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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

يف و ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

  ٌشرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ أٌشرتط عهى انثاحث 

  ه عانٍح اجلىدجنفمح اشكال انفٍُح ادلشأٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الٌشرتط يف انثحث 

 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأغرتجع عىاء َششخ و ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد

 انغائذج



 



 ثثد احملرىٌاخ

 العنوان اسم الباحث الصفحة

 حىطئت علً ٌبسٍي الجبىري أ.د. 1

 الرادالث الزالد –ًعً  أ.د. جببر خلٍل ابراهٍن 3-7

 أ.د. علً ٌبسٍي الجبىري 9-45
فً   (GIŠlē’u )ت والعبجٍت لىاح الكخببت الوسوبرٌت الخشبٍا  

 العصر اَشىري الذذٌذ

 أ .د. صفىاى سبهً سعٍذ 44-77
هىالف سىء الخلك هي أ صذبة السلطت والٌفىر فً الوولكت 

 اَشىرٌت ودور الذولت فً ردعهب

 ٌذٍى هذوذ العببديأ.م.د. هعي  79-99
إفراد االسن الوعخل وحزٌٍخه وجوعه فً اللغخٍي األكذٌت والعربٍت 

 دراست همبرًت

 وحطبٍمبحه  عٌذ اَشىرٌٍي هفهىم البذٌل ا. م . د. أزهبر هبشن شٍج 97-111

 أ.م.د. أهٍي عبذ الٌبفع أهٍي 113-147
ًّ الوسٌذ فً اللغت األ كذٌت دراست همبرًت هع  صٍبغت الفعل الزالر

 اللغبث العبربت

 د. ادوذ كبهل هذوذ 149-199

 بى عٌخٍك(أهذٌٌت بٍكبسً )حل البٌبٌت الوكخشفت فً حأرٌخ طبمبث 

الوؤرخت هي الوىسوٍي الزبًً والزبلذ فً ضىء الٌصىص 

0222 –  0221 

 د. إٌوبى هبًً العلىش 171-179
فً الوجخوع االشىري الذذٌذ  ودورهب šakintuالشبكٌُج 

 ق.م (911-910)

 . فردبى هذوىد الٍبشد 181-025
العىاهل الوؤررة فً حخطٍظ الوسبجذ وعوبرحهب فً هذى شوبلً 

 العراق

وبطهب فً سهل هخوىرهىاطي ا م.م. غسبى صبلخ الذوٍضت 024-032  َربر وأً 

ًّ فً الوىصل  رعذ رٌزن دسٍي الذسًٌٍ .م.م 031-045  دراست فٌٍت -األُسلىة الفًٌ للخظ العرب

 



 



1 

 

 توطئت

 الجبوري يبسين  يأ.د. عل

 رئيس هيأة التحرير

 

ٔاطرقزار انذراطح فٙ  ٩١1٢انجذٚذ ٚطم انعذد انزاتع يٍ يجهح آثار انزافذٍٚ يع يطهع انعاو 

. فٙ ْذا انعذد يظاًْاخ يٍ األطاذذج انكزاو فٙ تعذ ذزيٛى ٔذؤْٛم يعظى كهٛاذٓاجايعح انًٕصم 

( نظٕيزٚح ٔاالكذٚح ٔدراطاخ يقارَحانقذًٚح ٔاإلطاليٛح ٔانهغاخ انعزاقٛح انقذًٚح  )ااٜثار  اخرصاص

ٔانهغٕ٘  اٜثارَ٘شز انٕعٙ انثقافٙ إنٗ ٔذٓذف اٜثار  ذر انًجهح عٍ كهٛح. ذصٔتحٕز أخزٖ 

 انقارئَافذج ٚطم يٍ خالنٓا  ٌ انًجهح ذعذ  إنذا ف ٔانحضارٚح.انجٕاَة انرارٚخٛح فضال عٍ انقذٚى 

  فٙ ْذِ األرض انًعطاءطُح   ٠١١١ٔيُذ يا ٚقزب يٍ يُجشاخ انشعٕب انرٙ عاشد  ٗانكزٚى عه

ٔانًظاجذ ٔانجٕايع  ٔانشقٕراخٔانًعاتذ  انعًارٚح كانقصٕرفٙ انجٕاَة ٔذشٓذ  يُجشاذٓى  

ذٚى انعزاقٙ انقٔانًعًار  يٓارج انًُٓذصذعكض  ٔانرٙٔانًشاراخ   ٔانكُائض ٔاالدٚزج  ٔاالضزحح

انًشزقح ٔانًشزفح يٍ اتركاراخ فٙ انكراتح ٔانقإٌَ  انحضارٚحاالٔجّ ، انٗ جاَة ٔاإلطاليٙ 

ٔاإلدارج ٔاالدب ٔانفهك ٔانطة انخ... ٔانرٙ اَرقم يعظًٓا انٗ حضاراخ انشعٕب انًجأرج يُذ 

 عصٕر يثكزج . 

ٔذزاثّ دعى َؤيم يٍ سيالئُا فٙ االخرصاصاخ كافح انرٙ ذعُٙ تآثار انعزاق ٔحضارذّ 

 انًجهح تثحٕثٓى االصٛهح يٍ اجم اٌ ذثقٗ يصذرا َٕٔرا نألجٛال انقاديح إٌ شاء هللا .

 

 

 ومن هللا التوفيق
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 وعي

 انراحالث انثالث

 جابر خهيم ابراهيمأ.د. 

 جامعت انمىصم -كهيت اآلثار 

 وانتراث األسبقاآلثار رئيس هيأة 

 

ثب١ٌّٕٙخ ٚاٌجؾش فٟ  صبه٠بد ػوال١بد ، ػوفٓآي٠ٓ صالس فبهلٓ اٌؾ١بح ٚهؽٍٓ ػٓ ػبٌّٕب فٟ ٍّٙو ؽ     

ٚهؽً لجٍٙٓ ػلك غ١و  ،١مبً فٟ ػٍُ اصبه ثالك اٌوافل٠ٓ ٚاٌؾٚبهح . ٚرؾًّ وً ٚاؽلح ِٕٙٓ رقٖٖبً كلا٢صبه 

االِبٔخ  ذع١بالً ؽٍّأػلٚا أٌن٠ٓ وبٔٛا هؽُّٙ هللا ٠ٍّىْٛ اٌؼمً ٚاٌؼٍُ ، ٚلل اٌؼوال١١ٓ ، اا٢صبه ل١ًٍ ِٓ ػٍّبء 

ٌىْف اٌىٙٛف ِٚٛاٛٓ ، ٚرٍَمٛا اٌغجبي ، ٍٚؼٛا فٟ االٚك٠خ ، ٚعبثٛا اٌٖؾبهٞ ، اٌؼ١ٍّخ ِٓ ثؼلُ٘ 

 ٝ . ٌٚاالَٔبْ ا٤

 ؾَت أىِٕخ ٚفبرٙٓ : ثصبه٠بد اٌضالس ٚا٢

  ٞ  (  9163 – 6331)  ا١ٌَلح ِٙبة كه٠ِٚ ٌطفٟ اٌجىو

 (  9163 – 6331اٌلوزٛهح ث١ٙغخ ف١ًٍ اٍّبػ١ً ) 

  ٟ  (  9163 – 6336)  اٌلوزٛهح ١ٌّبء أؽّل عّبي اٌل٠ٓ اٌى١الٔ

فٟ عبِؼخ ثغلاك ، ٚأوٍّٓ كهاٍزٙٓ  ا٢كاةثى١ٍخ ا٢صبه أزَت اٌضالس ٚ٘ٓ فٟ أػّبٍه ِزمبهثٍخ اٌٝ لَُ       

ٟ   ثبٍزضٕبءاال١ٌٚخ  اٌؼوال١خ ، ٚفلِٓ فٟ ا٢صبه اٌضمبف١خ فٟ ١٘أح  ا٤ِىٕخ، ٚرجٛأْ  اٌلوزٛهح ١ٌّبء اٌى١الٔ

ف١ٙب ع١ً  زًٙ ف١ٙب ّجبة ّٚبؿ وٙٛي ، ٚافزفٟٝٚ٘ ِلحٌ او ،اٌّزؾف اٌؼوالٟ ٌّلٍح ىاكد ػٍٝ ٖٔف اٌموْ 

 ٚٔٙ٘ ع١ً عل٠ل . 

ِٕٙٓ وبٔذ فٟ ػّبْ ػبّٕخ ٌٚل اٌضالس فٟ ِل٠ٕخ ثغلاك فٟ صالص١ٕبد اٌموْ اٌّبٟٙ ، ئال أْ ٚفبح اصٕز١ٓ       

اٌٍّّىخ االهك١ٔخ اٌٙب١ّّخ ، أِب ا١ٌَلح ِٙبة اٌجىوٞ فمل رٛف١ذ فٟ ثغلاك ٚكفٕذ ف١ٙب .  ٚكفٕذ اٌلوزٛهح 

ضّبٔٙب ِٓ ػّبْ اٌٝ ثغلاك ٚكفٕذ فٟ ِمجوح االٍوح ث١ٙغخ ف١ًٍ فٟ ػّبْ . أِب اٌلوزٛهح ١ٌّبء اٌى١الٟٔ فٕمً ع

  غٛاه اٌؾٚوح اٌمبكه٠خ .ثاٌى١ال١ٔخ 

 انسيدة مهاب درويش نطفي انبكري : 

٠ىبك اٌّززجغ ٌؼٍُ اٌَّىٛوبد ا٦ٍال١ِخ أْ ٠غل اٍُ اٌجبؽضخ اٌغ١ٍٍخ ، فٟ ِؼظُ ِغٍلاد ِغٍخ ٍِٛو ِٕن      

ال١ٍّب ٚاٌؼوال١خ ، ا٢صبه ٚونٌه فٟ ِغٍخ اٌَّىٛوبد اٌزٟ رٖله٘ب أ٠ٚبً ١٘أح ، ٍز١ٕبد اٌموْ اٌّبٟٙ 
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ا٢صبه ٞ اٌزٟ رمَٛ ثٙب ثؼضبد ١٘أح اٌَّىٛوبد اٌزٟ كفٍذ اٌّزؾف اٌؼوالٟ ػٓ ٛو٠ك اٌزٕم١ت ٚأػّبي اٌزؾو

 ٚاٌزواس أٚ ػٓ ٛو٠ك رمل٠ُ االفواك أٚ اٌّٖبكهح . 

 6933ٚ٘نا اٌزقٖٔ اٌنٞ هافك ا١ٌَلح اٌجىوٞ وبْ ٚهاؤٖ اٌّوؽَٛ االٍزبم ٔبٕو ِؾّٛك إٌمْجٕلٞ )      

م٘ب فٟ كهاٍخ . ٚكهعذ ػٍٝ ِٕٙظ اٍزبا٢صبه ( ِل٠و االثؾبس االٍال١ِخ ٚاٌَّىٛوبد فٟ ١٘أح  6319 –

، ؽزٝ إٔجؾذ فج١وحً فٟ ٘نا اٌزقٖٔ . ٌنٌه وبٔذ ثؾٛصٙب ِواعغ ص١ّٕخ ٌلهاٍخ ِٚىبٔٗ ٙوثٗ إٌمل ٍٕٚخ 

االؽٛاي االلزٖبك٠خ ٌٍلٌٚخ االٍال١ِخ فٟ ِقزٍف أكٚاه٘ب اٌؾٚبه٠خ . ٚإٔجؾذ ا١ٌَلح اٌجىوٞ ثؾىُ 

فٟ وً ِٓ ٚٛاً فٟ عّؼ١بد ا١ٌّٕبد كهاٍبرٙب ِؼوٚفخ فٟ االٍٚبٛ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّزبؽف اٌل١ٌٚخ ، ٚأٙؾذ ػ

 ثو٠طب١ٔخ ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ . 

 ٟ ىٚعخ االك٠ت اٌّؾمك ٚاٌّإهؿ اٌّوؽَٛ االٍزبم ٍبٌُ االٌٍٟٛ اٌنٞ غبكهٔب لجً أػٛاَ ل١ٍٍخ . ٘ٚ      

 اندكتىرة بهيجت خهيم اسماعيم : 

 ٛه ٔبعٟ اال١ًٕ   اٌؼبَ اٌلوزا٢صبه ٚاٌؾٚبهح فٟ اٌمَُ اٌنٞ ٍؼٝ اٌٝ رأ١ٍَٗ ِل٠و ا٢صبه كهٍذ      

، ٚأوٍّذ كهاٍزٙب  6391و١ٍخ االكاة ػبَ فٟ ْ ٛٗ ثبلو ٚفإاك ٍفو . ٚوبْ كفٌٛٙب ْ اٌغ١ٍالاِٚؼٗ االٍزبم

اٌجو٠طبٟٔ  ٚوبْ ِٓ اٍبرنرٙب االفو٠ٓ ٘بهٞ ٍبوي. ا٢صبه ثزفٛق ٚؽٍٖذ ػٍٝ ّٙبكح اٌجىٍٛه٠ًٛ فٟ 

ا٢صبه اٌغ١َٕخ ٚاٌّزقٖٔ ثبٌٍغبد اٌؼوال١خ اٌمل٠ّخ ٚاٌىزبثبد اٌَّّبه٠خ . ٚػٍّذ ثؼل رقوعٙب فٟ لَُ 

ٚثلأد ٠ِٛٙب ػاللزٙب ثبٌّزؾف اٌؼوالٟ اٌنٞ وبْ ٠ل٠وٖ ، َِبػلح ِٚوّلحً ٌٍطالة اٌغلك اٌٍّزؾم١ٓ ثٙنا اٌمَُ 

به٠خ ٚأزَبفٙب  اٍزؼلاكاً ٌٍزقٖٔ ثٙنا اٌؼٍُ لهاٍخ االٌٛاػ اٌط١ٕ١خ اٌَّّٚمٌه ثثّٖٗ عٟ ،  فوط اٌلوزٛه

. ٚاٌزؾمذ ثؼل٘ب ثاؽلٜ اٌغبِؼبد االٌّب١ٔخ ثؼل ؽٌٖٛٙب ػٍٝ ثؼضخ كها١ٍخ فٟ عبِؼخ ثو١ٌٓ ٌلهاٍخ ربه٠ـ 

ِٕغياد اٌؾٚبهح اٌؼوال١خ اٌمل٠ّخ . ٚوبْ ِٓ  أثوى ٕٛفٙب ثاٌٍغبد اٌمل٠ّخ اٌؼواق ٚاٌىزبثخ اٌَّّبه٠خ ٚ

ه٠ُ ّٕب٠له اٌنٞ  ٚاٌلوزٛه ٘ٛهٍذ وٕىً ٚاٌلوزٛه، ٓ ػٍٝ كهاٍزٙب االٍزبم اٌلوزٛه ِب٠و أٍبرنرٙب اٌّْوف١

ه٠خ فٟ اٌؼٖو االّٛهٞ ا١ٌٍٜٛ (. ) اٌىزبثبد اٌَّّبؼٕٛاْ ثاٌٍِّٛٛخ ٍلوزٛهاٖ ٌزٙب ٝ اٛوٚؽأّوف ػٍ

 ِٓ عبِؼخ ٘بِجٛهن .  6311ٚؽبىد ػٍٝ ّٙبكح اٌلوزٛهاٖ ػبَ 

ٚاٌزواس ٚوبْ اٌّزؾف اٌؼوالٟ ٚلَُ ا٢صبه ٚػٍّذ فٟ ١٘أح ، واق ػبكد اٌلوزٛهح ث١ٙغخ ف١ًٍ اٌٝ اٌؼ      

 اٌلهاٍبد اٌَّّبه٠بد ِىبْ ػٍّٙب ؽ١ش االفزٖبٓ اٌنٞ كهٍزٗ ٚأؽجزٗ ٚوزجذ ف١ٗ ٚػٍّذ ِٓ أعٍٗ . 

ٍٓ ؽزٝ ػبَ ٚاٌزواس ا١ٌٙب ئكاهح اٌّزؾف اٌؼوا٢صبه إٍٔلد ١٘أح  6396فٟ ػبَ       الٟ ٚرٌٛزٗ ثافال

ػٍّٙب فٟ اٌّزؾف اٌؼوالٟ وّزقٖٖٗ ثبٌَّّبه٠بد وبٔذ اٌلوزٛهح ث١ٙغخ رىزت . ٚاٌٝ عبٔت 6393

ػٝ اٌّزبؽف اٌّزغٌٛخ اٌّمبِخ فٟ وً ِٓ د اٌمطو٠خ ٚاٌؼوث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ ٚروٚرْبهن فٟ اٌّإرّوا، اٌجؾٛس 

ثغلاك  ثغبِؼخا٢صبه ثٍغ١ىب ٚفؤَب ٚأىٍزوا ٚاٌّب١ٔب ٚا١ٌبثبْ ٚأِو٠ىب . ٚرٍمٟ اٌّؾبٙواد ػٍٝ ٍٛجخ لَُ 
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ٌغبْ ِٕبلْبد هٍبئً اٌّبعَز١و ٚأٛبه٠ؼ اٌلوزٛهاٖ ِٕٚؼ اٌْٙبكاد اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼزٟ ثغلاك فٟ ٚرْبهن 

 ٚإًٌّٛ . 

ٚاٙجذ فٟ اٌؾمً االوبك٠ّٟ ً ثٚاٌزواس ا٢صبه ٌُ رزٛلف اٌلوزٛهح ث١ٙغخ ثؼل ئؽبٌزٙب اٌٝ اٌزمبػل فٟ ١٘أح       

ا٢صبه ٛٔٙب فج١وحً فٟ ١٘أح ٌؼبِخ ٌٍّإهف١ٓ اٌؼوة فٚالً ػٓ وافٟ عبِؼخ ثغلاك ٚاٌّغّغ اٌؼٍّٟ ٚاالِبٔخ 

 .  9113ٚاٌزواس ؽزٝ ػبَ 

ٚأّٚذ ٕ٘بن ، ٚاٍزمود فٟ ػّبْ اٌؼبّٕخ االهك١ٔخ  9111اٌلوزٛهح ث١ٙغخ ف١ًٍ اٌؼواق ػبَ  غبكهد     

 – 9119اٌٝ اٌّؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍضمبفخ اٌؼب١ٌخ ٚإٔجؾذ َِزْبهحً فٟ اٌّزؾف إٌٟٛٛ االهكٟٔ فٟ إٌَز١ٓ 

9113  . 

ُ ثؾٛصٙب فٟ ِغٍخ للِذ اٌلوزٛهح ث١ٙغخ ف١ًٍ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ٚاٌىزت فٟ رقٖٖٙب ْٚٔود ِؼظ     

ٍِٛو اٌّزقٖٖخ ٚفٟ اٌّغالد االصبه٠خ اٌؼب١ٌّخ االفوٜ . ّٚبهوذ االٍبرنح اٌّوِٛل١ٓ فٟ وزبثخ اٌجؾٛس 

ى١ذ اٌجو٠طبٟٔ ٚاالٍزبم ٌِٛو االٌّبٟٔ ٚاالٍزبم أطٛاْ  وبف١ٕٛ اٌفؤَٟ . ٍٛٚال١ٍّب االٍزبم ٔىٛالً  ث

اٌىزبثبد اٌَّّبه٠خ ٚإٌٖٛٓ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّلٚٔخ ػٍٝ ٚرغله االّبهح اٌٝ اْ اٌلوزٛهح ث١ٙغخ ف١ًٍ كهٍذ 

أعياء ِٓ ٍَِخ أفوٜ ٌٍٍّه اٌجبثٍٟ ؽّٛهاثٟ ، ٚاٌزٟ وْفذ ػٕٙب اٌجؼضخ االصبه٠خ اٌفو١َٔخ فٟ ِل٠ٕخ ٍٍٛٗ 

اٌّؼوٚٙخ فٟ ِزؾف ٍؼبً٘ اٌجبثٍٟ ٌ، اٌٝ عبٔت وْفٙب اٌٍَّخ اٌىبٍِخ  6316اٌمل٠ّخ ) اٌُْٛ ( فٟ ػبَ 

اٌجؾش اٌٝ اٌّزؾف اٌؼوالٟ ػٓ  كفٍذ أعياء اٌٍَّخ اٌضب١ٔخ ِٛٙٛع ٌؼبّٕخ اٌفو١َٔخ . ٚللاٌٍٛفو ثجبه٠ٌ ا

فٟ وزبة أػلرٗ ٌه م. ٠ٚغل اٌّززجغ  6391ٛو٠ك اٌزجبكي اٌؼٍّٟ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ اٌؼوالٟ ٚاٌفؤَٟ ػبَ 

 ) ٍَِخ ؽّٛهاثٟ ( . : اٌلوزٛهح ث١ٙغخ ف١ًٍ ثؼٕٛاْ 

ٌٗ ػٚبي      صبه زٙب ٚاؽزواِٙب ٣ٌألؼل٘ب ػٓ اٌؼًّ االوبك٠ّٟ ئال أْ فٖبٌٙب إٌج١ٍخ ِٚؾج إٔبة اٌفم١لح ِو

 ٙب ِٚؼبهفٙب ٚٛالثٙب . ئٚاػغبة اٌىض١و٠ٓ ِٓ ىِال بً ٚاٌزواس ، أوَجٙب اؽزواِ

 اندكتىرة نمياء أحمد جمال انديه انكيالوي :  

غلاك٠خ اٌٌّٛل ٚإٌْأح ٚاٌلهاٍخ ٚاٌضمبفخ اٌواؽٍخ اٌضبٌضخ فٟ ٘نا اٌزأث١ٓ ٟ٘ اٌلوزٛهح ١ٌّبء اٌى١الٟٔ اٌج      

ا٢صبه اٌغبِؼ١خ فٟ لَُ اٌلهاٍخ ٚاٌّزٍٛطخ ٚا٦ػلاك٠خ ٚإٌَٛاد االٌٚٝ ِٓ  االثزلائ١خاٌلهاٍخ ٚأِٚذ 

ٚاالٔضوٚثٌٛٛع١خ . ا٢صبه عبِؼخ ثغلاك . ٚاٌزؾمذ ِٓ ثؼل٘ب ثغبِؼخ وبِجوط ٦وّبي كهاٍزٙب فٟ  ا٢كاةثى١ٍخ 

. عبء مٌه فٟ ٚال ػٓ اٌطبلخ اٌجؾض١خ اٌىج١وح فٚؽت اٍزطالع  كٌ ٚلبوبْ ١ٌٍّبء ِٕٚن ٕغو ٍٕٙب موبًء 

ئم وبْ ِٓ هعبي اٍورٙب  ٚاالٔزّبء. ْٔأد فٟ ػبئٍخ لبكه٠خ و١ال١ٔخ إٌَت ػٕٙب ثؼل ٚفبرٙب اٌٖؾف اٌزٟ وزجذ

ثبْ اٌؼٙل اٌٍّىٟ فٟ اٌؼواق . ئفو٠ٓ ِٓ م٠ٚٙب ٠ّبهٍْٛ اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ آ٠ؼٍّْٛ فٟ اٌؾمً اٌلثٍِٛبٍٟ ٚ
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د ١ٌّبء ٚاٍؼخ ٚهثّب أٍٚغ ِّب ٠ؾمك ٌٙب ِؾ١طٙب االٍوٞ فٟ ثغلاك . ٌؾجٙب ٌٍؼٍُ ٌٍَٚفو اٌنٞ ٚوبٔذ ّٛٛؽب

 وبْ ٠ؼط١ٙب اٌّغبي االٍٚغ ٌٍزطٍغ ٚرؾم١ك اٌطّٛؽبد . 

اٌنٞ ٚعلد ف١ٗ  ل٠ٓ لل أوَجٙب ٕفخ اٌز١ّي اٌٍّؾٛظصبه ٚاٌفْٕٛ اٌمل٠ّخ اٌقبٕخ ثجالك اٌوافوبْ ؽجٙب ٣ٌ     

 .  ٙبٌزٙب

صبه فٟ عبِؼخ وبِجوط ٚؽٍٖذ ػٍٝ ّٙبكح ٌؼواق ػٕلِب أوٍّذ كهاٍزٙب ٣ٌػبكد ١ٌّبء اٌٝ ا    

. ٚاٌزواس ٠َٛ وبْ ِل٠و٘ب اٌؼبَ االٍزبم ٛٗ ثبلو ا٢صبه  ٘ب ث١ٙأح، ٚاٌزؾمذ ثؼل 6316ػبَ  اٌجىبٌٛه٠ًٛ

. ٚوبْ رً ا٢صبه  اٌزٕم١ت ػٓ ، ػٕلِب إٔجؾذ ػٚٛاً فٟ اؽلٜ ١٘ئبدبٌزٙب ؽمبً ٙٚػٕل٘ب ٚعلد ١ٌّبء 

اٌٚجبػٟ اٌٛالغ ٠ِٛٙب فٟ أٛواف ثغلاك ِىبٔٙب . ئم وْف إٌّمجْٛ اٌطجمبد اٌَى١ٕخ ٚأصبه٘ب اٌجبهىح ِضً 

١ٌّالك . اٌٛاػ َِّبه٠خ ١ٕ١ٛخ ٚأفزبَ اٍطٛا١ٔخ ؽغو٠خ ػبئلح اٌٝ اٌؼٖو اٌجبثٍٟ اٌمل٠ُ فٟ االٌف اٌضب١ٔخ لجً ا

ػوال١خ كفٍذ ١ِلاْ  اِوأٖوٛٔٙب أٚي ِٕٙب ٓ . االٚي ٠ى١الٟٔ ٠ِٛٙب أِوصبه٠خ ١ٌّبء اٌا٢ٚؽممذ ٘نٖ اٌزٕم١جبد 

الفزبَ االٍطٛا١ٔخ ؽلكد ٌٙب ِؼبٌُ اٌطو٠ك اال١ٍّب ٚ، . ٚصب١ٔبً أْ ِىزْفبد رً اٌٚجبػٟ ا٢صبهاٌزٕم١ت ػٓ 

 ٌٍزقٖٔ فٟ اٌفٓ اٌؼوالٟ اٌمل٠ُ . 

، ؽ١ش ٔمٍذ  6319ؽزٝ ػبَ  اٍزّو ػًّ ١ٌّبء فٟ اٌّزؾف اٌؼوالٟ ِل٠وحً ٌمَُ االهّبك اٌزوثٛٞ     

اٌؼواق ثؼل٘ب اٌٝ اٌٍّّىخ اٌّزؾلح ٌٍلهاٍخ فٟ عبِؼخ أكٔجوح ٌٍؾٖٛي  فلِبرٙب اٌٝ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚغبكهد

اٌؾغو و٠خ اٌّؼٌّٛخ ِٓ ؽغو اٌَز١زب٠ذ )ػٍٝ ّٙبكح اٌّبعَز١و ، ٚوبٔذ هٍبٌزٙب ػٓ االٚأٟ اٌؾغو٠خ اٌَِٛ

 اٌٖبثٟٛٔ( اٌنٞ وبْ االػزمبك ث١ٓ اٌّقز١ٖٓ أْ ِٕٛٛٗ ٘ٛ ٚاكٞ إٌَل . 

 ٥ٌفزبَثؼل أْ ؽٍٖذ ١ٌّبء ػٍٝ ّٙبكح اٌّبعَز١و اٌزؾمذ ثغبِؼخ ٌٕلْ ٌزلهً االٍب١ٌت اٌف١ٕخ      

ِطٍغ ؽ١برٙب زّبَ اٌنٞ ثلأرٗ ِٕن ٌؼٖو اٌجبثٍٟ اٌمل٠ُ ٚ٘ٛ مٌه اال٘االٍطٛا١ٔخ ٚاٌّْب٘ل اٌّؾفٛهح ػ١ٍٙب فٟ ا

. ٚوبٔذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِٖلهاً ِّٙبً  6311. ٚؽٍٖذ ػٍٝ ّٙبكح اٌلوزٛهاٖ فٟ ػبَ ا٢صبه اٌؼ١ٍّخ فٟ 

ثٍغزٙب االٔى١ٍي٠خ  6399ْٚٔود ٘نٖ االٛوٚؽخ ِإٍَخ ػ١ٍّخ ػبَ ، ٌلاهٍٟ ربه٠ـ اٌفٓ فٟ اٌؼواق اٌمل٠ُ 

 صبه٠خ اٌؼب١ٌّخ . ٚإٔجؾذ فٟ ِزٕبٚي اٌلاه١ٍٓ فٟ اٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ ٚاٌّإٍَبد اال

، ٚوٕذ ٚاؽلاً ِٓ اٌن٠ٓ ٍٔذ ا٢صبه ػوف ػٓ ١ٌّبء اٌى١الٟٔ ؽجٙب ٌَّبػلح االفو٠ٓ ٚال١ٍّب ٍٛجخ      

ٚثقبٍٕخ فٟ اٌزلل١ك اٌٍغٛٞ ٌفٖٛي االٛوٚؽخ . ، َِبػلرٙب ؽ١ّٕب وٕذ ٛبٌت كهاٍبد ػ١ٍب فٟ عبِؼخ ٌٕلْ 

 ٚاٌزواس اٌٝ اٌٍّّىخ اٌّزؾلح . ا٢صبه ١٘أح  وّب ٍّّذ َِبػلرٙب اٌؼوال١١ٓ ِٓ ٍٛجخ ِٚٛفل٠ٓ ِٓ لجً

فمل  6336ٍّّٚذ َِبػلرٙب ِىزجخ اٌّزؾف اٌؼوالٟ فٟ ٍٕٛاد اٌؾٖبه اٌغبئو ػٍٝ اٌؼواق ِٕن ٍٕخ      

ىٚكرٙب ثبٌىزت ٚاٌّغالد االصبه٠خ اٌزٟ ٍّّٙب اٌؾٖبه . ٌُٚ رزٛلف َِبػلرٙب ثً ٍبّ٘ذ فٟ ٛجغ ثؼ٘ 

 ٔبثٛ اٌزٟ وبٔذ اٌلوزٛهح ١ٌّبء رل٠و٘ب .  ؼوال١خ فٟ ِإٍَخاٌٛبه٠ؼ ا٤وٍبئً ٚاٌ
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اٌزؾمذ اٌلوزٛهح ١ٌّبء اٌى١الٟٔ ثٛىاهح اٌضمبفخ اٌؼوال١خ ٚػٍّذ فٟ اٌّزؾف  9113فٟ ٔٙب٠خ هث١غ      

اٌؼوالٟ ٚاٍزّود فٟ ر١ٛٛل اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزؾف اٌؼوالٟ ٚاٌّإٍَبد اٌجو٠طب١ٔخ اٌضمبف١خ ٚفٟ ِملِزٙب 

 اٌّزؾف اٌجو٠طبٟٔ . 

ٚٔمً عضّبٔٙب اٌٝ ثغلاك ، فٟ ػّبْ  9163وبْٔٛ اٌضبٟٔ  69ٛف١ذ اٌلوزٛهح ١ٌّبء ٕجبػ ٠َٛ اٌغّؼخ ر     

ٚعوٜ ر١ْغ هٍّٟ ٌٙب ِٓ لبػخ اٌزْو٠فبد فٟ اٌّزؾف اٌؼوالٟ ؽٚوٖ ٚى٠و اٌضمبفخ اٌؼوالٟ ٍٚف١و اٌٍّّىخ 

ٚاٌزواس . ا٢صبه ١٘أح  ٚعّغ ِٓ م٠ٚٙب ِٚٓ ِٛظفٟا٢صبه ْ إٟٚ ثغلاك ٚٚو١ً ٚىاهح اٌضمبفخ ٌْاٌّزؾلح ف

ٚٔمً عضّبٔٙب ٍِفٛف ثبٌؼٍُ اٌؼوالٟ اٌٝ ِمجوح االٍوح اٌى١ال١ٔخ اٌٛالؼخ ثغبٔت اٌؾٚوح اٌمبكه٠خ ؽ١ش ٚهٞ 

 عضّبٔٙب اٌضوٜ . 

اٌفم١لح ٕٚٚف هؽ١ٍٙب ثبٌقَبهح  9163وبْٔٛ اٌضبٟٔ  99ٔؼٝ هئ١ٌ عّٙٛه٠خ اٌؼواق ثوُ٘ ٕبٌؼ فٟ      

 ١خ ٚإٔلهد ِإٍَخ اٌّلٜ ػلكاً فبٕبً       . وّب ٔؼزٙب ثؼ٘ اٌٖؾف اٌؼوال اٌغ١َّخ اٌزٟ ؽٍذ ثبٌضمبفخ

ف١ٗ ّق١ٖبد ػوال١خ صمبف١خ ػٓ ْٔبٛ ٚاٌنٞ وزت  9163وبْٔٛ اٌضبٟٔ  36ػوال١ْٛ( اٌٖبكه ٠َٛ اٌق١ٌّ )

 اٌفم١لح اٌلوزٛهح ١ٌّبء اٌى١الٟٔ . 

 رحم هللا انفقيداث وأسكىهه فسيح جىاته وإوا هلل وإوا إنيه راجعىن .      
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Abstract  

This paper deals with the different forms of the nouns , singulars , 

duals and plurals in two languages of Arabs in (Arabica) , languages . which 

are Akkadian and Arabic a comparative study .                                         

This paper consists of three parts : first the rules of singularity of the 

noun starting with the definition of the vowels . The second deals with 

duality in Arabic and Akkadian . The third sheds light on plural noun in the 

both . depending on many examples in both languages concentrating on the 

changes that occurs 

 لخضالو

ٝطحجٚ اُط٤ج٤ٖ  آُخاُحٔد هلل زةِّ اُؼب٤ُٖٔ ، ٝاُظالح ٝاُسالّ ػ٠ِ س٤دٗب ٓحٔد ٝػ٠ِ 

اُطبٛس٣ٖ ، ٝثؼد كٜرٙ ٓحبُٝخ ٓزٞاػؼخ ك٢ ئهبٓخ دزاسخ ٓوبزٗخ رؼ٠٘ ثج٤بٕ أحٌبّ ئكساد االسْ أُؼزَ 

ُؼالهخ ، ُؼِّ٘ب ٝرض٤٘زٚ ٝعٔؼٚ ك٢ اُِـز٤ٖ األًد٣خ ٝاُؼسث٤خ ، ٓسزؼ٤٘٤ٖ ثبألٓضِخ ٝاُ٘ظٞص ذاد ا

ٌٗشق أٝعٚ اُزـ٤ّس اُظسك٢ اُر١ ٣طسأ ػ٠ِ ث٤٘خ اُِلظخ سٞاء ك٢ حبُخ ئكسادٛب أٝ رض٤٘زٜب أٝ عٔؼٜب   

، ٝهد اٗؼود ػ٠ِ صالصخ ٓحبٝز ، األٍٝ ك٢ ث٤بٕ أحٌبّ  ئكساد االسْ أُؼزَ ك٢ ٛبر٤ٖ اُِـز٤ٖ ، ٓجزدئ٤ٖ 

ض٤٘خ االسْ أُؼزَ ك٢ اُِـز٤ٖ األًد٣خ ٝاُؼسث٤خ ، ثزؼس٣ق أُؼزَ ٖٓ األسٔبء ، ُٝػ٢٘ أُحٞز اُضب٢ٗ ثز

ٝأخ٤ساً عبء أُحٞز اُضبُش ٤ُسِؾ اُؼٞء ػ٠ِ عٔغ االسْ أُؼزَ ك٢ ٛبر٤ٖ اُِـز٤ٖ ، ٝهد اٗسبم 

؛ أُ٘وٞص ٝأُوظٞز ٝأُٔدٝد ًالٓ٘ب ك٢ ٛرٙ أُحبٝز اُضالصخ ٝكن أهسبّ االسْ أُؼزَ ك٢ اُؼسث٤خ 

ضِخ ٝاُ٘ظٞص ذاد اُؼالهخ ٓغ اُٞهٞف ثدهخ ػ٠ِ ٓب ٣طسأ ػ٠ِ أُلسدح ػ٠ِ اُززب٢ُ ، ٓسزؼ٤٘٤ٖ ثبألٓ

     األًد٣خ ٖٓ رـ٤ّس ػ٘د رض٤٘زٜب ٝعٔؼٜب ، كؼالً ػٖ ث٤بٕ ؽج٤ؼخ ث٤٘زٜب ك٢ حبٍ ئكساداٛب . 

_____________________________________ 

–خ ٝاُغٔـغ كـ٢ اُِـزـ٤ٖ األًد٣ـخ ٝاُؼسث٤ـخ )*( أطَ اُجحش ٓسزَ ٖٓ أؽسٝحخ اُدًزٞزاٙ أُٞسٞٓخ ثـ)) افكـساد ٝاُزض٤٘ـ

 دزاسخ ٓوبزٗخ ( ُِطبُجخ زٝٗن ع٘د١ طجس١  . 
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 ئفراد االسن الوعحل :

٣ُؼّسف االسْ أُؼزَ ك٢ اُِـخ اُؼسث٤خ ، ثأُٗٚ اسْ ٓلسد آخسٙ حسف ػِخ ، ٗحٞ : ٝاد١، ٛدٟ ،  

س٘بء
(ٔ)

أٝ أُإٗضـخ أُ٘ز٤ٜـخ ثأحـد أحـسف ، ٣وبثِٚ ك٢ اُِـخ األًد٣خ األسٔبء ٝاُظلبد أُلـسدح أُـرًسح  

 u( ٝاُز٢ رزٞحد )ر٘دٓظ( ثحسًخ افػساة )اُ ، اَ ، اِ  i , ī , a , ā , uاُؼِخ ا٥ر٤خ : )اِ ، ١ ، اَ ، آ ، اُ 

, a , i  ٟ ، ( ُز٘زظ حسٝف اُؼِخ )ٝ ، ا ، ١û , â , î , ê ح٤ش رـِّت حسًخ افػساة ػِـ٠ اُحـسف )

أُؼزَ
(ٕ)

ٍّ االسْ أُؼز  َ ك٢ اُِـز٤ٖ األًد٣ـخ ٝاُؼسث٤ـخ ػِـ٠ أُلـسد ٝػـؼبً ثشـس٣طخ رغـسدٙ ػـٖ ، ٣ٝد

ُٞاحن اُزض٤٘خ ٝاُغٔغ
(ٖ)

 . 

 ٣ٌٕٝٞ االسْ أُؼزَ ك٢ اُِـخ اُؼسث٤خ ػ٠ِ صالصخ أهسبّ ، ٢ٛ : ٓ٘وٞص ، ٓوظٞز ، ٓٔدٝد . 

ي : ٛٞ اسْ ٓلسد ٓؼـسة آخـسُٙ ٣ـبء الشٓـخ أطـ٤ِخ ٌٓسـٞز ٓـب هجِٜـب ، ٓضـبٍ ذُـ الوفرد الوٌقىص : -ٔ

٢ ِٓ ٢، زا ِٓ زاِػ٢ ، هبِػ٢ ، ٓحب
(ٗ)

، ؿ٤س ٕٓ٘ٞ زكؼبً ، ٝٗظجبً ، ٝعساً ، رضجذ ٣بؤٙ ُلظبً ٝخطبً ئذا ًبٕ  

ٕ ، كــإ ٣ــبَءٙ رُحــرف زكؼــبً ٝعــساً ٝرجوــ٠ كــ٢ حبُــخ اُ٘ظــت ، ًٔــب كــ٢ األٓضِــخ ا٥ر٤ــخ : حٌــْ  ّٞ أٓــب ئذا ٗــ

٣ٖٞ: َٗـبَدٟ ٓ٘ـبد، ، أطــ٤ُذ ئُـ٠ اُوبػ٢ ثبُؼدٍ ، ٗصُذ اُٞاد١ ، ٗظسد ئ٠ُ اُساػـ٢ ، ٝكـ٢ حبُـخ اُز٘ـ

داع، ُِحن
(٘)

 . 

ّٕ ٗظ٤ـسٙ كـ٢ األًد٣ـخ أُلـسد أُ٘زٜـ٢   ٚ، ث٤ـبء كـا ب ًبٕ أُ٘وـٞص كـ٢ اُؼسث٤ـخ ٛـٞ ٓلـسد ٓ٘زـ ّٔ ُٝ

 ( ، ٓضبٍ ذُي : i , - ī-١  -اِ ، -ثحسف اُؼِخ )
 

 الوعًٌ حركة اإلعرا 
 (i-حرف العلة األخُر )

 الحرف الالجٌٍُ الحرف العربٍ

 (uكغ   )اُس

 ًسس٢

( ًُّسٞ-ًُسِّ  kussi-u > kussû اُ < 
(6)
 

) (aاُ٘ظت ) ًُّس٢َ -ًُسِّ  kussi-a > kussia اَ < 
(7)
 

) (iاُغس    ) ًُّس٢-ًُسِّ  kussi-i > kussî اِ < 

 

 الوعًٌ حركة اإلعرا 
 (ī-حرف العلة األخُر )

 الحرف الالجٌٍُ الحرف العربٍ

 (uاُسكغ    )

 كْ

 pī-u > pû اُ < ثٞ-ث٤)
(8)
 

 pī-a > pâ اَ < ثب-ث٤) (aاُ٘ظت  )

 pī-i > pî اِ < ث٢-ث٤) (iاُغس     )
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ٝالثد ٖٓ افشبزح ئ٠ُ إٔ االسْ أُلسد أُ٘ز٢ٜ ثحسف ػِخ ٓ٘دٓظ ٣زحٍٞ كـ٢ حـبٍ ُحـبم رـبء  

ِٚ ئ٠ُ حسف ػِخ ٓٔدٝد اُزأ٤ٗش ث
(9)

  : 

 الحرف الالجٌٍُ الحرف العربٍ الوعًٌ

 اُغصء اُسل٢ِ
 َشجَُء < َشج٢ِ

 َشج٤ِذُ 

šapliu > šaplî 

 šaplītu 
(10)
 

 ٓؼ٤ئخ
 خجَُء < خجِٞ

 خج٤ِذُ 

heliu > helû
 (11)  

helītu  

 

 ًٝرُي رجو٠ ٣بء أُ٘وٞص ك٢ اُِـخ اُؼسث٤خ ػ٘د رأ٤ٗضٚ ٓحسًخ ثبُلزحخ ، ٓضبٍ ذُي : هبػ٤َخ، سبػ٤َخ .

 د االســـــــْ ًٝٔضـــــــبٍ ػِـــــــ٠ االســـــــْ أُ٘وـــــــٞص كـــــــ٢ اُؼظـــــــٞز اُود٣ٔـــــــخ ٝأُزـــــــأخسح ٗـــــــٞز

َزثِئُ)))ْ( < َزثٞ)ّ( 
 (ٕٔ)

rabiu(m) > rab û(m) :ثٔؼ٠٘: )ػظ٤ْ( ك٢ حبالرٚ افػساث٤خ ًبكخ 

حاالت 

 اإلعرا 

آشىرٌ وسُط 

 )آشىرٌ حذَث(

أكذٌ قذَن ، بابلٍ قذَن ،  بابلٍ قذَن بابلٍ وسُط

 آشىرٌ قذَن 

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

 الحرف 

 الالجٌٍُ

 َزث٠ حبُخ اُسكغ

 )َزثٞ(

rabiu 

 

(rabû( 

 rabium َزثِئُْ rabûm َزثّٞ rabû َزثٞ
(13)
 

 rabiam َزثِئَْ rabiam َزثِئَْ rabâ َزثب rabia َزث٠ِ حبُخ اُ٘ظت

 rabîm َزث٤ْ rabîm َزث٤ْ rabî َزث٢ rabê َزث٠ حبُخ اُغس

 

 ألٓضِخ ػ٠ِ االسْ أُلسد أُ٘وٞص ك٢ اُ٘ظٞص أُسٔبز٣خ :ٖٝٓ ا

šumma   qutrinnu   ana   sī   šamši   iksurma   ana   halli   ba-ri-im   maqit 

(14)
 

 َهقِث   اِم-رِ -بَـُشنَّ   قُحِرىُّ   اَى   طٍ   َشوِش   َِكُظرَم   اَى   َخلِّ   

 ذخاى ًحى الشرق ئلً العّراف الوحفحض"الوعًٌ : "ئرا جبذدت )اًحشرت( ِحَزم ال
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الوفرررد الوقظررىر -ٕ
(ٔ٘)

زجــْذ :   ًُ ٛــٞ اســْ ٓلــسد ٓؼــسة آخــسُٙ أُــق الشٓــخ ال رزجؼٜــب ٛٔــصح ، ســٞاء  أ

ثظٞزح األُق ، ٗحٞ : ػظب ، هلب ، أّ ثظٞزح ا٤ُبء ، ٗحٞ : ٓٞس٠ ، ٓظطل٠
(ٔٙ)

 . 

 .خ ٝاُغٔغ ك٢ األًد٣خ ٝاُؼسث٤خ٤٘ٝٛٞ ٣دٍ ػ٠ِ أُلسد ٝػؼبً أ٣ؼبً ثؼد رغسدٙ ػٖ ُٞاحن اُزض 

( اُوظـ٤سح a-اَ  -٣ٝوبثَ أُلسد أُوظٞز ك٢ اُؼسث٤خ ، أُلـسد أُ٘زٜـ٢ ثحـسف اُؼِـخ األُـق ) 

 ك٢ األًد٣خ ، ٓضبٍ ذُي :

 الوعًٌ حركة اإلعرا 
 (a-حرف العلة األخُر )

 الحرف الالجٌٍُ الحرف العربٍ

 (uاُسكغ   )

 س٤بدح ، ُسالُخ

 pala-u > palû اُ < ٣َِٞ-٣ََِ)
(17)
 

 pala-a > palâ اَ < ٣اَل-٣ََِ) (aاُ٘ظت )

 pala-i > palî ا، < ٢َِ٣-٣ََِ) (iاُغس   )

 

( هظــ٤سح كــ٢ ثؼــغ i-اِ  -( كــ٢ األًد٣ــخ روِــت ٣ــبًء )a-اَ   -ٝٓــٖ أُالحــ  إٔ أُــق أُلــسد أُوظــٞز )

 اُظ٤ؾ ، ٗحٞ :

šada   ilī    ٍَشَذ اِل    šadi   ilī 
(18)   

 جبل اِلهة       َشِذ اِلٍ   

ٝٛرا ٓشبثٚ ُٔب ح٢ٌ ػٖ ثؼغ اُؼسة ٖٓ هِت أُق أُوظٞز أُلـسد ٣ـبًء ٝئدؿبٜٓـب كـ٢ ٣ـبء  

أُزٌِْ اُز٢ ٣ؼبف ئ٤ُٜب أُلسد ، كزوٍٞ ك٢ : ُٛدٟ ، ػ٘د ئػبكزٜب : ُٛد١َّ ، ثدالً ٖٓ ُٛدا١
(ٔ9)

 . 

ق شائـدح ، ٗحـٞ : سـٔبء ، طـحساء ، ٛٞ اسْ ٓلـسد ٓؼـسة آخـسٙ ٛٔـصح هجِٜـب أُـالوفرد الووذود :  -ٖ

ئٗشبء ، حٞزاء
(ٕٓ)

ٍّ ػ٠ِ أُلسد ٝػـؼبً ثؼـد رغـسدٙ ػـٖ ُٞاحـن  . ٝٛٞ ًسبثو٤ٚ ٖٓ األسٔبء أُؼزِخ ٣د

سـٔبء أُلـسدح اُزـ٢ ر٘زٜـ٢  اُزض٤٘خ ٝاُغٔغ ك٢ األًد٣خ ٝاُؼسث٤خ . ٝٗظ٤س أُلسد أُٔـدٝد كـ٢ األًد٣ـخ األ،

 ي :( ، ٓضبٍ ذāُ-اَ  -ثحسف اُؼِخ أُٔدٝد )

 الوعًٌ حركة اإلعرا 
 (a-حرف العلة األخُر )

 الحرف الالجٌٍُ الحرف العربٍ

 (uاُسكغ   )

 أ٤ٓس

 rubā-u >rubû اُ < ُزثٞ-ُزثب
(21)
 

 rubā-a >rubâ اَ < ُزثب-ُزثب (aاُ٘ظت )

 rubā-i >rube اِ < ُزث٠-ُزثب (iاُغس    )
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 ص أُسٔبز٣خ :ٖٝٓ األٓضِخ ػ٠ِ االسْ أُلسد أُٔدٝد ك٢ اُ٘ظٞ

ru-ba-a-am   ina   bītišu   qātum   ikaššassu 
(22)
 

 اَِى   بُحُِش   قاجُن   ََِكشَّسُّ    ام-ا-بَـ-رُ 

َِ َرَذ )أى( َأسرٍُ" أهُرا  الوعًٌ : "  فٍ بُح

( ػ٠ِ اُسؿْ ٖٓ أٜٗب ê-ٟ  -ٝٛرٙ األسٔبء أُلسدح ًض٤ساً ٓب رزحٍٞ ئ٠ُ ط٤ؾ ٓحددح ر٘ز٢ٜ ث)) 

(ā + iٌٞٗخ ٖٓ )اَ + اِ  ط٤ؾ صب٣ٞٗخ ٓ
(ٕٖ)

 ، ٓضبٍ ذُي : 

qāt   rubêm   imras 
(24)
 

 َِوَرص   ُرببنقات   

 "األهُرالوعًٌ : "هرضث َذ 

ٌٝٛرا ٣وِت حسف اُؼِخ ك٢ اُِـخ األًد٣خ ، ٣ٝوِت ك٢ اُِـخ اُؼسث٤خ أ٣ؼبً ئذ روِت اُـٞاٝ ٛٔـصح  

ٔبء ، ٝدػـبء ، أطـِٜٔب : سـٔبٝ ، ٝدػـبٝ ئذا ٝهؼذ ٓزطسكخ ثؼد أُق شائدح ًٔب ك٢ أُلسد أُٔدٝد : س

، ٝروِت ًرُي ا٤ُبء أُزطسكخ ٛٔصح ثؼد أُـق شائـدح ، ٗحـٞ : ث٘ـبء ، أطـِٜب : ث٘ـب١ ، ًٝـرُي ئذا رحـسى 

حسف اُؼِخ اُٞاٝ ثؼد كزح اُحسف اُسبثن ُٚ ، ًٔب ك٢ ُل  )َػَظب( أطِٚ )َػَظٞ(
(ٕ٘)

 . 

ثـ٤ٖ ٗحـبح اُؼسث٤ـخ كـ٢ عـٞاش هظـس  ًٝـرُي رحـرف أُٜـصح ٓـٖ أُلـسد أُٔـدٝد ، ئذ ال خـالف 

ٚ، ثـبألُق ، ُؼـسٝزح شـؼس٣خ ك٤وـبٍ كـ٢  أُٔدٝد ، أ١ ئحبُخ أُٔدٝد أُ٘ز٢ٜ ثبُٜٔصح ئُـ٠ ٓوظـٞز، ٓ٘زـ

اُجٌبء : اُجٌب
(ٕٙ)

 . 

 ( ، ٓضبٍ ذُي :uٝرز٤ٔص األًد٣خ دٕٝ اُؼسث٤خ ثبُٔؼزَ ا٥خس ثبُؼٔخ ) 

 (uحرف العلة األخُر ) الوعًٌ حركة اإلعرا 

 الحرف الالجٌٍُ العربٍ الحرف

 (uاُسكغ    )

 عجَ

 šadu-u > šadû اُ < َشدٝ-َشدُ 
(27)
 

 šadu-a > šadâ اَ < َشدا-َشدُ  (aاُ٘ظت  )

 šadu-i > šadî اِ < َشد١-َشدُ  (iاُغس    )
(28)
 

ٝثؼد ٓب ذًسٗبُٙ ٖٓ ئكساد االسْ أُ٘وٞص ٝأُوظٞز ٝأُٔدٝد الثد ٖٓ افشبزح ئ٠ُ إ االسـْ  

َ ٣حــزل  ؿبُجــبً ثحــسف اُؼِــخ كــ٢ اُِـزــ٤ٖ األًد٣ــخ ٝاُؼسث٤ــخ كــ٢ حــبٍ ئكــسادِٙ أُؼزــ
(ٕ9)

، ٝالســ٤ٔب هجــَ  

ــبُٔلسد ) ــ٤ٖ أُصزظــسر٤ٖ ث ــ٤ٖ k-ى   -( ٝ )š-ش   -اُالحوز ــ٢ اُِٜغز ــخ ٝك ــخ اُود٣ٔ ــخ األًد٣ ــ٢ اُِـ ( ك

اُجبث٤ِخ اُود٣ٔخ ٝا٥شٞز٣خ اُود٣ٔخ
(ٖٓ)

 ، ٓضبٍ ذُي ك٢ اُِـخ األًد٣خ اُود٣ٔخ: 
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 rīmuš رَُوش َُ هحبىب
(31)
 

 

 ٝك٢ اُِٜغخ اُجبث٤ِخ اُود٣ٔخ :

 awātak اواَجَك َكلَِوحُكَ 
(32)
 

 

 ثاًُا  ـ جثٌُة االسن الوعحل :

ِزدد ك٢ اُِـخ األًد٣خ أَسٔبء ٓؼزِخ ا٥خس ثظ٤ـخ أُض٠٘ ٌُٜٝ٘ب ٗبدزح عداً ، أَشبز ا٤ُٜب  ُٝ

٠ األسٔبء أُؼزِخ ٝر٘دٓظ ٓغ ػِّزٜب ، ( . ئذ رِحن الحوخ أُضHuehnergard٘اُجبحش )٤ٛٞٗس ًبزد   

١  -اِ/-( ، أَٝ ا٤ُبء أٝ ا٤ُبء أُٔدٝدح )ā-اَ  -( ، أَٝ األُق أُٔدٝدح )a-ا  -كزظٜس ٓؼزِخ ا٥خس ثبألُق )

-i/-ī( أٝ اُٞاٝ أٝ اُٞاٝ أُٔدٝدح ، )-/ُا-  ٝ-u/-ū)
 (ٖٖ)

 . 

 األًد٣خ :( ك٢ اُِـخ a-ا -ٖٝٓ األٓضِخ ػ٠ِ رض٤٘خ األسٔبء أُؼزِخ ث))

 

 الوفرد

( هع a-حرف العلة األخُر )

 الحقة الوثًٌ
 جثٌُحَ

حاالت 

الحرف  اإلعرا 

 الالجٌٍُ

 الحرف

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ
 الوعًٌ

šadû
(34)
 

 َشدٝ

 عجَ

šada- ān  َإ-َشد šadân
(35) ِٕ  َشدإ   اُسكغ عجال

šada- īn  َ٣ٖ-َشد šadîn َٖشد٣  ِٖ اُ٘ظت  عج٤ِْ

 ٝاُغس

 

ــــخ )  ــــدٓظ حــــسف اُؼِ ــــزظ )-a ا-ٌٝٛــــرا ٣ ــــخ ٤ُ٘ ــــد اُزض٤٘ ــــخ ػ٘ ــــ٢ األًد٣  ( زكؼــــبً ، ٝ-â ا-( ك

(- ١-î ٗظجبً ٝعساً ثزـ٤ِت ُٞاحن أُض٠٘ ػ٠ِ اُحسف أُؼزَ ، ٝٛٞ رـ٤ّس ٗظ٤ـسٙ ٓـب ٣حظـَ ُ ُـق )

ٝ ٣ـبًء ئذا اُز٢ ٣٘ز٢ٜ ثٜب االسْ أُوظٞز ك٢ اُِـخ اُؼسث٤ـخ ػ٘ـد رض٤٘زـٚ ئذ رـسد األُـق ئُـ٠ أطـِٜب ٝاٝاً أ

ًبٗذ صبُضخ أٝ روِت ٣بًء ئذا ًبٗذ زاثؼخ كٔب كٞم 
(ٖٙ )

 . ًٔب ك٢ األٓضِخ ا٥ر٤خ : 
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 عظىاىِ             

 عظا           

 عظىَيِ         

 فحُاِى                   

 فحً  

 فحُُيِ                   

 

 ُهْغَزََاىِ                   

 ُهْغَزي

 ُهْغَزَُيِ                   

 

ررررررْجَي   -ســــــجحبٗٚ ٝرؼــــــب٠ُ-اُشــــــٞاٛد اُوسآ٤ٗــــــخ ػِــــــ٠ ذُــــــي هــــــٍٞ هٝٓـــــٖ   َوَدَخررررررَل َهَعررررررَُ ال ِّ

 فَحََُاىِ 
(ٖ7)

( كـ٢ األًد٣ـخ كٜـ٢ ٝكـن ٓـب ٛـٞ ٓٞػـح  كـ٢ اُغـدٍٝ -ā اَ -، أٓب رض٤٘خ االسٔبء أُؼزِـخ ثـ)) 

 ا٥ر٢:

 

حاالت 

 اإلعرا 

 َِ  جثٌُح
( -āحرف العلة األخُر )

 هع الحقة الوثًٌ
 الوفرد

 الوعًٌ
الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

ِٕ  اُسكغ ٜسثب َٓ  / ِٕ ّسا َٔ mūsā-ān mūsû إ-ٓٞطب mūsân ٓٞطبٕ َٓ
(38)  

 ٓٞطٞ

َْٜسة َٓ ّس /  َٔ َٓ  

اُ٘ظت 

 ٝاُغس

ٜسث٤ْٖ ِ َٓ  / ِٖ ّس٣ْ َٔ  mūsā- īn ٣ٖ-ٓٞطب mūsîn ٓٞط٤ٖ َٓ

 

ٝد ، ٝحٌٔــٚ ك٤ٜــب اُ٘ظــس ئُــ٠ ٛٔصرــٚ كــإ ًبٗــذ ٝروبثِٜــب كــ٢ اُِـــخ اُؼسث٤ــخ رض٤٘ــخ االســْ أُٔــد

أط٤ِخ ثو٤ذ ػ٠ِ حبُٜب ، ٝئٕ ًبٗذ شائدح ُِزأ٤ٗش هِجذ ٝاٝاً ٓطِوبً ، ٝئٕ ًبٗـذ ٓجدُـخ ٓـٖ ٝاٝ أٝ ٣ـبء، 

عبش اُٞعٜبٕ ئثوبؤٛب أٝ هِجٜب ٝاٝاً صْ رصاد الحوخ اُزض٤٘خ 
(ٖ9 )

 ، ٓضبٍ ذُي :  
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 قَّراءاِى           

اء  قَرَّ

 قّراءَيِ                              

 ح ٌاواىِ                           

 ح ٌاء                            

ح ٌاوَيِ                                                 
(ٗٓ )

 

 ك اءَِي  -ك اءاِى        

 ك اء 

ك اوَيِ  -ك اواِى                                           
(ٗٔ)

 

 

ِٚ اُحــسف  ٝٓــٖ أُالحــ  إٔ حــسف اُؼِــخ كــ٢  األًد٣ــخ هــد ُدٓــظ ثالحوــخ أُض٘ــ٠ ٤ُ٘ــزظ ثؼــد دٓغــ

( كــ٢ حــبُز٢ اُ٘ظــت ٝاُغــس ثـِجــخ ُٞاحــن أُض٘ــ٠ ػِــ٠ اُحــسف -١î  -( كــ٢ حبُــخ اُسكــغ ، ٝ)-âا  -)

 أُؼزَ ا٥خس . أٓب ك٢ اُؼسث٤خ كإ اُزـ٤ساد رطسأ ػ٠ِ ٛٔصح االسْ أُٔدٝد ال ػ٠ِ الحوخ أُض٠٘ .

، ٖٝٓ صْ أُحوذ ثٜب الحوخ اُزض٤٘خ ٜٓ٘ب األُق ٝأُٜصح ػ٘د رض٤٘زٜب ،ٓب خال أزثؼخ أَسٔبء حركذ 

ــبُٞا  ــبهالء ، ػبشــٞزاء ، هسكظــبء(، كو ِٙ األســٔبء ، ٛــ٢ : )خ٘لســبء ، ث ِٕ ، ٝٛــر ــ٢ رض٤٘زٜــب : )خ٘لســب ك

 ِٕ (ثـبهال ِٕ ِٕ ، هسكظـب ، ػبشـٞزا
(ٕٗ )

ِٚ اله٤سـزَْٜ ،   ٝهـبض ذُـي اٌُٞك٤ـٕٞ ، ٝخـبُلْٜ اُجظـس٣ٕٞ ُٔصبُلزـ

ٔبػٚ ػٖ اُؼسة ُٝوِخ س
 (ٖٗ)

 . 

 ( ك٢ األًد٣خ ، ك٢ٜ ٓٞػحخ ك٢ اُغدٍٝ ا٥ر٢:- ١i/-ī -اِ/-آب رض٤٘خ األسٔبء أُؼزِخ ث))

حاالت 

 اإلعرا 

 جثٌُحَ

 

( ī /-i-حرف العلة األخُر )

 هع الحقة الوثًٌ
 الوفرد

 الوعًٌ
الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

bāri-ān bārû إ -ثبزِ  bārân ثبزإ ػّساكبٕ اُسكغ
(44)

  

 ثبزٝ

 ػّساف

 اُ٘ظت

 ٝاُغس

 bāri-īn ٣ٖ -ثبزِ  bārîn ثبز٣ٖ ػّساك٤ٖ

 

روبثِٜب ك٢ اُؼسث٤خ رض٤٘خ االسْ أُ٘وٞص ، ٝاُر١ ٣ُض٘ـ٠ ثص٣ـبدح الحوـخ اُزض٤٘ـخ ئ٤ُـٚ ٓجبشـسح كٜـٞ 

ثٔ٘صُخ االسْ اُظح٤ح ؛ ُرا رسد ئ٤ُٚ ٣بؤٙ ئذا ًبٗذ ٓحرٝكخ 
(ٗ٘)

 ٔب ك٢ رض٤٘خ : ، ً 



 أ.م.د.هعي َحًُ هحوذ العبادٌ           دراسة هقارًة ئفراد االسن الوعحل وجثٌُحَ وجوعَ فٍ اللغحُي األكذَة والعربُة

19 

 

 قاضُاِى                   

 قاع  

 قاضُُِي                            

 

 الذاعُاِى                   

 الذاعٍ          

 الذاعُُيِ                                                   

 

بً ٓـغ ٝزثٔب أُصجزذ ا٤ُـبء كـ٢ أُض٘ـ٠ ؛ ٓساػـبح ُحسًـخ اُحـسف اُسـبثن ُٜـب ، كٜـٞ ٌٓسـٞز دائٔـ

األُق ٝا٤ُبء ك٢ اُزض٤٘خ 
(ٗٙ)

 . 

ّٕ االسْ أُؼزَ ا٥خس ثب٤ُبء ) ( ك٢ األًد٣خ ٣وبثِٚ االسْ أُ٘وٞص أُ٘ز٢ٜ -ī-/iٌٝٛرا ٗالح  أَ

ثب٤ُبء أ٣َؼبً ك٢ اُؼسث٤خ ، ٓغ ؿِجخ ُٞاحن أُض٠٘ ك٢ األًد٣خ ػ٠ِ حسف اُؼِّخ ػ٘ـد رض٤٘ـخ االسـْ أُؼزـَ 

 ًٔب ذًسٗب آٗلبً . 

( كـ٢ -īnثـ٤ٖ اُِـزـ٤ٖ األًد٣ـخ ٝاُؼسث٤ـخ ك٤ٔـب ٣صـض اٗـدٓبط الحوـخ أُض٘ـ٠ ) ٝصٔخ شجٚ ٝاػح

( ٣وبثِٚ ك٢ اُؼسث٤خ ارظبٍ الحوـخ أُض٘ـ٠ -în( ٤ُظجحب )-iحبُز٢ اُ٘ظت ٝاُغس ثحسف اُؼِخ األخ٤س )

ّٕ ا٤ُبَء٣ٖ ُْ ٣دٓغب ك٢ حسف ٝاحد . -)  ٣ٖ( ك٢ حبُز٢ اُ٘ظت ٝاُغس ثبُٔ٘وٞص أُ٘ز٢ٜ ثب٤ُبء ئال أَ

( كٜـ٢ ٗـبدزح عـداً كـ٢ -ū- /uٝ   -اُ/-رض٤٘خ األَسٔبء أُؼزِخ ا٥خس ثبُٞاٝ ٝاُٞاٝ أُٔدٝدح ) أَٓب

 األًد٣خ ، ٝرصِٞ ٜٓ٘ب اُؼسث٤خ ، ٓضبٍ ذُي :

 

حاالت 

 اإلعرا 

 جثٌُحَ
( هع -ū-/uحرف العلة األخُر )

 الحقة الوثًٌ
 الوفرد

 الوعًٌ
الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

 الحرف

 الالجٌٍُ

šurbu-ān šurbû إ-ُشسثُ) šurbân ُشسثبٕ أػ٤ِبٕ اُسكغ
(47)  

 ُشسثٞ

 أػ٠ِ

اُ٘ظت 

 ٝاُغس
 šurbu-īn ٣ٖ-ُشسثُ) šurbîn ُشسث٤ٖ أػ٤٤ِٖ
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ّٕ الحوزــ٢ أُض٘ـ٠ )  ( ، هـد ُحوـذ ثأَســٔبء ٓؼزِـخ ا٥خــس -٣īnــٖ -( ، ٝ)-ānإَ -ٝٗصِـض ئُـ٠ أَ

ّٕ األٓضِـخ اُوٞاػد٣ـخ   u/- ū–ٝ-اُ/-( ، ٝ)-١ī -/ i -اِ/ -( ، ٝ)-āاَ -( ، ٝ)-aا -ث)) (  ٓغ افشبزح ئُـ٠ أ

 اُز٢ أَٝزدٗبٛب ، ال ٣شزسؽ  ٝزٝدٛب ك٢ اُ٘ظٞص أٌُزشلخ. 

 جوع االسن الوعحل :

( ٗظـجبً ٝعـساً االسـٔبء ٝاُظـلبد ٓؼزِـخ ī-١ -( زكؼـبً ، ٝ )ū- ٝ-رِحن الحوخ عٔـغ أُـرًس ) 

ِٙ اُالحوخ ٓغ األطَ  االخ٤ـس ٓـٖ االسـْ أُلـسد أُؼزـَا٥خس ، ٝردؿْ ٛر
(ٗ0)

، ٝكـ٢ ذُـي رلظـ٤َ ٝكـن 

ِٚ أُلسد ، كاذا ًبٕ ٛرا األطَ ) ِٚ ثالحوخ اُغٔغ a-ا -ٗٞع ٛرا األطَ اُر١ ٣٘ز٢ٜ ث ( أطجح ثؼد ئدؿبٓ

(- ٝ- û( ٝ ًزكؼب )- ١- î: ٗظجبً ٝعساً ، ُٝزٞػ٤ح ذُي ) 

 a'ū    û- حالة الرفع

 a'ī     î- حالحا الٌظب والجر

ُٕ -هد رٌٕٞ الحوخ عٔغ أُرًس ؽ٣ِٞخ )ٝ (  ُزظجح ثؼد ئدؿبّ حسف اُؼِخ اُصبص ānu/i-اَ

 ( ، ػ٠ِ اُ٘حٞ ا٥ر٢ :a-ا -( ٓغ األطَ أُؼزَ ث) )ā-اَ -ثالحوخ اُغٔغ )

 a'ānu / i  -ânu / i- حاالت الرفع والٌظب والجر

ُٕ  -١ ، -ٝ ، -) كبُٜ٘ب٣بد ٗذ ٗز٤غـخ افدؿـânu/i -û,- î-ا ّٞ -بّ )اُـدٓظ( اُحبطـَ ثـ٤ٖ )( رٌ

a'ānu/i( ، )-a'ī( ، )-a'ū: ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ، ٓضبٍ ذُي ، ) 

حاالت 

 اإلعرا 

 جوعـــــَ
( هع a-حرف العلة األخُر )

 الحقة الجوع
 الوفرد

 الوعًٌ
الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

 الحرف

 العربٍ

 الحرف

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

 اُسكغ

 ، َّ ًُ

 ٓغٔٞع

ِٞ ًَ  kalû   (َِ ًَ- ٝ kala- ū 

ِٞ ًَ kalû
(49)
 

٢ِ اُ٘ظت ٝاُغس ًَ kali  (َِ ًَ- ١ kala- ī 

اُسكغ ٝاُ٘ظت 

 ٝاُغس

 ُٕ َِ)  kalânu/i ًَال ًَ-  ُٕ -kalâ اَ

ānu/i
(50)
 

 

ٗظ٤س ذُي ك٢ اُؼسث٤خ ، األسٔبء أُؼزِخ ا٥خس ثبألُق )االسْ أُوظٞز( ، ٝاُر١ ٣غٔغ عٔؼـبً 

ِٚ ٝئثوبء اُلزحخ د٤ُالً ػ٤ِٜب هجـَ اُـٞاٝ أٝ ا٤ُـبء ٓر ِٙ ٓغ حرف أُل ًساً سبُٔبً ثاػبكخ الحوخ اُغٔغ ك٢ آخس

، ٓضبٍ ذُي
(٘ٔ)

 : 
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 األعلْىىَ      

 األعلً       

 األعلَُيَ                                    

 

 الُوْظطَفَْىىَ 

 الُوْظطَفًَ   

ُْيَ   الُوْظطَفَ

 

 الُوْرجََضىىَ 

 الُوْرجََضً   

 الُوْرجََضُيَ 

 

رررررحُْن  : -رؼـــــب٠ُ-ه ٝٓـــــٖ ذُـــــي هـــــٍٞ  ٌْ رررررحُْن األَْعلَرررررْىَى ئِْى ُك ًْ  َوال جَِهٌُرررررىا َوال جَْحَزًُرررررىا َوأَ

  ُهررْإِهٌُِيَ 
(ٕ٘)

، ًٝٔوبزٗــخ ثــ٤ٖ اُِـزــ٤ٖ األًد٣ــخ ٝاُؼسث٤ــخ ، ٣اُلحــ  اٗــُٚ كــ٢ األًد٣ــخ ٣حــدس دٓــظ ثــ٤ٖ  

( ٤ُُ٘زغب حسف ػِـخ ū , - ī , - ānu -( ٝػِخ اُالحوخ ) a-اُؼِز٤ٖ ٝٛٔب : ػِخ اُحسف أُؼزَ ا٥خس )

ِٚ ػ٠ِ الحوخ اُغٔغ ُزظجح )  ( ، ًـرُي اُحـبٍ كـ٢ اُؼسث٤ـخ ئذ û , - î , - ânu -ٓدٓظ ٓجو٤بً اُحسًخ ك٤

رٌٕٞ اُالحوخ أهٟٞ ٖٓ اُحسف أُؼزـَ اُـر١ ٣ُحـرف ػ٘ـد ئُحـبم الحوـخ اُغٔـغ ٣ُٝؼـٞع ػ٘ـُٚ ثبُلزحـخ 

 ػ٠ِ اُحسف اُسبثن ُالحوخ .

 األسـٔبء أُؼزِـخ ا٥خـس ثحـسف اُؼِـخ أُٔـدٝد األًد٣ـخ ٓـٖ  ًٔب ٣ظبؽ اُغٔغ أُرًس ك٢ اُِــخ 

ِٚ ثالحوخ اُغٔغ ػ٠ِ اُ٘حٞ ا٥ر٢ : ā-اَ -)  ( ٤ُظجح ٛرا األطَ أُؼزَ ثؼد دٓغ

 ā ' ū      û -  حالة الرفع 
(53)
 

 ā ' ī     ê - حالحا الٌظب والجر

 ā ' ānu / i     ânu / i - حاالت الرفع والٌظب والجر

 

 ( ٝ ā'ū-( رٌٞٗـذ ٗز٤غـخ افدؿـبّ )اُـدٓظ( اُحبطـَ ثـ٤ٖ )û , - ê , -ânu / i-كبُٜ٘ب٣ـبد )

(-ā'ī( ٝ )-ā ' ānu / i: ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ، ٓضبٍ ذُي ) 
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 حاالت اإلعرا 

 جوعــــَ
 حرف العلة األخُر 

(-āهع الحقة الجوع ) 
 الوفرد

 الوعًٌ
الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

رف الح

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

 اُسكغ

 سٔبء

 šamā-ū ٝ -َشٔب  šamû َشٔٞ

šamû َشٔٞ
(54)
 

 اُ٘ظت ٝاُغس
 šamê َش٢ٔ

(55)
 šamā-ī ١ -َشٔب  

 

( ػِــ٠ ā ' ī(ٝ )-ā ' ū-( عبءرــب ٗز٤غــخ االخزــصاٍ ُــ) )û ,-ê -ٝثــرُي ٣ٌٔ٘٘ــب اُوــٍٞ ئٕ ) 

اُزٞا٢ُ
(٘ٙ)

خ اُغٔغ أُرًس ٖٓ األسٔبء أُؼزِخ ا٥خـس ثـبألُق ٝأُٜـصح . ٝٗظ٤س ذُي ك٢ اُؼسث٤خ ط٤بؿ

َ، ، أٝ شائـدح  ِٚ كـإ ًبٗـذ أُٜـصح ثـدالً ٓـٖ أطـ )االسْ أُٔدٝد( ، كاذا ُعٔغ أُٔـدٝد ٗظسٗـب ئُـ٠ ٛٔصرـ

ِٚ ٝعٜبٕ : ئثوبء أُٜصح ، ٝئثداُٜب ٝاٝاً ، ٓضبٍ ذُي : -ُإلُحبم   عبش ك٤

 ِكَ اُؤوَى و ِكَ اُووَى   

 ِك اء              

 وِك ائَُي وِك اوَيَ   

 

 ٝئٕ ًبٗذ أُٜصح أط٤ِخ ٝعت ئثوبؤٛب ، ٓضبٍ ذُي :

اء  اُؤوَى  قُرَّ  قُّرائُيَ  -قُرَّ

بٌّائَُي  –بٌََّاُؤوَى  بٌََّاء 
(٘7)

 

ٖٝٓ خـالٍ أُوبزٗـخ ثـ٤ٖ اُِـزـ٤ٖ ا٥ًد٣ـخ ٝاُؼسث٤ـخ ، ٗالحـ  إٔ ٛ٘ـبى ٗٞػـبً ٓـٖ اُزشـبثٚ ثـ٤ٖ  

( ٝالحوــخ اُغٔــغ ُزجوــ٠ اُحسًــخ ػِــ٠ ā-األًد٣ــخ رــدٓظ ثــ٤ٖ اُحــسف أُؼزــَ )اُِـزــ٤ٖ كٌٔــب ذًسٗــب كــإ 

اُالحوخ ئال اُٗٚ ك٢ اُؼسث٤خ حدس ٗٞع ٓـٖ اُزـ٤٤ـس ثاثـداٍ اُحـسف أُؼزـَ ٝاٝاً أٝ ئثوـبء أُٜـصح أُجدُـخ 

 ػٖ أطَ .

ب األسٔبء أُؼزِخ ا٥خس ثب٤ُبء أٝ ا٤ُبء أُٔدٝدح ) ّٓ ٤ظـجح آخسٛـب ثؼـد ( ك٢ اُِــخ األًد٣ـخ كi/-ī-١ -اِ/-أ

ِٚ ثالحوخ اُغٔغ ػ٠ِ اُ٘حٞ ا٥ر٢ :  ئدؿبٓ

 i / - ī ' ū   û- حالة الرفع
(58)
 

 i / - ī ' ī   î- حالحا الٌظب والجر

 i / - ī ' ānu / i   ânu / i- حاالت الرفع والٌظب والجر
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 ٓضبٍ ذُي :

حاالت 

 اإلعرا 

 جوعــــَ
( i/-ī-حرف العلة األخُر )

 هع الحقة الجوع
 الوفرد

 الوعًٌ
الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

 اُسكغ

بُٕٞ ّٔ  ح

 nāši-ū ٝ-ٗبش)ِ  nāšû ٗبشٞ

nāšû ٗبشٞ
(59)
 

 nāši-ī ١-ٗبش)ِ  nāšê ٗبش٢ اُ٘ظت ٝاُغس

اُسكغ 

ٝاُ٘ظت 

 ٝاُغس

 ُٕ ُٕ -ٗبِش) nāšânu/i ٗبشب  nāši-ānu/i اَ

  

روبثِٚ ك٢ اُِـخ اُؼسث٤خ ط٤بؿخ اُغٔغ أُرًس ٓـٖ أُؼزـَ ا٥خـس ثب٤ُـبء )االسـْ أُ٘وـٞص( ، ئذ ٣ُظـبؽ 

ِٙ ُٔ٘بســجخ ٣ــبء  ثحـرف ٣ــبء أُ٘وـٞص ٝػــْ اُحــسف اُـر١ هجــَ ا٤ُــبء ُٔ٘بسـجخ ٝاٝ اُغٔــغ زكؼــبً ، ًٝسـس

ِٙ ، ٓضبٍ ذُي :  اُغٔغ ٗظجبً ٝعساً ؛ ػٞػبً ػٖ اٌُسسح اُز٢ ًبٗذ ك٢ حبُخ ئكساد

 الهاُدوىَ 

الهاِدٌ
 

الهاِدَيَ 
(ٙٓ) 

 الوحاُهىىَ 

 الوحاِهٍ         

 الوحاِهُيَ 

 الُو حَكفىىَ  

 الو حكفٍِ        

 الُو حَكفُيَ  

 

ّٕ اُِـز٤ٖ رزشبثٜبٕ ٖٓ ح٤ش اخزلبء اُحسف أُؼزَ ) ( ، ػٖ ī-ًٝٔوبزٗخ ث٤ٖ األًد٣خ ٝاُؼسث٤خ ٗالح  أَ

ُحسًـخ ػِـ٠ اُالحوـخ ، ٝحركـٚ كـ٢ اُؼسث٤ـخ ٝاُزؼـ٣ٞغ ؽس٣ن دٓغٚ ك٢ األًد٣خ ثالحوخ اُغٔـغ ُزجوـ٠ ا

 ػُ٘ٚ ثؼْ اُحسف اُر١ هجِٚ ػ٘د اُغٔغ ثبُٞاٝ ٝثٌسس اُحسف اُر١ هجِٚ ػ٘د اُغٔغ ثب٤ُبء .
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( رِحـن ثٜـب الحوـخ اُغٔـغ أُـرًس u/-ū-ٝ -اُ/-ًٔب ٝعدد ك٢ األًد٣خ أسٔبء ٓؼزِـخ ا٥خـس ثـ)) 

( زكؼـبً ٝٗظـجبً ٝعـساً ، ân-إ -( ٗظـجبً ٝعـساً ٝ )î-١ -( زكؼـبً ٝ)û-ٝ -اُز٢ رظجح ٗز٤غـخ االدؿـبّ )

 ُٝزٞػ٤ح ذُي :

 u /- ū ' ū   û- حالة الرفع

 u /- ū ' ī  î- حالحا الٌظب والجر

 u /- ū' ānu /i  ânu /i- حاالت الرفع والٌظب والجر

 

 ٓضبٍ ذُي :

حاالت 

 االعرا 

 جوعــــَ
( u/-ū-حرف العلة األخُر )

 هع الحقة الجوع
 فردالو

 الوعًٌ
الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

 الحرف

 الالجٌٍُ

الحرف 

 العربٍ

الحرف 

 الالجٌٍُ

 اُسكغ

 عجبٍ

 šadû َشدٝ
(61)
  šadu -ū ٝ -َشُد  

 šadû َشدٝ
 šadu-ī ١ -َشُد  šadê َشد١ اُ٘ظت ٝاُغس

اُسكغ ٝاُ٘ظت 

 ٝاُغس

 ُٕ ُٕ  -َشُد  šadânu/i َشدا  šadu-ānu/i اَ

 

ٖٝٓ أُؼِّٞ إٔ اُؼسث٤خ رصِٞ ٖٓ األسٔبء أُؼزِخ ثبُٞاٝ ، ٝٓب أصـس ٓـٖ ذُـي كٜـٞ ؿ٤ـس ػسثـ٢  

ًِلظ٢ : سٔ٘دٝ ٝهٔ٘دٝ
(ٕٙ)

. 
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 الهىاهش

                                           

 85، ص 8جـ ،  1008، بيروت 8ط، المعجـ المفصؿ في عمـو المغة العربية محمد التونجي وراجي األسمر ،  (8)
 . 187ص ،ـ 8711الصرؼ الواضح ، بغداد  النايمة ، عبد الجبار  عمواف ؛ 

(
2
)Caldwell , A. , Oswalt , N . Sheehan , F . X., An Akkadian  Grammar , )AAKKG(, A 

Translation of Riemschneider's  Lehrbuch des  Akkadischen ,5thED,USA, 1978p 

24- Ungnad , A ., Akkadian Grammar )AKKG( , 5th Ed, Translated by : Harry , A. , 

Hoffner , Jr. , 1992 .p.49 32- Lipin  , L . A. , The Akkadian Language ) AKKL(, 

Moscow , 1973 .p.82 ؛ Delitzsch , F , Assyrian Grammar , Translated from the 

German by Kennedy , A.B.D , Berlin , 1889 .p . 182؛ 
 . 885، صـ1008الموصؿ ،ينظر كذلؾ : عامر سميماف ، المغة األكدية ، 

ترد الصيغ غير المتوافقة في المغة األكدية القديمة وجزئيًا في المهجة البابمية القديمة وفي المهجػة اشوػورية، ملػاؿ  
 ذلؾ :

 ، ينظر:  êšam   ā'īšamو سماوات     warkiuفي اشوورية     ûark  uurkiالحقًا  
AKKG , P. 49 ; 

لمهجػػػة اشوػػػورية الحديلػػة  ، نػػػدوت األصػػػؿ الموػػػترؾ لمغػػػات ينظػػر كػػػذلؾ : عمػػػي ياسػػػيف الجبػػوري ،  بعػػػض  صػػػائص ا
 . 88، ص 8777العراقية القديمة ، بغداد ، 

(
3
)Huehnergard , J. A Grammar of Akkadian )GAKK( , Atlanta , 1998 . 

؛ احمػػد  97-98، ص 8718أبػػو عمػػي الفارسػػي ، التكممػػة ، تحقيػػؽ : الػػدكتور كػػاظـ بحػػر المرجػػاف ، موصػػؿ ،  (5)
 8عمػػػدت الصػػػرؼ ،ط؛ كمػػػاؿ ابػػػرا يـ ،  77، ص ، 8775وػػػذا العػػػرؼ فػػػي فػػػف الصػػػرؼ ، مصػػػر حمػػػ وي ، ال

 . 888، ص(  ،بغداد ، )د.ت

؛ عمػي  18-10، ص 8718أبو الفتح علمػاف بػف جنػي ، الممػ  فػي العربيػة ، تحقيػؽ: حامػد المػؤمف ، بيػروت ،  (8)
 . 87-88عمـ الصرؼ ، بغداد ، د.ت ، صجابر المنصوري وع ء الديف  اوـ ال فاجي ، محاضرات في 

 
(
6
)-Oppenheim , A . L. , and Others , The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of 

the University of Chicago )CAD( , Chicago , 1956 ff . CAD , K, P. 587 : b ; 2-

 Black, J. , George , A. , Postgate , J.N., A Concise  Dictionary of  Akkadian , 2nd 

ed .)CDA(, Wiesbaden , 2000 .   P. 170 : a . 

( فػي حالػة النصػل الػذي بػدأ أصػً  فػي البابميػة القديمػة و ػي a( مػ  حػرؼ العمػة )iال يدمج حػرؼ العمػة األ يػر ) (9)
 ، ينظر: kussâ( كما في ُكّسا âصيغة مستعممة في البابمية القديمة ، وتصبح )

 ِِAKKG , P. 49 ; GAKK , P. 607 . 

(
8
) CDA , P. 277 : a ; 

 : أ . 585ص ، 1080، أبو ظبي ، 8العربية ،ط  –المغة األكدية ينظر كذلؾ : عمي ياسيف الجبوري ، قاموس 
 ورد فػػػػػػػػػػػػػي أ تػػػػػػػػػػػػػاـ ممػػػػػػػػػػػػػوؾ الدولػػػػػػػػػػػػػة اشوػػػػػػػػػػػػػورية الوسػػػػػػػػػػػػػيطة أملمػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػف المفػػػػػػػػػػػػػرد المنقػػػػػػػػػػػػػوص ، منهػػػػػػػػػػػػػا :  

 ( بمعنػػػػػػػػػػػػػػػ  : حػػػػػػػػػػػػػػػػّد ، و mi-is-riِر  -ِاسػػػػػػػػػػػػػػػػ-: ُسػػػػػػػػػػػػػػػػمطة ، و )ِمػػػػػػػػػػػػػػػػ( بمعنػػػػػػػػػػػػػػػ  ki-is-riِر  -ِاسػػػػػػػػػػػػػػػػ-)ِكػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( بمعن : أوؿ مولود)بكر(، ينظر:bu-kur-tiِت  -ُكر-( بمعن : مناـ، و)ُبػni-mat-tiِت  -َمتػ-)نِػ

 Seidmann , J. , Die Inschriften Adadnirâris II , Vol. 9/ 3 ,  Germany , 1972 .  P. 50 . 

(
9
) AAKKG , P. 27 ; GAKK , P. 7-8 . 

(
10

) CAD , Š/I , P. 467 : b . 
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اف  ػػذِ  الكممػػة تقابػػؿ فػػي لفظهػػا ومعنا ػػا كممػػة )أسػػفؿ( فػػي العربيػػة ، وذلػػؾ بعػػد التغيػػرات الصػػوتية ، حيػػ  إف حػػرؼ 
( فػي األكديػة يقابػؿ حػرؼ p( في األكدية يقابؿ حرؼ )السػيف( فػي العربيػة غالبػًا ، وكػذلؾ حػرؼ البػاء )šالويف )

 العربية .)الفاء( في 
(
11

) CAD , H , P. 169 : a ; AHw , A-L , P. 339 : b ; CDA , P. 113 : b . 
(
12

) CAD , R , P. 26 : b ; CDA , P. 294 : b . 

(
13

) GAG , Para , P. 4 ; AKKG , Para , P. 139 . 

(
14

) CAD , B , P. 122 : b . 

ور قياسي يصاغ وفؽ أوزاف معمومة ، نحو : َحَوى ، يأتي المفرد المقصور في العربية عم  نوعيف ،  ما : مقص (88)
وِرَضػػا ، وِحمَػػ  ، واش ػػر مقصػػور سػػماعي ، نحػػو : الحجػػا ، والسػػنا ، واللػػرى ، ينظػػر: أبػػو عبػػد ا  بػػدر الػػديف 
محمػػد بػػف محمػػد بػػف مالػػؾ صػػاحل األلفيػػة ، وػػرح ابػػف النػػاظـ ، تحقيػػؽ : الػػدكتور عبػػد الحميػػد السػػيد محمػػد عبػػد 

 ،  5؛ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽ ، ج 970-987، د.ت ، ص الحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروت
 . 878-871؛ محمد الطنطاوي ، مصدر سابؽ ، ص ص  701 - 707ص ص 

؛ عمػػي بػػف محمػػد الصػػباف ،  817، ص 8، جالكتػػال ، تػػح : عبػػد السػػ ـ  ػػاروف ، بيػػروت ، )د.ت( ( سػػيبوي، ، 87)
 ألفيػػػػػػة ابػػػػػػف مالػػػػػػؾ ، القػػػػػػا رت ، د.ت ،  حاوػػػػػػية الصػػػػػػباف عمػػػػػػ  وػػػػػػرح األوػػػػػػموني ل لفيػػػػػػة: مػػػػػػنهج السػػػػػػالؾ إلػػػػػػ 

 . 887 - 807ص ص 
(
17

) CAD , P , P. 70 : b ; 

 : ل . 581ينظر كذلؾ: عمي ياسيف الجبوري ، قاموس ... ، مصدر سابؽ ، ص

(
18

) GAKK , P. 61 ; caplice ,R , lntroduction To Akkadian ( IAKK) Rome ,1988 , P. 18 . 

-708، ص 5، جالنحػػو الػػوافي ، القػػا رت ، د.ت ؛ عبػػاس حسػػف ،  585، ص 8سػػيبوي، ، مصػػدر سػػابؽ ، ج (87)
707 . 

 808، ص 5، ج 10،ط 8710ورح ابف عقيؿ عم  ألفية ابػف مالػؾ ، مكتبػة دار التػرا  ، القػا رت ابف عقيؿ ،  (10)
،  8799،  1؛ عبػػػػد الػػػػرحمف جػػػػ ؿ الػػػػديف السػػػػيوطي ، الفرائػػػػد الجديػػػػدت ، تحقيػػػػؽ : عبػػػػد الكػػػػريـ المػػػػدرس ، ج

 . 788 - 780ص،  5؛ عباس حسف ، مصدر سابؽ، ج 187ص
عطػػاء ، وُعػػَواء .   و ػػو فػػي العربيػػة عمػػ  نػػوعيف  مػػا : )قياسػػي يصػػاغ وفػػؽ أوزاف معروفػػة ، نحػػو : انطػػواء ، وا 

 والنوع اش ر منُ،  و السماعي ومّد  مقصور عم  المسموع مف العرل ، نحو السَّناء واللراء والكبرياء( .
(
21

) IAKK , P. 13 ; CAD , R , P. 395 : b ; CDA , P. 306 : b . 

(
22

) CAD , R , P. 398 : a . 

(
23

) GAKK , P. 61 ; IAKK , P. 18 . 

(
24

) GAKK , P. 58 . 

 . 189، ص 5( سيبوي،  ، مصدر سابؽ ، ج18)
يف والكػوفييف ، أبو البركات عبد الرحمف بف محمد األنباري ، اإلنصاؼ في مسائؿ ال  ؼ بيف النحػوييف البصػري( 17)

 . 958، ص 8778، القا رت ،  5، ط 1تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، ج
(
27

) GAG , P. 106 ; GAG , Para , P. 4 ; CAD , Š/I , P. 49 : b ; CDA , P. 345 : a . 

 . GAG , Para , P. 4          ( ، ينظر:šadêmوتظهر في المهجة اشوورية القديمة بصيغة )َودبـ   (11)

(
29

) IAKK , P. 18 . 

(
30

) GAG , P. 106 . 

ـُ   (88)  . CDA , P. 305 : a      ( ، ينظر:rīmuمف المصدر )ري

 ( ، ينظر:amatu / awātu( مف المصدر )اَمُت / اوَاُت  81)
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CAD , A/II , P. 29 : a / 523 : a . 

(
33

) GAKK , P.607 . 

(
34

) CAD , Š/I , P. 49 : b ; CDA , P. 345 : a 

(
35

) GAKK, P.607. 

؛ صػػبيح  50، ص8، جبيػػروت )د.ت(  –عػػالـ الكتػػل  محمػػد عبػػد ال ػػالؽ عظيمػػة. تػػح :( المبَّػػرد ، المقتضػػل ، 87)
 .78ص،  8ج،  ـ8771طرابمس ، 8 داية السالؾ إل  ألفية ابف مالؾ  ،طالتميمي ، 

 مف سورت يوسؼ .  87( اشية 89)
تلنيتها فهي مبنية عم  السماع عف العرل ، ملاؿ ذلؾ : مذرواِف )طرفػا لمة ألفاظ عربية  رجت عف  ذِ  القاعدت عند 

 . 808، ص 1اإلليتيف( ، و و ملن  ال مفرد ل، ، ينظر : سيبوي، ، مصدر سابؽ ، ج
(
38

) CAD, M/II, P. 247 : a ; CDA , P. 220 : b ; 

 : ل . 877مصدر سابؽ ، ص... ، ينظر كذلؾ : عمي ياسيف الجبوري ، قاموس 
؛  880، ص5ج،  ـ 1008، بيروت ، 8ورح المفّصؿ لمزم وري ، تح : د. إميؿ بدي  يعقول ،طابف يعيش ،  (87)

 . 77، ص8صبيح التميمي ، مصدر سابؽ ، ج
( لمة لهجة عربية فصػيحة تنقمػل فيهػا  مػزت المػدود المزيػدت لمتأنيػ  عنػد التلنيػة إلػ  يػاءو مطمقػًا ، و ػي لهجػة قبيمػة 50)

الرضػي عمػ  وػرح االسػتراباذي ، محمد بػف الحسػف ينظر: رضي الديف ، حسناييِف -: حسنايافِ بني فزارت فيقولوف 
، 8797بغػػػػداد ، ، هجػػػػات العربيػػػػة القديمػػػػة م؛ داؤد سػػػػمـو ، دراسػػػػة ال 877، مصػػػػر ، د.ت ، ص1ج الكافيػػػػة ،

 .87ص
 . 77، ص8( صبيح التميمي ، مصدر سابؽ ، ج58)
؛  57، ص1، جـ  8790ريؼ ، تػح: د. ف ػري الػديف قبػاوت ، حمػل ،الممتػ  فػي التصػ، االوػبيمي ( ابف عصفور 51)

أوضػػح المسػػالؾ إلػػ  ألفيػػة ابػػف مالػػؾ، تػػح : محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ، بيػػروت ، ابػػف  وػػاـ االنصػػاري ، 
 . 151، ص8، ج 8777

، ، )د.ت( مصػر – المكتبة التوفيقية،  عبد الحميد  نداوي تح:،  م  الهوام  في ورح جم  الجوام ( السيوطي ، 58)
 . 857، ص 8ج

(
44

) CAD , B , P. 121 : a ; CDA , P. 39 : b . 

 .  157، ص 8؛ ابف  واـ األنصاري ، مصدر سابؽ ، ج 87، ص 8د ، المقتضل ، مصدر سابؽ ، ج( المبرّ 58)
وػػرؼ ، ، النجػػؼ األ 1الػػدكتور عبػػد الحسػػيف الفتمػػي ، ج: السػػراج ، األصػػوؿ فػػي النحػػو ، تحقيػػؽ بػػف ( أبػػو بكػػر 57)

 . 51، ص 8798
(
47

) CAD , Š/III , P. 341 : a  

،  ي : عظيـ جػدًا ، أعمػ   عدت معافو جاءت المفردت ب، لذا يؿ ضالمفردت عم  صفة التفَأّوؿ ( في šحرؼ الويف )يدّؿ 
 ينظر:، ( بمعن  : عظيـ rabûبو . والمفردت موتقة مف المصدر ) رَ  ، قيادت ممكية

CAD , R , P. 26 : b . 

(
48

) GAKK , P. 58 ; AAKKG , P. 34 . 

(
49

) CDA , P. 143 : a . 

 ممفردت العربية )ُكّؿ( .لالمفردت موابهة في لفظها ومعنا ا   ذ ِ 
سماء المعتمة اش ػر ( وبقية األa-( م  االسـ المعتؿ اش ر بػ )ānu / i -الحقة جم  المذكر الطويمة ) تاستعمم (80)

بعػد أسػماء معتمػة  ( مف استعماؿ الحقة الجم  الطويمة أيضاً Von Sodenني )عم  ما ذكر  الباح  االلما قياساً 
 . GAG , P. 103                  ينظر : ،( a-اش ر بػ )



2ٕٔٓ/  ٗهجلة آثار الرافذَي /  الوجلذ     
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عمػػػػي جػػػػابر المنصػػػػوري وعػػػػ ء الػػػػديف  اوػػػػـ ال فػػػػاجي ، ؛  878-870، ص 8، مصػػػػدر سػػػػابؽ ، ج ( سػػػػيبوي،88)
 . 71-78، ص محاضرات في عمـ الصرؼ ، بغداد ) د.ت( 

 مف سورت آؿ عمراف . 887( اشية 81)
(
53

) GAKK , P. 198 ; AKKG , P. 49 . 

(
54

) GAG , P. 93 ; CDA , P. 354 : a . 

( šamûmصػػيغة )َوػػمـو بالبابميػػة القديمػػة المهجػػة فػػي ظهػػرت ( šamā' ū( مػػف )َوػػمأو  šamûإف صػػيغة )َوػػمو 
 ة )َوػػػػػػػػػػػمامو   َوػػػػػػػػػػػماووالبابميػػػػػػػػػػػة الحديلػػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػػيغالمهجػػػػػػػػػػػة ظهػػػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػػػي لكنهػػػػػػػػػػػا  )مطػػػػػػػػػػػر( ،   :عنػػػػػػػػػػػبم
 šamāwū šamāmū > : في الوعر ، ينظر ) 

GAG , P. 93 ; AKKG , P. 46 ; 

 . 88ص ـ،1007قواعد المغة األكدية ، دموؽ ،ينظر كذلؾ : فوزي رويد ، 
 .عربية ( في األكدية تقابمها )السيف( في الš، سوى أّف الويف )العربية قريبة في لفظها مف المفردت المفردت األكدية  فّ إ
 ( في المهجة اشوورية أيضًا ، ينظر :ā-ī( بدمج )êظهرت الحقة جم  المذكر بصيغة )ى   (88)

AKKG , P . 49 . 

(
56

) GAKK , P. 198 . 

الصيغ اإلفرادية العربية نوػأتها وتطور ػا ، ؛ محمد سعود المعيني ،  807، ص 5ابف عقيؿ ، مصدر سابؽ ، ج (89)
 . 185مة ، مصدر سابؽ ، ص؛ الناي 877، صـ 8711البصرت ،

(
58

) GAKK , P. 607 . 

(
59

) CAD , N/II , P. 112 : b ; CDA , P. 246 : b . 

 . 188-180؛ النايمة ، مصدر سابؽ ، ص 588-585، ص 8، مصدر سابؽ ، ج ،( سيبوي70)

(
61

) GAG , Para , P. 4 . 

 . 18، ص 8ابف عقيؿ ، مصدر سابؽ ، ج (71)
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