
 املكانز ومنهجية ضبط املصطلحات يف اللغة العربية

 170 (6102 مربديش – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشص 

 

 المكانز ومنهجٌة ضبط المصطلحات فً اللغة العربٌة

 سمٌر ٌوسف الدبعً)*(

 )**(محمد علً العناسوة

 صلخالم



 يوسف الدبعيمسري  

 حممد علي العناسوة

 171   (6102 مربديش – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشص                       

Thesauri & Methodology of Terminology Control in 

Arabic Language 

Sameer aldebie 

Mohammad Ali Al- Anaswah 

Abstract  

The study shows the old and modern concepts and definitions of 

thesauri with reference to their different types, like specialized 

thesauri, micro thesauri as well as multilingual thesauri. Mentioning 

almost all the thesauri functions from input to processing up to 

retrieval, The study also explains the mean linguistic principles that 

usually building thesauri based on, suffixes and prefixes, Also, the 

study mentions the hieratical structure of thesauri with emphasis on 

(the index) which is the important tool to complete the final and 

successful form of any thesaurus, Presentation of main and most 

important experiences in building Arabic thesauri achieved by Arabic 

organization and libraries in the final part of the study. Keyword: 

Descriptors, non-descriptors, information, thesauri, terms, subject 

heading.   
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 :تمهٌد

 البحث: مشكلة-1
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3-5- 

 منهجٌة البحث: -4

 تحدٌد المصطلحات: -4

 



 يوسف الدبعيمسري  

 حممد علي العناسوة

 111   (6102 مربديش – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشص                       

 

 



 املكانز ومنهجية ضبط املصطلحات يف اللغة العربية

 111 (6102 مربديش – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشص 

Dictionary (VocabularyThesaurus

1- 

2- 

 
Thesaurus

Thesaurus

 
 الحدٌثة للمكنز: المصطلحات

Thesaurus
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 أنواع المكانز:  -6
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المكانز المتخصصة - -1

Test Thesaurs

Unesco Thesaurus

Micro Thosaurusالمكانز المصغرة - -2

Rootمكانز أحادٌة اللغة - -3
BSI

UNBISددة اللغات مثل:مكانز متع 

 -وظائف المكنز: -7
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Data BaseResearch

Recall

Free Text

 
 -تعددت وظائف المكانز، إذ منها ما ٌلً: 

Inputعملٌة اإلدخال -1-7
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(processingالمعالجة ) -2-7

Outputعملٌة اإلخراج -3-7

 األسس اللغوٌة إلعداد المكانز: -8

Lexical Units

Lexical entrees

Dscriptions 
Equivalent Terms 

  
  

  -:وفٌما ٌلً تفصٌل لهذه األسس 
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الواصفات:

 كلمة أو كلمات                        

Subject Headings
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الواصفة المقننة:

 الواصفات ذات الشٌوع الكبٌر:

الواصفة المفردة:

الواصفات أو الواصفة المركبة:
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:(Equivalent Termsالمصطلحات المتساوٌة أو المتكافئة )
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 ومن أهم حاالت الترادف اللغوي:

الترادف بالتهجئة واإلمالء:

الترادف بٌن المصطلح األصٌل والمصطلح الدخٌل:

الترادف الناتج عن تطور اللغة:

الترادف بٌن العامٌة والفصحى: –

 
)أو أشباه المترادفات(: المترادفات التوثٌقٌة 

 

 رمح
 خنجر
 سيف

1 
1 
1 

سالح 
 أبيض

1 
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الزوائد وهً السوابق واللواحق: -2-8-3

الكلمات الوسٌطة: -2-8-4

العالقات الداللٌة بٌن الواصفات: -2-8-5

Use
Used for Terms

عالقات التساوي والتكافؤ: أوالً: 
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Hierarchical relationالعالقة الهرمٌة:ثانٌاً: 

1- Broader Term: B.T
2- Narrower Term N.T. 

 Associative relationعالقة القرابة أو الترابط: ثالثاً: 

Related Term R.T.
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 لح أضٌق: م ض =  نباتات شوكٌة مصط

 مصطلح أضٌق: م ض = الورد
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1- 

2- 

3- 

العالقات الوجهٌة:رابعاً: 
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 -لغات المكانز ومجاالتها: -9
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  -:منهجٌة ضبط المصطلحات وحجمها -11

 

  

 -:مكنزالطرٌقة بناء متن  -11
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 نموذج جزئً من هٌكلة هرمٌة 

 نموذج هٌكلٌة كاملة المصطلحات

حرية 
 سياسية 

حرية  حرية 
 شخصية 

 حرية مدنية 

تقرير المصير بداًل من حق تقرير 
 المصير  

 حماية سياسية   

 حقوق االنسان 
 حق الثقافة  

 حق العمل  حق التعميم  
حرية الرأي بداًل من حرية 

 حرية الفكر  التعبير 
 حرية العقيدة 
 حرية الكممة 

 حرية التعميم  حرية المشاركة 
حرية الصحافة بداًل من صحافة 

 حرة 
حرية  االعالم بداًل من اعالم 

 حر
 حرية  التجميع

 التظاهرحرية  
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 -طرٌقة بناء كشافات ذات صلة بالمكنز: -12

 

  
 

 
الجهود العربٌة فً بناء المكانز:  -13

()
 

 Marcothesaurus 

مكنز الجامعة / مركز التوثٌق والمعلومات فً األمانة العامة لجامعة الدول  -13-1

UNBIS مج:  2. 1987العربٌة . تونس: المركز، 
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. 1988المؤسسة،  –طنجة  –مكنز العمل / المؤسسة العربٌة للتشغٌل  -13-2

 ILO Thseaurus مج: 2
(Macrothesaurus) 

 Kwoc Index 
 

المكنز العربً لعلوم األرض / المنظمة العربٌة للثروة المعدنٌة . الرباط:  -13-3

م:  1988المنظمة، 

المكنز السكانً متعدد اللغات / وحدة الدراسات السكانٌة فً األمانة العامة  -13-4

 م:  1988لجامعة الدول العربٌة . تونس: الوحدة، 
Population Multilingual Thesaurus (PMT) 

 1991مكنز المٌاه الددولً / مركدز أنشدطة صدحة البٌئدة . عمدان: المركدز،  -13-5

 (Interwater Thesaurus م: 
 (IRC

منظمددة األيذٌدة والزراعددة  مكندز أجروفددوم: مكندز المصددطلحات الزراعٌدة / -13-6

م:  1993الدولٌدة التابعددة ل مددم للمتحددة رومددا: المنظمددة، 

 Agrovoc 
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مكنز البنم اإلسالمً للتنمٌة / البنم اإلسالمً للتنمٌة . جدة: البنم،  -13-7

م:  1993

 
Macrotheaurus OECD 

CDS/SISI

مكنز الفٌصل / مركز الملم فٌصل للبحوث والدراسات اإلسالمٌة.  -13-8

م: 1994 الـرٌاض: المركـز،

والعلوم /  المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافـة والعلـوم  مكنز التربٌة والثقافة -13-9

م:  1995 -م  1994. تـونس: المنظمة، 



 املكانز ومنهجية ضبط املصطلحات يف اللغة العربية

 111 (6102 مربديش – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشص 

المكنز الموسع / مؤسسة عبد الحمٌد شومان، مركز جمعة الماجد للثقافة  -13-11

م:  1996والتراث. بلدٌة دبً . عمان: مؤسسة عبد الحمٌد شومان، 

م:  1997: البلدٌة، 2مكنز األرشٌف / بلدٌة دبً . ط  -13-11

 
CDS/ISIS

 المحاوالت األخرى: -13-12

 
Macrothesaurus 
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 Root
 Root 

 MASS COMMUNCATION العربي: هذا مكنز صغير مبني على مكنز 

 :نتائج البحث -14

 -إلى عدد من النتائج والتوصٌات فكان من أهمها ما ٌلً : خلص هذا البحث
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 التوصٌات : -15
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