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 0الولخص

يعػػ ا االمػػبـ  مػػهر تظػػ ىه شطػػته االمعػػه تشرتمػػو اتػػأل ضػػ له تيتتمػػ ت ا هضد تالمػػو ي ػػش  االمػػبـ  مػػ  تػػف ت ػػت      
ه تف االهتتر االتغتيةد تاالشو شحش ج إالأل ابم ت الشبفية تعق ة تتش تاػة   يشق يػ  إ  االتغة االشو شعشتؿ اتأل ا   ممي

م ت االمعه. تحشأل يضشطيع اإل ض ف االشتاصؿ تع غيهه اتيو  ف ي تع ثهتة تف االمتتػ ت تيير يػ  فػو رامهشػود تمػ  ىيػ  
االّضػت ع تاالقيػ  . تالّتػ  مػ ف االّضػتع اهلل ضمح  و تشع الأل الإل ض ف تضػ لؿ شعي ػو اتػأل  تعيػ د تتػف  مػهر ىػره االتضػ لؿ  

 تؿ االحػتا  االشػو يعشتػ  اتييػ  االطرػؿ التشتاصػػؿ تػع تحيطػو االتغػتل تامشضػ ب الغػػة متتػو امشضػب االضػت ع  ىتيػة مميػػهة 
شرػػتؽ االقيػػ   فػػو إثهالػػو التع ػػـ اإل ضػػ ف االتغػػتلد غيػػه  فأ رالػػؾ   يقتػػؿ تػػف  ىتيػػة االقيػػ    فتػػف االتضػػشحيؿ  ف يضػػتع 

 ة ت ض اليمي  االتش تاة. اإل ض ف مؿ صيغ االتغ
 تطرؿ(.  )االضت عد تاالقي  د تاالتع ـ االتغتل الالكممات المفتاحية

 
The effect of hearing and measurement in enriching the 

child's lexicon 
 

M.M. Ayat Ali Nasser 

University of Baghdad / College of Education Ibn Rushd for 

Humanities 

 

Abstract: 

   Speech is the most important manifestation of human development and superiority 

over other creatures of the earth. In order to produce speech, there must be a language 

that contains a large number of linguistic symbols, which require complex and diverse 

coalition relationships that only human beings can master. In order for a person to 

communicate with others, he must gather a wealth of words and store them in his 

memory. God has created for man the means to help him gather them. The most 

prominent of these are listening and measuring. As hearing is the first senses on which 

the child relies to communicate with his or her linguistic environment and acquire the 

language of his people, listening has gained great importance in measuring the 

enrichment of the lexicon of the linguistic person, but this does not diminish the 

importance of measurement. 

Keywords: (hearing, measurement, language dictionary of the child). 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             هـ                                                                                                                           2418 -م 2027لسنة   ولالوجلذ األ – 222العذد                                                                       هجلة األستار                              

141 
 

 المقدمة:    
تىػو  -متػ  تصػري  ف ػ هي –االتغة تاح ة تػف  ا ػب االتمشمػهات االشػو  ظيػهت االشطػته االمعػهل      

إح ى تظ ىه االضتتؾ اإل ضػ  ود إْف الػـ شمػف  ىتيػ د تشضػشت  ت  شيػ  تػف ا صػتاتد تىػره ا صػتات 
يٍف تشعػ هٍؼ اتيػو   شؤ ل تظيرشي  إ  إرا اهشمط معضي  تمعض اهشم ًط  تثيقًػ د تاتػأل تفػؽ  ظػ ـٍ تعػ

فو االت تتاة االتغتية التغة ت . تتف  ىـ  ش ل  ىرا ا لشبؼ تاالش  غـ ميف ا صتات  االمتتػ تد االشػو 
 . (ٔ)شعم  تع هؼ اإل ض فد تش  همود ت فم ههد تصتهه االرى ية

صػتاشيتفد تمػؿ تػ يـ ش فعػو مػتة  ف ت فيت ه  ته فو فتمي  اال اهضتف  حتيتف تصتاالتغة م العت  ي     
 رمية إاليي  االهغمُة فو االمحث فو تتضتٍع تف تتضتا شي . تحيف  هاضشو الطرتالػة ىػره االتغػة ا ػ  اال 

اال  عػػػلة تػػػف ام  ل ػػػ  فػػػو تهحتػػػة  هاضػػػشو فػػػو االت  ضػػػشيه اضػػػشتمرش و تتضػػػتا ٍت تشعػػػ  ة شعػػػره اتػػػوأ 
ع  هاضػػػشي  حي يػػػ د ت ػػػ ُشي   ػػػ يهًة م ال هاضػػػة تاالمحػػػث فيتػػػ  معػػػ د تتػػػف مػػػيف ىػػػره االتتضػػػتا ت  االّضػػػت 

تاالقيػػػ   ا ػػػ  االطرػػػؿ. إر مثيػػػًها تػػػ  شػػػ اتؿ اال اهضػػػتف مػػػ يًت  تحػػػ يثً  ىػػػريف االتصػػػطتحيف مػػػب  حضػػػب 
ـأ ا صػػتؿ د تاتتػػ ن -إف الػػـ يمت ػػ  ا صػػتيف االتحيػػ يف فيػػو–ايشص صػػود فعتتػػ ن اال حػػت يعػػّ ا يت   ىػػ

مػت االتمػتؼ د تغيه رالػؾ تػف االعتػتـد ف حم(ٕ) صتؿ االرقو يعّ ا يت   ىـأ ا صتؿ فو اتـ  صتؿ االرقو
اتأل ىريف االع تتيف التعهفة  ثهىت  فو إثهان االتع ـ االتغتل التطرؿد تتعهفة  ييت  يثػهل تع تػو  مثػه 

 االضت ع  ـ االقي  ؟
 فو االم ن ف إل ض ف يمشضب الغة ميلشود تيثهل تع تو االتغتل تف طهيقيف ىت       
 :ه تهشمٌط م ال ي ر االضتعّود  ل ضت ع مبـ االميلة االشو يشهاهع فيي  اإل ض فد تىرا ا ت السماع

االػػػرل ي قػػػؿ إاليػػػو ا صػػػتاتد تاالمتتػػػ تد تاال تػػػؿ  اليير يػػػ  تي يػػػؿ ت يػػػ  تػػػ  يحشػػػ ج إاليػػػو التشعميػػػه اػػػف 
 . تتع أل رالؾ اهشم ط االّضت ع م المبـ االت طتؽ.(3)احشي   شو

 :و تفيو يعشت  ا  ض ف اتأل االق هات االعقتية االشػو ي تػ ر ميػ  تػف مقيػة االتيتتمػ تد فشتم  ػ القياس
 تف مي   مثيٍه تف االمتت ت اتأل ت  ضتع تف االمتت ت فو تمٍت ض مٍؽ.

 تفيت  ي شو شرصيؿ ى شيف االطهيقشيف   
   :السَّماع /أوًل 

"االضأػػْتُع  ِحػػ ا اُ رف. َتِفػػو االشأْ ِريػػِؿ  َ ْت َ اْلقَػػأل االضأػػْتَع َتُىػػَت َعػػِييٌ ... االضأػػْتُع ااْلَتْصػػَ ُهد تاالض ػػتع       
ـُ. تاال  .(ٗ)ضأْتُع َ يًض   اُ رفد َتااْلَ ْتُع َ ْضت ٌع... تاالضأْتُع  َت  َتَمه ِفو اُ رف ِتْف َعْوٍن َشْضَتُعُو"اِ ْض

تاالض تع ىت االعيص االرل يضشتع إالأل االتشمتـد تتف االتعتتـ  فأ اتتيػة ا شصػ ؿ االتغػتل شضػشتـر     
يشصػػؿ مػػو تػػف إ هاؾ تفيػػػـ  . تاالضػػتع تتػػ (٘)ت ػػت  عيصػػيف اتػػأل ا مػػؿ  تػػشمتـ تضػػ تع  ت تضػػشتع

اتتي ت شهشمط م المبـ. تغ الًم  ت  يم   االشتاصؿ االتغتل مهغمة الػ ى االتػشمتـ فػو إيصػ ؿ فحػتى هضػ الشو 
التتضػػشتعد فيقػػػتـ مصػػػي غة فمهشػػػو فػػػو م الػػػب الغػػػتل ي ػػػهل اتػػػأل ضػػػ ف االتغػػػة االشػػػو يشعػػػ هؾ ميػػػ  تام ػػػ ن 
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د (ٙ)تهضػػ الة االت طتمَػػة ت ػػت  الغػػتلت شتعػػو االتغػػتلد تىػػره االعتتيػػة شػػهشمط م عػػ ط االتػػلد تميػػ  يشحقػػؽ ال
فيهضؿ االتل إع هاشو اتأل ىيػ ة تثيػهات اصػمية إالػأل  اضػ ن اال طػؽ الششحػهؾ مششػ معد تشػراتفد تميريػة 
 ميقػػػػةد فيضػػػػرو رالػػػػؾ اتػػػػأل االهضػػػػ الة االتغتيػػػػة تعػػػػ  و مثيػػػػهة م الغضػػػػبد  ت االػػػػشيمـد  ت االضػػػػيهيةد  ت 

ـا االتػػشمتـ إليصػػ ؿ فحػػتى هضػػ الشو التتػػشمتـد تريػػ  ة تضػػتحي د ت مشيػػ .  االشع ػػبد...تغيه رالػػؾ تتػػ  ييػػ
تمرالؾ يشحقؽ االت ت  اال طقو التهض الةد تمرالؾ ي شيو اتؿ اإلهض ؿ االرل يقـت مو االتشمتـد تيمػ   اتػؿ 
االتضػػشتع االػػرل يمػػ   م  شم ىػػو إالػػأل االتت ػػ ت االصػػتشية االشػػو اطتقيػػ  االتػػشمتـ فػػو االيػػتان تاضػػشت او اليػػ د 

إـل فػػو  ضػػـ اإل ضػػ ف ىػػت  فيقػػـت م ضػػشقم ؿ ىػػره االتت ػػ ت امػػه ح ضػػة االضػػتع االشػػو يقػػتـ ميػػ  اضػػٌت تيػػ
اُ رفد فشطػهؽ ىػػره االتت ػ ت طمتػػة اُ رف ثػـ ش شقػػؿ ىػػره االتت ػ ت إالػػأل اُ رف االتضػطأل ثػػـ إالػػأل اُ رف 
اال ايتيةد فش شقؿ ىره االتت  ت تف طهيؽ اُ رف اال ايتية فو صتهة تثيهات اصمية إالأل االتلد تمرالؾ 

حػػػيف تصػػػتؿ االهضػػػ الة إالػػػأل تػػػل االضػػػ تع يػػػشـ شرضػػػيه فحػػػتى ىػػػره يشحقػػػؽ التهضػػػ الة االت ػػػت  االضػػػتعّود ت 
. تيعشت  شرضيه فحػتى ىػره االهضػ الة االصػتشية اتػأل تػ  صػ حب  صػتاشي  تػف ه ػيفد تشػه  د (ٚ)االهض الة

تطتؿ تت و تيصتصد تمرالؾ يشحقؽ التهض الة اال   ب اإل هامود في هؾ االتشمتـ فحتى االهضػ الة تتػ  
ةد  ت شيمتيػة. متع ػأل  فأ االتػشمتـ يتشتػؾ  فمػ ه يحتاليػ  إالػأل ص حمي  تف تع  و اضشري تيةد  ت شع مي

هتػػتر يتمػػف فيتيػػ  تػػف ممػػؿ االضػػ تعد تيظيػػه االشتاصػػؿ فقػػط حي تػػ  يحػػ ث فيػػـ تعػػشهؾ التهضػػ الة مػػيف 
ػ  فػو اتتيػة  االتشمتـ تاالض تعد فعتتيػة شهتيػر ا فمػ ه إالػأل هتػتر االشػو يقػتـ ميػ  االتػشمتـ شعػ ا  ػرًنا تيت 

يح   االطميعػة االتيم  رتيػة  ت ياليػة اال طػؽ م  صػتات  الشقػ يـ االهضػ الة مصػتهة االشتاصؿد المف اتيو  ف 
.   تغ الًمػ  تػ  يقػتـ ا  ضػ ف معتػؿ االتػشمتـ تاتػؿ (ٛ)شمتف  مثػه اضػت ًا د ت ضػيؿ فيًتػ  تاك هاًمػ  التضػ تع

  االتضشتعد فيمتف تهًة تضشتًع  تتهة  يهى تشمتًت د تمرالؾ يشحقؽ االشتاصؿ االتغتل. ف المبـ تػ  ت ػ  إ
المػػو ُيضػػتعد تمػػرالؾ  ػػ هؾ  ىتيػػة االضػػتع )اضػػشقم ؿ االصػػتت( فمرضػػتو يحصػػؿ مػػؿ إ ضػػ ف اتػػأل  ظػػ ـ 

 .(ٜ)الغتل يشتمف تف طهيقو تف االشتاصؿ تع  مها و
تفو  ث  ن اتتية االشتاصؿ االتغتل ىره يشتمف اإل ض ف تف إثهان تع تو االتغتلد ترالػؾ م اشتػ  ه      

فػو مػؿ ا تمػ تد تا حػتاؿد ف إل ضػ ف يضػتع  مثػه ّتتػ   اتأل ح ضة االضتعد االشو شعتؿ ال ى اإل ضػ ف
يػػشمتـد  ت يمشػػبد  ت يقػػه . تفػػو  ث ػػ ن اتتيػػة اإل هاؾ االشػػو يقػػـت ميػػ  االتضػػشتع حي تػػ  يضػػشقمؿ االهضػػ الة 
االتغتيػػة يشتصػػؿ إالػػأل تعػػ  و االمتتػػ ت االشػػو شتثػػؿ اال   ػػب االتغػػتل تػػف االهضػػ الةد تشقػػـت رامػػهة اإل ضػػ ف 

االشػػػػو  ثػػػػ هْت االتضػػػػشتع حػػػػيف اتتيػػػػة االشتاصػػػػؿ االتغػػػػتلد تمػػػػرالؾ يػػػػر ا   م  حشرػػػػ ظ م المتتػػػػ ت اال  يػػػػ ة
 االتحصتؿ االتغتل التره .

تت ػػت  االمػػبـ االت طػػتؽ يضػػشتـر م الضػػهتهة ت ػػت  ضػػ تعد تىػػرا االمػػبـ االت طػػتؽ رت اهشمػػ ط تثيػػؽ     
ل ي تػ ر د فيؤثه فيي  تشؤثه فيو  الرالؾ     المؿ  ا ض ٍف تع تو االتغػتل االػر(ٓٔ)م الميلة االشو ُشت ه  فيو

مػو تػف غيػهه   فأ مػؿ تاحػٍ  ت ػػ  يهمػأل فػو ميلػة تظػهتؼ تيشترػػة اػف اايػهد مػؿ  فأ ىػرا ا يػػشبؼ 
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يمػػتف حشػػأل فػػو  ايػػؿ االميلػػة اُ ضػػهية االتاحػػ ة  فتمػػؿ  إ ضػػ ٍف عيصػػيشود تتيتالػػود تطم اػػود تشمتي ػػو 
 ة. تاتيػو حظيػت االتغػة االعقتّو تاالع طرّو االرل ي ت ر مو اف  ييػو االػرل يعػ همو ميلشػو اُ ضػهية االتاحػ

االت طتمة م ىشت ـ االعتت ن ت ر االق ـ    أي  ُاهفت  تً  ثـ   نت االمش مة مع ى   الشحرظي  تػف االضػي ع 
تاال ضي ف. تهمت  شه ع  ىتية االتغة االت طتمة إالأل   أي   مثه شتثػيًب التظيرػة ا شصػ ؿ تػف الغػة االمش مػةد 

تت  ي ش  تػف االمش مػةد الػرالؾ  تالػأل االعتتػ ن االتغػة االت طتمػة ف إل ض ف االع تّو ي ش  تف الغة االمبـ  مثه 
د تشحشػؿ تم  ػة شريػ  اتػأل  ظيهشيػ  االتمشتمػة االشػو (ٕٔ)د فيو ظ ىهة ا شت اية تفه يػة(ٔٔ)اىشت ًت  مميًها

 .(23)شع ا ظ ىهة ش معة الي د فيو اليضْت االتغة االرعتّية االشو يشع تؿ مي  اال    معضيـ تمعض
تة االضػػتع  تػػًها ضػػهتهي    اليػػشعتـ اإل ضػػ ف  صػػتات ميلشػػود تيحػػ مو متت شيػػ  تفضػػًب اػػف رالػػؾ يعػػ ا مػػ   

تشهاميميػػػ د تاالػػػرل يريػػػ  تػػػف  ىتيػػػة االّضػػػت ع  فأ مػػػ هة اإل ضػػػ ف اتػػػأل االمػػػبـ ششتمػػػؼ اتػػػأل م هشػػػو اتػػػأل 
االّضػػتعد ت فأ حصػػتؿ  ل إا مػػة ضػػتعية ضػػيؤثه ضػػتًم  فػػو مػػ هة اإل ضػػ ف اتػػأل امشضػػ ب االتغػػة تفيتيػػ د 

. تفيتػػ  ييػػشص م الطرػػؿ يعػػ ا (24)صػػ مة م الصػػتـ االػػت  ل إالػػأل اػػ ـ االقػػ هة اتػػأل االمػػبـالػػرالؾ يػػؤ ل ا 
االضػتع تػف  ىػـ االعتاتػؿ تاالتضػػ لؿ االشػو يضػشعتتي  االطرػؿ  مشعػ ؼ االميلػػة االشػو شحػيط مػود تالبشصػػ ؿ 
تع َتف يحيطتف مػود إر يػرمه اتتػ ن االػ ر   فأ "االطرػؿ ممػؿ  ف يػشترظ الرظػة تاحػ ةد ضػتان م  ػت تػف 

شتعو  ت   أي  تف شعميبشو االصتشية االي صة يمتف م   تػع ثػهتة   يضػشي ف ميػ  تػف ا الرػ ظ الغة ت 
. تاتػػػأل االػػػهغـ تػػػف اػػػ ـ مػػػ هة االطرػػػؿ اتػػػأل االمػػػبـ يتم ػػػو فيػػػـ مػػػبـ افػػػها  ميلشػػػود فيػػػت (٘ٔ)تاالعمػػػ هات"

يضػػػػشطيع  ْف يػػػػ هؾ تىػػػػت فػػػػو ييػػػػه ا تػػػػو ا تؿ تػػػػ  يقتالػػػػو اايػػػػهتف تيريتػػػػو تيضػػػػش يب المثيػػػػٍه تػػػػف 
احضه  ي ر االشحمـ م الشتر ر يرىب تي تمو الػؾد تفػو ىػرا   -تثب–شيـ ت تاتهىـد فذرا متَت الو شض ؤ 

ف الـ يػشتمف معػ  تػف االمػبـ متغػة تعػ مية   اليؿ اتأل فيتو المبت   تاك هامو التع  و ت  ُيق ؿ الو حشأل تاك
غيػػه م صػػهة  التغػػة افػػها  ميلشػػو. فريػػـ االطرػػؿ التمتتػػ ت تاضػػش  مشو االصػػ لمة الػػمعض االشت ييػػ ت تا ضػػلتة

مقصته مبتود تاتيو يتث ؿ االضػتع التطرػؿ ترشػ ح امشعػ ؼ التعػ الـ االػرل يحػيط مػود تىػت  تؿ االتضػ لؿ 
االشػػو يعشتػػ  اتييػػ  االطرػػؿ فػػو  تػػع ثػػهتة تػػف االترػػه ات االتغتيػػة تير يػػ  فػػو رامهشػػو الشصػػم  فيتػػ  معػػ  

 تع تو االتغتل االرل ي يؿ ت و ت  يحش ج االشعميه ا و.
   :القياس /ثانًيا
. تفو ا صطبح  ع و مو   تُع اال ظيه إالأل (ٙٔ)تىت تف "م   يقيضو مي ًض .. م أهه اتأل تث الو"     

د تمػرالؾ     ػ  فهمًػ  مػيف االتع يػيف االتغػتل تا صػطبحو فمبىتػ  يػ ؿا اتػأل ميػ   عػػوٍن (ٚٔ)اال ظيػه
ميقػػػػو مػػػػييه ي ػػػػ ظهه فػػػػو االق الػػػػب االتغػػػػتل  ت االتع ػػػػتل.  تاالقيػػػػ   االػػػػرل  هيػػػػ ه ى ػػػػ  ىػػػػت االقيػػػػ   االشط

ا ضػػػشعت الو االػػػرل يتثػػػؿ اال   ػػػب االعتتػػػو تػػػف االتغػػػةد تاالػػػرل يعػػػ ا تضػػػيتة شعػػػيف االطرػػػؿ اتػػػأل مضػػػب 
 (.ٛٔ)االتغة
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ػػؿ االقػػتؿ فييػػ د       تيعػ ا االػػ مشته إمػػهاىيـ   ػي   مػػهر تػػف شحػػ ث اػف فمػػهة االقيػػ   ا ػػ  االطرػؿ تفصأ
د (ٜٔ)ت  ت صػيغة تػف االصػيغفيت ا  ه اتتيأة اقتيأة يقػتـ ميػ  مػؿإل ت ػ  متتػ  ااترشػو متتػة تػف االمتتػ 

تيتم     ف     تص اؽ ىرا ا ته حي ت   هى طرػًب يتيػت متعمشػو تػع  رضػو  ت تػع امها ػو تمػ  احشػ ج 
إالأل متتة ت  اليعمه مي  اف  تػه تعػيفد  ت حػ ث طػ هئد  ت  ػرن تػف العمشػو االشػو يتيػت ميػ د الم ػو الػـ 

هاج متتػػة   يػػ ة يعمػػه ميػػ  اتػػ  يضػػتع ىػػره االمتتػػة تػػف تحطيػػو االتغػػتلد تحي لػػر   يشػػه   فػػو اضػػشي
. فيػػره االعتتيػػة االعقتيػػة االشػػو مػػ ـ ميػػ  االطرػػؿ شضػػتأل االقيػػ  د تىػػت يعشتػػ  فػػو اضػػشح اث ىػػره (ٕٓ)يهيػػ ه

االمتتػ ت اتػأل اال تػ رج االتيرت ػة فػو اقتػو. تاالمثيػه ت ػ  يحػشرظ ممتتػ ت مثيػهة  م  ل ػ   طقػتا ميػ  فػو 
 د تمػػػ  امشضػػػمت ىػػػره االمتتػػػ ت غهامشيػػػ  تػػػف تهحتػػػة  تػػػتىـ االتغػػػتل تظتػػػت الغهامشيػػػ  ا القػػػًة فػػػو  رى   ػػػ

 تي الرشي  التعبم ت ا لشبفية االتشع هؼ اتيي  الألصتات فو االت تتاة االمبتية الإل ض ف.
تىره االظ ىهة   شقشصه اتأل االصغ ه تحضب مؿ م  شح ث التمم ه  يًض د فحي ت  يقػه   حػ    فػو     

اال طؽ مي  مطهيقة تعي ةد تشح ي  تع ػأل  مش ب ت  تيص  ؼ متتة الـ يضتعي  تف ممؿ ضيح تؿ حي لر
تعػيف اليػػ د فػػذرا  ىشػػ ى إالػػأل اال طػػؽ االصػػحي  ميػػ   ت إالػػأل االتع ػػأل االتع تػػو اليػػ  يمػػتف مي ضػػو صػػ لًم د 

ْف م ف غيه رالؾ فقي ضو غيه صحي   .(ٕٔ)تاك
تاإل ض ف يعشت  فو شحقيؽ رالؾ اتأل ُ ر و فو ضت ع مبـ االتحيطيف مػود تاتػأل االقػ هات االرطهيأػة     
حثػو اػف االقتااػ  االتغتيأػة االشػو شعطػو مبتػو االشهشيػب االتغػتّل  رضػو االػرل يضػتعو تػف االتحيطػيف فو م

مو. ف إل ض ف ال يو م هة فطهية اتأل إي    االقتاا د تمرالؾ ايشهااي د تمتت  شق أـ مو االعته  مثه را ْت 
تىػرا  (11)طػيف مػوىره م هة ال يو تف طهيؽ ت  يْعِهض الو تف  تػ رج تمتاالػب الغتيأػة يضػتعي  تػف االتحي

. تتف االتضتـ مو  ّف (13)  يح ث إ  مشر اؿ اإل ض ف تع ميلشو االتحيطة مو فو ض تات حي شو ا تالأل
 Languageالػػػػ ى ا طرػػػػ ؿ اضػػػػشع اً ا ت  ي ػػػػ  التيػػػػ هة الغتيػػػػة شضػػػػتأل  ) يػػػػ ر امشضػػػػ ب االتغػػػػة( )

Acquisition Device( ُيهتر الو م الهتر )LAD ُّيتم ف االطرػؿ تػف  (د تىت تيم  ريـ افشهاضّو  ايتو
 .(14)االضيطهة اتأل اإلع هات االق  تة تااط لي  تع ألد تا ش ج اضش  مة اليره اإلع هة

تيهى اال مشته   ي    أو تف غيه االضهتهل  ْف يمتف مؿ ت  ي طؽ مو االتشمـ م  ضتعو ض مًق  تف     
يمػػف إ  تاليػػ  شقتيػػ   تػػشمتـ ييػػهد تاتيػػو يػػهى تػػف غيػػه االضػػهتهة  يًضػػ  االحمػػـ اتػػأل  فأ مػػبـ االتػػهن الػػـ

اإل ضػػ ف اِلتػػ  يضػػتعو تػػف مػػبـد تيعتػػؿ ىػػرا ا تػػه ممثػػهة صػػيغ االتغػػة تش ػػتع اضػػ اليمي  مصػػتهة يصػػعب 
تعي  االقتؿ  فأ مؿ تػشمتـ مػ  تػهأت مػو ش همػة ضػت ع ال تيػع صػيغ االتغػةد تالمػؿ  ضػتتب تػف  ضػ اليمي د 

ت ػ تيع ت ضػ تة  ت يػ  ت تتاػة تاك ت  ضتع معضي  تير ي  فو رامهشو تهشمًةد تت ظتًةد تتمتمًة فو 
الألضت ن االترمهةد تت تتاة ث  ية الألضت ن االتؤ ثةد تث الثة التتره اتد تهامعػة التت ػ تيع ت ترا يػ  تغيػه 
رالػػؾد غيػػه  فأ رالػػؾ   يع ػػو  فأ اتتيػػة ش تيػػع ىػػره االصػػيغ تير يػػ  فػػو االػػرامهة متػػ  فييػػ  تػػف شمتيػػب 

د مؿ يمتف رالؾ مصتهة شعػيف (ٕ٘)اضعو متاا  االتغةتش ظيـ ي هل مصتهة تع ميو اِلت  يرعتو اال ح ة تت 
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ا  ض ف اتأل اضشه  ع ت  يحشػ ج تػف ىػره االصػيغ  تف الػم   ت يطػ . غيػه   أ ػو   اشرػؽ شت ًتػ  تػع 
ىرا االه ل   ف ت  رمػهه االػ مشته   ػي  ُيريػـ ت ػو  فأ    ػب االضػت ع الػي  االتضػؤتؿ االػهلي  فػو إثػهان 

ضػػت ع االع تػػُؿ ا تؿ تاالػػهلي  فػػو امشضػػ ب االطرػػؿ الغػػة ميلشػػو  تع ػػـ اإل ضػػ فد تاالحقيقػػة غيػػه رالػػؾ ف ال
  و الت  االضت ع الت  اضشط ع  ل ا ض ف م  ن  ظ ـ الغتل يشتاصؿ مو تع  مها ود تعشتً ا فو رالؾ اتأل 
االق هات االعقتية تاالرطهية االشو فضأؿ اهلل مي  االمعه تف ض له تيتتم شود غيه  فأ رالؾ   ي رو االعبمة 

االضػػت ع تاالقيػػ   إر شعشتػػ  اتتيػػة االقيػػ   متًيػػ  اتػػأل ت ػػت    تػػترج تيػػرتف فػػو اقػػؿ االطه يػػة مػػيف 
اإل ض فد تاإل ض ف يحصػؿ اتػأل اال تػ رج تاالقتاالػب االتغتيػة تػف ضػت او التغػة ميلشػود تاتيػو   ػ  ا شػ ج 

 االمبـ مت  يحشتيو تف متاالب الغتية تتع ٍف تشع  ة تعشتً ا اتأل ىريف االع تتيف ااشت ً ا متي  .
تفيتػػ  ييػػشص مظػػ ىهة االقيػػ   ا ػػ  اإل ضػػ ف يػػهى االػػ مشته   ػػي    أػػو تػػف االصػػعب االحمػػـ حي تػػ       

 ضتع تشمتًت  ي طؽ مصيغة ت  اّت  ارا م  ت ىره االصيغة مػ  ضػتعي  تػف ممػؿ  ـ ا أيػ  م ػت االضػ اةد 
 المػػف يتمػػف  ف يعي  ػػ  فػػو االحمػػـ اتييػػ  تعهفػػة تػػ  عػػ ع تػػف االتغػػة مػػيف االتشمتتػػيفد فػػذرا ي الرػػت ىػػره
االصيغة ت  ع ع فو االت شتع االتغتل ا أْت غيه صحيحٍةد تمرالؾ  ضشطيع االحمـ اتأل   أي  تف اتؿ 
االرػػه د تاليضػػت ّتتػػ  ضػػتعو تػػف ممػػؿد تىػػرا تػػ  يقػػع فيػػو مػػؿ ت ػػ  تػػف تمػػت ايػػه. تمػػرالؾ يػػهى االػػ مشته 

  اتػأل   يػ    ي   فأ االتغة  تػٌه تع ػتل   ت ػت  الػو إ  تشصػًب م إل ضػ فد تتػف االيطػ   ْف   ظػه إالييػ
 . تىرا ت  شتافقو االم حثة شت ًت .(ٕٙ)ت تتاة تف مشب اال حت  ت مشب االتع  ـ

تفػػو    ػػب ييػػػه ييػػشص م ال هاضػػػ ت االتغتيػػة االح يثػػػة   ييرػػأل اتػػأل  حػػػ    تػػ  طػػػه  اتييػػ  تػػػف     
اش  ىػػ ت محثيػػة   يػػ ة شم  ىػػ  اتتػػ ن مثيػػهتف   ت إالػػأل شحػػتؿ مميػػه فػػو حهمػػة االمحػػث االتغػػتلد تتػػف 

 ش  ىػػ ت تػػ   اػػأل إاليػػو االعػػ الـ  عػػتـ شعتتضػػمود االػػرل  تالػػأل اتتيػػة امشضػػ ب ا  ضػػ ف الغػػة  ىػـ ىػػره ا
ميلشػػو اىتيػػة مميػػهةد تمػػ  شم ػػأل ىػػرا االعػػ الـ يهاًن مثيػػه ُشع ػػأل مشرضػػيه االميريػػة االشػػو يمشضػػب ميػػ  ا  ضػػ ف 

عتتػتف االتغةد تتف  ىـ ىره ااهان االشو رىب إاليي  شعتتضمو  فأ ا طر ؿ فو مؿ تمػ ف فػو االعػ الـ يش
متاا  الغتية م الغة االشعقي  مضهاة ى لتػةد مصػتهة شػتحو ىػره االضػهاة االي لتػة فػو امشضػ ب متااػ  االتغػة 
 فأ اإل ضػػػػ ف رت شهميػػػػب يػػػػ ص يؤىتػػػػو  مشضػػػػ ب االتغػػػػة تػػػػف طهيػػػػؽ شحتيػػػػؿ االمي  ػػػػ ت االشػػػػو يشضػػػػتتي  

االمػػبـ  )يضػػتعي (د تشمػػتيف فهضػػي ت حػػتؿ ميريػػة م ػػ ن االشهميمػػ ت االتغتيػػةد ف الطرػػؿ ي صػػت إالػػأل صػػيغ
ـأ يضػػشعتؿ  فػػو ميلشػػو تػػف طهيػػؽ ح ضػػة االضػػتعد تيصػػ  ؼ ىػػره االمتتػػ ت إالػػأل اصػػ  ؼ متاا يػػةد تتػػف ثػػ
ىره االقتاا  المو ي طؽ م تؿ   ي ة الـ ي طؽ مي   حٌ  تف ممتود تفو االتمت  رضو شتم  و ىره االقتاا  

-غة اال تػػػع االضػػت ية تػػف صػػي غة ا عػػشق م ت االتغتيػػةد فتػػثًب االطرػػؿ االعهامػػو يضػػشيتص فػػو صػػي 
اتراً   الغتية تعق ةد فق  ي تع متتة )ه ؿ( مصيغة )ه   يؿ( اتأل ترف )فع ايؿ( مي ًض  اتأل  -تثب

 حت  ترش ح ت تر شي د تمشمتت تمش ميتد ترالؾ  تف  ْف يشعتـ ىره ا عشق م ت فو االت هضػةد تحشػأل 
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تثب يصتغ معض ا طر ؿ تػف االػترف) فعػبف . تا تثتة اتأل رالؾ مثيهةد ف(ٕٚ)ممؿ اف ي يؿ االت هضة
 فعتة( االمتت ت ا شية 

  عض ف  عضة
 شعم ف شعمة 
 رابف راتة
 عمع ف عمعة

تتف االترف )فعتيأة( يقػتؿ  )مبميأػة( ت)هي يأػة( ت) ته  يأػة( مي ًضػ  اتػأل االمتتػة االعهميػة )ته يأػة(. فعتػأل 
يػو شػ ؿ اتػأل تضػتي ت ا الػتاف م التغػة ا  متيريػة االهغـ تف  فأ ىػره ا الرػ ظ ي رػة االػرمه غيػه اهميػة ف

    االطرؿ م   عتي  اتأل االػترف االػرل ضػتعو ضػ مًق  تػف ميلشػو االتغتيػة فقػ ـ مقيػ   ىػره ا الرػ ظ اتػأل 
االترف االصهفو االرل اضشعتتو فو متتة )ته يأة( إل هامو  فأ ىره ا الر ظ ش ؿا اتأل اضت ن ا الػتاف متػ  

تأل التف فو ميلشو االتغتية يمثػه اضػشعت الو الػود تاالعتتػ ن يطتقػتف اتػأل ىػره ش ؿ متتة )ته يأة( اتأل تض
 االعتتية تصطت  االشعهيب.

تفو ح الة  يهى ضتعُت طرتًة شقتؿ ) ضت ية( ت) حتهية( ت) ميضية( مي ًض  اتأل متتة  )ته يأة(د     
راف االصػػهفو فعتػػأل االػػهغـ تػػف ايػػشبؼ االتيػػراف االصػػهفو مػػيف تضػػتي ت ا الػػتاف ي رػػة االػػرمه تمػػيف االتيػػ

المتتة )ته ية( ح تالت االطرتة مي   ىره االمتتة اتأل متتة )ته ية( االشو شضشعتتي  ممثهة متصػري   تؿ 
ا الػػتاف االشػػػو حرظػػت تضػػػت هد ت  ػػػو تػػف  مثػػػه ا الػػتاف االػػػرل يتيػػػؿ إالػػأل ايشيػػػ هه االرشيػػ تد الػػػرالؾ تثأػػػؿ 

 ا  تترج االرل م ضت اتيو تضتي ت ا التاف االم مية.
 طر ؿ تف االترف )ترعتؿ( تثؿ   ترشتحد تتض ت د تتقرتؿ متتة  تصتتح   ل تتثًب يصتغ معض ا

 شـ إصبحو  
 تتثب يؤ ث  ح ىـ ) حته( فيقتؿ ) حتهة(د م ً  تف حتهان

 تيؤ ث ) صره( فيقتؿ ) صرهة(د م ً  تف صرهان
االقيػ    تم  اتػؿ االػ مشته   ػي  تيػؿ االطرػؿ إالػأل اضػشعت ؿ ىػره االصػيغة الت االػة اتػأل االتؤ ػث  فأ      

فػػػو حقيقشػػػو اتتيػػػة ت طقيػػػةد شيػػػ ؼ فػػػو غ الػػػب صػػػتهى  إالػػػأل  عػػػؿ االظػػػتاىه االتغتيػػػة  مثػػػه اطػػػهاً ا 
تا ضػ  ًت د فحي تػ    أػث االطرػؿ ىػػراف االتت ػ ف م الشػ ن فقػ ؿ   حتػهة ت صػػرهةد إ تػ   يضػع شتػؾ االصػػر ت 

 حػػت ) تيػػؿ  االشػػو تؤ ثيػػ  )فعػػبن( إالػػأل تػػ  شيضػػع الػػو االمثيػػه تػػف صػػر ت االتغػػة االشػػو شؤ أػػث م الشػػ ند
ضػبح رت حػ يف  فرػو  -مت  يهى االػ مشته   ػي –. ف القي   االي طئ (ٕٛ)ت تيتة( ت) الطيؼ تالطيرة(

االتمت االرل شمشع  فيو معض االمتت ت فو صيغشي  اف االت التؼ فو االميلة االتغتية يعتؿ االقي   اتػأل 
 . (ٜٕ)ا طها  تا  ض  ـ ميف مثيه تف صيغ االتغة
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تع متتػة )متػـ(  تػع تؤ ػث ضػ الـ فيقػتؿ  )متتػ ت(د تمعضػيـ  تػع تتف ا تثتة ا يهى اتأل رالؾ  
ػػ ت( اتػػأل غػػهاه ضػػتمة ت تعيػػ  ضػػتم تد تتهمػػة ت تعيػػ  تهمػػ ت. ف الػػرل  متتػػة )مصػػة( فقػػ ؿ  )ُمصأ
ي عػػؿ االطرػػؿ يعػػت  حي تػػ   ه   تػػع متتػػة )مصػػة( اتػػأل )مّصػػ ت( اتػػأل ترف )فعػػبت( ىػػت مػػتف ىػػرا 

صػػيغًة ي تػػع اتييػػ  مػػؿ اضػػـ تؤ ػػث  ت غيػػه تؤ ػػثد االشهميػػب اال تعػػو مػػ  ثُمػػَت فػػو رامهشػػو متصػػرو 
تحي ت   ه  االطرؿ  تع متتة )مصة( ا   فو رامهشو إالأل االصيغة اال تعية االتشتافهة فػو رامهشػو تىػو 

 )فعبت( ف تع االمتتة تضشعتًب ىره االصيغة.
 تييه يؤِ ث تحش فيقتؿ  )َتحيَعة( اتأل ترف )َفعيَتة( مي ًض  اتأل مهيلة تضهيعة تمطيلة. 

ف الطرؿ يت   إالأل االقيػ   االيػ طئ متػ  ه ي ػ  فػو ا تثتػة االضػ مقة تغيهىػ  مثيػهد الع ػره اػف االه ػتع    
إالأل ا  تترج االصحي  االرل يقي  اتيو متت شو االشو الـ يضتعي  تف ميلشود تفو    ب ييه     فػو 

االتػرمتهة  ىرا ا ته  اليًب اتأل ص ؽ ت  م ؿ مو االع الـ شعتتضمود تتػ  مػ ؿ مػو اتت ؤ ػ  فػو االضػطته
ي ًر د ف إلم ااّية االشو اضش   إاليي  شعتتضمو فو شرضػيهه الظػ ىهة امشضػ ب االتغػة ا ػ  االطرػؿ شتم  ػو تػف 
شػػ اليؼ متتػػ ت ت تػػؿ الػػـ يضػػمؽ التطرػػؿ  ْف ضػػتعي  تػػف ممػػؿ  م اشتػػ  ه اتػػأل االّضػػت ع االػػرل يػػتفه الػػو 

. ت  (30) تيػػع االشهاميػػب ا  تػػترج االػػرل ضيصػػم  فيتػػ  معػػ  م الًمػػ  رى ًيػػ  ت رضػػًي  تصػػهفًي  يقػػي  اتيػػو
يقشصػه  تػػه االقيػ   اتػػأل صػيغ االمتتػػ ت تحضػػب مػؿ يعػػتؿ االشهاميػب االتغتيػػة  يًضػ د إر يحصػػؿ ىػػرا 

تهمت  ه ى ىػريف -ا ته حي ت  يضتع االطرؿ  حً ا يقتؿ  يع ى  فبف االشتر رد  ت يمشب فبف تا م شو 
 ْف يعو االطرؿ  فأ ت  ضتعو  يشمتف ال يو   تترج يقي  اتيو مؿ ح ث ح ضه  تف فحي لر -االح ثيف

ىػػت  تػػؿ فعتيػػة  االػػة اتػػأل االػػرتف االح ضػػه   ف فعتيػػ   ػػ ن مصػػيغة االتضػػ هع تاتػػأل ترف )يرعػػؿ(د 
ف   ه يقػتؿ تػثًب  يػرىب تاالػ ل إالػأل االعتػؿد يتعػب فػبف مػ المهةد تي مػؿ  يػو طع تػو... تغيػه رالػؾ. 

مًق  تػف ميلشػو. تم الطهيقػة تىمرا يصؼ مؿ ح ٍث ح ضه اتأل ع متة االتث ؿ االتض هع االرل ضتعو ض 
راشي  يمشضب صيغ االتض هع ا يهىد تصػيغ ا رتػ ف مػرالؾ. تفػو ىػرا اال   ػب يػرمه اتتػ ن االػ ر  
 فأ شرايػػ  اػػ   ا ضػػت ن تا فعػػ ؿ يمػػتف فػػو ش ػػ ف  ا ػػ  االطرػػؿد إر ت ػػ تا  فأ ا ضػػت ن ششرايػػ  تش تػػت 

ؿ مػػيف اعػػهيف إالػػأل ثبثػػيف مصػػتهة اضػػهع تتػػ  يحصػػؿ تػػع ا فعػػ ؿد ترالػػؾ حي تػػ  يمػػتف اتػػه االطرػػ
   ف ح  ػػة االطرػػؿ إالػػػأل اضػػت ن ا عػػي ص االػػػريف يحيطػػتف مػػو  مثػػه تػػػف ح  شػػو فػػو ىػػػره (ٖٔ)عػػيًها

االتهحتػػة إالػػأل ا فعػػ ؿ  ف صػػح مي  ىػػـ االػػريف ي رػػرتف ح   شػػو تيضػػش يمتف إاليػػود  ّتػػ  ا فعػػ ؿ فحػػ  شيـ 
. تهمتػ   فأ متػة حصػيتة االطرػؿ (ٕٖ)إاليي   مؿد تىو ش تت تشر ا  ا  ه حي تػ  يػر ا   عػ طو  مثػه فػ مثه

االتغتية تف  ح  ىريف االص ريف ىو االشػو ش فعػو إالػأل االقيػ  د ترالػؾ الشعػتيض تػ  ي قصػو تػف االصػيغ 
ا ضتية  ت االرعتية.  تتع أل ىرا  فأ االقي َ   تٌه فطهّل تارتلد تىت   ييشص م الطرػؿ تحػ هد تاك تػ  

ػػػو الغشػػػو ظػػػ ىهة شحػػػ ث ا ػػػ  مػػػؿ إ ضػػػ ف. تش ميػػػً ا الػػػرالؾ يػػػرمه االػػػ مشت  ه إمػػػهاىيـ   ػػػي   فأ االطرػػػؿ ي ت 
م  الش ػػػػ ن إالػػػػأل االقيػػػػ  د تاالمميػػػػه يت ػػػػ  فػػػػو مبتػػػػو إالػػػػأل االقيػػػػ   متتػػػػ  ااترشػػػػو االح  ػػػػةد تالػػػػـ شضػػػػعرو 
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. ف التشمتـ َيْعَتُ  متت   اْت االح  ة إالأل مي   ُ تته   ي ة اتأل ت  فو ح فظشو تف  تػته (33)االح فظة
 .(34)عم يتةد فيقي  ت  الـ يضتع تف ممؿ اتأل ت  ضت

تمػػ  ش مأػػو اتت ؤ ػػ  االتشقػػ تتف اتػػأل ىػػرا ا تػػهد تضػػمقتا شعتتضػػمو إاليػػو متلػػ ت االضػػ يف. إر  عػػ ه      
ت  مػي  اتػأل  ىػ( إالأل  ىتية االقي   فو امشض ب صيغ االتغة االعهميةد م لًب إفأ  "ٕٜٖامف   و )ت 

مػػؿ ف اػػؿ ت  مػػؿ مػػبـ االعػػهب فيػػت تػػف مػػبـ االعػػهب    شػػهى   أػػؾ الػػـ شضػػتع   ػػت ت  غيػػهؾ م ضػػـ 
 ترعػتؿ تاك أتػ  ضػتعت االػمعض فقضػَت اتيػػو غيػههد فػذرا ضػتعَت مػ ـ ريػػ    ػرَت َظػُهَؼ معػه تَمػُهـَ ي الػػ 

"(35). 
 :إييما ُيثري معجمو أكثر

تمعػػ   ف تمرػػُت اتػػأل االضػػت ع تاالقيػػ   ت ثهىتػػ  فػػو إثػػهان االتع ػػـ االتغػػتل التطرػػؿ مقػػو  ْف  عػػهؼ      
تاالحقيقة  فأ االطميعة االمعهية ىو االشو شح   ىرا ا ته تشحضتود  ييت  يضيـ فو إثهان تع تو  مثه. 

ف إل ض ف ت ر تيب ه اتأل صتة تع َتف يحيطتف مػو تػف طهيػؽ ح ضػة االضػتعد ترالػؾ ممػؿ  ف ُيصػ ه 
تالتضت ع  ىتيشو شرتؽ  ىتيػة االقيػ    .(ٖٙ) صتاًش  شت ثؿ ا صتات االشو يش اتالي   م  ن ت شتعو االتغتل

اتأل ىره االح ضة فو امشض ب الغة  متاتيـد ىره االتغة االشو ششػي  اليػـ االشتاصػؿ  فو ااشت   م و االمعه
فيتػػ  ميػػ يـ تشمػػ  ؿ االيمػػهات تاالتيػػ هاتد تغيػػه رالػػؾ مثيػػه. فضػػًب اػػف  فأ االصػػتت ىػػت ا صػػؿ ا ػػ  
اإل ض ف تت  االمبـ إ  ح ث ط هئ يت   إاليو اإل ض ف التشعميه اف  تًها ت د تاتيو        ب االضت ع 

هاًنا التع ػػـ اإل ضػػ ف تػػف االقيػػ     فأ ضػػت ع اإل ضػػ ف ا صػػتات تاالمتتػػ ت يمػػتف  مثػػه تػػف  مثػػه إثػػ
مبتو تح  شو إالأل االشعميه تاالقي  د  ّت  االقي   فيمتف حي ت  شعتر اإل ض ف االح  ة التشعميه اف  ته 

رج ت  الـ يضمؽ  ف ضتع الو صػيغًة فػو ميلشػو االتغػتل فيت ػ  إالػأل االقيػ   اتػأل تػ  فػو ح فظشػو تػف  تػ 
 الغتيةد تم  يصيب  حي ً   فو مي ضود تم  ييطئ  حي ً    يهى. 

 الخاتمة:
 َيُتَص ىرا االمحث إالأل ااشو      
فػو مػ  ئ  تهىػ  ا رع اليػة تف اتػة ثػـ ش اليريػةد تىػو شش ػتع الشقػتى  -مت  تصري  ف  هي –إفأ االتغة  .ٔ

االشعميػػػه اػػػف االعػػػ الـ  اتػػػأل شتييػػػر ا عػػػي ند تاالصػػػر تد تاالحػػػ  تد تمتتػػػ  را ت تهت شيػػػ  متيػػػت اتػػػأل
االي ه و الإل ض ف  مثهد تتف  تا ػب ىػره االتهت ػة فػو االتغػة مػ هة ا  ضػ ف اتػأل امشضػ ب الغػة ميلشػود 

ثهان تع تو االتغتل تف طهيؽ االضت ع تاالقي  .  تاك
االقي    ته فطهلد تاالطرؿ يت   إاليو فو ض تات حي شو ا تالأل الشعتيض اال قص االتغػتلد فحي تػ   .ٕ

فو م تتضو االتغػتل ت  ي ػ ى  يت ػ  مصػتهة ارتيػة إالػأل مي ضػي  اتػأل متتػة  يمحث االطرؿ اف متتة ت 
 ت  شهشمط مبـر تف التاـر ت  يهي  االشعميه ا ود مت  ه ي   فو ا تثتة االترمتهة ي ًر  فو ىرا االمحث.
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إفأ االقيػػ   ي تػػو الغػػة اإل ضػػ ف تيثػػهل    مػػو االتغػػتلد ميػػ    أػػو يعشتػػ  اتػػأل االضػػت ع ااشتػػ ً ا متًيػػ   .ٖ
   اِلت  يق تو اضشت ع اإل ض ف التغة ميلشو تف  ت رج الغتية يقي  اتيي  اإل ض ف ت  الـ يضػتعو تػف تا مً 
 االتغة.

إفأ اإل ضػػ ف يثػػهل تع تػػو االتغػػتل م اشتػػ  ه اتػػأل    ػػب االضػػت ع  مثػػه ّتتػػ  يثهيػػو تعشتػػً ا اتػػأل  .ٗ
شتاصػػتو تػػع     ػػب االقيػػ   فػػو رالػػؾ   فأ االضػػتع ىػػت االح ضػػة ا تالػػأل االشػػو يمػػ   اإل ضػػ ف تػػف طهيقيػػ 

االعػػ الـ االيػػ ه و حػػيف ت  شػػود تيظػػؿا تػػ ًة تعشتػػً ا اتييػػ  فػػو  تػػع ثػػهتة مميػػهة تػػف االمتتػػ ت ممػػؿ  ْف 
 يشتمف تف تح م ة الغة ميلشو االتغتية.

 مػػػ   ف شضػػػمؽ اتتيػػػة االقيػػػ   ت ػػػت   تػػػ رج تػػػف االمتتػػػ ت االتيرت ػػػة فػػػو اقػػػؿ اإل ضػػػ ف  حشػػػأل  .٘
االتيرت ة فو رامهشو.  ت  االضػت ع فػب يضػشتـر ت ػت   يضشطيع االه تع إاليي  تاالقي   اتأل تفؽ اال ت رج

االقي    تً  إر ىت اتتية ش هل مت ه  ضت ع اإل ض ف  صتات االمبـ االرل ي هل فو ميلشو االتغتية. 
 تمرالؾ ف الضت ع يضمؽ اتتية االقي   ممؿ ح ٍؿ تف ا حتاؿ.

 
 الهوامش:

                                                 
  ٘ٔ( ي ظه  امض ب تش تية االتغة (ٔ
 .ٕٗ( ي ظه  ا حشم ـ إالأل االقي   تح ه فو اال حت االعهمود (ٕ
 .ٕٓ-ٜٔالشت ه  ي ظه   ىتية االضت ع فو ا مشض ب االتغتل ممؿ ا (ٖ)
 .ٛٙٔ-ٕٙٔ/ٛ( الض ف االعهب (ٗ
 .ٔٛ( ي ظه  تع ـ اتـ ا صتات (٘
 .ٙ( ي ظه   هاضة االضتع تاالمبـ (ٙ
 .ٚ-ٙ( ي ظه  االتص ه  رضو  (ٚ
 .ٛٔ-ٚٔ( ي ظه  اضطهام ت االمبـ تاالتغة (ٛ
 .ٖٗ( ي ظه  االتغة الر  هي  (ٜ
 .ٗٔ( ي ظه  امض ب تش تية االتغة (ٓٔ
 .ٜ٘غة تاالتهض االعقتو ( ي ظه  ضيمتالت ية االت(ٔٔ
 .ٖٔ-ٕٔ( ي ظه   ضتان اتأل ا الض ية (ٕٔ
 .ٕٕٗي ظه  االتض  ي ت تشعتيـ االتغة  (ٖٔ)
 .ٗٗٔي ظه  اضطهاب االتغة تاالمبـ  (ٗٔ)
 .٘ٔٔ( مرتغ تاهشق ن االتغة ا   االطرؿ (٘ٔ
 .ٖٕٙ/ٔد تي ظه  تيش ه االصح ح ٚٛٔ/ٙ( الض ف االعهب (ٙٔ
 .ٜٔ( ي ظه  طهؽ ش تية ا الر ظ فو االتغةد (ٚٔ
 .ٔ٘ٔ( ي ظه  ا صتؿد شت ـ حض فد (ٛٔ
 .ٕٗ( ي ظه  تف  ضهاه االتغة (ٜٔ
 .ٖٗ( ي ظه  تف  ضهاه االتغة (ٕٓ
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 .ٖٗ( ي ظه  تف  ضهاه االتغةد (ٕٔ
 .ٕٔد تاالشهمية االتغتية التطرؿ ٕٚي ظه  ضيمتالت ية االتغة تاالش تية االتغتية الطرؿ االهي ض  (ٕٕ)
د تا ش  ى ت االتع صهة فو شطته  هاضة االعتـت االتغتية ٖٚض الة ت  ضشيه ي ظه  امشض ب اال حتية فو االتغة االعهميةد ه  (ٖٕ)
 .ٕٔد تاالشهمية االتغتية التطرؿ ٗٔٔ
د تالغة االطرؿ ٕٚد تضيمتالت ية االتغة تاالش تية االتغتية الطرؿ االهي ض ٓ٘-ٜٗي ظه  ضيمتالت ية االتغة تاالتهض االعقتو  (ٕٗ)

مض ب تش تية االتغة ٖ٘تاالشعتـ تاتـ االتغة   .ٖٓد تاك
 .ٔٗ-ٓٗي ظه  تف  ضهاه االتغة  ((ٕ٘
 .ٕٗ-ٔٗ( ي ظه  تف اضهاه االتغة  (ٕٙ
 .ٖٚٔ-ٖٙٔ( ي ظه االتغة تاتـ اال ر   (ٕٚ
 .ٖٗ( ي ظه  تف  ضهاه االتغة (ٕٛ
 .ٗٗ( ي ظه   رضو (ٜٕ
 .ٖ٘-ٖٗي ظه   ىتية االضت ع فو ا مشض ب االتغتل تفو شعتتي  ممؿ االشت ه د هض الة ت  ضشيه  (ٖٓ)
 .ٖ٘ٔاالتغة  ( ي ظه  مرتغ تاهشق ن (ٖٔ
 .ٚ٘ٔ( ي ظه  االتص ه   رضو  (ٕٖ

 .ٔٗي ظه  تف  ضهاه االتغة  (ٖٖ)
 .ٓٗي ظه  االتص ه  رضو  (ٖٗ)
 .ٖٛ٘/ٔااليص لص  (ٖ٘)
 .ٖٖ( ي ظه  االتغة الر  هي  (ٖٙ
 

 المصادر والمراجع:
تهيةد االطمعة  عـت شعتتضمود شه تة ا   ف حضفد  اه االحتاه الت عهد تاالشتريعد ض آفاق جديدة في دراسة المغة والعقل، .ٔ

 ـ.ٜٕٓٓا تالألد 
اال مشته  حت  ام  االعرير  هاجد تمشمة االهعػ د   عػهتفد االهيػ ضد  في تطور دراسة العموم المغوية، التجاىات المعاصرة .ٕ

 ـد )  ط(.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔاالتتتمة االعهمية االضعت يةد 
ه االمشػب االعهاميػةد  اه صػ  هد ميػهتتد  اف طتػة  ػ ظـ االعشػ مود الحتكام إلى القياس وحده في النحو العربي، الدكتورة  .ٖ

 ـ.ٕٔٔٓ-ىػٕٖٗٔالم  فد االطمعة ا تالألد 
االمبغػةد االػ مشته شتػ ـ حضػ فد اػ الـ االمشػبد -فقو االتغػة-اال حتاألصول، دراسة إبستيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب،  .ٗ

 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔاالق ىهةد 
 ـد ميهتت الم  ف.ٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔألد اال مشتهة ىي ـ مهي يةد االطمعة ا تال أضواء عمى األلُسنية، .٘
اال مشته امهاىيـ ام  اهلل فهج االرهيق تد  اه االرمه الت عه تاالشتريعد ات فد  اضطرابات الكالم والمغة، التشخيص والعالج، .ٙ

 ـ.ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔا ه فد االطمعة ا تالألد 
ضم  هيةد االطمعة ا تالألد ي ال  تحت  االرتاتلد تؤضضة حته  اال تالية الت عهد تاالشتريعد ا  إكساب وتنمية المغة، .ٚ

 ـ.ٕ٘ٓٓ
ي ال  تحت  االرتاتلد تؤضضة حته  اال تالية الت عهد تاالشتريعد ا ضم  هيةد االطمعة ا تالألد  إكساب وتنمية المغة، .ٛ

 ـ.ٕ٘ٓٓ
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د هض الة ت  ضشيهد التط الب يحيأل ابؽد مذعهاؼ ا ضش ر اىمية السَّماع في الكتساب المغوّي وفي تعمُّميا قبل التمدرس .ٜ
  ـ.ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓه  حت   بيتود   تعة م ص ل تهم ح تهمتةد اال رالهد اال مشت 
د اال مشته ص ال  االعّت عد تطمعة االح ا د االعهاؽد االمصهةد بزوغ وارتقاء المغة عند الطفل من الميالد إلى السادسة .ٓٔ

 ـد )  ط(.ٜٚٙٔض ا ت   تعة مغ ا  اتأل  عههد 
ايضألد تام  االرش ح حضفد تها عة تشق يـ اال مشته م تيتي  ام  د ضيه ت ضمي ود شه تة فترل التربية المغوية لمطفل .ٔٔ

 ـد )  ط(.ٕٔٓٓاالرش حد  اه االرمه االعهمو التطم اة تاال عهد تصهد 
ـد ٕ٘ٓٓد اال مشته مت ؿ معهد  اه غهيب التطم اة تاال عه تاالشتريعد االق ىهةد تصهد التفكير المغوّي بين القديم والجديد .ٕٔ

 )  ط(.
ىػػػ(د شحقيػػؽ تحتػػ  اتػػو اال  ػػ هد ت عػػتهات االييلػػة االتصػػهية ٕٜٖف مػػف   ػػو االتتصػػتو )ت د امػػت االرػػش  اثتػػ الخصػػا ص .ٖٔ

 االع تة التمش بد االطمعة االهامعةد )  ت(.
د صتشي ت االتغة تف ا  ش ج إالأل اإل هاؾد اال مشته ضع  ام  االعرير تصػتتحد اػ الـ االمشػب التطم اػةد دراسة السمع والكالم .ٗٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔتاال عهد تاالشتريعد االطمعة ا تالألد 
د اال مشته تحت  هفقود  اه االقتـ الت عهد تاالشتريعد   تعة االمتيتد سيكولوجية المغة والتنمية المغويَّة لطفل الرياض .٘ٔ

 ـ.ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔاالطمعة ا تالألد 
اال مشته  تعة ضي  يتضؼد  اه االتعهفةد ضتضتة مشب ثق فية عيهية يص هى  االت ت  سيكولوجية المغة والمرض العقمي،  .ٙٔ
 ـ.ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔف ٘ٗٔتط و التثق فة تاالر تف تاا ابد االمتيتد االضتضتة اال

 ـد )  ط(.ٜٚٙٔ-ٜٙٙٔامهاىيـ   ي د تطمعة اال يضة اال  ي ةد االق ىهةد طرق تنمية اللفاظ في المغة،  .ٚٔ
ىػ(د ت عتهات  اه ٔٔٚد تحت  مف تمـه مف اتو  مت االرضؿ  ت ؿ اال يف امف ت ظته ا  ص هل )تلسان العرب .ٛٔ

 ىػ.ٗٔٗٔميهتتد االطمعة االث الثةد  ص  هد
د ا ضش ر اال مشته تحتت   حت  االضي د ضتضتة اال هاض ت تاالمحتث االتعتقةد االع   االش ضعد  اه المسانيات وتعميم المغة .ٜٔ

 االتع هؼ التطم اة تاال عهد ضتضةد شت  د )  ت(.
مشمة ا   تت االتصهيةد تطمعة ال  ة   هي د شعهيب ام  االحتي  اال تايتود تتحت  االقّص صد ت عتهات تڤد ج. المغػػػػة .ٕٓ

 ـد )  ط(.ٜٓ٘ٔ -ىػٖٓٚٔاالمي ف االعهمود 
د  يري  مهضش ؿد شه تة اال مشته ام   ص  ؽ االتى بد تع مه  صيؼ الطيؼ االعمي لد لغة الطفل والتعميم وعمم المغة .ٕٔ

 .ـد )  ط(ٜٜٓٔ -ىػٜٓٗٔمتية االشهمية التم  تد ُطمع فو تمشب االطم اة االتهمرلد   تعة مغ ا د 
د  هاضػػة الت تا ػػب اال رضػػية التغػػةد االػػ مشته تتفػػؽ االحتػػ ا ود ُطِمػػع متطػػ مع ت يهيػػة  اه االمشػػب التطم اػػة المغػػة وعمػػم الػػنفس .ٕٕ

 تاال عهد   تعة االتتصؿد )  ط(د )  ت(.
ىػ(د شحقيؽ يتضؼ االعيل تحت د االتمشمة ٙٙٙريف اال يف امت ام  اهلل تحت  االح رو االهارل )ت  مختار الصحاح، .ٖٕ

 ـ.ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔه اال تتر يةد ميهتتد صي اد االطمعة االي تضةد االعصهيةد اال ا
 ـ.ٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔاال مشته تحت  اتو االيتالود تط مع االرهر ؽ االش  هيةد االطمعة ا تالألد  معجم عمم األصوات، .ٕٗ
 ـ.ٜٛٚٔد اال مشته إمهاىيـ   ي د تمشمة ا   تت االتصهية التطم اةد تاال عهد االطمعة االض  ضةد ِمن أسرار المغة .ٕ٘

 
 


