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يغ االػخُاء انفصائم انهغٕٚت فٙ األعاط األٔل ْزا انبذذ ٚبذذ فٙ —خالصت

.  بانفصٛهت انغايٛت

. ، فصٛهت انهغاث انطٕساَٛتفصٛهت انهغاث انُٓذٚت األٔسبٛت: انكهًاث انًفخادٛت

I. انًقذيت 

اصطهخ ػهًاء انهغت ػهٗ  .ئم انهغٕٚت أٔ انغالالث انهغٕٚتْٙ انفصا: انؼائالث انهغٕٚت

فصٛهت نغٕٚت، أٔ  :أٌ ٚغًٕا انهغاث انخٙ ٚزبج حشابٓٓا أٔ اَذذاسْا يٍ أصم نغٕ٘ ٔادذ

 . ػائهت نغٕٚت، أٔ أعشة نغٕٚت، أٔ عالنت نغٕٚت، ٔنكٍ انًشٕٓس ْٕ انفصٛهت انهغٕٚت

II. انًقانت يٕضٕع  

 
: حًٓٛذ

 . ْٙ انفصائم انهغٕٚت أٔ انغالالث انهغٕٚت: انؼائالث انهغٕٚت

اصطهخ ػهًاء انهغت ػهٗ أٌ ٚغًٕا انهغاث انخٙ ٚزبج حشابٓٓا أٔ اَذذاسْا يٍ أصم 

فصٛهت نغٕٚت، أٔ ػائهت نغٕٚت، أٔ أعشة نغٕٚت، أٔ عالنت نغٕٚت، ٔنكٍ : ٔادذ نغٕ٘

 . انًشٕٓس ْٕ انفصٛهت انهغٕٚت

انؼائالث انهغٕٚت، أٔ انفصائم انهغٕٚت، أٔ األعش انهغٕٚت، أٔ انغالالث انهغٕٚت كهٓا 

داسْا بًؼُٗ ٔادذ؛ فاصطهخ ػهًاء انهغت ػهٗ أٌ ٚغًٕا انهغاث انخٙ ٚزبج حشابٓٓا، ٔاَخ

 . عالنت نغٕٚت، أٔ ػائهت نغٕٚت، أٔ فصٛهت نغٕٚت ؛يٍ أصم نغٕ٘ ٔادذ

ٔنى ٚخفق انؼهًاء ػهٗ ػذد انفصائم انهغٕٚت، أٔ انؼائالث انهغٕٚت، ٔػالقت بؼضٓا 

. ببؼض

ياكظ "ٔنٓى فٙ رنك آساء يخخهفت أشٓشْا ٔأقشبٓا إنٗ انصٕاب سأ٘ انؼاليت األنًاَٙ 

 : إنٗ رالد يجًٕػاث أٔ فصائم أعاعٛت كبشٖانز٘ أسجغ نغاث انبشش " يٕنش

 . فصٛهت انهغاث انُٓذٚت األٔسبٛت: انفصٛهت األٔنٗ

 . فصٛهت انهغاث انغايٛت انذايٛت: انفصٛهت انزاَٛت

 .فصٛهت انهغاث انطٕساَٛت: انفصٛهت انزانزت

: فصٛهت انهغاث انُٓذٚت األٔسبٛت

 . فٙ أٔسبا، ٔإٚشاٌ، ٔانُٓذ ْٔٙ ػائهت نغٕٚت سئٛغت حشًم يؼظى انهغاث انًغخؼًهت

انًجًٕػت انُٓذٚت اٜسٚت َغبت إنٗ : حُقغى ْزِ انؼائهت إنٗ رًاَٙ يجًٕػاث؛ ْٙ

 .يشحفؼت انقذس ٔانششف: انًجًٕػت انُٓذٚت اٜسٚت ٚؼُٙ: ششف، ٚقٕنٌٕ :"آسٚا"

 : انًجًٕػت انُٓذٚت اٜسٚت، ٔحشًم

 . انهغاث انُٓذٚت انقذًٚت ٔانذذٚزت .1

 . ل انهغاث انفاسعٛت انقذًٚت، ٔانًخٕعطت، ٔانذذٚزتأًٚضا حشى .2

ْٔٙ نغت عكاٌ : انهغت انكشدٚت، ٔانهغت األفغاَٛت، ٔانهغت األُعخٛت: ٔحشًم أًٚضا .3

 .انقٕقاص األٔعظ

: ْزِ ْٙ انًجًٕػت

 .يٍ انفصٛهت انُٓذٚت األٔسبٛت( أ) 

 .انهٓجاث األسيُٛٛت( ب)

 :انًجًٕػت انَٕٛاَٛت، ٔحشًم( س) 

ْجت األَٕٚٛت، ْٔٙ نٓجت َٕٚاَٛت أدبٛت قذًٚت كاَج يغخخذيت فٙ يُطقت إَٔٚٛا انم .1

 .ششقٙ انَٕٛاٌ

 .انهٓجت األحٛكٛت، ْٔٙ نٓجت َٕٚاَٛت بائذة شاػج فٙ أرُٛا .2

انهٓجت انذٔسٚت، ْٔٙ نٓجت َٕٚاَٛت قذًٚت كاَج شائؼت فٙ كشٚج، ٔسٔدط،  .3

  .ٔصقهٛت

ة يخطٕسة ػٍ انَٕٛاَٛت انقذًٚت، ٔانخٙ كاَج انهغت انَٕٛاَٛت انذذٚزت، ْٔٙ نغ .4

 . يغخخذيت فٙ انبهقاٌ، ٔنى ٚبَق يُٓا دانًٛا عٕٖ انَٕٛاَٛت انذذٚزت

يٍ انًجًٕػت انُٓذٚت األٔسبٛت األنباَٛت، ْٔٙ يٍ انؼائهت انُٓذٚت األٔسبٛت ( د)

 .انذذٚزت، ْٔٙ يغخؼًهت فٙ أنباَٛا

اإلٚطانٛت : نهغت انالحُٛٛت ٔيا حفشع يُٓا ْٔٙانشٔياَٛت أٔ اإلٚطانٛت، ٔحشًم ا( ْـ)

  .انبشحغانٛتٔاألعباَٛت، ٔانفشَغٛت، ٔانذذٚزت، 

انهغاث األٚشنُذٚت، ٔأًٚضا انٕٚهضٚت، ٔنغت : يجًٕػت انهغاث انكهخٛت ٔحشًم( ٔ)

 . انهغاث انفشَغٛت، ٔاإلَجهٛضٚت، ٔاألعباَٛت: انبشٚخٌٕ، ٔقذ طغج ػهٗ ْزِ انًجًٕػت

 : انجشياَٛت، ٔحُقغى إنٗ رالرت أقغاو :انًجًٕػت (ص)

 .انقغى انششقٙ، ْٔٙ انهغت انقٕطٛت: انقغى األٔل

انهغاث األَجهٕ عكغَٕٛت، ٔاألَجهٕ عكغَٕٛت ْٙ : انقغى انغشبٙ، ٔٚضى: انقغى انزاَٙ

. انهغت اإلَجهٛضٚت انقذًٚت

ا يٛالدٚت، ٔي1100ُّ، ٔعُت 450َجهخشا بٍٛ عُت إْٔٙ نغت بائذة اعخُؼًهج فٙ 

 . األنًاَٛتٔ ،انٕٓنُذٚتٔ. اَذذسث اإلَجهٛضٚت انٕعطٗ، رى اإلَجهٛضٚت انذذٚزت

اإلٚغهُذٚت، ٔانُشٔٚجٛت، ٔانغٕٚذٚت، : انشًانٙ، ٔٚضى انهغاث: انقغى انزانذ

 . ٔانذًَاسكٛت

نغت انغالف األقذيٍٛ، انهغت انشٔعٛت، انهغت : انًجًٕػت انغالفٛت، ٔحشًم( ح)

 . ٚت، انهغت انٕٛغغالفٛت، انهغت انبٕنُذٚتانخشٛكٛت، انهغت انبهغاس

ػُذيا َأحٙ إنٗ فصٛهت ٔإجًااًل،  ْاَزكشٔ ،ْزِ ْٙ يجًٕػاث انهغاث انُٓذٚت األٔسبٛت

 .انهغاث انغايٛت انذايٛت فُزكشْا حفصٛاًل 



حغًٗ ْزِ انؼائهت  -ْٔٙ بالد انخشكغخاٌ-ْٔٙ َغبت إنٗ طٕساٌ : انفصٛهت انطٕساَٛت

ْٔٙ : انفُهُذٚت، ٔانًجشٚت، ٔانخشكٛت، ٔانًغٕنٛت: ٔحشًم" اَٛتانؼائهت األٔس"أًٚضا 

 . ٔشًال أفغاَغخاٌ ،يغخؼًهت فٙ يُغٕنٛا

 والوصادر الوراجع

عالم القاهرة، أحمد مختار عمر، : ترجمة ،مارٌو باي، أسس علم اللغة .1
 .م1٩٨3، الكتب

دار بغداد، محمد علً النجار ، : تحقٌق  ،لخصائصاأبو الفتح ابن جنً،  .2
 .م1٩٩٠، ون الثقافٌة العامةئالش

، كلٌة اللغة العربٌة، اللهجات العربٌة والقراءات القرآنٌة، إبراهٌم أبو سكٌن .3
. م2٠٠6جامعة األزهر، الزقازٌق، 

، القاهرة، رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي .4
 .م 1٩٩٧، مكتبة الخانجً

. م1٩٨٠، دار القلم، بٌروت، ةولفنسون، تارٌخ اللغات السامً .5

، دار العلم للمالٌٌن، دراسات فً فقه اللغة، صبحً الصالح، بٌروت .6
. م1٩٨3

 . م2٠٠3، الزقازٌق، دار الزهراء للطباعة، علم الداللة، إبراهٌم أبو سكٌن .٧

علم الصوتٌات، وتجوٌد آٌات هللا البٌنات، كلٌة اللغة إبراهٌم أبو سكٌن،  .٨
. م2٠٠٠معة األزهر، العربٌة، الزقازٌق، جا

، دار غرٌب للطباعة والنشر ،علم اللغة االجتماعًالقاهرة، كمال بشر،  .٩
 .م1٩٩٧

، جامعة الملك سعود، عماد شئون علم اللغة وصناعة المعاجم، علً القاسمً .1٠
. م1٩٩1المكتبات، 

. م1٩٩٧ ،دار الزهراء للطباعةالزقازٌق،  ،علم اللغة إبراهٌم أبو سكٌن، .11

 1٩٧2 ،دار نهضة مصر للطبع و النشر ،علم اللغة وافً، علً عبد الواحد .12
. م 

عن التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتً  أحمد علم الدٌن الجندي،  .13
. م1٩٧٧نوفمبر  ،4٠مجلة مجمع اللغة العربٌة ج ، مقال بالصرفً

دار المعرفة اإلسكندرٌة،  ،فقه اللغة فً الكتب العربٌة الراجحً، هعبد .14
 .م1٩٨٨ ،الجامعٌة

مجلة مجمع اللغة العربٌة ج ، مقال بفً أصول اللغة، رمضان عبد التواب .15
.  م1٩٧٧نوفمبر  ،4٠

القاهرة، دار الفاروق الحدٌثة  مناهج البحث فً اللغة، إبراهٌم أبو سكٌن، .16
.  م1٩٩6للطبع والنشر، 

 


