِرض لؾشخص بشؽؾ فقف فؽاهة، وقد بدأ استخدامفا يف 

 طشر، وقد يتؽقن الؽاريؽاتقر مـ رسقم وكالم مصاحب لؾرسؿ. هقلـدا يف الؼرن السابع

 اللمسات األخرية: )الرصتوش( -22

الؼراءة األخقرة لؾؽتاب، أو الـظرة األخقرة لؾػـان طؾك العؿؾ الؿبدع، إلجراء 

 التصحقحات الـفائقة التل يظفر بعدها العؿؾ إلك العرض العام.

 املطبخ الضخفي: -22

ب الصحػققـ الذيـ يؼقمقن بنطداد الؿادة الخربية اصطالح يطؾؼ طؾك مجؿقطة الؽتا

لؾجريدة، أو لؾؿجؾة، مـ جاكب إطادة الصقاغة واستخراج العـاويـ وتحديد أماكـ 

 وحجؿ كشرها.

 امللخق الضخفي: -22

هق الشخص الذي يعؿؾ لسػارة لبؾده يف الخارج، ويختص بالشئقن اإلطالمقة، 

اإلطالم يف البؾد الذي تعؿؾ بف السػارة، وتـحصر مفؿتف يف متابعة ما تـشره وسائؾ 

وتزويد الصحػ ووكاالت األكباء ووسائؾ اإلطالم األخرى باألخبار والؿعؾقمات طـ 

 بؾده، والؼقام بالـشاط اإلطالمل الذي يحؼؼ ذلؽ.

 املؤثرات: -26

يؼصد هبا: استخدام طـاصر فـقة تساطد طؾك اإلهبار واإلقـاع واإلمتاع، سقاء أكاكت 

لعؿؾ الػـل، أم مصاِحبة لف، وهـاك ممثرات مرئقة، مثؾ: اإليحاء بجق الؾقؾ، جزًءا مـ ا

أو الـفار، والؿطر، والحريؼ، وغقرها، وهـاك ممثرات صقتقة، مثؾ: صقت الرطد، 
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 والبحر، والؾقؾ، وغقرها.

  كاالت األنباء: -27

ممسسة إطالمقة تعؿؾ أساًسا يف مجال جؿع األخبار وكشرها طـ صريؼ تقزيعفا طؾك 

الصحػ ومحطات اإلذاطة والتؾػزيقن وكؾ مـ يرغب يف الحصقل طؾقفا مؼابؾ أجر 

معقـ، وتعؿؾ وكاالت األكباء مـ خالل شبؽة واسعة مـ الؿـدوبقـ والؿراسؾقـ 

 الؿـتشريـ يف أماكـ كثقرة داخؾقًّا وخارجقًّا.

  كاالت األنباء العاملة : -28

لؽبقرة يف الحصقل طؾك األخبار، يطؾؼ طؾك طدد مـ وكاالت األكباء ذات اإلمؽاكات ا

وتقزيعفا طؾك مستقى العالؿ كؾف، وهذه القكاالت طؾك وجف التحديد: وكالة رويرت 

م، ووكالة أسقشقتد برس األمريؽقة 1581م، ووكالة األكباء الػركسقة 1581الربيطاكقة 

 م.1018م، وزكالة تاس السقفقتقة 1091م، ووكالة يقكقتد برس األمريؽقة 1585
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  أهـم الـمـراجــع

 

 
-هـ1818 ،1طمعجؿ الؿصطؾحات اإلطالمقة، كرم شؾبل، دار الجقؾ، الؼاهرة،  -1

 م. 1008

 الؿصطؾحات اإلطالمقة، لجـة اإلطداد بالجامعة العربقة الؿػتقحة بالداكؿارك، -1

 م.1991 -هـ1811، 1ط

قامقس الؿصطؾحات اإلطالمقة، محؿد فريد طزت، دار الشروق لؾـشر والتقزيع،  -8

 م.1991 -هـ1811، 1ط

الؿعجؿ الحديث لؿصطؾحات اإلطالم واالتصال، مل العبد اهلل، دار الـفضة  -8

  م.1911 -هـ1888، 1ط العربقة،
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 هلرتوُية واهتقِيةاالاملصطوحات 

 
 

 األرشفة اإلهلرتوُية: -2

تحويل الؿستـدات والوثائق الورققة إلى مستـدات إلؽرتوكقة، وذلك بؿسحفا طرب 

الؿسح الضوئي، وتخزيـفا بطريؼة وسائط التخزين الؿتداولة، بغرض حؿايتفا، أجفزة 

 وتسفقل الوصول إلقفا.

 االستصعار عّ بعد: -9

استخالص الؿعؾومات والبقاكات طن سطح األرض، والؿسطحات الؿائقة باستخدام 

صورة مؾتؼطة من أطؾى، بواسطة: تسجقل األشعة الؽفرومغـاصقسقة الؿـعؽسة، أو 

 من سطح األرض. الؿـبعثة

 أًّ املعووًات: -3

الؿعايقر واإلجراءات التي تعؿل طؾى توفقر الحؿاية لؾؿعؾومات من الؿخاصر التي 

هتددها، أو االطتداء طؾقفا، وذلك من خالل توفقر األدوات والوسائل الالزم توفقرها 

 لحؿاية الؿعؾومات من الؿخاصر الداخؾقة، أو الخارجقة.

 اإلُرتُت: -4

طالؿقة تسؿح بتبادل الؿعؾومات بقن شبؽات أصغر تتصل من خاللفا شبؽة اتصاالت 
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 الحواسقب حول العالم.

دة، ُتعرف بالربوتوكول الؿوحد، وهو بروتوكول إكرتكت.   وتعؿل وفق أكظؿة محدَّ

 أيقوُة: -5

طالمة، أو رمز لربكامج معقَّن تم تخزيـه داخل الحاسوب، تظفر طؾى سطح الؿؽتب 

 طؾقفا يتم فتح هذا الربكامج. )شاشة الحاسب(، وبالـؼر

 بزاءة االخرتاع: -6

ه فقؿا اخرتع من حقث  ل اخرتاطه؛ تثبقًتا لحؼِّ شفادة ُتعطى لؿن يخرتع شقًئا وُيسجَّ

 األسبؼقة واالستثؿار.

 هربدلة:ا -7

كتابة تعؾقؿات أوامر لجفاز الحاسوب، أو أي جفاز آخر مثل: قارئات أقراص 

(DVD) والصورة يف كظم االتصاالت الحديثة، لتوجقه هذا ، أو أجفزة استؼبال الصوت

 الجفاز بؽقػقة التعامل مع البقاكات، وتـػقذ األطؿال الؿطؾوبة.

 اهربيد اإلهلرتوُي: -8

صـدوق بريد خاص ذو مساحة لؾتخزين طؾى اإلكرتكت، حقث يؿؽن من خالله إرسال 

 الرسائل اإللؽرتوكقة من وإلى أشخاص آخرين.

 :Blue Toothاهبووتوث  -9

ؿت لـؼل البقاكات  تؼـقة اتصاالت تعؿل يف كطاق الؿوجات الؼصقرة لؾراديو، ُصؿِّ

لؿسافات قصقرة من الؿرت الواحد إلى الؿائة مرت، وباستفالك كؿقات ضئقؾة من الطاقة، 

 وتستخدم هذه التؼـقة بشؽل كبقر يف كؼل البقاكات بقن األجفزة الؿحؿولة.
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 بِم اهبياُات: -22

كة  مجؿـوطة من الؿعؾومات، أو البقاكـات الؿتعؾِّؼة بؿقـدان معـقن من الؿعـارف مخزَّ

ر، من أجـل تؾبقة احتقـاجات الؿستػـقدين طرب الحاسب اآللي.  ومـظَّؿة بشؽل مقسَّ

 تثبيت اهرباًج: -22

هتقئة الربامج طؾى الجفاز لؾعؿل، سواء أثـاء االستخدام، أو بعد تـصقب كسخة من كظام 

 باشرة بدون تدخل من الؿستخدم.)الـوافذ( لتطبقق الـوافذ م

 اهتحوي اهزقٌي: -29

هو طؿؾقة تؿثقل األجسام، الصور، الؿؾػات، أو اإلشارات )التؿاثؾقة( باستخدام 

مجؿوطة متؼطعة مؽوكة من كؼاط مـػصؾة، ويطؾق طؾى كتقجة التحويل الرقؿي اسم: 

 )التؿثقل الرقؿي(.

 تزًيز )تصفري(: -23

: تحويل اإلشارات -ببساصة -خر، ففي تعـيطؿؾقة تغققر الؿعؾومات من شؽل إلى آ

 إلى أكواد؛ هبدف التخزين، أو الـؼل.

 اهتشوق اإلهلرتوُي: -24

طؿؾقات البقع والشراء طرب اإلكرتكت، وتشؿل: الـشر اإللؽرتوين لألكشطة التي تحاول 

اكتشاف رغبات العؿالء، ومحاولة تحؼقؼفا، وتطوير الؿـتجات بشؽل مستؿر لتواكِب 

 ء.رغبات العؿال

 تلِوهوجيا املعووًات: -25

استخدام التؼـقة الحديثة من طؾوم الحاسب، والتحؾقل الػـي يف جؿع وترتقب الؽم 
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الضخم من البقاكات الؿرتبطة بؽافة كواحي الحقاة، سواء أكاكت سقاسقة، أو اقتصادية، 

 .أو اجتؿاطقة... إلخ

 اهتلِوهوجيا: -26

ية وغقر بشرية يف مجال معقن؛ تطبقق مـفجي لؾبحوث والـظريات، وتوضقف طـاصر بشر

لؿعالجة مشؽالته، وتصؿقم الحؾول العؾؿقة الؿـاسبة لفا، وتطويرها، واستخدامفا 

 وإدارهتا وتؼويؿفا لتحؼقق أهداف محددة.

 اهتوقيع اإلهلرتوُي: -27

كل ما يوضع طؾى محرر إلؽرتوين، ويتخذ شؽل حروف، أو رموز، أو إشارات، أو 

 يسؿح بتحديد الشخص الؿوقِّع، ويؿقزه طن غقره. غقرها، ويؽون له صابع مـػرد،

 خدًة إهلرتوُية: -28

 يف تؼديم وتوفقر الخدمات. تؽـولوجقا الؿعؾومات واالتصاالت االستػادة من

 اخلصوصية: -29

حق الػرد يف االحتػاظ بجاكب من حقاته، وأفؽاره، واكػعاالته، وأكشطته يف مجال 

 أسرته وأصدقائه. الحرمات الشخصقة لـػسه، أو لؿن يختارهم من أطضاء

 اهذاكزة: -92

وسط تخزين تتم فقه إجراءات غقر ضاهرة، يـشل طـفا االحتػاظ ببقاكات الؿعالجة، 

 تـؼسم إلى قسؿقن: الذاكرة وتخزيـفا بشؽل دائم، أو ممقت، وبذلك كخؾص إلى أن

 وهي ما يعرف باسم: دائمة ذاكرة ،(ROM). 

 ويرمز لفا بالؿصطؾح:  ،ذاكرة مؤقتة(RAM). 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/ROM
http://ar.wikipedia.org/wiki/RAM
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 اهشحابة اإلهلرتوُية: -92

والتطوير، ويطؾق طؾقفا اسم حوسبة الغؿام، وهي تؼـقة جديدة ال تزال يف مرحؾة البحث 

طبارة طن كؼل طؿؾقة الؿعالجة من جفاز الؿستخدم إلى أجفزة خادمة طرب اإلكرتكت، 

وحػظ مؾف الؿستخدم هـاك؛ لقستطقع الوصول إلقفا من أي مؽان، وأي جفاز، 

ة ولتصبح الربامج مجرد خدمات، ولقصبح كؿبقوتر الؿستخدم مجرد واجفة، أو كافذ

رقؿقة، وغالًبا ما تستخدم األجفزة الخادمة تؼـقات األوساط االفرتاضقة لؾسؿاح لعدة 

 مستخدمقن باستخدام الخدمة ذاهتا.

 اهدردشة: -99

محادثة تتم بقن صرفقن، أو أكثر، يتواصؾون فقؿا بقـفم لؾحديث يف قضقة طامة، أو 

 خاصة، طرب وسائل االتصال الؿختؾػة، كؿواقع التواصل االجتؿاطي.

 شبلات االتصاي: -93

شبؽات تـؼل الؿعؾومات طرب وسائل مختؾػة، كالفواتف، وشبؽة الؿعؾومات الدولقة، 

 وقد تؽون تؾك الؿعؾومات الؿتداولة بقن تؾك الشبؽات مسؿوطة، أو مرئقة، أو مؽتوبة. 

 : احلاسوبية اهصبلة -94

أو مجؿوطة من أجفزة الحاسب اآللي مرتبطة مع بعضفا البعض من خالل الؽوابل، 

أجفزة الفاتف، أو األقؿار الصـاطقة، من أجل توفقر إمؽاكقة تبادل البقاكات والؿعؾومات 

 والؿؾػات فقؿا بقـفا.

 شبلات اهتواصى االجتٌاعي: -95

مواقع تشؽل مجتؿعات إلؽرتوكقة ضخؿة، تؼدم مجؿوطة من الخدمات التي من شلهنا 

خالل الخدمات والوسائل  تدطقم التواصل والتػاطل بقن أطضاء الشبؽة االجتؿاطقة من
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مجؿوطات،  الؿؼدمة، مثل: التعارف، والصداقة، والؿراسؾة، والؿحادثة الػورية، وإكشاء

وصػحات لألفراد والؿمسسات، والؿشاركة يف األحداث والؿـاسبات، ومشاركة 

 الوسائط مع اآلخرين كالصور والػقديوهات والربمجقات.

 شبلة املعووًات:  -96

مجؿوطة من الحاسبات لفا الؼدرة طؾى تبادل البقاكات فقؿا بقـفا،  الـظام الذى يتؽون من

 بواسطة خطوط االتصال التي تربطفا مع بعضفا بعًضا، أو تربطفا مع كؿبقوتر مركزي.

 اهفريوس: -97

بركامج خارجي ُصـع َطْؿًدا بغرض تغققر خصائص الؿؾػات التي يصقبفا؛ لتؼوم بتـػقذ 

 تعديل، أو التخريب، وما يشبففا من طؿؾقات.بعض األوامر، إما باإلزالة، أو ال

ففي برامج تتم كتابتفا بواسطة مربمجقن محرتفقن؛ بغرض: إلحاق الضرر بحاسٍب آخَر، 

 أو السقطرة طؾقه، أو سرقة بقاكات مفؿة.

 : (Haker)قزصاْ احلاسوب  -98

ر برامج له الؼدرة طؾى اخرتاق أجفزة الحاسوب الخاصة باآلخرين، ومن م ومطوِّ  مصؿِّ

 ثم التحؽم هبا.

 هغة اهربدلة: -99

تعؾقؿات وأوامر لجفاز الحاسوب؛ لتوجقفه وإطالمه بؽقػقة التعامل مع البقاكات، 

وتؽون طؿؾقة الربمجة متبعة لؼواطد محددة بالؾغة التي اختارها الؿربمج، وكل لغة لفا 

خصائصفا التي تؿقزها طن األخرى، وتجعؾفا مـاسبة بدرجات متػاوتة لؽل كوع من 

خصائص مشرتكة، وحدود مشرتكة  -أيًضا -كواع الربامج، كؿا أن لؾغات الربمجةأ

ؿة لؾتعامل مع الحاسوب.  بحؽم أن كل هذه الؾغات مصؿَّ
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 :(html)هغة توصيف اهِصوص املرتابطة  -32

، وقد ُصــعت لعرض (Hyper Text Markup Language)هي اختصار لجؿؾة 

 الؿعؾومات والروابط يف صػحة اإلكرتكت.

تؼوم هذه الؾغة بوصف وهقؽؾة الؿحتويات بشؽل وتـسقق مـاسبقن، وذلك من خالل 

 الخاصة هبا؛ لتظفر بالشؽل الذي كراه يف صػحات الويب. (TAGS)الـ

 ًتصفح اهويب: -32

بركامج حاسوبي ُيتقح لؾؿستخِدم استعراض الـصوص، والصور، والؿؾػات، وبعض 

كة يف الؿحتويات األخرى طؾى الشبؽة العـؽبوتقة، وه ذه الؿحتويات تؽون يف الغالب مخزَّ

 (، وُتعرض طؾى شؽل صػحات يف موقع ما طؾى شبؽة الويب.Serverمزود الشبؽة )

 ذلزن حبث:  -39

 هو بركامج ُيتقح لؾُؿستخِدمقن البحث طن كؾؿات محددة ضؿن مصادر اإلكرتكت الؿختؾػة.

 املدوُات اإلهلرتوُية:  -33

صػحة طؾى اإلكرتكت تحتوي طؾى مجؿوطة من الؿؼاالت الؼصقرة التي يتم تحديثفا 

خة ومرتبة ترتقبًا زمـقًّا تصاطديًّا،  باستؿرار، كؿا يف الصحقػة القومقة التؼؾقدية، وهى ممرَّ

تصاحبفا آلقة إلؽرتوكقة ألرشػة الؿدخالت الؼديؿة، ويؽون لؽل مدخل مـفا طـوان 

ن الؼارَئ من الرجوع إلى تدويـة معقـة يف وقت دائم ال يتغقر مـذ لح ظة كشره، ويؿؽِّ

 الحق طـدما ال تصبح متاحة يف الصػحة األولى لؾؿدوكة.

 املعاجل: -34

جزء من أجزاء الحاسب اآللي يؼوم بؿعالجة البقاكات بتحويؾفا إلى شؽل يؿؽن 

 لؾحاسوب أن يتعامل معه ويػفؿه.
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 امللتبة اهزقٌية: -35

الؿتاحة يف شؽل مؼروء آلقًّا، يف مؼابل كل من الؿواد الؿطبوطة هي مؽتبة من الؿصادر 

ورققًّا، أو فقؾؿقًّا، ويتم الوصول إلقفا طرب الحاسبات، وهذا الؿحتوى الرقؿي يؿؽن 

 االحتػاظ به محؾقًّا، أو إتاحته طن بعد طن صريق شبؽات الحاسبات.

 ًِتدى:  -36

ت الؿشرتكة؛ لقتبادلوا األفؽار موقع طؾى اإلكرتكت يجؿع األشخاص من ذوي االهتؿاما

والـؼاش طن صريق إكشاء موضوع من قِبل أحد أطضاء الؿـتدى، ومن ثم يؼوم باقي 

 األطضاء بعؿل مشاركات وردود داخل الؿوضوع لؾـؼاش مع صاحب الؿوضوع.

 :(USB)ًِفذ توصيى  -37

هو كاقل بقاكات واتصاالت وصاقة معتَؿد، يسؿح بوصل أغؾب الؿؾحؼات الطرفقة، 

واألجفزة الؿؼرتكة بالحاسوب؛ لـؼل الؿعؾومات بقـفؿا تسؾسؾقًّا، وهو أشفر مـافذ 

 توصقل البقاكات حتى اآلن.

 اهِشخ االحتياطي: -38

كسخ وأرشػة معؾومات الحاسوب حتى يؿؽن استعادهتا يف حال تم فؼدان الؿعؾومات 

 األصؾقة، أو العبث هبا.

 اهِصز اإلهلرتوُي: -39

 ؿؼاالت اإللؽرتوكقة، وتطوير الؽتالوجات والؿؽتبات الرقؿقة.هو الـشر الرقؿي لؾؽتب وال

 :(GPS)ُظاَ حتديد املواقع  -42

كظام حاسوبي طالؿي لتحديد الؿواقع، وإدارة ومعالجة وتحؾقل البقاكات ذات الطبقعة 
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الؿؽاكقة. وُيؼصد بؽؾؿة مؽاكقة: أن تصف هذه البقاكات معالم جغرافقة طؾى سطح 

الؿعالم صبقعقة؛ كالغابات واألهنار، أم اصطـاطقة كالؿباين األرض، سواء أكاكت هذه 

 والطرق والجسور والسدود.

 ُظاَ تصغيى:  -42

بركامج مسُئول طن إدارة موارد وبرمجقات الحاسوب، ويؼوم بندارة وتخصقص مصادر 

الحاسوب كـ)الذاكرة، ومحركات األقراص، واألجزاء الؿؾحؼة... إلخ(، وترتقب 

رة الؿؾػات، والتحؽم بلجفزة اإلدخال واإلخراج... إلخ. وال أولوية األوامر، وإدا

 يؿؽن أن يعؿل أي حاسوب إال بعد توفر كظام التشغقل.

 ُظٍ املعووًات: -49

م ألجل تولقد وجؿع وتـظقم وتخزين واسرتجاع وبث الؿعؾومات  كظام متؽامل ُصؿِّ

 داخل الؿمسسة، أو الؿـظؿة، أو أية وجفة أخرى يف الؿجتؿع.

 :(WiFi) اهواي فاي -43

، والذي يعـي: (Wireless Fidelity)( ملخوذ من: WiFiمصطؾح واي فاي )

االتصال الالسؾؽي لإلشارة بؿعـى: إمؽاكقة االتصال بالشبؽة السؾؽقًّا )دون أسالك( 

 والؿؼصود بالشبؽة هـا: شبؽة اإلكرتكت، أو أي شبؽة حاسب آلي.

وهي تؼـقة سفؾة االستخدام، وأسرع تؼـقة لؾوصول طؾى اإلصالق، وتعؿل تؼـقة الواي 

 فاي طؾى ترددات الراديو، مثل: الفواتف الؿـزلقة الالسؾؽقة.
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 أٓـٍ اهـٌـزاجــع

 

 
، 1قاموس البحث العؾؿي، مصطػى زايد، دارالػجر لؾـشر والتوزيع، مصر، ط -1

 م.1011 -هـ1241

العالؿقة، مجؿوطة من العؾؿاء والباحثقن، ممسسة أطؿال  الؿوسوطة العربقة -4

 م.1000 -هـ1210، 1الؿوسوطة لؾـشر والتوزيع، الرياض، ط

معجم مصطؾحات التؼـقات اإللقؽرتوكقة الحديثة، سام طبد الؽريم طؿار، وطؾي  -3

 -هـ1233، 1يصدر طن جامعة السؾطان قابوس، ط ،بن شرف الؿوسويا

 م.4112

والتؼـقة الحديثة، أحؿد شػقق الخطقب، مؽتبة لبـان، بقروت، معجم الفـدسقة  -2

  .م4112 -هـ1233، 1لبـان، ط
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 الطبيةاملصطلحات 

 
 

 اإلجواض; -2

اكتفاء الحؿل بخروج أو كزع الجـقن من الرحم قبل أن يصبح قادًرا طؾى الحقاة، 

 الحؿل.األولى من  23ويسؿى: اإلجفاض الؿبؽر إذا حدث يف األسابقع الـ 

واإلجفاض يؿؽن أن يحدث تؾؼائقًّا بسبب مضاطػات أثـاء الحؿل، فقسؿى: اإلجفاض 

التؾؼائي، وقد ُيتدخل صبقًّا إلجفاض الجـقن يف حال تعرض الحامل لخطر محؼق بسبب 

 بؼائفا حامًًل لؾجـقن.

 االشتجناتسو; -3

واضح، طقب بصري يصقب العقن فتتؿؽن من رؤية األجسام الؼريبة من العقن بشؽل 

 بقـؿا تؽون هـاك ضبابقة وتشويش يف رؤية األجسام البعقدة.

 اشتصكاء; -4

مرض يصقب أكسجة الجسم كؾفا بسبب تسرب السوائل من األكسجة الؿصابة طؾى ما 

حولفا، فتتضخم كتقجة لذلك، وقد يحدث االستسؼاء كتقجة لػشل الؼؾب، أو الؽؾى، أو 

ومن أشفر أكواطه:  -أيًضا -التغذية من أسبابهالؽبد يف الؼقام بوضائػفا، كؿا يعترب سوء 

 االستسؼاء البطـي، والرئوي.
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 إشعافات أولية; -5

م إلكسان مصاب، أو مريض; بغرض محاولة الوصول به  طـاية صبقة فورية وممقتة; تؼدَّ

إلى أفضل وضع صحي مؿؽن بلدوات، أو مفارات طًلجقة بسقطة لحقن وصول 

 الؿساطدة الطبقة الؽامؾة.

 ياعية;أطراف ص -6

آلخر، وذلك أو  ـاسبة ألشخاص فؼدوا أصراففم لسببأصراف مصـوطة بطريؼة تؼـقة م

أجسادهم طن صريق  لتسفقل حقاهتم القومقة، وتدريبفم طؾى استغًلل إمؽاكقاهتا وإمؽاكقات

الؿقؽاكقؽا الحقوية، ويتحدد كوع الطرف الصـاطي الؿستخَدم بحسب شؽل البرت وصبقعة 

 لطرف.الجزء الؿػؼود من ا

 إعاقة; -7

حالٌة َتُحدُّ من قدرة الػرد طؾى الؼقام بوضقػة واحدة، أو أكثر من الوضائف التي تعترب 

أساسقة يف الحقاة القومقة، كالعـاية بالذات، أو مؿارسة العًلقة االجتؿاطقة، والـشاصات 

 االقتصادية، وذلك ضؿن الحدود التي تعترب صبقعقة.

ف المعاق بأنه:  ذي اكخػضت إمؽاكقات حصوله طؾى طؿل مـاسب الشخص ال»ويعرَّ

 «.بدرجة كبقرة; كتقجة لؼصور بدين، أو طؼؾي

 أمراض وراثية; -8

األمراض الـاتجة من خؾل، أو اضطراب يف جقن واحد، أو أكثر من الجقـات الوراثقة، 

ويؿؽن لبعض هذه األمراض االكتؼال من جقل إلى آخر، وغالبقتفا تصقب الػرد أثـاء 

 الجـقـقة.الحقاة 
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 أىصولني; -9

هرمون ذو صبقعة بروتقـقة ُيػرز من مؽان معقن بالبـؽرياس، ويؿر مباشرة طؾى مجرى 

الدم; حقث يـظِّم طؿؾقة بـاء الؿواد الؽربوهقدراتقة من السؽريات والـشا، وُيعترب الخؾل 

 يف إفراز األكسولقن إشارة إلى اإلصابة بداء السؽري.

 اىفصال الشبكية; -:

يف العقن حقث تتؼشر شبؽقة العقن طن الطبؼة الؽامـة فقفا من األكسجة هو اضطراب 

الداطؿة، وقد يؽون االكػصال الؿبدئي موضعقًّا، ولؽن بدون العًلج السريع فنن 

 الشبؽقة قد تـػصل بالؽامل، مؿا يمدي إلى فؼدان البصر والعؿى.

 أىينيا; -21

الؾغة اإلغريؼقة، بؿعـى: ( مشتؼة من Anemiaمرض فؼر الدم، وهي كؾؿة إكجؾقزية: )

 .الفقؿوغؾوبقن طن الؿستوى الطبقعيبًل دم، وهو حالة تحدث بسبب اكخػاض تركقز 

وبسبب الفبوط يف مستوى الفقؿوغؾوبقن تعاين أجفزة الجسم من طدم الحصول طؾى ما 

يؽػي من األوكسجقن، وبالتالي يشؽو الؿرضى من طوارض اإلرهاق، والصداع، وطدم 

 والخؿول، وغقرها.الرتكقز، 

 اإليدز; -22

(، وهو مرض يصقب AIDSمتًلزمة كؼص الؿـاطة الؿؽتسبة، وهو كؾؿة إكجؾقزية: )

الجفاز الؿـاطي البشري، ويسببه فقروس كؼص الؿـاطة البشرية، وتمدي اإلصابة هبذه 

الحالة الؿرضقة إلى التؼؾقل من فاطؾقة الجفاز الؿـاطي لإلكسان بشؽل تدريجي; لقرتك 

 قن به طرضًة لإلصابة بلكواع من العدوى االكتفازية واألورام.الؿصاب

وبالرغم من أن الوسائل العًلجقة لؿرض اإليدز وفقروس كؼص الؿـاطة البشرية يؿؽن أن 
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 تؼوم بنبطاء طؿؾقة تطور الؿرض فًل يوجد حتى اآلن أي لؼاح هنائي، أو طًلج لفذا الؿرض.

 ختدير; -23

، أو إبطال اإلحساس باأللم، وذلك إلجراء جراحة تؼـقة صبقة يجري من خًللفا تؼؾقل

ما، أو تخػقف آالم مربحة، وُيجَرى التخديُر بطرق متعددة، تـؼسم إلى: تخدير كؾي طام، 

 وجزئي، أو موضعي، أو كصػي; هبدف تخدير البطن، واألصراف السػؾقة.

 التشريح; -24

التعرف طؾقفا، طؾم يدرس أطضاء جسم اإلكسان، وشؽؾفا الداخؾي والخارجي; بغقة 

 ومعرفة طًلقاهتا بعضفا ببعض، واآلفات التشريحقة التي تطرأ طؾى أطضاء اإلكسان.

 تصلب الشرايني; -25

حالة مرضقة كاشئة طن تراكم الؽولسرتول، واألغشقة الخؾوية طؾى جدارن الشرايقن، 

ق سريان الدم هبا، وُيؼؾِّل  كسبة ما مؿا ُيػؼدها مروكتفا، ويعؿل طؾى تضققق قطرها، ويعوِّ

يصل من الدم إلى الدماغ وغقره من األطضاء الؿفؿة; مؿا يمدي إلى تطورات سؾبقة 

 بشؽل كبقر.

 تلكيح صياعي; -26

الحقواكات الؿـوية خارج  خًلياقِبل  البويضات منهي العؿؾقة التي يتم فقفا إخصاب 

طـدما تبوء جؿقع وسائل التؽـولوجقا  لؾعؼمالرحم، ويف الؿخترب، وهو طًلج رئقسي 

 ة لؾتـاسل بالػشل.الؿساطد

وتـطوي العؿؾقة طؾى التحؽم يف طؿؾقة التبويض هرموكقًّا، وسحب البويضات من 

الؿبقض يف الؿرأة، وترك الحقواكات الؿـوية تؼوم باإلخصاب يف وسط سائل، ومن ثم 

 .يتم كؼل الُبَققَْضة الؿخصبة إلى رحم الزوجة; بؼصد حدوث حؿل كاجح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%85
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 تليف الكبد; -27

بتشؿع الؽبد، وهو مرض يتطور طؾى فرتات صويؾة، تتحول معه أكسجة  -أيًضا -ويسؿى

الؽبد السؾقؿة إلى أكسجة غقر فعالة ومتؾقػة; بحقث ُتِعقق تؾك األكسجُة الؽبَد طن الؼقام 

بوضائػه الطبقعقة; كتـؼقة الدم من السؿوم، ويتسبب التؾقف يف زيادة ضغط الدم يف 

ز مواد التجؾط، وقد يمدي ذلك إلى الوفاة، ومن األوردة البابقة، وطجز الؽبد طن إفرا

 أهم أسباب التؾقف الؽبدي: شرب الخؿور، والتفاب الؽبد الوبائي بؽل أكواطه.

 التواب كبدي; -28

هو مرض يـشل طن ارتشاح الؽبد بسبب اختًلل يف الجفاز الؿـاطي، فقتؾف كسقج الؽبد كػسه، 

 أشفر، ومزمن إذا زاد طن ذلك. 7ل من وله أكواع متعددة، ويصـف إلى حادٍّ إذا استؿر أق

 ويؿؽن الشػاء من االلتفاب الؽبدي، وقد يتػاقم حتى يسبب الوفاة.

وقد يؽون االلتفاب وبائقًّا بسبب اإلصابة بالػقروسات، ويتلثر سقر الؿرض واحتؿاالت 

 الشػاء مـه بعوامَل ترجع إلى سبب الؿرض، وحالة الؿريض األساسقة.

 خطأ طيب; -29

أو خروج من الطبقب يف سؾوكه طن الؼواطد واألصول الطبقة التي يؼضي  كل مخالػة،

هبا العؾم، أو الؿتعارف طؾقفا كظريًّا وطؿؾقًّا وقت تـػقذه العؿل الطبي، أو إخًلله 

بواجبات الحقطة والحذر والقؼظة التي يػرضفا الؼاكون، وواجبات الؿفـة طؾى الطبقب، 

 ًة.بحقث ُتَرتِّب طؾى فعؾه كتائَج جسقؿ

 الدوالي; -:2

مرض يصقب األوطقة الدموية فقمدي إلى تؿددها، مؿا يمثر طؾى وضقػة الـسقج، أو 

العضو الذي وقع فقه التؿدد، فنذا أصاب الخصقة اطترب من أسباب العؼم الذكوري، وإذا 
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أصاب الساققن أفضى إلى التورم واأللم، وإطاقة الحركة، وإذا أصاب الؿريء تسبب يف 

 ة إلى كزيف قد يمدي إلى الوفاة.مراحؾه الؿتؼدم

 رشه الكلب; -31

فحص كفربي ألداء طضؾة الؼؾب; لتشخقص ما يعاكقه الؿريض بدقة، حقث يسجل 

التخطقط الؽفربي كبضات الؼؾب الؽفربقة التي يـشل طـفا اكؼباضات طضؾة الؼؾب، 

ويؾجل األصباء إلى هذا التشخقص كنجراء أولي لؿعرفة السبب وراء أطراض; 

ن، وألم الصدر، وال يؿؽن لؾتخطقط أن َيؽتشف، أو ُيشخص كل أمراض كالخػؼا

 الؼؾب، فتحتاج إلى أكواع أخرى من الػحوص.

 زراعة األعضاء; -32

هي طبارة طن كؼل طضو من جسم إلى آخر، أو كؼل جزء من جسد الؿريض إلى الجزء الؿصاب 

 جسد الؿتؾؼي.يف الجسد كػسه، هبدف استبدال العضو التالف، أو الغائب تؿاًما يف 

ويسؿح مجال صب التجديد لؾعؾؿاء، ومتخصصي الفـدسة الوراثقة بؿحاولة إطادة 

تؽوين أطضاء من الخًليا الخاصة بالؿريض كػسه )الخًليا الجذطقة، أو الخًليا 

 الؿستخرجة من األطضاء الؿصابة بؼصور(.

 الصرطان; -33

الـؿو واالكؼسام من غقر حدود، وقدرة هذه  مرض يصقب الخًليا بالعدائقة! وهو

الخًليا الؿـؼسؿة طؾى مفاجؿة وغزو أكسجة مجاورة وتدمقرها، أو االكتؼال إلى أكسجة 

بعقدة، وهذه الؼدرات هي صػات الورم الخبقث طؾى طؽس الورم الحؿقد، والذي 

 يتؿقز بـؿو محدد وطدم الؼدرة طؾى الغزو.
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 الصكري; -34

عجز البـؽرياس طن إكتاج مادة األكسولقن بؽؿقة كافقة، أو مرض مزمن يحدث طـدما ي

 ال.طـدما يعجز الجسم طن استخدام تؾك الؿادة بشؽل فعَّ 

وهو يمدي مع الوقت إلى حدوث أضرار وخقؿة يف الؽثقر من أطضاء الجسد، وبخاصة 

 يف األطصاب واألوطقة واإلبصار.

 الصَّرع; -35

لؽفربائي لؾؿخ، وقد يؽون لػرتة قصقرة، مرض طصبي متؼطع كتقجة اختًلل يف الـشاط ا

فقسؿى باالضطراب التشـجي، وقد يؽون يف مـطؼة محدودة من الؿخ، فتؽون كوبة 

الصرع جزئقة، فنذا أصابت كامل الؿخ كاكت كوبة الصرع كؾقة، أو طامة، وقد يحدث 

الصرع بسبب طوامل موجودة مـذ الوالدة، أو بسبب إصابات مرضقة، أو تعرض الؿخ 

 ثقراٍت ضارٍة، أو موادَّ سامٍة.لتل

 ضػط الدو; -36

هو قوة دفع الدم لجدران األوطقة الدموية التي يـتؼل خًللفا أثـاء تغذيته لؽافة أكسجة 

 الجسم وأطضائه، فقؿا يعرف بالدورة الدموية.

 وقد يمدي ارتػاع ضغط الدم إلى سؽتة دماغقة، أو طؼم مبؽر طـد الرجال.

 الطب البديل; -37

هو مجؿوطة من العؾوم والؿدارس الطبقة التي مرَّ طؾقفا آالف السـقن من الخربات 

مثل:  والتجارب الـاجحة، مستخدمة كل ما هو صبقعي لؾتحؽم والسقطرة طؾى األمراض،

األطشاب، والـباتات، واإلبر الصقـقة، والتدلقك، والحجامة، والصوم وغقر ذلك، ففو 
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% من سؽان 86وهو الطب الذي يعتؿد طؾقه أكثر من  )تطبقب بدون طؼاققر كقؿقائقة(،

 العالم يف العًلج من أمراضفم القوم. 

 الطب الشرعي; -38

 فرع من فروع الطب يختص بنيضاح الؿسائل الطبقة التي ُتـَظر أمام رجال الؼضاء.

 الطب اليبوي; -39

يف الطب الذي تطبَّب به،  ♀مجؿوطة الـصائح والفدي الؿـؼولة طن الـبي محؿد 

 ووصػه لغقره، ووصؾتـا طؾى شؽل أحاديث كبويه شريػة، بعضفا طًلجي، وبعضفا وقائي. 

 الطب الوقائي; -:3

أحد فروع الطب األساسقة التي هتدف إلى توقع األمراض، ومـعفا قبل حدوثفا، كؿا 

 هتدف إلى رفع الؿستوى الصحي لؾجؿاطات قبل األفراد.

 عدوى; -41

ـات  حقة كالجراثقم والػقروسات والػطريات الؿسببة لؾؿرض إلى داخل الجسم. دخول كائ

 غصيل الكلى; -42

الغسقل الؽؾوي هي تؼـقة هتدف إلى إزالة الػضًلت والؿواد السامة من الجسم، 

 وتعويضه طـد فؼدان طؿل الُؽؾى.

ويتم إما بندخال الؿريض إلى الؿستشػى، أو طرب زيارة وحدات غسقل الؽؾى يف 

 ت الخارجقة، ويتم غسقل الؽؾى تحت إشراف أصباء ومؿرضقن مختصقن.العقادا
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 الػيبوبة; -43

حالة فؼدان وطي طؿقؼة، ال يؿؽن لؾػرد خًللفا أن يتػاطل مع البقئة الؿحقطة به، وال 

 االستجابة لؾؿمثرات الخارجقة. -أيًضا -يؿؽـه

طادة ال ويؿؽن لؾغقبوبة أن تـجم بسبب الؿرض، أو بسبب حدوث صدمات لؾدماغ. و

 تستغرق الغقبوبة أكثر من بضعة أسابقع.

 الكوليصرتول; -44

، (D)واحد من الؿواد التي تدخل يف بـاء خًليا الجسم، وهو يعؿل طؾى تؽوين فقتامقن 

 وبعض الفرموكات الجـسقة، وهو ضروري لتؽوين العصارة الصػـراء

والؽبد،  ويؽون تركقز الؽولسرتول أطؾى ما يؽون يف الدماغ، والـخاع الشوكي،

 والؿرارة، والغدة الؽظرية.

زيادة الؽولقسرتول يف الدم يػضي إلى ترسبه طؾى جدارن الشرايقن ويمدي إلى ارتػاع و

 ضغط الدم، ويساطد طؾى تؽوين الجؾطات.

 املصل; -45

ؿوم الجاهزة التحضقر، والتي تمدي  األجسام الؿضادة الجاهزة، أو مضادات السُّ

هذا الؿػعول لػرتة قصقرة. أما الؾؼاح ففو مولدات مػعولفا فور إططائفا، ويستؿر 

 الؿضادات يف شؽل معؾَّق من الؿقؽروب، سواء كان حقًّا، أو مضعًػا.

 مضاد حيوي; -46

مواد تػرزها بعض أكواع من البؽتقريا والػطريات، التي لفا الؿؼدرة طؾى قتل، أو تثبقط 

 كؿو الجراثقم.
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لعًلج اإلكسان من معظم األمراض  والؿضادات الحقوية هي أكثر األدوية شقوًطا

 الـُؿْعِدية، أو مضاطػاهتا.

 ويضقف العؾم كل يوم جديًدا يف مجال الؿضادات الحقوية.

 مالريا; -47

مرض صػقؾي يصقب اإلكسان، يسبب تؽسر كرات الدم الحؿراء وأطراض أخرى، 

 ويمدي إلى وفقات أكثر من مؾقون شخص يف العالم سـويًّا.

ن صريق لدغة بعوضة من كوع األكوفقؾقس، وال يزال هذا الؿرض يـتشر مرض الؿًلريا ط

يشؽل هتديًدا خطقًرا لؾحقاة يف الؿـاصق االستوائقة )أو الؿدارية( التي يعقش هبا البعوض 

 الحامل لؾعدوى.

 املياعة; -48

مؼدرة الجسم طؾى مؼاومة موادَّ معقـٍة ضارة، مثل: البؽتقريا، والػقروسات التي تسبب 

 األمراض.

يستطقع جفاز الؿـاطة حؿاية الجسم من كل األمراض اطتؿاًدا طؾى كػسه فؼط،  وال

 مساطدة ما. -أحقاًكا -ولؽـه يحتاج

دة لؾحقاة.   ويعطي األصباُء الؿرضى لؼاحاٍت لؾوقاية من بعض اإلصابات الحادة الؿفدِّ

 ميظنة الصحة العاملية; -49

تابعة لألمم الؿتحدة ، وهي واحدة من طدة وكاالت (WHO)ويرمز لفا اختصاًرا: 

 متخصصة يف مجال الصحة.

ها الحالي يف جـقف سويسرا.2:59أبريل  8أكشئت يف   م، ومؼرُّ
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 اليكرس; -:4

بـؼرس إهبام الؼدم طـدما يصقب األصبع  -أيًضا -(، وُيعرفGoutهو باإلكجؾقزية: )

 الؽبقر لؾؼدم.

الحاد، ويرجع  وهو حالة مرضقة تتصف طادًة بتؽرار حدوث اإلصابة بالتفاب الؿػاصل

سبب اإلصابة إلى ارتػاع مستوى حؿض البول يف الدم، يتبؾور حؿض البول وترتسب 

 البؾورات يف الؿػاصل واألوتار واألكسجة الؿحقطة.

 ىكل الدو; -51

حؼن حجم معقن من الدم الذي تم الحصول طؾقه من شخص سؾقم )الؿتربِّع( إلى 

ي( الذي يعاين  من كؼص يف كؿقة، أو كوطقة الدم. الدورة الدموية لؾؿريض )الؿتؾؼِّ

وطادة يتم تخزين طبوات الدم وفًؼا لػئات الدم الؿختؾػة يف بـك الدم; الستخدامفا طـد 

 الحاجة. 

 هرمون; -52

مواد كقؿقائقة تتحرر يف الدم من قبل غدد تعرف بالغدد الصؿاء تتضؿن: الغدة الـخامقة 

يف الخصقتقن  -أيًضا -ُتـتج الفرموكاتيف الدماغ، والغدة الدرققة، والغدد الؽظرية، كؿا 

 والؿبقضقن.

وتؼوم الفرموكات بـؼل الؿعؾومات، وتـظقم الؽثقر من العؿؾقات طؾى صول الجسم، 

  ولفا دور يف الؽثقر من الوضائف الحقوية والفامة يف حقاتـا.

 وباء; -53

 موجة فجائقة لؿرض تؾوثي، يـتشر بسرطة وسط الؿجتؿع، وتصقب جزًءا كبقًرا مـه.
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 11 .................................................... اٷذ٤اًّ اٷٌٸمٍ-دؼهًه املهأج -اٷتىلًح-اٷتٸ٬ٌِح-اٷت٤شٌح

ى٣ٍ -اٷذ٨هًث  10 .......................................................... اٷذنٔري-اٷذ٬ٴري اٷناٯك -اٷذ٬ٴري املٗى

 12 ................................................................................... اٷؼاٳمٌح-اٷشٌى ٯهاٌٛح - اٷذنىًه

 12 .............................................................................. اٷكانوًنٌح-ػىان اٷؼ٘اناخ-اٷؼكاسح

 15 .................................................................... اٷهوداني-اٷهط٤ٌح -اٷهأًماٷٌح - اٷهاقًٴاٷٌح

 11 ........................................................................................ اٷٌِى٣ٌح -اٷ٤ٌِح -اٷٌٌـٌح
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 11 ....................................... اٷ٤ٰالنٌح -٣رص اٷنه٘ح-اٷٔى٫ٌح -اٷٔهٌىنٌح -اٷٔؼىج اإلًالمٌح

 11 .................................................................................. اٷ٬ذنح اٷٜائ٬ٌح -اٷ٤ىملح-اٷ٤َٸَْمانٌح

ٌح-اٷٰىمٌح اٷ٤هةٌح -اٷ٬ٴه اٷٔهٌى مٌٌؼٍ -اإلًالمٍاٷ٬ٴه  ًٌى  11 ..............................اٷٴىن٬ُى

 12 ......................................................................... املهطئح-املاًىنٌح – املانٳٌٌح -اٷٸٌرباٷٌح

 11 ........................................................................ املٸٴٌح اٷ٬ٴهًح-امل٤ذىٷح – م٤اقاج اٷٌامٌح

ٌٜح اإلًالمٌح -ن٠هًح املؤامهج  12 ................................................................ اٷربوٷٌذانًا-اٷًى

 12 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 الفلسفية املصطلحات

 11 ..................................................................................األنا-إؿىان اٷ٬ٔا-اإلةٌذمىٷىٷظٌا

 11 .............................................................. اٷذؼٌني واٷذٰتٌؽ -اٷذظهًك -اٷربهان  -األنا األ٣ىل

 11 ................................................... اٷشنىًح  -اٷذناًف -اٷ٬ٸ٬ٌح اإلنٌانٌح -اٷذٔكًٱ-اٷذٔىن 

 12 .................................................................... اٷؼاقز  -اٷظىهه-اٷظكٷٌح-اٷظكٶ اٷتٌىنٍٜ

 11 ................................................................... اٷكا٥٫-اٷؼٴمح -اٷؼٱ-اٷؼٍ-اٷؼكي -اٷؼك 

 10 ....................................................... اٷٌى٫ٌٜائٌح-اٷ٤ٌاقج -اٷٌتتٌح -اٷىنكٯح -هوػانٌح اٷ

 12 ................................................................................اٷ٤ٰالنٌح -اٷ٤ََهٖ-اٷ٤كمٌح -اٷِٵ 

 12 ...................................................................................................................... اٷ٤ٸح 

ٌح   15 .................................................................. اٷٌٰاي-٫ٸ٬ٌح اٷظماٶ  -اٷ٬ٸ٬ٌح -اٷ٨نٓى

ٌح - اٷٴٸٌاخ ًٌى  11 ...................................................................... املاقًح-اٷالهىخ-اٷٴىن٬ُى

 11 ............................................................ املِائٍ-املٌذؼٌٹ-املكًنح اٷ٬اٗٸح -املشاٷٌح -املاهٌح

 11 ................................................. املالػ٠ح-اٷ٤رشاملٰىالخ  -امل٤ٸىٶ -امل٤ٸِّم اٷشانٍ-امل٤ٸِّم األوٶ

 11 ........................................................ املٌذا٫ٌىًٰا-املنهع اٷذظهًتٍ -املنٜٱ -املمٴن -املمذن٥

 12 ............................................................... اٷهٌىىل-اٷههٰٛح -اٷن٤٬ٌح -اٷناًىخ-املٌشىٷىطٌا

 11 ................................................ وػكج اٷىطىق -اٷىطىقًح –اٷىاٯ٤ٌح  -واطث اٷىطىق-اٷىاطث

 10 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 النفسية املصطلحات

 15 ..................................................................................... اإلًٰاٚ-اإلقمان-أػالٺ اٷ٠ٌٰح

ؼاء-االن٤٬اٶ-ان٬ٔاٺ اٷِـٌٔح-االنٜىاء  11 ................................................................... اإًل
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 11 ................................... اٷذـاٛه  -اٷذؼٸٌٹ اٷن٬يس-اٷذظىاٶ اٷنىمٍ-اٷتانانىًا )طنىن اٷ٠٤مح(

ك -اٷذىده-اٷذىا٫ٱ اٷن٬يس -اٷذكا٣ٍ  11 ......................................................................... اٷذىػُّ

هاب )اٷ٬ىةٌا( -اٷؼٌٸح اٷك٫ا٣ٌح -طهاو ٳِ٭ اٷٴمب - اٷشتاخ االن٤٬ايل  11 .................... وهاًمه -اٷهُّ

 122 ....................................... اٷٔكمح اٷ٤ٔتٌح -اٷٔكماخ اٷٴههةائٌح -اٷٔؼح اٷن٬ٌٌح -اٷٌاقًح

 121 ............................................................. أوقًث ٣ٰكج -٣ٰكج اٷنٰٕ -اٷٜث اٷن٬يس-اٷرص٢

ٍ اٷرتةىي -اٷ٤الض اٷٌٸىٳٍ -٣ٰكج ن٬ٌٌح -٣ٰكج إٷٴرتا ٍ اٷذظهًٍت-٣ٸم اٷن٬  120 ......................... ٣ٸم اٷن٬

 122 .............................................................. اٷٴتر -اٷٴاةىي -االٳذئاب )اٷٴآةح( -٫ُٰك اٷماٳهج

 122 ........................................... اٷنهطٌٌح -اٷ٤كوانٍ اٷٌٸىٲ -املىاض )اٷؼاٷح املىاطٌح( - املهاهٰح

ح -اٷهىي -اٷهٌذريًا - نٌتح اٷمٳاء  125 ...................................................................... اٷهٸًى

ىاي اٷٰههي  121 .......................................................................................... اٷـظٹ  -اٷًى

 121 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 االججماعية املصطلحات

 111 .............................. اإل٣الن اٷ٤املٍ ٷؼٰىٮ اإلنٌان -األنًذٰهاٌٛح -اإلنشىٷىطٌا-دٔاٶ اٷشٰايفاال 

 110 .................................................................... األنشهوةىٷىطٌا -االنذماء -األٯٸٌاخ -اإلٯٜا٣ٌح

 -اٷذٜهري اٷ٤هٯٍ-د٘امن اطذما٣ٍ-اٷذأهٌٹ االطذما٣ٍ )اٷذأهٌٹ(-اٷذأٯٸم االطذما٣ٍ-اٷربطىاوًح

 112 ........................................................................................................ اٷذ٤كاق اٷٌٴانٍ

الػٌح األونةٌح -اٷشىنج االطذما٣ٌح -اٷذىاون االطذما٣ٍ-دنِئح اطذما٣ٌح-اٷذ٤ٔث -اٷؼهٳاخ اإٓل

 112 ......................................................................................................... حنٌاٷؼ٘انج املك

 115 .. اٷهأي اٷ٤اٺ -اٷكًمى٧ها٫ٌا -االطذما٣ٌح اٷكناًاخ املٌؼٌح -اٷـكمح االطذما٣ٌح -اٷؼىان املظذم٤ٍ 

ٌِّ -اٷٌٸٜح اٷ٤ِتٌح: )اٷٌٸٜح االطذما٣ٌح( ٷٌٸىٲ ا-اٷٌٸىٲ اٷظماهريي-ٸم )األمن االطذما٣ٍ(اٷ

 111 ............................................................................................... اٷٔاٷؽ اٷ٤اٺ -ٍاٷظم٤

 اٷ٤اقاخ – اٷ٠اههج االطذما٣ٌح  - اٷٜتٌٰح -اٷرصا٢ اٷٜتٍٰ -االطذما٣ٍرصا٢ اٷ - اٷٔكمح اٷشٰا٫ٌح

 111 ....................................................................................................... واٷذٰاٷٌك االطذما٣ٌح

 111 ............................................................. ٧ٌٌٹ اٷكما٦ -اٷ٤نرصًح  -اٷ٤ِريج -اٷ٤كاٷح االطذما٣ٌح

ٌانًح  111 ................. اٷنٌٱ االطذما٣ٍ - اٷنـتح )اٷ٬ٔىج(-املىانق االطذما٣ٌح-املظذم٥-اٷٸظان اٷ٤ِتٌح-اٷالم٤

ٝ ػٌاج ٍ االطذما٣ٍ )اٷ٤ِىن اٷظم٤ٍ( -اٷهٌمنح -اٷهىًح-نم  102 .................................................. اٷى٣

 101 ............................................................................................................... أهم املهاط٥
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 الجغرافية املصطلحات

 105 .......................................................... أ٣ايل اٷتؼان-أًٜهالب -أنؿتٌٹ -االػذتاي اٷؼهاني

ته امل٨ٸٰح -اإلٯٸٌم   101 ............................................ اٷتٌئح-ةهٳان-اٷتؼه املٌر -اٷتؼان امل٨ٸٰح ُو

 101 ........................................................................ طىًهج-طتٹ-د٘انًٍ-دالٶ -دٌىنامٍ 

ٌا ٜح - اٷؼىاٺ اٷناني )اٷىالوٶ(  -اٷؼىاٺ األؿرض -اٷظ٨ها٫ٌا اٷ٬ٸٴٌح  -اٷظ٨ها٫ ذىاء-اٷـًه ٝ ااًل  101 ............ ؿ

 101 ............................................. اٷٔؼهاء اٷ٨هةٌح-اٷٔؼهاء اٷٴربي-ُته طىًهج -وٷىاٶ -ؿٸٌع

 122 ............................................... مؼٌٝ-ٳشٌث نميل-ٯانج-اٷ٤اٷم اٷظكًك -اٷٍٰٜ-ٛىن ًٌناء

 121 .................................................. ه٘تح-اٷٜت٤ٌٌحاملىانق -مناؾ اٷتؼه األةٌٙ-املناؾ-املٌ٘ٱ

 120 ......................................................................................................................... واق  

 122 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 الجاريخية املصطلحات

 121 ............................................................. أمري املؤمنني -إمرباٛىن-أًىاٮ اٷ٤هب -االًذ٤مان

 121 .......................................................................... س٨ىن -دذان -اٷذانًف-ةهةه -أًاٺ اٷ٤هب 

 121 ......................... اٷؼهب اٷ٤املٌح األوىل-ػهب اٷـٸٌع اٷشانٌح-ػهب اٷـٸٌع األوىل -ػهوب اٷتٸٰان 

 122 .................................................................................................. اٷؼهب اٷ٤املٌح اٷشانٌح

 121 ............................................ قوٶ اٷتٸٌٜٱ-قان اٷؼهب -اٷـال٫ح اٷهاُكج -اٷؼمالخ اٷٔٸٌتٌح 

 120 .................................................. اٷكوٷح اإلؿٌِكًح-قوٶ املؼىن -قوٶ اٷٰىٯاو -قوٶ اٷؼٸ٬اء 

ىةٌح -اٷكوٷح األمىًح ةاألنكٷٍ  -اٷكوٷح األمىًح  122 ................................. قوٷح اٷتىًهٌني -اٷكوٷح اأًل

 122 ..................................... اٷكوٷح اٷٜىٷىنٌح -قوٷح اٷٌالطٰح -قوٷح اٷ٤ٌكًني  -قوٷح اٷؼمكانٌني

 125 ........................................... قوٶ املؼىن-اٷكوٷح اٷ٬اٛمٌح -اٷكوٷح اٷ٤شمانٌح  -اٷكوٷح اٷ٤تاًٌح

 121 ..................................................................... قوٷح املىػكًن-قوٷح املماٷٌٵ-قوٷح املهاةٜني

 121 .......................................................... اٷ٤كوان اٷشالسٍ -٤ُىب اٷهوهٌنظا  -اٷهطٹ املهًٙ

ٜى-٣ٔتح األمم  121 .................................................... ٳرسي-٫ذؽ اٷٌٰٜنٌٜنٌح-اٷ٤ٔىن اٷًى

المٍ -مؤدمه ةانكون٩ -م٤اهكج ًاًٴٍ ةٌٴى-املؼهٯح )اٷهىٷىٳٌر( اٷهظىٺ  - من٠مح املؤدمه اإًل

 121 .......................................................................................................... اٷنىوي ٣ىل اٷٌاةان

 152 ................................................................................................................ و٣ك ةٸ٬ىن

 151 ............................................................................................................... أهم املهاط٥
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 األدبية املصطلحات

 155 ........................................................................ أقب اٷهػالخ-أقب اٷـٜاةح-األقب-اإلةكا٢

 151 ...................................... األًٜىنج-األقب املٰانن-األقب اٷ٤املٍ-األقب اٷٔىيف-األقب اٷ٤ِتٍ

اٷح ح -االٯذتاي -اأٓل  151 ......................... اٷذ٤ٌٰك-اٷذ٤تري املٴِى٪-اٷرتاطٌكًا )املأًاج(-األٯٔٓى

ةا٣ٌاخ-اٷكناما-اٷـٌاٶ اٷ٤ٸمٍ-اٷؼكاسح -اٷؼتٴح اٷكنامٌح   151 ............................................... اٷهُّ

 151 ................................................................................ اٷٌظاٶ اٷ٤ِهي-اٷهواًح -اٷهمىًح 

 112 ............................................................ اٷمادٌح-اٷؼىان-ػٴاًح-دذمح )دٴمٸح( -اٷنٰك األقةٍ 

 111 ................................................................ اٷ٬ن -٫ٰه اٷٸ٨ح-اٷ٤ٰكج -٣ٸم اٷ٤هٖو -اٷٌٌاٮ

 110 ........................................................ ٷهظاخ-اٷٴىمٌكًا-اٷٰٔح اٷٰٔريج -اٷٰا٫ٌح -٫ىٷٴٸىن

 112 ..................................... مكنًح اٷ٤ِه اٷؼه-مكنًح اٷكًىان -املكاني األقةٌح -مكنًح أةىٷٸى

 112 ................................................... املكًؽ-ػٴمح-اٷٌٰٔكج -املٸؼمح -املٰاماخ-امل٤انٲ األقةٌح

 115 ....................................................................................... اٷىون اٷ٤ِهي -اٷنٰٹ -املٰاٶ

 111 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 البالغية املصطلحات

 111 .......................................................................................................... اإلطاوج-اإلةهاٺ

 112 .......................................................... االًذ٤انج-االًذكناٲ-االوقواض-االؿذٔاْ-االػذماء

ناب-اإلُانج  111 ........................................................................................... االٯذتاي-اإٛل

ظاو -االٷذ٬اخ  110 .............................................................................................. اٷتك٥ً-اإًل

 112 ....................................................................... اٷذظهًك-اٷذتٌني-اٷتال٧ح -ةها٣ح االًذهالٶ 

 112 ............................................................................ اٷذ٘مني -اٷذرص٥ً -اٷذِتٌه-اٷرت٥ٌٓ

 115 ............................................... دنا٫ه اٷٴٸماخ - اٷؼهو٪دنا٫ه -اٷذ٬ٌ٘ٹ -اٷذ٤ٸٌٹ-اٷذ٤هًٙ

 111 .......................................................................................... اٷذىطٌه -اٷذنتٌه  -اٷذناٯٙ

 111 ......................................................................... اٷذىٳٌك امل٤نىي-اٷذىٳٌك اٷٸ٠٬ٍ -اٷذىنًح

 111 .........................................................................................................اٷؼِى-اٷظناي

ظاب-اٷٌظ٥-اٷهطى٢  111 ....................................................................... اٷٜتاٮ -اٷٌٸث واإًل

 112 ................................................................................... املظاو -املتاٷ٨ح-اٷٴناًح-اٷ٬ىآٹ

 111 .......... املٰا٥ٛ واملٜاٷ٥-املٰاةٸح-املـاٷ٬ح-امل٤نىًحاملؼٌناخ اٷتك٤ًٌح -املؼٌناخ اٷتك٤ًٌح اٷٸ٠٬ٌح
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 110 ......................................................... اٷرضونج اٷ٤ِهًح -اٷ٬ٔاػح-املنا٫هج-مٰذىض اٷؼاٶ

 112 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 القانونية املصطلحات

 111 ...................................................... اًذٰالٶ اٷٰ٘اء -االق٣اء املكنٍ -املتارش االق٣اء -اإلقانح

 111 ............................. االطذما٣ٌحاٷذرش٤ًاخ -اٷذؼٴٌم اٷكويل-إنمان ٯ٘ائٍ-اإلنرتةىٶ -االًذئنا٪ 

دن٬ٌم -دنؼٍ اٷٰايض-دٴٌٌ٭ ٯانىنٍ-دٴٌٌ٭ اٷذهمح-دٰنني اٷرش٤ًح اإلًالمٌح-اٷذ٬ذٌّ اٷٰ٘ائٍ

 111 .................................................................................................................... األػٴاٺ

 112 ................... ق٣ىي ٯ٘ائٌح-اٷؼماًح اٷٰانىنٌح-اٷؼهاًح اٷٰ٘ائٌح-طناًح -طهائم قوٷٌح -طهًمح

 111 ..................................... اٷٌٸٜح اٷٰ٘ائٌح-ًتث اٷك٣ىي-ن٫ٙ اٷك٣ىي -نق اٷٰايض -اٷك٫ى٢

 110 ............ اٷٰانىن اٷذظاني-اٷٰانىن اٷتؼهي -اٷٰانىن اإلقاني -ٯانىن اإلطهاءاخ اٷظنائٌح -اٷٰانىن

 112 .................................... اٷٰانىن اٷكويل-اٷٰانىن اٷكًذىني -اٷٰانىن اٷظىي -اٷٰانىن اٷظنائٍ

 112 ............................ اٷٸىائؽ-ٯ٘اء مٌذ٤ظٹ -ٯانىن اٷ٤ٰىةاخ  -اٷـاْ اٷٰانىن -اٷٰانىن اٷ٤اٺ

 115 ........................... مؼٴمح األرسج - مؼٴمح اًذئنا٪ -اةذكائٌحمؼٴمح  -املؼرض-مؼرض اٷظٸٌح

 -مؼٴمح طىئٌح -مؼٴمح اٷنٰٙ )اٷذمٌٌى(  -مؼٴمح اٷ٤كٶ اٷكوٷٌح -املؼٴمح اٷظنائٌح اٷكوٷٌح

 111 .......................................................................................................... مؼٴمح رش٣ٌح

ٍ٣ِ ٣ٍِ اٷ٤اٺ )اٷنائث اٷ٤اٺ(-املكَّ  111 ........................................ من٠مح اٷ٬٤ى اٷكوٷٌح -مها٤٫ح -املكَّ

 111 ............................................................................................ ًمني ػاًمح-وٳٌٹ اٷنٌاةح

 111 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 اإلدارية املصطلحات

ايف  022 ...................................................... إؿالء ٛه٪-اإلػٔاء-اإلطهاءاخ اٷذأقًتٌح-األطه اإٗل

 022 ....................... اإلقانج ةاألهكا٪-إقانج اٷظىقج-اإلقانج ةاإلنذاض-إقانج األوماخ-إقانج األقاء-اإلقانج

 025 ............................................... اٷذ٬اٖو-د٤مٌم إقاني-دهٯٌح-اٷذكنًث-اٷذـٌٜٝ-االًذكامح

ٌ٭ -اٷذن٠ٌم-اٷذٰا٣ك ٬ٌٍاٷذٓى  021 ......... ق٣م ادـال اٷٰهان-اٷؼٴىمح اإلٷٴرتونٌح-اٷظىاء املاقي-اٷؼىا٫ى-اٷٟى

٬ٌٍ-ق٣م ٷىطٌذٍ ىب اٷٟى  021 اٷٌٸٜح اٷ٤ٸٌا )اإلقانج اٷ٤ٸٌا(-اٷٌالمح املهنٌح-اٷهُّودني-اٷهٯاةح اإلقانًح-اٷًه

ـٸَُّم اٷهوادث  021 ........... ةٌاناخٯا٣كج -اٷ٬ٌاق اإلقاني-اٷٔالػٌح-ُهاقج اٷظىقج اٷ٤املٌح-اٷ٬ِا٫ٌح-ًُ

٬ٌٍ-ٯٌاي األقاء-اٷٰىي اٷ٤امٸح  021 ..................................................... اٷالمهٳىًح –اٷٴاقن اٷٟى

ٍ٬ٌ  012 ............................ ٣ٰك اٷ٤مٹ-مٴا٫أج نهاًح اٷـكمح-ن٠م امل٤ٸىماخ اإلقانًح-املٌذٰتٹ اٷٟى
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 011 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 االقجصادية والججارية املصطلحات

 015 .................االًذشمان-اػذٌاٚ اٷنٰك األطنتٍ -اػذٴان-إطمايل اٷنادع املؼيل-إطمايل اٷكؿٹ اٷٰىمٍ

 011 ..................... االٯذٔاق املىاوي -اٯذٔاق اٷٌىٮ-االٯذٔاق -اإل٫الي-اإل٧هاٮ -دٔكًه  -اًذرياق 

 011 ............................. ائذمان-اإلن٬اٮ اٷؼٴىمٍ -اإلنذاطٌح-اٳذ٬اء لادٍ -اٳذذاب - االٯذٔاق اٷكويل

ن٤ََّح َٰ  011 ..........................................................ةىٷٌٔح اٷِؼن-اٷتىنٓح-اٷتنٵ اٷكويل-ةٜاٷح م

 011 ......................... دمىًٹ قويل-دِٰ٭-د٘ـم-دؼٸٌٹ مايل -دت٤ٌح اٯذٔاقًح  -ة٥ٌ ٣ىل املٴِى٪

 002 ....لمح ماٷٌح-قوٶ نامٌح-ق٣م ػٴىمٍ-ؿٝ اٷ٬ٰه-اٷـٔـٔح-اٷؼ٠ه االٯذٔاقي -ب طانيػٌا

 - اٷٌىٮ اٷٌىقاء-ًهم-ًنك -ًٸ٥ اًذهالٳٌح -٤ًه اٷرص٪-٤ًه اٷٌىٮ-نٳىق اٯذٔاقي

 001 ............................................................................................................. ًٌاًح ماٷٌح

٧ه٫ح  -٣ظى املٌىانٌح-اٷرضائث-ٓنكوٮ اٷنٰك اٷكويل-االطذما٣ٍ اٷ٘مان ٓنكوٮ-رشٳح ٯاة٘ح

 000 .......................................................................................................... اٷذظانج اٷكوٷٌح

 002 ...... من٠مح اٷذظانج اٷ٤املٌح -امل٘انةح -املهاةؼح-اٷٌٰمح اٷٌىٯٌح - اٷٰٜا٢ اٷ٤اٺ -اٷٰٜا٢ اٷـاْ 

 002 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 السياسية املصطلحات

 001 ....................................................................................... االًذتكاق-اد٬اٯٌح ٳامث ق٬ًٌك

 001 ..................................... االًذٰالٶ اٷمادٍ-اًذٰٜاب-اًذ٨الٶ اٷن٬ىل-اًذ٬ذاء - االًرتادٌظٌح

 001 ........ االنذـاةاخ-اإلمرباٛىنًح-األ٧ٸتٌح اٷٔامذح-إٓالغ ًٌايس -إًالٺ ًٌايس -إًٰاٚ اٷظنٌٌح

 022 .................................... ةهملان-لنائ٤ٌحةها٧مادٌح -ائذال٪ -أهٹ اٷؼٹ واٷ٤ٰك -انٰالب ٣ٌٴهي

 021 .............. دٔىًر-اٷذٌىًح اٷٌٌاًٌح-املظهمنيدٌٸٌم -دكاوٶ اٷٌٸٜح-اٷتريوٯهاٌٛح -اٷربودىٳىٶ

 020 ...................................... دى٫ٌٱ قويل-اٷذمشٌٹ اٷنٌتٍ-دٴنىٯهاٌٛح-د٬هٯح ٣نرصًح -اٷذ٤كقًح 

 022 ................................. ػهٳاخ ان٬ٔاٷٌح-طمهىنًح املىو-طما٣اخ اٷ٨٘ٝ -سىنج ةٌ٘اء -سىنج

 022 ....................................... ػٔانح ةهملانٌح -ػهًاخ ٣امح -ػهٳح مٰاومح -ػهٳح ٣كٺ االنؼٌاو

 025 ...... ػٴىمح درصً٭ األ٣ماٶ-ػٴىمح -اٷؼٰىٮ اٷٌٌاًٌح-املٔريػٱ دٰهًه -ػٱ اٷه٫ٙ )اٷ٬ٌذى(

 021 ..................................... قًذىن-قةٸىماًٌح -قائهج انذـاةٌح-ؿانٛح اٷٜهًٱ-اٷؼٸ٭ اٷٌٌايس

 021 ...................................................... اٷكوما-اٷكوٷح املكنٌح -اٷكوٷح-قٳذادىنًح-ق٣اًح ًٌاًٌح

 021 .............................................................. اٷرش٣ٌح -اٷٌٌاًح -اٷٌٌاقج-٬ًانج-قًمىٯهاٌٛح
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 021 ................................. اٷ٬هانٴى٫ىنٌح-اٷ٬اٌُح -٣ٌٔان مكنٍ  -اٷ٤اٷم اٷشاٷص-اٷٜاةىن اٷـامٍ

 022 .................................................................... ٫ٌكناٷٌح-٫ىىض ؿالٯح-اٷ٬ٔٹ ةني اٷٌٸٜاخ

 021 ......................................... املظاٷٍ املؼٸٌح )اٷتٸكًاخ(-ٳىن٬كناٷٌح -ٳىمنىٷص  -اٷٰىج اٷنا٣مح

 020 ......................................................... املٸَٴٌح اٷكًذىنًح -املٴانسٌح -امل٤انٗح -مظٸٍ األمن

 022 ................................................... املكنٍمن٠ماخ املظذم٥  -اٷٌمني  -اٷٌٌان -اٷهالٶ اٷ٤ٌٍِ

 022 ..................................................................................................................... اٷناوًح

 025 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 العسكرية املصطلحات

 021 ..................................... االًذـتاناخ اٷ٤ٌٴهًح-أنٳان ػهب -أػٴاٺ ٣ه٫ٌح-اػذالٶ ٣ٌٴهي

 052 ....... األمن اٷٰىمٍ-اإلمكاق )ةهي، وةؼهي، وطىي(-إ٣الن اٷؼهب -أًٸؼح اٷكمان اٷِامٹ - األرسي

 051 .......................... اٷظنكي املظهىٶ-طهائم ػهب-اٷظاًىي  -اٷذ٤تئح اٷ٤ٌٴهًح -دتاقٶ األرسي 

 050 ....................................األهٸٌح اٷؼهب-اٷؼهب اإلٷٌٴرتونٌح-ػهب االًذنىا٪ -اٷظٌّ اٷ٤ِتٍ 

 052 ............ اٷؼهب اٷٴٌمٌائٌح-ػهب اٷ٤ٔاةاخ -اٷؼهب اٷِامٸح-اٷؼهب اٷتٌىٷىطٌح -اٷؼهب اٷتانقج 

 052 ........................................... اٷؼهب اٷـا٬ٛح-اٷؼهب اٷنىوًح-اٷؼهب اٷن٬ٌٌح -ػهب اٷنظىٺ 

 055 ..........................................................................ػٸ٭ ٣ٌٴهي-ػٸ٭ اٷنادى -ػٰٹ أٷ٨اٺ 

 051 .......................... ًتاٮ اٷذٌٸؽ-ندتح ٣ٌٴهًح- قن٢ اٷظىًهج -ؿكمح ٣ٌٴهًح -٣ٌٴهًح  ػمٸح

 051 ................ املانًنى-اٷٴذٌتح-اٷن٠امٌح ٧ري اٷ٤ٌٴهًح اٷٰىاخ -اٷٰتح اٷؼكًكًح - ٌٛان ةكون ٛائهج

 051 ............................................................ مناونج ٣ٌٴهًح-املٸؼٱ اٷ٤ٌٴهي-مرسغ اٷ٤مٸٌاخ

 051 ..................................... نى٢ اٷٌالغ -مٌٸٌٌِا -مناٛٱ منىو٣ح اٷٌالغ، أو مظهقج من اٷٌالغ

 012 .................................................................................................... هكنح-نريان ٓكًٰح

 011 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 إعالمية واثصاالت املصطلحات

 015 ........................................................................ اإلؿهاض-األسري-االدٔاالخ-االدٔاٶ املتارش

 011 ............... اإللا٣ح اٷرسًح-اإللا٣اخ اٷـانطٌح-اإللا٣اخ األطنتٌح-أقواخ االدٔاٶ-أؿالٯٌاخ اإل٣الٺ 

 011 ...... اإل٣الٺ اٷكويل -اإل٣الٺ اإلًالمٍ-اإل٣الٺ-األًٸىب اٷٔؼ٬ٍ-أرسج اٷذؼهًه-اًرتطا٢ امل٤ٸىماخ

 011 ...................... أٯمان اٷتص املتارش-اال٫ذذاػٌح-اإل٣الن-اإل٣الٺ املٰاِوٺ-اإل٣الٺ اٷهٯمٍ )اإلٷٴرتونٍ(

ؼاء اٷ٤ٴيس  011 ................. اٷذؼهًه اإل٣المٍ -ةنٵ امل٤ٸىماخ-اٷربنامع اٷذ٬ا٣يل-اٷتؼص اإل٣المٍ -اإًل
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ك ٷٸٴذاب-اٷذـٌٜٝ اإل٣المٍ -اٷذؼٌٰٱ اٷٔؼ٬ٍ  ك  -اٷرتٯٌم اٷكويل املىػَّ اٷرتٯٌم اٷكويل املىػَّ

 012 .................................................................................... ٓؼ٬ٍةٌان  -درصًؽ -ٷٸكونًح

 011 ............................ اٷذىٷٌ٭ املىنذاض-دٴنىٷىطٌا االدٔاٶ-اٷذٰانًه اإلؿتانًح -اٷذ٤ٌٔك اإل٣المٍ 

 010 ...................................................... ػمٸح إ٣النٌح-ػمٸح إ٣المٌح-ػهًح اإل٣الٺ -ػهب األٯالٺ 

 012 ..................................................................... اٷهٯاةح -اٷك٣اًح اإل٣المٌح -اٷؼمٸح اٷٔؼ٬ٌح

 -)اٷرسق اإل٣المٍ(اٷٌٌنانًى -اٷٌٌاًاخ اإل٣المٌح -اٷٌٸٜح اٷهاة٤ح -نٯم اٷذىو٥ً اٷٌىمٍ

 012 ................................................................................................................. اٷِائ٤اخ

ـانطٌح-اٷٜت٤ح األوىل - اٷٔؼا٫ح اٷ٬ٔهاء-ُتٴح امل٤ٸىماخ اٷكوٷٌح  015 .............. ٣كق املذاة٤ني -اٷٜت٤ح اٷ

( -اٷٴانًٴادري  011 .................... املؤسهاخ -املٸؼٱ اٷٔؼ٬ٍ-املٜتف اٷٔؼ٬ٍ -اٷٸمٌاخ األؿريج: )اٷهدَى

 011 .............................................................................. وٳاالخ األنتاء اٷ٤املٌح -وٳاالخ األنتاء 

 011 .............................................................................................................. أهم املهاط٥ 

 اإللكرتونية والجقنية املصطلحات

 011 ............................................ اإلنرتنر-أمن امل٤ٸىماخ-االًذ٤ِان ٣ن ة٤ك-األن٬ُح اإلٷٴرتونٌح

 010 .................................................. اٷتٸىدىز-اٷربًك اإلٷٴرتونٍ-اٷربمظح-ةهاءج االؿرتا٢-أًٰىنح

 012 .. دٴنىٷىطٌا امل٤ٸىماخ-اٷذٌىٮ اإلٷٴرتونٍ-دهمٌى )د٬ِري(-اٷذؼىٶ اٷهٯمٍ-دشتٌر اٷربامع -ةنٵ اٷتٌاناخ 

ٌح-ؿكمح إٷٴرتونٌح-اٷذىٯ٥ٌ اإلٷٴرتونٍ -اٷذٴنىٷىطٌا   012 .................................. اٷماٳهج-اٷـٔٓى

ٹ االطذما٣ٍ -اٷؼاًىةٌح اٷِتٴح-ُتٴاخ االدٔاٶ-اٷكنقُح -اٷٌؼاةح اإلٷٴرتونٌح   015 ............ ُتٴاخ اٷذىٓا

 011 ............................................... ٷ٨ح اٷربمظح -ٯهٓان اٷؼاًىب -اٷ٬ريوي  -ُتٴح امل٤ٸىماخ

ٌ٭ اٷنْٔى املرتاةٜح  011 ...... امل٤اٷع -املكوناخ اإلٷٴرتونٌح -مؼهٲ ةؼص -مذ٬ٔؽ اٷىًث -ٷ٨ح دٓى

ٌٹ  -منذكي -املٴذتح اٷهٯمٌح  011 .. ن٠اٺ دؼكًك املىاٯ٥ -اٷنرش اإلٷٴرتونٍ-اٷنٌف االػذٌاٍٛ-من٬م دٓى

 011 ....................................................................... اٷىاي ٫اي -ن٠م امل٤ٸىماخ -ن٠اٺ د٨ٌِٹ 

 012 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 الطبية املصطلحات

ذظمادىٺ-اإلطهاٖ  012 .................................................................................. اًذٌٰاء-ااًل

 012 ........................................................ أمهاٖ وناسٌح-إ٣اٯح-أٛها٪ ٓنا٣ٌح-إ٤ًا٫اخ أوٷٌح

كو-أنٌمٌا-ان٬ٔاٶ اٷِتٴٌح-أنٌىٷني  015 .......................................................................... اإًل

 011 .............................................................. دٸٌٰؽ ٓنا٣ٍ -دٔٸث اٷرشاًني-اٷذرشًؽ-دـكًه
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 011 ................................................................... اٷكوايل-ؿٜأ ٛتٍ -اٷذهاب ٳتكي-دٸٌ٭ اٷٴتك

 011 ........................................................................... اٷرسٛان -ونا٣ح األ٣٘اء  -نًم اٷٰٸث

٢ -اٷٌٴهي  011 ..................................................................... اٷٜث اٷتكًٹ-٨ٗٝ اٷكٺ -اٷرصَّ

 222 .......................................... ٧ٌٌٹ اٷٴىل-٣كوي-اٷٜث اٷىٯائٍ -اٷٜث اٷنتىي -اٷٜث اٷرش٣ٍ

 221 .................................................................. م٘اق ػٌىي-املٔٹ -اٷٴىٷٌٌرتوٶ –اٷ٨ٌتىةح 

 220 .......................................................................... من٠مح اٷٔؼح اٷ٤املٌح -املنا٣ح –مالنًا 

 222 ..................................................................................وةاء -ههمىن-نٰٹ اٷكٺ -اٷنٰهي 

 222 ............................................................................................................... أهم املهاط٥

 225 ................................................................................................................. الفهرس

 

 

 

 

 


