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 بسم هللا الرحمً الرحيم

 اإلجراءاث التفصيليت للتحليل التقابليهن تابع/ 
ا
ً
 (1)؟/ الكلماتهظامين للمفرداتكيف هقارن بين  -ثالث

ؾ  ددالغ ددل لللددال ذك لبلددظللللددلللتؾددالكلمة ددال صددظشلكللغددظ لكلةلددلللاددول ددعلكلةلددظ لغةل  

 . ك ملفر  ةكلكلمة ظ ل غلكمنل غنلنغظ لمؾينللغكذلكل غنل ة ظ للغمض ليظ لم ؾا ة

هددددولؽ ددددظزةلؽددددنلزمددددسللكدددديئللحددددظز وعلوددددالتمددددلنل دددد  ظل ضدددد ظل غلمؾلليددددظعلت   دددديئللغكلمة ددددا

ذكرهدددظلكصددد اؽظلللدددلزةلذلدددكلكلكددديئللادددولذهدددنلكملددد مةلعلغمدددنلهلدددظل ددد نلك   ددد ةالك      دددال

 مل ؾةمئلكلةلظ لت أتىل غةلمنلككتضظبل كبرلوازلمنل ة ظ لتةكلكلةلا.

غلكلمة دددددالبح ددددد لت  دددددنللددددد لإنلكمل حدددددايلللدددددروللةلدددددالتدددددازملكلددددداةة لكمل  ةفددددداللةرمدددددسل 

الان  دددظحلبحريدددالتظمدددالإبددد ل لل ظندددهلمدددنل لكندددهلمؾلدددظثعل  ؾدددظ  لكلمة دددظ لإذنل ك دددرلمرغندددال

م دددددظل ؾ  دددددا.ل مدددددظلبظليضددددد اللة لندددددئلكلدددددذللتدددددازشلكلةلدددددالؽدددددنلكبدددددرل ر  دددددظلةلتددددد  للكلمة دددددظ ل

بللدددفمظلمايدددرك لغعظنفمدددظلبدددلفطلهدددذكلالاك  دددظحلغك  ريدددالكلألادددئلت ددداهظل   دددظلكللدددظ  لللدددرول

 لةلا.بظ

 غمظلي  لظلاولهذكلكمل ظ لثالثال لكنهللةمة ا:لل لت ظعلمؾظن  ظعلتلزيؾمظ.

 صيغ الكلمات: -أوال

شد  علؽرد لؽدا لغت  دعلميدول نلكلمة دالكللك داةلودالتعلكظلمؾ ا  تؾالكلمة الاولذكت ظلنغظم  

علل)ك  ر ددظ  لمددنلللددلك لكل ددظن ا لغ ليةددا  )مددظللغكل ددظم اؽردد لكحدد النلب م ددظلمددظلبددينلو دديرة 

ؽردددد لكحدددد النلم ظز مددددظلغلددددفظت ظعل  ددددالت   ددددؿلاددددولكلمة ددددالكللك دددداةل لددددلك للؽدددداكلك  ر ددددظ  

 ل م  ةفالكل فظ ل غلم ف ت ظ.لغكذلكلم  ظؽاةلكمل ظزجل غلم  ظز ت ظع

عل غكملد لعلغكلدال علكلؾدينعلتش  علؽر لثالثالللكمتعلهدو:ل) لؽر لصب علكملاظحَؽِةَل  مة ال)

كلف حدددددال دددددلالكلؾدددددينعلغكل ضدددددرةلتحدددددتلكلدددددال علغكلف حدددددال دددددلال)لو ددددديرةعلهدددددو:لغثالثددددداللدددددلكنت

 غكل لكمتلكلاالثالت  ةفل   ظلب م ظلاولكمل ظزجلغكل فظ .لع كمل ل

َ  عل ازصلظل نلكلمة الودالت مدلنلمدنلم  دؿلل-ِح ل-غهولمملنالكذلكلمنلثالثالم ظ ؿ:ل)ؼَ 

يح دعلم  دؿلمم دظلغك ال غل ك رللمنلكمل  نل نلت دعلإبد لصد ؾالم دظ ؿلادولكلمة دالكللك داة.لغ 

                                                           

 وما بعدها بتصرف(  75، ضمن كتاب التقابل اللغوي وحتليل األخطاء ) نُقل هذا اجلزء من مقال مرتجم لروبرت الدو( (1
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ت ح علكلمة الكذلكلتلل  ظلوال ؾ  ال  د لؽرد لب دظنلمؾلظهدظعلغت  ةدفلمؾظن  دظلبلدظللكللبرعلغ 

 للؽر لكح النلتلل  مظ.

ت مدددددلنل ؾددددد ل  ددددداللغهلدددددظملمة ددددداللةحدددددرللددددد لؽالودددددالبظل ددددد لالت  ادددددعلادددددول  دددددسكللكلمة دددددظ ع

عل مة ددددددال)كملضددددددة لن ل   ددددددظل ددددددذزل)ش.لح.ل  لغ شددددددللعلغللك دددددد لغصددددددلكب كلمة ددددددظ لمددددددنل ددددددذزل

غودالتشد  علؽرد لغصظب ال)كحلكل ؾريف علغة  ال)كللكغلغكلللنلكلاكل ظنلؽرد لك م دؿلكملدذكر ل

ظ.   شللماعلللفلاولغصطل ة ال)ز ظح للةاةلالؽر لك م ؿل تض 

 ل ض الكل ؾ  الكلضدظب لذكدرلمالمدالللد لغايرهدظعل يد  كمنلكملال ػل نلكلةلظ لت  ةفلاولغ 

 اول ة ظ لللاعلب ل ظلت علاول ة ظ لللال حرىعلغه ذك.

دد ظلإذكل ضددفلظللمددظلح ددظنألاللدد ولل ؾددظحلغلصدد ظللاددولللددال ظلؾر  ددالكللل ددال  ددذكلح لل 

  ددرنلمم دظللكللدلؼلمدنلكل د وعل ملدظمللد ولكلسيددظ ةلكلألادئلودال ؾ د ل دع  
 
 ل ةلدا

 
مؾندد لؽرد للزكنداة

 لمة الللة ا.كل

َ دددَر )ل ؾرددد لصدددب علكملادددظحلكلفؾدددع:ل
َ
إذكل ضدددلفظلؽة  دددظلللدددفلمدددؿل ددد اللمدددظل ؾددداهظلادددولمادددع:ل للن

ظَلر ل حلؽر
َ
 لكملشظزكالاولكلفؾدععلغإضدظ الللدفلغكلضدينلغكل دظللادولمادع:ل)كصتل در لتداحل)ن

ْ رللظل نلن رجلمم ظ:لنظِلرعلمل لزعلتلظلرعلؽر لكل ةهعل لل ةهلكلل رعلغ 
َ
 .ن يرعلن

عل ددددداللتؾدددددرنلتصررررررعف    رررررا  ضددددفلإبددددد لذلدددددكلكحددددد النل ؾددددد لكلةلددددظ لؽدددددنل ؾضدددددمظلادددددول

 go , wentكلؾر  الكح النلل ولكملظضيئلغكملضظزؼلك ظلتؾر  لإلان ةي تالاولماع:ل

 الكلمات: م اوي -ثاهًيا

مددنلك أ ددأل نلنغددنل نلكملؾددظ  لغك دداةلاددول   ددؿلكلةلددظ علغ نلكحدد النلكلةلددظ لإن ددظلتددأت لل

كل  ول غلكلمة ظ لكملض ؾ ةاللة ؾ يرلؽنلتةكلكملؾظ  عل ظملؾظ  لكلألائلن لفل  طلمنلم ظحل

   ظلحبرتلظلمؾظنلم  اةل غلمؾالالث ظ  ظعلغمدنلثدلل  دئلت  ةدفلكح ال دظلك يدركلمدنلث ظ دالإبد ل

 ل رى. ح

للددلل horse دظملؾن للتل دالاددولث ظ دالمددظلودالةلتل دالاددوللحدرى.ك دظل نل ؾد لكملؾددظ  لكلألادئل

ت نلمؾرغ ظلاولللظ لكلملل للمري  ينل ألا لكللسغلإلاصد ظ  ل دينل ةدهلكللدسكةلمؾمدللك م دظ ل

و دددددعل نلتحضدددددرهظلإبددددد ل مريمدددددظعلغلدددددللت دددددنلكل  دددددظ طلؽرددددد لصدددددب علكملادددددظحلمل دددددل ةلادددددول غزغ دددددظل

 لص ظن لنلإل  ظ.



 
 

]4[ 
 

غ ألادد لاددول ظلددالغ ددل ل)كلكدديئل لاددولكلا ظ ددالكملؾ لددال  ددالت  ةددفلمؾظن دد ل غلتلؾددا ل ة ددالاددول

 ؾد لك  دظة عل  دااللتل ددالؽلدالإلاصد   لل ددرغال ةل دالكايدرةلتؾبدرلؽددنل ندلكؼلم  ةفدالمددنل

 علاولكلا ظ الكلؾر  ا.َ  ولحلذلكلاولكلمة ظ لكلاكلالؽر لك َم كلالجعلغي  نل

غنددظ زكلمددظلنال ددػلتةددكلكلفددرغالب ددلزةلغكلدد الإةلؽلددالكلصر  ددالكلاو  دداللددلألالمددنلللددال

 إب ل حرى.

 دد ؾ لكلمة ددظ لتؾددالمؾظن  ددظلؽظ تددالاددولللددالغيدداحعلاددولهددذكلك مظنددهلإتحددظلك لكملفددر ك عل

ودالتيحد هلهدذكلالاحد النلمنلكلةلظ لب ل ظلتؾالاولكلةلالكمل ظبةدالذك لإتحدظللصد وعلغكدذلكل

لهمظ لكلةلالكللك اةعل مة ال)َمرة لكلؾظم التؾنئل)كمر ة ل غلزغ الاولكايرلمنلكلةهمدظ لؽر ل

 ب ل ظلن ال نللمظلمفملمظلحظلظلاولكلةهمالكمل ريالتلحولبظة   ظز.كلؾر  اعل

 الكلمات: توزيع -ثالثا

 ؾدددالتلزيدددؿلكلمة دددظ ل كحدددعلكللغدددظ لكلةلدددلللمدددنللمدددلزلكملم ددداعلذلدددكل نلم حدددا  لكلةلدددال

علغي  لددظلهددذكلللددة التح ةددلنلمؾمددللاددول ددعل  غددالؽددظ كت للاددولت   ددالكل لزيددؿل)الاصدد ؾ ظح 

نللةلددددظ لكمل  ةفددددالو ل هددددظلكمل  ةفددددالاددددولهددددذكلكلشددددأنعل ملددددظملكل  ددددل لكل لزيددددؿلمددددنل  دددد لإ

غ ؾدالللa glass ofلwaterكصد ظلادولولللدظ:للwaterكللحليدالكلألادئلت ؾدعلمدنلكلمة دالإلان ةي تدال

غل م دظلةللwater meterKغكص ظلت ل لم ظ لكللؾتلاولكملاظح:للwater the gardenاولكل ؾ يرل

غوددالتمددلنلكل  ددل لاددوللwatery substanceتمددلنللددفالإةلب ؾدداتعلاددول ددمةمظلك ددظلاددولولللددظ:ل

غكدذلكلمدنلكملمدللمركؽدظةلكل لزيدؿلك ملركادول غلبحضدهلكملضدد لىللللدظ ل حدرىل  المدنلذلدك.

  للمظل ض  ا لاولكلف ح ل غلكلؾظم اعل غلايره ظ.

 تصييف الكلمات:

ؽرددد لت دددي فل ة دددظ لكلةلدددالإبددد ل لدددلظنلم ؾدددا ةلتف دددانظلادددولؽ ة دددالكل حة دددعللكلؾة دددظل  لَع ِ دددؽَ 

نللددددداىل ؽضدددددظللمؾدددددرغ لمفرررررردات  امررررر مدددددنلكملفدددددر ك :للتمييرررررينم برررررين هرررررو ينكل  دددددظبروعلمم دددددظل

  ظؽددددالحظلددددال غلم    ددددالم  ددددلزةلؽردددد للومفررررردات  اصرررر ك م ظؽددددالكلةلليددددالؽ لمددددظعل

إنللددللت ددنلكلمددانلتؾةدد للل–ؽ ة ددالتؾةدد للكلةلددالكلاظن ددال ظأل  ددظللغكململاصددينعلغمددظلي  لددظلاددول

مفددددددر ك لكللددددددلؼللغح لألنلكلمة ددددددظ لكمل    ددددددالت تضدددددد  ظلكللددددددظ  لل-كلةلددددددالألاددددددرك لحظلددددددا

 للروللةلال أن لاولذلكل أنلكلاكزشلل لنئ.

)كل ؾدددددددرن عللومفرررررررردات الف رررررررم)ل كل عللمفرررررررردات   ررررررر  ما غكل   يددددددد لنحدددددددرلتمدددددددلنلبدددددددينل

غودالوداز لمفدر ك لكلفمدللؽدظ ةل كبدرلمدنل  د ة لظلمدنلمفدر ك لالاصد ؾ ظحعل ة لظلمدنلغ  
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 ؾددد لكلازكصدددظ لك  دددالل  ددد لكلضدددرغزللملفدددر ك لالاصددد ؾ ظحلبدددألفل ة ددداعلغزك هدددظل ؾضدددملل

يددددددرغنل   دددددددللمددددددنلحاللمدددددددظلت  لدددددد لكل ؾ يدددددددرلؽددددددنل لل ددددددديئلعلغ مددددددظل ة دددددددظ لكلفمددددددلل  دددددددنل لفددددددينعلغ 

 لير.كلضرغزلل نلتملنلك  الل  ىل كبرلمنلذلكلب ا

لفتلكملفر ك لإب ل زبؿلم  لؽظ :ل  غكذلكلل 

 غهولكلألائلت  للغع فالمؾ لال كحعلكلةلاعلكأ غك لالاص فمظ .لالكلمات الوظيفي : -

كلألادددددددئلتدددددددأت لبددددددداتالللمة دددددددظ ل حدددددددرىل كلدددددددالؽرددددددد لمؾلظهدددددددظل دددددددظمالعلغهدددددددوللالكلمرررررررات ال ررررررر ا  : -

)كلدددددذل عل دددددل لم دددددظ ل)مح دددددا لؽرددددد لصدددددب علكملادددددظحعلغكدددددذلكل ظلضددددد ظنرعل دددددد)هل لضددددد يرلت

 غ)َمن لكمللللل ا.

 ماع:ل ؾ عل ععل ل..لغايرهظ.لالكلمات املوز   توزي ا هحوعا: -

 لكمل ؾددا ةعلغهددولؽ ددظزةلؽددنل) صدد ظلعلغهددولكلاكلددالؽردد لل دد ظللغكملؾددظ لكلمررات املح ررو : -

 غلفظ لغ  ؾظح .

  ة ظ لكملح لى. لكلااليللغب لتملنل وعل ضب ظلمنلغؽا ل ة ظ لكمل  لؽظ

 املقاره  بين مفردات اللغ ين:كيفي  

ددلكلغت  ةددهلهدذثلكملفددر ك كل ددا  كلك يدر  ت ةدولكملفددر ك لكلمة ددالادول تددالللددالمدنلكلةلددظ لؽددا    ظلزمل 

 
 
  ليال

 
 تةلللحرىلبأللم  لؽال حرىل ظمةاللة فر ك .للمنلكل ح لمل ظزنالؽلظلرهظلغك اة

 يال دددػل نلكمل ظزندددالتشددد علكمل  لؽددددظ لكلدددااليللغبددد لكلضدددظب لب ظ  ددددظعللمل  دددظلغ 
 
ظل ضددددب   لوة ةدددا

مددددعلت  ددددنل  ددددرلمؾغ مددددظعلك ددددظل ندددد لمشددددصركالمددددنلنظ  ددددالكللع فددددالبددددينلكلةلددددظ لكمل  ةفدددداعل 

 غه ذك.لعص فمظ لغكللف كلةلظ ل   ظل لفظظل كلالؽر لالا 

لمدددنل لفدددظظلكمل  لؽدددالكلرك ؾدددال)كملح دددلى علغيددد للتحاتدددالغكدددذلكلتح دددلللكمل ظزندددالؽرددد لؽدددا   

علغكددددذلكلتحاتددددالمددددنلكح  ددددظزلكملفددددر ك لغرضررررىامددددنلحددددالحلغضددددل لمفددددر ك لهددددذثلكمل  لؽددددال

 كلذتنل ؾل  للبظلؾ ة الكل ؾة   ا.لأ مار ال ار ين

كح  دددددظزلؽدددددا لمدددددنلكملفدددددر ك لغلددددد  نل لدددددفل ة ددددداعلبحضدددددهل ه  ت دددددظلكلدددددذللتحدددددا ثللأوال  ددددد لل

ؾ  دالادولكملرك دعللغبد لكح  دظزلللفدظظل ارضلظلمنلكن  ظئ ظلمنل لفظظلكلةلالكللكصؾاعل  ال  

 كلاكلالؽر ل ؽضظللك مضلعلغلللكنعلغكلؾالوظ لالا   ظؽ ال) بعل خعل ا..غه ذك .ل

ظظلكلشدددظ ؾالادددولكلةلدددالكلؾر  ددددالؽرددد لصدددب علكملادددظحعل  ددددالغهلدددظملكلؾاتدددالمدددنلكل دددلكنلللةلفدددد

 ة دداعلت  ددنلالاؽ  ددظ لؽة  ددظلاددولتةددكلل1000وددا لكلدداك لز/لز ددالل ؾ  ددالوظن ددالمملنددالمددنل
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كمل ظبةددددداعلغكدددددذلكللةددددداك لز/ل  حدددددولتدددددل طل زبدددددؿلؽشدددددرةلوظن ددددداللة فدددددر ك لكلشدددددظ ؾالادددددولكلةلدددددال

  ظ لؽة  ظل   ظلنحنلب ا ث.ؾ رلك  ات علت  نلالاؽ كلؾر  المنلكلؾ رلك مظهرولإب لكل

ادددددولةةنل ة دددددال دددددظ ؾا.للغكدددددذلكلهلدددددظملوظن ددددداللةددددداك لز/ل غك لؽ  دددددالؽ ددددداثعلتشددددد علثالثدددددا

  ظمؾالكلريظ .ل ؾ   كلذلل)كملفر ك لكلشظ ؾالاولكلةلالكلؾر  ا للك ظب 

ؽا ل))لك رلكؽ  ظ كلاولم ظحلتؾة للكلةلاللةلظ  ينل ليرهظعلغمؾلظث:للم يار الشيوعغيؾ برل

لمظ..لغ ك رلمظلتازشل  لؽ لكلمة ظ .   كملرك لكلألائلتر ل   ظلكلؾل رلكلةللللاولؽ لا 
 (2) 

ؾ  دددددددالادددددددولكملرك دددددددعللغبددددددد لؽرددددددد لكل دددددددلزل غللماةدددددددالل-ثاهيرررررررا  ن دددددددل لب لضددددددد اللمؾظن  دددددددظعلغودددددددال  

 كلض ظو الكلألائلتر ل   ظلهذثلكلمة ظ ل كلالؽر لمؾظنلمحا ة.

علمددددنل  دددد لو ددددل لغزغ هددددظل غلكلضددددظب لب ظندددد للمددددذثلكملفدددر ك لال وزيررررع الىحررررو  نحددددا لل-ثالثرررا

 ؽا لكللزغ .

ؾ  الاولكمل ظزنالؽر لح لك ل  :ظثالثال تض  غوال  

 م ظزنالكلشمعل)كل  لا :لالخطوة  ولى:

 ت  نلتحاتالكلمة ظ لكملتشظ  البينلكلةل ينلل لغكلاظن اعلغي  نلهذكلكلتشظب لاول مرين:

 ؾدد لكلمة ددظ لمددنلحددالحلكنحدداكزه ظلمددنل لددعلغك دداعلك ايددرلمددنلكتفددظالكلةل ددينلاددولل: و  

كلمة ددظ لكملل ددل ةلاددوللملظن ددالغكلفر ضدد الغإلان ةي تدداعلميركثددظلم تضدد ظللمددظلمددنلكلةلددالل للمددظل

   ؾظلغهولكلالت ي داعلغلمدرلت دظحلبظليضد اللةؾر  دالغكلؾبرتدالغكلضدريظن المدنل  د لكنحداكزهظل

 منلكلةلالكلضظم ا.

عدظهرةلكلداح ععلمدنل  د لغ دل لت دظ حلظالكلةل ينلادول ؾد لكلمة دظ لمدنلحدالحلكتفلالثاهي :

بدددينلكلةلدددالل لغكلةلدددالكلاظن ددداعلك ايدددرلمدددنلكلمة دددظ لإلان ةي تدددالكملل دددل ةلادددولكلؾر  دددالبظليضددد ال

لةددداكزشلكلؾربددد لكملدددرك لتؾة  ددد لكلةلدددالإلان ةي تددداعل غلكلمة دددظ لكلؾر  دددالكملل دددل ةلادددولإلان ةي تدددال

 ل للكلاكزشللةلالكلؾر  ا.بظليض اللإلن ةي

غيدددددددداحعلكددددددددذلكلاددددددددولهددددددددذكلك مظنددددددددهل)كلمة ددددددددظ لكلؾظمل ددددددددا ل ظلاكلددددددددالؽردددددددد لكمل صرؽددددددددظ لك  اتاددددددددال

  ظل    لترعلغكملل ظتععلغكل ة فسيلنلغايرهظ.

غ دددظل  ؿلنضدددؿلهدددذثلكملفدددر ك لادددولوظن ددداعلغادددولم ظبةمدددظلوظن دددال حدددرىلبظلمة دددظ لكملدددرك لتؾة مدددظل

 الب م  ظ.غل ضتلمل ل ةلاولكلةل ينل غلمتشظ  

 : مقاره  امل نى.الخطوة الثاهي 
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كملتشددظ  البددينلكلةل ددينعلغنحددا لمددظلإذكل ددظنلل ؾددالك أ ددلةلكلضددظب النلغددرلإبدد لتةددكلكلمة ددظ 

 لهذكلكلتشظب لتظمظلاولكملؾن ل  ل نلهلظملتل يركلب م ظ.

إبددد لكملفدددر ك لايدددرلكملتشدددظ  الادددولكل ددد لاعلغنحدددا لكلتشدددظب لب م دددظلادددولكملؾنددد عل مدددعلثدددللنلغدددرل

كملؾن لبينلكلمة  ينلكلداكل ينلؽرد ل ديئللغك دالتظمدظل  لنظو دظعلمدؿلتحاتدالكلدل ألالغالاحد النل

 اولك  ظلالكلاظن ا.

 الخطوة الثالث : مقاره  ال وزيع وإلايحاءات:

تددددد لل حددددددألالكل ظن ددددددالمددددددرةل  ظن ددددددالل حاتددددددالالاح ال ددددددظ لكل  يددددددرةلبددددددينلكلمة ددددددظ لمددددددنل  دددددد ل

وددددددال ضدددددد ؾ عل ؾدددددداللاددددددولصدددددد ظالةحددددددرعلب ل ددددددظلةللعل ظةصددددددللاددددددولكلةلددددددالإلان ةي تددددددالكلددددددذلكل لزيددددددؿ

 ضددد ؾ علإةلكصددد ظلادددولكلؾر  دددال شدددمعلنلؽدددظلمدددنلكل دددؾل البظليضددد اللةددداكزشلإلان ةيددد ل لألنددد ل

 كن  علمنلتلزيؿلغكصؿل ضب ظلإب لتلزيؿلم  ا.لغه ذك.

ذلددددكلتلصدددد ؿلهدددذثلكل ظن دددداللتشدددد علم  لؽددددال حدددرىلت  ضدددد  ظلكملضدددد لىلكلةلددددلللغي  دددنل ؾددددال

 لاكزش.كلذللتي  علإل  لك

 إلا ادة مً ه ا ج املقاره :

إذكل ددددظنلهددددا لظلمددددنلكلل ددددظنرلكصدددد  اكممظلاددددول زغشلتؾةدددد للكلةلدددداعلت  للددددظلت ددددات مظلاددددول ددددمعل

 زغشعلغاددددددولماددددددعلهددددددذثلك  ظلددددددالت ددددددا لصةضددددددةالمددددددنلكلمة ددددددظ ل ضددددددهلك  ظ ددددددالإبدددددد للن ددددددظ ل

كللحليدددددددالكلألادددددددئلتشددددددد  علؽة  دددددددظلتةدددددددكلكلمة دددددددظ علغت دددددددا لم  لؽدددددددال حدددددددرىلمدددددددنلكلمة دددددددظ لت ؾدددددددظل

علغودددداللددددؾل ت ظنلت   ددددؿلكلمة ددددظ لغ  ددددظللاز ددددالغاددددول ددددعل زشلةبددددالمددددلة  ددددظة لكلضدددد ظو اعل

تملنلمنلكملف ال نلت للؽر لصدريؿللةمة دظ لكللغيدرةللمة دظ لكلةلدالللدة اللةداكزشعل ألاد ل

 للر لكل ازيط.لإؽاك لكملفر ك لوالتللإنل ظن

 نلمؾر ددال ة ددالبظلةلددالكلاظن ددالك ؾر ددالكللددظ  لللددرول  ددظلوددالتؾنددئلالاو دداكزللغيددرىل ؾضددمل

 ؽر :

 كملفر ةلاولللزت ظلكملل لوالغكمل  ل ا.تؾرنل -

 الاص اؽظللغوتلك  ظ ا. -

 ز  مظلب لضلؼل غلمفمل لملظصه. -

 كص ؾ ظلمظلاولللزت ظلكللحليالكملالن ا. -

 ن  مظلن  ظل الالمفم ظلايرلمةبط. -

 زص مظلزص ظلك ظب ظلص  حظ. -
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 كص ؾ ظلمظلكص ؾ ظةلص  حظلمؿلكلمة ظ لكلألائلت ضظ لمؾمظ. -

 (3) ص ظو ظلص  حظ.كص ؾ ظلمظلكص ؾ ظةل -

 

 

 

                                                           

ينظر: مفردات العربية دراسة لسانية تطبيقية يف تعليمها للناطقني بغريها، د. وليد العنايت، حبث منشور ضمن أحباث املؤمتر ( (3
 ( 704، 701م ص )1009 -ه2340ة امللك سعود، العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، جامع


