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 باللغة العربية مستخلص الدراسة
 عمر مختار ألحمد المعاصرة العربية اللغة معجم في التفكير أفعال

 داللية( )دراسة 
 سلوى فيصل مناور المطيري

العربية المعاصرة ألحمد  بدراسة )أفعال التفكير في معجم اللغةيُعىن هذا البحث 
، وحترير املعجمتتبعها ومجعها من عملت الباحثة على حيث ، دراسة داللية( عمر مختار

نظرية احلقول الداللية، وقامت بتحليلها واكتشاف أهم ل ا  صنفت حقوهلا طبق معانيها، مث
ية، وتبيني أصول لم كل حقل باالعتماد على نظرية املكونات الدالس  ق  املالمح الداللية اليت ت ُ 

 مفردات هذه احلقول واستعماالهتا.
 ، مكونا  : متهيدا  الفصل األولجاء ف يف مقدمة وأربعة فصول وخامتة، جاء البحثوقد 
املبحث األول عن مفهوم نظرية احلقول الداللية، واملبحث الثاين عن  مباحث: من ثالثة

 واملدونة. املفهومالتحليل التكويين، واملبحث الثالث عن أفعال التفكري 
إىل ثالثة  عمر وُصن  ف ت أفعال التفكري يف معجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خمتار

 حقول داللية رئيسية. 
احلقل الداليل األول وهو عن األفعال الدالة على وظائف العقل  الفصل الثانيتضمن و 

 الذهنية، ويتكون من مثانية حقول داللية فرعية، وهي:
األفعال -3األفعال الدالة على العلم واملعرفة. -2ل الدالة على التفكري. األفعا -1

على األفعال الدالة -5احلفظ. على األفعال الدالة  -4الدالة على التصور واخليال. 
األفعال -8األفعال الدالة على الشك. -7األفعال الدالة على التصنيف. -6اإلحصاء. 

 الفهم.على الدالة 
احلقل الداليل الثاين وهو األفعال الدالة على عيوب التفكري،  الثالفصل الثويتضمن 
 حقول داللية فرعية، وهي: ةويتكون من ست

األفعال -3األفعال الدالة على النسيان. -2األفعال الدالة على جمانبة الصواب. -1
-5األفعال الدالة على زوال آلة التفكري )العقل(. -4الدالة على كثرة الكالم واخلطأ فيه. 
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األفعال الدالة على اضطراب -6علة نقص وضعف آلة التفكري )العقل(. على األفعال الدالة 
 التفكري.

احلقل الداليل الثالث وهو األفعال الدالة على مزايا التفكري،  الفصل الرابع ويتضمن
 حقول فرعية، وهي: ةويتكون من ست

األفعال الدالة على -3األفعال الدالة على الدهاء -2بداع. األفعال الدالة على اإل-1
فعال الدالة األ-6الفصاحة. على ة األفعال الدال-5األفعال الدالة على الرزانة. -4احلكمة. 

 تقان.على اإل
املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة األفعال، وخلصت إىل نتائج من  واعتمدت الباحثة

 هذه من الدراسة أحصت وقد ،العربية اللغة يف التفكري على الدالة األفعال أمهها: كثرة
 تسعة منها فعال ،( عشر وتسعة مئة( )املعاصرة العربية اللغة معجم) يف وردت اليت األفعال
 التفكري، مزايا على دالة فعال   وعشرون وثالثة على وظائف العقل الذهنية، دالة فعال   وأربعون
 .عيوب التفكري على دالة فعال   وأربعون وسبعة
 أفعال تربط اليت العالقات تتفاوتو حسية.  التفكري من أصول أفعال معظم عر  ف  ت   و 
 الداللية، املالمح بتغري تتغري العالقات هذه أن كما واالشتمال، الرتادف بني ما التفكري
 وقوعا . األكثر هي االشتمال عالقة وكانت

 من ذلك يف ملا أخرى، جماالت يف احلقول الداللية بدراسة بالعناية وأوصت الباحثة
 هذه اشتقاق أصول تبيني من أيضا   فيه وملا مستقلة، رسالة يف موضوعيا   املتناسبة األلفاظ مجع

 تطورها نيوتبي األلفاظ هذه إيضاح من ذلك يف وما بينها، الداللية والعالقات األلفاظ
 .بينها الداللية والعالقات
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Abstract 

 

       This research aims at studying (Thinking Verbs in The 

Contemporary Arabic Language Lexicon of Ahmed Mokhtar Omar, A 

Semantic Study). The researcher traced and compiled these verbs from 

The Contemporary Arabic Language Lexicon of Ahmed Mokhtar Omar, 

then redacted and categorized their fields according to the semantic fields 

theory. The researcher analyzed and identified the most prominent 

semantic features, that categorize each field based on the theory of 

semantic components; and revealed etymology and usages of these fields' 

vocabularies.   

 
     The research consists of an introduction, four chapters and a 

conclusion. Chapter (1): consists of a preamble of (3) three sections; 

section1: The concept of the Semantic Fields. Section 2: The Formative 

Analysis. Section 3: Thinking verbs both connoted and denoted.     
 

      The Contemporary Arabic Language Lexicon of Ahmed Mokhtar 

Omar categorizes Thinking Verbs into three (3) main semantic fields: 

Chapter (2) includes the first semantic field; verbs denote Intellectual 

Functions of the brain. This field consists of (8) sub- fields:  

1) verbs denote thinking; 2) verbs denote knowledge and cognition; 3) 

verbs denote conceptualization and imagination; 4) verbs denote 

memorization; 5) verbs denote computing; 6) verbs denote classification; 

7) verbs denote uncertainty; 8) verbs denote understanding. 

 
     Chapter( 3) contains the second semantic field; of verbs denote 

thinking defects, which consists of (6) sub- fields:   

1) verbs denote non-rationality; 2) verbs denote forgetting; 3) verbs 

denote over- speech and tongue slips; 4) verbs denote losing thinking 

organ (mind); 5) verbs denote deficiency and malfunction of thinking 

organ (mind); 6) verbs denote thinking disorder.     
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      Chapter (4) contains the third semantic field of verbs denote 

thinking advantages. This field consists of (3) sub- fields:  

1) verbs denote creativity; 2) verbs denote wiliness; 

3) verbs denote sageness; 4) verbs denote sedateness;  

5) verbs denote eloquence; 6) verbs denote mastery.  

     

     The researcher used the Descriptive Analytical Approach in 

examining the verbs. Eventually, the study concluded to a number of 

findings: abundancy of thinking verbs in Arabic Language; the study has 

counted these verbs (119) included in The Contemporary Arabic 

Language Lexicon. These verbs are categorized as: (49) verbs of 

intellectual function of the brain, (23) verbs of thinking advantages, (47) 

verbs of thinking deficiency. Most of thinking verbs are derived from 

sensory origins. The relationships among verbs of thinking vary from 

synonymity to inclusion. These relationships change as semantic features 

change. It is found that inclusion is the most frequent.     

 
       The researcher recommended: considering to study the semantic 

fields of other areas; as this may result in grouping vocabularies with 

proportional themes in an independent thesis. It also could trace and show 

these vocabularies etymology and their semantic relationships. 
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 أ اإلهداء

 ب الشكر والتقدير 
 ج باللغة العربية مستخلص الدراسة

 1 المقدمة
 4 مشكلة الدراسة: -

 4 أهمية الدراسة: -

 5 أسئلة الدراسة -

 5 أهداف الدراسة: -

 5 :الدراسة حدود -
 5 دراسة:مصطلحات ال -
 6 الدراسات السابقة: -
 11 منهجية الدراسة: -
 11 فصول الدراسة: -

 الفصل األول
 تمهيد 

16 

 17  الداللية. الحقول نظرية مفهوم: األول المبحث
 17 تعريف نظرية احلقول الداللية: املطلب األول

 13 نشأة نظرية احلقول الداللية: ملطلب الثاينا
 31 ء الغرب يف نشأة وتطور نظرية احلقول الدالليةاملطلب الثالث: جهود علما

 38 .التكويني التحليل: الثاني المبحث
 38 املطلب األول: مفهوم نظرية التحليل التكويين

 41 املطلب الثاين نشأة نظرية التحليل التكويين
 51 كوينيةتة لتحديد العناصر الياخلطوات اإلجرائالثالث  املطلب
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 57 سس اليت يقوم عليها التحليل التكوييناألاملطلب الرابع 
 61 والمدونة. المفهوم التفكير أفعال: الثالث المبحث

 61 املطلب األول: مفهوم أفعال التفكري
 67 املعاصرةمعجم اللغة العربية املطلب الثاين  

 71 تقسيم أفعال التفكري وفق نظرية احلقول: املطلب الثالث
 الفصل الثاني

 ير الدالة على وظائف العقل الذهنيةأفعال التفك
77 

 78 المبحث األول: األفعال الدالة على التفكير. 
 78 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على التفكري

 83 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على التفكري
 84  المبحث الثاني: األفعال الدالة على العلم والمعرفة.

 84 ملطلب األول: معاين األفعال الدالة على العلم واملعرفةا 
 91 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على العلم واملعرفة

  95 المبحث الثالث: األفعال الدالة على التصور والخيال.
 95 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على التصور واخليال

 144 التحليل التكويين لألفعال الدالة على التصور واخليالاملطلب الثاين:  
 141  المبحث الرابع: األفعال الدالة على الحفظ.
 141 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على احلفظ

 146 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على احلفظ 
 147 ءالمبحث الخامس: األفعال الدالة على اإلحصا
 147 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على اإلحصاء

 111 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على اإلحصاء 
 111  .على التصنيف الدالة المبحث السادس: األفعال

 111 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على التصنيف
 115  لألفعال الدالة على التصنيفاملطلب الثاين: التحليل التكويين 

 116 .الشك على الدالة المبحث السابع: األفعال
 116 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على الشك



8 

 

 117 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على الشك 
 136 .الفهم على الدالة األفعال: الثامن المبحث

 136 األفعال الدالة على الفهماملطلب األول: معاين 
 149 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على الفهم 

 الفصل الثالث
 األفعال الدالة على عيوب التفكير  

164 

 161 .المبحث األول: األفعال الدالة على مجانبة الصواب
 161 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على جمانبة الصواب.

 167 جمانبة الصواب. على املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة 
 168 المبحث الثاني: األفعال الدالة على النسيان.
 168 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على النسيان

 175 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على النسيان 
 177 فعال الدالة على كثرة الكالم والخطأ فيهالمبحث الثالث: األ

 177 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على كثرة الكالم واخلطأ فيه
 181 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على كثرة الكالم واخلطأ فيه 

 183 المبحث الرابع: األفعال الدالة على زوال آلة التفكير )العقل(.
 183 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على  زوال آلة التفكري )العقل(.

املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على  زوال آلة التفكري  
 )العقل(.

193 

المبحــــث الخــــامس: األفعـــــال الدالــــة علـــــى نقــــص )ضـــــعف( فــــي آلـــــة 
 التفكير )العقل(.

195 

نقص )ضعف( يف آلة التفكري  الدالة علىاألول: معاين األفعال املطلب 
 )العقل(.

195 

نقص )ضعف( يف آلة  ليل التكويين لألفعال الدالة علىاملطلب الثاين: التح 
 التفكري )العقل(.

114 

 117 المبحث السادس: األفعال الدالة على اضطراب في التفكير.
 117 اضطراب يف التفكري. األول: معاين األفعال الدالة على املطلب
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 134 اضطراب يف التفكري. كويين لألفعال الدالة علىاملطلب الثاين: التحليل الت 
 الفصل الرابع

 األفعال الدالة على مزايا التفكير

135 

 136 المبحث األول: األفعال الدالة على اإلبداع.
 136 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على اإلبداع

 146 التكويين لألفعال الدالة على  اإلبداعاملطلب الثاين: التحليل  
  141 المبحث الثاني: األفعال الدالة على الدهاء.

 141 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على الدهاء
 146 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على  الدهاء 

 147 المبحث الثالث: األفعال الدالة  على الحكمة.
 147 طلب األول: معاين األفعال الدالة على احلكمةامل
 149 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على احلكمة 

 154 المبحث الرابع: األفعال الدالة على  الرزانة.
 154 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على الرزانة

 155 لدالة على الرزانةاملطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال ا 
 156 المبحث الخامس: األفعال الدالة  على الفصاحة.

 156 املطلب األول: معاين األفعال الدالة على الفصاحة
 163 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على الفصاحة 

 164 المبحث السادس: األفعال الدالة على اإلتقان.
 164 األفعال الدالة على اإلتقان املطلب األول: معاين

 169 املطلب الثاين: التحليل التكويين لألفعال الدالة على اإلتقان 
 174 الخاتمة
 171 المراجع
 179 الفهرس


