
 ةــــدمـــــقـم
 أويضم ىذا املعجم الكلمات العربية املعاصرة الواردة يف نصوص متنوعة كتبت داخل ىذه البالد 

 خارجها. وأىم املصادر اليت وردت فيها ىذه النصوص ىي ما يلي:

مواد التدريس املقررة يف املواضيع املختلفة ابتداء من الصف ، اجملالت الثقافية، واألسبوعيةاجلرائد اليومية 
 مواد التدريس املستعملة يف الكليات واجلامعات يف موضوع اللغة العربية، وانتهاء بالصف الثاين عشر األول

من شعر وقصة ورواية  األديب اإلبداعكتب باإلضافة إىل   األديبكتب النقد والبحث ،  واحلضارة اإلسالمية
 ية.ومسرح

ا من الكلمات الًتاثية اليت وردت يف نصوص تراثية ما ا كبي  املعجم عدد   ىل جانب ىذه الكلمات يضم  وإ
 .األدبية والبحوثزالت مستعملة حىت اليوم، سواء يف مواد التدريس أو يف النقد 

صلها، وذلك هبدف التسهيل على كل راغب يف عجم حبسب صيغ الكلمات وليس حبسب أب ىذا املت  ر  
ثر آ. و اا وافي  رحت شرح  هلا، مث ش   اإبراز  ، األمحراملدخل( باللون  أيراد شرحها )تبت املادة اليت ي  استعمالو. وقد ك  

 .واإلفادةها مشكولة شكال تاما، هبدف التدقيق ها وشروحها كل  ه كل  ن تكون مواد  أواضعو ىذا املعجم 

جملمع اللغة  الوسيطاملعجم ، يف اللغة واألعالم بصورة أساسية على املعاجم التالية: املنجدوقد اعتمدنا 
، كما أفدنا يف حاالت عديدة مما ورد يف املعاجم التالية: لسان جلوزيف إلياس رواجملاين املصو   العربية بالقاىرة

لبستاين والقاموس احمليط بطرس ايط لڤي، حميط احمل معجم اللغة العربية املعاصرة هلانس، البن منظور العرب
 ، تاج اللغة وصحاح العربية للجوىري.يللفيوز آباد

 التفاصيل التالية عن مواده: بإيرادوقد انفرد ىذا املعجم 
 اسم مفرد مؤنث -: اسم مفرد مذكر اآلتيةواحد من التحديدات  أوالا ورد بعدىا ذا كانت املادة امسإ- 

 اسم مجع. - (إفرادياسم جنس )واملقصود: اسم جنس  - اسم جنس مجعي
حرف اجلذر إن كان عريب األصل، وإال أشي إىل أنو من أصل غي عريب، أو وردت ثالث أمث تاله ذكر 

 قط.ن
 مث تال ىذا ذكر اجلمع مسبوقا حبرف: ج.

 فعل  -ثالثي مزيد فعل -: فعل ثالثي جمرداآلتيةحد التحديدات أ أوالذا كانت املادة فعال ورد بعدىا إ
 ، مث مصدره.وأمرهحرف اجلذر، وبعدىا مضارع الفعل مث تاله ذكر أ فعل رباعي مزيد. -رباعي جمرد

 حد التحديدين التاليني: حرف مبٌت، حرف معٌت.إذا كانت املادة حرفا ورد بعدىا أ 
 



 
 
 مادة املفرد  إىلاالسم بعد ىذا  أشيوملفرده يف املعجم مادة مستقلة،  ،ذا كان االسم يف صيغة اجلمعإ

 بالشكل التايل:
 : صيغة املفرد. ر  صيغة اجلمع: 

 وعلى سبيل املثال:
 : كتاب ر  : ب  ت  ك  
 ل استعمالو:ة اليت تساعد على فهم خطة ىذا املعجم وتسه  يف ما يلي بعض املالحظات اهلام  و 
ىذا  إعدادوقد ترك تقدير احلاجة للمشاركني يف ، احلاجة عند إالعلى املواد املشروحة  أمثلةمل ترد  -

 املعجم.
الصيغة نفسها يف  إليرادا ا كافي  اختالف يف التفاصيل الواردة بعد املادة، مهما كان، سبب   أي  رب اعت   -

 مادة جديدة.
 بق بكلمة "حرف".ذا س  إ إالا ــــ  رب كل حرف من حروف املباين مؤنثاعت   -
الكلمات الواردة ضمن النصوص  إالمفردىا  إىليف اجلموع املشار  أوترد يف املواد املشروحة  مل -

 املستعملة.
ًتط وروده يف تلك النصوص. من ىنا فقد وردت يف ش  ما ورد يف التفاصيل بعد املادة فلم ي   أما

 النصوصن ترد يف أ، دون لألفعال واألمروبعض املصادر وصيغ املضارع  األمساءالتفاصيل بعض مجوع 
على املعاجم وكتب  واألمراملذكورة. وقد اعتمد واضعو املعجم يف ىذه اجلموع واملصادر وصيغ املضارع 

 اللغة.
  يف  إالنو مل يذكر، إف ،املنتهي منو بالتاء املادة باستثناءخر آاملؤنث من االسم املذكر املفرد مذكور يف

 مواضع خاصة توجب ذكره.
 ة.خر املادآبني قوسني كبيين يف  اسم اجلنس اجلمعي مذكور املفرد من 
 

دعم ىذا اجلهد الكبي، ولكل من أسهم وإلدارهتا على  أكادميية القامسيلرئيس  وبعد، فالشكر موصول
 ذكر منهم الربوفيسور خليل عثامنة والدكتور مسي كتاين. ص بالبالرأي والتوصيات واملراجعة، خن

 
 القاموسطاقم  

 القامسي للغة العربية جممع 


