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ظ: عالقات العراق القديم وبلدان الشرق األدنى   (1)
(طه باقر)، سومر، كانون الثاني، 1948، مج 
/4، ج1 /87، وظ: حضارة العراق (نخبة من 

الباحثين العراقيين)، 1/239 .
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(1)  عالقات بالد الرافدين بجزيرة العرب (طه 
باقر)، سومر 1949، مج /5، ج2 /133.

ظ: المعادن وأول المستعمل منها في هذه   (2)
البالد (سليم الوي)، سومر، كانون الثاني، 

1946، مج/2، ج1/89 . 
والعصور  والحضارة  الدين  نشأة  ظ:   (3)
سومر،  رشــيــد)،  ــوزي  ف (د0  الجليدية 

1976، مج/2، ج1 /11.

4   
   

    
   



(جــون.اي.  الفيزيائية  الجيولوجيا  ظ:   (4)
ساندرس. واالن. اج. اندرسون وروبرت 
كاروال): 2/ 876، وظ: الموارد الطبيعية: 
ما هيتها – تعريفها – اصنافها وصيانتها) 
محمد  ومهدي  الخشاب  حسين  وفيق  (د. 

علي الصحاف): 334، 381. 
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والصواب (أنكُّ بالحركة القصيرة الضمة   (1)
وليس (انكو) بالحركة الطويلة، وذلك في 
an-) ضوء الرسم األمالئي للكلمة األكدية

akku)، المرسومة بالحركة القصيرة في 
و  القصيرة  الحركات  في  الكلمة، ظ  آخر 
اللهجات  لكتابة نصوص  الطويلة: طريقة 
العربية الحديثة بحروف عربية (د0 خليل 
عساكر) مجلة مجمع اللغة العربية ع / 8، 
ص185 ودروس في علم أصوات العربية 

(جان كانتنيو): 9 .
ظ: من تراثنا اللغوي القديم: 53-54 0   (2)

 4  3«
 

     


.
     2
 Burallu 5 
  6
    
    
    
  7  
    
    
   Burallu
    

لسان العرب / ابن منظور / «مادة انك»   (3)
 1/241

وأنواعها  اللغة  علوم  في  المزهر  ظ:   (4)
(جالل الدين السيوطي) 2/54.

القصيرة  بالحركة   ( (بـــوَرلُّ والصواب   (5)
(الواو)  الطويلة  بالحركة  وليس  الضمة 
األكدية  للكلمة  االمالئي  الرسم  في ضوء 

 . (Burallu)
ظ: من تراثنا اللغوي القديم: 61.  (6)

(7)  المزهر: 1/275.
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ظ: فقه اللغات السامية: 80-81.  (1)
ظ: الفلسفة اللغوية: 59.  (2)

 A.H.W. /t (1979) ,V.O.L   (3)
 /14,p.1298

.4«

    
.

     4
  
�urā�u
 5 
     » 
       

     6«  
 

   
    
   

.

الساميون  وظ:   ،1/362 اللغة:  مقاييس   (4)
ولغاتهم (حسن ظاظا): 146 0

 C.A.D. / .(1956),6/245,A.H  (5)
 .W.:4/359

 77-78 القديم:  اللغوي  تراثنا  من  وظ:   
وملحمة كلكامش (د. سامي سعيد األحمد): 

.369 ،335 ،278
(6)  لسان العرب (خرص) 4/63.
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ظ: حضارة العراق: 1/250-252   (1)
 .C.A.D:21/104;A.H.W:16/1524  (2)

ظ: مقاييس اللغة: 3/15 .  (3)

     
  4«  
 
5


6
 6

   7
    
    
  
  
     
    

علي  بن  الواحد  عبد  الطيب  (ابو  اإلبدال   (4)
في  الباء  ظ:   ،1/19 الحلبي):  اللغوي 
(خليل  نحوية  لغوية  ــة  دراس العربية: 
كلية  ر.م،  الكبيسي)،  مضحي  إبراهيم 

التربية، جامعة األنبار، 1998: 57. 
ظ: اسباب حدوث الحروف (ابو علي بن   (5)

سينا): 18، 23 .
(تمام  ومبناها:  معناها  العربية:  اللغة  ظ:   (6)

حسان): 79 .
ظ: ملحمة جلجامش: (سامي سعيد األحمد)   (7)

. 171
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(1)  ظ: دور حضارة العراق القديمة في بالد 
غزالة)  الكريم  عبد  حياوي  (هديب  الشام 
أ.د، القادسية، 2002 هامش الرسالة: 99.

(2)  لسان العرب (سكب) 6/303 .
تاج العروس «سكب»: 3/66 .   (3)
(4)  ظ: حضارة العراق: 1/240 .

.5«
      7
   
    
6
     
    
   7  
    

.8    
    
  
     
     

     9
    

وآشــور  بابل  بــالد  في  اليومية  الحياة    (5)
(جورج كونتينو): 151 .

في  المذكورة  النباتات  في  دراســة  ظ:    (6)
سومر،  باقر)،  (طه  المسمارية  المصادر 

1952، مج /8، ج2 / 167 .
(7)  المخصص (ابن سيدة): 3/201 .

(8)  لسان العرب (سكك): 6/309.
بن  (الخليل  الحروف  في  كتب  ثالثة  (9)  ظ: 

أحمد وابن السكيت والرازي): 152. 
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(1)  ظ: المزهر: 1/575، واللغات السامية: 30 .
(2)  ظ: حول اللغة العربية الفصحى واللهجات 
(فرنرديم)،  األم  العربية  اللغة  و  العربية 
مجلة كلية اآلداب / بيروت:ع 31، ص30.

احمد  (د.  اللغوي  الصوت  دراســة  ظ:    (3)
في  اللغوي  والكنز   ،20 عمر):  مختار 
 ،41 هفنر):  أوغست  (د.  العربي  اللسن 
ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية 
 ،187 مطر):  العزيز  (د.عبد  الحديثة 
وظواهر المحافظة والتطور في الصوامت 
المقارنة لعلم  المناهج  العربية على ضوء 
مجلة  بعلبكي)،  (رمزي  السامية  اللغات 

كلية اآلداب، بيروت، 31/ 22 .
البابلية  اللغة  في  وكتابته  العين  صوت    (4)
سومر،  االعظمي)،  (خالد  اآلشورية   –

1963م، مج/19، ج1-2 /174.

5«   
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(5)  معاني القرآن (الفّراء): 3/2 .
(6)  اإلبدال (َأبو يعقوب ابن السكيت): 114.

أسباب حدوث الحروف: 20، وتثقيف اللسان   (7)
وتلقيح الجنان (ابن مكي الصقلي): 94 .
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(1)  دراسة الصوت اللغوي: 341.
(2)  ظ: المزهر: 1/221 . 

 A.H.W/S (1974 , 1976): 11/1048  (3)
وظ: من تراثنا اللغوي القديم: 113 .

(4)  لسان العرب (صفر) 7/359 .
(5)  ظ: حضارة العراق: 1/242.

  6 

    
 »   
 7«  

»
8«
     
       
      
  
9  
    «
       
    

(صبحي  اللغة  فقه  فــي  دراســـات  ظ:    (6)
الصالح): 279، 281. 

5)  بناء الجملة بين العربية واألكدية (سلوان 
كلية  القادسية،  ر.م،  حلحول)،  شاطر 

اآلداب، 2000: 39. 
(7)  المزهر: 1/196، وصوت العين وكتابته 
سومر،  واآلشــوريــة:  البابلية  اللغة  في 

1963، مج /19، ج1-174 / 2 0
  (8)

وتلبية  واالزمنه   ،1/469 المزهر:  ظ:   (9)
المستنير  ابن  محمد  علي  (ابو  الجاهلية 

قطرب): 49 .
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(1)  المزهر: 1/460 0
(2)  ظ: فقه اللغات السامية: 39.

 A.H.W. / q(1974 , 1976): 10 / 923  (3)
القديم:  العراقي  األدب  من  نصوص  ظ:    (4)
باقر)، سومر،  وتعليقات (طه  استنتاجات 
تاريخ  ظ:  و   ،44/ ج1   ،7/ مج   ،1951

حضارة وادي الرافدين: 2/18.

 qiru  
           »
         
5«   
     
KIRU6

    
 
    
   
   
7«» 
     
    

.8
 10
  
 Kibritu0   

(5)  العين (ابو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي) (قور): 5/206 .

(6)  ظ: المزهر: 2/239 .
(7)  شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل 

(شهاب الدين أحمد الخفاجي): 211.
العربية  اللغة  فقه  في  أبحاث ونصوص  (8)  ظ: 
(د. رشيد عبد الرحمن العبيدي): 122، وبناء 

الجملة بين العربية واألكدية، ر0م: 39 . 
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 C.A.D. , K (1971) / 8/333  (1)

وظ من تراثنا اللغوي القديم: 125-126،   
سعيد  سامي  (د.  القديم  العراقي  والطب 
األحمد)، سومر، 1974، مج /30، ج-1

. 121 ،2
(2)  المخصص: 3/ 23.

(3)  ظ: الموارد الطبيعية: 418.
(4)  المعرب: 338.

من  العرب  كالم  في  فيما  الغليل  شفاء    (5)

6
.7

   11

      
8   
    
 
    …

9  
    
 …    
       

    
   
     

.10

الخفاجي):  أحمد  الدين  (شهاب  الدخيل 
 .225

نخلة  (رفائيل  العربية  اللغة  غرائب  ظ:   (6)
اليسوعي): 228 .

 A.H.W: 5/471  (7)
ظ: من تراثنا اللغوي القديم: 141 .  (8)

(9)  لسان العرب (مرج) 13/66. 
اللغة العربية مع  (10)  تفسير األلفاظ الدخيلة في 

ذكر أصلها بحروفه (طوبيًا العنيسي): 98.
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(1)  الكتاب (سيبويه): 2/404 .
(2)  جمهرة اللغة (ابن دريد): 1/ 42 . 

(3)  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في 
فارس):  بن  احمد  الحسين  (ابو  كالمها 
الجوزي): 52،  (ابن  اللسان  54، وتقويم 

والمزهر: 1/221 . 
 ،10/125 يعيش):  (ألبن  المفصل  شرح   (4)
نصوص  لكتابة  طريقة  وظ:   ،128


   
  5  
                 
                     
6          
    »
   
  7«  
   
8   

.9
     12




اللهجات العربية الحديثة بحروف عربية: 
.187

(جــالل  الــقــرآن  علوم  فــي  االتــقــان  ظ:    (5)
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

الشافعي): 2/99 .
(6)  الرحمن: 19-22.

ناقيا  البن  القرآن  تشبيهات  في  الجمان   (7)
البغدادي (د. مصطفى الصاوي الجويني): 

.194
(8)  ظ: المعرب: 144.

ظ: غرائب اللغة العربية: 269.  (9)
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 C.A.D. , N (1989) , V.O.L  (8  (1)
 / 11,PART / I , P.326 ; A.H.W:

 8/742
  (2)

   
    
    
3

    
nib�u
    
   
       

.4 
naptu    
   
 p  
    
     
    p 
    

    
     
    .5  

ظ: من تراثنا اللغوي القديم: 148 0   (3)
(4)  لسان العرب «نفط» 14/241 0

عبد  رمضان  (د0  اللغوي  التطور  ظ:   (5)
التواب): 18-17، والمدخل إلى علم اللغة 

(رمضان عبد التواب): 213 0
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 Zibtu   

2

ودروس   ،39 السامية:  اللغات  فقه  ظ:   (1)
ومدخل   ،22 العربية:  أصــوات  علم  في 
المقارن (سبتينو  السامية  اللغات  إلى نحو 
المحافظة  وظــواهــر   ،79 موسكاتي): 
على  العربية  الصوامت  في  والتطور 
اللغات  لعلم  والمقارنة  المناهج  ضــوء 

السامية 31/19 0
(2)  ظ: هذا البحث (َألفاظ المعادن المشتركة 

في العربية واألكدية) دراسة لغوية / 5.




 1
Algame- 3 
shu4


   
5Algames  

والصواب رسم الكلمة األكدية (الگميشو)،    (3)
بالواو القصيرة في ضوء الرالسم األكدي 
بالضمة  تنتهي  التي   (Algameshu)
فتصبح  الطويلة،  الــواو  وليس  القصيرة 

الكلمة بالصيغة (الكميُش).
الكلمة  في   (š) الشين  رسم  والصواب    (4)
وليس   (Algamešu) بالصيغة  األكدية 
في  ـــك  وذل  ،(sh) (Algameshu)
أتفق  الذي  الدولي  الصوتي  الرمز  ضوء 
عن  ظ:  القديمة،  اللغات  علماء  عليه 
النباتات  في  دراســة  األصــوات:  رمــوز 
المسمارية الــمــصــادر  فــي  الــمــذكــورة 

 (طه باقر)، سومر، 1953، مج /9، ص 
194، وفقه اللغات السامية: 7، والمدخل 

إلى نحو اللغات السامية المقارن: 79 .
ظ: من تراثنا اللغوي القديم: 72 .  (5)





236
2015;flŸ]m’\;Å÷q⁄’\–;√d\Ö’\;ÄÅ¬’\;H;‘ÂÑÂ\;Ï÷qŸ


  1 
2   
    
 
  
   
    
 3   
    
   
   

    
   
  4  
   
    
    
   
    
   
   

(1)  لسان العرب «جمس»: 2/354 .
(2)  المنجد في اللغة: 101. 

ظ: هذا البحث (مرجان): .8  (3)
ُك):4 . (4)  ظ: هذا البحث (السُّ

    
    

      
   
    

   
    
    
    
      
    
    
    
   
711   

    

 370   
405  
371   
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ظ: علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة   (1)
(د. محمود فهمي حجازي): 83 84. 
CAD: 6/204 ; AHW: 4/349  (2)

التنقيبات  ــن  ع تمهيدي  تــقــريــر  ظ:   (3)
اى.  (1ج.  بالكه  بــردة  في  االستكشافية 
 ،1951 سومر،  ــاو)  ه ــروس  وب ــت  راي

مج/7، ج2 /207. 

    
  

  
   4
   �işşu
        
     

  5 

.6
    
    
�işşu
    
7
     3
  
 ra�āpu   

(البابلية – اآلشورية):  األكدية  اللغة  (4)  ظ: 
عامر  (د.  وقواعدها  وتدوينها  تاريخها 

سليمان): 107 . 
مقاييس اللغة: 2/70 .  (5)

لسان العرب «حصا» 3/210 .  (6)
اللغات السامية: 40-39، واللغة  (7)  ظ: فقه 
والتطور   ،79 ومبناها:  معناها  العربية: 
النحوي للغة العربية (برجشتراسر): 15.
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p
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 A.H.W: 11/959  (1)
 ،1/65 السكيت):  (ابن  المنطق  اصالح   (2)
العرب:  ولسان   ،2/399 اللغة:  ومقاييس 

.4/227

ظ: هذا البحث (نفط): 9.  (3)

الغالب  إذ   ،(surtu (ُصرُت:  والصواب   (4)
والضاد)  (الظاء  األطباق  أصوات  فقدان 
فأن  كذلك  (الــصــاد)  بصوت  وإبــدالــهــا 
كتابة  هو  الكلمة  لهذه  الثاني  التصويب 
الــواو  وليس  الضمة  القصيرة  الحركة 
األكدي  الرسم  ضوء  في  وذلك  الطويلة 
رسم  الثالث  والتصويب  للكلمة،  الالتيني 
 (surtu) األكدية  الكلمة  بداية  في  الصاد 
أسفل  نقطة  بوضع  وذلــك  السين  وليس 

. (s) الصوت فيصبح بالرسم

ظ: من تراثنا اللغوي القديم: 115 .  (5)

تاج العروس «ظرر» 12/466 .  (6)

ظ: فقه اللغات السامية: 40-39، والتطور   (7)
النحوي للغة العربية: 15.

ظ: اللغة العربية: معناها ومبناها: 79.  (8)
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surtu
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6           

    
surtu
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 (6)
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.1
 5
na- 
2  gulu
   
   3
g
  nagulu 
   

4g
    
    
    

.5
   6



 (1)
 C.A.D: V.O.L / 11,part /1,p.124  (2)

(3)  لسان العرب «نقل» 14/27..
(4)  ظ: هذا البحث (مرجان): 8

اللغة:  فقه  في  دراسات   ،54 الصاحبي:    (5)
.95


    
   jašpu
  6 
   
 .   
   7
    
    
  8  
     
     


  9
  –   
 
  
  iaspis 
  

10 

 C.A.D , j (1960) ,V.O.L / 7.323  (6)
(7)  ظ: القاموس المحيط: 1/141.

(8)  ظ: المصدر السابق.
(9)  األلفاظ الفارسية المعربة: 160.

(10)  ظ: تفسير األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية 
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 . 1530  


.1
 jašpu   
p
     
   p   

.2b

مع ذكر أصلها بحروفه: 77. 
(1)  ظ: الحضارات السامية القديمة: 69.  (1)
(2)  ظ: فقه اللغات السامية: 39، دروس   (2)

في علم أصوات العربية: 22.




     1
um    
  tarbut
 3 
       
      
         
   .   

.4  
     2

ţerīūtu m    
     
ţiru  ţērum
5m
  6 

     

 A.H.W: 14 /1328  (3)
(4)  لسان العرب (ترب): 3/22.

 A.H.W: 15 /1388  (5)
(6)  مقاييس اللغة: 3/437 .

ظ: فقه اللغات السامية: 40 .   (5)
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.1
      3
aparu 
  2 
  
    eperu
 3     
apa-   
eperuru

    
4
    
    
    
   
.    
     

 (1)
 C.A.D , A(1964) , V.O.L /   (2)

 1,part / I,p.166 ; A.H.W: 1/57
(3)  لسان العرب (عفر): 9/282 0

آرامي 0 عبري   0 مقال عربي  رد على   (4)
السامرائي)، سومر، 1380  إبراهيم  (د0 

هـ – 1960 م، مج / 16، ج1-2 /39 .

    
   
   .  
   e 
     
.5

اللغة  في  وكتابته  العين  صوت  ظ:    (9)  (5)
البابلية – اآلشورية: سومر، 1963، مج 

/19، ج2 /173-174، 191.
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Abstract
Eating Search words

common metals between
Arabic and Akkadian  the
studyoflanguageandvoice
morphological and seman-
ticofthesewordsthestudy
and theconclusionGuanyin
voice substitution in terms
Akkadian and examples are
all in the Arabic language
and the comparison be-
tween the two languages
and the conclusion is that
the Arabic language is the
face mentor languages  is-
landbecauseitretainedthe
linguistic phenomenainte-
grated and represents the
pinnacle of maturity and
language development as
wellaswereacheditcannot
study the Arabic language
but when compared with
other island languages es-

pecially from the Akkadian
languagebecause it is clos-
esttoher languageandnot
this comparison cannotbe
reached new results serve
theArabiclanguage


