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تاريخ اللغة الكورية
فــي	القديــم	فــي	القــرن	الخامــس	عشــر	بالتحديــد	كان	الكوريــون	يعانــون	مــن	الأميــة	و	صعوبة	
اللغــة	الصينيــة،	فقــرر	الملــك	الحكيــم	»ســي	جونــغ«	أن	يحــد	مــن	الأميــة	فــي	شــعبه	و	أيضــا	
ــة.	 ــا	الخــاص	وليســت	تابعــة	لأي	مملك ــة	كيانه ــح	للدول ــأن	ينشــأ	لغــة	خاصــة	بقومــه	لتصب ب
فجمــع	أحســن	العلمــاء	فــي	وقتــه	و	قامــوا	بوضــع	مبــادئ	و	أســس	اللغــة	لتكــون	ســهلة	
التعلــم	و	القــراءة	فاخترعــوا	الحــروف	الكوريــة	الحاليــة	التــي	تعــرف	باســم	هانغــل	»한굴«	و	
أيضــا	تســمى	»훈민정음 hoon-min-jeong-eum«	التــي	تعنــي	الحــروف	الكورية	الأصيلة.	
تزامنــا	مــع	صناعــة	الهانغــل	أصــدر	الملــك	»ســيه	جونــغ«	كتابــا	يتــم	فيــه	شــرح	مبــادئ	ابتــداع	
هانغــل	وطــرق	اســتعماله	بشــكل	صحيــح.	وتــم	تســجيل	هــذا	الكتــاب	فــي	قائمــة	التــراث	
العالمــي	لمنظمــة	اليونســكو	وخصصــت	هــذه	المنظمــة	الدوليــة	جائــزة	الملــك	ســيه	جونــغ	
للمــرة	الأولــى	فــي	عــام	1989	وتمنحهــا	ســنويا	لمــن	ســاهموا	فــي	محــو	الأميــة	فــي	مختلــف	

دول	العالــم.

الحروف
مثــل	أي	لغــة	أخــرى	فاللغــة	الكوريــة	تحتــوي	علــى	صنفيــن	مختلفيــن	مــن	الحــروف		حــروف	
علــة	)أو	حــروف	متحركــة(	و	حــروف	ســاكنة	)أو	ثابتــة(.	الحــروف	المتحركــة	)علة(	تشــبه	الحركات	
الإعرابيــة	فــي	اللغــة	العربيــة	و	أيضــا	حــروف	العلــة		»أ«،	»و«،	»ى«.	الحــروف	الســاكنة	)ثابتــة(	

هــي	باقــي	الحــروف	مــا	عــدى	حــروف	العلــة	مثــل	»م«	»ك«	»ه«...	.

الحروف الساكنة
أثنــاء	فتــرة	إنشــاء	اللغــة	الكوريــة	فكــر	العلمــاء	فــي	ذلــك	الوقــت	بصناعــة	حــروف	تكــون	ســهلة	
الحفــظ،	فصنعــوا	كل	حــرف	ســاكن	علــى	شــكل	مخرجــه	الصوتــي	فــي	البدايــة	قــد	تبــدوا	
ــأس	مــن	 ــلا	تي ــح	ف ــا	بشــكل	الصحي ــن	بالممارســة	ستســتطيع	أن	تنطقه ــة	لك الحــروف	صعب

ــة	الأولــى. المحاول

ㄱ
ــوْك[	]기역[:	الحــرف	الأول	مــن	الحــروف	الهجائيــة	الكوريــة،	،	عــادة	ينطــق	]g[	:	فــي	 ㄱ	]ِكُي
أول	الكلمــة	ينطــق	تقريبــا	كحــرف	]k[	فــي	نهايــة	المقطــع	الصوتــي	ينطــق	كمــا	لــو	ان	عليــه	
.)n(	ن	أو	)m(	م	قبــل	يأتــي	عندمــا	]ng[	بـــ	يســتبدل	الحــرف	هــذا	صــوت.	بــدون	أو	]g[	ســكون
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ㄴ
ㄴ]نيــون[]니은[	الحــرف	الثانــي	مــن	الحــروف	الهجائيــة	الكوريــة،	ينطــق	كحــرف	)نــون(.	هــذا	
الحــرف	تلقائيــا	يســتبدل	بحــرف	الــلام	عندمــا	يكــون	قبــل	أو	بعــد	حــرف	الــلام	)ㄹ(.	عندمــا	يبــدأ	
ㄲ,ㄸ,ㅉ,(	تضاعــف	الحــروف	هــذه	فــإن	)ㄱ ㄷ, ㅈ,ㅅ(	حــرف	ب	للفعــل	صوتــي	مقطــع	أخــر

ㅆ(	هــذا	التغيــر	لا	يتضــح	فــي	الكتابــة	بــل	فــي	النطــق	مثــل:	
신-고	]shin.ko[		/shinkko/,	신-다	]shin.ta[		/shintta/	

ㄷ
ــة،	عــادة	ينطــق	كـــ	)	د	(،	 ــة	الكوري ㄷ	]تيكــوت[	]디귿[	الحــرف	الثالــث	مــن	الحــروف	الهجائي
فــي	بدايــة	الكلمــة	ينطــق	كمــا	لــو	أنــه	الحــرف	)ㅌ(	و	فــي	اخــر	المقطــع	الصوتــي	ينطــق	كمــا	
لــو	ان	عليــه	ســكون	]d[	أو	بــدون	صــوت.	هــذا	الحــرف	يســتبدل	تلقائيــا	بحــرف	)	ن		ㄴ(	قبــل	
ــة.	عندمــا	يكــون	هــذا	 )m	-	م(	،	)n	-	ن(	،)l	-	ل(	فــي	النطــق	فقــط	لكــن	لا	تظهــر	فــي	الكتاب
الحــرف	فــي	نهايــة	المقطــع	الصوتــي	و	بعــد	حــرف	)i	إي(	فــإن	الــدال	تنطــق	كالحــرف		)ㅈ	ج(	

كمــا	فــي	هــذه	الكلمــة	곧이	]كــوت	إي[	تنطــق	고지	]كوجــي[.

ㄹ
ㄹ	]ليــول[	]리을[	الحــرف	الرابــع	مــن	الحــروف	الهجائيــة	الكوريــة،	ينطــق	عــادة	كحــرف	
)ر	r(	أو	)ل	l(،	ينطــق	كحــرف	)ل(	عندمــا	يســبق	بنفســه،	فــي	نهايــة	المقطــع	الصوتــي،	أو	
ــة	الأصــل،	مــع	بعــض	 ــة	الكلمــات	كوري ــر	فــي	بداي ــت.	هــذا	الحــرف	لا	يظه يتبعــه	حــرف	ثاب
الإســتثنائات.	معظــم	الكلمــات	التــي	تبــدأ	بـــ	)ㄹ(	هــي	أجنبيــة	عــن	اللغــة	الكوريــة	)عــادة	مــن	
اللغــة	الإنجليزيــة(.	فــي	الكلمــات	التــي	مصدرهــا	اللغــة	الصينيــة،	عندمــا	يكــون	الحــرف	هــو	
الأول	فــي	الكلمــة	يســتبدل	بحــرف	)ㄴ(	)فــي	كوريــا	الشــمالية	ينطــق	الحــرف	بــدون	إســتبداله	

ــة(.	 ــا	الجنوبي عكــس	كوري

눈 (noun) ثلج



7

ㅁ
ــة،	عــادة	ينطــق	كحــرف	 ــة	الكوري ــوم[	]미음[	الحــرف	الخامــس	مــن	الحــروف	الهجائي ㅁ	]مي
 الميــم.	عندمــا	يتحــدث	الكورييــن	بســرعة	فــإن	هــذا	الحــرف	يســتبدل	بـــ)	نــج	ng(		قبــل	حــرف
 :ㄱ	넝겨 ~ 넘겨		،	هــذا	الحــرف	أحيانــا	يســتبدل	بحــرف	)ب(	عندمــا	يكــون	قبــل	حــروف	يكــون	
ㄱ, ㄷ, ㅈ,(	بحــرف	للفعــل	صوتــي	مقطــع	أخــر	يبــدأ	عندمــا	الأنــف	مــن	الصوتــي	مخرجهــا
ㅅ(	فــإن	هــذه	الحــروف	تضاعــف	)ㄲ,ㄸ,ㅉ,ㅆ(	هــذا	التغيــر	لا	يتضــح	فــي	الكتابــة	بــل	فــي	

النطــق	مثــل:
감-고 kam.ko  /kamkko/, 감-다 kam.ta  /kamtta/,감-자 kam.ca  /kamcca/,  
감습니다	kam.sup.nita		/	kam.ssup.nita/

ㅂ
ㅂ	]بيــوب[	]비읍[	الحــرف	الســادس	مــن	الحــروف	الهجائيــة	الكوريــة،	عــادة	ينطــق		كحــرف	
)p(.	هــذا	الحــرف	يســتبدل	بحــرف	)m(	عندمــا	يكــون	قبــل	m،n	أو	الحــرف	)ㄹ(	و	يهمــل	عندمــا	

.)ㅂ(لــه	مماثــل	حــرف	قبــل	يأتــي

ㅅ
ــة،	عــادة	ينطــق		كحــرف	 ــة	الكوري ㅅ	]شــيوت[	]시옷[	الحــرف	الســابع	مــن	الحــروف	الهجائي
)س(	قبــل	الصــوت	/i/	)ي(	ينطــق	كحــرف	)ش(.	فــي	أخــر	المقطــع	الصوتــي	ينطــق	كحــرف	

.)t(

ㅇ
ㅇ	]إيونــغ[	]이응[	الحــرف	الثامــن	مــن	الحــروف	الهجائيــة	الكوريــة،	هــذا	الحــرف	عندمــا	يكــون	
فــي	أول	المقطــع	الصوتــي	لا	يكــون	لــه	أي	قيمــة	صوتيــة.	عندمــا	يكــون	فــي	نهايــة	المقطــع	
الصوتــي	فإنــه	ينطــق	كـــ	)ing(.	عندمــا	يلحــق	مباشــرة	بحــرف	/i/	نوعــا	مــا	يصبــح	صوتــه	
ضعيــف	و	أحيانــا	ينطــق	كـــ	)y(،	كمــا	فــي	괭이	종이،.	فــي	الحديــث	الســريع	)ing(	أحيانــا	

.)k(	حــرف	قبــل	)n(	أو	)m(	بـــ	تســتبدل

안개ضباب (ahn-gae)
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ㅈ
ــة،	عــادة	ينطــق	كحــرف	 ــة	الكوري ㅈ	]دجيــوت[	]지읒[	الحــرف	التاســع	مــن	الحــروف	الهجائي
)ج(،	فــي	بدايــة	المقطــع	الصوتــي	ينطــق	تقريبــا	كالحــرف	)ㅊ(	)تــش	ch(،	فــي	أخــر	المقطــع	

	.)t(	كحــرف	ينطــق	الصوتــي

ㅊ
ㅊ	]تشــيوت[	]치읓[	الحــرف	العاشــر	مــن	الحــروف	الهجائيــة	الكوريــة،	عــادة	ينطــق	كـــ	)تــش	
ــة	كـــ	)تــش	ch(.	فــي	أخــر	المقطــع	 ــة	المقطــع	الصوتــي	ينطــق	بطريقــة	عادي ch(	فــي	بداي
الصوتــي	ينطــق	كحــرف	)t(.	ينطــق	فــي	اخــر	المقطــع	كـــ	)تــش	ch(	إذا	جــاء	بعــده	حــرف	
.)t(	ــرف ــي	النطــق	بح ــالات	يســتبدل	ف ــي	الح ــي	باق ــة	)이다(	.	ف ــل	الكينون ــرك	أو	فع متح

الصــوت	)تــش	ch(	قــد	يتشــكل	مــن	تلاقــي	حــرف	)هـــ	ㅎ(	و	الحــرف	)ㅈ jiut(	مثــلا	الكلمــة	هذه	
chochi 조치	تنطق	chohji 좋지

ㅋ
ㅋ	]كيــوك[	]키읔[	الحــرف	الحــادي	عاشــر	مــن	الحــروف	الهجائيــة	الكوريــة.	عــادة	ينطــق	كـــ	)كـــ	
kh(	مــع	إخــراج	هــواء	مثــل	حــرف	الهــاء.	فــي	بدايــة	المقطــع	الصوتــي	ينطــق	أيضــا	كحــرف	)كـــ	

.)k(	كحــرف	ينطــق	الصوتــي	المقطــع	أخــر	فــي	و	)kh

ㅌ
ㅌ	]تيــوت[	]티읕[	الحــرف	الثانــي	عاشــر	مــن	الحــروف	الهجائيــة	الكوريــة.	عــادة	ينطــق	كـــ	)ت	
t(	مــع	إخــراج	هــواء	مثــل	حــرف	الهــاء.	فــي	بدايــة	المقطــع	الصوتــي	ينطــق	أيضــا	كحــرف	)ت	

.)t(	كحــرف	ينطــق	الصوتــي	المقطــع	أخــر	فــي	و	)t

찐빵
(Jjin-bbang)

ــاء	 ــرز	المبخــر	محشــو	بعجينة	الفاصولي كعــك	ال
الحمــراء.	تبقيــك	دافئا	فــي	الشــتاء.	تبــاع	عنــد	

ــة. ــع	متجــول،	أو	فــي	محــل	البقال بائ
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ㅍ
ㅍ	]بيــوب[		]피읖[	الحــرف	الثالــث	عاشــر	مــن	الحــروف	الهجائيــة	الكوريــة.	عــادة	ينطــق	كـــ	)ب	
P(	مــع	إخــراج	هــواء	مثــل	حــرف	الهــاء.	فــي	بدايــة	المقطــع	الصوتــي	ينطــق	أيضــا	كحــرف	)ب	

	.)P(	كحــرف	ينطــق	الصوتــي	المقطــع	أخــر	)P

ㅎ
ــادة	 ــة.	ع ــة	الكوري ــروف	الهجائي ــن	الح ــر	م ــع	عاشــر	و	الأخي ــرف	الراب ــوت[	]히읗[		الح ㅎ	]هي
ينطــق	كـــ	)هـــ	h(.	فــي	بدايــة	المقطــع	الصوتــي.	إذا	كان	الحــرف	فــي	نهايــة	المقطــع	الصوتــي	
ــاء	 ــه	فــي	العــادة	يهمــل	و	لا	ينطــق.	و	ينطــق	كحــرف	ت ــه	حــرف	متحــرك	فإن ــذي	يلي و	كان	ال
فــي	نهايــة	المقطــع	مــا	لــم	يكــون	بعــده	الحــروف	التاليــة	)ㅈ	ㅂ،	ㄷ،	ㄱ،(	حيــث	يضيــف	لهــم	

.)ㅋ،	ㅌ،	ㅍ،	ㅊ(	فيصبحــوا	الهــاء	صــوت

و هناك أيضا الحروف المضاعفة و التي تكون مكونة من حرف مكرر مرتين امام بعضهم البعض و 
ذلك يشكل الشدة على الحروف و تلك الحروف المشددة هي

انغ- كُِّيوْك[    ]쌍-기역[  و لديه نفس نطق حرفه الغير مشدد و يعامل بنفس الطريقة.   ㄲ ]سَّ
انغ- تيكوت[   ]쌍-디귿[  و لديه نفس نطق حرفه الغير مشدد و يعامل بنفس الطريقة. ㄸ ]سَّ
انغ- بيوب[    ]쌍-비읍[  و لديه نفس نطق حرفه الغير مشدد و يعامل بنفس الطريقة. ㅃ ]سَّ
انغ- شيوت[   ]쌍-시옷[  و لديه نفس نطق حرفه الغير مشدد و يعامل بنفس الطريقة. ㅆ ]سَّ
انغ- دجيوت[  ]쌍-지읒[  و لديه نفس نطق حرفه الغير مشدد و يعامل بنفس الطريقة. ㅉ ]سَّ

الحروف المتحركة
أثنــاء صناعــة الحــروف المتحركــة أســتخدم علمــاء ذاك الزمــان ثــلاث عناصــر لتشــكيلها. حيــث 
رمــزوا لــلأرض بخــط أفقــي )ㅡ( و للإنســان بخــط عمــودي )ㅣ( و للســماء أو الجنــة بالنقطــة 
ــدرب  ــاد علــى الحــروف المتحركــة بالت ــة فــي الإعتي ــة الأمــر قــد تجــد صعوب ).( ، فــي بداي

المســتمر ســتعداد عليهــا حتمــا.

ــا،	 ــي	كوري ــدي	ف ــاس	التقلي ــو	اللب ــوك	ه hanbok / 한복	الهانب

فــي	يومنــا	هــذا	أصبــح	الهانبوك	لباســا	يميــز	المناســبات	الكورية	
خاصــة	كحفــلات	الزفــاف،	الأعيــاد	و	الحفــلات	الوطنيــة	كعيــد	
ــز	بقســميه	العلــوي	الــذي	يشــبه	ســترة	و	 ــلا.	يتمي الإســتقلال	مث
الســفلي	الــذي	يشــبه	الفســتان	للســيدات	و	ســراويل	للرجــال	و	
للأطفــال	أيضــا	حظهــم	مــن	هــذا	اللبــاس	ذو	الألــوان	الزاهيــة.
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إذا	رأيــت	أن	الأمثلــة	لــم	تعطــك	النطــق	الصحيــح	أو	تجــد	نــوع	مــن	الإرتبــاك	لأنــك	تنطــق	
بعضهــم	مثــل	حــروف	أخــرى	فمــن	الأحســن	لــك	أن	تدخــل	علــى	موقــع	اليوتيــوب	و	تبحــث	عــن	
الحــروف	الكوريــة	و	مــن	المستحســن	أن	تبحــث	بالإنجليزيــة	حتــى	تجــد	فيديوهــات	لأشــخاص	

كورييــن	و	تتعلــم	النطــق	منهــم.

ما يجب معرفته عن الحروف الكورية
بعــد	مــا	تعرفنــا	علــى	الحــروف	الكوريــة	الأن	يجــب	علينــا	أن	نعــرف	كيــف	نركبهــا	مــع	بعضهــا	
البعــض	لنشــكل	كلمــات	بهــا.	مــن	بيــن	الأساســيات	التــي	يجــب	عليــك	تذكرهــا	أثنــاء	كتابــة	أي	

شــيء	بالغــة	الكوريــة.
-	أول	شــيء	اللغــة	الكوريــة	هــي	مــن	اللغــات	التــي	تكتــب	علــى	شــكل	مقاطــع	صوتيــة.	 	
و	فــي	كل	مقطــع	صوتــي	يجــب	أن	يكــون	علــى	الأقــل	حــرف	ثابــت	و	حــرف	علــة	دائمــا.	مــن	

ــي	يتكــون	مــن	حــرف	واحــد.	 المســتحيل	أن	تجــد	مقطــع	صوت
ــة	كمــا	هــو	موضــح	فــي	 ــاء	الكتاب ــا	الحــروف	أثن ــاك	3	أماكــن	توضــع	فيه ــي	هن -	الثان 	

تشــاهده. الــذي	 المربــع	

 father في كلمة     a ينطق كحرف ㅏ
 pay مثل   ae ينطق كحرف ㅐ

 yacht مثل   ya ينطق كحرف ㅑ
 ! yea مثل yae ينطق كحرف ㅒ

 young مثل  eo ينطق كحرف ㅓ
 set مثل    e ينطق كحرف ㅔ

 young مثل yeo ينطق كحرف ㅕ
yet مثل   ye ينطق كحرف ㅖ

 yo yo مثل    o ينطق كحرف ㅗ
water مثل  wa ينطق كحرف ㅘ

waiter مثل  wae ينطق كحرف ㅙ
wait مثل     oi ينطق كحرف ㅚ

yo yo مثل    yo ينطق كحرف ㅛ
cool مثل      u ينطق كحرف ㅜ
won مثل  weo ينطق كحرف ㅝ
wet مثل    we ينطق كحرف ㅞ
you مثل     yu ينطق كحرف ㅠ

good مثل      u ينطق كحرف ㅡ
wisdom مثل     ui ينطق كحرف ㅢ
sheep مثل       i ينطق كحرف ㅣ

إذا	كان	حرف	العلة	عمودي

바]pa[

무지개
)mu-jee-gae(

قوس قزح
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보 ]po[
إذا	كان	حرف	العلة	أفقي

إذا	كان	المقطــع	الصوتــي	يتكــون	مــن	أكثــر	مــن	حرفيــن	فالحــروف	الأخــرى	تكــون	فــي	الأســفل	
و	تســمى	بالـــ	»باتشــيم«.	تتــم	قــراءة	المقطــع	الصوتــي	مــن	اليســار	نحــو	اليميــن،	و	مــن	

الأعلــى	إلــى	الأســفل.

إذا	كان	حرف	العلة	عمودي

إذا	كان	حرف	العلة	أفقي

빵

눈

]ppang[

]nun[

태양/해
)tae-yang/hae(

الشمس
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معلومات إضافية عن الحروف الكورية
حروف	العلة	تنقسم	إلى	صنفين،	حروف	مضيئة	)أو	مشرقة(	و	حروف	مظلمة،	فكما	ذكرنا	
سابقا	فحروف	العلة	صنعت	من	ثلاث	عناصر	الأرض،	الإنسان،	و	الشمس	)أو	الجنة(.	فحين	

تكون	الشمس	على	يمين	الإنسان	أو	فوق	الأرض	يكون	الحرف	مضيئا	أو	مشرقا	و	إذا	
كان	على	يسار	الإنسان	أو	أسفل	الأرض	كان	مظلما	كما	ترى	في	التقسيم	التالي	الحروف	

المضلمة	و	المضيئة:

الحروف المضيئة

ㅏ
ㅑ
ㅗ
ㅛ
ㅐ
ㅒ
ㅘ
ㅙ

الحروف المظلمة

ㅓ
ㅕ
ㅜ
ㅠ
ㅔ
ㅖ
ㅝ
ㅞ

바람
)ba-ram(

الريح
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تمارين
الان	بعد	دراستك	للحروف	الكورية	بشكل	مفصل	سنعطيك	مجموعة	من	التمارين	التي	

تساعدك	على	معرفة	إذا	كنت	إستوعبت	ما	ذكر	في	الدرس	السابق	أم	لا.

التمرين 1

التمرين 2

التمرين 3

إختر	المقطع	الصوتي	الذي	يختلف	عن	بقية	المقاطع	في	النطق
데،  대، 다 -  

괘،  괴،  궈 -  

إختر حرف العلة المناسب
- حرف لا ينتمي إلى الحروف المضيئة  

ㅏ،ㅙ، ㅝ، ㅗ، ㅐ، ㅒ   

- حرف لا يتنمي إلى الحروف المظلمة  

ㅜ، ㅝ، ㅞ، ㅘ، ㅓ،ㅖ   

الكلمات	الكورية	الأتية	تم	إقتباسها	من	اللغة	الإنجليزية	و	تستعمل	في	اللغة	الكورية.	
حاول	أن	تربط	الكلمات	الكورية	بالكلمات	الإنجليزية	التالية:	

		)camera,	jazz,	taxi,	romance,	hot	dog,	Starbucks,	quiz,	coat,	bus,	sandwich,	
hamburger,	coffee(

9  . 핫도그

10. 샌도위치

11. 햄버거

12. 카메라

5. 퀴즈

6. 로맨스

7. 택시

8. 스타벅스

1. 버스

2. 커피

3. 코트

4. 재즈
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التمرين 4
في	ما	يلي	أسماء	لبعض	الدول	بالكورية.	حاولي	أن	تعرف	إسم	الدولة	من	خلال	نطقك	

للكلمة.

6. 이탈리아

7. 프랑스

8. 잉글랜드

9. 캐나다

10. 멕시코

1. 브라질

2. 스페인

3. 노르웨이

4. 핀란드

5. 필리핀

»من تعلم لغة قوم أمن مكرهم«
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خصائص اللغة 
الكورية
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ــة	 ــن	اللغ ــل	الأن	ســنتكلم	ع ــن	تفاصي ــا	م ــق	به ــا	يتعل ــروف	و	كل	م ــن	الح ــا	ع ــا	تكلمن ــد	م بع
الكوريــة	و	خصائصهــا	أو	ميزاتهــا.

طبعــا	فــي	كل	لغــة	هنــاك	ترتيــب	معيــن	تتقيــد	بــه	فــي	وضــع	الكلمــات	ففــي	الإنجليزيــة	و	
الفرنســية	يكــون	الترتيــب	فاعــل	–	فعــل	–	مفعــول	بــه.	أمــا	فــي	اللغــة	العربيــة	فعندنــا	تشــكيلة	
ــة	 ــة	إســمية	أو	فعلي ــة	فقــد	تكــون	الجمل ــوع	الجمل ــب	الكلمــات	علــى	حســب	ن مختلفــة	لترتي
علــى	حســب	مــا	ترغــب	فــي	قولــه.	فلــو	كانــت	الجملــة	إســمية	فســتكون	إســم	و	بعدهــا	إمــا	
ــة	فســتبتدأ	بفعــل	–	فاعــل	 ــة	فعلي ــة	أو	مــا	شــابه	ذلــك.	و	إذا	كانــت	جمل ــة	أو	شــبه	جمل جمل
و	مفعــول	بــه	إن	وجــد	علــى	حســب	الفعــل.		فــي	بعــض	الحــالات	فــي	اللغــة	العربيــة	تســمح	
ــا	أو	جــوازا	–	طبعــا	لــن	نتفصــل	فــي	الأمــر	 ــر	فــي	الكلمــات	إمــا	وجوب ــم	و	التأخي لــك	بالتقدي
فموضوعنــا	هــو	اللغــة	الكوريــة	و	ليــس	اللغــة	العربيــة-	فلــو	لاحظنــا	اللغــة	الكوريــة	لوجدنــا	

النظــام	مشــابه	للغــة	العربيــة	بعــض	الشــيء.
فــي	الكوريــة	يمكنــك	ان	تحــرك	الكلمــات	فــي	أي	مــكان	فــي	الجملــة	مــا	عــدى	آخــر	الجملــة	
ــس	 ــة	فلي ــالا	وصفي ــات	أفع ــر	الصف ــة	تعتب ــي	الكوري ــات	)ف ــال	أو	صف ــه	مخصــص	للأفع لان
لديهــم	مــا	يعــرف	بالصفــة	فــي	اللغــة(.	الترتيــب	الأساســي	أو	الأصلــي	فــي	اللغــة	الكوريــة	هــو	
فاعــل-	مفعــول	بــه-	فعــل،	الأرقــام،	الحــروف،	الأدوات،	و	الأســماء	الاخــرى	تأتــي	قبــل	الفعــل	
ــدرس(. ــة	ي ــو	الكوري ــال	»앤드류가 한국어를 공부해요«	اندري ــى	ســبيل	المث دوما.)عل

لتوضيــح	الامــر	أكثــر،	ســنتناول	المثــال	التالــي:	»	يــدرس	بيتــر	التاريخ	في	المكتبــة	بعد	الظهر.«	
فكلنــا	نعــرف	بــان	»بيتــر«	هــو	الفاعــل	و	الفعــل	هــو	»يــدرس«،	و	»التاريــخ«	هــو	المفعــول	بــه	
بمــا	أنــه	هــو	مــن	وقــع	عليــه	الفعــل.	أمــا	الأمــور	الإضافيــة	كالزمــان	و	المــكان	فقــد	ظهــرت	
بعــد	المفعــول	بــه.و	أيضــا	كإضافــة	فــأن	حــروف	الجــر	فــي	العربيــة	دائمــا	مــا	تأتــي	قبــل	الإســم	
كمــا	فــي	المثــال	الســابق	»فــي	المكتبــة«.	غيــر	ذلــك	فــإن	ترتيــب	هــذه	الكلمــات	فــي	اللغــة	

الكوريــة	يكــون	علــى	النحــو	التالــي:		
»피터가 도서관에서 역사를 공부해요«	بيتــر	المكتبــة	فــي	التاريــخ	يــدرس	–	ترجمــة	

الحرفيــة	تقريبــا	–	الأن	ســنتناول	كل	كلمــة	علــى	حــدى	حتــى	يتضــح	كل	شــيء:
피터가:	كمــا	تلاحــظ	هــذا	هــو	الفاعــل	فــي	الجملــة	و	بعــده	يوجــد	مقطــع	صوتــي	가	و	هــو	

أداة	لتحديــد	الفاعــل	فــي	الجملــة،	و	ســنتكلم	عــن	هــذه	الأدوات	أكثــر	فــي	الفصــول	القادمــة	
مــن	الكتــاب	فــلا	داعــي	للجــزع.

도서관에서:	الان	»도서관«	تعنــي	»مكتبــة«	و	المقطعيــن	الصوتييــن	에서	و	الــذي	تقريبــا	

يعنــي	حــرف	الجــر	»فــي«	فــي	هــذا	المثــال	و	هــو	مجــرد	آداة	ظرفيــة	تحــدد	المــكان،	)فكمــا	تــرى	
فــإن	الحــرف	الجــر	أتــى	بعــد	الإســم	وليــس	قبلــه	كمــا	فــي	اللغــة	العربيــة.(.

역사를:		كلمــة	»역사«	تعنــي	»تاريــخ«،	أمــا	المقطــع	الصوتــي	الــذي	يليــه	를	فهــو	أداة	

ــة. ــه	فــي	الجمل ــد	المفعــول	ب لتحدي
공부해요:	الفعــل	공부하다	فــي	حالتــه	المجــردة	بــدون	تصريــف	يعنــي	»درس«	أمــا	فــي	

الجملــة	فهــو	يعنــي	»يــدرس«	بمــا	أن	هــذه	الكلمــة	أتــت	فــي	أخــر	الجملــة	فهــي	حتمــا	إمــا	فعــل	
او	صفــة	)أو	الــذي	يدعــى	فعــل	وصفــي	لأنــه	لا	يوجــد	شــيء	إســمه	صفــة	فــي	اللغــة	الكوريــة(.	

ترتيب الكلمات في الجملة
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أمــا	فــي	أخــر	الفعــل	كمــا	تــرى	فإنــه	يوجــد	ايضــا	إضافــات	بعــده،	و	هــي	تحــدد	صيغــة	الإحتــرام،	
و	ســنتحدث	عــن	صيــغ	الإحتــرام	لاحقا.

ــك	الكلمــة	فــي	أي	مــكان	 ــك	تحري ــي	بعــد	الكلمــات	فيمكن ــي	تأت و	بفضــل	هــذه	الأدوات	الت
بــدون	ان	يكــون	هنــاك	أي	خلــل	فــي	تركيــب	الجملــة	فهــي	تحــدد	لــك	الكلمــة	و	محلهــا	الإعرابــي	
مــا	عــدى	اخــر	الجملــة	فهــو	مخصــص	للأفعــال	حصــرا.	و	إليــك	هــذه	المجموعــة	مــن	الجمــل	و	

التــي	لــه	نفــس	معنــى
)앤드류가 집에서 점심을 먹어요(	»يأكل	أندريو	الغداء	في	المنزل«
앤드류가 집에서 점심을 먹어요	)أندريو	المنزل	في	الغداء	يأكل	(

 앤드류가 점심을 집에서 먹어요)أندريو	الغداء	المنزل	في	يأكل	(
 집에서 앤드류가 점심을먹어요)المنزل	في	أندريو	الغداء	يأكل	(
집에서 점심을 앤드류가먹어요	)أندريو	المنزل	في	الغداء	يأكل	(

 점심을 앤드류가 집에서먹어요)الغداء	أندريو	المنزل	في	يأكل	(
 점심을 집에서 앤드류가먹어요)الغداء	المنزل	في	أندريو	يأكل	(

لغة الموجهة السياق
فــي	الكوريــة	الكلمــة	الأكثــر	أهميــة	فــي	الجملــة	يكــون	هــو	أخــر	عنصــر	يذكــر	و	كلمــا	كانــت	
الكلمــة	بعيــدة	عــن	النهايــة	قلــة	أهميتهــا	و	الــذي	علــى	الأرجــح	يهمــل	،	بمختصــر	العبــارة	
الكلمــة	التــي	تكــون	فــي	آخــر	الجملــة	)	مثــل	الفعــل	أو	الصفــة	(	هــي	الأكثــر	أهميــة	.	لذلــك	
 먹어요	مثــل	فقــط	فعــل	علــى	تحتــوي	و	بــه	مفعــول	أو	فاعــل	علــى	تحتــوي	لا	التــي	الجملــة

ــا	و	طبيعيــة	فــي	المحادثــات		إليــك	امثلــة	أخــرى	: ــأكل«	صحيحــة	نحوي و	التــي	تعنــي	»ي
 안녕하십니까?	»حالك؟	كيف«

 감사합니다	»شكرا«	

لاحــظ	أنــه	ولا	واحــدة	مــن	العبــارات	فــوق	تحتــوي	علــى	ضميــر	المخاطــب	أو	المتكلــم	.	ذاك	
ــة	هــي	لغــة	موجــة	الســياق	و	العناصــر	 ــا	إذا	كان	ســيهمل	مــن	الســياق.	الكوري ــا	يحــدد	م م

المفهومــة	قــد	تهمــل	إلــى	إذا	كانــت	ضروريــة	فــي	الــكلام.

토네이도
)to-neh-ee-do(

إعصار
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من العام إلى الخاص
ــدات	الخاصــة	أو	 ــى	الوح ــر	إل ــة	أو	الاكب ــدات	العام ــن	الوح ــب	م ــة	تكت ــرى	هــي	لغ ــارة	أخ بعب
الأصغــر،	فمثــلا	ولكــي	يتضــح	الأمــر	أكثــر،	فــي	الكوريــة	يكتب	اســم	العائلة	قبل	اســم	الممنوح	
لشــخص	و	هــو	إســمه	مثــل	)	»김정민«	كيــم	جونــج	ميــن	(،	أي	يذكــر	أولا	بشــكل	عــام	مــن	أي	
عائلــة	هــو	ثــم	يخصــص	مــن	هــو	مــن	هــذه	العائلــة،	و	كذلــك	فــي	العنــوان	تكتــب	إســم	البلــد	
ثــم	يليهــا	إســم	المقاطعــة	،	المدينــة،	الشــارع،	رقــم	المنــزل،	و	اســم	الشــخص	المســتلم	مثــال	

علــى	ذلــك:

대한민구, 경기도, 서울시, 금천구, 독산돈 113, 김정민

)	 Republec	 of	 Korea	 ,Kyonggi	 Province,seoul,Kumchon-District,Toksan	 113,Kim 
Jungminp(

و	كذلــك	عنــد	كتابــة	تاريــخ	مثــلا	فإنــك	تبــدأ	بالســنة	ثــم	تخصــص	أكثــر	أي	شــهر	و	بعدهــا	أي	
يــوم	مــن	هــذا	الشــهر	تحديــدا	و	هــذا	مــا	يعنيــه	مــن	العــام	إلــى	الخــاص:

5일 월 8 년 2007	»2007	سنة	8	شهر	5	يوم«

لغة تعظيم
يوجــد	فــي	اللغــة	الكوريــة	مســتويات	فــي	الــكلام	فهــي	تعتمــد	علــى	مكانــة	الشــخص	الــذي	
تتحــدث	معــه،	فــإذا	كان	اكبــر	منــك	او	لديــه	قــوة	و	نفــوذ	عليــك	فلــن	تتحــدث	معــه	كمــا	
تحــدث	صديــق	قريــب	لــك،	فمثــل	اللغــة	العربيــة	نســتخدم	صيغــة	الجمــع	دلالــة	علــى	إحتــرام	
الشــخص	و	تقديــر	لــه،	ففــي	الكوريــة	مجموعــة	مــن	العناصــر	التــي	تأتــي	فــي	أخــر	الــكلام	بعــد	
الفعــل	تــدل	علــى	مســتوى	الحديــث	إذا	مــا	كنــت	تخاطبــه	بإحتــرام	او	بأســلوب	أخــر،	و	ســيكون	

لنــا	حديــث	عــن	هــذا	الموضــوع	فــي	فصــل	منفصــل	فــي	هــذا	الكتــاب.
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تمارين
الان	بعد	دراستك	للحروف	الكورية	بشكل	مفصل	سنعطيك	مجموعة	من	التمارين	التي	

تساعدك	على	معرفة	إذا	كنت	إستوعبت	ما	ذكر	في	الدرس	السابق	أم	لا.

التمرين 1

أجب	بصحيح	أو	خطأ
في	اللغة	الكورية،	الأفعال	تظهر	في	أخر	العبارة.	)	صح/خطأ	(	

في	اللغة	الكورية،	الأسماء،	الحال،	الأرقام،	تظهر	بعد	الفعل.	)	صح/خطأ	(
في	اللغة	الكورية،	ما	يظهر	في	أول	العبارة	هو	الأكثر	أهمية.	)	صح/خطأ	(

العبارة	الكورية	لا	تتبع	دائما	الترتيب	التالي:	فاعل	+	مفعول	به	+	فعل.	)	صح/خطأ	(
ترتيب	الكلمات	يؤثر	على	العبارة	فقط	عندما	تكون	حروف	الحالة	الإعرابية	مفقودة.	)	صح/

خطأ	(

التمرين 2

رتب	العبارات	التالية	بحيث	تكون	من	الشكل:	فاعل	+	مفعول	به	+	فعل.	مثل:	

 한국어를	)الكورية	اللغة(		공부해요	)تتعلم(	수잔이	)سوزن(
 =수잔이 한국어를 공부해요. 

 조깅 해요)يركض	(,	마이클이	)مايكل(,	운동장에서)ملعب	في(.
 
 ....................................................................................................
 
 조앤이	)جون(,	먹어요)يأكل(,	점심을)الغداء(.
 
 ....................................................................................................
 
 마크가)مارك(,	만들어요)يصنع(,	스파게티를)معكرونة(.
 
 ....................................................................................................
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التمرين 3 
رتب	التواريخ	و	العناوين	و	الأسماء	بنفس	الترتيب	في	اللغة	الكورية.	مثل:	

 July 2007    2007 ,18, July 18.

 December 2005 ,24

 
 .................................................................
 
 Sumi Kim

 
 ...................................................
 
 19-712 Hankuk Street, Jung District, Seoul, Kyonggi Province, 

 Republic of Korea

 
 ....................................................................................................

 Daesung Lee

 
 ....................................................................................................

 18 May, 1977

 
 ....................................................................................................

 Kyonggi Province, Republic of Korea, Kangnam District, 3-81

 Taehan Street, Seoul

 
 .................................................................................................... .......................................
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األسماء
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ــارات	و	الجمــل	و	يختلــف	معناهــا	حســب	مــكان	 المفــردات	هــي	العنصــر	الرئيســي	فــي	العب
المفــرد	فــي	الجملــة	بنــاءا	علــى	وظيفتهــا	النحويــة،	المفــردات	مصنفــة	إلــى	عــدة	أصنــاف،	

ــر	ذلــك.	فــي	اللغــة	الكوريــة	يوجــد	الأصنــاف	التاليــة: كالأســماء،	الأفعــال،	الصفــات	و	غي

الأسماء 	-1  
الضمائر 	-2  

حــروف	)و	هــي	التــي	تضــاف	لاســم	لتحــدد	وظيفتــه	النحويــة	أو	لتضيــف	معنــى 	-3   
	خاص( 	 	

الأرقام	و	العدادات 	-4  
الأفعال 	-5  

الأفعال	الوصفية	)أو	الصفات( 	-6  
		،»be 이다	»كان	 الفعــل	 :	و	هــو	 للمســاواة	 الــذي	يشــير	 )و	 الرابــط	 الفعــل	 	-7   

)»be not	يكن	لم« 아니다   
الظروف	الزمانية	و	المكانية 	-8  

Prenoun	)و	هــي	اســماء	تأتــي	قبــل	اســم	أخــر	و	تشــبه	الصفــات	و	لا	تصلــح	ان	  -9   
تكــون	لوحدهــا	فــي	الــكلام	و	لأنــي	لــم	اجــد	أي	ترجمة	لهذه	الكلمــة	فضلت	تركها	 	 	 
كما	هي	بالإنجليزية	حيث	ان	هذا	النوع	من	المفردات	يوجد	في	اللغة	الكورية	و	 	 	 

لغة	الألغنقوين	 	 	
)	en.wikipedia.org/wiki/Prenoun	ويكيبيديا	في	اكثر	قرائة	ويمكنك 	 	

ــف.	 ــة	لتصري ــر	قابل ــة	لتصريــف	و	غي ــن	مفــردات	قابل و	هــذه	المفــردات	تنقســم	إلــى	صنفي
ــى	 ــة	أو	إل ــة	الكلمــة	الأصلي ــى	بداي ــة	بعــض	الحــروف	إل ــة	إضاف ــى	عملي ــف	يشــير	إل التصري
ــا	...	و	 ــدد،و	غيره ــل،	الع ــف	الفع ــن	تصري ــن،	كزم ــوي	معي ــر	غــرض	نح ــا	لغــرض	تصوي أخره
خــلال	عمليــة	إضافــة	هــذه	اللواحــق	فــإن	شــكل	المفــرد	الأصلــي	يتغيــر	لكــن	صنفــه	لا	يتغيــر	

ــلا. ــح	ظــرف	زمــان	مث أي	إذا	كان	فعــل	فســيبقى	فعــل	بعــد	تصريفــه	و	لــن	يصب
ــة	)أي	 ــف:	الأفعــال	و	الأفعــال	الوصفي ــة	لتصري ــف	القابل ــدرج	تحــت	تصني ــي	ت ــاف	الت الأصن
الصفــات(،	فــي	الطــرف	الآخــر	الأصنــاف	الغيــر	قابلــة	لتصريــف:	الاســماء،	الضمائــر،	اســماء	
الإشــارة،	الأرقــام	و	ظــروف	الزمــان	و	المــكان.	كل	هــذه	الأصنــاف	ســنتناولها	فــي	كتابنــا	هــذا	
لكــن	تركيزنــا	فــي	هــذا	الفصــل	علــى	الاســماء	كمــا	يشــير	إســم	الفصــل.	الاســماء	بشــكل	عــام	
ــة.	 ــكان،	شــخص،	أو	حرك ــن،	م ــدد	اســم	شــيء	معي ــي	تح ــث	و	الت ــن	الحدي ــزء	م ــى	ج تشــير	إل

الاســماء	عــادة	تكــون	كفاعــل	أو	مفعــول	بــه	لتخــدم	الفعــل	أو	الفعــل	الوصفــي	)صفــة(.

المفردات و أصناف المفردات
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هنــاك	3	مركبــات	أساســية	التــي	تكــون	الأســماء	الكوريــة،	المفــردات	كوريــة	الأصل)تشــكل	
حوالــي	35	بالمئــة(،	الكلمــات	صينيــة	الأصــل	)نظــرا	لأن	اللغــة	الكوريــة	مشــتقة	مــن	الصينيــة	
القديمــة	فهــي	تشــكل	حوالــي	60	بالمئــة	مــن	المفــردات(،	و	يبقــى	فــي	الأخيــر	المفــردات	التــي	
تــم	جلبهــا	مــن	لغــات	أخــرى	)تمثــل	نســبة	5	بالمئــة(.	فــي	اللغــة	الكوريــة	الاســماء	يمكــن	أن	
تتألــف	مــن	مرفيــم	واحــد	)أو	مــا	يعــرف	بأصغــر	وحــدة	لغويــة	ذات	معنــى(	مثــل:	나무	تعنــي	
»شــجرة«،	산	تعنــي	»جبــل«،	새	تعنــي	»طائــر«،	물	تعنــي	»مــاء«،	أو	مــن	مقاطــع	)و	تكــون	
بدمــج	مرفيــم	مــع	آخــر	لتكويــن	كلمــة	ذات	معنــى	أخــر(	علــى	ســبيل	المثــال:	화산	و	تعنــي	
	»소«(»بقــر	»لحــم	تعنــي	소고기	و	)جبــل	»산«	+	النــار	تعنــي	»화«(	النــار	جبــل	أو	بــركان««
تعنــي	بقــرة	+	»고기«	تعنــي	لحــم(	-يوجــد	تشــابه	بيــن	العربيــة	و	الكوريــة	فــي	هــذه	الناحيــة	

-وجهــة	نظــري	الشــخصية-.	

-	إشتقاق	اسم	بإضافة	باِدَئة:

ل	/	ِبكْر( .	بادئة	كورية	الأصل	)مثل:	»맏«	تعني	أَوَّ 	
ل	/	ِبكْر«	+	아들	تعني	»إبن« . 맏아들	»الإبن	الاول/البكر«	=	맏	تعني	»أَوَّ   

ل	/	ِبكْر«	+	딸	تعني	»بنت« 맏딸	»البنت	الأولى«	=	맏	تعني	»أَوَّ   
.	بادئة	صينية	الأصل	)مثل	신	تعني	»جديد«( 	

신학기	»فصل	دراسي	جديد«	=	신	»جديد«	+	학기	»فصل	دراسي«   
신인	»وافد	جديد«	=신	»جديد«	+	인	»شخص«   

-	إشتقاق	اسم	بإضافة	لاحقة

.	لاحقة	كورية	الأصل	)مثل:	꾼	»فاعل/منفذ«( 	
장사꾼	»رجل	أعمال«	=	장사	»أعمال«	+	꾼	»	فاعل/منفذ«   

일꾼	»عامل«	=	일	»عمل«	+꾼	»	فاعل/منفذ	»   
.	لاحقة	صينية	الأصل	)مثل:	학	»دراسة«( 	

한국학	»دراسة	كورية«	=	한국	»كوريا«	+	학	»دراسة«   
수학	»علم	الرياضيات«	=	수	»أرقام«	+	학	»دراسة«   

.	إشتقاق	اسم	من	فعل	)مثل	إضافة	لاحقة:	이/기	»فعل/نفذ«( 	
. 벌이	»مدخول/	دخل	مالي«	=	벌	»كسب«	+	이	»	فعل/نفذ«   

먹기	»الأكل«	=	먹	»أَكََل«	+기	»فعل/نفذ«   

تركيب االسماء
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-	إشتقاق	اسم	من	فعل	وصفي	)صفة(	)مثل	إضافة	لاحقة:	이/기	»فعل/نفذ«(

크기	»حجم«=	크	»كبير«+	기	»صفة/خاصية«   
길이	»مسافة	»=	길	»طول«+	이	»صفة/خاصية«   

ــر	المفــردات	مــن	خــلال	 كمــا	تــرى	فــإن	هــذه	الطريقــة	تفيــدك	لمعرفــة	و	فهــم	كيفيــة	تطوي
ــة	أو	لاحقــة،	و	التــي	تضيــف	لهــا	معنــى	أخــر. إضافــة	بادئ

مــن	جهــة	أخــرى،	الأســماء	المركبــة	تعتمــد	علــى	مورفيميــن	)وحدتيــن	لغويتيــن	ذات	معنــى(	أو	
أكثــر.	و	ينقســم	إلــى	اســماء	مركبــة	مــن	مفــردات	كوريــة	الأصــل	و	اســماء	مركبــة	مــن	مفــردات	

صينيــة	الأصل.
اسماء	مركبة	من	مفردات	كورية	الأصل:

.	اسم	+	اسم 	
. 눈물	»دموع«	=	눈	»عين«	+	»물«	ماء   

.물개		»كلب	البحر	-	فقمة«	=	»물«	ماء	+	»개«	كلب   
.	حال	+	اسم 	

.  곱슬머리«شعر	مجعد«	=	»곱슬«	مجعد	+	»머리«	شعر   
. 선들바람	»نسيم	خفيف/لطيف«	=	»«   

اسم	+	خبر	+	ناقل	إلى	الإسمية 	
)النقل	إلى	الاسمية	تحويل	اللفظ،	من	مصدر	وفعل	وصفة	وحرف،	إلى	اسم.(
. 목걸이	»قلادة«	=	»목«	عنق	+	»걸«	َعَلَق	+이	»	فعل/نفذ	»   

. 본보기	»عارضــة	ازيــاء«	=	»본«	نمــوذج	+	»보«	مظهــر	+	»기«	»	فعل/نفــذ	   
«

خبر	+	اسم 	
. 늦잠	»يستغرق	في	النوم«		=	»늦«	تأخر	+	»잠«	نوم   

. 고드름	»دلاة	جليدية«	=	곧	»مستقيم/رأساً«	+	얼음	»جليد«   

-	اسماء	مركبة	من	مفردات	صينية	الأصل:

.	مفرد	صيني	الاصل	+	مفرد	صيني	الاصل 	
. 부모	»والدين«	=	부	»الأب«	+	모	»أم«   
. 천지	»كون«	=	천	»جنة«	+	지	»ارض«   

فــي	الوقــت	نفســه	فــي	اللغــة	الكوريــة	مجموعــة	مــن	الاســماء	الخاصــة	التــي	تظهــر	دائمــا	
 무슨 음식	:المثــال	ســبيل	علــى	تليهــا،	التــي	الاســماء	تصــف	او	لتغيــر	الاخــرى	الاســماء	قبــل

»مــا	نــوع	الطعــاء«،
 이 책	»هــذا	الكتــاب«،	그 사람	»ذاك	الشــخص«،	و	어느 식당	»أّي	مطعــم«.	و	هــذه	
الأســماء	يطلــق	عليهــا	»prenouns«.	و	لا	يمكــن	ان	تســتخدم	هــذه	الأســماء	الخاصــة	لوحدهــا	

فــي	الجملــة
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تحديد العدد  

اللغــة	العربيــة	مــن	اللغــات	التــي	تحتــرم	العــدد	عندمــا	يكــون	هنــاك	اكثــر	مــن	عنصــر	واحــد	
مثــلا،	شــخص	–	شــخصان	–	أشــخاص	...	و	هــذا	مــا	نعنــي	بــه	بالعــدد.	و	هنــاك	بضــع	قواعــد	
لتحديــد	المثنــى	و	الجمــع	فــي	العربيــة	و	التــي	لــن	لشــرحها	هنــا،	مــع	ذلــك	اللغــة	الكوريــة	لا	
ــي	الجمــع	و	فــي	نفــس	الوقــت	 ــت	تعن ــك	للشــيء	فأن ــة	فبمجــرد	قول ــى	هــذه	الفئ تنتمــي	إل
فرد،علــى	ســبيل	المثــال:	여필	تعنــي	قلــم	و	يمكــن	ترجمتهــا	أيضــا	أقــلام.	أو	القلــم،	الأقــلام،	
بعــض	أقــلام،	قلمــان	...		و	يوجــد	أدات	تســتعملها	لتكــون	أكثــر	دقــة	فــي	كلامــك	و	علــى	أنــك	
تتكلــم	عــن	مجموعــة	مــن	العناصــر	و	ليــس	عنصــر	واحــدا	و	هــي	اللاحقــة	들	)و	التــي	يمكــن	ان	
تلحــق	بإســم	قابــل	للعــد(	و	التــي	تشــير	إلــى	مجموعــة	مــن	العناصــر.	إلا	أن	إســتعمالها	ليــس	

بالأمــر	الشــائع	فــي	اللغــة	إلا	إذا	كان	هنــاك	ضــرورة.

مكان الاسماء في الجملة  

الأســماء	فــي	الكوريــة	تظهــر	علــى	ال4	طــرق	التاليــة:	)1(	وحــده،	)2(	قبــل	حــرف،	)3(	قبــل	اســم	
أخــر،	و	)4(	قبــل	الفعــل	الرابــط،	علــى	ســبيل	المثــال:

선생님, 수잔이 미국 대학생이에요	»أمريكية	طالبة	سوزان	استاذة،«

 수잔	الجملــة؛	بدايــة	فــي	لوحــده	ظهــر	선생님»»أســتاذة	الإســم	بــأن	المثــال	هــذا	فــي	تلاحــظ
 대학생	ــر ــل	اســم	أخ ــر	قب ــكا«	تظه ــذي	يحــدد	الفاعــل	이	؛미국	»امري ــل	حــرف	ال ــر	قب تظه
 .이에요	رابــط	فعــل	قبــل	»يظهــر	جامعــي	طالــب«	대학생الاســم	بينمــا	جامعــي«؛	طالــب«

و	هــو	فــي	هــذه	الحالــة	ليــس	فــي	حالتــه	المجــردة.

استخدام الاسماء مع الافعال  

هنــك	أفعــال	تكــون	مناســبة	مــع	اســماء	أخــرى	علــى	ســبيل	المثــال،	فنحــن	نقــول	إرتكــب	
ــة،	فــلا	يصــح	إســتخدام	كلمــة	أجــرى	جريمــة	 ــة	جراحي ــل	،	بينمــا	نقــول	اجــرى	عملي جريمــة	قت
قتــل	!	هــي	نحويــا	صحيحــة	لكــن	المشــكلة	تكمــن	فــي	التعبيــر.	نفــس	الامــر	بالنســبة	لاســماء	

الكوريــة	فهــي	تصلــح	مــع	أفعــال	بينمــا	لا	تصــح	مــع	افعــال	اخــرى.

بعض خصائص االسماء في الكورية

천둥/번개
)cheon-dung/beon-gae(

رعد / برق
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تمارين
كلمات	مفتاحية	لتمارين	الخاصة	بالفصل	الـ3

가	»حافة/طرف«
개	»كلب«

계란	»بيضة«

고기	»لحم«

고무	»مطاط«

고무신	»أحذية	مطاطية«

나물	»خضروات«

돌	»حصى/حجر«
문	»باب«
물	»ماء«

물개	»فقمة	/	كلب	البحر«

바늘	»إبرة«

바다	»بحر«

바닷가	»شاطئ	البحر	/	ساحل«

방	»غرفة«
빵	»خبز«

빵집	»مخبزة«

벽	»حائط«
뱍둘	»قرميدة	/	أُجرّة«

부채	»مروحة«

사압	»اعمال	/	عمل	/	مهنة«

산나물	»خضار	برية«

새	»طير	/	عصفور«
신	»حذاء«

앞	»واجهة	/	امامي«
앞문	»الباب	الامامي	»

음악	»موسيقى«

찰	»فصل	/	موسم«
찰새	»موسم	هجرة	الطيور«

책	»كتاب«
책방	»متجر	كتب«

코	»أنف«
코피	»رعاف	/	دم	الخارج	من	الأنف«

피	»دم«
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التمرين 1

..............................	:	책방

.............................	:	나물

...................................	:코
..................................	:새

..............................	:	바늘

.............................	:	계란

..............................	:음악

.............................	:고무

ترجم	الكلمات	الآتية	إلى	العربية	.مثل	:
물	=	ماء  

التمرين 2

المفردات	التالية	مركبة،	فكرها	و	ترجم	كل	مفرد	لوحده
닭고기	 مثل:	

لحم	دجاج	=	닭	دجاج	+	고기	لحم 	

......................................	+	.....................................	=	................................... 		고무신

......................................	+	.....................................	=	................................... 		산나물

......................................	+	.....................................	=	................................... 	 		앞문

......................................	+	.....................................	=	................................... 	 	찰새

......................................	+	.....................................	=	................................... 	 	코피

......................................	+	.....................................	=	................................... 		바닷가
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األفعال و صيغ 
اإلحترام
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الأفعــال و الصفــات )افعــال وصيفــة( الكوريــة مكونــة مــن جزئيــن، جــزء يطلــق عليــه جــذر و 
الأخــر يطلــق عليــه بالنهايــة. هــذه الجــذور لا تبقــى لوحدهــا فــي الجملــة، دائمــا تصــرف، و 
النهايــة التــي تكــون فــي أخــر الفعــل تعبــر عــن الزمــن، و كذلــك مســتوى الــكلام، و غيرهــا. 
لــو رغبــت فــي البحــث فــي القامــوس عــن فعــل أو صفــة معينــة لتعــرف معناهــا، ســترى 
 가다 :علــى ســبيل المثــال( 다 بــأن كل هــذه الأفعــال و الصفــات تنتهــي بمقطــع صوتــي
»ذهــب«، 작다 »صغيــر«، ..... (. و تذكــر بــأن الجــذر الخــاص بالفعــل أو الصفــة لا يبقــى 
لوحــده فــي الجملــة. كيــف تعــرف الجــذر فــي الفعــل أو الصفــة؟ شــيء بســيط جــدا كل مــا 
عليــك فعلــه هــو أخــذ الفعــل كمــا هــو فــي القامــوس و تجــرده مــن أخــر مقطــع صــوت و 

الــذي ســيكون دومــا 다. إليــك بعــض الأمثلــة.

األفعال المجردة (جذر األفعال)

الجذرالمعنىالفعل	كما	هو	في	القاموس
가다ذهب가

먹다أكل먹

배우다تعلم배우

요리하다طبخ요리하

나쁘다سيء나쁘

작다صغير작

좋다جيد좋

아름답다جميل아름답

فــي	اللغــة	العربيــة	مــن	ســهل	تفريــق	بيــن	فعــل	و	صفــة،	فصفــة	اســم	و	الفعــل	فعــل،	بينمــا	
فــي	اللغــة	الكوريــة	فالصفــات	هــي	أفعــال	وصفيــة،	و	يطبــق	عليهــا	مــا	يطبــق	علــى	الفعــل	
فــي	الكوريــة،	فلــو	تســائلت	كيــف	يمكــن	ان	أفــرق	بيــن	فعــل	و	صفــة،	فالإجابــة	علــى	تســائلك	
هــو	أن	الفعــل	يصــف	حركــة	أو	فعــل	قــام	بــه	الفاعــل	و	الصفــات	تصــف	الحالــة	أو	طبيعــة	

الشــيء	)ســواء	حجــم،	عــرض،	شــكل،	مظهــر،	كميــة،	الجــودة،	أحاســيس(	و	غيرهــا.

األفعال و الصفات

춥다
)chup-dah(

بارد
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ــي	حــرف	متحــرك	أو	حــرف	 ــة	المقطــع	الصوت ــا	كان	نهاي ــارة	هــو	إذا	م ــذه	العب المقصــود	به
ــي	 ــر	المقطــع	الصوت ــذر	الفعــل	가다	فآخ ــال	لجــذر	متحــرك	가	ج ــى	ســبيل	المث ســاكن،	عل
حــرف	متحــرك	»ㅏ«	و	مثــال	علــى	جــذر	ســاكن	먹	جــذر	الفعــل먹다	فكمــا	تــرى	فــإن	آخــر	

.»ㄱ«	ســاكن	الصوتــي	المقطــع

الجذر الساكن و المتحرك

أفعال	ذات	جذور	متحركة	
가르다	»َميََز«

가지다	»َمَلَك«

보다	»رأى«

أفعال	ذات	جذور	ساكنة
닫다	»أغلق«

살다	»عاش«

팔다	»باع«

صفات	ذات	جذور	متحركة	
싸다	»بَْخس«

크다	»كبير«

희다	»	ٌمبْيَْض	»

صفات	ذات	جذور	ساكنة
괜찮다	»	َحَسن«

작다	»صغير«

가볍다	»خفيف«

ــات	تســتخدم	لهــا.	و	فــي	اللغــة	 ــاك	نهاي بمــا	أن	جــذر	الفعــل	لا	يمكــن	أن	يوضــع	وحــده،	فهن
الكوريــة	هنــاك	العديــد	مــن	النهايــات	المختلفــة	و	التــي	ترمــز	لوظيفــة	نحويــة	كزمــن	تصريــف	
الفعــل،	مســتوى	الــكلام	كصيــغ	الإحتــرام	و	غيرهــا.	و	النهايــات	يمكــن	تصنيفهــا	إلــى	نوعيــن،	
مــا	قبــل	النهايــات	و	التــي	بيــن	الفعــل	و	النهايــة،	و	النــوع	الثانــي	و	هــو	النهايــة	التــي	تختــم	

بهــا	الجملــة.

ما قبل النهاية  

ــا	انــه	يوجــد	نوعيــن	مــن	النهايــات،	الأن	ســنضرب	مثــال	عنهــا	حتــى	تصلــك	 قبــل	قليــل	ذكرن
الفكــرة	أكثــر،	فكمــا	قلنــا	مــا	قبــل	النهايــة	يكــون	بيــن	الفعــل	و	بيــن	النهايــة	و	هــذا	واضــح	مــن	
إســمها.	و	فــي	هــذا	المــكان	يتــم	إضافــة	اللاحقــة	)으(시-	التبجيليــة	)عبــارة	تشــريف	شــيء	مــن	

هــذا(،	محــدد	الزمــن	الماضــي	فــي	التصريــف	었/았	و	غيرهــا	مــن	الإضافــات.
إليك	المثال	التالي:	

어제 영화 보시었어요 ?   البارحة؟	الفلم	شاهدت	هل

فــي	المثــال	أعــلاه	تــرى	بــأن	시	و	었	ظهــرا	بيــن	보	»رأى«	و	어요	النهايــة	الخاصــة	بالمســتوى	
المــؤدب	فــي	الــكلام،	و	ســنتطرق	لهــا	بعــد	قليــل	أســفل.

النهايات
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ــر	تنهــي	بهــا	فعــل	او	صفــة	بــدون	أن	تنهــي	 كذلــك	هنــاك	كلمــات	أو	حــروف	إن	صــح	التعبي
الجملــة	ككل،	و	هــي	مثــل	أدوات	الربــط	كحــروف	العطــف	التــي	تربــط	بيــن	جملــة	و	جملــة	
ــا«،	 أخــرى.	و	هــذه	الحــروف	تتضمــن	الأتــي،	고	»و«،	어/아서-	»بســبب«،	-으면서	»	َطاَلَم

ــال	التالــي:	 وغيرهــا	مــن	الأدوات.	إليــك	المث

커피를 마시고 아이스키림을 먹어요 المثلجات	أكل	بعدها	و	القهوة،	أشرب	انا

كمــا	تلاحــظ	الحــرف	고	لا	ينهــي	الجملــة	و	إنمــا	ينهــي	جــذر	الفعــل	마시	»شــرب«.	مــن	جهــة	
اخــرى	어요	تنهــي	جــذر	الفعــل	و	كذلــك	الجملــة.

صيغ اإلحترام (مستويات الكالم)
ــغ	تحــدد	 ــرام.	و	هــذه	الصي ــغ	للإحت ــكلام	او	6	صي ــاك	6	مســتويات	لل ــة	هن فــي	اللغــة	الكوري
العلاقــة	بيــن	الشــخصين	و	مكانــة	الشــخص	إجتماعيــا	)علــى	ســبيل	المثــال:	عندمــا	تخاطــب	
أفــراد	العائلــة،	أو	مديــر	عملــك،	او	صديــق	مقــرب	فلــكل	شــخص	يكــون	هنــاك	كلمــات	يكــون	

مــن	الفــّظ	قولهــا	أمــام	الأخــر	بينمــا	تكــون	عاديــة	بيــن	شــخص	مــن	العائلــة	أو	صديــق(.
المســتوى	الأعلــى	فــي	المقــام	هــو	مســتوى	التعظيــم،	و	يليــه	بعدهــا	مســتوي	المــؤدب،	و	
هنــاك	بعــض	المســتويات	لا	تســتعمل	بشــكل	كبيــر	فــي	الأجيــال	الجديدة.لــكل	مســتوى	هنــاك	
بعــض	النهايــات	التــي	تختلــف	حســب	طبيعــة	كلامــك	إذا	مــا	كان	أمــر	أو	تصريــح	أو	ســؤال...	.	

إليــك	جــدول	الخــاص	بمســتويات	الــكلام	و	سنشــرحها	فــي	هــذا	الكتــاب	إن	شــاء	هللا.

إقتراحيأمرياستفهاميتصريحيمستوى
-/습니다/ㅂ니다-습니까التعظيم

ㅂ니까

-)으(십시오-)으(십시다

-어요 / -아요-어요 / -아요-어요 / -아요-어요 / -아요المؤدب

으(오-)으(오(-الصريح

네-나 / -는가-게세المألوف

-어 / -아-어 / -아-어 / -아-어 / -아المقرب

-느(ㄴ다-)으(니/-냐어라/-아라-자(-البسيط

مــن	بيــن	هــذه	6	مســتويات	هنــاك	4	تســتخدم	بكثــرة	و	2	مهمشــة	خاصــة	عند	الأجيــال	الجديدة	
ــا.و	همــا	الصريــح	و	المألــوف،	امــا	البقيــة	فمزالــت	قائمــة.	الأن	قــد	تتســائل	متــى	 فــي	كوري

أســتخدم	هــذا	المســتوى	فــي	اي	حالــة	؟
التعظيــم؛	يســتخدم	مــع	الأشــخاص	الأكبــر	منــك	ســنا	أو	مكانــة	و	ذلــك	تبجيــلا	لهــم	و	إظهــارا	

لإحترامــك.
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المــؤدب	و	الــذي	يســتخدم	بكثــرة	فــي	المحادثــات	و	يســتخدم	مــع	أشــخاص	أقــل	منــك	مكنــة	
أو	ســنا	أو	فــي	نفــس	ســنك،	و	مــن	الآمــن	إســتعماله	فــي	كل	الحــالات،	إلا	فــي	حالــة	أردت	أن	

تظهــر	إحترامــك	لشــخص	الــذي	تحدثــه	فتســتخدم	صيغــة	التعظيــم.
الصريح؛	لا	يستخدم	بكثرة	الأن	نظرا	لكونه	أسلوبا	الفظا	في	الكلام.	

مقــرب؛	و	هــذا	يســتخدم	بيــن	الأصدقــاء،	المقربيــن	خاصــة،	مخاطبتــك	لأشــخاص	لا	تعرفهــم	
بهــذا	الأســلوب	يعتبــر	فــظ	لذلــك	حــاول	دومــا	تجنــب	إســتعماله	مــع	الغربــاء	أو	مــن	هــو	اكبــر	

منــك	ســنا.
البســيط؛	يســتعمل	مــع	الأطفــال	الصغــار	أو	مــن	هــو	أصغــر	منــك	فــي	حالــة	رغبــت	فــي	ان	

تصفهــم	علــى	أنهــم	اطفــال	صغــار	فــي	نظــرك	:(	.	لا	تقــم	بذلــك.
إليك	المثال	التالي	حيث	نطبق	4	مستويات	الأكثر	إستعمالا.

التصريفمستوى

)هل(	أكلت؟	먹습니까 ? التعظيم

먹어요المؤدب

먹어المقرب

먹냐البسيط

تلاحــظ	فــي	هــذا	المثــال	بــان	المعنــى	نفســه	و	هــو	أكلــت؟	لكــن	الإختــلاف	فــي	درجــة	إحترامــك	
لشــخص	الواقــف	أمامــك	و	تســأله	هــذا	الســؤال.	ســنتحدث	عــن	فــي	كتابنــا	هــذا	فقــط	عــن	

مســتويين	همــا	التعظيــم	و	المــؤدب.
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تمارين
التمرين 1

مجموعة	المفردات	التالية	هي	عبارة	عن	افعال	و	صفات،	حدد	ما	إذا	كان	فعل	أو	صفة	ثم	
أكتب	الجذر	الخاص	به.مثل:	

 닫	:الجذر فعل/صفة		 	 	닫다

	الجذر:	.................... فعل/صفة		 	 		싸다

	الجذر:	.................... فعل/صفة		 	 		살다

	الجذر:	.................... فعل/صفة		 	가볍다

	الجذر:	.................... فعل/صفة		 	가르다

	الجذر:	.................... فعل/صفة		 	 		크다

التمرين 2
من	بين	مستويات	الكلام،	ما	هي	المستويات	التي	لا	تستخدم	بكثرة؟

............................................................................................................................

التمرين 2

التمرين 3
قم	بتطبيق	واحدة	من	هذه	النهايات	)어	،	습니다،는다	و	어요(	على	جذر	묶다	»ربط«

مستوى	التعظيم:	.............................................

مستوى	المؤدب:	.............................................

مستوى	المقرب:	.............................................

مستوى	البسيط:	.............................................

كذلك	حاول	تطبيقهم	على	الأفعال	التي	تم	ذكرها	في	الكتاب	سابقا	إذا	رغبت	في	ذلك.	
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تطبيق على صيغ 
اإلحترام
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فــي	الفصــل	الســابق	تحدثنــا	عــن	الأفعــال	و	صيــغ	الاحتــرام،	فــي	هــذا	الفصــل	ســنظهر	كيفيــة	
إســتعمال	صيــغ	الاحتــرام	و	طريقــة	وضعهــا	فــي	أخــر	الفعــل.

مستوى التعظيم
أول	مســتوى	علــى	القائمــة	هــو	مســتوى	التعظيــم	و	هــو	أعلــى	درجــات	الاحتــرام،	فكمــا	
رأينــا	فــي	الفصــل	الســابق	فــي	الجــدول	الــذي	يظهــر	مســتويات	الــكلام	هنــاك	مجموعــة	مــن	
النهايــات	المختلفــة	حســب	الجملــة.	فلــو	كانــت	جملــة	تخبــر	بهــا	عــن	شــيء	معيــن	فســتخدم	
اســلوب	التصريحــي	و	الــذي	يوجــد	فيــه	نهايتيــن	-습니다/ㅂ니다.	فلــو	تســائلت	متــى	
أســتخدم	واحــدة	دون	الأخــرى،	فالإجابــة	هنــا.	عندمــا	يكــون	جــذر	الفعــل	أو	الصفــة	جــذرا	صامتــا	
ــر	 ــركا	فستســخدم	الآخ ــة	متح فتســتخدم	습니다	و	إذا	كان	الجــذر	الخــاص	بالفعــل	او	الصف

ㅂ니다	و	الحــرف	»ㅂ«	يدمــج	مــع	الجــذر	)و	ينطــق	كـــ	›م‹(	علــى	ســبيل	المثــال:	

먹습니다 +	مستوى	التعظيم	=		 		먹	الجذر 		먹다	»»أكل	:	الفعل

갑니다 +	مستوى	التعظيم	=		 		가	الجذر 		가다	»»ذهب	:	الفعل

	»ㅂ«		الحــرف	إليــه	يضــاف	متحــركا	الفعــل	جــذر	يكــون	عندمــا	أعــلاه	المثــال	فــي	تلاحــظ	فكمــا
.»가«	عــن	بــدل	»갑«	فأصبــح	صوتــي	مقطــع	أخــر	أســفل

و	نفس	الامر	في	ما	يخص	الإستفهامي	تطبق	نفس	الطريقة	إليك	المثال	التالي:

먹습니까 +	مستوى	التعظيم	=		 		먹	الجذر 		먹다	»»أكل	:	الفعل

갑니까 +	مستوى	التعظيم	=		 		가	الجذر 		가다	»»ذهب	:	الفعل

الان	مــع	الأســلوب	الأمــري،	فكمــا	لاحظــت	فــي	الجــدول	فــي	الفصــل	الســابق	فقــد	كان	هنــاك	
أقــواس	و	بينهمــا	المقطــع	الصوتــي	-)으(	و	هــذا	يعنــي	بــأن	هــذا	المقطــع	يظهــر	فــي	حــالات	
ــا،	ولا	يظهــر	عندمــا	 ــى	يظهــر؟	عندمــا	يكــون	الجــذر	صامت و	لا	يظهــر	فــي	حــالات	اخــرى.	مت

يكــون	الجــذر	متحــركا	إليــك	المثــال	التالــي:	

닫으십시오 +	مستوى	التعظيم	=		 		닫	الجذر 		닫다	»»أغلق	:	الفعل

보십시오 +	مستوى	التعظيم	=		 		보	الجذر 		보다	»»رأى	:	الفعل

كمــا	تــرى	فــإن	الأمــر	ســهل	و	لا	يوجــد	فيــه	أي	تعقيــد،	نفــس	الامــر	فــي	مــا	يخــص	أخــر	اســلوب	
و	هــو	الإقتراحــي،	تطبــق	نفــس	القاعــدة.	إليــك	المثــال	التالــي:	
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مستوى المؤدب
ثانــي	مســتوى	علــى	القائمــة	و	أقــل	مــن	مســتوى	التعظيــم	فــي	مســتوى	الإحتــرام،	فــي	هــذا	
المســتوى	نــرى	بــأن	النهايــة	تكــون	نفســها	فــي	كل	الحــالات،	و	كذلــك	لا	يوجــد	حــرف	منفصــل	
لوحــده	ليتــم	دمجــه	مــع	جــذر	الفعــل	أو	الصفــة،	فــي	هــذه	الحالــة	مــن	اجــل	ان	تختــار	النهايــة	
الصحيحــة	للفعــل	أو	الصفــة	عليــك	أن	تعــرف	لأي	صنــف	ينتمــي	الحــرف	المتحــرك	الخــاص	
بالفعــل	او	الصفــة	فــي	أخــر	مقطــع	صوتــي	للجــذر،	إذا	كان	حــرف	مضــيء	أو	مظلــم.	و	قــد	
قمنــا	مســبقا	بشــرحها	فــي	أخــر	فصــل	الخــاص	بالحــروف.	و	هــذه	الطريقــة	أيضــا	تنطبــق	علــى	

مســتوى	المقــرب	أيضــا	و	أي	حالــة	مشــابهة	لهــذه.	إليــك	المثــال	التالــي:
 

먹어요 +	مستوى	المؤدب	=		 		먹	الجذر 		먹다	»»أكل	:	الفعل

가요 +	مستوى	المؤدب	=		 		가	الجذر 		가다	»»ذهب	:	الفعل

فكمــا	تــرى	فــي	الفعــل	الأول	جــذره먹	الحــرف	المتحــرك	فيــه	ينتمــي	للحــروف	المظلمــة	
الحــروف	 إلــى	 ينتمــي	 المتحــرك	 حرفــه	 	가 جــذره	 الثانــي	 الفعــل	 و	 	،어요 لــه	 فأضيفــة	
 아	المقطــع	حــذف	تــم	فقــد	المتحــرك	الحــرف	نفــس	انهــا	بمــا	و	،아요	لــه	فأضيفــة	المضيئــة 

)+아 =가	가(،	تقليصا	للكلمة.
و	فــي	مــا	يخــص	فعــل	الربــط	الــذي	ذكرنــاه	ســابقا	فــي	الفصــل	الماضــي	و	الــذي	يمثــل	فعــل	
이다	»كان«	فلــه	حالــة	خاصــة	فــي	هــذا	المســتوى،	التصريــف	الخــاص	بهــذا	الفعــل	و	كذلــك	

الفعــل	하다	و	هــو	فعــل	غيــر	قاعــدي	فيكــون	تصريفهــم	كالأتــي

이다:   이어요 خطأ   이에요  صواب

아니다:  아니어요 خطأ   아니에요 صواب

하다:   하요   خطأ   해요  صواب

فــي	مــا	يخــص	الحــروف	التــي	لا	تنتمــي	للحــروف	المضيئــة	أو	المظلمــة	فيطبــق	عليهــا	مــا	
يطبــق	علــى	الحــروف	المظلمــة.	كتنبيــه

هذيــن	المســتويين	يعطيانــك	قاعــدة	عامــة	عــن	كيفيــة	إســتخدام	النهايــات	هــذه	حســب	
المســتوى	الــذي	ستســتخدمه	فــي	كلامــك.	و	يمكنــك	قيــاس	المســتويات	الاخــرى	علــى	هذيــن	

ــلاف. ــاك	إخت المســتويين	و	تطبيــق	القواعــد	نفســها	و	لــن	يكــون	هن

닫으십시다 +	مستوى	التعظيم	=		 		닫	الجذر 		닫다	»»أغلق	:	الفعل

보십시다 +	مستوى	التعظيم	=		 		보	الجذر 		보다	»»رأى	:	الفعل
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حرف الحالة 
اإلعالبية حرف 

الفاعل
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حــروف الحالــة اإلعرابيــة، حــرف الفاعل / مبتدأ 
이/가

حروف الحالة الإعرابية و الحروف الخاصة  

ــم	اضافــة	حــروف	فــي	 ــة،	هــي	أن	الاســماء	عــادة	مــا	يت واحــدة	مــن	خصائــص	اللغــة	الكوري
أخرهــا	لأغــراض	نحويــة.	و	هــذه	الحــروف	ليــس	لهــا	مــا	يقابلهــا	فــي	اللغــة	العربيــة.	فــي	اللغــة	
الكوريــة	هنــاك	نوعــان	مــن	الحــروف	التــي	تلحــق	فــي	أخــر	الأســماء،	حــروف	الحالــة	الإعرابيــة	
و	حــروف	خاصــة،	حــروف	الحالــة	الإعرابيــة	فكمــا	يوحــي	إســمها	فهــذه	الحــروف	تحــدد	الحالــة	
 을/를	بــه	المفعــول	حــرف	،	이/가بالفاعــل	الخــاص	الحــرف	)مثــل	بالاســم	الخاصــة	الإعرابيــة

و	غيرهــا(	اليــك	المثــال	التالــي:

찰스가 커피를 마셔요		 	 »يشرب	تشارل	القهوة/تشارل	يشرب	القهوة«

 가	الحــرف	أخــره	فــي	ألحــق	و	الجملــة	هــذه	فــي	الفاعــل	هــو	تشــارل««	찰스	فــإن	تلاحــظ	كمــا
ليتــم	الإشــارة	إليــه	علــى	أنــه	هــو	الفاعــل.	بالإضافــة	لذلــك	فــإن	커피	هــو	المفعــول	بــه	و	قــد	

.를	الحــرف	خــلال	مــن	لــه	الإشــارة	تــم
النــوع	الآخــر	و	هــو	الحــروف	الخاصــة	وظيفتهــا	ليــس	لهــا	علاقــة	بالنحــو	و	تحديــد	قاعــدة	معينــة	
و	لكــن	لتضيــف	معنــى	خــاص	علــى	ســبيل	المثــال،	تحديــد	اســم	علــى	أنــه	هــو	موضــوع	
الحديــث،	تشــديد	علــى	ان	الاســم	فــرد،	و	غيرهــا.	و	تظــم	هــذه	المجموعــة	الخاصــة	بالحــروف	

الخاصــة،	حــرف	الموضــوع	은/는	و	غيــره،	علــى	ســبيل	المثــال:

차는 현대 소나타 좋아요	 »في	ما	يخص	السيارات،	هيونداي	سوناتا	جيدة«

ــرف	 ــاق	ح ــم	الح ــك	ت ــول	الســيارات	لذل ــال	الســابق،	الموضــوع	كان	ح ــي	المث ــا	تلاحــظ	ف كم
الموضــوع	للاســم	차	»ســيارة«.

خصائص الحروف  

ــاء	اســتعمالك	لهــذه	الحــروف،	أولا،	رغــم	أن	الحــروف	 ــك	تذكرهــا	أثن ــاك	بضــع	أشــياء	علي هن
تحــدد	حالــة	المفــردات	فــي	الكلمــة	لكــن	فــي	أغلــب	الحالات	يتــم	تجاهلهــا	تماما	عنــد	محادثات	
العاميــة.	و	ذلــك	لانــه	فــي	اغلــب	المحادثــات	العاميــة	ســتفهم	ســياق	الجملــة	بــدون	الحاجــة	
لهــذه	الحــروف	لذلــك	يتــم	تجاهلهــا.	لكــن	فــي	المحادثــات	الرســمية	و	رســائلة	الرســمية	يجــب	
أن	تســتعملها.	ثانيــا	عنــد	إســتعمالك	لهــذه	الحــروف	يمكنــك	تحريــك	الكلمــات	ووضعهــا	فــي	
أي	مــكان	تشــاء	فــي	الجملــة	قبــل	الفعــل	طبعــا،	و	قــد	ســبق	و	تكلمنــا	عــن	هــذا	الامــر	ســابقا	

»فــي	الفصــل	الثانــي	خصائــص	اللغــة«.
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이/가 حرف الفاعل / مبتدأ  

مــا	تلاحــظ	فــإن	هــذا	الحــرف	لــه	شــكلين.	이	يســتخدم	بعــد	اســم	ينتهــي	أخــره	بحــرف	ثابــت	
)علــى	ســبيل	المثــال،	가방이 »حقيبــة	+	حــرف«	(،	و	الشــكل	الأخــر	가	يســتعمل	مــع	الســماء	

التــي	يكــون	أخرهــا	حــرف	متحــرك	)علــى	ســبيل	المثــال،	학교가	»مدرســة	+	حــرف«(

الحرف이/가 في النفي  

مــع	أن	الوظيفــة	الأساســية	لهــذا	الحــرف	هــو	تحديــد	الفاعــل	أو	المبتــدأ،	لكن	لديه	اســتعمالات	
واســعة	غيــر	تحديــد	الحالــة	الإعرابيــة.	علــى	ســبيل	المثــال،	فــي	النفــي	الاســم	الــذي	يضــاف	لــه	

هــذا	الحــرف	ليــس	هــو	فاعــل	فــي	الجملــة.	علــى	ســبيل	المثــال	التالــي:	

사라는 한국 사람이 아니에요		 »بالنسبة	لسارة،	)هي(	ليست	كورية«

사라	ليســت	هــي	فاعــل	أو	مبتــدأ	فــي	الجملــة	ولكــن	هــي	موضوعهــا	)بمــا	انــه	يوجــد	الحــرف	

 한국 사람	و	تجاهلــه	تــم	الفاعل/مبتــدأ	بــان	لاحــظ	و	الاســم(.	اخــر	فــي	بالموضــوع	الخــاص
اضيــف	لهــا	فــي	أخرهــا	حــرف	이	ليــس	فاعــل.

جملة ذات فاعلين  

بعــض	الجمــل	الكوريــة	قــد	تحتــوي	علــى	اســمين	مضــاف	لهمــا	حــرف	الفاعل/المبتــدأ.	اليــك	
المثــال	التالــي:	

친구가 세 명이 왔다		 	 »أتى	الاصدقاء	الثلاثة‹

세명	»ثلاثــة	 친구	»صديــق«	و	 لاســمين،	 قــد	أضيــف	 الفاعل/مبتــدأ	 بــأن	حــرف	 تلاحــظ	
أشــخاص«،	هــذا	النــوع	مــن	الجمــل	يســمى	فــي	الكوريــة	جمــل	مزدوجــة	الفاعــل	و	هي	شــائعة	
فــي	اللغــة	الكوريــة.	مــع	ذلــك،	الغــرض	ليــس	لأبــراز	فاعليــن	فــي	الجملــة.	فــي	هــذه	الجملــة	،	
التركيــز	يكــون	علــى	عــدد	الأشــخاص	»ثلاثــة«	أكثــر	مــن	كلمــة	أصدقــاء،	فكمــا	قلنــا	ســابقا	كلمــا	

كانــت	الكلمــة	أقــرب	مــن	الفعــل	كانــت	أكثــر	أهميــة.



40

حرف الخاص حرف 
الموضوع
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 은/는 الحرف الخاص حرف الموضوع
الحــرف	은/는	هــو	حــرف	يحــدد	موضــوع	الجملــة	)عــن	مــاذا	تتحــدث	الجملــة(.	و	هــذا	الحــرف	لا	
ينتمــي	لحــروف	الحالــة	الإعرابيــة	نظــرا	لانــه	لا	يضيــف	أي	وظيفــة	نحويــة	للاســم	الــذي	يلحــق	

. به

تحديد الموضوع  

مثــل	حــرف	الفاعــل	الــذي	تناولنــاه	ســابقا	فهــذا	الحــرف	أيضــا	لــه	شــكلين،	은	يســتخدم	بعــد	
حــرف	ثابــت،	는	يســتخدم	بعــد	حــرف	متحــرك.	اليــك	المثاليــن	التالييــن:	

수잔은 한국 사람이에요	 »بالنسبة	لسوزان،	هي	كورية«

데니는 미국 사람이에요	 »بالنسبة	لداني،	هو	امريكي«

 데니	بينمــا	ثابــت،	حــرف	الاســم	أخــر	أن	بمــا	은	لأخرهــا	أضيــف	수잔	أن	بمــا	تلاحــظ،	فكمــا
ــوع	مــن	التركيــب	بـــ	 أضيــف	لأخــره	는	بمــا	أن	أخــر	الاســم	حــرف	متحــرك.	و	يســمى	هــذا	الن
»topic-comment«،	كلمــة	Topic	تعنــي	الموضــوع	الــذي	تتحــدث	عنــه	الجملــة،	أمــا	التعليــق	
فهــو	مــا	قيــل	عــن	الموضــوع.و	لكــي	تفهــم	الفائــدة	مــن	هــذا	الحرف	أكثــر	اليــك	الأمثلــة	التالية:	

리아는 미국사람이에요.	 »بالنسبة	لليا،	)هي(	امريكية«

고등학교 선생님이에요.	 »هي	أستاذة	في	الثانوية«

28 살이에요.	 	 	 »عمرها	28	سنة«

제임스는 캐나다사람이에요	 »بالنسبة	لجيمس،	)هو(	كندي«

مــا	تلاحظــه	فــي	الجمــل	الثلاثــة	الأولــى	أنهــا	كلهــا	تتكلــم	عــن	»ليــا«.	لأنــه	تــم	الإشــارة	إليهــا	
ــى،	فســتبقى	هــي	الموضــوع	الخــاص	 ــة	الاول ــة	الجمل ــا	هــي	الموضــوع	فــي	بداي ــى	أنه عل
ــن	 ــم	ع ــرة	تتكل ــة	و	الأخي ــة	الرابع ــك	الجمل ــع	ذل ــرار	الموضــوع.	م ــا	لتك ــة	تفادي ــل	التالي بالجم

موضــوع	آخــر،	عــن	جيمــس.	

مقارنة و الاختلاف  

عندمــا	يتــم	تحديــد	موضوعيــن	في	جملتين	بحرف	الموضــوع	은/는،	و	تكون	هذيين	الجملتين	
متماثلتيــن،	فــإن	حــرف	الموضــوع	يــدل	علــى	أنــه	يوجــد	مقارنــة	بيــن	هــذان	الموضوعــان،	إليــك	

المثــال	التالي:	
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은 캐나다 사람이에요	 	 	 	 »بالنسبة	لجاستن	،	هو	كندي	«

그렇지만 치에꼬는 일본 사람이에요	 »و	مع	ذلك،	بالنسبة	لتشيجو،	هي	يابانية«

تلاحــظ	بــأن	كلا	الاســمين	جاســتين	و	تشــيجو	همــا	موضــوع	للجملتيــن،	بمــا	أن	الجملتيــن	
اســتعملتا	لغــرض	المقارنــة،	فإنــه	يتــم	المقارنــة	بيــن	هذيــن	الموضوعيــن	و	تحديــد	الإختــلاف.

تغير الموضوع  

فــي	اللغــة	الكوريــة	تســتعمل	الحــرف	الخــاص	بالموضــوع	حتــى	تنتقــل	مــن	موضــوع	إلــى	
آخــر،	علــى	ســبيل	المثــال،	إليــك	الأمثلــة	التاليــة:	

A	:	실례합니다. 이 바지 얼마예요	?		 »عذرا.	بكم	هذا	السروال؟«

B	:	네. 20000 원입니다	 	 	 	 »نعم،	ب20	ألف	وون«

A	:	그럼, 이 치마는 얼마예요	?	 	 »إذا،	في	ما	يخص	هذه	التنورة،	بكم؟؟؟«

B	:	네 32000 원입니다	 	 	 	 »نعم،	بـ	32	الف	وون«

A	:	이 청바지는요	?	 	 	 	 »ماذا	عن	بنطلون	الجينز	هذا؟«

دعنــا	نفتــرض	بــأن	المتحــدث	الأول	A	مشــترية،	و	المتكلمــة	B	هــو	بائعــة.	تلاحظ	بــأن	المتكلمة	
الاولــى	A	قامــت	بإســتخدام	حــرف	الموضــوع	은/는	كلمــا	أرادت	أن	تنتقــل	مــن	عنصــر	إلــى	

عنصــر	أخــر.	

تفاعل بين حرف الفاعل و حرف الموضوع  

 عندمــا	تســأل	ســؤال	فــي	الكوريــة،	و	تســتعمل	أدوات	الإســتفهام	مثــل	:	»무엇«	مــاذا،	
»누구«	مــن،	عــادة	يتــم	إضافــة	حــرف	الفاعــل	فــي	آخــر	الفاعل/مبتــدأ	이/가.	مــع	ذلــك	عنــد	
الإجابــة	علــى	الســؤال،	يصبــح	هــذا	الفاعــل	هــو	موضــوع	الجملــة	فيضــاف	فــي	أخــره	حــرف	

الموضــوع.	إليــك	المثــال	التالــي:	

Peter	:	 	 전공이 뭐예요	?	 	 »ما	هو	تخصصك؟«

Susan	:		 전공은 한국어예요	 	 »بالنسبة	لتخصصي،	انه	اللغة	الكورية«



43

كمــا	تلاحــظ	فــي	ســؤال	بيتــر،	الحــرف	이/가	اســتخدم	ليشــير	بــأن	كلمة	»تخصص«	هــو	فاعل/
ــأن	الحــرف	الخــاص	بالفاعــل/ ــة،	و	عندمــا	أجابــت	سوســان	علــى	ســؤاله	تــرى	ب ــدأ	الجمل مبت
مبتــدأ	قــد	تــم	حذفــه	و	اســتبداله	بحــرف	الموضــوع.	قــد	تبــدوا	بعــض	الشــيء	محيــرة	أو	غيــر	

مفهومــة	لــك،	إليــك	أمثلــة	أخــرى	و	التــي	قــد	تزيــل	هــذا	الحيــرة.
A	:	이름이 뭐예요	?	 »ما	اسمك؟«

B	:	제 이름은 앤드류예요	»أندريو	هو	لاسمي،	بالنسبة«

A	:	고향이 어디예요	?	 »أين	مسقط	رأسك؟	«

B	:	제 고향은 서울이에요		 »بالنسبة	لمسقط	رأسي،	انه	سيؤول«

الموضوع يظهر في بداية الجملة  

ــة	موضوعــا	لهــا	بمجــرد	إضافــة	حــرف	الموضــوع	و	 يمكنــك	أن	تجعــل	أي	عنصــر	فــي	الجمل
أيضــا	وضعــه	فــي	بدايــة	الجملــة،	طبعــا	مــا	عــدا	الأفعــال	و	الصفــات	و	التــي	تظهــر	فــي	أخــر	

الجمــل	دومــا.	إليــك	المثــال	التالــي:		

존은 오전 9 시에 메리하고 도서관에서 한 국어를 공부해요

»بالنسبة	لجون،	هو	يدرس	اللغة	الكورية	مع	ماري	في	المكتبة	على	9	صباحا«

오전 9 시에은 존이 메리하고 도서관에서 한 국어를 공부해요

على	الساعة	ال9	صباحا،	جون	يدرس	اللغة	الكورية	مع	ماري	في	المكتبة.

메리하고는 존이 오전 9 시에도서관에서국어를 공부해요

مع	ماري،	يدرس	جون	اللغة	الكورية	في	المكتبة	على	ال9	صباحا

도서과에서는 존이 오전 9 시에도 메리하고 한국어를 공부해요

في	المكتبة،	يدرس	جون	اللغة	الكورية	مع	ماري	على	الساعة	9	صباحا

كمــا	قلنــا	ســابقا،	فــي	اللغــة	الكوريــة	العنصــر	الأكثــر	أهميــة	يظهــر	فــي	أخــر	الجملــة	و	العنصــر	
الأقــل	أهميــة	يظهــر	فــي	بدايــة	الجملــة،	فكمــا	تلاحــظ	فــي	الأمثلــة	الســابقة	فــإن	كل	العناصــر	
التــي	تــم	إضافــة	لهــا	حــرف	الموضــوع	وضعــت	فــي	أول	الجملــة،	و	ذلــك	لأن	الموضــوع	عــادة	
ــم	 ــم	حــذف	الموضــوع	و	يت ــث	يت ــة	فقــد	تواجــه	حــالات	حي يكــون	مفهومــا	فــي	ســياق	الجمل

تجاهلــه	خاصــة	فــي	المحادثــات.
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الضمائر
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اللغــة	العربيــة	لديهــا	العديــد	مــن	الضمائــر:	ضمائــر	متكلــم،	أنــا	و	نحــن،	ضمائــر	الغائــب،	هــو،	
هــي،	همــا،	هــم	و	هــن،	و	ضمائــر	المخاطــب،	انــَت	،	انــِت،	انتمــا،	أنتــم	و	أنتــن.	كذلــك	اللغــة	
الكوريــة	لديهــا	مجموعــة	مــن	الضمائــر	و	لكــن	إســتخدامها	محــدود.	عــادة،	الضمائــر	تســتخدم	
أقــل	مــن	اللغــات	الأخــرى،	ففــي	اللغــة	الكوريــة	الأشــياء	المفهومــة	فــي	الجملــة	بشــكل	بديهي	
يتــم	عــادة	إهمالهــا	)حتــى	الفاعــل	و	المفعــول	بــه	أيضــا(.	علــى	ســبيل	المثــال	عندمــا	يكــون	
ــم	أو	المخاطــب	فهــي	 ــر	المتكل ــى	ضمائ ــس	بحاجــة	إل ــو	لي ــن	شــخصين	فه ــث	بي ــاك	حدي هن
فــي	العــادة	تحــذف	فــي	المحادثــات	اليوميــة	بمــا	أن	كلا	الطرفيــن	يعــرف	مــن	هــو	المتكلــم	و	
مــن	هــو	المخاطــب.	و	قــد	يبــدوا	مشــابها	بعــض	الشــيء	للغــة	العربيــة،	فمثــلا	لــو	رغبــت	فــي	
قــول	أن	شــخص	غائــب	ذهــب	إلــى	المنــزل،	فيكفيــك	القــول	»ذهــب	إلــى	المنــزل«	و	تــرى	بــان	
الفاعــل	مســتتر	تقديــره	هــو،	و	لا	يوجــد	أي	شــيء	يــدل	علــى	الضميــر	ســوى	ســياق	الجملــة،	أو	
مثــلا	»ذهبــُت	الــى	العمــل«،	تلاحــظ	هنــا	تــاء	الفاعــل	و	التــي	تــدل	علــى	ضميــر	متكلــم	»أنــا«.	

فهنــا	الضمائــر	تحــذف	مــن	ســياق	الجملــة	لكــن	مــزال	الســياق	مفهومــا	بشــكل	واضــح.

ضمائر المتكلم  

ــر	التكلــم،	و	هــذا	التقســيم	أتــى	بســبب	مســتوى	 فــي	اللغــة	الكوريــة	هنــاك	شــكلين	لضمائ
ــوع	الاول	هــو	»متواضــع«،	أمــا	الثانــي	هــو	»مبســط«. ــكلام،	الن ــرام	فــي	ال الاحت

저 )متواضع	/	للمفرد(	
제 )متواضع	/	للمفرد	للملكية(	
저희 )متواضع	/	للملكية	أيضا	و	للجماعة(	

나 )مبسط	/	للمفرد(	
내 )مبسط	/	للمفرد	للملكية(	
우리 )مبسط	/	للملكية	و	للجماعة(

عندمــا	ترغــب	فــي	إســتعمال	ضميــر	المتكلــم	عليــك	أن	تتذكــر	شــيئين	عندمــا	تســتخدمهما.	
أولا،	اســتعمال	إمــا	المبســط	أو	المتواضــع	يعتمــد	علــى	مــع	مــن	تتحــدث.	و	مــن	الآمــن	
ــك،	 ــى	ذل ــة	إل ــدا.	بالإضاف ــم	جي ــا	إســتعمال	المتواضــع	مــع	أشــخاص	راشــدين	لا	تعرفه دوم
عندمــا	تســتعمل	المتواضــع	عــادة	يكــون	هنــاك	أيضــا	عناصــر	لتعظيــم	تضــاف	فــي	الجملــة	
)كاســتعمال	نهايــات	الخاصــة	بالتعظيــم،	إضافــة	اللاحقــة	الخاصــة	بتبجيــل	으(시(-	و	غيرهــا	

مــن	الادوات	والمفــردات(.
ثانيــا،	ضميــر	المتكلــم	للجماعــة	لديــه	اســتعمالات	عديــدة.	저희	و	우리	يســتعمل	أيضــا	
كضميــر	متكلــم	للمفــرد	و	أيضــا	للملكيــة	للمفــرد،	و	ذلــك	عنــد	الإشــارة	إلــى	شــيء	مشــترك	

ــي:	 ــال	التال ــك	المث ــة،	أســرة،	و	غيرهــا(	إلي )كفــرد	مــن	العائل

저희)우리(	형이 뉴욕 올바니에 있습니다 

»أخونا	)أخي(	الأكبر	في	ألباني،	نيويورك«

제)내(	형이 뉴욕 올바니에 있습니다 

»أخي	الأكبر	في	ألباني،	نيويورك«
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كلا	الجملتين	صحيحتين	نحويا،	مع	ذلك	من	المستحسن	أن	تستعمل	الاولى.

ضمائر المخاطب  

كذلك	ضمائر	المخاطب	لها	شكلين،	المبسط	و	المؤدب:	

당신 )مؤدب	/	للمفرد(	
당신의 )مؤدب	/	للمفرد	للملكية(	
당신들 )مؤدب	/	للملكية	أيضا	و	للجماعة(	

너 )مبسط	/	للمفرد(	
네 )مبسط	/	للمفرد	للملكية(	
너희 )مبسط	/	للملكية	و	للجماعة(	

ــر	المخاطــب	محــدودة	جــدا	فــي	اللغــة	الكوريــة،	علــى	ســبيل	المثــال،	فــي	 إســتعمال	ضمائ
اللغــة	الكوريــة	يســتعمل	너	عندمــا	تخاطــب	طفــل،	شــخص	أصغــر	منــك،	ابن/بنــت	شــخص	
مــا،	و	غيرهــا.	و	اســتخدام당신	عــادة	يكــون	بيــن	زوجيــن.	و	فــي	الواقــع	لا	يوجــد	ضميــر	
مخاطــب	لتخاطــب	بــه	شــخص	راشــد	اكبــر	منــك	أو	فــي	نفــس	ســنك.	و	يوجــد	احتمــال	واحــد	
لعــدم	وجــود	ضميــر	لتخاطــب	بــه	شــخص	اخــر	و	هــو	ان	ضميــر	المخاطــب	يبــدو	مباشــرا	فــي	
اللغــة	الكوريــة.	نتيجــة	لهــذا	الامــر	يتــم	تجنــب	او	تفــادي	اســتعمال	ضميــر	المخاطــب	إلا	إذا	
كان	الشــخص	المخاطــب	شــخص	تعرفــه	بشــكل	جيــد	)كصديــق(،	أو	أقــل	منــك	فــي	الســن	او	

ــة	)كرئيــس	و	مــرؤوس(. ــة	الإجتماعي المكان
و	قــد	يتســائل	أحدكــم	»إذا	كيــف	تخاطــب	شــخص	باللغــة	الكوريــة.؟«	الطريقــة	الآمنــة	لذلــك	
هــو	عــدم	إســتخدامك	لأي	ضميــر.	مــع	ذلــك	قــد	تكــون	هنــاك	حــالات	تكــون	مجبــرا	فيهــا	علــى	
اســتخادمها،	و	البديــل	الافضــل	هــو	أن	تســتعمل	مفــردات	او	مصطلحــات	بــدلا	مــن	ضمائــر	
لمخاطبــة	شــخص	آخــر.	كمــا	يظهــر	أســفل،	ففــي	اللغــة	الكوريــة	يوجــد	العديــد	مــن	الطــرق	
ــم	يجــب	أن	يعــرف	 ــة،	المتكل ــد	إســتعمالك	مصطلحــات	لمخاطب ــة	شــخص	أخــر،	عن لمخاطب

المكانــة	الإجتماعيــة	الخاصــة	المخاطــب	و	ايضــا	العلاقــة	التــي	تجمــع	بينهمــا.
علــى	ســبيل	المثــال،	رجــل	أعمــال	اســمه	김영수	»كيــم	يونــغ	ســوو«	يمكــن	ان	تتــم	خاطبتــه	

فــي	مــكان	عملــه	بالطــرق	التاليــة،
과장님	»رئيــس	الفــرع	/	مشــرف«	)لقــب	المهنــة	과장	+	لقــب	التبجيــل	님،	عندمــا	يخطبــه	

زميــل	مبتــدأ(
 과장	المهنــة	لقــب	+	김	-لقبــه	الأخيــر-	)اســمه	كيــم«	مشــرف	كيــم/	الفــرع	رئيــس«	김 과장

عندمــا	يناديــه	رئيســه	فــي	العمــل(
김 선배	»كيــم	/선배	تعنــي	شــخص	اكبــر	منــك	و	لــه	خبــرة	اكبــر	فــي	العمــل«	)الاســم	الأخيــر	

ــه	فــي	العمــل	 ــه	زملائ ــه	선배	ن	عندمــا	ينادي ــة	الشــخص	او	مكانت 김	+	مفــرد	خــاص	بمرتبب
الأقــل	منــه	و	الــذي	تخــرج	مــن	نفــس	الثانويــة(

김영수씨	»ســيد	كيــم	يونــغ	ســوو«	)الإســم	الكامــل	김영수		+	لقــب	الــذي	يبيــن	بــأن	

المخاطــب	لــه	نفــس	المكانــة	الإجتماعيــة	씨،	عندمــا	يخاطبــه	صديــق	أكبــر	منــه	أو	مســاويه	
ــة( مكان

كمــا	تلاحــظ	الإختــلاف	فــي	المكانــة	الإجتماعيــة	)مــن	اعلــى	مكانــة	مــن	مــن	أو	مــن	لديه	ســلطة	
اكبــر	بيــن	المتحدثيــن(	و	درجــة	القرابــة	)مــدى	قــرب	المتكلــم	مــن	المخاطــب(	تحــدد	المصطلــح	

المســتعمل	للمخاطبة.
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فــي	حياتــه	الشــخصية،	يمكــن	ان	يخاطــب	كيــم	يونــغ	ســو	بمصطلحــات	مختلفــة.	علــى	ســبيل	
المثــال،	زوجتــه	قــد	تناديــه	여보	»عزيــزي«،	당신	»حبيبــي«،	و	오빠	)فــي	حالــة	مــا	كان	هــو	
اكبــر	منهــا(.	و	إذا	كان	لديــه	إبــن	او	بنــت،	الزوجــة	يمكــن	ان	تناديــه	아빠	»أب«.	اصدقائــه	
يمكــن	ان	ينــادوه	فقــط	بإســمه	الاول	영수	يونــغ	ســوو.	ابويــه	يمكــن	ان	ينــادوه	بإســمه	الأول	

.영수야	فــي	كمــا	야–	النــداء	صيغــة	مــع
قــد	تتســائل	كيــف	يمكــن	أن	تنــادي	العامــل	فــي	المطعــم	أو	فــي	محــل.	و	مــرة	اخــرة	ننبــه	بــان	
الطريقــة	الآمنــة	هــي	عــدم	اســتعمال	أي	ضميــر	علــى	الإطــلاق،	يمكنــك	جــذب	الإنتبــاه	فقــط	

بقولــك،	여기요	»هنــا	!«	أو	실례합니다	»المعــذرة	!«

ضمائر الغائب  

علــى	وجــه	الدقــة،	لا	يوجــد	ضميــر	غائــب	فــي	اللغــة	الكوريــة.	الكورييــن	يســتخدمون	اســماء	
الإشــارة	)مثــل	هــذا،	هــذه،	هــؤلاء	و	غيرهــا(	و	اســماء	)مثــل	رجل،امــرأة،	شــيء،	شــخص،	و	

ــر	الغائــب:	 غيرهــا(	للإشــارة	لضمي
هو

그	»ذاك«،	그 사람«ذاك	الشخص«،	그 남자	»ذاك	الرجل«	...	
هي

그	»تلك«،	그 사람«تلك	الانسانة«،	그 남자	»تلك	المرأة«	...	
هم

그들	»اولئك«،	그들 사람«اولئك	الاشخاص«،	그들 남자	»اولئك	الرجل«	...	

الكوريين	يستعملون	مصطلحات	القرابة	في	بدلا	من	ضمائر	الغائب.	

مصطلحات القرابة  

ــأن	 ــك،	تجــد	ب ــة	و	الثقافــة	كذل ــة	فــي	اللغــة	الكوري ــب	و	الجماعــة	المتأصل نظــرا	لقيمــة	ترتي
اللغــة	الكوريــة	لهــا	لائحــة	كبيــرة	و	شــاملة	لمصطلحــات	القرابــة.	و	كذلــك	هــذه	المصطلحــات	
تحــدد	علاقــة	الشــخص	بالأخــر	بطــرق	معقــدة	)إذا	مــا	كان	القريــب	ذكــر	أو	انثــى،	مــا	إذا	كان	
القريــب	اكبــر	أو	أصغــر	ســنا،	مــا	إذا	كان	القريــب	مــن	ناحيــة	الأب	أو	مــن	ناحيــة	الأم،	و	غيرهــا	

	.)	...
مصطلحــات	القرابــة	يمكــن	تقيمهــا	إلــى	ممجموعتيــن.	المجموعــة	الاولــى	تعتمــد	علــى	جنــس	

القريــب	إذا	مــا	كان	فتــى	أو	فتــاة.
أنثىذكر

장인시아버지أب	الزوج	/	أب	الزوجة	

장오시어머니أم	الزوج	/	أم	الزوجة	

아내남편زوج	/	زوجة	

형제오빠들과إخوة	

형오빠أخ	أكبر	

누나언니أخت	كبرى	
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조부모جد/	جدة	

할아버지جد	من	ناحية	الأب	

외할아버지جد	من	ناحية	الأم	

할머니جدة	من	ناحية	الأب	

외할머니جدة	من	ناحية	الأم	

부모والدان	

아버지أب	

어머니أم	

아들إبن	/	ولد	

딸بنت	/	إبنة	

손자حفيد	

손녀حفيدة	

남동생أخ	أصغر	

여동생أخت	صغرى

큰아버지)أخ	الأكبر	للأب(	عم	

작은아버지		أو	숙부	)أخ	أصغر	متزوج(

삼촌	)	أخ	أصغر	عازب	(

고모부	)زوج	أخت	الأب	)زوج	العمة(	(

고모	)كلا	من	الأخت	الكبرى	أو	صغرى	عمة	

للأب(.
큰어머니	)زوجة	الأخ	للأب	)زوجة	العم	

الأكبر((.
작은어머니	أو	숙모	)زوجة	الأخ	الأصغر	

للأب(

외삼촌	)أخ	الأم	بغض	النظر	لوضعه	خال	

العائلي(
이모부	)زوج	أخت	الأم	)زوج	الخالة(	(

이모	)أخت	الأم	)خالة((خالة	

외숙모	)زوجة	أخ	الأم	)زوج	الخال(	(

사위صهر	)زوج	الإبنة(	

며느리كنة	)زوجة	الإبن(	

사촌إبن	عم	/	خال	

المجموعة	الثانية	تصلح	لكلى	الجنسين
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الكوريــون	يســتعملون	هــذه	المصطلحــات	ليــس	فقــط	مــع	أقاربهــم،	ولكــن	كذلــك	مــع	افــراد	
خــارج	العائلــة	كافــراد	عائلــة	صديــق	مــا.	علــى	ســبيل	المثــال	،	الكوريــون	عــادة	بســتخدمون	
ــه	تجــاوز	60	ســنة،	 ــدو	أن ــب	يب ــة	غري ــد	مخاطب ــق.	عن ــر	أم	صدي ــة	أو	ذك ــد	مخاطب 어머니	عن

할머니	أو	할아버지	ينادونــه

ضمير غير محدد  

ــال	 ــن.	علــى	ســبيل	المث ــذي	لا	يحمــل	أي	مرجــع	معي ــى	شــيء	مــا	و	ال ــاس	عــادة	تشــير	إل الن
لمفــردات	تســتعمل	لشــيء	غيــر	محــدد	فــي	العربيــة،	شــيء	مــا	،	اي	مــكان،	أي	شــخص،	لا	أحــد،	
 누구	،»متــى«	언제	،»أيــن«	어디	كـــ	الكوريــة	فــي	الإســتفهامية	كلمــات	غيرهــا.	و	...	احــد	أي
»مــن«،	무엇	»مــاذا«	و	어느	»أي«	وظيفتهــا	هــي	كأدوات	اســتفهام	و	كذلــك	كضميــر	غيــر	
محــدد.	مــا	يحــدد	مــا	إذا	كان	تــم	إســتخدام	ادوات	الإشــارة	للســؤال	أو	كضميــر	غيــر	محــدد	هــو	

الترنيــم	او	طريقــة	نطقــك	لهــا.
عندمــا	تســتخدم	آداة	الاســتفهام	للســؤال	فإنــك	ترفــع	الترنيــم	فــي	اخــر	الــكلام.	مــع	ذلــك،	عــدم	

رفــع	الترنيــم	فــي	اخــر	الــكلام	يعنــي	بــان	الأداة	وظيفتهــا	كضميــر	غيــر	محــدد.
كآداة	استفهام:	?누구 와요	)مع	رفع	الترنيم	في	الاخير(	»من	سيأتي؟«

كضمير	غير	محدد:	누구 와요	»شخص	ما	آتي«
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األعداد
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األعداد صينية األصل و كورية األصل
هنــاك	مجموعتيــن	مــن	الأعــداد	فــي	اللغــة	الكوريــة،	المجموعــة	الأولــى	هــي	الأعــداد	التــي	
تــم	جلبهــا	مــن	اللغــة	الصينيــة	القديمــة	و	هــي	الأن	جــزء	مــن	نظــام	العــد	الكــوري.	المجموعــة	

الثانيــة	هــي	أعــداد	كوريــة	الأصــل،	و	هتيــن	المجموعتيــن	تظهــران	فــي	الجــدول	أســفل.

أعداد	كورية	الأصلأعداد	صينية	الأصلالأعداد	العربية
0영/ 공-
1일*하나	–	한
2이*둘	–	두
3삼*셋	–	세
4사*넷	–	네
5오다섯

6육여섯

7칠일곱

8팔여닯

9구아홉

10심열

11심일열하나

12심이열둘

13심삼열셋

14심사열넷

15심오열다섯

16심육열여섯

17심칠열일곱

18심팔열여닯

19심구열아홉

20이심*수물	–	수무

30삼심서른

40심사마흔

50오심쉰

60육심예순

70칠심일흔

80팔심여든

90구심아흔

100백-
1000천-
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10000만-
100000십만-
1000000백만-
10000000천만-
100000000억-

ــة	خاصــة	فــي	 ــل	اللغــة	العربي ــة	منهجــي	مث ــرى	فــإن	النظــام	العــد	فــي	اللغــة	الكوري كمــا	ت
طريقــة	تركيــب	الأرقــام	الكبيــرة	.	علــى	ســبيل	المثــال	الأعــداد	بيــن	عشــرة	و	تســعة	عشــر،مثل	
열아홉 19	تــرى	بانهــا	مكونــة	مــن	الرقــم	아홉	»9«+	العــدد	열	»10«	كذلــك	فــي	الأرقــام	

»9«	구	+	10 심	:»19«	심구	.الأصــل	الصينيــة
ــام	 ــم	إتباعــه	فــي	الارق ــان	نفــس	المنهــج	ت ــرى	ب ــك	فــي	مــا	يخــص	مضاعفــات	عشــرة،	ت كذل
الصينيــة	الأصــل	مثــل؛이심	،»20«	오심	»50«،لكــن	فــي	الارقــام	الكوريــة	الأصــل	فتــرى	بــأن	
ــه	لا	 ــا.	و	ايضــا	تلاحــظ	بان ــل؛	수물	،»20«	쉰	»50«	و	غيره ــن	مث ــه	اســم	معي كل	مضاعــف	ل

يوجــد	رقــم	صفــر	فــي	الارقــام	كوريــة	الأصــل.
اســتعمال	الأرقــام	صينيــة	الأصــل	و	كوريــة	الأصــل	يختلــف	حســب	مــا	تريــد	ان	تقولــه.	أولا؛	
تــرى	فــي	الجــدول	بعــض	الأرقــام	التــي	يوجــد	امامهــا	نجمــة	فــي	الارقــام	كوريــة	الأصــل،	
»واحــد«،	»أثنــان«،	»ثلاثــة«،	»أربعــة«	و	»عشــرون«	لديهــم	صيغــة	اخــرى	أو	الثانيــة.	الكوريــون	
يســتعملون	هــذه	الصيغيــة	مــع	عــداد	و	يكــون	كــوري	الأصــل	)ســيتم	تطــرق	أكثــر	للعــدادات	
فــي	الفصــل	التالــي،	علــى	ســبيل	المثــال	عــن	العــدادات،	명	و	هــو	عــداد	يســتخدم	لعــد	

 .하나 명	عــن	ــدل ــال،	شــخص	واحــد	ســتكون	한명،	ب ــى	ســبيل	المث الاشــخاص(.	عل
ثانيــا؛	يســتعمل	الكورييــون	الارقــام	كوريــة	الأصــل	عندمــا	يعــدون	عــدد	صغيــر	مــن	الأشــياء،	
 병	+	ثلاثــة	세	+	بيــرة	맥주 세병	)맥주	ســتكون	بيــرة	قــارورات	ثــلاث	المثــال،	ســبيل	علــى
ــام	 ــون	إســتخدام	الأرق ــم	يفضل ــر	مــن	الأشــياء،	فه ــد،	عــد	عــدد	كبي ــك،	عن ــر	ذل ــارورات(،	غي ق

 맥주 육십이병	بيــرة	قــارورة	62	كـــ	الأصــل،	صينيــة
ثالثــا،	مــن	100	فمــا	فــوق،	فــإن	الكورييــن	يســتعملون	فقــط	الارقــام	الصينيــة	الأصــل.	لذلــك،	
فــإن	العــدد	134	ســيقرأ	كـــ	»백삼십사«.	و	إضافــة	일	للأعــداد	التــي	تبــدأ	برقــم	1	كـــ	100	او	1000 

و	غيرهــا،	أمــر	إختيــاري	»일백«	مئــة،	백	مئــة.	
벡이십오   125

이벡사심칠   247
오백삼십구  539
칠백육십사  764

천사백오십칠  1457
팔만 삼척육백이십오  83625

ــة	بدمــج	ارقــام	صينيــة	 ــر	شــائع	لكــن	يمكنــك	أن	تقــرأ	الأعــداد	التــي	تفــوق	مئ هــذا	شــيء	غي
ــي؛	 ــرأه	كالتال ــن	ان	تق ــم	134	يمك ــى	ســبيل	المثــال،	الرق الأصــل	و	ارقــام	كوريــة	الأصــل.	عل

ــر	شــائع. ــر	غي 백서른 넷.	و	هــو	ام
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أخيــرا،	الكوريــون	فــي	العــادة	يســتعملون	الأعــداد	صينيــة	الأصــل	عندمــا	يقومــون	بحســابات	
رياضيــة.

팔 곱하기 삽은 이십사  24 = 3 × 8
십이 더하기 칠은 십구  19 = 7	+	12

구빼기 사는 오  5 = 4	–	9
이십 나누기 오는 사  4 = 5 ÷ 20

تعداد الأشياء  

هنــاك	طريقتيــن	مــن	أجــل	تعــداد	أشــياء	قابلــة	للعــد	فــي	الكوريــة.	يمكنــك	إســتعمال	العــدد	
ــم	 ــذي	يت ــوع	الشــيء	ال ــد	ن لوحــده	او	تســتعمل	العــدد	مــع	عــداد	)وظيفــة	العــداد	هــي	تحدي
عــده	ســنتكلم	عنــه	فــي	الفصــل	القــادم(.	عندمــا	تعــد	بــدون	عــداد،	تســتخدم	الاعــداد	كوريــة	

الأصــل.	علــى	ســبيل	المثــال،	»تلميــذان«	يمكنــك	القــول	학생 둘	)اســم	+	عــدد(.

학생 하나تلميذ	واحد

학생 둘تلميذان
학생 샛ثلاث	تلاميذ
학생 냇أربعة	تلاميذ
학생 다섯خمس	تلاميذ

학생 여삿ستة	تلاميذ

학생 열عشرة	تلاميذ

عنــد تعــداد عناصــر معينــة بعــداد يمكــن ان تأخــذ البنيــة التاليــة: اســم )الــذي يتــم عــده( + 
. 학생 + 다섯 + 명عــدد + عــداد. نتيجــة لذلــك »خمــس تلاميــذ« ســتكون

عندمــا تســتعمل اعــداد كوريــة الأصــل مــع عــدادات، عليــك أن تنتبــه للأرقــام 1،2،3،4 و 20 
و التــي لديهــا شــكل ثانــي؛ 하나 / 한، 둘/두، 셋/세 ، 수물/수무. نتيجــة لهــذا، تلميــذ 

 .»학생 하나 명« بــدل مــن »학생 한 명« واحــد ســتكون

1한국인 안 명	شخص	كوري
2한국인 두명	شخصين	كوريين

3한국인 세 명	أشخاص	كوريين
4한국인 네 명	أشخاص	كوريين
5한국인 다섯 명	أشخاص	كوريين
6한국인 여섯 명	أشخاص	كوريين
14한국인 열네 명	شخص	كوري
15한국인 열다섯 명	شخص	كوري
한국인 스무 명	أو	)한국인 이십 명(20	شخص	كوري
한국인 스물 한 명	أو	)한국인 이십일 명(21	شخص	كوري
한국인 서른 두 명	أو	)한국인 삼십일 명(32	شخص	كوري
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한국인 마흔 세 명	أو	)한국인 사십세 명(43	شخص	كوري
한국인 쉰 네 명	أو	)한국인 오십사 명(54	شخص	كوري
한국인 예순 다섯 명	أو	)한국인 육십오 명(65	شخص	كوري
한국인 일흔 여섯 명	أو	)한국인 칠십육 명(76	شخص	كوري
한국인 여든 일곱 명	أو	)한국인 필십칠 명(87	شخص	كوري
한국인 아흔 여덟 명	أو	)한국인 구십팔 명(98	شخص	كوري
한국인 백일곱 명	أو	)한국인 백칠 명(107	شخص	كوري
한국인 백마흔 다섯 명	أو	)한국인 백사십오 명(145	شخص	كوري

لاحــظ أن العــد 스물 20 لــم يتغيــر عندمــا تــم دمــج رقــم أخــر معــه 스물 한. بالإضافــة إلــى 
أنــه عنــد إســتعمال عــدد كبيــر )فــوق العشــرين(، الاعــداد صينيــة الأصــل يمكــن أن تســتخدم 

كذلك.

الأعداد الترتيبية  

ــث	 ــة	)مــن	حي ــف	فــي	شــكل	الأعــداد	الترتيبي ــة	الأصــل	تختل ــة	الأصــل	و	كوري الاعــداد	صيني
الترتيــب،	الرتبــة		...	(.	بالنســبة	للأعــداد	صينيــة	الأصــل،	فــي	اللغــة	الكوريــة	يتــم	إضافــة	بادئــة	
제	للعــدد.	علــى	ســبيل	المثــال،		»الأول«제 일،	»الرابــع	عشــر«제심사	و	إلــى	مــا	غيــر	ذلــك.	
امــا	بالنســبة	للأعــداد	كوريــة	الأصــل،	فيتــم	إضافــة	번째	لآخــر	العــدد،	علــى	ســبيل	المثــال،	
»الخامــس«	다섯 번째.	هنــاك	حالــة	إســتثنائية	و	هــي	ان	الرقــم	واحــد	فــي	الأعــداد	كوريــة	
 첫	فــي	كمــا	첫	،مكانــه	أخــرى	كلمــة	تســتعمل	لكــن	الترتيــب،	اجــل	مــن	يســتعمل	لا	الأصــل

.한 번째	ليــس؛	و	번째

제 일첫 번째الأول

제 이두 번째الثاني

제 삼세 번째الثالث

제 사네 번째الرابع

제 오다섯번째الخامس

제 십열 번째العاشر

제십육열여 번째السادس	عشر

제 이십스무 번째العشرون

제 삼십 육서른 여삿 번째السادس	و	الثلاثون

맑은
)mahl-geun(

صافي
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 들 آداة الجمع  

قــد	تتســائل	إذا	مــا	كان	الكوريــون	فعــلا	يهتمــون	بــإذا	مــا	كان	الإســم	مقــدر	او	جمــع	أو	لا.	و	
ذلــك	لان	الأمثلــة	فــوق	لا	يوجــد	فيهــا	مــا	يوحــي	علــى	الجمــع.	آداة	الجمــع	فــي	الكوريــة	هــي	
들.	أيــن	كان	فــإن	إســتخدامها	إختيــاري	إلا	فــي	حالــة	كنــت	ترغــب	فــي	التأكيــد	مــن	ان	مــا	تتكلــم	
عنــه	هــو	مجموعــة	وليــس	مفــرد	فهنــا	يمكنــك	إســتخدام	هــذه	الآداة.	و	بســبب	عــدم	وجــود	
مــا	يحــدد	العــدد	فــي	الــكلام	فــإن	ترجمــة	هــذه	الجملــة의자하고 책상이 있어요	يمكــن	أن	

تكــون	علــى	4	أشــكال	مختلفــة.	

لدي	كرسي	و	مكتب. 	

لدي	بعض	الكراسي	و	مكتب. 	

لدي	كرسي	و	بعض	المكاتب. 	

لدي	بعض	الكراسي	و	بعض	المكاتب. 	
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العدادات
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مــا	يفعلــه	العــداد	هــو	تصنيــف	الأســماء	تبعــا	لخصائــص	مشــتركة	بينهــا	مــن	اجــل	العــد.	لاجــل	
لذلــك،	عنــد	إســتعمالك	لعــداد،	يمكنــك	أن	تعطــي	المزيــد	مــن	المعلومــات	عــن	الشــيء	الــذي	
يَعــْد.	اللغــة	الكوريــة	لديهــا	لائحــة	شــاملة	مــن	العــدادات.	بعضهــا	تســتعمل	فقــط	مــع	اعــداد	
صينيــة	الأصــل،	و	أخــرى	تســتعمل	مــع	أعــداد	كوريــة	الأصــل.	الجــدول	التالــي	يبيــن	عــدادات	
التــي	تســتعمل	عــادة	مــع	أعــداد	كوريــة	الأصــل،	مــع	ذلــك،	عندمــا	يكــون	العــدد	اكبــر	مــن	20 

هــذه	العــدادات	تســتعمل	مــع	اعــداد	صينيــة	الأصــل.	

مثال	على	العدنوع	الشيء	الذي	يتم	عدهالعداد

명إنسان	/	شخص한 명, 두 명, 세 명, . . . 열 명, . 
. .

사람إنسان	/	شخص한 사람, 두 사람, 세 사람, . . . 
다섯 사람, . . .

마리حيوان한 마리, 두 마리, 세 마리, . . . 
열네 마리, . . .

쌍	و	)أشخاص	زوجان
حيوانات(

 ,한 쌍, 두 쌍, 세 쌍, . . . 열네 쌍
. . .

송이أزهار한 송이, 두 송이, 세 송이, . . . 
열 송이, . . .

다발)الأزهار	)من	حزمة한 다발, 두 다발, 세 다발, . . . 
열 다발, . . .

그루أشجار한 그루, 두 그루, 세 그루, . . . 
열네 그루, . . .

조각قطعة한 조각, 두 조각, 세 조각, . . . 
다섯 조각, . . .

개وحدة	عنصر،한 개, 두 개, 세 개, . . . 열 개, . 
. .

상자صناديق한 상자, 두 상자, 세 상자, . . 
.일곱 상자, . . .

대سيارات	آلات،한 대, 두 대, 세 대, . . .아홉 대, 
. . .

채مباني	منازل،한 채, 두 채, 세 채, . . .스무 채, 
. . .

시	الساعة	)مثل	الساعة
الواحدة،(

한 시, 두 시, 세 시, . . . 열 두시, 
. . .

시간))مدة	الساعات한 시간, 두 시간, 세 시간, . . 
.스무 시간, . . .

달)أشهر)مدة한 달, 두 달, 세 달, . . .아홉 달, 
. . .

해سنوات한 해, 두해, 세 해, . . . 여섯 해, 
. . .
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살سنوات	بعمر한 살, 두 살, 세 살, . . .서른 두 
살, . . .

번وقت한 번, 두 번, 세 번, . . . 여섯 번, 
. . .

잔)مملوء	)كوب	كوب	ملء한 잔, 두 잔, 세 잔, . . .서른 잔, 
. . .

병قنينة한 병, 두 병, 세 병, . . .아홉 병, 
. . .

봉지ورق	مستندات/	حقيبة한 봉지, 두 봉지, 세 봉지, . . 
.스무 봉지, . . .

장الورق	من	قطعة한 장, 두 장, 세 장, . . . 여섯 장, 
. . .

권كتاب한 권, 두 권, 세 권, . . .스무 권, 
. . .

군데أماكن한 군데, 두 군데, 세 군데, . . 
.일곱 군데, . . .

켤레أحذية	من	زوج한 켤레, 두 켤레, 세 켤레, . . . 
여섯 켤레, . . .

벌ملابس한 벌, 두 벌, 세 벌, . . . 열네 벌, 
. . .

가지	طبيعة	جنس/	نوع،)
الشيء(

한 가지, 두 가지, 세 가지, . . 
.스무 가지, . . .

ــه  ــة الأصــل، لاحــظ أن ــن العــدادات التــي تســتعمل مــع الأعــداد صيني الجــدول الثانــي يبي
عندمــا تكــون الكلمــة دخيلــة علــى اللغــة )مثــل، »دولار« 달러، 미터 »متــر«( تســتعمل 

ــا.  ــة الأصــل معه ــداد صيني ــن يســتعملون أع ــإن الكوريي ــداد ف كع

일أيام일 일, 이 일, 삼 일, . . . 
사십오 일

월الشهر	أسماء일 월, 이 월, 삼 월, . . .팔 월
개월الأشُهر일 개월, 이 개월, 삼 개월, . . . 

칠 개월

년سنوات일 년, 이 년, 삼 년, . . . 구 년
분دقائق일 분, 이 분, 삼 분, . . . 

오십육 분
초الثواني일 초, 이 초, 삼 초, . . . 십칠 

초

층))المباني	أرضية일 층, 이 층, 삼 층, . . . 
삼십사 층
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달러دولار일 달라, 이 달라, 삼 달라, . . . 
백오십팔 달라

파운드	لقياس	باوند)وحدة
الوزن	(

일 파운드, 이 파운드, 삼 
파운드, . . . 십 파운드

마일	لقياس	وحدة	ميل)
المسافات	(

일 마일, 이 마일, 삼 마일, . . . 
칠십구 마일

كمــا	تــرى	فــوق،	إختيــار	العــداد	المناســب	يعتمــد	علــى	نــوع	الشــيء	الــذي	تعــده.	مــع	ذلــك،	
ــة	الأصــل.	 ــة	الأصــل	او	أعــداد	صيني ــى	يســتعمل	إمــا	أعــداد	كوري ــى	المــرء	أن	يعــرف	مت عل
علــى	ســبيل	المثــال،	عنــد	عــدك	للدقائــق،	عليــك	إســتعمال	분	بعــد	عــدد	صينــي	الأصــل،	كمــا	

فــي	이 분	»دقيقتيــن«.	
ــل	주일	أو	주간	»اســبوع«،	يمكــن	إســتعمالها	مــع	كلا	نظامــي	العــد	 بعــض	العــدادات،	مث
ــال،	أســبوع	 الكورييــن،	إمــا	مــع	الاعــداد	كوريــة	الأصــل	او	صينيــة	الأصــل.	علــى	ســبيل	المث
 다섯إمــا	تكتبهــا	ان	يمكــن	أســابيع	خمــس	و	일 주간	أو	한 주간	إمــا	تكتبــه	أن	يمكــن	واحــد
주간		أو	오 주간.	مــع	ذلــك	فــإن	إســتعمال	الأعــداد	صينيــة	الأصــل	مــع	هــذا	العــداد	شــائعة	

أكثــر.	

몇 »إسم الإستفهام »كم  

فــي	اللغــة	الكوريــة	اســم	الإســتفهام	몇	»كــم«،	لا	يمكــن	أن	يكتــب	لوحــده	لكــن	يجــب	أن	يكــون	
مــع	عــداد.	علــى	ســبيل	المثــال،	ســؤال	محــدد	يعبــر	عــن	،	»كــم	شــخص؟«	يكتــب	몇 명،	»كــم	
شــهر«	يكتــب	몇 달	...	يمكنــك	أن	تشــكل	أســئلة	عديــدة	بإســتعمال	واحــد	مــن	العــدادات	

ســالفة	الذكــر	فــوق	مــع	اســم	الإســتفهام	كــم	몇	مثــل:	
»كم	شخص؟« 		?	몇 명
»كم	عنصر؟« 		?	몇 개
»كم	شهر؟« 		?	몇 월
»كم	كتاب؟« 		?	몇 권

بعض عدادات تتكرر بكثرة  

اســتعمال	عــداد	معيــن	مــع	نظــام	عــد	صحيــح	لهــا	قواعدهــا	لكــن	قــد	تكــون	مهمــة	معقــدة	
ــى	يتقنوهــا	 ــى	اســتعمالها	حت ــوا	عل ــة	ان	يتدرب ــى	متعلمــي	اللغــة	الكوري بعــض	الشــيء.	عل
بشــكل	جيــد.	مــن	اجــل	هــذا	دعنــا	نتطــرق	بشــكل	مفصــل	لبعــض	العــدادات	التــي	تســتعمل	

بكثــرة	مــن	اجــل	تعبيــر	عــن	الوقــت،	الايــام،	الأشــهر	و	الســنوات.

تعبير عن الوقت  

الكورييــن	يســتعملون	نظــام	العــد	الخــاص	بالاعــداد	كوريــة	الأصــل	مــع	시	»الســاعة«	و	لكــن	
يســتعملون	نظــام	العــد	الخــاص	بالأعــداد	صينيــة	الأصــل	للدقائــق	분	»دقيقــة«.	بالإضافــة		
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لذلــك،	فــي	مــا	يخــص	قبــل	الظهــر،	و	بعــد	الظهــر،	الكورييــن	يســتعملون	5	كلمــات	التاليــة:	
아침	»صبــاح«	أو	오전	»قبــل	الظهــر«	لتعبيــر	عــن	وقــت	قبــل	الظهــر،	و	오후	»بعــد	الظهــر«،

저녁	»مســاء«	و	밤	»ليــل«	مــن	أجــل	بعــد	الظهــر،	و	ذلــك	يكــون	فــي	بدايــة	التعبيــر.

아침	)오전(	일곱 시 삼십육 분 07:36	قبل	الظهر	
오전 열 시사십오 분 10:45	قبل	الظهر	
 오후 두 시 오삽 분 02:50	بعد	الظهر	

저녁	)오후(	여섯 시 십칠 분 06:17	بعد	الظهر	
밤	)오후(	아홉 시 이십사 분 09:24	بعد	الظهر	

و	لكــي	تقــول	إنهــا	و	النصــف،	يمكنــك	إمــا	قــول	»삼십 분«	أو	تســتعمل	التعبيــر	반،	و	التــي	
تعنــي	»نصــف«.	نتيجــة	لهــذا،	تعبيــر	المســتعمل	لقــول	بــان	الســاعة	11:30	بعــد	الظهــر.	يمكــن	

أن	يكــون	
오후	)밤 او	(	열 한시 삼십 분	)반 أو	(

الكلمات	الموجودة	بين	قوسين	يمكنك	أن	تستبدلها	بالتعبير	التي	قبلها

حساب الأيام  

عنــد	إســتعمالك	نظــام	عــد	الخــاص	بالأعــداد	صينيــة	الأصــل	فإنك	تتبــع	قاعدة	معينة	لحســاب	
 일 일،	이 일،	삼 일	مثــل	العــدد،	بعــد	بالأيــام«	خــاص	عــداد«	일	إضافــة	عليــك	فقــط	الأيــام.
و	مــا	إلــى	ذلــك.	غيــر	ذلــك،	فــإن	حســاب	الأيــام	بالاعــداد	كوريــة	الأصــل	لا	تتبــع	قاعــدة	معينــة،	
فهنــاك	كلمــات	خاصــة	للأيــام	العشــرين	الاولــى،	و	بعــد	اليــوم	العشــرين	فقــط	الأعــداد	صينيــة	

الأصــل	هــي	التــي	تســتعمل	كمــا	تــرى	فــي	الجــدول	التالــي.

일 일하루يوم

이 일이틀يومان

삼 일사흘ثلاثة	أيام

사 일나흘أربعة	أيام

오 일닷새خمسة	أيام

육 일엿새ستة	ايام

칠 일이래سبعة	أيام

팔 일여드레ثمانية	أيام

구 일아흐레تسعة	أيام

십 일열흘عشرة	أيام

십일 일열이틀أحد	عشر	يوما

십이 일열사흘إثنا	عشر	يوما

이십 일스무날عشرون	يوما

حساب الأشهر و السنوات  

يســتعمل	الكورييــون	الأعــداد	صينيــة	الأصــل	مــن	أجــل	حســاب	الأشــهر.	لذلــك	عليــك	فقــط	
إضافــة	عــداد	الأشــهر	월	»شــهر«	بعــد	عــدد	صينــي	الأصــل،	كمــا	فــي	이월	일 월،	إلــى	مــا	

غيــر	ذلــك.	لكــن	علــك	الإنتبــاه	لشــهر	يونيو/حزيــران	)او	مــا	يعــرف	بجــوان	فــي	الجزائــر	و	
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일 월يناير/كانون	الثاني/	جانفي
이 월فبراير/ُشباط/فيفري

삼 월آذار/مارس
사 월أبريل/نيسان/أفريل

오 월مايو/أيار/ماي
유 월يونيو/حزيران/جوان
칠 월يوليو/تموز/جويلية
팔 월أغسطس/آب/	أوت

구 월سبتمبر/ايلول
시 월اكتوبر/تشرين	الاول
십일 월نوفمبر/تشرين	الثاني
십이 월ديسمبر/كانون	الاول

فــي	مــا	يخــص	الأشــهر	)كمــدة	زمنيــة(،	يمكنــك	إســتعمال	إمــا	الأعــداد	كورية	الأصــل	أو	صينية	
 개월	إضافــة	هــو	فعلــه	عليــك	مــا	فــكل	الأصــل،	صينيــة	اعــداد	بإســتخدام	العــد	عنــد	الأصــل.
 달	إضافــة	فيمكنــك	الاصــل،	كوريــة	الأعــدد	إســتعمالك	عنــد	و	.일 개월	فــي	كمــا	العــدد	بعــد

 . .한 달	،فــي	كمــا	العــدد	بعــد

일 개월한 달شهر

이 개월두 달شهران

)삼 개월세 달 )석 달ثلاثة	أشهر

)사 개월네 달 )넉 달أربعة	أشهر

오 개월다섯 달خمسة	أشهر

육 개월여섯 달ستة	أشهر

칠 개월일곱 달سبعة	أشهر

팔 개월여덟 달ثمانية	أشهر

구 개월라홉 달تسعة	اشهر

십 일열흘عشرة	أيام

십일 일열이틀أحد	عشر	يوما

십이 일열사흘إثنا	عشر	يوما

이십 일스무날عشرون	يوما

 년	العــداد	مــع	الأصــل	صينيــة	الاعــداد	يســتعملون	مــا	عــادة	فالكوريــون	لســنوات،	بالنســبة
»ســنة«،	كمــا	فــي	일 년.	و	ايضــا	يســتخدمون	الأعــداد	كوريــة	الأصــل	لعــد	الســنوا	لكــن	فقــط	
للأعــداد	الصغيــرة	مثــل،	두 해	한 해،.	لكــن	نــادرا	مــا	تســتعمل	الأعــداد	كوريــة	الأصــل	مــع	

الســنوات	التــي	تجتــاز	2. 

 .시월	إنما	و	십월	يكتب	لا	أكتوبر	الشهر	و	유월	إنما	و육 월	يكتب	لا	فهو	تونس(
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일 년한 해سنة

이 년두 해سنتان

-삼 년ثلاثة	سنوات

-사 년أربع	سنوات

-오 년خمس	سنوات

-육십 년ستون	سنة

-백 년مئة	سنة

التواريخ  

الان	لنضــع	كل	شــيء	معــا.	كمــا	شــرحنا	ســابقا	فــإن	واحــدة	مــن	خصائــص	اللغــة	الكوريــة	هــي	
انهــا	تبــدأ	بالوحــدات	الأكبــر	أو	العامــة	و	تتجــه	نحــو	الوحــدات	الأصغــر	أو	الخاصــة،	و	ســبق	أن	
ذكرنــا	مثــال	عــن	التواريــخ	هنــاك	–	يمكنــك	مراجعــة	الفصــل	الثانــي	مــن	الكتــاب-	إليــك	المثــال	

التالي:
9:35	صباحا،	11	من	ابريل/أفريل	سنة	2004

이천사 년, 사 월 십일 일, 오전 아홉 시 삼십오 분
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الحلول التمارين
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حلول	تمارين	الفصل	الأول	»الحروف	الكورية«
تمرين	الأول

다  
궈  

التمرين	الثاني
ㅝ  
ㅘ  

التمرين	الثالث
1	bus
2	coffee
3 coat
4	jazz
5	quiz
6 romance
7	taxi
8	Starbucks
9 hot dog
10	sandwich
11 hamburger
12 camera

التمرين	الرابع
1	Brazil
2	Spain
3 Norway
4 Finland
5	Philippines
6 Italy
7 France
8 England
9 Canada
10	Mexico
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الفصل	الثاني	»خصائص	اللغة	الكورية«
التمرين	الأول

صحيح
خطأ
خطأ

صحيح
صحيح

التمرين	الثاني
마이클이 운동장에서 조깅 해요

조앤이 점심을 먹어요

마크가 스파게티를 만들어요

التمرين	الثالث
2005 December 24
Kim	Sumi
Republic	of	Korea,	Kyonggi	Province,	Seoul,	Jung	District,	Hankuk	Street	19-712
Lee	Daesung
1977 May 18
Republic	of	Korea,	Kyonggi	Province,	Seoul,Kangnam	District,	Taehan	Street	3–81.

الفصل	الثالث	»الأسماء«
التمرين	الأول
متجر	كتب
خضروات

أنف
طير	/	عصفور

إبرة
بيضة

موسيقى
مطاط

التمرين	الثاني
신	حذاء	+고무		=مطاط	مطاطية	أحذية 		고무신

나물	خضراوات+산	=جبل	برية	خضار 		산나물

문	باب+앞	واجهة	=امامي/	الأمامي	الباب 	 		앞문

새	طائر+찰	=موسم	الطيور	هجرة	موسم 	 	찰새

피	دم+코	=انف	رعاف 	 	코피

가	حافة+바다	=بحر	البحر	شاطئ 		바닷가
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الفصل الرابع » الأفعال و صيغ الإحترام »
التمرين الأول

싸 صفة
살 فعل

가볍 صفة
가르 فعل

크 صفة
التمرين الثاني

الصريح و مألوف
التمرين الثالث

묶습니다 :مستوى التعظيم
묶어요 :مستوى المؤدب

묶어 :مستوى المقرب
묶는다 :مستوى البسيط
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روابــط	قــد	تســاعدك	فــي	تعلــم	المزيــد	عــن	اللغــة	الكوريــة	و	تاريخهــا	و	تــم	الإعتمــاد	علــى	
هــذه	المصــادر	أثنــاء	كتابــة	كل	فصــل	مــن	فصــول	الكتــاب

https://en.wikipedia.org/wiki/Hangul حروف	اللغة	الكورية		
Basic	Korean خصائص	اللغة	الكورية	

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_grammar 	 	 الأسماء		
https://en.wikipedia.org/wiki/Prenoun     

	 صيغ	الإحترام	
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_speech_levels     

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_honorifics     

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_numerals 	 	 الأعداد	
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_count_word 	 	 العدادات	

مراجع

https://en.wikipedia.org/wiki/Hangul
http://www.amazon.com/Basic-Korean-Grammar-Workbook-Workbooks/dp/041577487X
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_grammar
https://en.wikipedia.org/wiki/Prenoun
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_speech_levels
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_honorifics
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_numerals
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_count_word

