
  

  

  

  

  ملخص

  لمصطلحات  للشعبة العربیةاحول أنشطة لجنة  

  
وقد اقترح بعض أعضاء اللجنة . لقد تم خالل المؤتمر العربي الخامس مراجعة تركیبة لجان الشعبة العربیة  بما فیھا لجنة المصطلحات

  :اآلتي أن تشمل أشغال اللجنة

بعض ، وقد تم في الغرض صیاغة مقترحات  للمسمیات الجغرافیةجعة معجم المصطلحات لفریق خبراء األمم المتحدة امر -
 .2011التي انعقدت بفیانا  ونوتقدیمھا خالل الدورة السادسة والعشراء العرب الخبر

 )لم ینجز بعد(إنجاز مفتاح خریطة موحد للخرائط العربیة  -
دول عربیة وھي األردن ومصر  5ھو بصدد اإلنجاز وشاركت فیھ إلى حد اآلن ( موحد للمصطلحاتإنجاز معجم عربي  -

  ).وفلسطین والسودان وتونس

  

  

  

  المھندسة  نعیمة فریحة  

 المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد

  كاھیة مدیر اإلنتاج الخرائطي

 +333 761 71 216: الھاتف

 890 760 71 216+: الفاكس

www.cnct.nat.tn  
naima_fri@yahoo.fr  

cnt.dg@cnt.nat.tn  
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  تقریر

  مصطلحات  للالشعبة العربیة لجنة  حول أشغال 

 

   :التي أصبحت تركیبتھا كاآلتي المصطلحاتتم خالل المؤتمر العربي الخامس مراجعة تركیبة لجان الشعبة العربیة  بما فیھا لجنة لقد 

   

  ، رئیسة)تونس(نعیمة فریحة 

  ، نائب رئیس)األردن(ابراھیم الجابر

  ، مقرر )لیبیا(علي علي سعد 

  ، عضو)السعودیة العربیة(أسعد عبده 

  ، عضو)األردن(إبراھیم الزقرطي 

  ، عضو)األردن(محمود الملكاوي 

  ، عضو) مصر(إیمان العریبي 

  ، عضو)العربیة السعودیة(شد محمد الرا

  ،عضو )العربیة السعودیة(محمد الشھراني 

  ، عضو)لبنان(عبد هللا الریحاني 

  ، عضو)لیبیا(جمال شعبان أبو عین 

  

  :النقاط التالیةوبعد التشاور مع السید نائب رئیس اللجنة تم االتفاق على أن تشمل أشغال اللجنة 

 اءاألمم المتحدة للمسمیات الجغرافیة ، وقد تم في الغرض صیاغة مقترحات الخبرمراجعة معجم المصطلحات لفریق خبراء  -
 .2011ن التي انعقدت بفیانا ووتقدیمھا خالل الدورة السادسة والعشر

 )لم ینجز بعد(إنجاز مفتاح خریطة موحد للخرائط العربیة  -
 . إنجاز معجم عربي موحد للمصطلحات -

األردن ومصر وفلسطین والسودان وتونس بتقدیم ملفات حول  :خبراء الدول التالیةوبخصوص النقطة األخیرة، قام كل من 
ونرى أمثلة لذلك . التحیین وجبالمصطلحات المترادفة والمستعملة ببلدانھم مع العلم وأن ھذه المعطیات مازالت غیر كاملة وتست

  :بالجداول التالیة

 

 

 

 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  :مصر

 نوعھا الصنف الطبقة

 مضلع محافظة حدود اداریة

 مضلع مركز حدود اداریة

 مضلع قسم حدود اداریة

 مضلع شیاخة حدود اداریة

 مضلع مدینة حدود اداریة

 مضلع قریة حدود اداریة

 مضلع عزبة حدود اداریة

 مضلع كفر حدود اداریة

  

  :األردن

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

كما قدم الخبراء من األردن نسخة من البحث للدكتور ابراھیم الزقرطي حول األسماء المترادفات المستعملة على الخرائط األردنیة 
   :والترابط بینھما، كما ھو مبین باألمثلة التالیةباللغة العربیة األصلیة وباللھجة األردنیة  ومعانیھا، 1/1000.000و 1/500.000

  المصطلح  المعنى

 آثار   

 )أراضي ( أَْرض   

راَحة    إْستِ

 إْسكان  

 )بِیار بیر، آیار ، ( بِْئر   

ْحر    بَ

 )أبراج ( بُْرج   

ْرَكة     )بَِرك ( بِ
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  :فلسطین

  

  

  :السودان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصطلح  المعنى

  :أرضیة  مساحة معینة من األرض، إما أن تكون مدكوكة، أو مبلطة أو ممدودة  

في الموقع على شكل بقایا أعمده أو أجزاء من حجر أو رخام اسطواني الشكل، یظھر 
  األعمدة متناثرة

 :أعمدة   

ھو مساحة مستطیلة الشكل مغلقة من ثالث جھات، وأما الجھة الرابعة فتكون مفتوحة 
وسقف اإلیوان عادة قبو متقاطع وأحیاناً یكون مستوي، . بعقد على ساحة مكشوفة

  .األرضیات في المبنىوأرضیة اإلیوان تكون أعلى من مستوى بقیة 

 :إیوان

 : استیطان مؤقت  .        دالئل موجودة على السطح تدل على نشاط إنساني مؤقت في منطقھ  معینھ

خزان للمیاه یبنى في األرض لحفظ المیاه، ولفوھتھ خرزة من الرخام أو الحجر، 
  .ویغطى أحیاناً بقباب ضحلة   أو قبو

 صھریج/بئر

. المحمولة على دعامات وغالباً ما تكون الدعامات على طرفي العقودسلسلة من العقود 
وإذا كانت العقود حاملة قناة میاه فأنھا تسمى . وفي القدس تسمى البوائك بالموازین

  Aqueductقناطر

 :بائكة

بناء ظاھر مرتفع، وبرج السور ھو المكان المرتفع البارز عن سمت السور أو القلعة 
الجنود للدفاع عن الموقع المحاصر، وقد یكون مجرد بناء في الحقول الذي یتجمع فیھ 

  .لمراقبة وحراسة المزروعات

 :برج

إنشاء محفور أو مبنى في األرض غیر مغلق ومفتوح من األعلى، تصل المیاه إلیھا 
  .بواسطة  قنوات خاصة أو مجرى میاه طبیعي

 : بركة

فیھا البطرك المعتمد لدى الطائفة التي وحدة معماریة مؤلفة من مبنى أو أكثر یقیم 
  .یمثلھا

 :بطریركیة

 الُمصطلح  المعنى

 )ب (  

 بئر ، آبار 

 بادیة ریف

 بحر ، بحار 
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  :تونس

المعنى الرسمي  
 بالفرنسیة

 

المعنى 
 المتداول
 

 المعنى الرسمي
 

الرومنة 
حسب 
النظام 
العربي 
2007 
 

الكتابة 
بالنظام 
 الفرنسي

 

االسم 
 بالعربیة

 

  

بالكسر الِحْسُي 
وسكون السین وجمعھ 

َحفِیرة قریبة : أَْحساء
القَْعر، قیل إِنھ ال 
یكون إِال في أَرض 
أَسفلھا حجارة وفوقھا 
رمل، فإِذا أُْمِطَرْت 
فھ الرمل، فإِذا  شَّ نَ
انتھى إِلى الحجارة 

: أَْمسَكْتھ؛ والِحْسيُ 
َي عنھ  مكاٌن إذا نُحِّ

ع ماُؤه  .رملُھ نَبَ

assīH Hassi حاسي 

الخاء والشین والمیم   
أصٌل واحٌد یدلُّ على 

Khsham Khsham خشم 

 بركة ، برك منطقة تجمع میاه

  بستان  

  ) بقعة أم درمان ( بقعة  

أراضي زراعیة صغیرة في أطراف المدن تعتمد على األمطار في 
  زراعتھا

  ، بالد بلدات

  بندر  مدن أو حضر

  بلدیة   منطقة حضریة یشرف علیھا مجلس بلدي منتخب ومتطوع

  بنیة الطبقات الصخریة   طبیعة الصخور وحركتھا التي تكونھا وتنظمھا

  )ت(   

ھي التفكك والتلف الطبیعي للصخور عند مالمستھالعناصر الطبیعة من 
  ماء وھواء وكائنات حیویة

  تجویة

تزاید المدن من حیث العدد والحجم واألمتدادالمجالي وكیفیة استخدام 
  األرض ونمط العیش الممیز للمدن  

  تحضر
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: فالَخْیشوم. ارتفاعٍ 
  األنف

: وخیاشیم الِجبال
 .أنوفُھا

  
رض  الِعْرُق ھي األَ

 الِمْلح التي ال تنبت
Irg' Erg عرق 

Puits 

أْبآٌر : ج
وآباٌر وأْبُؤٌر 
وآبٌُر وبِئاٌر، 
حفر عمیق 

یستخرج 
 نھ الماءم

وآباٌر وأْبُؤٌر أْبآٌر : ج
وآبٌُر وبِئاٌر، حفر 
عمیق یستخرج منھ 

 الماء

Bīr Bir  ُبِْئر 

Tour  
ْكُن، : بالضمِّ  الرُّ

 والِحْصُن،
Burj Borj برج 

   Zamlat Zamlat ْملة  الزِّ

Plage  مكان  ینبت
 فیھ الملح

: وشاطُئ الوادي 
، وجانبُھُ   َشطُّھُ

ttSha Chatt  ُشاطئ 

Dépression du 
fond de l’oued 
qui entrave 
l’eau en 
période sèche 

 

 

Uglat' Oglat  ُالُعْقلَة 

  

  :وحتى یتم إنجاز معجم متردافات موحد لكافة الدول العربیة ، واعتبارا للنماذج التي قدمت  تم اقتراح األنموذج الموالي

  

  

 النوع

 
 الطبقة

المعنى    
باللغة  الرسمي 

 األجنبیة

  

الكتابة 
النظام ب

 األجنبي

  

الرومنة     
 النظامحسسب 
 الموحدالعربي 

  

  المعنى المتداول  

  

 

 

المعني 
 الرسمي

 

االسم 
 بالعربیة
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