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 انريٕز انصٕتيت املعتًذة يف انتحهيم :

 

 
 
 
 
 

 الرمز ، وما يقابله في اإلنجليزية والعربية

Ô  =u الضمة ، Õ  =o   واو المد ، Ī =i  الكسرة ،  e = ĕ الكسرة ، 

æ      =a   األلف  ، ʌ   =u   الفتحة ، ā  =aألف ممالة ، ă  =a ؛ أ 

dʒ   = j   ، ج Ō = w صامتة ، واو vä  =vo  ب ، θ  =th س ، 

ʃ      =sh ش ، ʃ  =ch ش ، ʃʊ =su   ش ،  
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 بسى اهلل انرمحٍ انرحيى
 املقذيت

الحمد  العمي المناف الذم مفَّ عمى بني رداـ بنعمة الكرـ ، كجعؿ ألسنتيـ 
تاتمؼ كتتطكر عمى مٌر األزماف كاألعكاـ ، كالصرة كالسرـ عمى اير األناـ محمد 

 يـ بإحساف . كرلو كصحبو كتابعي
 كبعد :

فما مف لغة مف لغات البشر عمى ظير البسيطة ؛ إت كليا صمة قرابة كأكاصر نسب 
بغيرىا مف المغات األارل ، كما ااترؼ العمماق قديمنا كحديثنا حكؿ نشأة المغة 
األكلى ، كتقسيـ المغات حسب نظرياتيـ الماتمية كررائيـ المتياكتة مما أقكؿ ببعيد 

مظاىر التأثير كالتأثر التي تاتمؼ قمة ككثرة بااترؼ احتكاؾ الشعكب . ف ر عف 
عبر التبادؿ التجارم كالثقافي ، أك التناحر السياسي أك التجاكر الجغرافي ، أك غير 
يجابنا كتطكرنا كثباتنا كرقينا كانحطاطنا ، كؿ  ذلؾ مف مظاىرو عادت عمى المغة سمبنا كا 

اتمية كأزمانو المتعاقبة ، كأصب  شاىد صدؽ ذلؾ صٌكره التاريخ عبر حقبو الم
كراعي حيظ لمغة كق اياىا مف حيث ككنيا أداة اتصاؿ بيف البشر عامة ، يراعى 
فييا الصمة بيف المغة كاليكر كبيف المغة كالمجتمع كبيف المغة كاليرد ، كغير ذلؾ 

ـ لممجاؿ مف ق ايا تيزاؿ الدىر ينديب الباحثيف المغكييف إلى أف ييا عكا أبحاثي
التطبيقي مف عمـ المغة ؛ ليدلمكا بدقة عمى صحة نتائجيـ البحثية ، كأٌت يركنكا إلى 

عمى الحدس كالتاميف ت تىركم  –غالبنا  –المجاؿ النظرم مف دراسة تنبني نتائجيا 
ٌمةظىمىأن كت   ، بؿ يقمد فييا الرحؽ سابقو دكف طائؿ أك جدكل. تىٍنقىعي غي

الصكتي أثر كا   في بنية الكممة كدتلتيا في المغة بصية  ىذا كلما كاف لممقطع
عامة ، أم : مف حيث ككنيا أداة اتصاؿ كتااطب كفكر بيف كؿ أبناق البشر في 
ىذه البسيطة ؛ لذا فقد أردت في ىذا البحث أف أجعمو أساسنا مف أسس عمـ المغة 
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لناطقيف بيا ، التطبيقي تنبني عميو اطة أك طريقة مف طرؽ تعميـ المغة لغير ا
ا لذلؾ .  متاذنا مف المغتيف العربية كاإلنجميزية نمكذجن

مىٍعتي كمِّا كبيرنا مف ميردات المغتيف ، كجدتيا اشتركت في المقاطع الصكتية نطقنا  فجى
ما  ا ، كا  ا أك تأثرىا بيا اقترا ن كدتلة ؛ إما بتأثير إحدل المغتيف في األارل إقرا ن

مما يسٌيؿ تعميميا كحيظيا ألبناق ـ لتمؾ الميردات ، تشتراكيما في أصؿ لغكم قدي
معت في معجـ مشترؾ بيف المغتيف بطريقة استقصائية حاصرة ، المغتيف معنا  ، إذا جي

تقاف األحرؼ اليجائية ، أك األليبائية ]تعمـ ك بعد ك  [ في العربية alphabetا 
 كجكدة المقارنة بينيا تشابينا كااترفنا.، كاإلنجميزية 

أثر المقطع الصكتي في تعميـ المغة لغير  ؿ ذلؾ جاق البحث بعنكاف :مف أج
ا" الناطقيف بيا   ".العربية كاتنجميزية نمكذجن

 أما عف األسباب التي دفعتني تاتيار المك كع فمف أىميا ما يأتي : 
إف المقطع اير مكركث يييص  لمباحثيف عف صرت التقارب كالتشابو بيف  -ُ

ت في تاريخ التطكر المغكم ، كقديما اعيتمد عميو في المغات األكثر استعما
تاريخ نشأة الكتابة كأطكارىا ، كمرحمة تالية لمرحمة الكتابة التصكيرية ، 
كسابقة ًلطىٍكر الكتابة الحرفية أك األبجدية ، سميت تمؾ المرحمة بالكتابة 
ك المقطعية ، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف كثرة الكممات ذات المقطع الكاحد ، أ

 .  (ُ)أحادية المقطع في معظـ لغات البشر
المقطع الصكتي يعد مف الطرؽ التعميمية المثمى ، حيث يستطيع المعمـ ،  -ِ

كبااصة في مراحؿ التعميـ األكلى أف يركز عمى الميارات المغكية جميعيا ، 
المنطكؽ منيا كالمسمكع ، كالمكتكب كالمقركق ، عمى العكس مف طرؽ تعمـ 

                                           

كما بعدىا بتصرؼ  َٖر عمـ المغة العاـ أسسو كمناىجو د/عبد ا ربيع محمكد صينظ (ُ)
يجاز.  كا 
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التي تركز عمى بعض تمؾ الميارات دكف بع يا اآلار ، المغات األارل 
كطريقة القكاعد كالترجمة، أك الطريقة الطبيعية أك طريقة القراقة 

 .(ُ)الشييية...
لـ أر أحدنا ممف ألؼ في تعميـ المغات لغير الناطقيف بيا أا ع مؤليو  -ّ

ٌؿ ما طالعتو  في لمدراسة الصكتية المقطعية مف منظكر لساني تطبيقي ، كجي
ذلؾ جاق عمى الدراسة النظرية الكصيية ، كما فعؿ الباحث /عبد المطيؼ 
محمد شاكر القاطكع في بحثو : األصكات العربية كتعميميا لغير الناطقيف 

ف بػ " مناىا تعميـ (ِ)بيا . ككذلؾ أ/ حمزة كريـ المسند في مقالو الميعىٍنكى
ا   .(ّ)"العربية لمناطقيف بغيرىا : تعميـ األصكات أنمكذجن

أك سمؾ في تعميـ المغة لغير الناطقيف بيا طريقنا تربكينا بحتنا ، دكف تعٌرض 
لمسائؿ عمـ المغة كمناىجو في ىذا الشأف إت مف قىبيؿ المقارنة بيف المسانيات 
ا ، كبحث :  التعميمية كالمسانيات التطبيقية ، كفي منظكر الدراسات النظرية أي ن

ا ، لمباحثة /إيماف محمد المنيا التكاصمي في تعميـ الم غات : المغة العربية أنمكذجن
 .(ْ)سعيد الحرؽ

ليذه األسباب قد يممت كجيي نحك ىذا البحث ، عسى أف رتي بجديد أك 
أشير إلى فكرة قد تستادـ بجكار األفكار التي جدَّت في تعميـ المغة لغير الناطقيف 

 الشأف. بيا ، بعد عصر الطرائؽ كالنظريات التقميدية في ىذا 
                                           

 طرائؽ تدريس المغة العربية لمناطقيف بمغات أارل د/ عبد العزيز بف إبراىيـ العصيميينظر  (ُ)
 .َٗ- ٕٔ - ُٓ -ّّص 

 ـ.ُٗٗٗة رسالة جامعية لنيؿ درجة التاصص )الماجستير( مف الجامعة األردنية سن (ِ)

 ـ.َُِٔ( سنة ِْنشر بمجمة دراسات كأبحاث بالجامعة األردنية ، العدد ) (ّ)

كمية اآلداب كالعمـك ،  –بحث مقدـ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في المغة العربية كردابيا  (ْ)
 . َُِٕجامعة قطر سنة 
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 الذم سرت عميو في ىذا البحث ، فيك المنيا التقابمي أما عف المنيا
 عمى المستكل الصكتي كالدتليكىك عبارة عف عقد مقارنة أك مقابمة 

لمميردات المشتركة بيف المغتيف مقطعينا ، كبياف أثر ذلؾ في اكتساب المغة األجنبية 
 ، أك تعميـ المغة لمناطقيف بغيرىا .

ند المقارنة بيف الكممتيف العربية كاتنجميزية باستاداـ طريقتيف كما قمت ع
لكتابة المقاطع اإلنجميزية ، األكلى : الكتابة المعجمية أك الينكلكجية ، ذات الدتلة 
عمى المعنى ، كجعمتيا بيف معككفتيف ، ىكذا ] [، كالثانية الكتابة الصكتية ، كىك 

كما ىك –ا ينطقيا أصحابيا ، كجعمتو التركيز عمى تصكير المقاطع صكتينا كم
بيف اطيف مائميف ىكذا /  / ؛ ألتأكد مف كجو -المتعارؼ في الدرس الصكتي 
 minaret [ mi-na-ret/ ]منارة = مئذنة :  :التشابو بيف الكممتيف ، مثؿ كممة

 / ˌmi-nə-ˈret  
فيرس فجاق البحث بي ؿ ا كتكفيقو في مقدمة كتمييد كثرثة مباحث كااتمة ك 

 لميردات البحث ، كفيرس لممصادر كالمراجع.
، فقد أشرت فييا إلى أكاصر القربي بيف المغات الحية ، كمظاىر  فأما المقدمة

لى األسباب التي دفعتني تاتيار المك كع ،   التأثير كالتأثر بيف شعكبيا ، كا 
 كالمنيا الذم سرت عميو أثناق الدراسة . 

يؼ بالمقطع الصكتي ، كأنكاعو ، كأىميتو في تعميـ ، فجعمتو لمتعر كأما التمييد 
 المغة لمناطقيف بغيرىا.
، فجاق بعنكاف : تشابو المغتيف في الكممات أحادية المقطع ،  كأما المبحث األكؿ

 كقد اشتمؿ عمى أربعة مظاىر .
 المظير األكؿ : في ألياظ الثنائية التارياية .



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

َُٓٗ 

 المغتيف "اتستعارة في األلياظ".المظير الثاني : اتقتراض المتبادؿ بيف 
 المظير الثالث : ما تكافقت فيو المغات مف ألياظ.

 المظير الرابع : التمثيؿ لنظرية النشكق كاترتقاق في نشأة المغة األكلى.
: التشابو فيما بيني مف الكممات عمى أكثر مف مقطع ، كفيو المبحث الثاني 

 مظيريف .
 المشترؾ بيف المغتيف إلى جذر لغكم قديـ .المظير األكؿ : الرجكع بالميظ 

 المظير الثاني : اقتراض األلياظ كاستعارتيا.
: اتياؽ المغتيف في بعض مقاطع الكممة دكف بع يا اآلار، مع المبحث الثالث 

اتتحاد في المعنى ، كيشكؿ في مظيره األكحد ما عميو الكممات مف تطكر بيف 
 .األصكؿ القديمة كفركعيا في المغتيف

كأما الااتمة فقد اشتممت عمى أىداؼ البحث كالنتائا المستامصة منو كأما فيرس 
الميردات فيك مرتَّب بحسب الترتيب الدراسي في المباحث كالمظاىر كما رتبت 

فيرس المصادر كالمراجع ترتيبنا أليبائينا عادينا بعد تجريد الكممة مف الزكائد كما ىك 
 معيكد في األبحاث.

أف يجعؿ ىذا البحث في دائرة القبكؿ ، كصمى ا عمى سيدنا محمد  كاى أسأؿي 
  كعمى رلو كصحبو كسمـ. 
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 متٓيذ 
 تعريف املقطع انصٕتي ٔإَٔاعّ ٔأًْيتّ يف تعهيى انهغت األجُبيت

 تعريؼ المقطع :-أ
كثر الحديث عف المقطع في الدراسات النظرية عند الصكتييف المحدثيف ، 

 .(ُ)دة تبعنا تعتبارات متنكعةكعرفكه بتعرييات ع
لنا لممقطع في ىذا البحث عمى أنو مجاؿ مف مجاتت عمـ المغة  كتناكي

 اتتجاه اليكنكلكجيينحصر في  التطبيقي في تعميـ المغة لغير الناطقيف بيا ،
Phonological  كىك النظر إلى المقطع مف حيث تأثيره في  اتتجاه الكظيييأك ،
 ا أك سمبنا .دتلة الكممة إيجابن 

فالمقطع بيذا اتعتبار : عبارة عف كحدة تركيبية ، أك بنائية تعبر بصكرة 
اقتصادية عف أنكاع مف اقترانات األصكات الصامتة كالحركات في دااؿ لغة 

سمسمة متتابعة مف األصكات تتككف منيا أصغر كحدة صكتية  . أك ىك(ِ)معينة
ات، تحتكم عمى حركة كاحدة، كيمكف كمية مف األصك  : ىكأك  ،(ّ) أدائية ممكنة

 .(ْ)اتبتداق بيا كالكقكؼ عمييا، مف كجية نظر المغة مك كع الدراسة
كبناق عمى ىذه التعرييات يمكف القكؿ بشيق مف التجكز، أف المقطع مف 

كأصغر مف الكممة  soundحيث بناؤه المثالي أك النمكذجي أكبر مف الصكت 
word ف كانت ىناؾ كممات تتك كف مف مقطع كاحد مثؿ :"مف" بيت  الميـ أك ؛ كا 

                                           

ـ األصكات كمقدمة في عم ِٖٔ -ِّٖينظر دراسة الصكت المغكم د/ أحمد ماتار عمر ص (ُ)
 .َُٖ-ُٕٗالعربية د/عبد اليتاح عبد العميـ البركاكم ص

 .ِٕٗد/عبد ا ربيع محمكد ص –عمـ الصكتيات د/عبد العزيز أحمد عرـ  (ِ)

 .َُٖمقدمة في عمـ األصكات العربية ص (ّ)

 .َُُالمداؿ إلى عمـ المغة كمناىا البحث المغكم د/رم اف عبد التكاب ص (ْ)



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

ُُُٓ 

[، كالكممة التي تتككف مف مقطع كاحد تسمى "أحادية man¸minكسرىا بر فرؽ ]
، في حيف التي تتشكؿ مف أكثر مف مقطع  monosyllabic wordالمقطع" 

 .(ُ)polysyllabic wordيطمؽ عمييا " متعددة المقاطع" 
ف كانت كيمكف لممثقؼ لغكينا أف يدرؾ المقط ع كيتعرؼ حدكده في النطؽ ، كا 

ىذه الحدكد تغيب عمى الكثيريف في الصكرة الكتابية ، كىناؾ في التراث المغكم 
، (ِ)العالمي بعض المعجمات الجيدة التي تشير إلى ىذه الحدكد بعرمات ااصة

كالمرحظ أف المعجمات العربية قديميا كحديثيا قد أىممت ىذا المنيا الذم مف 
 .(ّ)ف يعيف المتعمـ عمى تعرؼ مقاطع الكممة كحدكدىاشأنو أ

 أنكاع المقاطع :
كىي كطكيؿ، كمتكسط : قصير ثرثة أقساـ ا إلى تنقسـ المقاطع الصكتية عمكمن 

 .(ْ)كالتالي :
 المقطع القصير : 

يتككف مف صكت صامت كحركة قصيرة ، كيرمز إليو بالرمكز العربية )ص 
بالرمكز األكثر شيكعنا في الدرس الصكتي العاـ ح( عمى  رب مف اتاتصار ، أك 

[c v] consonant + short vowle " كمثالو : المقاطع الثرثة في " كتب ،
[ka/ ta/ ba.كمنو : كؿ فعؿ ماضو ثرثي ااؿو مف حركؼ المد ، ] 

 المقطع المتكسط :

                                           

 .َّٓصكات د/كماؿ بشر صينظر عمـ األ (ُ)

 سيأتي ذكر لبع يا في مراجع البحث. (ِ)

 َْٓعمـ األصكات د/كماؿ بشر ص (ّ)

 .َُُالمداؿ إلى عمـ المغة كمناىا البحث المغكم د/ رم اف عبد التكاب ص (ْ)
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ُُِٓ 

كىك ذك نمطيف ، األكؿ : صكت صامت + حركة قصيرة + صكت صامت 
 [، yak/ tu/ bu[،كمثالو: المقطع األكؿ في يكتب ]c v c)ص ح ص( أك ]

 [. ka/ tab/ tuكالثاني في كتبت]
[ CVVالنمط الثاني : صكت صامت + حركة طكيمة )ص ح ح( أك ]

[، كمنو المقطع األكؿ في كؿ kaa/ ti/ bnكمثالو: المقطع األكؿ في " كاتبه " ]
 .(ُ)اسـ فاعؿ مف اليعؿ الثرثي 

 المقطع الطكيؿ : 
كىك ذك ثرثة أنماط :األكؿ : صكت صامت + حركة قصيرة + صكت صامت 

[. كمثالو : "بٌر" بيت  الباق أك C V C C+ صكت صامت )ص ح ص ص( أك ]
[.كىذا المقطع مشركط كقكعو بالكقؼ burr] -[birr] –[ barrكسرىا أك  ميا]
 أك عدـ اإلعراب.

ت + صكت النمط الثاني : صكت صامت + حركة طكيمة + صكت صام
[.، كمثالو: المقطع الثاني في نحك : cvvccصامت )ص ح ح ص ص( أك ]

[، كىذا المقطع كسابقو مشركط كقكعو بالكقؼ أك عدـ  ma/ haamm"مياـ"]
 اإلعراب.

النمط الثالث : صكت صامت + حركة طكيمة + صكت صامت )ص ح ح 
[ ، كىذا daal/liin[ ، كمثالو : المقطع األكؿ في :  اليف ]cvvcص( ، أك ]

المقطع مشركط كقكعو بكاحد مف اثنيف : أف يككف الصكت الصامت األاير مدغمنا 

                                           

 .َُعمـ األصكات ص (ُ)
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في مثمو ، كما في المثاؿ المذككر ، أك في حاؿ الكقؼ أك عدـ اإلعراب مثؿ )ك( 
 .(ُ)[ya/quulيقكؿ : في حاؿ الكقؼ : ]

كيستياد مف ىذا التقسيـ أف المقطع المنتيي بحرؼ صحي  أك صامت 
ايسمى:   .(ِ)مقطعنا مغمقنا ، كالماتتـ بحركة أك صائت يسمى مقطعنا ميتكحن

 :في تعميـ المغة األجنبية  ة المقطعأىمي

تتمثؿ أىمية المقطع الصكتي في الدراسات المسانية كالصكتية في أف المقطع 
طريقة تعميمية مف طرؽ تعميـ المغة لغير الناطقيف بيا . فيك األساس تكتساب 

لمطابقة لنطؽ أصحاب المغة ، فالمتكممكف ت يستطيعكف نطؽ طريقة النطؽ ا
نما ينطقكف األصكات بشكؿ تجمعات في المقطع ؛  أصكات اليكنيمات ميردة ، كا 
فأحسف طريقة تعتياد النطؽ الصحي  لمنغمات الصكتية ، كلمكقيات المكجكدة في 

عنا ، مع لغة أجنبية ىي نطؽ الكممات أك مجمكعة الكممات ببطق ، مقطعنا مقط
الكقيات الصحيحة بيف كؿ مقطع كمقطع ، كبالتدريا يزيد المرق مف سرعة نطقو 

 لمحدث الكرمي حتى يصؿ إلى السرعة العادية. 

كتقـك عممية تعميـ المغة بالطريقة المقطعية عمى اإلتياف بجمؿ كظييية ذات 
الكقت نيسو دتلة ، كمنيا تحمؿ الكممات إلى مقاطع ، كالمقاطع إلى أصكات ، كفي 

 . (ّ)ييدرَّب المتعمـ عمى تركيب األصكات في المقطع كالكممات كىكذا 
                                           

 .َُعمـ األصكات ص (ُ)

مناىا  كَُُرم اف عبد التكاب ص المداؿ إلى عمـ المغة كمناىا البحث المغكم د/ينظر  (ِ)
 .ُٕٓص تماـ حساف د/  البحث في المغة

 .ّٗلعبد المطيؼ القطكع ص األصكات العربية كتعميميا لغير الناطقيف بيا  (ّ)
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ُُْٓ 

لكف يحسف عدـ اليصؿ التاـ بيف تعميـ الطالب البنى الصكتية ، كمستكيات 
التركيب المغكم األارل ، فالكرـ حدث متكامؿ . فيمكف اتنطرؽ مف النص في 

اطع كاألصكات مف ارؿ التدريب مكقؼ لغكم ، كيحمؿ إلى الجمؿ كالكممات كالمق
 كالتحميؿ كالتركيب .

ألنيا تعتمد عمى تعميـ  المعنكية؛كتسمى ىذه الطريقة بطريقة الكحدات 
 .(ُ)ككؿ كحدة منيا عبارة عف كحدة كمية ذات معنى  الجممة،الكممة أك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .َْص األصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين بها لعبد اللطيف القطوع (ُ)
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 املبحث األٔل
 انتشابّ يف انكهًاث أحاديت املقطع

نطؽ بو منيردنا ، كتبد لو مف تنيس يسبقو أك يمحقو الحرؼ الكاحد يصعب ال
. كذلؾ التنيس الصكتي ىك حرؼ ليف ين ـ لمحرؼ المراد النطؽ بو ؛ فيتككف 
منيما مقطع كاحد . لذلؾ لـ يكف بدعنا مف الرأم أف نعمف أف كؿ لغة مف المغات 

ٌباف بزكغي ، كتدؿ (ُ)ا العالمية تتركب كمماتيا مف مقطع كاحد في مبدأ تككينيا ، كا 
ا ، يكاد يككف ثابتنا بثبات ليظو ، فعمى الرغـ مف تطكر المغة  عمى معنى كاحد أي ن
كتيرعيا حسب مبدأ النشكق كاترتقاق ، إت أف ىذه الكممات بقيت في تاريخ 
اتستعماؿ المغكم شاىدة عمى ما بيف المغات الحية مف أكاصر قربى كليحمة نسب ، 

فمع أف المغة ذلؾ ، يقكؿ د/رم اف عبد التكاب : " أك تأثير ح ارة ، أك غير 
 العربية، تاتمؼ عف اإلنجميزية، كىذه تاتمؼ عف األلمانية، فإف ىناؾ أصكتن 
كاصائص جكىرية، تجمع ما بيف ىذه المغات، كما تجمع بينيا كبيف سائر 

 .(ِ)"المغات
يزية في كقد أفص  البحث عف التشابو كالتقارب بيف المغتيف العربية كاإلنجم

 ىذه الكممات مبيننا السمات  كالمظاىر التي جاقت عمييا ، كىي :  
 : المظير األكؿ 

 ككف الميظ المتشابو في المغتيف مف ألياظ الثنائية التارياية ، التي ك عت
 التي ينطؽ بيا اإلنساففي المغة األكلى محاكاة لألصكات الطبيعية ، ك 

                                           

 .ْٓص كد أحمد عمر النشكمنشأة المغات كحاجة األمة لممجمع المغكم أ/ محم (ُ)

 .ٖ المداؿ إلى عمـ المغة كمناىا البحث المغكم د/رم اف عبد التكاب ص (ِ)
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 . يقكؿ تيٍحًدث عند كقكعيا أصكاتنا معينة عف األفعاؿ التي؛ لمتعبير ا غريزين  
 بيذا الصدد : رممٌي لكً اأنستاس مارٌم  

ً عىت في أكؿ أمرىا عمى ةفالكمم"  محاكاة ألصكات  كاحد، متحرؾ فساكف،  ىجاق كي
أك في القمب أك  زيد فييا حرؼ أك أكثر في الصدر: أم ، ت مى ئً الطبيعة، ثـ في 

 بااترؼ البرد، كالقبائؿ، كالبيئات، ا ياتمؼ فتصرؼ المتكممكف بيا تصرفن  ؛الطرؼ
   مف أمثمتو :ك  ،(ُ)"ةيى كً كاألىٍ 

  )ِ(/kôf[كمقطعو الصكتي /   cough]كىٌ  يىكيٌ [ -أ
Example. He had a coughing fit and couldn't for a few 
moments speak.  

 ب عكاف يعاني مف نكبة سعاؿ كلـ يستطع التحدث لكمعناه بالعربية : 
 .دقائؽ 

- She coughed nervously and looked at me. 
 .كمعناه : سعمت بعصبية كنظرت إليٌ 

  أصؿ الكممة :
؛  م ]محاكاة لصكت السعاؿ[ مف أصؿ تقميد قديمةالمغة اإلنجميزية الالكممة في 

 "to pantاأللماني "ك  keuchen" ك to coughالمتعمقة بالككشف اليكلندم "
 .(ّ)زكمعناىا : األزي

                                           

دراسات في ، كينظر  ُصلكرممٌي انشكق المغة العربية كنمكىا كاكتياليا لألب أنستاس مارٌم   (ُ)
 .ُْٕفقو المغة د/صبحي الصال  ص

  ينظر قامكس التراث األمريكي (ِ)
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=coughrhls  

        =  ينظر معجـ إكسيكرد (ّ)

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=coughrhls
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ُُٕٓ 

ؿ يىؤيحُّ أى أى كأصؿ الكممة في العربية مف :  بف قاؿ رؤبة  ، ؿعى سى : ٌحان، أم حَّ الرىجي
 ؿ تنحن  كسعؿ: ئً إذا سي  بايرن  يصؼ رجرن العجاج 

  و كىأىحّْ ػٍحني ػى ٍف تىنػادي مً ػيىكى 
 .(ُ)ي سيعىاؿى الشًَّرًؽ اأٍلىبى ّْ ػيىٍحكً 

رّْفت في اتستعماؿ المحدث أك ال مكلد ، فأبدلت اليمزة  كافنا في مثؿ إت أنيا حي
ة : ك َّ قكليـ : ة. كىذا  سعىؿ سيعاتن ميتقطّْعنا جافِّا فرف كيحَّ    .(ِ) دكاق ً ٌد الكيحى

إذف فالكممة في المغتيف مف محاكاة صكت السعاؿ ، كىي مف الكممات القديمة 
ت الكممة مف أجؿ ، إت أف العربية تأثرت باإلنجميزية في إبداؿ اليمزة كافنا ، كعيد

ذلؾ محدثة ، كيمحظ أف الكممة في المغتيف مككنة مف مقطع كاحد كىك في العربية 
طكيؿ مغمؽ ؛ ألف حرؼ الحاق مشدد ]ؾ +ٌح[، كيرمز لو بػ ] ص + ح + ص 

[ كيرمز لو بػ ] ص +ح + ص[ ، إت   kô+fص[، كفي اإلنجميزية متكسط مغمؽ]
ًتـ المقطع في أف الحاق في العربية حرؼ ت نظير لو  في اإلنجميزية ؛ كلذلؾ اي

{ ، كىك شبيو بالحاق العربية في الصية ت في المارج ، فكؿ  fالثانية بحرؼ } 
 . (ّ)منيما صكت احتكاكي ميمكس

                                                                                                           
rdlearnersdictionaries.com/definition/english/ coughhttps://www.oxfo 

 كمعجـ ككلينز اإلنجميزم 
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cough   

 .]أ ح ح[ ّّٓ/ُكالصحاح لمجكىرم  ّٔالبيت مف الرجز في ديكانو ص (ُ)
بية المعاصرة د/أحمد ماتار عمر ]ؾ ح[ كمعجـ المغة العر  ٖٕٕ/ِينظر المعجـ كالكسيط  (ِ)

 ]ؾ ح ح[.ُُُٗ/ّ

ينظر أثر النظاـ الصكتي في المغة اإلنجميزية في تعمـ النظاـ الصكتي في المغة العربية  (ّ)
 .ّٔ، ُّلمناطقيف بغيرىا ، دراسة ماتبرية  أ/ جميمة اميؿ أحمد حسيف ص 

 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/%20cough
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/%20cough
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كتبد في ىذه الكممة كأمثاليا عند التقطيع الصكتي مف تسكيف الحرؼ أك 
 إلعراب.الصكت األاير ، إذ ت تشابو بيف المغتيف في عرمات ا

 / tək[/cutقىٌد =]  -بػ 
 كمف أمثمتو في اتنجميزية :

I'll cut the apple in half .  .example 

 سأقطع التياحة إلى نصييف.   مثاؿ : 
He cut the bread into thin slices ex. 

 .قىطع الابز إلى شرائ  رقيقة
I'm going to get/have my hair cut really short. 

 .(ُ)قص شعرم بشكؿ قصير جدناسأقـك ب 
 : أصؿ الكممة

مف المحتمؿ ك  ،المغة اإلنجميزية الكسطى الكممة بصيغة اليعؿ مكجكدة في 
األيسمندية  kutaالنركيجية ك  kutteبػ  ؛ فيي تتشابوككف مف أصؿ جرماني تأف 

 .(ِ)"سكيف حادة صغيرة" kuti"مقطعة بسكيف صغير" ، 
 استعمالو كأصمو في العربية :

ا ، يقكلكف : ك  رىبو ىي في المغة العربية استعماؿ قديـ في معنى القطع أي ن  ى
 أم : قطعو ، قاؿ النابغة الذبياني:  ،(ّ)بالسيًؼ فىقدَّهي ًبًنٍصيىٍيف

                                           

 /https://www.oxfordlearnersdictionaries.comمعجـ إكسيكرد  (ُ)

 : المصدر السابؽ كقامكس ككلينز اتنجميزم (ِ)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cut 

 ]ؽ د[.ُِٗ/ٖتيذيب المغة  (ّ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cut
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باًحبً  ٌياًح نارى الحي وي، ** كتيكًقدي بالصُّ تىقيٌد السَّميكقيَّ المي اعىؼى نىٍسجي
(ُ). 

تَّى يصؿ ًإلىى األىٍرض عى رٍ الدّْ  طعأىرىادى أىف السٍَّيؼ يق فتنقدح النار بيا مف ؛  حى
 . (ِ) الحجارة

فاليعؿ في المغتيف مككف مف مقطع كاحد متكسط مغمؽ في اإلنجميزية: 
كتميؿ المغة العربية إلى التيايـ حيث تقمب الداؿ كطكيؿ مغمؽ في العربية كسابقو ، 

ًميٍّ  ًديًث عى ٍنوي رىً يى )طاق في بعض اتستعماتت فيي حى كىافى ًإذىا عىرى قىدَّ، » ( :المَّوي عى
ذىا تكسَّط قىطَّ  ذىا تكسَّط قىطَّ ،  طكتن رنو بالسيؼ قده بنصييف إذا عر قً  ، يعني : «كىاً   ،  كىاً 

  .(ّ)قىطعو عىٍر ان ًنٍصيىٍيفً : أىٍم 
فيذا يدؿ عمى أف اليعؿ في المغتيف مف المكركث المغكم القديـ ، فيك مف 

ة المقطع ، التي تدؿ بحسب األصؿ عمى محاكاة صكت الحدث الكممات أحادي
 }القطع[. 

اتقتراض المتبادؿ بيف المغتيف ، كىك أف يككف الميظ مما تأثرت   المظير الثاني :
بو إحدل المغتيف بثقافة األارل فاقتر تو منيا ، كمعركؼ في مجاؿ عمـ المغة 

كجدت بيف المغات الحية منذ كقت التطبيقي أف ظاىرة التأثير كالتأثر أك اتقتراض 
مبكر مف تاريخ التطكر المغكم ، كت تزاؿ حتى يـك الناس ىذا ، مادامت ىناؾ 
ثقافات كااتراعات كرقي ح ارم تتنافس فيو الشعكب كاألقطار ، كمف تمؾ الكممات 

 في البحث : 
  boot  [boots/]tː/buبيكت : -أ 

                                           

 .ْٔفي ديكانو صالبيت مف الكامؿ ،  (ُ)

 ]ح ب ح ب[. ُْٕ/ُكجميرة المغة تبف دريد  ُٖٔ/ُر كالشعراق تبف قتيبة ينظر الشع (ِ)

        ]ؽ ط ط[. ُٖ/ْ]ؽ ط[ كالنياية تبف األثير ُُٔٓ/ٓينظر الغريبيف لميركم  (ّ)
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Ex- He usually plays soccer with white boots. 

 .ىك عادة يمعب الكرة بالبكت األبيض
 يغطاق مف الجمد أك المطاط أك القماش كاقذك نكع مف األحذية  البكت :
كىك اسـ مأاكذ مف المغة  ، مثؿ: حذاق رككب الايؿ. وأك كممف الساؽ لمقدـ كجزق 

، كىك مما يمـز فيو صكرة  Bote، أك اليرنسية : bōtian اإلنجميزية القديمة :
( أما في البناق فقد يستعمؿ ميردنا sع في الشكؿ ؛ كلذلؾ ي اؼ لو الحرؼ : )الجم

 . (ُ)كقد يستعمؿ جمعنا 
كقد انتقؿ ىذا الميظ إلى العربية حديثنا، كأصب  يعنى:  رب مف األحذية 

كؽ أك الريا ية. كيقابميا في العربية اليصحى: المي  الاييية يمارس بيا األلعاب
العربية عىرَّبت ىذا الميظ مف اإلنجميزية ، فقد جاق في المغتيف ؛ كألف المغة (ِ)الاؼٌ 

[ ، كىك مقطع طكيؿ مغمؽ bootعمى مقطع كاحد مع اتتحاد في الدتلة ]بكت =
 ]ص +ح ح +ص[.

 /sæɡكنطقيا أك مقطعيا الصكتي ىكذا :/[ ، gas=] جازٍ –بػ 
 .Ex- I prefer to cook with gas                      المثاؿ :

 .[لغازلجاز ]اؿ الطبخ با ّْ أيفى كمعناه بالعربي : 
مف  gazالجاز : الكيركسيف ؛ كيقاؿ لو  "الكاز" في سكرية. تركي   أصؿ الكممة : 

gas  بالمغات األكربية ،]اإلنجميزية ، كاإليطالية ، كاأللمانية[، غير أنو اكتسب معنى
                                           

ينظر قامكس التراث األمريكي  (ُ)
/www.ahdictionary.com/word/search.html?q=bootshttps:/  ، 

]ب ك  ِٖالمعجـ العربي ألسماق المربس د/ رجب عبد الجكاد إبراىيـ صك  Webster: Bootكمعجـ : 
 ت[.

 ]ب ك ت[ِٖينظر المعجـ العربي ألسماق المربس ص (ِ)

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=boots
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=boots
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فاف )العالـ البمجيكي ك عيا  gasالكيركسيف في المغة التركية فقط . ككممة  
مستميمنا إياىا مف الكممة  ـJ.B. Van Helmont(1588-1644) ()ىممكنت

ف منيا " )ااؤس(، كتعني الييكلى ، كىي المادة قبؿ أف يتككَّ  xaosاليكنانية : "
 . تطمؽ كذلؾ عمى اليك ى َـّ كصكر معٌينة ، كمف ثى أتتشكؿ بأشكاؿ ر العالـ ؛ ف

بالمغة اليكلندية ينطؽ ااق ، "  g" ممنا بأف الحرؼ . عً كالغاز كذلؾ ينقصو الشكؿ
 .(ُ) " ااؤس "" تنطؽ "ااس" ، كىي قريبة مف الكممة اليكنانية :  gasفكممة " 
نجميزية في استعماؿ إذنا فالمغة العربية تأثرت بالمغات األكربية ، كااصة اإل  

مغمؽ كىك :  طكيؿحد ىذه الميظة حديثنا بمادتيا كمعناىا ، كىي مككنة مف مقطع كا
 ز[ ، كيرمز لو بػ ]ص+ ح ح + ص[.a    ،s، اg]جػ 
 : nʒɪ/d[/jinn]= فٌ جً الٍ  -جػ

Ex- These are the lowest jinn.  
 . األدنى فٌ ىؤتق ىـ الجً معناه : 
 أصؿ الكممة : 

لىًد الجافّْ ، كىـ المامكقات أك األركاح القادرة عمى اتااذ شكؿ   الجف : جماعة كى
ف أك الحيكاف ، كممارسة تأثيرو اارؽ لمطبيعة عمى اإلنس ، كىي كممة اإلنسا

اقتر تيا المغة اإلنجميزية مف المغة العربية ، كأكؿ استعماؿ ليا عمى كجو التحديد 

                                           

]جاز[ ،  ٖٗيـ صمعجـ الدايؿ في المغة العربية الحديثة كليجاتيا د/ؼ . عبد الرح (ُ)
  [ ك معجـ إكسيكرد]غاز ُْٕكص

    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gas 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gas
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ـ ، مع كممات أارل دامت المغة اإلنجميزية ُٖٓٔ-ُٕٓٔكاف في اليترة ما بيف : 
 . (ُ)في نيس الكقت تقريبنا

نما سمكا  ، مف اتجتناف  تستتارىـ عف أبصار اإلنس ؛ًجنِّالمغة العربية في اكاً 
نَّو الميؿ؛ أم ، كىك اتستتار ، يقاؿ : ٌنة أجى  .(ِ): جعمو مف سكاده في جي

ككممة "ًجٌف" بصكرتيا الصكتية كالدتلية مف مأثكر األصكؿ السامية ، إذ 
، كىي (ّ)سريانية كالحبشيةتشترؾ فييا مع المغة العربية : المغة العبرية كاآلرامية كال

[،]ص + jinn في اإلنجميزية كالعربية مبنية عمى مقطع كاحد طكيؿ مغمؽ ]ًجٌف =
 ح + ص ص[.

 /ʃæsكمقطعيا الصكتي : / [sash]=  شاٍش  -د
  .Ex- She wore a white dress with a blue sashمثالو :

ا أزرؽ  .(ْ)معناه بالعربية : كانت ترتدم فستاننا أبيض ككشاحن

                                           

                                 =                              ينظر قامكس التراث األمريكي (ُ)
= 

 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jinn  
 كمعجـ ككلينز اإلنجميزم :  -jinn  Websterكمعجـ : 

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=jinni 

 ]ج ف ف[.ُِقتيبة صغريب القررف تبف ]ج  ف ف [ ك  َِ/ٔالعيف لماميؿ بف أحمد  (ِ)
 

 .َُْ-َُّينظر معجـ ميردات المشترؾ السامي في المغة العربية د/ حاـز عمي كماؿ الديف ص (ّ)

 كتركنيلمعجـ إكسيكرد ات ينظر  (ْ)

 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sash. 
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األبيض، الذم يتميز برقتو كجكدتو، ييمؼَّ  يكالشاش:  رب مف النسيا القطن
عمى الرأس؛ كبعد المَّؼ ييسمَّى عمامة؛ أك يمبس حكؿ الجزق األكسط مف الجسـ أك 

 .(ُ)فكؽ كتؼ كاحد ، كجزق مف الزم الرسمي
 أصؿ الكممة : 

  šēšو بالعبرية ، كىك شبي (ِ)الكممة في اتنجميزية مأاكذة مف الشاش العربي 
، فالكممة إذف متأصمة في المغة العربية مف المغة (ّ))شش( ، ك شاشا اآلرامية 

السامية األـ التي تشترؾ فييا العربية كالعبرية كاآلرامية . كقيؿ : إف الكممة في 
 .(ْ)العربية مكلدة منقكلة مف المغة اليندية

أاذت منيا ىذا الميظ بصيغتو نجميزية قد تأثرت بالمغة العربية فإذف فالمغة اإل 
 طكيؿ{، كىك مقطع  sash-كمعناه ، كىك مككف مف مقطع صكتي كاحد } شاش

مغمؽ: ]ص +ح ح +ص[، غير أف الشيف األكلى مف الكممة قمبت سيننا في 
اإلنجميزية ، مما يدؿ عمى التطكر الصكتي الذم حدث لمكممة في اتنجميزية ، كأنيا 

 مأاكذة مف األصؿ العربي.
 /loot/ [luteعيكد = رلة مكسيقية :]  -ػى

، استعمؿ  نكع قديـ مف اآلتت المكسيقية ذات األكتار ، تعزؼ مثؿ الجيتار
المغة المغة اليرنسية القديمة ، مف  نقرن عفالمغة اإلنجميزية الكسطى ، في 

                                           

العرب مف الدايؿ لشياب الديف الاياجي ص ينظر المصدر السابؽ كشياق الغميؿ فيما في كرـ  (ُ)
ُّٗ. 

  ينظر إكسيكرد (ِ)
.https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sash 

]ش م ش[ ، كتيسير األلياظ الدايمة في المغة العربية مع ذكر  ّٓٗ/ّينظر متف المغة ألحمد ر ا  (ّ)
       .   ّٗأصميا بحركفو لطكبيا العنيسي ص

 .ُّٗينظر شياق الغميؿ ص (ْ)
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. كىك في المغة العربية مأاكذ مف العكد بمعنى الاشب ، إذ العكد في (ُ)العربية
العكد، بال ـ: ذك قاؿ الزَّبيدم : "  ،(ِ)اشبة كؿ شجرة، دؽ أك غمظميـ : كر

 .(ّ)"، كالجمع عيداف الذم ي رب بو، غمب عميو اتسـ لكرمو األكتار األربعة
كيمحظ أف المغة اإلنجميزية قد تأثرت بالعربية في ىذا اتسـ ، فاستعممتو  

عيف تمنا ؛ ألف العيف ليست مف بميظو كمعناه ، غير أف اإلنجميزييف أبدلكا مف ال
. كما أف الكممة في المغتيف مبنية عمى مقطع كاحد  (ْ)األحرؼ اليجائية عندىـ 

 طكيؿ مغمؽ : ] ص +ح ح + ص[.
 : المظير الثالث

تكمـ فيو أم : مما تكافقت فيو المغات، أف يككف الميظ المشترؾ بيف المغتيف  
كقد ييكافؽ الميظي الميظى : "ؿ أبك عبيدة العرب كتكمـ فيو غيرىـ عمى ليظ كاحد. قا

أك ينتمي  .(ٓ)"كيقاربو كمعناىما كاحده كأحدىما بالعربية كاآلار باليارسية أك غيرىا
إلى جذر مف جذكر المغات القديمة ، كالسامية أك اليند كأكربية ، أك اليكنانية أك 

 غيرىا ، مف ذلؾ : 
 /: kŋæb[/ bankبىٍنٍؾ =]-أ

Ex- The bank lent her money to buy a car.. 

                                           

)1  (  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lute?  
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=lute 

 ]ع ك د[.ُّٗ/ّنظر لساف العرب تبف منظكر ي (ِ)
 ]ع كد[.َْٓ/ٖتاج  العركس  (ّ)
 

ينظر األصكات المغكية بيف المغة العربية كالمغة اتنجميزية في  كق عمـ المغة الحديث "  (ْ)
 .  ٖٗدراسة كصيية تقابمية " لسعدية يكنس ص

 .ُٕ/ُمجاز القررف ألبي عبيدة  (ٓ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lute?q=lute
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 أقر يا البنؾ نقكدان لشراق سيارة.
  أصؿ الكممة :

يقاؿ: رٌده الكممة مما تكافقت فيو المغات ، كمعناىا القديـ : األصؿ مف كؿ شيق ،  
 .(ُ)، أم : إلى أصمو ًإلى بيٍنًكو

 طاكلة الصراؼ ، مف :نكا اإليطالية مف مقاعد البي كىي في المغة اإلنجميزية 
، مف نيس األصؿ  مجمكعة مف األشياق في صيكؼ أصؿ جرماني قديـ ، كمعناىا :

لكصؼ متجر الصراؼ نيسو استادمت  أكاار القرف الاامس عشر. كفي  النيائي
عندما انتشرت التجارة المصرفية مف إيطاليا إلى فرنسا ، ثـ إلى إنجمترا ، ، ك  [نؾالبى ]

 . (ِ)اإلنجميزيةإلى المغة ذىبت الكممة اإليطالية معيا 
كلكف المعاصريف حكلكا معناىا حيف أطمقكىا عمى المصرؼ أك المؤسسة 

كبيذا المعني أاذتو المغة العربية في استعماليا الحديث عف المالية كاتئتمانية. 
ا  هكأقر . (ّ)المغة اإلنجميزية  مجمع المغة المصرم كأكرده في معجمو الكسيط ناصِّ

 .(ْ) عمى أف الكممة مجمعية

                                           

]ب ف ؾ[ كمعجـ ككلينز ّٓٔ/ُكشمس العمكـ لنشكاف الحميرم ُٗٓ/َُينظر تيذيب المغة  (ُ)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bank 

 

 أكسيكرد :  معجـ ينظر (ِ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bank. 

 كمعجـ ككلينز اإلنجميزم Webster – bank كمعجـ 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bank 

 :Webster – bankينظر معجـ  (ّ)
   ]ب ف ؾ[.ُٕ/ُينظر المعجـ الكسيط  (ْ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bank
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bank
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كالميظ في المغتيف مككف مف مقطع كاحد طكيؿ ]ص +ح +ص ص[ مما يدؿ 
عمى أنو مف كممات المغة األكلى أحادية المقطع بمعنى األصؿ ، ثـ تطكر عنو البىٍنؾ 

 بمييكمو الذم نعيده اآلف.

 /.rõõp/  [ poorبيكر = ] -بػ

Ex- They were so poor that they couldn't afford to 
feed their family. 

 كانكا فقراق لدرجة أنيـ لـ يتمكنكا مف إطعاـ أسرىـ.

Ex-Poor people need income not handouts. 

 كليس الصدقات.، يحتاج اليقراق إلى الداؿ 

  أصؿ الكممة :

اإلنجميزية الكسطى مف اليرنسية القديمة  الكممة استعممت بيذا المعنى في 
poure   مف الرتينية ،pauperالجذكر اليندك أكركبية ، كلعميا مف.اليقير(ُ). 

البكر عند العرب: ت شيق. يقاؿ: أصبحت أعمالييـ بكرا، ، كمنازلييـ كذلؾ ك 
 .(ِ)ت شيق فييا: أم ،قبكران 

                                           

ينظر معجـ إكسيكرد   (ُ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/poor?q=poo

r كقامكس التراث األمريكي ،
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=poor 

 ُّٓ/ُمات الناس ألبي بكر األنبارمالزاىر في معاني كم ِْٔ/ِينظر معاني القررف لميراق (ِ)
 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/poor?q=poor
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/poor?q=poor
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فالكممة مما تشابيت فيو المغتاف في الصيغة كالدتلة ، كلذلؾ بنيت فييما عمى 
+ ح ح + ص[، كىذا  [، كىك مقطع طكيؿ مغمؽ ، ]صpoor مقطع كاحد ]بكر =

ا ، فيي بيذا المعنى مف  يدؿ عمى أف الكممة مف المكركث القديـ في المغة العربية أي ن
في قكؿ ا  ىػ(ّٖٔ: تػ عبد ا بف حسنكف،)الميجات العربية الجنكبية ، قاؿ 

 .(ّ)كىـ مف اٍليمف، (ِ)"ىمكى بمغة عيماف: يعني ، "(ُ)﴾بُورا ْْقَوْما َْْوُكنُْتمْْ﴿)تعالى( : 
ٌز = ] -جػ  rice/]sī: /rري

 كمف أمثمة استعممو :
There is no need to keep the rice field flooded. 

 يست ىناؾ حاجة إلبقاق حقكؿ األرز مغمكرة.كمعناه : ل
The dish is served with rice.. 

 .(ْ)الطبؽ يقدـ مع األرزكمعناه : 
 أصؿ الكممة : 

، مف   Old Italian riso، ؿ اإليطالي القديـمف األصاإلنجميزية الكممة في  
 .(ٓ)اليكنانية "oruza"، مف األكركزا  أصؿ ىندم إيراني

                                           

 [.ُِاليت  ] (ُ)

 .ّٗالمغات في القررف تبف حسنكف ص (ِ)

 .ِِْ/ٔالدر المنثكر لمسيكطي  (ّ)

 ينظر معجـ إكسيكرد : (ْ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ rice 

 ينطر إكسيكرد    (ٓ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rice 

           كقامس التراث األمريكي : 
/word/search.html?q=ricehttps://www.ahdictionary.com 

 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rice
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rice
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=rice
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=rice
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 ،(ُ) ، كىك الصربة كالشدةزً رٍ مف األى كالكممة في العربية ، قيؿ إنيا مشتقة 
 ، كىك األص  ؛(ِ)"oryzaكقيؿ أنيا مأاكذ مف المغة اليكنانية القديمة "  

ف كانت العربية قد تشتراؾ المغتيف العر  بية كاإلنجميزية في ليظو كمعناه. ، كا 
ق( : َُّ، قاؿ كراع النمؿ )تػ تكسعت في ليظو مف حيث التصريؼ كالبنية

ز[ايقاؿ" زُّ ]لمرُّ زي كاألىري زُّ كاأليري مشدداف كمايياف، كاأليٍرزي سىاًكفي  ،زي ري كاألى  لذم يؤكؿ: األيري
؛ سبع لغات زُّ كالرٍُّنزي أما اإلنجميزية فمالت في ، (ّ)قد حكيت عف العرب "،الراق، كالرُّ

 oryza[ بدتنمف riceاستعمالو إلى اإليجاز كاتاتصار ، فبنتو عمى مقطع كاحد ]
 .oruzaأك 

 نبات حكلٌي مف اليصيمة النجيمٌية، ييزرع في معظـ البرد الحاٌرة كالمعتدلةكىك 
اي ة، يحمؿ سنابؿ متدلّْية ذكات ، ت غنى لو عف الماق؛ لذا ييزرع في السُّيكؿ المن

ٍير، تيقشَّر عف حبٍّ أبيض صغير، يطبخ كيؤكؿ، كىك مف األغذية الرئيسٌية  ميؼ صي غي
 .(ْ)في العالـ

فقد دٌؿ بناق الكممة عمى مقطع كاحد ]ص+ ح + ص ص [ ، كىك مقطع 
 طكيؿ مغمؽ  عمى اشتراؾ المغتيف في األصؿ اليكناني .

 / rich    /ʃtɪrش =يٍ الرّْ  -د
people who want to get rich quickly.-ex 

 األشااص الذيف يريدكف الثراق بسرعةكمعناه : 

                                           

 .ّٖٖينظر تصحي  اليصي  كشرحو تبف درستكيو ص (ُ)

 . ُّينظر تيسير األلياظ الدايمة في المغة العربية مع ذكر أصميا بحركفو ص (ِ)

 .ّٔٓ/ُالمنتاب مف غريب كرـ العرب لكراع النمؿ  (ّ)

 ر ز ز[.] ْٖٖ/ِمعجـ المغة العربية المعاصرة  د/ أحمد ماتار عمر  (ْ)
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A newly rich businessman.- 

 .(ُ)رجؿ أعماؿ ثرم حديثنا
 .(ِ)في العربية  يقكلكف : قد ترٌيشى الرجؿ ، أم : قد صار إلى معاش كماؿك 

، متكسط مغمؽ في اإلنجميزية  كىي في المغتيف مبنية عمى مقطع كاحد أصؿ الكممة :
اليندك ]ص+ح +ص[، كطكيؿ مغمؽ في العربية]ص +ح ح + ص[ كىك مف الجذكر 

 .(ّ)"ىقكة ، غنبمعنى :  rīceأكركبية القديمة 
 :/ Show  /ōsh=ف[]بيَّ  شاؼى  -ىػ

Ex-The study showed the effects of the drug on the brain.  

 . (ْ) عمى الدماغأظيرت الدراسة تأثير الدكاق   
"انظر ، ، بمعنى : scēawianالمغة اإلنجميزية القديمة  مف: الكممة أصؿ الكممة

  اليكلندية schouwenافحص" ، مف قاعدة جرمانية غربية تعني "نظرة" ؛ المتعمقة بػ 
، كىي في اليكنانية بمعنى : حذر ، كفي الرتيني بمعنى :  األلمانية schauenك 

 .(ٓ)اتستعدادليككف عمى أىبة 

                                           
(

1
 ( يىظر معجم إكسفورد 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rich. 

(
2

 ]ر ي ش[.1/252الساهر في معاوي كلمات الىاش  ( يىظر

(
3

 ( يىظر قاموش التراث األمريكي 

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=rich  

ليسي     معجم كوليىس اإلوج و

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rich 

(
4

 إكسفورد        (

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/show  
 

(
5

  ( يىظر إكسفورد

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/show 
                                                                       ككقامكس ككلينز اإلنجميزم =

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/show
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/show
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/show
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/show


  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

َُّٓ 

شاؼى الحادثى ، ك  : صعد مكاننا عالينا كنظر شاؼ الرَّجؿي  يقاؿ :في العربية ك 
 .(ُ)بنيسو: نظر إليو كرره

 نجميزم متحداف في الدتلة عمى معنى البياف كالظيكر.فاتستعماتف العربي كاإل  
ا مف عماؿ قديـ في المغة العربية تكىك اس مىٍت : تىشىكَّ  قىٍكؿي اٍلعىرىبً أي ن ، ًإذىا عى فىًت اأٍلىٍكعىاؿي

عىاًقؿى اٍلًجبىاًؿ" مى
(ِ). 

فدٌؿ بناق الكممة عمى مقطع كاحد أنيا مف المشترؾ المغكم القديـ في كثير مف 
المغات بما فييا العربية كاإلنجميزية ، غير أنيا في العربية ذات مقطع طكيؿ مغمؽ : 

/ ]ص +ح /shō تكح :شاؼ ]ص+ح ح+ص[، كفي اإلنجميزية ذات مقطع متكسط مي
 ح[.
 /.pʌk/[كينطؽ :  cup]كب الكي  -ك

Ex-Customers don't like drinking out of plastic cups. 

 ت يحب العمرق الشرب مف أككاب برستيكية.
Ex-She raised her cup to her lips. 

  رفعت كأسيا عمى شيتييا.
  : أصؿ الكممة في المغة اإلنجميزية

                                                                                                           

=  ttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/show  كمعجـwebstr 

show . 
/ ِ]ش ا ؼ[ كمعجـ المغة العربية المعاصرة  ّّٖٓ/ٔينظر شمس العمـك  لمحميرم  (ُ)

ُِْٖ. 
  ]ش ك ؼ[.ِِٖ/ّمقاييس المغة تبف فاس  (ِ)
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ف الرتينية المتأارة ع، مف اإلنجميزية القديمة ،  cuppeلكسطى اإلنجميزية امف 
cuppa ،  مف الرتينية كعاق الشرب ، كربما البديؿ :cūpa, tub, cask(ُ). 
ا  عمى صية  -كىي في العربية : استعماؿ قديـ لكعاق مف أكعية الشرب أي ن

قاؿ . (ِ)" الًَّذم تى أيذفى لىوي  الكيكبي اٍلككز المستديري الرٌٍأسً " :  قىاؿى اٍليراقماصكصة ، 
نُْفُس ﴿ا )تعالى( : 

َ
ْكواٍب َوفِيها َنا تَْشتَهِيهِ اْْل

َ
يُطاُف َعلَيْهِْم ةِِصحاٍف نِْن ذََهٍب َوأ

ونَ  نْتُْم فِيها خاِِلُ
َ
ْعُُيُ َوأ

َ
 .(ّ)﴾ َوتَََلُّ اْْل

قىاؿى عدمُّ بف زيد:  كى
 .(ْ)ميًو العىٍبدي بالكيكبيىٍسعىى ع **أبيكىابيوي  تيٍقرىعي ا ئن كً ميتَّ 

فالكممة في المغتيف مف قبيؿ المتشابو ، كلـ تتأثر إحدل المغتيف باألارل ،  
ف كاف في المغة  غير أنيا في كمتا المغتيف مبنية عمى مقطع صكتي كاحد مغمؽ، كا 
العربية أطكؿ منو في اإلنجميزية ، فيي العربية } ؾ ك ب[ ]ص+ ح ح + ص[ 

كككف  ( ]ص + ح + ص [مقطع متكسط.cupنجميزية ) مقطع طكيؿ ، كفي ات 
الكممة أحادية المقطع يدؿ عمى أف الككب مف رنية الشرب التي استعمميا اإلنساف 
قديمنا في حياتو األكلى ، فيي مما تكافقت فيو المغات عامة ، كاآلرمية كالسريانية 

 .(ٓ)كالركمية كاليارسية كغيرىا النَّبىًطيَّةك 

                                           

(
1
) https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cup  - 
 https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=cup 

 ]ؾ ك ب[.ُِٕ/َُتيذيب المغة  (ِ)

 [.ُٕالزارؼ ] (ّ)

 .ٕٔالبيت مف البسيط في ديكانو ص (ْ)

كتيسير األلياظ الدايمة في  ُٓصالقررف مف المعرب لمسيكطي  ينظر الميذب فيما كقع في (ٓ)
 .ُّٗكاأللياظ اليارسية المعربة إلدم شير ص ٔٗالمغة العربية لطكبيا العنيسي ص

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cup
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  :المظير الرابع 
درجات تارياية في سمـ  التمثيؿ لنظرية النشكق كاترتقاق ، فتطكر المغة عبارة عف  

؛ ألف ىذه  النشكق كاترتقاق يستقرل فييا سير التاريخ المغكم مف طبقة إلى طبقة
 .(ُ)المغات جرت مف أكؿ عيدىا عمى اندماج النكع األدنى منيا في النكع األرقى

دية المقطع مكجزة في البنية كالدتلة ، إت أنيا كعمى الرغـ مف أف الكممة أحا
صكرت لنا مظيريف مف مظاىر ىذه النظرية ، أحدىما في المغة العازلة كاألارل في 

 المغة المتصرفة .
 : المغة العازلة - أ

ىي غير المتصرفة؛ فبنية الكممات فييا ت تتغير، كأصكليا ت تمصؽ بيا ك  
 مثؿ كممة :، (ِ)حركؼ زائدة ت قبميا كت بعدىا

 /dark/  -[dark] = ؾرٍ الدَّ  -
ex- It gets dark at about six o'clock.  

 يحؿ الظرـ في حكالي الساعة السادسة.
As it grew dark, they gathered round the fire.  

 .(ّ)مع حمكؿ الظرـ ، تجمعكا حكؿ النار
  -أصؿ الكممة : 

                                           

 بتصرؼ. َٗ/ُتاريخ رداب العرب لمصطيى صادؽ الرافعي ينظر  (ُ)

 .ْٓينظر دراسات في فقو المغة د/ صبحي الصال  ص (ِ)
 معجـ إكسيكرد : (ّ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/dark  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/dark
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/dark
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، مف أصؿ جرماني ،  deorcزية القديمة المغة اإلنجميالكممة بمعنى الظرـ : مف 
 .(ُ)"إاياق": Tarnen كليا تعمؽ باألصؿ األلماني 

ا ، إذ  : أىٍسيىؿ كؿ في كرـ العرب  الدٍَّرؾي كىي في العربية بنيس المعنى أي ن
نىٍحكىىا  .شىٍيق ًذم عمؽ كالرَّكيَّة كى

المغات  كيمحظ أف الكممة في المغتيف بيذا المعنى ، تعد مظيرنا مف مظاىر
زائدة ت قبميا  كلـ يمصؽ بأصميا أحرؼتتغير،  لـ تيافبني،  [isolantesالعازلة ]
كلـ تجمع في المغة العربية عمى أىٍدراؾ كدىرىكات إت بالقياس عمى نظائرىا ،(ِ)كت بعدىا

 ، ت بالمسمكع مف كرـ العرب.
 :ةيأك التحميمالمغة المتصرفة  -بػ 

 مثؿ كممة :  ،(ّ)بتغير أبنيتيا تياكمما تتغير معانيكىي التي 
 : tôl/[/ tallطيكؿ : ] -

Ex-She's tall and thin.. 
         .the tallest building in the world  ىي طكيمة كنحيية.

 أطكؿ مبنى في العالـ.
-He's grown taller since I last saw him. 

 رأيتو رار مرة. مما ؿلقد أصب  أطك
 نجميزم:أصؿ الكممة في ات 

                                           

 ينظر المرجع السابؽ نيسو (ُ)

 .ْٓكدراسات في فقو المغة ص ِِٔينظر عمـ المغة د/عمي عبد الكاحد كافي ص (ِ)

 .ُُٓنظر عمـ المغة د/عمي عبد الكاحد كافي ص ي (ّ)
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 .(ُ)سريع:  gizalاأللمانية بذات الصمة ، " getæl مف المغة اإلنجميزية القديمة "الكممة  

طاؿ الٌشيق يىطيكؿي طيكتن فيك كىي في العربية بنيس الميظ كالدتلة ، يقاؿ : 
: نىًقيضي األىقصر. كالطُّكاؿ: إذا كاف أىكج الطُّكؿ، امرأةه طيكالة،  ؿي  طكيؿ.. كاألىٍطكى

ليؾ يا فرف، إذا طاؿ تماديو في كال ٍبؿ الٌطكيؿ، كيقاؿ: لقد طاؿ ًطكى : الحى ؿي طّْكى
 .(ِ)أمرو كتراايو عنو

{، كأنيا  adjective كيمحظ أف الكممة جاقت في المغتيف عمى أنيا صية }
[،   tall بنيت أكتن ، بحسب استعماليا المغكم األكؿ عمى مقطع صكتي كاحد:]طيكؿ=

 مككف مف ]ص+ح ح +ص [. ؽكىك مقطع طكيؿ مغم

مظيرنا مف مظاىر المغة  –بحكـ اتستعماؿ كالتطكر –ثـ إنيا شكمت بعد ذلؾ 
. فمف ارؿ األمثمة السابقة (ّ)المتصرفة أك التحميمية ، فتغير معناىا بتغير أبنيتيا 

نرل أف صياغة اسـ الياعؿ منيا جاق في العربية عمى كزف : "فىعيؿ"  كجاق في 
[، كلما جاقت لمتعجب صيغت بكزف tallالصية مجردة مف أم زيادة ]اإلنجميزية ب

[، كلما  tallest] est أفعؿ في العربية كأ يؼ إلييا في اإلنجميزية المقطع :
جاقت لمصية المشبية أك الكصؼ الرـز بنيت عمى : فيعَّاؿ "طيٌكاؿ " كأ يؼ ليا في 

 er [taller.]اإلنجميزية المقطع: 

                                           

)1  ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tall  - 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/tal  -  

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=tall+  

 ط ك ؿ[. ]َْٓ/ٕالعيف  (ِ)
 .ُُٓينظر عمـ المغة د/عمي عبد الكاحد كافي ص (ّ)
 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tall
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tall
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/tal
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/tal
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  ارصة كاستنتاج:

جاق ىذا المبحث مشتمرن عمى أربعة عشر كممة في أربعة مظاىر ، تمثؿ في 
معظميا ، كمف ارؿ المقارنة بينيا في المغتيف كاقعنا عممينا ك تطبيقنيا لما كانت 
عميو المغة األكلى أك لغة النشأة ، حيث ت يزاؿ كؿ مف المغتيف يحتيظ بما كانت 

قبؿ التطكر كالتيرع ، مف بناق ميرداتيا عمى عميو لغة الحياة األكلى في مرحمة ما 
 مقطع كاحد مع ثبات المعنى، ككثرة ذكر األسماق الجامدة 

كذلؾ  الطبيعة،كقمة ذكر األفعاؿ كاتقتصار فييا عمى ما يحاكي أصكات 
  الطكؿ.الصيات لـ تكجد بيف كممات ىذا المبحث إت في كممة 

إلييػػا الحاجػػة بيعػػؿ التػػأثير كمػػا اقتر ػػت كػػؿ لغػػة مػػف األاػػرل ألياظنػػا دعػػت 
كالتػػػأثر أك اتحتكػػػاؾ بينيمػػػا ، دكف تعػػػرُّض أم مػػػف المغتػػػيف إلػػػى ظػػػاىرة اتشػػػتقاؽ 
كالتكليػد أك التطػكر فػي الميػػردات ، إت فػي بعػض كممػات قميمػػة ظيػر فػي اسػػتعماليا 

[ أك فػي معناىػا فقػط مػع البقػاق عمػى tallالتطكر في البنية فقط ، ككممة ]الطػكؿ =
[، مما يدؿ بصدؽ عمى أٌف سػمات التشػابو فػي  bankفي كممة ]بنؾ = ليظيا كما 

ىػػػذا المبحػػػث تصػػػكر مػػػف اػػػرؿ المقارنػػػة ك التقابػػػؿ مػػػا كانػػػت عميػػػو المغػػػة األكلػػػى 
 المشتركة في زمانيا األكؿ .   

في قكلو  جكف ليكنزكأحسب أف ىذا اير دليؿ في مجاؿ التطبيؽ ييرىدُّ بو عمى 
إلى -باستثناق قمة قميمة  -ع عشر اتجو معظـ المغكييف منذ القرف التاس النظرم : "
إلى تنحية ق ية نشأة المغة بأكمميا باعتبارىا ق ية اارج مجاؿ البحث  ،حد بعيد

كالسبب في ذلؾ كما رأينا أف المغكييف أدرككا عبر القرف التاسع عشر  ا،العممي دائمن 
ارؿ النصكص التي  ميما رجعكا إلى الكراق في تاريخ المغات المعينة مف أنو
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ُّٓٔ 

فإنو مف المستحيؿ أف نعثر فييا عمى أية عرمة مف عرمات التطكر ؛ كصمت إلينا 
 .(ُ)"النشكئي مف ك ع أكثر بدائية إلى ك ع أكثر تقدما

كىذه الكممات عمى قمتيا ؛ ل يؽ مقاـ البحث في مجاؿ الجمع كاتستقصاق 
الميردات المتحدة مقطعنا  إت أنيا تعد لبنة حقيقية في معجـ لغكم يجمع كؿ -

كدتلة ، كالمشتركة بيف لغتيف أك أكثر مف المغات الحديثة ، يقدـ عمى أنو أساس 
أٌكلٌي أك مرحمة أكلى مف مراحؿ تعميـ المغة لمناطقيف بمغة أارل، ثـ يراعى بعد ذلؾ 
في مراحؿ التعميـ المتعاقبة كؿ مف الجانب التركيبي كالبنيكم في المقابمة أك 

 ارنة بيف المغة األـ كالمراد تعمميا.  المق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .َْالمغة كعمـ المغة لجكف ليكنز ص (ُ)
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ُّٕٓ 

 املبحث انثاَي
ُي يٍ انكهًاث عهى أكثر يٍ يقطع

ُ
 انتشابّ فيًا ب

إذا كاف الكرـ في المبحث األكؿ عف الكممة أحادية المقطع ، كأنيا تيص  
في أكثر مظاىرىا عف الحياة األكلى لمغة ، فإف الحديث في ىذا المبحث عف الكممة 

المقاطع ، التي تجٌمت في مظاىر استعماليا مرحمة تالية في تاريخ المغة .  متعددة
تبمكر فييا التطكر بأشكالو ، كتعددت فركعو تبعنا لتعدد األمـ كالشعكب ، ككجد بيف 
تمؾ األفرع أك المغات كممات مشتركة يرجع أكثرىا لظكاىر تارياية ، أشيرىا : ظاىرة 

ح ارات ، يتمكىا رجكع الميظ المشترؾ ألصؿ لغكم التأثير كالتأثر بيف الشعكب كال
عريؽ ظمت األجياؿ تتعاقبو جيرن بعد جيؿ ، مبقية عمى ليظو كمعناه حتى يـك 
الناس ىذا ، عمى الرغـ مف اتساع رقعة الناطقيف بالمغة ، كااترؼ ألسنتيـ 

 كألكانيـ ، كقد أفص  البحث عف بعض ىذه المظاىر في اآلتي بيانو :  
 األكؿ : المظير

الرجكع بالميظ المشترؾ بيف المغتيف إلى جذر لغكم قديـ ، كالجذكر السامية أك اليندك  
، تمؾ الجذكر التي تنبو إلييا عمماق المغة كاتجتماع عند (ُ)أكربية، أك الحامية

تصنيييـ لمغات البشر ، كىك تصنيؼ مبني عمى أساس عممي ، يقت ي قبكؿ كؿ ما 
ة مف الكاقع العممي أك التطبيقي في مجاؿ الدرس المغكم . مف ىك جديد يبنى عمى أدل

 ذلؾ:
  /alphabet [al·pha·bet ]/tĕb-əf-lăمصطم  :أىًلٍيباق ، أك األليبائية = -أ

Ex- a set of letters or symbols in a fixed order used for writing 
a language. 

                                           

 .ُٕ -ٖٔمناىجو د/عبد ا ربيع محمكد ص ك لمغة العاـ أسسو نظر عمـ ام (ُ)
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ُّٖٓ 

رمكز بترتيب ثابت تيستادـ لكتابة مجمكعة مف الحركؼ أك ال كمعنى ىذا المصطم  :
 ما. لغة

-the letters of the alphabet. 

 .حركؼ األبجديةكمعناه : 
-the Hebrew / Cyrillic alphabet Alpha is the first letter of the 
Greek alphabet. 

 .(ُ)أليا ىك الحرؼ األكؿ مف األبجدية اليكنانية،  األبجدية العبرية / السيريمية
ىك "حركؼ مف المغات اتسـ المشترؾ بيف العربية كغيرىا  كمعنى ىذا أف الكمة: أصؿ 

بىشيَّة عمى ما  ؛اليجاق"، أك "أىلٍؼ باق" ألنيا في كؿ المغات مبدكقة بيا، ما عدا الحى
 .(ِ)قيؿ

 أكائؿ القرف السادس عشر مف األبجديةكقد أاذت اإلنجميزية ىذا الترتيب في 
، أكؿ حرفيف مف األبجدية  bētaاألبجدية اليكنانية ،  فعالرتينية المتأارة ، 

 .(ّ)اليكنانية.
 كيمحظ أف المقاطع الصكتية في ىذا المصطم  ، أك التركيب متقاربة صكتينا 

  /æl- fə- betˈ/  تاق[=–باق –لؼ –]أى 

                                           

(
1(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/alphabet?q 

alphabet  
  https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=alphabet 

 .ْٔينظر المطابع  النصرية ألبي نصر الييكريني ص (ِ)

 ينظر معجـ إكسيكرد  (ّ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/alphabet 

كقامكس التراث  
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=alphabet       

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/alphabet?q%20alphabet
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/alphabet?q%20alphabet
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/alphabet?q%20alphabet
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/alphabet?q=alphabet
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=alphabet
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=alphabet
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ُّٓٗ 

 / banana [na-na-ba /]ənɑːnəˈb= ةنانى بى  -بػ 
Ex-Bananas  are long curved fruit with yellow skins. 

 .(ُ)المكز فاكية طكيمة منحنية ذات قشرة صيراقمعناه : 

القديـ في أكثر المغات،  فريقيكالكممة مف المشترؾ المغكم ، ذات األصؿ األ
، إت أنيا في العربية تطمؽ عمى اإلصبع مف أصابع (ِ)بما فييا العربية كاإلنجميزية
 (ّ)" البىنانةي: كاحدةي البنافً  ( : "ىػَّٓى: اليارابي، )المتكف اليديف أك القػػدميف ، قاؿ

 :الشاعر ، قاؿ
َـّ كىرٍَّمتى بىًني ًكنىانىوٍ  ىي  تى
ـٍ بىنىانىوٍ  يٍّ فىٍكقىيي  .(ْ)لىٍيسى ًلحى

دو عمييـ ف ؿه ًقيسى ًإٍصبىع  .(ٓ)أم: ليس ألىحى
كتطمؽ في اإلنجميزية كغيرىا مف المغات، كاليرنسية كالكركاتية كاليابانية 

 .(ٔ)ة عمى أصابع المكز ااصةكالككري

                                           

 ينظر معجـ ككلينز :      (ُ)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/banana   

  https://www.ahdictionary.com/word/search.html كقامكس التراث األمريكي :

 collinsdictionary.com/dictionary/english/bananaينظر معجـ ككلينز :    (ِ)

 . ]بنانة[ٖٔ/ّ لميارابي ديكاف األدب (ّ)
 ]ب ف[.ُُٗ/ُكمقايس المغة  ّّٕ/ٖالعيف ( البيتاف مف الرجز، كلـ أقؼ عمى قائميما ، كىما في ْ)
 ]ب ف[.ّّٕ/ٖالعيف ( ٓ)
 ( ينظر معجـ ككلينزٔ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/banana 

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=banana
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َُْٓ 

كيمحظ أف المغتاف اتيقتا في مقاطع الكممة الثرثة ]بػ ، نا ، نة[ = 
[bəˈnɑːnə : كالثاني ][، األكؿ مف ىذه المقاطع قصير ميتكح : ]ص + ح

متكسط ميتكح :]ص + ح ح[ كالثالث متكسط مغمؽ في العربية: ]ص + ح + 
 [.ص[، قصير ميتكح في اإلنجميزية : ]ص + ح

مىؿ =  -جػ  :  camel [cam·el/]ləmă/kجى
مف اإلنجميزية القديمة كمف األنجمك نكرماف  :المغة اإلنجميزية الكممة في 

  (ُ)، مف أصؿ سامي kamēlosاليكنانية ك ، camēlusأتت ،ككرىما مف الرتينية 
كؼ  عند العرب ؿي مى كالجى  ف ؛ فالمغتا(ِ)ماؿ كأجماؿ كجمائؿجً :  كىاٍلجمع، مىٍعري

 مىؿ = -cam مشتركتاف في أصمو القديـ ، لذلؾ بني فييما عمى مقطعيف : ]جى =
el [األكؿ في العربية قصير ميتكح ]ص+ح[ ، كفي اإلنجميزية متكسط مغمؽ ]ص

+ ح + ص[ ، كالثاني في العربية متكسط مغمؽ كفي اإلنجميزية قصير مغمؽ حيث 
ظير لو في العربية ، إذ ت يبدأ بدأ بحركة قصيرة ، كانتيي بصامت ، كىك مما ت ن

 .(ّ)فييا بمتحرؾ
 . /throat /:təʊrθًسراط =  -د

ex- My throat was dry so I took a sip of water.. 
 كاف حمقي جافنا لذا تناكلت رشية مف الماق. 

                                           

 ( ينظر معجـ إكسيكرد ُ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/camel. 

كقامكس التراث األمريكي      
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=cam  

 ]ج ـ ؿ[.ُْٗ/ُينظر جميرة المغة  (ِ)
 .َُُينظر المداؿ إلى عمـ المغة كمناىا البحث المغكم د/رم اف عبد التكاب ص (ّ)
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ُُْٓ 

 .(ُ)throated; throating; throats كاليعؿ منو :
ا ، يقاؿ : كفي العربية يدكر الجذر المغكم ]س ر ط[ حكؿ ا لحمؽ كالبمع أي ن

سىًرطى الشيقى سىرىطان كسىرىطانان كاٍستىرىطىو اٍبتىمىعىو كاٍنسىرىطى الشيقي في حمًقو سارى فيو سيران 
سيرن كالًمٍسرطي كالمىٍسرىطي البيٍمعـك

(ِ) . 
 أصؿ الكممة : 

مف أصؿ جرماني ذات الصمة بالحنجرة ىي كممة قديمة اتستعماؿ في المغتيف 
إحدل فركع كمنيا األلمانية : المغات الجرمانيَّة . ك (ّ)throti :انية القديمة األلم

. كالكممة في المغتيف مبنية عمى مقطعيف ىما : ]ًس (ْ)أكربيَّة العائمة المغكيَّة اليندك
=th = راط،roat : [، األكؿ قصير ميتكح ]ص+ ح[ ، كالثاني طكيؿ مغمؽ

 ]ص+ح ح +ص[. 
  /ˈstory [sto·ry]ri/ ɔːstأيٍسطيكرىة ]قصة[= -ىػ

Ex- I always read the children a bedtime story. 

.كمعناه :   أنا دائما أقرأ لألطياؿ قصة ما قبؿ النـك
  أصؿ الكممة :

                                           

 كمعجـ إكسيكرد : throat –webster ينظر معجـ : (ُ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/throa

t?q=throa.        
 ط[. ر ]سّّْ/ٖتيف سيده  المحكـ كالمحيط األعظـ (ِ)
 

 معجـ ككلينز اإلنجميزم :  (ّ)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/throat كمعجـ 

throat  Webster –  
 .ِٕ-ُٕينظر عمـ المغة أسسو كمناىجو ص (ْ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/throat
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/throat
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ُِْٓ 

مف ، كمعناه : أابار تارياية ، كىك  istoriaالكممة مف أصؿ يكناني 
كبمعنى : ما  حكايات.، كقد استعمميا العرب بمعنى ارافات ك  يندك أكربيةالجذكر ال

ا سطَّره األكلكف ككتبكه مف أابار األمـ   .(ُ)أي ن
ا  لممصطم   ا: ااتصارن كقد نقمت إلى المغة اإلنجميزية بيذا المعنى أي ن

 .(ِ)التاريخ الرتيني مف التاريخ اليكناني عبر،  estorie :األنجمك نكرماف اليرنسي
َـّ تشابو ىذا األصؿ في المغتيف العربي ة كاإلنجميزية في األصكات كمف ث

كبني في العربية مف ثرثة   sto-ry كالدتلة فبني في اإلنجميزية مف مقطعيف :
 رم . –طك  –مقاطع اس 

مف المغة  [istoriaفالمغة العربية أكثر قيربنا في النطؽ لألصؿ اليكناني ] 
 يف.اإلنجميزية التي تطكر فييا الميظ صكتيِّا ، فصار عمى المقطعيف السابق

 /:steal /lːsti= ؿَّ تى اسٍ  -ك
 -/ steal/ stiːl فعؿ بمعنى :يسرؽ في المغتيف ، كتصرفو في اإلنجميزية :

stole /stəʊl /- stolen /ˈstəʊlən/(ّ). 

                                           

كمعجـ  ّصتيسير األلياظ الدايمة في المغة العربية ك  َّٓ/ُّينظر جامع البياف لمطبرم  (ُ)
 إكسيكرد

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/story:   
 
بنظر إكسيكرد  (ِ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/stor  
  كقامكس التراث األمريكي :                     

https://www.ahdictionary.com/word + story  
: ينظر إكسيكرد  (ّ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/steal 
 



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

ُّْٓ 

 Ex- She stole out of the room so as not to wake : كمف أمثمتو
the baby .         . 

 رقت مف الغرفة حتى ت تكقظ الطيؿ.سي 
-Lock up your bike ¸ so that nobody can steal it. 

 حتى ت يتمكف أحد مف سرقتيا.، أغمؽ دراجتؾ 
-He stole a car from the parking lot of a mall. 

 .(ُ)سرؽ سيارة مف مكقؼ لمسيارات في مركز تجارم
: ]الشيباني[أىبيك عىٍمرك كؿقى  كمف استعماليا بيذا المعنى في العربية :

ٌمة: ًإذا كىانيكا يىسًرقكفاإلسٍ  ًيٌية، ييقىاؿ: ًفي بىًني فرفو سى : السًَّرقىةي الاى كاٍنسىؿَّ مف  ،(ِ)رؿي
بينيـ، أم ارج، كفي المثؿ: " رىمٍتني بدائيا كانسمت "
(ّ). 

، استرتن، فيك ميستىؿٌ كيقاؿ في تصريؼ اليعؿ:  استؿَّ يستٌؿ، اٍستىًمٍؿ/ استىؿَّ
(ْ). 

  : أصؿ الكممة 
 صمة م، مف أصؿ جرماني ؛ ذ{فعؿ}اإلنجميزية القديمة في  stelan يا أصم

 .(ٓ)األلمانية stehlenاليكلندية ك  stelen بػ :

                                           

: ينظر إكسيكرد  (ُ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/steal 

 ]س ؿ[.َِٔ/ُِتيذيب المغة  (ِ)
 .َُِ/ُ]س ؿ ؿ[ كمجمع األمثاؿ لمميداني  ُُّٕ/ٓالصحاح لمجكىرم  (ّ)

 ]س ؿ ؿ[.َُٖٗ/ِاصرة معجـ المغة العربية المع (ْ)

 معجـ إكسيكرد : (ٓ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/steal 
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ُْْٓ 

ا ، كلعمو في المغتيف مف مكركث المغة  كىك في العربية استعماؿ قديـ أي ن
اليندك أكربية القديمة ، فاألصؿ الجرماني أك المغة الجرمانية إحدل فصائؿ المغة 

 .(ُ)ندك أكربية ، كمف أىـ لغاتيا : اإلنجميزية ، كاليكلندية كاأللمانيةالي
[، al، تٌؿ = steكيمحظ أف الكممة مبنية عمى مقطعيف صكتييف ىما : ]اس =

المقطع األكؿ في العربية مككف مف : ]ص+ح +ص [، كفي اإلنجميزية مف ]ص 
ي اإلنجميزية ، ص +ح[ ، فكؿ منيما مقطع متكسط ، مغمؽ في العربية ميتكح ف

كالمقطع الثاني في العربية مككف مف : ]ص+ح +ص ص[ طكيؿ مغمؽ ،كفي 
 اإلنجميزية مككف مف : ]ح + ص[ قصير مغمؽ.

 /:  lə(āf( [ / failفىشىؿ =] -ز 

Ex- I tried to cheer her up, but failed miserably. 
 .ذريعان  حاكلت ابتياجيا لكني فشمت فشرن 

He tries to be a good father, but ultimately fails in his 
responsibility   

ا ، لكنو ييشؿ في النياية في تحمؿ كمعناه :  يحاكؿ أف يككف أبنا صالحن
 ليتو.ك مسؤ 

كاليعؿ في اإلنجميزية  يشترؾ مع اليعؿ العربي في أصؿ لغكم قديـ ، فيك 
كقيؿ : مف اليكنانية ، (ِ)[، بمعنى اإلحباطFallereمأاكذ مف الكممة الرتينية ]

[phēlos بمعنى : ماادع ،](ّ)  ككؿ مف المغتيف يعكد إلى عائمة المغات اليندك ،
                                           

 . ِٕ-ُٕينظر عمـ المغة أسسو كمناىجو د/عبد ا ربيع محمكد ص (ُ)

)2  ( https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=fail 

     معجـ ككلينز اإلنجميزم : (ّ)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fail 
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، شؿ fā . كالكممة في العربية كاإلنجميزية مككنة مف مقطعيف ]ؼ =(ُ)أكربية
=(ə)l + [، األكؿ : قصير ميتكح ]ص + ح[، كالثاني : متكسط مغمؽ ]ص+ ح

 فرؽ إت في إبداؿ الشيف ياقن في اإلنجميزية . ص[ كت يكجد بيف المغتيف مف 
  lion : [li·on  ]n/əī/lث =يٍ لى  -ح

Ex-Over the past two months, 13 lions have been killed by 
poachers. 

 أسدا عمى يد صياديف. ُّتؿ عمى مدل الشيريف الما ييف ، قي 
الكسطى: مف المغة  لمغة اإلنجميزيةالكممة في ا نجميزية :أصؿ الكممة في اإل 

،  leōn، مف اليكنانية  -leo  ،leonاليرنسية األنجمك نكرماندية ، مف الرتينية 
leont جمعو: ليييكثفي العربية  المَّيثي ك  .(ِ)، مف أصؿ سامي ذا  .(ّ): األسىدي؛ كى كا 

عممنا أٌف العربية إحدل المغات السامية الجنكبية ، كتشترؾ معيا في ليظ الميث 
تيا الساميات كالعبرية كاآلرامية كاألشكرية ، تأكد لنا أف الميظ مف بعض أاكا

 . (ْ)المشترؾ السامي
[ كؿ on، ثه =  liكيمحظ أف الكممة في المغتيف مككنة مف مقطعيف : ]لىٍي = 

{ في oمنيما مككف مف ]ص+ح+ص[ ، كىك مقطع طكيؿ مغمؽ ، كالحرؼ }
ة بال مة ؛ كلذلؾ عيدَّ مف األحرؼ المقطع الثاني في اإلنجميزية ينطؽ ياقن مشكم

ف كاف في األصؿ مف األحرؼ المتحركة.  الساكنة ، كا 
                                           

 .ُٕصينظر عمـ المغة أسسو كمناىجو  (ُ)
ينظر قامكس التراث األمريكي  (ِ)

:https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=lion : كمعجـ إكسيكرد ، 
 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lion 

 ]ؿ م ث[.ّٗ/ُٓينظر تيذيب المغة  (ّ)
 .ّْٕكمعجـ ميردات المشترؾ السامي في المغة العربية ص ٖٔينظر عمـ المغة أسسو كمناىجو ص (ْ)
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 /  ˈmanual: [man·u·al / ]ləw-əy-man:  ًمٍنكاؿي  -ط
، ككذلؾ في العربية  عمؿ يدكمٌ بمعنى  manual workكىك في اإلنجميزية 

: الاشبي الذم يىميؼُّ عميو الحائؾ ا، قاؿ الجكىرم :  ، كىك النىٍكؿي أي ان، الًمٍنكاؿي لثكبى
  .(ُ)كجمعو أٍنكاؿه 

[ بمعنى اليد ، manusتيني : ]الكممة في المغتيف مف األصؿ الر  أصؿ الكممة :
.كيمحظ أف الكممة (ِ)كمعركؼ أف المغة الرتينية إحدل فصائؿ المغات اليندك أكربية 

مغمؽ ، كالثاني تككنت في المغة العربية مف مقطعيف : ]مف ، كاؿ[ ، األكؿ متكسط 
 طكيؿ مغمؽ ، أما الكممة في اإلنجميزية فتتككف مف ثرثة مقاطع :

[ˈman-yə-wəl ، ] [، األكؿ كالثالث متكسط مغمؽ ]ص + ح +ص
مف حيث -كالثاني قصير ميتكح ]ص +ح[، فالمغة العربية اتيقت مع اإلنجميزية 

، كااتميتا في شكؿ في مقطعيف ، كزادت اإلنجميزية مقطعنا ثالثنا -عدد المقاطع 
المقاطع كصكرىا ، كىذا يدؿ عمى التطكر الصكتي الذم حدث بيعؿ الزمف بيف 

 المغتيف . 
بااتصار ل يؽ –كمف الرجكع إلى أصؿ قديـ يشترؾ فيو المغتاف غير ما ذكر 

 كممة :-مقاـ البحث 
 (ّ)/battle [bat•tle ] /ˈlᵊt-ba  ؿ =طى البى  -ُ

                                           

 .]ف كؿ[ُّٖٔ/ٓالصحاح  (ُ)

 ينظر قامكس التراث األمريكي :  (ِ)
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=manual  

 .ِٕ-ُٕكعمـ المغة أسسو كمناىجو ص
(ّ) https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=battle  : كمعجـ

Webster-battle 

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=manual
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=battle
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 Batoriبًطؿ جراحتو كت يكتىًرثي ليا، مف الرتينية كالبىطىؿ: الشُّجاعي الٌذم يي 
 . (ُ)"ال رب"بمعنى : 

 pharaoh [:Phar•aoh] =ًفٍرعىكف - ِ

 [yarioh =يرعك]لقب ممؾ مصر ًفي التَّاًريخ اٍلقىًديـ كىأىصمو بالمصرية  كىك
ٍعنىاهي  مى . أاذتو المغة نىةفىرىاعً :  ، كالجمعكلقب كؿ عىاتو ، اٍلبىٍيت اٍلعىًظيـ : ًبغىٍير نكف كى

. كىك في المغتيف مككف مف (ِ)العربية كاإلنجميزية مف المغة المصرية القديمة
[، األكؿ : متكسط مغمؽ ]ص + ح + ص[ aoh +عكف =Phar مقطعيف : ]فر =

 ، كالثاني : طكيؿ مغمؽ : ]ص + ح ح +ص[.

 / water /wa·terمىطىر = -ّ

مشترؾ مع  جذر ىندك أكربيمف كرىما بمعنى الماق ، كالميظ في المغتيف 
ا الرتينية  " hudōr "water" ك unda "waveاليكدا الركسية ، كأي ن

ـى = .(ّ)اليكنانية [، األكؿ في العربية ter ، طر =wa كىك مف مقطعيف ]
كاإلنجميزية مف :]ص+ح[قصير ميتكح ، كالثاني فييما مف : ]ص+ح+ص[ متكسط 

 مغمؽ.

                                           

كسيكرد ط ؿ[. ]بُّْ/ٕلعيف ا  (ُ)  كا 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/battle  

 ]ؼ رع ف[ كقامكس التراث األمريكي :ْٖٔ/ِينظر المعجـ الكسيط  (ِ)
 https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=pharaoh   .  

  
المىطىري في المغة إذ  oxfordlearnersdictionaries.-water. ينظر معجـ إكسيكرد  (ّ)

 ]ـ ط ر[.ِْٓ/ٕلماميؿ بف أحمد العيف  .، ينظرالماق الميٍنسىًكبي مف السَّحاب :العربية 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/battle
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=pharaoh
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 المظير الثاني :
اتقتراض المتبادؿ في الميردات بيف المغتيف ،  الدراسة عف ما أفصحت فيو

ف اقتراض بعض أف تبادؿ التأثير كالتأثر بيف المغات قانكف اجتماعي إنساني، ك ذلؾ أ
المغات مف بعض ظاىرة إنسانية أقاـ عمييا فقياق المغة المحدثكف أدلة ت 

 . (ُ)تحصى
يف الناس ، فميست المعرفة فالمغة شأنيا شأف فركع المعرفة األارل تنتقؿ ب 

ممؾ أحد دكف رار ، كليس مف أمة امتمكت ناصية العمـ كلـ يشركيا في األمر أمة 
 أارل ، ذلؾ أف التراث اإلنساني محصكؿ طائية كبيرة مف األمـ،

كالمغات متداامة ببع يا ، كلعؿ مف األدلة الحيكية في المغة : أنيا تتقبؿ مف 
 .(ِ)حاجة إلى ىذا غيرىا مف المغات كمما جدت ال

كيستطيع الباحث أف يحصي مكاد عربية في كثير مف المغات الحديثة ، أاذتيا 
ىذه المغات عف العربية مباشرة ، دكف أف يككف ىناؾ حمقة ميقكدة أك كسيط رار 
تتينينا أك إغريقينا . كالذم جرل في ىذه المغات األكربية في ماتمؼ العصكر ، حدث 

أاذت العربية كممات إفرنجية كاستعممتيا كثيرنا ، كأجرت عمييا  مثمو في العربية فقد
قكاعد العربية مف تثنية كجمع ، كربما أا عتيا لقكاعد اتشتقاؽ حتى أحالتيا ككأنيا 

 .(ّ)عربية باألصالة
 كمف أمثمة اتقتراض بيف المغتيف ما يأتي :

 جمع. po·ta·toesميرد = potatoes =po·ta·toبطاطس:-أ

                                           

 ُّٓدراسات في فقو المغة د/صبحي الصال  ص (ُ)

 .ُّٔينظر دراسات في المغة د/إبراىيـ السمرائي ص (ِ)
 

 المرجع السابؽ نيسو. (ّ)
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Example :  baked potatoes with sour cream and chives- 

 .(ُ)لبطاطس المابكزة مع القشدة الحام ة كالثـك المعمرا
She's growing carrots and potatoes in her garden this year. 

البطاطا أك البطاطس: ك  .(ِ)إنيا تزرع الجزر كالبطاطس في حديقتيا ىذا العاـ
 عبارة عف ا ركات ، كىك فصيمة الباذنجانيات نبات زراعي عشبي عسقكلي مف 

 
 .(ّ)تحت األرض ، تنمكمستديرة تمامنا ذات قشرة بنية أك حمراق كدكااؿ بي اق

 أصؿ الكممة : 
مف األبجدية كىي أصميا مف لغة سكاف ىيتي األصمييف  إسبانيةىي كممة 

لمغة اإلنجميزية ، استعممت في ا bētaف األبجدية اليكنانية ، عالرتينية المتأارة ، 
 .(ْ)في أكائؿ القرف السادس عشر: 

المغكية كت في الميردات العربية القديمة  في معاجمنا  ذا النباتت ذكر ليك 
اليصيحة ، مما يدؿ عمى أف الميظ مستحدث في الكرـ العربي كمنقكؿ مف المغة 

 .(ٓ)اإلنجميزية أك اإلسبانية

                                           

معجـ إكسيكرد  (ُ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/potato?q=p

otatoes 
 potatoes - Webster  معجـ (ِ)

 [ ، كقامكس ككلينز اإلنجميزم ]بطاطسَّٕ/ُمتف المغة ينظر  (ّ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/potato 
 

     قامكس التراث األمريكي (ْ)
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=potatoes 

 ]بطاطس[.َّٕ/ُمتف المغة ينظر  (ٓ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/potato
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 ، طا =  poلمقاطع كالدتلة ]بػي = لذلؾ اتحدت الكممة في المغتيف مف حيث ا

ta طة،to ، ][.فالمقطع األكؿ في المغتيف قصير ميتكح مككف مف ]ص + ح
كالثاني متكسط ميتكح ، مككف مف : ]ص +ح ح[ ، كالثالث متكسط مغمؽ في 
العربية ، مف ]ص + ح + ص[ كمتكسط ميتكح ]ص + ح ح[في اإلنجميزية ، كت 

 { ؛ ألنيما عرمة جمع.esينظر لاتـ ىذا المقطع بػ }
  /ˈp/ərɪs، كنطقيا المقطعي ىكذا : syrupشىراب = -بػ 

 (ُ)//syr•up/ also/ sir•upكالكممة مف مقطعيف : /
Ex- Pears in syrup 

 كمعناه : الكمثرل في شراب :
A can of peaches in thick syrup 

 .(ِ)عمبة اكخ في شراب كثيؼ كمعناه :
 :أصؿ الكممة كاستعماليا 

، مف اليرنسية  sirupاإلنجميزية الكسطى  الكممة في اتنجميزية : مف
، مف العربية  siropusالرتينية في العصكر الكسطى ، مف  siropالقديمة 
 .(ّ) الشراب

                                           

(
1(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/syrup?

q=syrup  
       https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=syrup 
(
2
)https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/syrup 

)3) https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/syrup 
      https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=syrup 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/syrup?q=syrup
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/syrup?q=syrup
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/syrup?q=syrup
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إذف فالكممة في اإلنجميزية مف أصؿ عربي ، كمما يدؿ عمى ىذا التأصيؿ أف 
عنى عاـ في المغة العربية ؛ فيك يدؿ عمى م -كىك اسـ ميرد كجمعو أشربة–الشراب 
 .(ُ)كٌؿ سائؿ معٌد لمشٍُّرب مف أم نكع كعمى أٌية حاؿ كاف ممَّا ت يتأٌتى فيو الم غاسـ 

 أما في المغة اإلنجميزية فينحصر معناه في استعماتت ثرثة ىي :  

 سائؿ كثيؼ حمك كلزج ، يتككف مف سكر كمنكيات طبيعية أك صناعية كماق.. ُ
ميظ سكرم يتـ إنتاجو عف طريؽ غمياف أك تركيز عصارة نباتية أك عصير . سائؿ غِ

 أك مستامصات حبكب.
 .(ِ). محمكؿ مركز مف السكر في الماق ، كغالبنا ما يستادـ ككسيمة لمطبّ

راب[ المقطع  –كالكممة في المغتيف مككنة مف مقطعيف ، فيي العربية : ]شى 
، كالثاني : طكيؿ مغمؽ ]ص + ح ح + األكؿ قصير ميتكح كيرمز لو بػ ]ص + ح[ 

ا : ]ص[ ، كفي اإلنجميزية مككنة مف  [ ، األكؿ متكسط مغمؽ pə-rɪsمقطعيف أي ن
[sir[ كالثاني ، ]ص + ح + ص[]əp مبتدئ بصائت ، منتيي بصامت عكس المقطع]

 األكؿ مف الكممة العربية ، ، كيرمز لو بػ ]ح + ص[.
 fakir =/rɪkəˈf/ [rfa·ki]فىًقير : -جػ

Ex- He is fakir. 

مسمـ )أك أحياننا  دينيجؿ  كتعني في المغة اإلنجميزية: إنو فقير.كمعناه: 
بر ممتمكات كيعيش بتمقي الطعاـ كالماؿ مف أشااص  متسكؿ،زاىد أك ىندكسي(
 .(ّ)راريف

                                           

 ]ش ر ب[.ُُُٖ/ِ]ش ر ب[ كمعجـ المغة العربية المعاصرة  ِٔٓ/ٔينظر العيف  (ُ)

(
2
) https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=syrup 

)3(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fakir?

q=fakir 
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=fakir 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fakir?q=fakir
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fakir?q=fakir
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fakir?q=fakir
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مف الماؿ  لو يقالذل ت ش لرجؿاكما تعني كممة : "فقير " في المغة العربية : 
ا ، فالمعنى في المغتيف كاحد كما أف الميظيف متشابياف في  (ُ)ف مثمو، كالمسكيأي ن

 النطؽ.
 أصؿ الكممة في المغتيف :

تبيف مف البحث عف أصؿ الكممة في المغتيف أف المغة اإلنجميزية تأثرت بالمغة 
استعمؿ  كائؿ القرف السابع عشرالعربية فاقتبست منيا ىذا الميظ بمعناه ، فيي أ

اليقير "رجؿ الميظ العربي : عف طريؽ اليرنسية مف نجميزية ىذا الميظ في اإل 
: اٍلمىٍكسيكري فىقىاًر الظٍَّيًر. كأفَّ  اٍليىًقيري  . كأنو في المغة العربية مشتؽ مف(ِ)محتاج"

ة شىًديدىة تىمنعوي مف التصرُّؼ ًفي لزمانة تي ؛ ا سيمّْي فىًقيرن  محتاجال اجى صيبيو مىعى حى
 .(ّ)ذىا ىيكى اٍليىًقيراٍلكٍسب عمى نىيسو، فىيى 

، [kir قير – faكالكممة مككنة في المغتيف مف مقطعيف صكتييف ىما : ]ؼى 
األكؿ قصير ميتكح ، مككف مف ]ص + ح[ ، كالثاني طكيؿ مغمؽ مككف مف ]ص 

 .(ْ)+ح ح + ص[
كيرحظ أف اتياؽ الكممتيف مقطعينا ىك السبب الرئيس في بياف تأثير إحدل المغتيف 

 باألارل.
 / red tape /ˌpɪteˈredالرّْتاب: -د

                                           

 ]ؼ ؽ ر[. ِٖٕ/ِالصحاح  (ُ)
   

 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fakir إكسيكرد:(ِ)
كقاكس التراث األمريكي :             

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=fakir 

 ]ؼ ؽ ر[. ّْْ/ْ]ؼ ؽ ر[ ، كمقاييس المغة َُٗ/ٗينظر تيذيب المغة  (ّ)

 .ُّٖ-ُُٖينظر مقدمة في عمـ أصكات العربية د/ عبد اليتاح البركاكم ص (ْ)
 



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

ُّٓٓ 

 Ex- He says " he was almost put out of business by 
Government red tape". 

 يقكؿ إنو كاف عمى كشؾ التكقؼ عف العمؿ بسبب الركتيف الحككمي.
الرّْتاب أك الرتابة ليظ مرادؼ لمركتيف في المغتيف ، كىك في المغة  أصؿ الكممة :
أكائؿ القرف الثامف عشر: سمي بيذا اتسـ بسبب الشريط تعمؿ منذ اإلنجميزية مس

 .(ُ)األحمر أك الكردم المستادـ لربط الكثائؽ الرسمية
كىك في العربية : استعماؿ محدث عمى أنو مصدر قياسي مف اليعؿ رىتيب 

( ، فقد عمى داتِّ « فىعىالة»ما جاق عمى لعربية بالقاىرة أقٌر مجمع المغة ا بزنة )فىعيؿى
 .(ِ)م مـك العيف« فىعيؿى »الثبكت كاتستمرار مف كؿ فعؿ ثرثٌي بتحكيمو إلى باب 

فقد تأثرت العربية باإلنجميزية في معنى الميظ دكف صيغتو ، كقد أفص  عف 
             ىذا التشابو المقطع الصكتي حيث بينيت الكممة في المغتيف مف مقطعيف:

      ف المقطع األكؿ في العربية قصير ميتكح[، غير أred -ˈteɪpˌتاب[،] –]ًر 
]ص +ح[ ، كفي اإلنجميزية متكسط مغمؽ ]ص + ح + ص[، أما المقطع الثاني 

 في المغتيف فيك طكيؿ مغمؽ ]ص + ح ح + ص[.
كًتيف= -ىػ  /routine - [rou•tine /]nēt-óòrري

-Everyone has their own morning routine. 
 الصباح الااص بو. لكؿ فرد ركتيفكمعناه : 

-It took me a week to settle into a routine. 
                                           

 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/redمعجـ إكسيكرد  (ُ)

tape  

كمعجـ الصكاب المغكم د/أحمد ماتار  ُٗٓينظر دراسات في النحك لصرح الديف الزعبركم  (ِ)
 ]رتابة[. ّْٗ/ُعمر 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/red-tape
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/red-tape
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/red-tape
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ُْٓٓ 

 ستغرؽ األمر مني أسبكعنا ألستقر عمى ركتيف.ا
  أصؿ الكممة :
 أسمكب معيف يحكـ عمؿ الجياز اإلدارٌم "إجراقه ركتينٌي".الركتيف : 

 .(ُ)طريقة محدَّدة تجرم عمى كتيرة كاحدة في عمؿ األشياقأك ىك : 
 ، لمدتلة أكاار القرف السابع عشرستعمؿ في المغة اإلنجميزية منذ كىك ليظ اي 

 القديمة بمعنى الطريؽ  اليرنسية ، مأاكذ مف المغة مسار أك إجراق عادم عمى
 .(ِ)المسار عبر ruptaالرتينية المغة ، مف  كأصمو

كىك في المغة العربية استعماؿ محدث ، حيث نقؿ الميظ بمعناه إلييا مف 
نجميزية في عصرنا الحا ر ، كلـ يجر لو ذكر في المعاجـ العربية المغة اإل 
. كمما يدؿ عمى أف الميظ معٌرب مف اإلنجميزية بناؤه في المغتيف عمى (ّ)القديمة

[، األكؿ : متكسط ميتكح ]ص + tēn تيف= -róò مقطعيف صكتييف ىما : ]رك=
 ح ح[ ، كالثاني : طكيؿ مغمؽ ]ص +ح ح + ص[

    /ˌret  ˈ-ən-mi [ / minaretئذنة :]مىنارىة = م -ك
 تعريؼ المئذنة

                                           

 ]ركتيف[. ّٓٗ/ِينظر معجـ المغة العربية المعاصرة د/أحمد ماتار عمر  (ُ)

ينظر إكسيكرد   (ِ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/routi

nes  
معجـ التراث :                     

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=routine 
معجـ الدايؿ في المغة العربية الحديثة كليجاتيا  كُْٓ/ْينظر مجمة لغة العرب العراقية  (ّ)

 .ُُْد/ؼ . عبد الرحيـ ص

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/routines
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/routines
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 عي منو المؤذفي دٍ تى سٍ يى  ،برج طكيؿ رفيع متصؿ بمسجد بو شرفة بارزة أك أكثر
 .(ُ)لمصرة الناسى  مؤذفو  أك تسجيؿي 

  أصؿ الكممة :
أكاار القرف السابع كفدت كممة "منارة" بمعنى المئذنة إلى المغة اإلنجميزية في  

 عثمانية مف المنارة العربية الرنسية ، أك مف اإلسبانية ، عبر التركية عشر مف الي
 .(ِ)مئذنة""

نما (ّ)ككممة منارة في المغة العربية مف الجذكر السريانية السامية  ؛ كا 
نىارة نىارة مى إلي اح معالـ الطرؽ ليرن  –قديمنا –كانت تستادـ ألنيا  ؛سميت المى

غرض اليداية ، فيي بذلؾ اسـ مكاف مشتؽ مف ، فيك ع فكقيا المصابي  كالسرج ب
 ، قاؿ امرؤ القيس : (ْ)النار أك النكر
مىنارىةي ميٍمسىى رىاىبو متىبىتّْؿً  **يا نَّ أى ً يقي الظرـى بالًعشاًق كى تي 

(ٓ). 

                                           

 ينظر قامكس التراث األمريكي :  (ُ)
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=+minaret 

 :Webster – minaret     معجـ ك 
 minaretمعجـ   ك minaretاإلنجميزم ينظر قامكس التراث األمريكي ، كمعجـ إكسيكرد  (ِ)

–Webster . 
قامكس ك  ٕٗالنصرانية كردابيا بيف عرب الجاىمية لرزؽ ا بف يعقكب شياك صينظر  (ّ)

             يكي :التراث األمر 
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=+minaret 

 ]ف ك ر[. ُّٗ/َُكالمحكـ كالمحيط األعظـ َِّ/ِينظر الزاىر في معاني كممات الناس  (ْ)

، كالمتبتؿ : المنقطع عف الناس لمعبادة ، ينظر ْٔالبيت مف الطكيؿ تمرئ القيس في ديكانو  (ٓ)
 ]ب ت ؿ[.ِٔٓ/ُ جميرة المغة

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=+minaret
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ُٓٓٔ 

 كاف الرىباف يكقدكنو لمناسكيـ ، فيك ييشىبّْو محبكبتو بمصباح أراد: سيريج منارة
ىذا ىك المعنى األصمي لممنارة في المغة العربية ، ثـ جدَّ ليا . (ُ)في قمـ الجباؿ ليرن 

 المئذنةاستعماؿ رار في المغة في أكائؿ العصر اإلسرمي ، حيث أصبحت تطمؽ عمى 
 .(ِ): مك ع األذاف لمصرة

كىك بر شؾ معنى شرعي نشأ عف طريؽ التطكر الدتلي ، أك اتنتقاؿ بالمجاز 
 ستدٌؿ بو عمى المسجد أك مكاف العبادة لممسمميف .، كأف المئذنة عمـ ىداية  يي 

كقد تأثرت المغات األكربية بما فييا اإلنجميزية فأاذت ليظ "المنارة " مف المغة 
العربية بمعناىا الثاني الشرعي أك التطكرم "مك ع األذاف لمصرة ، بعد أف تعارؼ 

أصب  مف الحقيقة عميو العرب المسممكف ، كنسيت فيو عرقة المجاز ، أم بعد أف 
العرفية . كلذلؾ اتيقت المغتاف العربية كاإلنجميزية في المقاطع الصكتية لمكممة كما 

ـى = ، رة =  nə، نا = miˌ  اتيقت في معناىا، فبنيت فييما عمى ثرثة مقاطع ] 
ˈret  ][، األكؿ قصير ميتكح ]ص + ح[ ، كالثاني متكسط ميتكح ]ص + ح ح

 + ح + ص[.كالثالث متكسط مغمؽ ]ص 
الكممة في اإلنجميزية بمعني :   rubbish [bishrub·/]bish-ərش =بى كى الٍ -ػز
 .(ّ)ت فائدة منو ، أك الردمق مف كؿ شيق ييراق كماأك الحثالة ، القمامة ك كالنياية ال

            كمف استعماليا :
Many critics see the paintings as worthless rubbish.  

 ف النقاد المكحات عمى أنيا نيايات ت قيمة ليا.يرل العديد م
                                           

النصرانية كردابيا بيف عرب الجاىمية ك  ُٕٗينظر الصاحبي في فقو المغة تبف فارس  (ُ)
 .ٕٗص

 ]أ ذ ف[.ُِ/ُّينظر لساف العرب تبف منظكر  (ِ)

       قامكس ترجماف( ّ)
https://torjoman.com/dictionary/ar/search/english-arabic/rubbish 
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ُٕٓٓ 

Why are you eating such rubbish ?  
 .(ُ)؟ لماذا تأكؿ مثؿ ىذه القمامة

. كمف (ِ)ت اير فيو اترط كجمع مااتعمى  كالكبش كذلؾ في العربية ، يدؿ
اش كىـ كالكبش: كىاًحد األكب،  كبَّش الشٍَّيق ، ًإذا جمعو العرب: و في كرـاستعمال

مىٍتوي زيٍمرىةه مف األكباش.  بىشي الكرـً ك األارط مف النَّاس السيمة ، يقاؿ : ىاجى :  كى
بىش الكرـ الذم سمعتو منؾ : و ، يقكلكفيئرد ر كى  .(ّ)"ت تكرّْ

فميس بيف المغتيف العربية كاإلنجميزية إت اإلبداؿ بيف الكاك كالراق في مك ع 
[ ، bish، بىٍش = rə ة في المغتيف مف مقطعيف ]كى =فاق الكممة ، إذنا فالكممة مككن

 األكؿ : قصير ميتكح ]ص+ح[ كالثاني : متكسط مغمؽ ]ص + ح + ص[ . 

كيبدك أف المغة اإلنجميزية تأثرت في ىذا الميظ بالمغة العربية ، حيث أاذت ىذا 
، مف الميردمالقرف الاامس عشر في بالمعنى المحدد الميظ مف المغة اليرنسية 

. كمعركؼ ما كاف بيف اليرنسية كالعربية مف احتكاؾ لغكم منذ (ْ)أصؿ غير مؤكد
 الح ارة األندلسية كالحركب الصميبية.

 كمف ذلؾ غير ما ذكر :

رافىة :   -ُ  /giraffe  /gi·raffeزى

                                           

                            معجـ إكسيكرد  /  (ُ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com 

 ]ك ب ش[ . ُٖ/ٔكمقاييس المغة  ّْٔ/ُينظر جميرة المغة  (ِ)

كمعجـ المغة العربية المعاصرة  ّْٕ/ُٕكتاج العركس لمزبيدم  ّْٔ/ُينظر جميرة المغة  (ّ)
 معجـ إكسيكرد   ك ]ك ب ش[. ِّّٗ/ّ

(1) https://www.oxfordlearnersdictionaries.com / rubbish  
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كمما بيًنيٍت فيو الكممة عمى مقطعيف ، كأاذتو اإلنجميزية مف أصؿ عربي : 
رىافىةي ]  حيكاف مف ذكات الظمؼ قصير الرجميف طكيؿ اليديف كالعنؽ،  [ ، كىي اسـالزَّ

رافي زى  معو :جإفريقية،جمده مرقش بأحمر، كلو قرناف صغيراف؛ مكطنو 
 .(ُ)رافاتكزى 

 /sugar  = [sug·ar ] (r)/ˈʃʊɡəسكر : -ِ
المغة اإلنجميزية في العصكر الكسطى بنيت فيو الكممة عمى مقطعيف ك أاذتو 

 .(ِ) sukkarؿ السنسكريتي عف األصمف العربية 
 ./  sofa :  =[so·fa/]əōs: بمعنى األريكة يَّة الصُّ  -ّ

أكائؿ القرف السابع عشر: مف اليرنسية ، استعممت الكممة في اإلنجميزية منذ 
يَّة بناق عمى المغة العربية  .(ّ) [suffa ]صي

                                           

 ]ز ر ؼ[كمعجـ إكسيكرد : ِٖ/ّينظر معجـ متف المغة  (ُ)
 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/giraffe?q 

= =giraffe  
= = كقامكس التراث األمريكي            

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=giraffe 

 ينظر معجـ إكس فكرد :  (ِ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sugar   

 .ُّّكالمغة العربية معناىا كمبناىا د/تماـ حساف ص
               ينظر إكسيكرد (ّ)

on/englishttps://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definiti  
كمعجـ ككلينز : 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rubbish  ك معجـ
: Webster –h/sofa 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/giraffe?q%20=%20=giraffe
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/giraffe?q%20=%20=giraffe
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sugar
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/englis
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/englis
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rubbish
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rubbish
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ُٓٓٗ 

 / gazelle /ga·zelleغزاؿ: - ْ
زالة ، كىك في المغة اإلنجميزية مف أصؿ كىك الحيكاف المعركؼ ،كاألنثى : غ

 .(ُ) [ghazālعربي ]غزاؿ 
 /card /rdɑːkكارت :  -ٓ

متشابييف ليظنا كدتلة ، كأاذتو العربية كمما بنيت فيو الكممة عمى مقطعيف 
 معو جك  {بمعنى بطاقة كارتمف اإلنجميزية في اتستعماؿ المغكم الحديث : كممة }

 .(ِ)كركت
 / lemon /lem·onليمكف = -ٔ

، أاذتو المغة معركؼ كىك جنس شجر مثمر مف فصيمة البرتقاليات
 .(ّ)اإلنجميزية مف العربية

  /ˈmetro / əʊr-metمترك ]قطار[= -ٕ
المترك اليرنسي ، أاذتو كؿ مف العربية كاإلنجميزية في عصرنا الحا ر مف 

  .(ْ)( قطار ميتركبكليتافchemin de ferااتصار لػ )
 ج:ارصة كاستنتا

                                           
(

1
 ومعجم إكسفورد ]غ ز ل[ 32/33( يىظر تاج العروش 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gazelle?

q=gazelle     

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=gazelle وقاموش التراث  

 األمريكي       

(
2

 ( يىظر معجم إكص فورد 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/card_1?

q=card 

 ]ك ا ر ت[.3/1932ومعجم اللعة العربية المعاصرة  

(
3

    oxford learner dictionaries/lemon]ليمون[ ومعجم إكسفورد  5/231( مته اللغة 
 Webster- Metro  :  معجـ (ْ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gazelle?q=gazelle
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gazelle?q=gazelle
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=gazelle
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/card_1?q=card
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/card_1?q=card


  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

َُٓٔ 

ف تشابو في مظيريو مع بعض مظاىر المبحث األكؿ ، إت أف  ىذا المبحث كا 
مككنة -كالتي بمغ عددىا ستة كعشريف كممة -الكممات المشتركة بيف المغتيف فيو ، 

مف أكثر مف مقطع صكتي ، كعمى الرغـ مف تعدد مقاطعيا كطكؿ بنيتيا في 
ر في المغتيف مف حذؼ أك المظيريف ، إت أف مقاطعيا لـ يحدث فييا كبير تطك 

ف حدث بعض التطكر في أصكاتيا الميردة مف إبداؿ  زيادة ، أك تقديـ أك تأاير ، كا 
كغيرىا ، حسب طبيعة  rubbish، كبش =  failحرؼ بحرؼ كما في : فشؿ = 

كؿ لغة في نطؽ ككتابة حركفيا األبجدية مما يدلؿ بصدؽ عمى أف اتستاداـ 
صكتية في المقارنة أك المقابمة بيف ميردات المغة األـ التطبيقي العممي لممقاطع ال

كالمغة المتعمَّمة يذلؿ الصعاب أماـ الطرب في حيظ الكممات المشتركة بيف المغتيف ، 
تمؾ الصعاب الكامنة في األصكات أك اليكنيمات غير المألكفة في لغتيـ األـ ، 

حمؿ صية العمـك فمعظـ المغات تشترؾ في اصائص عامة، ككثير مف األصكات ت
في أغمب لغات العالـ، كقد دلت التجارب العممية أف الطالب األجنبي يجد صعكبة 

يمات نستبدليا بيك يك  اليكنيمات الجديدة التي ت نظائر ليا في لغتو األـ ، في نطؽ
  .(ُ) مف لغتو

فإذا طبؽ ذلؾ في مجاؿ التعمـ فر يمتيت لقكؿ بعض الدارسيف : "  كيعتبر 
صكتي الماتمؼ ىك المشكمة التي تعرقؿ عممية تعمـ المغة العربية بالشكؿ النسيا ال

األمثؿ بالنسبة لممتعمميف الناطقيف بغير العربية ؛ نظرنا لعدـ تعكدىـ عمى النظاـ 
. يدؿ لذلؾ أف الكممة المشتركة بيف المغتيف (ِ)الصكتي غير المألكؼ بالنسبة ليـ" 

                                           

ا أ/حمزة كريـ المسند  (ُ) ينظر مناىا تعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا : تعميـ األصكات أنمكذجن
  .ِِّصدقي الدجاني ص/د.بسمة أحمد 

تعميمية المغة العربية في  كق المسانيات التطبيقية ق ايا كأبحاث د/رجب أبك زكادة ،  د/  (ِ)
 .ُْٖيكسؼ كلد النبيو ص
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ُُٓٔ 

، األـ كالمتعمَّمة قد تاتمؼ في بعض مقاطع الكممة ، كتتحد في بع يا اآلار مع 
اتتياؽ في الدتلة كالمييـك ، كتصب  مع ذلؾ كرغـ اتاترؼ في بعض األحرؼ 

ياف كالحركات سيمة ميسكرة التعمـ كالحيظ بيف الطرب كالدارسيف ، كما سيأتي ب
 ذلؾ في المبحث اآلتي.

ا بيف المغتيف في مجالي األصكات كالدتلة ، يتبيف لمدارسيف  كبالمقارنة أي ن
الدكر البارز لممقطع الصكتي في الكشؼ عف مظاىر  -بما ت يدع مجاتن لمشؾ  -

 التأثير كالتأثر بيف المغة األـ كالمغة المراد تعمميا.
الميردات التي تشترؾ بيف لغتو األكلى  كىك ما يسيؿ لممتعمـ حيظ الكممات أك

 كالمغة الثانية، كااصة في المراحؿ األكلى مف طرؽ التعمـ.
كما ت اؼ حصيمة الميردات المغكية في ىذا المبحث إلى كممات المبحث 

 األكؿ عمى أنيا لبنة في صناعة معجـ األلياظ المشتركة بيف المغتيف.
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ُِٓٔ 

 املبحث انثانث : 
 ني يف بعض يقاطع انكهًت دٌٔ انبعض ،اتفاق انهغت

 :يع االحتاد يف املعىن
كىذ المبحث يعد مظيرنا ميمنا مف مظاىر المنيا التقابمي بيف المغتيف محؿ 
الدراسة ، تتجمى فيو مراحؿ التطكر لمكممات المتشابية ، حيث يككف التشابو في 

 ع لمتطكر بعض مقاطع الكممة دكف بع يا اآلار مع اتتياؽ في الدتلة اا
ا ما تقاـك اتنحرافات الكممات القصيرة كثيرن  كأكحيدة المقطع،  المغكم ، فالكممات

التي تصيب الكممات الطكيمة باطراد. أما الكممات الطكيمة فعمى العكس مف ذلؾ، 
 .(ُ)ياة استعمالر كثك  تقدـ لنا في بعض األحياف انحرافات ااصة ناجمة مف طكليا

غة، كبااصة في صكرتيا الدارجة أك المتكممة، ىك إف اتتجاه الطبيعي لم 
ارؿ الزماف أك عبر مف اتجاه يبعدىا عف المركز، فالمغة تميؿ إلى التغير، سكاق 

ىذه الااصية  ،الجاذبة نحك المركز ه العكامؿي ؼ تيارى المكاف، إلى الحد الذم ت تكقً 
األساس في كؿ تغير ـ المغة التارياي حيث إنيا تشكؿ ىامة لعالً :  العالمية لمغة

، كمع ذلؾ تبقى صرت التقارب أك التشابو الصكتي كالدتلي رغـ ما عٌف (ِ) لغكم
 لمكممة مف تطكر أك تغيير، كمف األمثمة الدالة عمى ذلؾ في البحث ما يمي :  

زَّة -أ ٌز: –ًإكى الكممة في المغتيف مف المغة   /goose   =geese/sːuɡ/s/  ːiɡًإكى
. كيرحظ أف ىذا  (ّ)،كىي لغة اليند القديمة ]الكرسيكية[ hainsasالسنسكريتية 

                                           

 .ٖٗالمغة ليندريس صينظر  (ُ)

كالتطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو د/رم اف عبد التكاب  ُٕأسس عمـ المغة لماريكبام صينظر  (ِ)
 .َُص

      ينظر معجـ ككلينز:   (ّ)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goose  

 .ٖٓكالبحث المغكم عند العرب د/أحمد ماتار عمر ص

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goose
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goose
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األصؿ تطكر في المغتيف ؛ فبني في المغة اإلنجميزية عمى مقطع كاحد طكيؿ مغمؽ 
/  [ص + ح ح + ص[ ، كاليدؼ مف ɡuːs/ /ɡiːsفي صيغتي اإلفراد كالجمع ، ]/

ىذا النطؽ : المغة  الاية كالسرعة في النطؽ ، كيشترؾ مع اإلنجميزية فيىك ذلؾ 
 .(ُ)الدانماركية كالنركيجية كالركسية كالسكيدية كغيرىا

زٌ  مقطعيف ] ىربية فبنت ىذا الميظ عمػة العػػأما المغ [ ، األكؿ : قصير  ًإ ، كى
كالثاني : طكيؿ مغمؽ ]ص +ح + ص ص[، عمى أٌف مف  [ ص + ح ] ميتكح ،

ٌز" مسايرة لسىنىف التطكر العرب مف ينطؽ الميظ عمى المقطع الثاني فقط ، ف يقكؿ : "كى
 مف السرعة كالاية في النطؽ كاإلنجميزية كباقي المغات المذككرة رنينا ، قاؿ الجكىرم :

زّْ ، كىيك ًمف طىٍيًر الماًق  كى زُّ ليغىةن ًفي اإلًٍ  ، كمنو القاعدة اليقيية المشيكرة : "(ِ)اٍلكى
اًج ًفي السَّ  زّْ ًببىٍيًض الدَّجى "بىٍيضي اٍلكى اًئزه  .(ّ)مىـً جى

 /.  ˈēb-āb/:[baby] =كس بابي  -بػ  
 في المغة اإلنجميزية عمى الطيؿ الر يع ، مف ذلؾ :baby تدؿ كممة :

Ex- She rocked the baby to sleep in her arms.. 
 ىزت الطيؿ ليناـ بيف ذراعييا.كمعناه : 

[، كبو bobouÇoكىي بالمعنى نيسو في المغة العربية ، كأصميا: بابكس ]
يىا  " : مصبيُّ الرَّ يع ًفي مىٍيدهل قىاؿى جاق اتستعماؿ العربي في حديث جريا العابد ، 

: أىًبي رىاًعي اٍلغىنىـً " ؟ قىاؿى بىابيكسي مىٍف أىبيكؾى
(ْ). 

                                           

 ينظر معجـ ككلينز:      (ُ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goose   

 [.ز ز ]كَُٗ/ّالصحاح   لمجكىرم (ِ)
 .ْْٖالمغرب في ترتيب المعرب لممطٌرزم ص (ّ)

 [ .س ك ب ا ب]ِِّ/ُِتيذيب المغة ك ُٔٔ/ْينظر شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم  (ْ)
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ُْٓٔ 

كالكممة ذات استعماؿ قديـ في كثير مف المغات ، فقد قيؿ إنيا مف المغة 
كقيؿ غير ذلؾ ، كاألص  أنيا بكؿ لساف ، كأنيا ، (ِ)كقيؿ إنيا سريانية ، (ُ)الركمية

 .(ّ)مقمدة لمحاكتت الطيؿ األكلى في الكرـ
كيمحظ أف الكممة باقية في العربية عمى أصميا القديـ لـ تتطكر بنيتيا أك 
 –تتغير بتغير الزمف ، بؿ ىي باقية عمى مقطعيف : متكسط ميتكح فطكيؿ مغمؽ ]با 

+ ص{، كتطكرت في المغة اإلنجميزية ؛  بكس[ ، }ص + ح ح{ ، }ص + ح ح
[، }ص + ح ح{ ، bē-ˈbāفبنيت فييا عمى مقطع متكسط ميتكح مكرر، كىك:]

كلاية ىذا البناق المتطكر ، تراه مستعمرن في كثير مف المغات األكربية غير 
 .(ْ)اإلنجميزية ، كالمغة اليرنسية كاأللمانية كاإليطالية كالبرازيمية كالبرتغالية كغيرىا

 / volcano  [:noca·vol·  /]ōnˌ-ākˈ-lävبيٍركاف =  -جػ 
Ex - An active volcano may erupt at any time.. 

 قد ينيجر بركاف نشط في أم كقت.
a dormant volcano (= one that is not active at present.  

 بركاف اامد )= بركاف غير نشط في الكقت الحا ر(

                                           

 بابكس[.] ِّٓالقامكس المحيط لمييركز ربادم صينظر  (ُ)

 .ُِّ/ّانية في المعاجـ العربية لمار أغناطيكس يظ السر األلياينظر  (ِ)

  معجـ إكسيكرد : (ّ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/baby. 

 :         ينظر معجـ ككلينز (ْ)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baby 



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن
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مف المشترؾ الميظي في كثير مف المغات بما فييا العربية الكممة  أصؿ الكممة :
ألسنة :  Volcānusفكلكانكس :  عمى األرج  مف الرتينية  . كىي(ُ)كاإلنجميزية

 .(ِ) الميب.
كقد تطكر بناق ىذا األصؿ في المغتيف ؛ فبني في اإلنجميزية عمى ثرثة 

الثاني كالثالث [، األكؿ : متكسط مغمؽ ]ص + ح + ص[، ك vol•ca•noمقاطع ]
كاف [ األكؿ  –قصير ميتكح ]ص + ح[، كبني في العربية مف مقطعيف : ]بر 

 متكسط مغمؽ ]ص + ح + ص[كالثاني طكيؿ مغمؽ]ص + ح ح + ص [.
[ اإلنجميزية لما كانت تشبو الباق العربية في النطؽ كالكرـ ، أبدلت vڤكالػ ]

ا. يقكؿ ابف سينا في الحركؼ في العربية باقن ،كما أبدلت الرـ راقن في العرب ية أي ن
الشبيية بالحركؼ العربية كليست منيا : " كىاىنا فاق تكاد تيشبو الباق كتقع في 

زكني" ، تيارؽ الباق بأنو ليس فييا حبس تاـ ، كتيارؽ ڤلغة اليرس عند قكليـ : "
حتى الياق بأٌف ت ييؽ مارج الصكت مف الشية فييا أكثر ، ك غط اليكاق أشٌد ، 

إت أٌف العربية في ىذه . (ّ)يكاد يحدث منو في السط  الذم في باطف الشية اىتزاز"
 الكممة أكثر تطكرنا في اتستعماؿ كاية في النطؽ مف اإلنجميزية.

رَّة = ]  -د  : jar / ]rʒɑː/dالجى
Ex- She filled the jars with the tomato sauce. 

                                           

    ينظر معجـ ككلينز :      (ُ)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baby 

 كقامكس التراث اإلنجميزم  webster /volcanoينظر معجـ :  (ِ)

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=volcano 
 

 .ُٗكؼ تبف سينا صاب حدكث الحر أسب (ّ)

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=volcano
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ُٓٔٔ 

 مألت الجرار بصمصة الطماطـ.
Ex-an empty jam jar.                  

 .ة مربى فارغةرَّ جى 

  أصؿ الكممة :

رّّ كًجراره في العربية : إناق الجرَّةي  مف الازؼ، كالجمع جى
 كمنيا نقمت إلى المغة  .(ُ)

 .(ِ)[ كىي مف بقايا الجذكر الساميةjarraاإلنجميزية بكاسطة الكممة اليرنسية : ]
اؿ اإلفراد مككنة مف مقطعيف ، كؿ كيمحظ أف الكممة في المغة العربية في ح

رة[، ]ص + ح + ص[، أما في اإلنجميزية فقد  –منيما متكسط مغمؽ ، ]جر 
[، ]ص + rʒɑːdتطكرت في اتستعماؿ حيث بنيت عمى مقطع كاحد طكيؿ مغمؽ ]

 ح ح + ص[.
                                                                   (ّ)/  mij-da[ /  damage=] دىمار ، ييدمّْر، ]يتمؼ[  -ىػ 

Ex- To damage something means to cause it to become 
less good, pleasant, or successful.  

ا ،ترؼ شيق ماإ  .(ْ)يعني جعمو أقؿ جكدة أك متعة أك نجاحن

                                           

 رر[. ]جُُٔ/ِالصحاح لمجكىرم  (ُ)

 إكسيكرد : ينظر معجـ (ِ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/jar  

ميزم               كقامكس التراث اإلنج  
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=jar 

 . damage Webster : ـمعج- (ّ)
 قامكس ككلينز اتنجميزم( ْ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/damage 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/jar
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/jar
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ُٕٓٔ 

  أصؿ الكممة :

، مف  dam يمةاليرنسية القدالكممة المغة اإلنجميزية الكسطى ، مف الكممة في 

 .(ُ)"اسارة أك  رر" ، بمعنى :  damnumالرتينية 

كفى دىماران: ىىمىككا. كالكممة في العربية بنيس المعنى ، يقاؿ :  دىمىرى الىٍقكـي يىٍدميري
ٍيرى فيوً  ، كدىمَّرىىيـٍ  كدىمىرىىيـ اي  : ىاًلؾه ت اى ؿه ًدامره . كرىجي مىٍييـً كًذلؾى ، كدىمَّرى عى

(ِ). 
رغـ مف اتحاد المغتيف في معنى الكممة أك تقاربيما فيو إت أنيما كعمى ال

[  daيتيقاف في مقطع كياتمياف في رار مف مقطعي الكممة ، يتيقاف في : ]دى = 
[  mij× كىك مقطع قصير ميتكح : ]ص + ح[ ، كياتمياف في المقطعيف : ]مار 

ف ، كغيرىما ، ، مما يدؿ عمى أف الكممتيف مف المشترؾ الميظي بيف المغتي
 .(ّ)كاليرنسية ، كاإلسبانية ، كاإليطالية ، كالبرازيمية كغيرىا

  symbol  [sym•bol ]l/ əĭ/s يما :السّْ  -ك
 تيقت فيو العربية مع اإلنجميزية في مقطع دكف األار كممة سيمااكمما 

The dove is a universal symbol of peace.   

                                           
   ينظر معجـ أكسيكرد :  (ُ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/damage_1?
q=dama 

كقامكس التراث                
m/word/search.html?q=damagehttps://www.ahdictionary.co   

 ]د ـ ر[. ِّٔ/ٗينظر المحكـ كالمحيط األعظـ تبف سيده  (ِ)

    ينظر معجـ ككلينز :  (ّ)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/damage 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/damage_1?q=dama
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/damage_1?q=dama
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=damage
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=damage
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في اإلنجميزية بمعنى الرمز أك العرمة ،  فيي لحمامة رمز عالمي لمسرـ.ا
 .(ُ)sumbolonمأاكذ مف المغة اليرنسية القديمة مف األصؿ اليكناني 

ا ، ف اٍلعىرمىة الًَّتي ييعرؼ بيىا الايري  :السّْيمىا كىي بيذا المعنى في العربية أي ن
ـي ، كجمعيا : كالشرٌ  كيشترؾ  .(ِ)العرمات عمى صيكؼ اٍلغنـ ، كىي في األصؿ: السّْيى

مع اإلنجميزية كالعربية في مبنى الكممة كمعناىا كثير مف المغات األكربية الحديثة ، 
 .(ّ)كالمغة الدانماركية كالتشيكية كالسكيدية كاليكلندية كغيرىا

كيمحظ أف الكممة في المغتيف جاقت مف مقطعيف صكتييف ، تشابيت العربية 
[ غير أف العربي مقطع متكسط sĭm مع اإلنجميزية في المقطع األكؿ ]سي =

ميتكح ]ص +ح ح[، كاإلنجميزم متكسط مغمؽ ]ص + ح +ص[، كتاتمؼ كؿ لغة 
ف كاف في العربية متكسط ميتكح ، bəl ×عف األارل في المقطع الثاني ]ما  [، كا 

ا. كما أف العربية أكثر تطكرنا في ىذا الميظ كأسرع  كفي اإلنجميزية متكسط مغمؽ أي ن
 ة اإلنجميزية.نطقنا مف المغ

 .(ْ) /share  /(r) əeʃشارىؾ = -ز 
Ex) How do you share out three cakes among four people ? 

 كيؼ تشارؾ ثرث كعكات بيف أربعة أشااص؟
                                           

(
1
)https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/symbo

l?q=symbol 

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=symbol 

 ]س ك ـ[. ٕٔ/ُّينظر تيذيب المغة  (ِ)
: ينظر معجـ ككلينز  (ّ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/symbol 

إكسيكرد  (ْ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/share

_1?q=share 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/symbol?q=symbol
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/symbol?q=symbol
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We shared the money equally between the three of us. 

 .تقاسمنا الماؿ بالتساكم بيننا نحف الثرثة
إلى أكاار القرف في المغة اإلنجميزية  [share] اليعؿستعماؿ ايعكد   أصؿ الكممة:

،  scearuف اإلنجميزية القديمة عاإلنجميزية الكسطى ،  مف السادس عشر .
الجذكر  ، كلعمو مف بقايا جزق يمكف تقسيـ شيق إليو" بمعنى : التقسيـ  ، أك

 .(ُ)اليندك أكركبية
اكالنًَّصيب  كىك في المغة العربية لمدتلة عمى الًاٍمطىة ـٍ أي ن ، قاؿ )تعالى( : }أى

ـٍ ًشٍرؾه ًفي السَّمىكىاًت{ لىيي
 .(ّ).أم : نصيب(ِ)

إت أف اليعؿ في العربية بني عمى ثرثة مقاطع : ]شا ، ر ، ؾ[ ،األكؿ مككف مف   
]ص + ح ح[ فيك بذلؾ متكسط ميتكح ، ككؿ مف الثاني كالثالث مككف مف ]ص + 

 ح [ قصير ميتكح.
[، األكؿ متكسط ميتكح ، sha - reجميزية مككف مف مقطعيف ]كفي اإلن

كالثاني قصير ميتكح كالعربية ، غير أف العربية زادت مقطعنا عمى اإلنجميزية ، مما 
 يدؿ عمى تطكر اليعؿ عف أصمو في المغتيف.

 /:  pəʊs[/soapصابيكف = ] -حػ 
Ex- Clean the wound with a mild antibacterial soap 

 الجرح بصابكف اييؼ م اد لمبكتيريا.نظؼ 

                                           
  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com معجـ إكسيكرد  (ُ)

 https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=share     كقامكس التراث األمريكي: 

 [.ْاألحقاؼ ] (ِ)
 .ٗٗ]ش ر ؾ[ كطمبة الطمبة لمنسيي ص ُّ/َُ ينظر تيذيب المغة  (ّ)
 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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َُٕٓ 

، مف أصؿ جرماني غربي ؛  sāpe: المغة اإلنجميزية القديمة مف  أصؿ الكممة :
 . (ُ)األلماني Seifeاليكلندم ك  zeepذات صمة بػ 

دريد:  قاؿ ابف غسؿ بو الثياب.الذم تي  كىكمعركؼ، في العربية  كالصابكف
العربية ، تكافقت فيو جميع األلسنة مما  كالحؽ أٌنو .(ِ)ليس مف كرـ العرب

 .(ّ)ىك مف الصناعة القديمةك  ، كاليارسية كالتركية كغيرىا

[، فيك səʊp غير أنو في المغة اإلنجميزية مبني عمى مقطع كاحد ]صاب =
باؽو عمى أصمو القديـ ، لـ يحدث في بنيتو تطكر، كىك مقطع طكيؿ مغمؽ، ]ص + 

التطكر في صيغتو ظاىر حيث بني الميظ فييا ح ح +ص[ ، أما في العربية فمظير 
بكف[ األكؿ متكسط ميتكح : ]ص + ح ح[، كالثاني  –عمى مقطعيف ، ىما : ]صا 

 طكيؿ مغمؽ : ]ص + ح ح +ص[.

كؿ  ] -ط   /  isolated/ ]d ĭt′-ā l-əs-īمىٍعزي
Ex-Without help, many elderly people would be left 
isolated. 

 مف كبار السف معزكليف. ؾ العديدي رى تٍ اعدة ، سيي بدكف مسمعناه : 

 

                                           
 ictionaries.com/definition/english/soaphttps://www.oxfordlearnersd معجـ إكسيكرد : (ُ)

=== 

    https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=soap         قامكس التراث اإلنجميزم : 

 ]صابكف[.َُِٕ/ِينظر جميرة المغة تبف دريد  (ِ)
 كمعجـ ككلينز اإلنجميزم :  ]ص ب ف[َُّ/ّٓتاج العركس ظر ين (ّ)

collinsdictionary.com/dictionary/english/soa 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/soap
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=soap
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 أصؿ الكممة :
مف ، كىي القرف الثامف عشر استعممت الكممة في المغة اإلنجميزية منذ منتصؼ  

بمعنى العزلة ، نقمت إلى اإليطالية كاليرنسية أكتن ، ثـ مف  insulatusالرتينية 
 .(ُ)اليرنسية إلى اإلنجميزية ثانينا 

ا ؛ فكفي المغة  يتو عىف شىٍيق أىك العربية بنيس المعنى أي ن كؿ شىٍيق نحى
ييقىاؿ: اعًزٍؿ عىٍنؾ مىا يىًشينؾ  مىكً ع ًمٍنو عىٍزؿ اٍلكىاًلي، كى : أىم ، فقد عزلتو عىنوي. كى

و عىٍنؾ. كاعتزلتي  ٍقتي : أىم  ، اٍلقىٍكـ نىحّْ ٍنييـفىارى يت عى ـٍ كتنحَّ ي
كلعميا كممة قديمة  .(ِ)

، (ّ)ات بالتطكر في صيغتيا الميظية دكف معناىا ؛ فبقيت دتلتيا ثابتةتناكلتيا المغ
 -يدؿ لذلؾ أٌف العربية لـ تتيؽ مع اإلنجميزية إت في مقطعيف فقط مف أربعة ]مع 

-īزكؿ[، ] sə-lā -′tĭd [، المقطع األكؿ مف العربية متكسط مغمؽ : ]ص + ح
اإلنجميزية فاألكؿ  +ص[ كالثاني : طكيؿ مغمؽ : ]ص + ح ح + ص[ أما في

[، متكسط ميتكح ]ص + ح ح[، so=عى[،]ص + ح[، كالثاني :] īقصير ميتكح : ]
[، متكسط مغمؽ ]ص +ح + ted[ متكسط ميتكح كسابقو ، كالرابع : ]lā كالثالث :]

ص[. كيمحظ أف العيف أبدلت في اإلنجميزية ىمزة مشكبة باليتحة ، إذ ت نظير 
 لمعيف في اإلنجميزية .

                                           

معجـ إكسيكرد  (ُ)
definition/english/isolated?q=ihttps://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

solated    كقامكس التراث األمريكي
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=isolated 

 ]ع زؿ[.َٖ/ِ]ع زؿ[ كتيذيب المغة  ُٖٔ/ِينظر جميرة المغة  (ِ)
ينظر معجـ ككلينز اإلنجميزم  (ّ)

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/isolated  إذ ،
تشترؾ في نطؽ اليعؿ مع العربية كاإلنجميزية  لغات أارل ، كاليرنسية كالنركيجية كاإلسبانية  

 كالبرتغالية كغيرىا.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/isolated?q=isolated
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/isolated?q=isolated
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/isolated
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/isolated
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 : m/ɪ/ble[ blameـى ، يىميـك ، المٍَّكـ =]ت -م
Ex-Whenever something goes wrong, everyone blames it 
on me. 

 عندما يحدث اطأ ما ، يمكمني الجميع. 
 blasmer القديمة :فرنسية -مف المغة األنجمك أصؿ الكممة في اإلنجميزية :

المـك أك مف يتحدث  blastāmāreمف المغة الرتينية المبتذلة  بمعنى الرئمة  ،
. كفي (ِ)ذات الجذكر اليندك أكربية (ُ) blasphēmein  ، مف اليكنانيةالشر 

ذىهك  أٌنبىو ككٌباوالعربية يقاؿ :تمو عمى أمر يمكمو :   .(ّ)كدَّره بكرـو كراى
كيمحظ أف األصؿ المغكم القديـ قد تأثر بناؤه بالتطكر في المغة اإلنجميزية 

[ ، ككذلؾ ىك في b-leɪmتعماليا المغكم الحديث عمى مقطعيف ]حتى صار في اس
[ ، ]لك –ـى [ ، ]مى -العربية مبني عمى مقطعيف في أكثر تصريؼ كممة ]ت  –لـك

 ئـ[ .-منا[]ت
  /lamp  /mpælة =بى مٍ المَّ  -ؾ 

 Ex. An oil lamp burned in the darkness. 
 مصباح زيت احترؽ في الظرـ.

                                           

كمعجـ إكسيكرد   webster – blamedينظر : (ُ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/blam

e_1?q=blamed   : كقامكس التراث األمريكي
https://ahdictionary.com/word/search.html?q=blame 

 .ِٕ،  ُٕـ المغة أسسو كمناىجو صينظر عم (ِ)

]ؿ َِْٗ/ّمعجـ المغة العربية المعاصرة د/ أحمد ماتار عمر]ؿ ك ـ[ ك ّّْ/ّينظر العيف  (ّ)
 .[ك ـ

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/blame_1?q=blamed
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/blame_1?q=blamed
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Ex She could see the rain in the light of the street lamps. 

 .(ُ) كانت ترل المطر في  كق مصابي  الشكارع
مصباح ييٍشتعؿ بالكقكد أك الكيرباق يصدر كىي كذلؾ في العربية تعني : 

ما زالت لىٍمبىة الجاز ك  .أ اق المٍَّمبىة، يقكلكف :  كقن أك حرارة أك أشٌعة عرجٌية "
 .(ِ)تستادـ إلى اآلف"

  أصؿ الكممة :
 تمباد:  القديمة كالكممة مما تكافقت فييا المغات كأصميا مف المغة اليكنانية

[lampad : بمعنى ]"كقد تطكر ذلؾ األصؿ في المغتيف ، فبني فييما .(ّ)"الشعمة
عمى مقطعيف فيي العربية : ]لـ ، بة[، كؿه مف المقطعيف متكسط مغمؽ : ]ص +ح 

[ ، األكؿ : طكيؿ مغمؽ، ]ص + ح ح + læm-p+ ص[ ، كفي اإلنجميزية : ]
 [pص[، كالثاني قصير ميتكح ]

 .مرض/ داق أك  illness  [ill•ness ] /sən-ilنىسَّ يىًنس  -ؿ 
 .(ْ)last illnessمرض المكت 

Ex-He's just returned to work after illness.. 
                                           

إكسيكرد :  معجـ ينظر: (ُ)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lamp_1?q=l

amp 
 .َِّْ/ّمعجـ المغة العربية المعاصرة  (ِ)
ينظر إكسيكرد :     (ّ)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lamp 
كمعجـ ككلينز اإلنجميزم :          

mphttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/la 
 

)4   ( https://torjoman.com/dictionary/ar/search/english-arabic/+illness 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lamp
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lamp
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 لقد عاد لمتك إلى العمؿ بعد المرض.

Ex-Suddenly, illness hit the household.. 

 فجأة ، أصاب المرض األسرة.

  أصؿ الكممة في اإلنجميزية :

 مف الجذكر أصؿ جرماني كىك،  næssمف اإلنجميزية القديمة  أصميا
 .(ُ)اليندك أكركبية

ا ،  ٍيد أي ن ؿ كالنٌَّس كالنَّسيس في العربية : اإلعياق كالجى ييقاؿ: بيًمغى مف الرَّجي
البىًقيةي مف الشٍيًق. كال ٍعؼي  النًَّسٍيسى ك  .(ِ)إذا كادى يمكت:  نىًسيسيو كنىًسيسىتيو

، كأصميو بقٌية الٌركح، يقاؿ: ما بقي منو ات نىسيسيو، كىك استعماؿ قديـ .(ّ)أي ان 
 ، فالكممة في المغتيف بمعنى كاحد ، أك متقارباف في الدتلة.(ْ)بقٌيةي ركًحو: أم 

قديـ دكف تطكر ، فالكممة فييا كيمحظ أف العربية قد أبقت عمى األصؿ ال
[، كىك مقطع طكيؿ مغمؽ ]ص +ح + næss مبنية عمى مقطع كاحد ]نٌس =

ص ص[، أما اإلنجميزية فقد طكرت ليظو عبر اتستعماؿ المغكم ، فأ افت لو 

                                           

)1(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ness?q

=-ness 
 ]ف س س[َِٓ/ُينظر العباب الزاار لمصاغاني   (ِ)
 

 ]ف س[.ِْْ/ِينظر المحيط في المغة لمصاحب بف عباد  (ّ)

 .س[ ف]ُٗٗ/ٕالعيف ينظر  (ْ)
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[، كؿ ill•nessمقطع رار في صدر الكممة ، فأصبحت مككنة مف مقطعيف ]
 منيما طكيؿ مغمؽ .

 ارصة كاستنتاج : 

تجمت فييا سمات التطكر أكثر  كممة،اشتمؿ ىذا المبحث عمى ثرث عشرة 
كمف يتتبع األصكؿ المغكية ليذه الكممات كاستعماليا  السابقيف،مما في المبحثيف 

 في المغتيف تظير لو تمؾ السمات أك المظاىر ، كىي كالتالي:

ؿ اليرع التغيير بيف األصؿ القديـ كاليرع المستعمؿ في المغتيف ، حيث ما -
فييما نحك اإليجاز كالحذؼ في البنية كاألصكات في األعـ األغمب ، كما في كممة 

 . hainsasمف األصؿ السنسكريتي القديـ :  goose: إكٌزة = 
ا فيما بيف المغتيف ، حيث بيني الميظ في إحداىما عمى  - تطكر اليرع أي ن

مالت فيو لماذؼ مقاطع أكثر عددنا كبنية منو نيسو في المغة األارل التي 
كاتاتزاؿ ، سرعةن في النطؽ كايةن في اتستعماؿ ، كما في كممة : بركاف = 

volcano  مف األصؿvolcanus  ااتزلتو العربية بالحذؼ كاإلبداؿ عف ،
اإلنجميزية التي أبقتو عمى صيغة قريبة مف صيغتو األصمية كما تقدـ . ككما في 

اإلنجميزية فبنتو عمى مقطعيف ،  ، الذم ااتصرتو shareاليعؿ : شارؾ = 
لذا يقكؿ فندريس متحدثنا عف تمؾ السمة مف التطكر  كبنتو العربية عمى ثرثة .

كالكاقع أف اإلنجميزية تمتاز بصيغيا القصيرة التي قد تصؿ في لغتو اإلنجميزية : "
إلى كحدة المقطع، بارؼ صيغ اإلنجميزية القديمة المكدسة بالمقاطع كالمثقمة 
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مكاحؽ كالزكائد. كىذه نتيجة البمى الصكتي الذم كاف بعيد المدل في بال
 .(ُ)"أف تقاـك ىذا البمى كما فعمت لغات أارل اإلنجميزية. ككاف يمكف لمغة

التغاير بيف المغتيف في صكر المشتؽ ، فكممة : نٌس في المغة العربية  -
ـ ، كالذم في اإلنجميزية اس illnessفعؿ ماض ، م ارعو : ينٌس ، ككممة : 
ؽ بيف الصيغتيف زيادة المقطع األكؿ :]  [ .ill فرَّ

كما أف أكثر كممات ىذا المبحث جاقت مف األسماق الجامدة ككممة إكزة   -
، بركاف ، صابكف . يمييا الصيات المشتقة مثؿ : دمار ، سيما، معزكؿ . كأقميا 

 اليعؿ مثؿ شارؾ ، يمـك .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .ِّْالمغة ليندريس ص (ُ)



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

ُٕٕٓ 

 اخلامتت
تن كرارنا ، كصمى ا كسمـ عمى سيدنا محمد المبعكث رحمة الحمد  أك       

 لمعالميف ،
 كبعد :

فقد رأيت مف األىمية بمكاف أف أذكر في ىذه الااتمة اليدؼ مف البحث أكتن 
، ثـ أعقب بعد ذلؾ بذكر النتائا التي تبٌدت مف ارؿ المقارنة بيف المغتيف في 

 فيما يمي بياف ذلؾ.الكظائؼ الينكلكجية لممقاطع الصكتية ، ك 

 أكتن : اليدؼ 
كىك عبارة عف الطريقة المنشكدة مف ىذا البحث في تعميـ المغة لمناطقيف بغيرىا ،   

  كتقـك ىذه الطريقة عمى األسس اآلتية :
 األساس األكؿ : 

التركيز عمى التشابو بيف المغات في مستكيات التحميؿ المغكم ، كأىميا : 
لذا يرل )سابير ككرؼ( أف جميع المغات البشرية تمتمؾ  مستكل التحميؿ الصكتي ،

درجة كبيرة مف التشابو فيما بينيا ، كبذلؾ فإف أم ناطؽ بمغة مف لغات العالـ 
يمتمؾ قدرنا ما مف قكاعد أم لغة اارل ، بحسب ما بيف المغتيف مف تشارؾ في 

يف أم لغتيف ؛ كلذا فإف قدرنا مف اتاترؼ ب (deep structure)البنية العميقة 
ىك ااترؼ سطحي ، كلتعمـ المغة الثانية يجب أف يعرؼ المتعمـ الطريقة الدقيقة 
التي تربط فييا المغة الثانية تركيبيا الداامي بتركيبيا السطحي ، ككذلؾ تمثيميا 

 .(ُ)الصكتي
                                           

ا أ/حمزة كريـ المسند  (ُ) د/بسمة –مناىا تعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا : تعميـ األصكات أنمكذجن
 . ِِٔأحمد صدقي الدجاني ص



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

ُٕٖٓ 

 األساس الثاني : 
تعميـ مراعاة مكقؼ المسانيات التطبيقية مف تعميـ المغة األجنبية ، فميداف 

المغات األجنبية بما يحكيو مف نظريات كمذاىب كمدااؿ كطرائؽ تدريس ، أىـ 
كبالرغـ مف تعدد الق ايا التي تشغؿ المسانيات مياديف عمـ المسانيات التطبيقي ، 

المجاتت األساسية التي شغمت الباحثيف  التطبيقية، فإف تعمـ المغة يبقى مف
التطبيقية أف تككف تاصصا االصا  سانياتالمتاصصيف، بؿ إف بع يـ أراد مف الم

 . (ُ)لتعميـ المغة كتعمميا
 األساس الثالث:

كييية التغمب عمى ىذا المنيا يدرس  استاداـ المنيا التقابمي ، حيث 
صعكبات التعمـ بيف المغتيف المتيف ت تنتمياف إلى فصيمة لغكية كاحدة، كالعربية 

ترؼ بيف ىاتيف المغتيف بحسب مستكيات كاإلنجميزية، راصدنا أكجو اتتياؽ كاتا
 .(ِ) يسير تعمـ المغة األجنبيةتالمغة، كفي صدارتيا اتاترفات الصكتية، بيدؼ 

 األساس الرابع : 
جمع الميردات المقتر ة المتعارؼ عمييا  بيف أبناق المغتيف : األصمية 

ت عمييا في رار كالمراد تعمميا، كتتبع مراحؿ تطكرىا كالمقاطع الصكتية التي استقر 
استعماؿ ليا في المغتيف ، كتدكينيا في معجـ لغكم كتمقينيا لممتعمميف ، كبااصة 

د مف اتقتراض : استعارة بعض المغات مف ك في مراحؿ التعميـ األكلى . كالمقص
                                           

ا د/أحمد امدم  –التطبيقية كتدريسية المغات ينظر المسانيات  (ُ) المعالجة المغكية نمكذجن
 .ُِّص

 مف المقدمة ٕقابمي دراسة تطبيقية د/أحمد سميماف ياقكت صتفي عمـ المغة الينظر   (ِ)
ا أ/حمزة كريـ المسند ك  مناىا تعميـ العربية لغير الناطقيف بيا : تعميـ األصكات نمكذجن

 ِِّ/د.بسمة أحمد صدقي الدجاني ص



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

ُٕٓٗ 

بعض ، نتيجة اتحتكاؾ أك التأثير المتبادؿ فيما بينيا. كمجالو أك حدكده ، ىي : 
 دكف غيرىا مف باقي األنظمة المغكية األارل. الميردات أك األلياظ

المرحظ أف مجاؿ اتقتراض بيف المغات ىي الكممات  " حساف:تماـ  يقكؿ د/ 
كىي مككنات المعجـ. كلقد اشتممت المغة العربية منذ الزمف القديـ في  الميردة،

العصر الجاىمي عمى ميردات مستعارة مف لغات أارل في الشرؽ كالغرب؛ كالسكر 
، كاإلقميـ كالقسطاس (ُ)يمكيةيبريسيـ كاتستبرؽ مف المف السنسكريتية، كاإل

كالدينار مف اإلغريقية، كلكف العربية اليصحى لـ تستعر مف كاحدة مف ىذه المغات 
 . (ِ)"رار مف أجزاق أنظمتيا اقاعدة كت طريقة مف طرؽ التركيب كت أداة كت جزقن 

 النتائا ثانينا : 
لتيسير العممي لبعض المصطمحات المغكية التي تدكر أفص  البحث عف ا -ُ

حكؿ المغة اإلنسانية األكلى ، كمصطم  الثنائية التارياية ، كنظرية النشكق 
 كاترتقاق ، كالمشترؾ المغكم أك ما تكافقت فيو المغات.

استاداـ المقاطع الصكتية في المقابمة بيف المغتيف قد كشؼ لمباحث عف  -ِ
م بينيما ، عمى الرغـ مما طرأ عمى تمؾ الميردات مف ميردات المشترؾ المغك 

 التطكر أك التغيير في اتستعماؿ المغكم ، كنظاـ كؿ لغة فيو.
ؿ اإلبداؿ المغكم في األحرؼ التي ت نظير ليا في إحدل المغتيف قد ذلؿ  -ّ تىدىاُّ

 الصعكبات الصكتية التي تكاجو المتعمميف مف أبناق المغة األارل.

                                           

امسة بمداف : اسـ يقع عمى لييمكية: لغة اليرس القديمة: المنسكبة إلى فيمة "معرب بيمة": ا (ُ)
] ؼ ىػ ؿ[ ُٗٗ/َّ، ينظر تاج العركس لمزبيدم  ذربيجافأياكند ك نصبياف كالرم كماه ك أ

 ] ؼ ىػ ؿ[.َْٔ/ْكمتف المغة 

 .ُّّد/ تماـ حساف ص المغة العربية معناىا كمبناىا (ِ)



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

َُٖٓ 

راسة المقطعية الصكتية عف تكافؽ ميردات المشترؾ المغكم ككما أفصحت الد -ْ
في الدتلة ، كذلؾ أفصحت عف التكافؽ في بنية الكممة كصيغتيا في كثير 
مف مظاىر ذلؾ المشترؾ ، كلـ يبؽ مف مظاىر اتاترؼ إت في المستكل 

 التركيبي أك النحكم . 
ا مف تطبيؽ المنيا التقابمي كالمقارنة بي -ٓ ف تمؾ الميردات كثير قد تبيف أي ن

قيمة  -في المجاؿ التطبيقي -مف الق ايا التارياية ، التي تيبيّْف بصدؽ 
الدراسات المغكية حكؿ نشأة المغة ، كتيرعيا إلى لغات عبر تاريخ اتستعماؿ 

بطاؿ مقكلة بعض الباحثيف : " عمـ المغة الحديث ت يتناكؿ  إفٌ المغكم ، كا 
 .(ُ)"نسانية لعدـ كجكد منيا عممي لبحث ذلؾالبحث في ق ية نشأة المغة اإل 

أصبحت األصكؿ المغكية القديمة ظاىرة مممكسة لمف يطالع ىذا البحث في  -ٔ
كثير مف الميردات التي تكافقت فييا المغات الحديثة ، كاألصكؿ اليندك أكربية 

 ، كالسامية ، كالسنسكريتية كغيرىا.
تي كالصرفي كالنحكم يجب مراعاة المستكيات المغكية األربعة : الصك  -ٕ

]التركيبي[ كالدتلي ، ااصة في المراحؿ العميا مف التعميـ حتى يكتمؿ المنيا 
 التقابمي بيف المغتيف في طريقة تعميـ المغة لمناطقيف بغيرىا . 

ف ااتميت المغتاف فييا عمى المستكييف الصرفي  -ٖ تبيف أف ىذه األلياظ كا 
مصدر كاسـ الياعؿ أك اسـ كالتركيبي مف مثؿ عرمة الجمع كصياغة ال

الميعكؿ ، أك في مييـك الصيغة بحسب سياقيا في التركيب ، إت أنيا بالرغـ 
 مف ذلؾ تعد مف قبيؿ المشترؾ بيف المغتيف مف حيث الميظ كالمعنى .

                                           

 .ْٔم صمحمكد فيمى حجاز  /د عمـ المغة العربية (ُ)



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

ُُٖٓ 

ىذا ما تكصمت لو مف ارؿ دراستي في ىذا البحث ، كا مف كراق القصد ،  
ليو أنيب ، كصمى ا عمى سيدنا محمد كعمى رلو  ىك حسبي عميو تككمت كا 

 كصحبو كسمـ.

 فٓرش املٕاد انهغٕيت حسب انرتتيب يف انبحث.
 English عربي الرقـ English عربي الرقـ

 Cough ك َّ  ِ Cut قد ُ

 gas جاز ْ Boots بيكت ّ

 sash شاش ٔ Jinn ًجفٌ  ٓ

 rice رزٌ  ٖ Lute عكد ٕ

 poor بكر َُ Cup ككب ٗ

 rich ريش ُِ Bank بنؾ ُُ

 dark درؾ ُْ Show شاؼ ُّ

 alphabet أليباق ُٔ Tall طكؿ ُٓ

 camel جمؿ ُٖ Banana بنانة ُٕ

 story اسطكرة َِ Steal استؿ ُٗ

 lion ليث ِِ Fail فشؿ ُِ



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

ُِٖٓ 

 throat سراط ِْ Water مطر ِّ

 manual ًمٍنكاؿي  ِٔ Pharaoh فرعكف ِٓ

 potatoes بطاطس ِٖ Battle بطؿ ِٕ

 fakir فقير َّ Syrup شراب ِٗ

 red tape ًرتاب ِّ Routine ركتيف ُّ

 rubbish كبش ّْ Minaret منارة ّّ

رافىة ّٓ  sugar سيٌكر ّٔ Giraffe زى

يَّة ّٕ  gazelle غىزاؿ ّٖ Sofa صي

 lemon ليمكف َْ Card كارت ّٗ

زَّة ِْ Metro مترك ُْ  goose ًإكى

 volcano بيركاف ْْ Baby بابكس ّْ

رَّة ْٓ  damage دىمار ْٔ Jar جى

 share شارىؾ ْٖ Symbol ًسيما ْٕ

 isolated مىٍعزكؿ َٓ Soap صابيكف ْٗ

 lamp لىٍمبىة ِٓ Blame يمـك ُٓ

    Illness ينس ّٓ



  

 

 
ا" مجاؿ عمـ المسانيات التطبيقي المقطع الصكتي كأثره في تعميـ المغة لغير الناطقيف بياف م    ـ  "العربية كاإلنجميزية نمكذجن

 

ُّٖٓ 

 فٓرش املصادر ٔاملراجع :
أثر النظاـ الصكتي في المغة اإلنجميزية في تعمـ النظاـ الصكتي في المغة  .ُ

مناطقيف بغيرىا دراسة ماتبرية أ/جميؿ اميؿ أحمد حسيف ، المؤتمر العربية ل
 الدكلي الرابع لمغة العربية مف دكف تاريخ .

أسباب حدكث الحركؼ تبف سينا ، بتحقيؽ محمد حٌساف الطياف كيحيى مير  .ِ
 عمـ ، مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ .

اتار عمر ، عالـ الكتب أسس عمـ المغة لماريكبام ، ترجمة كتعميؽ د/أحمد م .ّ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗالطبعة الثامنة 

األصكات العربية كتعميميا لغير الناطقيف بيا أ/عبد المطيؼ محمد شاكر  .ْ
 ـ.ُٗٗٗالقاطكع ، رسالة جامعية لنيؿ درجة التاصص مف الجامعة األردنية 

األصكات المغكية بيف المغة العربية كالمغة اإلنجميزية في  كق عمـ المغة  .ٓ
ديث دراسة كصيية تقابمية لسعدية يكنس ، بحث مقدـ لنيؿ درجة لماجستير الح

 ـ.َُِٓفي عمـ المغة ، جامعة الجزيرة بنيجيريا سنة 
األلياظ السريانية في المعاجـ العربية /مار أغناطيكس ، مجمة المجمع العممي  .ٔ

 ـ.ُْٖٗىػ ُّٕٔالعربي بدمشؽ المجمد الثالث كالعشريف ، الجزق الثالث 
ياظ اليارسية المعربة إلدم شير، دار العرب لمبستاني باليجالة ، الطبعة األل .ٕ

 ـ.ُٖٖٗالثانية 
الثامنة  الطبعة عالـ الكتب،  عمر أحمد ماتار /د البحث المغكم عند العرب .ٖ

 ـ.ََِّ
 .دار اليداية مجمكعة مف المحققيف، حققو مزَّبيدم لتاج العركس  .ٗ

 أحمد عبد الغيكر عطار /حقيؽت، بمجكىرم ل تاج المغة كصحاح العربية  .َُ
 .ـُٕٖٗ  ىػَُْٕالطبعة الرابعة  بيركت دار العمـ لممرييف
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ُْٖٓ 

 .دار الكتاب العربي، مصطيى صادؽ الرافعي ل اريخ رداب العربت .ُُ
ٍيوت تصحي  اليصي  كشرحو .ُِ  محمد بدكم الماتكف /د حققو ، بف ديريٍستىكى

 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ القاىرةبالمجمس األعمى لمشئكف اإلسرمية 
التطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو د/رم اف عبد التكاب ، مكتبة  .ُّ

 ـ.ُٕٗٗالاانجي بالقاىرة 
تعميمية المغة العربية في  كق المسانيات التطبيقية ، ق ايا كأبحاث  .ُْ

 ـ.ََِِد/حبيب أبك زكادة ، كرار مطبعة الرشاد بالجزائر ، الطبعة األكلى 
العربية لطكبيا العنيسي، نشره يكسؼ ،  تيسير األلياظ الدايمة في المغة .ُٓ

 ـ.ُِّٗتكما البستاني مكتبة العرب باليجالة ، الطبعة الثانية 
دار ،  محمد عكض مرعبألبي منصكر األزىرم ، حققو أ/ تيذيب المغة .ُٔ

 .ـََُِالطبعة األكلى  إحياق التراث العربي بيركت
أحمد محمد  /، حققو أبف جرير الطبرم ت جامع البياف في تأكيؿ القررف .ُٕ

 .ـَََِ -ىػ َُِْاألكلى الطبعة مؤسسة الرسالة،  شاكر
 دار العمـ لممرييف،  رمزم منير بعمبكي و/بف دريد حققت جميرة المغة .ُٖ

 .ـُٕٖٗالطبعة األكلى  بيركت
 .الطبعة الرابعة،  الييئة المصرية العامة لمكتاب، بف جني ت الاصائص .ُٗ
 . ركتبي دار اليكر ،مسيكطي لالدر المنثكر  .َِ
 ـ.ُٕٗٗىػُُْٖدراسة الصكت المغكم د/أحمد ماتار عمر ، عالـ الكتب  .ُِ
 ـ.ُُٔٗدراسات في المغة د/إبراىيـ السامرائي ، مطبعة المدني ببغداد  .ِِ
،  دار العمـ لممرييف، صبحي إبراىيـ الصال   /د دراسات في فقو المغة .ِّ

 .ـَُٔٗىػُّٕٗالطبعة األكلى 
 .مكقع اتحاد كتاب العرب،  زعبركمصرح الديف الل راسات في النحكد .ِْ
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ُٖٓٓ 

ب مؤسسة دار الشع،  أحمد ماتار عمر د/ تحقيؽ، ب ميارابيل ديكاف األدب .ِٓ
 .ـََِّىػُِْْ القاىرةب مطباعة كالنشرل
دار المعرفة ،  عبد الرحمف المصطاكمأ/ اعتنى بو،  ديكاف امًرئ القيس .ِٔ

 .ـََِْىػ ُِْٓالطبعة الثانية  بيركت
، اعتنى بو كليـ بف الكرد البركسي ، دار ابف قتيبة  ديكاف رؤبة بف العجاج .ِٕ

 لمطباعة الككيت.
ديكاف عدم بف زيد العبادم ، حققو/محمد جٌبار المعيبد ، كزارة الثقافة  .ِٖ

 ـ. ُٓٔٗىػ ُّٖٓكاإلرشاد ببغداد 
 دار المعارؼ الي ؿ إبراىيـ محمد أبك /تحقيؽب ديكاف النابغة الذبياني .ِٗ

 .القاىرة
حاتـ صال   /د ، حققوبكر األنبارم  ألبيممات الناس الزاىر في معاني ك .َّ

 ـ.ُِٗٗىػ ُُِْاألكلى الطبعة بيركت مؤسسة الرسالة ال امف
،  مؤسسة الرسالة تحقيؽ شعيب األرنؤكطبمطحاكم ل شرح مشكؿ اآلثار .ُّ

 .ـُْٗٗىػُُْٓاألكلى الطبعة
 .ىػُِّْ دار الحديث، القاىرةتبف قتيبة  الشعر كالشعراق .ِّ
فيما في كرـ العرب مف الدايؿ لشياب الديف الاياجي ، قدـ شياق الغميؿ  .ّّ

ىػ ُُْٖلو د/ محمد كشاش دار الكتب العممية بيركت ، الطبعة األكلى 
 ـ.ُٖٗٗ

حسيف بف عبد ا /د م، حققونشكاف بف سعيد الحمير لشمس العمـك  .ّْ
 .ـُٗٗٗىػ َُِْاألكلى دار اليكر دمشؽ الطبعةكراراف ، العمرم 

 محمد عمي بي كف /بف فارس الناشرتالمغة العربية  الصاحبي في فقو .ّٓ
 .ـُٕٗٗ ىػُُْٖالطبعة األكلى 
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طرائؽ تدريس المغة العربية لمناطقيف بمغات أارل د/عبد العزيز بف إبراىيـ  .ّٔ
 ـ.ََِِىػ ُِّْالعصيمي ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسرمية 

 . ىػُُُّ مكتبة المثنى ببغداد، منسيي ل طمبة الطمبة .ّٕ
لمصاغاني ، المكتبة الشاممة قسـ الغريب  العباب الزاار كالمباب الياار .ّٖ

 كالمعاجـ. 
 ـَََِعمـ األصكات د/كماؿ بشر ، دار غريب لمطباعة  .ّٗ
عمـ الصكتيات د/عبد ا ربيع محمكد ، د/عبد العزيز أحمد عرـ ، المكتبة  .َْ

 التكفيقية. 
،  اعة كالنشرني ة مصر لمطب،  عمي عبد الكاحد كافي د/ عمـ المغة .ُْ

 .األكلى الطبعة
عمـ المغة العاـ أسسو كمناىجو د/عبد ا ربيع محمكد ، الطبعة األكلى  .ِْ

 ـ.ُْٗٗ
 .دار غريب لمطباعة كالنشرم محمكد فيمى حجاز  /د عمـ المغة العربية .ّْ
دار  ميدم المازكمي، د إبراىيـ السامرائي /د حققوماميؿ بف أحمد ل العيف .ْْ

 .كمكتبة اليرؿ
ىػ  ُّٖٗدار الكتب العممية  أحمد صقر ، حققو/بف قتيبةت ررفغريب الق .ْٓ

 .ـُٖٕٗ
أحمد فريد  /تحقيؽ ألبي عبيد اليركم ، ب الغريبيف في القررف كالحديث .ْٔ

الطبعة األكلى  مكتبة نزار مصطيى الباز المممكة العربية السعكدية،  المزيدم
 .ـُٗٗٗىػ ُُْٗ

د سميماف ياقكت دار المعرفة في عمـ المغة التقابمي دراسة تطبيقية د/أحم .ْٕ
 ـ. ُٖٓٗالجامعية باإلسكندرية 
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 مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر بيركت، ربادل  مييركزل القامكس المحيط .ْٖ
 .ـََِٓىػ ُِْٔالطبعة الثامنة، 
 .ىػُُْْالطبعة الثالثة  دار صادر بيركت، بف منظكر ت لساف العرب .ْٗ
ا د/أحمد المسانيات التطبيقية كتدريسية المغات ، المع .َٓ الجة المغكية نمكذجن

 ـ.َُِٗىػ َُِٖامدم ، مجمة مداد اآلداب بالجامعة العراقية 
مكتبة  محمد القصاصي ك عبد الحميد الدكاام /تعريب، يندريس ل المغة .ُٓ

 .ـ َُٓٗ األنجمك المصرية
الطبعة الاامسة  عالـ الكتب،  تماـ حساف د/ لمغة العربية معناىا كمبناىاا .ِٓ

 ـََِٔ ىػُِْٕ
 . الطبعة األكلى دار الني ة العربية،  جكف ليكنزل غة كعمـ المغةلما .ّٓ
مطبعة ،  صرح الديف المنجد /حققو ،  بف حسنكفت المغات في القررف .ْٓ

 .ـُْٔٗىػ  ُّٓٔالطبعة األكلى الرسالة القاىرة
 مكتبة الاانجى،  محمد فكاد سزگيف و/حققمجاز القررف ألبي عبيدة ،   .ٓٓ
 .ىػُُّٖالقاىرة ب
 .الجميكرية العراقيةب كزارة األعرـ، غة العرب العراقية مجمة ل .ٔٓ
دار المعرفة ، محمد محيى الديف عبد الحميد حققو/مميداني ل مجمع األمثاؿ .ٕٓ
 .بيركتب
دار ،  عبد الحميد ىنداكم حققو د/بف سيده ت المحكـ كالمحيط األعظـ .ٖٓ

 .ـَََِىػ  ُُِْالطبعة األكلى الكتب العممية بيركت
غة لمصاحب بف عباد ، المكتبة الشاممة قسـ الغريب المحيط في الم .ٗٓ

 كالمعاجـ.
مكتبة  رم اف عبد التكابد/ مداؿ إلى عمـ المغة كمناىا البحث المغكمال .َٔ

 .ـُٕٗٗىػ  ُُْٕالطبعة الثالثة ،  الاانجي بالقاىرة
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طيَّةً  .ُٔ كؿ الاى الكفاق  ألبي المىطىاًلعي النَّصرية لممىطىاًبًع المصريًَّة في األصي
الطبعة األكلى  القاىرةبمكتبة السنة ،  طو عبد المقصكد د/تحقيؽ ، بيني اليكر 
 .ـََِٓىػ  ُِْٔ

دار المصرية كراراف ، أحمد يكسؼ النجاتي  ، حققو/ميراق ل معاني القررف .ِٔ
 .الطبعة األكلى لمتأليؼ

معجـ الدايؿ في المغة العربية الحديثة كليجاتيا د/ؼ . عبد الرحيـ ، دار  .ّٔ
 ـ.َُُِىػُِّْبعة األكلىالقمـ دمشؽ الط

الطبعة  القاىرة عالـ الكتب، أحمد ماتار عمر د/معجـ الصكاب المغكم  .ْٔ
 .ـََِٖىػ  ُِْٗاألكلى

دار اآلفاؽ ،  رجب عبد الجكاد إبراىيـ /د المعجـ العربي ألسماق المربس .ٓٔ
 .ـََِِىػ  ُِّْالقاىرة الطبعة األكلىبالعربية 

 الطبعة،  عالـ الكتب، ماتار عمر  أحمد /د معجـ المغة العربية المعاصرة .ٔٔ
 .ـََِٖىػ  ُِْٗاألكلى

 ـ.َُٔٗتدار مكتبة الحياة بيرك  ،حمد ر األمعجـ متف المغة  .ٕٔ
معجـ ميردات المشترؾ السامي في المغة العربية د/حاـز عمي كماؿ الديف ،  .ٖٔ

 مكتبة اآلداب بالقاىرة .
يـ مصطيى ، أليو إبراى مجمع المغة العربية بالقاىرةل المعجـ الكسيط .ٗٔ

 .دار الدعكةكراركف ، 
ًزٌل في ترتيب المعرب ل المغرب .َٕ  .دار الكتاب العربي، مميطىرّْ
 دار اليكر،  عبد السرـ محمد ىاركف حققو أ/بف فارس ت مقاييس المغة .ُٕ

 ـ.ُٕٗٗ ىػُّٗٗ
مقدمة في عمـ أصكات العربية د/عبد اليتاح عبد العميـ البركاكم ، الطبعة  .ِٕ

 .ـََِْىػ ُِْْالثالثة 
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 .مكتبة األنجمك المصرية تماـ حساف د/ مناىا البحث في المغة .ّٕ
ا د/حمزة كريـ المسند  .ْٕ مناىا تعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا األصكات أنمكذجن

، د/بسمة أحمد الدجاني ، نشر بمجمة : دراسات كأبحاث بالجامعة األردنية ، 
 ـ.َُِٔ( سنة ِْالعدد )

 محمد بف أحمد العمرم /د حققو النمؿكراع ل المنتاب مف غريب كرـ العرب .ٕٓ
 .ـُٖٗٗىػ  َُْٗالطبعة األكلى جامعة أـ القرل، 
ا لمباحثة /إيماف  .ٕٔ المنيا التكاصمي في تعميـ المغات ، المغة العربية أنمكذجن

محمد سعيد الحرؽ ، بحث مقدـ لمحصكؿ عمى درجة التاصص في المغة 
 ـ.َُِٕقطر  العربية كردابيا ، كمية اآلداب كالعمـك ، جامعة

التيامي الراجي  ، حققو/مسيكطي ل الميذب فيما كقع في القررف مف المعرب .ٕٕ
 .المممكة المغربيةب مطبعة ف الة،  الياشمي

نشأة المغات كحاجة األمة لممجمع المغكم أ/ محمكد أحمد عمر النشكم  .ٖٕ
 ـ.ُّّٗ

مطبعة نشكق المغة العربية كنمكىا كاكتياليا ألنىٍستاس مارٌم الًكرممٌي ، ال .ٕٗ
 ـ.ُّٖٗالعصرية باليجالة ، القاىرة 

رزؽ ا بف يكسؼ بف عبد المسي  ل النصرانية كردابيا بيف عرب الجاىمية .َٖ
 ، المكتبة الشاممة قسـ األدب كالنقد.بف يعقكب شياك 

 محمكد محمد الطناحيتبف األثير ، حققو/ النياية في غريب الحديث كاألثر .ُٖ
 .ـُٕٗٗىػ ُّٗٗالمكتبة العممية بيركت كرار، 

 فيرس المراجع األجنبية ، كمكاقعيا اإللكتركنية: 
 د.معجـ إكسيكر  -ُ

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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 .قامكس التراث األمريكي -ِ
https://www.ahdictionary.com  

 .اتنجميزم  قامكس ككلينز -ّ
https://www.collinsdictionary.com 

  .قامكس ترجماف -ْ
https://torjoman.com/dictionary/ar/search/english-
arabic  

  جاق في المغة اتنجميزية :تعمـ حركؼ الي -ٓ
https://www.egylearn.com/learn-english-alphabet-

vowels-letter-similar-words/ 
 معجـ كيبستر:  -ٔ
  https://www.merriam-webster.com 
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