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أللفاظ اجلموع الدالة على مجاعة هدفت هذه الدراسة إىل حبث النظم الرتكييب والداليل 
من الناس؛ دون أن يكون هلا مفرد من لفظها؛ من خالل تتبع سياقاهتا ومتصاحبتها، وبيان 

 داللتها اإلجيابية والسلبية واحملايدة. 
 

وتعتمد هذه الدراسة على التالزم واملصاحبة؛ ابعتبارمها وسيلة من وسائل تفسري املعىن 
د مصاحبة كلمات ألخرى، وأن لكل كلمة معدالا خاصاا ملا يتالزم معها،  املعجمي، وأن اللغة حتد   

أو يصحبها من كلمات، وابلتايل ميكن التنبؤ ابلكلمات اليت تتصاحب مع كلمات أخرى، كما  
 ميكن رصد الرتاكيب اليت أتيت فيها هذه األلفاظ. 

 

لغوية حمددة   واعتمدت الدراسة على منهج املدوانت، الذي ينطلق فيه البحث من قضية
على    اوقام بتفسريها وحتليلها معتمدا   ،ابفرتاضات، وفرضيات، وأسئلة حبثية قامت يف ذهن الباحث 

ما ميكن مالحظته من مسائل لغوية وصرفية وتركيبية وداللية  ن  النصوص الرقمية يف املدونة، ودو  
 وسياقية. 

 

دون أن يكون هلا  ؛مثانني لفظة دالة على مجاعة من الناسأكثر من وقد عاجل الباحث 
أثبت ما ورد يف معجم لسان العرب حوهلا، واستعرض معاجلتها يف معجم اللغة  و مفرد من لفظها،  

باحث عشرات السياقات يف مدونيت: ابركنسون واملدونة العربية، لكل  العربية املعاصرة، مث تتبع ال
جوانب االتفاق واالختالف بني حضور تلك األلفاظ يف   س  لفظة من تلك األلفاظ، وتلم  

ا ابالعتبار أن أغلب تلك   ة كثرية. يأتيت يف صور تركيبية ودالل  األلفاظاملعجمني واملدونتني، آخذا
 

هجني الكم ي والنوعي؛ وبرز املنهج الكمي يف إحصاء الرتاكيب  ج الباحث بني املنمز وقد  
اليت أتيت فيها تلك األلفاظ مع متصاحبتها وسياقاهتا، كما برز يف إحصاء الدالالت اليت متيل  



إليها تلك األلفاظ. وظهر املنهج النوعي من خالل دراسة األساليب والدالالت واملعاين، اليت 
 على السلب أو احلياد.  الدالةالسياقات الدالة اإلجياب والسياقات  تغطيها تلك األلفاظ، وإبراز

 

وأبرز ما تقدمه هذه الدراسة يتمثل يف تطبيق مفهومي النظم الداليل والتفضيل الداليل  
على بعض ألفاظ اللغة العربية )ألفاظ اجلموع اليت ال مفرد هلا من لفظها( وهي دعوة للتوسع يف  

هنا دعوة ملؤلفي املعاجم العربية، والقائمني عليها؛ لألخذ هبذين  مثل هذه املعاجلات، كما أ
 املفهومني واصطحاهبما عند أتليف املعاجم، أو إعادة طباعتها.
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The purpose of this study is to investigate the syntactic and semantic systems for plurals 
indicating a group of people, without having a singular from Its own;This study relies on 
correlation and accompanying; as a means of interpreting the lexical meaning, and that 
the language determines the accompanying words to another, and that each word has a 
special rate associated with, or accompanying words, and therefore can predict the words 
that accompany with other words, and can monitor the structures In which these words 
come. 
 
 

The study relied on corpus websites, in which the research proceeds from a specific 
linguistic issue with assumptions, hypotheses, and research questions that the researcher 
has in mind, interpreted and analyzed based on the digital texts in the corpus, and noted 
what can be observed from the linguistic, morphological, syntactic, semantic and 
contextual issues. 

  

The researcher has dealt with more than eighty words indicating a group of people; 
without having a singular from Its own, and proved what is contained in ' Lesan Al- Arab' 
, and reviewed the treatment in 'Mojam Allugah Al-Arabya Almoasera' , and then the 
researcher followed dozens of contexts in corpora : Parkinson and the Arab corpus, For 
each of these words, and touches the aspects of agreement and the difference between the 
presence of those words in the lexicons and blogs, taking into account that most of those 
words come in many synthetic and semantic images. 

 

The researcher blended the quantitative and qualitative approaches; the quantitative 
approach emerged in counting the structures in which these terms come with their 
attributes and contexts. The qualitative approach emerged through the study of methods, 



connotations and meanings, which are covered by these terms, and highlight the contexts 
of positive function and contexts indicating the negation or neutrality. 

 

The most prominent of this study is the application of the concepts of semantic systems 
and semantic preference on some of the words of the Arabic language ( plurals that not 
having a singular from Its own), a call for the expansion of such treatments, as it is an 
invitation to the authors of Arabic dictionaries, and those based on them; When 
composing or reprinting dictionaries 
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