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راجع المضمون

30,00 $

مصّور/طبعة 35-5٠/ ٢٠١٨
مجلّد واحد. قميص

عربّي - عربّي

١4.5 x ٢١.5 سنتم
١٠١4 + ٧٢4ص

9782721422941

الُمْنجد
في اللّغة واألَعالم
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المعلــوف  لويــس  األب  يــد  العــام ١9٠٨، عـلـى  اللغــة  ـفـي  المنجــد  مــن  األوـلـى  الطبعــة  صــدرت 

اليســوعّي )١٨٧6-١946(. والمعجــم اليــوم فــي طبعتــه الخمســين وفــي عــدد نســٍخ يقــارب المليــون 

والثــالث مئــة ألــف نســخة. وهــو مطبــوع باللونيــن )األحمــر واألســود(، وذلــك لســهولة البحــث فيــه 

والتفتيش، وغنّي باللوحات اإليضاحّية عن الحيوان والطير واألسماك وسائر الرسوم والتصاوير 

التــي تشــرح جســم اإلنســان، واألدوات واألشــياء واآلالت علــى أنواعهــا. المنجــد موضــوع بحســب 

ــف األفعــال  الجــذر العرـبـّي الثالـثـّي، وتنــدرج تحــت كّل جــذر المــاّدة بحســب معانيهــا، بحيــث تصنَّ

والمصــادر واألســماء والمشــّتقات علــى أنواعهــا التــي ترجــع إلــى معًنــى واحــد مشــترك، ضمــن جــذر 

أساســّي واحــد؛ وتتعــّدد أبــواب الجــذر الواحــد بتعــّدد المعانــي واالســتعماالت االشــتقاقّية. يشــرح 

األفعــال ويضبــط عيــن المضــارع ويعــّدد المصــادر إلــى جانــب االستشــهادات اللغويـّـة أو مــا ُيعــرف 

بالتعابيــر االصطالحّيــة.

فردينــان  األب  يــد  عـلـى  العــام ١956،  ـفـي  األوـلـى  فقــد ظهــرت طبعتــه  األَعــام  ـفـي  المنجــد  أّمــا 

توتــل اليســوعّي، وكمــا اســمه يــدّل، يحمــل تراجــم لمختلــف األعــالم العربّيــة بــدًءا مــن عصــور 

كاإلغريقّيــة  المســيحّية  قبــل  مــا  الحضــارات  مــن  ابتــداًء  األجنبّيــة  واألعــالم  اإلســالم،  قبــل  مــا 

والوثنّيــة والرومانّيــة وغيرهــا إـلـى يومنــا هــذا. تغّطــي أعــالم المنجــد كّل مــن بــرز ـفـي كّل علــٍم أو 

فــّن أو اختصــاص إـلـى جانــب أعــالم األمكنــة الجغرافّيــة وأســماء المؤلَّفــات الشــهيرة والمعــارك 

والفنــون. العصــور  ـفـي مختلــف  الكتبــة  أقــالم  تداولتــه  مــا  واالكتشــافات، وكّل  واالختراعــات 

ويتمّيــز المنجــد ـفـي األعــام بإيــراده الصــور الموضحــة ســواء أصــوًرا شــخصّية كانــت أم تاريخّيــة 

المنجــد بجــداول تفصيلّيــة  الجــداول والبيانــات التفصيلّيــة. كّمــا وذيّــل  إـلـى جانــب  وجغرافّيــة، 

وتاريخّيــة ألهــّم أحــداث التاريــخ العالمــّي، منــذ قبــل الميــالد، وألحــداث التاريــخ العــاّم والحضــارات 

القديمــة، ولإلســالم. كمــا يــورد أحــداث القــرون الحديثــة والمعاصــرة، وأحــداث التاريــخ المعاصــر فــي 

القــاّرات قاطبــة، وتاريــخ اآلداب والعلــوم العربّيــة ـفـي العصــور كاّفــة، إـلـى جانــب أســماء البابــوات 

منــذ القّديــس بطــرس إلــى يومنــا، والئحــة مفّصلــة بالفائزيــن بجوائــز نوبــل منــذ تأســيس الجائــزة. 

ويحمــل المنجــد أيًضــا اثنَتْيــن وثالثيــن خريطــة جغرافّيــة ملّونــة لــدول العالــم العرـبـّي وللقــاّرات 

والــدول الكبــرى ـفـي العالــم، مــع العلــم أنَّ هــذا المنجــد ُيحــدَّث تباًعــا ـفـي كّل ســنة أو ســنَتْين 

فتدخــل عليــه جميــع أعــالم وأحــداث العالــم العربــّي والغربــّي التــي تطــرأ علــى الســاحة العالمّيــة مــع 

مــا تنقلــه مــن جديــٍد أو شــهيرٍ أو غريــٍب أو مفيــد للبشــريّة.



4

راجع المضمون

الُمْنجد الكبير
في اللّغة

45,00 $

لونــان مــع صــور باأللــوان األربعــة. مجلّــد 
واحــد. تجليــد فّنــّي/ طبعــة أوـلـى ٢٠١5

عربّي - عربّي

١٧×٢4 سنتم
١59٢ص

مــع  نفســه،  اللغــة  ـفـي  المنجــد  هــو 
القيــاس،  طــاول  الشــكل  ـفـي  اختــالف 
الحــرف  ــر  فأصبــح )٢4x١٧( ســنتم، وُكبِّ
ليتناســب مــع القيــاس الجديــد، وأدخلــت 

باأللــوان  لوحــات  عليــه 
النبــات  لعالــم  األربعــة  الحّيــة 
واألســماك  والطيــر  والحيــوان 
واألدوات،  اآلالت  جانــب  إـلـى 
االبتــكار  عالــم  ـفـي  اســتجّد  ومــا 
ــت المحافظــة  واالختراعــات. وتمَّ
علــى اللوحــات باللونَْيــن )األســود 
ـفـي  أُدرجــت  التــي  واألحمــر( 

الكالســيكّي.  اللغــة  ـفـي  المنجــد 
ذلــك  ـفـي  شــأنه  األدب  بفرائــد  ذيّــل  وقــد 

الصيــت. الذائــع  المنجــد  شــأن 

9782721422873
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راجع المضمون

الُمْنجد الكبير
في األَعالم

45,00 $

مصــّور باأللــوان األربعــة - ملحــق خرائــط 
ملوَّنــة - تجليــد فّنــّي/ طبعــة أولــى ٢٠١5

عربّي - عربّي

١٧×٢4 سنتم
١٢٢4ص

هــو فــي المنجــد فــي األعــام نفســه، مــع اختــالف 
فأصبــح  القيــاس،  طــاول  الشــكل  ـفـي 

الحــرف  ــر  كبِّ وقــد  ســنتم،   )٢4x١٧(
ليتناســب مــع القيــاس الجديــد، وجعلــت 
تســهياًل  األحمــر  باللــون  المــاّدة  مداخــل 
صعيــد  عـلـى  أّمــا  والبحــث.  للتفتيــش 
المــاّدة فقــد أدخــل عليهــا كّل مــا اســتجّد في 
عالــم االكتشــافات واالختراعــات واالبتــكار، 
إلــى جانــب أعــالم المشــاهير الذيــن غابــوا فــي 

عالــم السياســة واآلداب والفنــون والعلــوم واالكتشــافات علــى أنواعهــا؛ وقــد أفدنــا مــن هــذا 
ــم المنجــد بــآالف الصــور الشــخصّية والجغرافّيــة والفنّيــة التــي تحاكــي المــاّدة  التحديــث لنطعِّ
نفســها. كمــا أدرجنــا الجــداول نفســها التــي أدرجــت فــي ذيــل المنجــد فــي األعــام الكالســيكّي 
مــع تحديثهــا وإدخــال كّل مــا اســتجّد حّتــى العــام 2015؛ باإلضافــة إلــى الخرائــط الجغرافّيــة 
والتحديــد،  التعديــل  طاولهــا  التــي  الرئيســّية  والــدول  العربّيــة  والــدول  للقــاّرات  الحديثــة 

ــا، وهــي باأللــوان األربعــة. وبالحــدود الدولّيــة الرســمّية الُمعتــرف بهــا عالميًّ

9782721422880
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راجع المضمون

الُمْنجد
في اللغة العربيَّة الُمعاِصرة

23,00 $

لونان، مصّور/طبعة ٢٠١6/5/مجلّد.
قميص

عربّي - عربّي

١٧×٢4 سنتم
١64٢ص

9782721422743
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مــع دخــول العالــم فــي األلفّيــة الثالثــة، ومــع تطــّور العلــوم علــى أنواعهــا البيولوجّيــة والهندســّية 

وعلوم الفلك واالتّصاالت والكومبيوتر وغيرها، كثرت المصطلحات العلمّية والفنّية واألدبّية، 

ومّســت الحاجــة إلــى معجــم يجــاري هــذه العلــوم والفنــون، وينقــل إلــى المتعلـّـم وإلــى المثّقــف العربــّي 

هــذه المصطلحــات والمفاهيــم الجديــدة. جــاَء هــذا المعجــم، وبتســميه المنجــد فــي اللغــة العربّيــة 

المعاصــرة، لُيدخــل فــي اللغــة العربّيــة كّل المفاهيــم واالصطالحــات واالســتعماالت المعاصرة في كّل 

ــا بحســب كتابــة الكلمــة،  علــم وفــّن واختصــاص ومجــال. وقــد قــام منهــج إعــداده علــى ترتيبــه ألفبائيًّ

وليــس بحســب الجــذر العربــيّ الثالثــيّ الــذي تقــوم عليــه المداخــل فــي المعاجــم العربّيــة الكالســيكّية، 

ًصــا بالعربّيــة أو متضلًّعــا منهــا،  وذلــك تســهياًل للقــارئ الباحــث، وليــس بالضــرورة أن يكــون متخصِّ

فــي تفتيشــه وفــي الوصــول إلــى ضالّتــه بالســرعة المطلوبــة. قامــت مصــادُر ومراجــع هــذا المنجــد علــى 

صــة والعلمّيــة والفنّيــة إلــى جانــب كتــب األدب والنقــد والمجــاّلت البحثّيــة واألدبّيــة  المعاجــم المتخصِّ

ومصطلحــات  الجرائــد فــي كثيــر مــن األحيــان، إلــى جانــب المعاجــم اللغويّــة المعاصــرة؛ وقــد ابتعدنــا 

فيــه عــن كّل األلفــاظ المهجــورة والقديمــة إلــى جانــب العبــارات التــي عفــا عنهــا الزمــن فــي أدبنــا العربــّي 

ًة لما فيها من أســاليَب فصيحة، وصورٍ أدبّية  القديم. وقد ذيّل المنجد بفرائد األدب التي تبقى حيَّ

ــرة عــن الحكمــِة والَمَثــل والتشــابيه واالســتعارات واألقــوال المأثــورة الخالــدة. معبِّ

المنجد في الحروف وإعرابها

5,50 $

طبعة رابعة/٢٠٠٢/
مجلّد. قميص

عربّي

١3.5×١9.5 سنتم
١٢٨ص

تأليف أنطوان قيقانو
يســرد  منهــا.  وللمتضلّعيــن  العربّيــة  اللغــة  لكّتــاب  معجــم متخّصــص 
ــا، ويبّيــن كيفّيــة كتابــة كّل حــرف، أحكامــه النحويـّـة  حــروف المعانــي ألفبائيًّ
فــي الجملــة، إلــى جانــب مختلــف االستشــهادات التــي تظهــر وجــوه اإلعــراب 

كاّفــة.

9782721422361
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الُمْنجد الوسيط
في العربّية الُمعاِصرة

16,00 $

لونــان ومصــّور - غــالف عــادي - طبعــة 
ثالثــة - ٢٠١6

عربّي - عربّي

١4×٢١ سنتم
١١5٢ص

العربّيــة  اللغــة  ـفـي  المنجــد  هــو 

ــَم  ُصمِّ لكــن  نفســه،  المعاصــرة 

االبتدائّيــة  المرحلتيــن  لتالمــذة 

المرحلــة  ولطــاّلب  واإلعداديّــة، 

ــة، بحيــث اخُتصــرت المــاّدة  الثانويّ

لتتــالَءم حجًمــا مــع هــذه المرحلــة 

المعجــم  مــن  وأُزيلــت  الدراســّية، 

المهجــورة  والعبــارات  األلفــاظ 

نصــوص  مــن  اعتبــرت  والتــي 

اآلداب العربّيــة القديمــة وبخاّصــة 

قبــل اإلســالم، ومــن االســتعماالت 

لــم تعــد رائجــة ـفـي  العربّيــة التــي 

األدب العربــّي الحديــث والمعاصــر.

9782721422736
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راجع المضمون

ب ُمْنجد الُطاَّ

11,00 $

لونان – لوحات 4 ألوان
مصّور/طبعة ٢٠١٧/6٢/مجلّد. قماش

عربّي - عربّي

١٢×١٧ سنتم
١٠٢٢ص

ظهــرت الطبعــة األولــى مــن هــذا المنجــد العــام 

١94١؛ وهــو معجــم مدرســّي معــروف تخّطى 

نســخة،  مالييــن  الثالثــة  نســخه  مجمــوُع 

كثــر مــن خمســة وســبعين عاًمــا عـلـى  منــذ أ

الصــدور. وقــد وقــف عـلـى مراجعــة الطبعــة 

الصيــت  الذائــع  العاّلمــة  وضبطهــا  األوـلـى 

فــؤاد أفــرام البســتانّي. يقــوم المعجــم علــى المداخــل المرتّبــة بحســب الجــذر 

العربــّي، شــأنه فــي ذلــك شــأن المعاجــم العربّيــة التقليديـّـة الموثوقــة. وقــد كان فــي طبعــات 

ــا اليــوم فقــد أصبــح باللونيــن األحمــر واألســود،  قديمــة باللــون األســود – اللــون الواحــد –، أمَّ

ــة، ـفـي  تســهياًل للتفتيــش والبحــث، وأضيفــت إليــه اللوحــات الفنّيــة باأللــوان األربعــة الحيَّ

ـفـي  اتّخــذ تســمية  عوالــم الطيــر والحيــوان والنبــات والجمــاد واآلالت واألدوات وكّل مــا 

ب اللغــة – وعنوانــه داّل – ـفـي المراحــل االبتدائّيــة  بــاب اللغــة. المعجــم موجَّــه إـلـى طــالَّ

ــم اللغــة  ــة وهــم علــى درب تعلّ ــة، إلــى جانــب المتعلِّميــن غيــر الناطقيــن بالعربّي واإلعداديّ

العربّيــة  اللغــة  صــرف  ـفـي  رئيســيَّة  أبــواٌب  آخــره  ـفـي  أضيفــت  اإلفــادة  ولزيــادة  وإتّقانهــا. 

وقواعدهــا وإمالئهــا.

9782721422828
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راجع المضمون

ب ُمْنجد الُطاَّ

17,00 $

لونان – لوحات 4 ألوان
طبعة ٢٠١٢/56/مجلَّد. قماش

عربّي - عربّي

١4×٢١ سنتم
١٠٢٢ص

هــو منجــد الطــّاب )١٢×١٧ ســنتم( 

ورســوًما  ومنهجّيــة  مــادًَّة  نفســه، 

الفائــدة  لتعميــم  لكــن  وتصاويــر. 

مــن  أوســع  شــريحٍة  إـلـى  وللوصــول 

القــّراء والباحثيــن، ارتــأت دار المشــرق 

أخــرى،  ب طبعــًة  للطــالَّ ــص  أن تخصِّ

وبإخــراج  ســنتم،   ١×٢١4 بقيــاس 

كبــر مــن  يقــوم علــى عموَدْيــن وحــرٍف أ

الجيــب. بحجــم  ــر  المصغَّ ســلفه 

9782721422682
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منجــد الجيــب فرنســّي -عربّي

منجــد الجيــب عربــّي - فرنســّي

3,50 $

مصّور/طبعة ١6/٢٠١5
١6x١١ سنتم

4٠4ص

فرنسّي - عربّي

3,50 $

مصّور/طبعة ١3/٢٠١6
١6x١١ سنتم

3٨٠ص

عربّي - فرنسّي

ُمْنجد الجيب
عربّي - فرنسّي وفرنسّي -عربّي

5,75 $

طبعة ١5/ ٢٠١٧
لون واحد + تصاوير ورسوم.

عربّي - فرنسّي
فرنسّي - عربّي

١6x١١ سنتم
4٠4ص + 3٨٠ص

معجــم ثناـئـيّ اللغــة مــزدوج. ماّدتــه مختصــرة ومبّســطة لتلّبــي 

حاجــة التالمــذة المعرفّيــة ـفـي الصفــوف االبتدائّيــة.

9782721422842

9782721422859

9782721422866
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راجع المضمون

ل الُمْنجد الُمفصَّ
]المفردة، المقابل واالستعمال في السياق[ )عربّي - فرنسّي(

30,00 $

لونان/تجليد فّنّي
الطبعة األولى ٢٠١٨

عربّي - فرنسّي

١٧×٢4 سنتم
١٨٨٢ص

 - )عرـبـّي  اللغــة  ثناـئـّي  معجــم 
إنكليــزي(   - فرنســّي / عرـبـّي 
ــا،  ألفبائيًّ وُمرتّــب  ــل،  مفصَّ
وهــو يقــوم علــى إيــراد مختلــف 
العربّيــة  اللفظــة  معاـنـي 
مــن  مجــرّدة  أوًَّل،  الواحــدة. 
معانيهــا  فيبــرز  ســياقها 
الهــدف؛  اللغــة  ـفـي  دة  المتعــدِّ
ثانًيــا، ُيظهــر ترجمات العبارات 
العربّيــة حيــث تكــون اللفظــة 
ـفـي ســياقها األدـبـّي أو القانوـنـّي 
فــّن  كّل  ـفـي  أو  العلمــّي  أو 

غنــّي  المعجــم  واختصــاص. 
واســتعماالته  وفيــرة،  وماّدتــه 
تطــاول مختلــف  الســياق  ـفـي 
وهــو  واالختصاصــات.  األوجــه 
ــه إلــى كّل طالــب علــٍم فــي  موجَّ
المراحل الثانويّة أو الجامعّية، 
الجامعّييــن  األســاتذة  وإـلـى 
والصحافّييــن  والمثّقفيــن 
إـلـى  وباألخــّص  والباحثيــن، 
الذيــن  اللغويّيــن  المترجميــن 
األدبّيــة  النصــوص  يعالجــون 

. لمتخّصصــة ا و

9782721422910
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راجع المضمون

غنــّي  المعجــم  واختصــاص. 
واســتعماالته  وفيــرة،  وماّدتــه 
تطــاول مختلــف  الســياق  ـفـي 
وهــو  واالختصاصــات.  األوجــه 
ــه إلــى كّل طالــب علــٍم فــي  موجَّ
المراحل الثانويّة أو الجامعّية، 
الجامعّييــن  األســاتذة  وإـلـى 
والصحافّييــن  والمثّقفيــن 
إـلـى  وباألخــّص  والباحثيــن، 
الذيــن  اللغويّيــن  المترجميــن 
األدبّيــة  النصــوص  يعالجــون 

. لمتخّصصــة ا و

30,00 $

لونان/تجليد فّنّي
الطبعة األولى ٢٠١٨

عربّي - إنكليزيّ

١٧×٢4 سنتم
١934ص

ل الُمْنجد الُمفصَّ
]المفردة، المقابل واالستعمال في السياق[ )عربّي - إنكليزيّ(

9782721422927
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راجع المضمون

ب الُمْنجد الُمعاِصر للطاَّ
عربّي - إنكليزيّ وإنكليزيّ - عربّي

18,00 $

لونان/تجليد فّنّي/٢٠١٧

عربّي - إنكليزيّ / إنكليزيّ - عربّي

١4×٢١ سنتم
64٨ + 5٠٠ص

 - )عرـبـّي  ب  للطــاَّ المعاصــر  المنجــد 
 - و)عرـبـّي  عرـبـّي(   - إنكليــزيّ  إنكليــزيّ/ 
ثناـئـّي  منجــد  عرـبـّي(.   - فرنســّي  فرنســّي/ 
اللغــة يتكــّون مــن معجَمْيــن اثنيــن فــي مجلـّـد 
المرحلَتْيــن  لطــاّلب  مخّصــص  وهــو  واحــد. 
االبتدائّيــة واإلعداديـّـة. ُرتِّبــت مداخلــة العربّيــة 
وذلــك  الثالـثـّي  العرـبـّي  الجــذر  طريقــة  عـلـى 
إلعــداد التلميــذ والطالــب عـلـى التمكّــن مــن 
اللغــة العربّيــة والتمــرّس بهــا، وذلــك عبــر رّد 
كّل كلمــة عربّيــة إلــى جذرهــا اللغــويّ المكــّون 
ـفـي  ابتعدنــا  أساســيَّة.  أحــرف  ثالثــة  مــن 
المنجــد الثناـئـّي هــذا عــن األلفــاظ المهجــورة 

9782721422897
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راجع المضمون

 - )عرـبـّي  ب  للطــاَّ المعاصــر  المنجــد 
 - و)عرـبـّي  عرـبـّي(   - إنكليــزيّ  إنكليــزيّ/ 
ثناـئـّي  منجــد  عرـبـّي(.   - فرنســّي  فرنســّي/ 
اللغــة يتكــّون مــن معجَمْيــن اثنيــن فــي مجلـّـد 
المرحلَتْيــن  لطــاّلب  مخّصــص  وهــو  واحــد. 
االبتدائّيــة واإلعداديـّـة. ُرتِّبــت مداخلــة العربّيــة 
وذلــك  الثالـثـّي  العرـبـّي  الجــذر  طريقــة  عـلـى 
إلعــداد التلميــذ والطالــب عـلـى التمكّــن مــن 
اللغــة العربّيــة والتمــرّس بهــا، وذلــك عبــر رّد 
كّل كلمــة عربّيــة إلــى جذرهــا اللغــويّ المكــّون 
ـفـي  ابتعدنــا  أساســيَّة.  أحــرف  ثالثــة  مــن 
المنجــد الثناـئـّي هــذا عــن األلفــاظ المهجــورة 

واألســاليب اللغويّــة القديمــة وذلــك تماشــًيا 
مقــدرة  ـفـي  كيــب  الترا إبقــاء  ضــرورة  مــع 
الفهــم واالستســاغة واإلفــادة  الطالــب عـلـى 
مــن هــذه العبــارات الحًقــا ـفـي إنشــائِه وأدبــه 
هَذْيــن  أنَّ  إـلـى  ُيشــار  والخــاّص.  المدرســّي 
المنجَدْيــن كانــا أساًســا فــي عــداد معاجــم دار 
المشــرق، وقــد أعيــدت طباعتهمــا لعشــرات 
الطبعــات ولمئــات آالف النســخ، لكــنَّ هاتَْيــن 
ــن  رتــا، وُجعلتــا باللونَْي دتــا وطوِّ الطبعَتْيــن ُجدِّ
كــي تتالَءمــا مــع ســائر معاجــم الــدار الجديــدة 

ـة. العصريَـّ األوـلـى  ـفـي طبعاتهــا 

ب الُمْنجد الُمعاِصر للطاَّ
عربّي - فرنسّي وفرنسّي - عربّي

18,00 $

لونان/تجليد فّنّي/٢٠١٧

عربّي - فرنسّي / فرنسّي - عربّي

١4×٢١ سنتم
3٢6 + 39٠ص

9782721422903
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قاموس سريانّي - عربّي
Dictionnaire Syriaque - Français / Syriac - English Dictionary

الُمْنجد الفرنسّي العربّي
Mounged Français-Arabe

15,00 $

طبعة ٢٠١١/4/مجلّد. قميص

سريانيّ - عربيّ/ سريانيّ - فرنسيّ/
سريانيّ - إنكليزيّ

١٧×٢4 سنتم
4٢3ص

15,00 $

لــون واحــد + تصاويــر ورســوم ولوحــات 
باأللــوان األربعة./طبعــة ١4/٢٠١6

فرنسّي - عربّي

١4×٢١ سنتم
١٠٠٨ص

تأليف األب لويس كوستاز.
معجــم ثالثــيّ اللغــة، يمكـّـن الناطقيــن باللغــة الســريانّية مــن الوقــوف علــى 
معانــي األلفــاظ الســريانّية ومبانيهــا فــي كّل مــن اللغــات الثــالث: الفرنســّية 

واإلنكليزيّــة والعربّية.

معجــم مدرســيّ مصــّور موّجــه إلــى تالمــذة المرحلَتْيــن اإلعداديّة والثانويّة. 

مــاّدة مفّصلــة تتــالَءم ومســتوى التالمــذة فــي المرحلــة مــا قبــل الجامعّيــة، 

وغنّيــة بالرســوم والصــور اإليضاحّيــة.

9782721422637

9782721422507
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الُمْنجد األبجدّي )على الطريقة األبجديَّة الكاملة(

الُمْنجــد اإلعــدادّي )علــى الطريقــة األبجديـّـة الكاملــة(

16,00 $

لون واحد/ مصّور/ طبعة ١١/٢٠٠9
مجلّد. قميص

عربّي - عربّي

٢١x١4 سنتم
١١٧6ص

9,00 $

لون واحد ولوحات باللونين
طبعة ١9٨٧/5مجلّد. قميص

عربّي - عربّي

٢١x١4 سنتم
66٠ص

ــا وليــس بحســب الجــذر العربــيّ، وذلــك  معجــم عربيّ-عربــيّ موضــوع ألفبائيًّ

كــي يســهل التفتيــش والبحــث فيــه عــن المفــردة التــي ينشــدها التلميــذ 

فــي المرحلــة االبتدائّيــة.

ــه إلــى مرحلــة  معجــم عربيّ-عربــيّ، أحــاديّ اللغــة، وكمــا اســمه يــدّل، موجَّ
الــدروس اإلعداديّــة، بمــا فيــه مــن اختصــار وتبســيط وابتعــاد عــن األلفــاظ 
المتخّصصــون  إاّل  يستســيغها  ال  التــي  العربّيــة  كيــب  والترا المهجــورة 

باللغــة.

9782721422576

1100000024965
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الُمْنجــد فــي األمثــال والِحَكم والفرائد 
الّلغويّة )عربّي - فرنسّي/ فرنسّي - عربّي(

7,50 $

لون واحد. طبعة ٢٠٠9/3
مجلّد. قميص

عربّي - فرنسّي/ فرنسّي - عربّي

١4.5×٢١.5 سنتم
٢4٠ + ٢46ص

واألقــوال  والحكمــة  الَمَثــل  أهمّيــة  يعــرف  كلُّنــا 
ــة  المأثــورة ـفـي الكتابــة بوجــٍه عــاّم وـفـي اآلداب كافَّ
األقــوال  بــه هــذه  لمــا تذخــر  بوجــٍه خــاّص؛ وذلــك 
مــن تجــارب الشــعوب وِعَبرهــا فــي مختلــف ظــروف 
الحيــاة حلوهــا ومّرهــا. تتجلـّـى هــذه األقــوال والفرائــد 
والتشــبيهات  االستشــهادات  عبــر  الكتــاب  ـفـي 
ــل  وتجمِّ بالمعاـنـي  اآلداب  ــم  فُتطعِّ واالســتعارات، 
وقافيــة.  وجناًســا  طباًقــا  وأحيانًــا  أســلوبًا  الكتابــة 
والمعــروف أيًضــا فــي أوســاط الكّتــاب والمترجميــن 
أنَّ الحكمــة أو الَمَثــل ال ُتنقــالن إـلـى اللغــة الهــدف 
بالحــرف، بــل عـلـى المترجــم أن يجــد مثــاًل آخــَر ـفـي 
اللغــة ينقــل المَثــل فــي اللغــة األســاس بالمعنــى، إذ 

المقصــود نقــل المعنــى وداللتــه، بحيــث تبــدو الترجمــة الحرفّيــة 
أو  بالصعبــة  ليســت  ــة  العمليَّ وهــذه  المعاـنـي.  دائًمــا عـلـى صعيــد  بالغــرض  تفــي  مشــوِّهة وال 
المســتحيلة، إذ تجــارب الشــعوب ـفـي كّل األزمــان والحضــارات تحفــل باألمثــال واألقــوال التــي 
ــر عــن مختلــف مواقــف الحيــاة ومآســيها وأفراحهــا وتجاربهــا ومشــاعر البشــر ـفـي أحوالهــم  تعبِّ

ــة. كافَّ
العربّيــة  الثقافَتْيــن  للمترجميــن والمتأّدبيــن والكّتــاب وال ســّيما أصحــاب  ا  المنجــد مفيــد جــدًّ
ل العثــور علــى  والفرنســّية. كمــا أّن ترتيــب مداخلــه علــى طريقــة المعاجــم اللغويـّـة األلفبائّيــة يســهِّ
الَمَثــل أو القــول، عبــر الكلمــة المفتــاح فيــه، فعــاًل أو اســًما أو صفــة، ليســهل العثــور عندهــا علــى 

الترجمــة المطلوبــة. وهــذا الترتيــب جــارٍ فــي اللغتيــن علــى حــّد ســواء.

9782721422583
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الموسوعة في علوم الطبيعة
تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والجيولوجيا

Encyclopédie des Sciences de la Nature
Agriculture – Botanique – Zoologie - Géologie

175,00 $

3١464 ماّدة - 696٢ رسًما
٢4 لوحة ملّونة – 4 مجلّدات

لون واحد. طبعة ٢

عربّي وعّدة لغات

٢١×٢٨ سنتم/ ٢4٢٠ ص
3 أجزاء + جزء رابع للفهارس

إعداد إدوار غالب.

علــوم  تعالــج  بامتيــاز،  علمّيــة  موســوعة 

الزراعّيــة  عناصرهــا  مختلــف  ـفـي  الطبيعــة 

والنباتّيــة والحيوانّيــة والجيولوجّيــة. يكــّون 

المدخــل العربــّي منطلــق المــاّدة أو المفــردة 

االســم  جانــب  إـلـى  التفســير  موضــوع 

ــا. وإلــى جانــب  العلمــّي المّتفــق عليــه عالميًّ

باللغــات  التســمية  تــرد  العلمــّي  االســم 

الفرنســّية واإلنكليزيـّـة واأللمانّيــة واإليطالّيــة 

واليونانّيــة والالتينّيــة إن وجــدت. أّما الشــرح 

والتفســير العلمــّي فيــرد فــي اللغــة العربّيــة 

مــاّدة  لــكّل  اإليضاحــّي  الرســم  جانــب  إـلـى 

مــاّدة  غنّيــة  الموســوعة  مذكــورة.  علمّيــة 

وشــروًحا علمّيــة ورســوًما وتصاويــر. وهــي تتألّــف 

مــن ثالثــة مجلّــدات تشــكّل متــن الموســوعة وماّدتهــا األساســّية باإلضافــة إلــى مجلّــد رابــع يحمــل 

فهــارس المصطلحــات العلمّيــة الــواردة فــي هــذه الموســوعة، وهــي فــي اللغــات الالتينّيــة والفرنســّية 

واإليطالّيــة.  واليونانّيــة  واأللمانّيــة  واإلنكليزيّــة 

1100000025009
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ُمْنجد الصغار

2,50 $

مصّور/طبعة 9

عربّي - عربّي

5,٢4x٢٠ سنتم
4٠ص

يتوّجــه إلــى تالمــذة المرحلــة مــا قبــل االبتدائّيــة وتالمــذة الحلقــة األولــى مــن 
التعليــم األساســيّ. تجعــل المفــردات العربّيــة التــي يدركهــا الطفــل ـفـي 
هاتيــن المرحلتيــن فــي جملتيــن اثنتيــن لــكّل مفــردة، وذلك لتبيان المعنى 
فــي الســياق، إلــى جانــب رســٍم إيضاحــيّ باأللــوان األربعــة يحاكــي بصيــرة 

لتــه. الطفــل ومخيِّ

1100000027485
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