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Abstract
The aim of this study is to compare the structures of Arabic and Korean sentences
in a simple way. The researcher uses a qualitative descriptive method and the type
of research is literature review, data collection from primary and secondary data
sources. For data analysis, there are two method according to C.C.Fries, namely: 1)
descriptive analysis which exposures of the structure between two languages, 2)
contrastive analysis which compares the structures of Arabic and Korean sentences
to find out the differences, similarities, predictions of learning difficulties in the
classroom, selection of methods and subject matter. The result show that there are
differences especially in alphabets and the order of sentences .The Korean letters is
40, while Arabic 28,with both having special shapes. It seems that Arabic is
flexible, allowing verbs and nouns at beginning of sentences. On the other hand,
Korean is fixed, putting the verb after subject and object, because it always puts the
noun first in the sentences.
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املق ّدمة
 إىل عديد من-يف هذا صدد كوراي اجلنوبية-يف األايم األخرية لقد انتشرت الثقافة الكورية
 منها إندونيسيا وسنغافورة وتيالند وماليزاي،حيواي وابخلصوص يف دول جنوب شرق آسيا
الدول انتشارا ا
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وفيتنام وفيلبني ما أشبه ذلك  ،وال سيما يف البلدان العربية  ،كما أك اده  1 Elaskaryيف دراسته عن

"موجة اهلليو الكورية" ” Hallyuأو

Korea’s Wave

يف الشرق األوسط 2.بدأت هذه الظاهرة

شك،
هبيمنة األفالم واملسلسالت 3وأغنية الكيبوب ”K-Pop” 4على القنوات التلفزيونة العربية ،مما ال ا

أن املوجة الكورية هي إحدى األسباب اليت يدفع الشباب إىل تعلام كوراي اجلنوبية وثقافتها العظيمة.
عرض

Touhami

تدل
و Al-Haqيف حبثهما عن أتثري املوجة الكورية إىل عشاق الكيبوب ابجلزائر ،ا

على أن معظم عشاق كوراي مهتمني بتعلام اللغة الكورية وثقافتها على أساس حمباتهم لألغنية الكورية،
جبانب إىل ذلك ،أثبت  Alpersteinأن هناك دعم كبري من قبل حكومة كوراي اجلنوبية وتروجيها جتاه
5
هذه املوجة.
وجييب أن ينظر إىل محاس الشباب يف تعلام اللغة الكورية على أنه إشارة جيادة لتطوير جمال
تعليم اللغة األجنبية  ،ولكن من الواضح ،هناك الفروق الكبرية بني العربية والكورية من حيث أشكال
األجبدية وكتابتها وترتيبها يف اجلمل ،مماا جتعل هذه األمور صعبة على املتعلامني .ولذلك ،يستهدف
هذا البحث املتواضع إىل استعراض مقارنة لغتني يف عدد وأشكال األجبدية مع نبذة التاريخ والرتاكيب
اللغوية بصورة مبسطة -ابلتحديد-ترتيب اجلمل بال نظر إىل الزمان مع حمور االهتمام إىل اختيار
الطرائق أو األسترياجتيات املناسبة للمتعلام مع االقرتاحات املهمة لبث دوافع التالميذ .مبعرفة االختالف

Mohamed Elaskary, “The Korean Wave in the Middle East: Past and Present,” Journal of
)Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 4, no. 4 (December:2018
https://doi.org/10.3390/joitmc4040051, 51.
1

2
العمال الكوريني إىل اململكة العربية السعودية
خييال بعض الناس بداية االتصال بني كوراي اجلنوبية مع الدول العربية تُبدأ بسفر ا
من أجل الذهب األسود -البطرول -يف أوائل الثمانياات وكانت تلك األايم مل يلتفت العربيون أنظارهم يف دراسة الكورية .رغم أن يف
ابدئ األمر ،عالقة جتارية بني كوراي والعرب منذ عصر دولة سيال 935-661( Sillaم) .وبعد مرور السنني وأحسن كوراي اجلنوبية
املمولة ابلكامل للمسلمني وفتحت أبواهبا الكبرية لألجنبيني واملقيمني لكسب
حالتها اإلقتصادية ،قدمت احلكومة الكورية املنح الدراسية ا
املعاييش فيها .مبساعدة املوجة الكورية ،يتعلام األجانب اللغة الكورية بدون الضغوطات النفسية والعباء بش ادة احلب إىل ممثالني وممثالت
وفريق املوسيقي املشهورة.
 3املسلسالت الكورية مشهورة يف البلدان العربية وحتتل على املرتبة األوىل يف القنوات التيلفيزونية  %57من الربامج األخرى،
وتصل إىل  %90يف هناية األسبوع بكثرة مشاهدين ،وحتصل على أألرابح اهلائل حواىل 13ماليني ) (KRW=Korean Wonوون.
ويف سنة  2014و 2016بعض املسلسالت انجحة يف  27بلدا مبا فيها الربيطانية والفرنسا والوالايت املتاحدة األمريكياة والياابن
والصي . Uae.Korean-Culture.Org.مت اطالعتها الباحثة يف  4من يونيو . 2019
 “K-Pop 4هو خمتصر من  Korea Popفرقة موسيقية اليت تتكون من ثالثة أعضاء على األقل أو أكثر منها ،عادة سبعة
أشخاص بل أكثر من ذلك ،اطلق عشاق الكبيبوب إليهم بـIdol.

Benjamin Alperstein, “An Analysis of Korean Wave,” Synergy: The Journal of
Contemporary Asian study. (February:2012) , 1.
5
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والتشابه بينهما سوف يسهل املتعلم يف تعلم اللغة األجنبية ،خاصة هؤالء الذين يتعلمها يف الفصل
حلل املشكالت املذكورة.
وعلى أمل ا
رأت الباحثة أن البحوث العلمية يف التحليل التقابلي بني اللغة العربية والكورية على مستوى
اجلمل املبسطة قليال واندرا جدا 6،وفيما يلي إيضاح الدراسات السابقة منها عند فتوح  Fattuhيف
مقارنة بني صيغة املاضي يف العربية والكورية ،وجدت أن اللغتني يتوقان يف داللة صيغة املاضي صرفيا
على الزمان املاضي واحلاضر واملستقبل حسب السياق والقرائن اللفظية اليت تساعد حتديد الزمان
ولكن ختتلف تلكسياقات .ويف الكورية صيغة املاضي أحياان على وقوع احلدث واستمرار أثره يف
احلاضر ولكن عند نقلها إىل الربية جيب أن نقل إىل املضارع ،ومل تشرح عن ترتيب اجلمل  ،ألهنا
7
عزة  Izzaيف رسالته املاجستري أن الكورية والعربية تسمح
تلقي نفسه إىل صيغة املاضي .وأ اشد ا
بتحريك عناصر اجلملة االمسية حبرية ،ابلعكس يف اإلجنليزية ال تستطيع تقليبها إىل نوع أخر ،مثال
 John hits Maryب ـ ـ ـ  8 ، Mary hits Johnوالبحث الثالث عند  ، Jung Aeعلى رغم من أنه ال
يتعلق مبقارنة اجلمل ،ولكن ال يزال يف إطار التحليل التقابلي وهو حتليل األمثال الكورية والعربية
(األردن)،دلت نتيجة الدراسة أن تضرب األمثال يف اللغة الكورية جمازاي ،كما أهنا تعكس اجملتمع
الكوري والعادات والتقاليد بصورة احليواانت والبيئة الطبيعية  ،ومن الناحية األخرى ،جتد يف العربية
األشياء ذات املغزى العميق كما لو أهنا تعبريات شعرية .
وقبل تقدمي عن الدراسة التقابلية بني اجلملة العربية والكورية ،ال ب اد العثور على اجلذور هذا
البحث يعين مكانتها يف علم اللغة .ذهب اللغوياون على تصنيف علم اللغة إىل قسمني كبريين مها :
9

املوسع  .Makrolinguistikيتناول علم اللغة
علم اللغة الدقيق  Mikrolinguistikوعلم اللغة ا
املوسع من اجلانب اللغوي واجلوانب االجتماعية والنفسية والتطبيقية واطلق عليه بعلم اللغة التطبيقي،
أما النوع الثاين يراكز إىل ظاهرة اللغة لذاهتا .وتعد التحليل التقابلي  Linguistic Contrastيف
ضمن علم اللغة الدقيق ،وله اتصال وثيق ابنتقال أثر التعلام من حيث إن الرتاكيب اللغوية املتشاهبة
ينب اللغة األوىل والثانية سيتعلام بسرعة ،أما الرتاكيب املختلفة فستعلام ببطء .وهو ما يعرف ابالنتقال

 6هناك البحث يف ماليزاي الذي يتناول عن الدراسة التقابلية بني العربية والكورية يف سنة  ،1985ولكن ال تستطيع الباحثة
دخوال إىل موقع املكتبة.

 7نشوى عالء الدين عبد الرمحن فتوح ".الداللة الزمانية لصيغة املاضي يف الكورية والعربية" .رسالة املاجستري .2017 :ص
. 130
8
Dawud Izza, “A Comparative Study of Phrase Structure in Arabic, Korean and English
Using Theories in Generative Syntax” (Chosun University, 2016), 17.
9
Lee Jung Ae, “Comparative Study of Korean and Arabic (Jordan) Proverbs for Korean
Learners,” Dirasat: Human and Social Scienes, 2019, 14.
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اإلجيايب واالنتقال السليب عن الرتكيب 10.ال يشرتط يف هذا اجملال ،أن لغتني أو هلجتني من فصيلة
لغوية واحدة ،كما قابل هذا املنهج اخلصائص الرتكية للجملة يف اللغتني العربية واإلجنليزية أو العربية
والفرنسية على التوايل.
طرح الدو

Lado

بوسيطة

Pranowo

 ،عن حقيقة هذه الدراسة تعتمد إىل االفرتاضة

األساسية وهي أن مقارنة بني اللغة األوىل مع اللغة األجنبية للحصول على املشكالت املتوجدة
ووصف الصعوبة املتعلام أثناء تعلام اللغة الثانية  ، 11أي مالحظة أوجه اختالفها الصوتية والصرفية
والنحوية والداللية والتشابه بني هاتني لغتني وتنبؤ قضااي يف تعلام اللغة الثانية وتطوير املواد الدراسية.

أشار البحث عند جوهانسون  Johanssonلتعليم اللغة يف
دونة اللغوية عرب السنني ،يشري إىل هناك نتائج ملحوظة عن
) Corpus (ENCPالذي أخذه من امل ا
أتثري التحليل التقابلي يف ع ادة عناصر ،وهي يف النحو واملعجم والعملية التعليمية والكتاب املدرسي
12
واملواد الدراسية.

English-Norwegian Parallel

من حيث إجراءات التحليل التقابلي ،اقرتح الدو  Ladoحتليال موجزا لكل أبنية اللغتني،
أهم طرائقه :القيام مبقارنة األمناط وحتصري أوجه االختالف والتشابه وتنبؤ الصعوابت املوجودة ونتيجة
االختالف وإعطاء املقرتحة ملعالجتها 13.استخدم هذا البحث رأي فرايس  ،Friesكما أوضح كيم
ووك  ،Kim Wokأن هناك اخلطوات املهمة يف تطبيق الدراسة التقابلية ،وهي  )1:وصف نظم لغتني
 )2مقارنة النظام والعناصر يف لغتني )3 ،القيام بتنبؤ لشؤون التعليم بنظر إىل التشبابه بينهما خاصة
يف القواعد الكلية والرتكيب السطحي والعميق اليت ألقاها تشومسكي  Chomskyأو ابلنسبة بيرتي
 Pietriالتحليل التشابه األشياء املتساوية .قبل مقارنة بني نظام اجلمل بني العربية والكورية،
استعرضت الباحثة األجبدية ملعرفة خصائصهما .

 10حممد عفيف الدين دميطي" ,مدخل إىل علم اللغة اإلجتماعي( "2 ,ماالنج :لسان عريب ،)2016 ,ص.83
11

Pranowo, "Teori Belajar Bahasa", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 90.
"Stig Johansson, "Contrastive Analysis and Learner Language: A Corpus Based Approach
(Norway: University of Oslo, 2008), 160.
12

 13حاج عبد هللا" ,دراسة تقابلية بني اللغة العربية واللغة املالوية :التعريف والتنكري منوذجا" (األردن جملة دراسات العلوم
اإلنسنية واإلجتماعية :كلية اآلداب اجلامعية األردنية ,)2014 ,ص.437.
43
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منهجية البحث
استخدمت الباحثة املدخل الكيفي الوصفي ونوع البحث دراسة مكتبية  .وقامت الباحثة
جبمع البياانت من مصادر الرئيسية:
 and Workbook.و B.Nam Park. Korean Basic Course Vol 1.للغة الكورية وفؤد نعمة.
ملخص قواعد اللغة العربية ومجيع الدروس العريبة ملصطفى الغاليين للغة العربية  ،واملصادر الثانوية
Andrew Sangpil Byon. Basic Korean: A Grammar

من الكتب اليت تتعلاق هبذا البحث .حتليل البياانت القائم على رأي  C.C Friesمبقارنة أمناط اجلمل
العربية والكورية بعد وصف نظم اجلمل .هناك مرحلتان مهمتان للحصول على النتائج )1 :التحليل
الوصفي  :مجع وترتيب البياانت وتفسريها  )2التحليل التقابلي :القيام مبقارنة اجلمل العربية والكورية
مث حتديد التشابه واالختالف ،وتنبؤ مشكالت التعليم ،وترتيب املواد وتعيني الطرائق التعليمية.
نتائج البحث

راكزت الباحثة أوجه االختالف من األجبدية والرتاكيب اجلمل ،وبدأت إبظهار األجبجية

للغتني ونبذة اترخيهما القصريتني ملعرفة امتيازاهتما:
 -1األجبدية العربية والكورية

تتكون احلروف العربية من  28حرفا  :أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-
ا
ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن— ه  -و -ي ،والبعض يعتربها  29حرفا
ابعتبارها اهلمزة حرفا متصال .تُكتب العربية من اليمني إىل اليسار ،وهي إحدى اللغات القدمية وغنياة
مبفرداهتا العديدة ،تتمياز هذه اللغة اشتقاق الذي مل جيدها يف اللغات األخرى سوي اللغات السامية
العريقة ، 14كاللغة اآلرامية واللغة الكنعانية واللغة واللغة الكلدانية واللغة احلمريية وغريها .والعربية
وحيدة لغة حية منذ ظهورها األوىل حىت يف الزمان احلايل بوجود املعجزة اخلالدة القرآن الكرمي  ،أما
أخواهتا السابقة ميتة ال ابقية هلا إال األآثر واملنقوشات.15أصبحت العربية لغة مشرتكة بني العرب
واألمة اإلسالمية من مشارقها ومغارهبا .برهنت املراجع القدمية أن الكتابة العربية وخمططاهتا نشأت
من اللغة النبطية اليت كتبت هبا معظم القصائد واملعلقات اليت تتكلمها قبائل بلهجة خمتلفة ،وكانت
 14أمحد اإلسكندري ومصطفى العناين ",الوسيط يف األدب العريب واترخيه" (مصر :دار املعارف ,)1916 ,ص.5
15

Ismail R Al-Faruqi and Lois Lamya Al-Faruqi, "Atlas Budaya Islam", trans. Ilyas Hasan
(Bandung: Mizan, 2003), 58.
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تطور
خالية من شكل احلركات والنقط واتصال بعض احلروف ابلبعض اآلخر ومع رحلتها الطويلة ا
16
اخلط العريب إىل أنواعها املختلفة .
ابملقابل ذلك ،منذ قدم الزمان اعتمدت كوراي على اللغة الصينية وحروفها كلغة رمسية يف
شىت جماالت احلياة .إن كانت عربية جزء من السامية فالكورية جمموعة اللغة اللصقية أو الوصلية
(تشمل الرتكية واملنغولية واملنشورية والياابنية واللغة الباسك وغريها) 17.تنتهي رحلة األجبد الكوري
يف سنة 1443م ،على يد ملك "سيجونق"  Se-Jongمن مملكة "جاشون"  18Joesoenالذي اخرتع
األحروف اخلاصة تسمى هبانقول  Hangulتسهيال شعوبه يف القراءة والكتابة  ،ألهنم كانوا يكتيون
" Hunmin Chongun

ابلكتابة الصينياة املع اقدة ،فقرر أن تبسيطها إبصدار وثيقة "هومنني جانقون

نظام الكتابة الكورية اجلديدة 19.جتديد األجبدية الكورية يقود تقصريها إىل أربعة أنواع مما يلي:

20

أ) احلروف الصوتية األساسية

الكورية

아

야

어

여

오

요

우

유

으

اللتينية

a

ya

eo /o

Yeo

O

yo

u

yu

eu /u

이
I

 16يوسف اخلليفة أبو بكر" ,رحلة احلروف العريب بني لغات الشعوب اإلسالمية"( اململكة العربية السعودية :مركز امللك عبد
هللا بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية .ص 8
 17إميل بديع يوسف" ,فقه اللغة العربية وخصائصها"( لبنان :دار الثقافة اإلسالمية .ص 109
 18توىل هذه اململكة  ، 1910- 1392مؤسسها ملك يي سونغ غيو  ، Yi Seong Gyoوأشهر امللك هو سيجونغ.
قائمة على املبادئ الكونفوشيوسية . --Korea Di Dunia. Republic of Korea: The Academy of Korean Studies
Center for International Affairs., www.ikorea.ac.kr.
Ki Moon Lee and S.Robert Ramsey, "A History of Korean Language" (UK: Cambridge
University Press, 2011), 102.
20
B.Nam Park, "Korean Basic Course, vol. 1" (USA: Department of State, 1968), 8.
19
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ب) احلروف الساكنة
ㅇ

ㅅ

ㅈ

ㅂ

ㅁ

ㄹ

ㄷ

ㄴ

ㄱ

الكورية

ng

s /t

c /j /t

b /p.

m

r /l

d /t

n

g /k

االتينية

ㅎ

ㅍ

ㅌ

ㅋ

ㅊ

h
/t

ph /p

th /t

kh /k

cha /t

웨

워

왜

와

외

예

에

얘

애

الكورية

we

wo

wae
/we

Wa

oe

ye

e

yae
/ye

ae /e

اللتينية

의
eui /ui

위
Wi

ج) تشبيه ابحلروف املش اددة يف العربية
ㅉ

ㅆ
cc

Ss/ t

ㅃ

ㄸ
pp
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ㄲ
tt

kk /k

الكورية
الالتينية
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قرئ األحروف الكورية ن اليسار إىل اليمني ،ابلعكس إىل العربية:

جهة =

방향

Banghyang

야 ㅇ
Ng

Ya

ㅎ
H

ㅇ
Ng

아
Ang

ㅂ
B

املثال األخر:
이

ㅂ

오

ㄱ

i

p

o

k

قَ ْه َوة = 고비

بعد اإلطاللة على هاتني لغتني ،الحظت الباحثة أن بينهما خالفا جوهراي يف األجبدية،
تبعا لذلك ،تبقي الطريقة الوحيدة لدارسني يف اتقاهنا هي احلفظ عن ظهر القلب وابخلصوص هؤالء
لكل اللغات
الذين يف لغاهتم األم كتابة مميزة مثل العربية والصينية والروسياة وغريها .إبضافة إىل ذلك ،ا

خمصصة يف ذاهتا .أبرزت يف اللغة الكورية رمز أو شكل " "ㅇيف األحروف الصوتية
يف العامل رموز ا
األساسية ،ولكن ال تكتب  아أو  야إن كان متصال حبروف أخر ولكن ُحذف كما يف كلمة
.방향
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 -2مقارنة تراكيب اجلمل بني العربية واللغة الكورية
أ) نظام اجلمل العربية
تقسم اجلملة يف اللغة العربية إىل قسمني وهي اجلملة االمسية واجلملة الفعلية .اجلملة األوىل
تبدأ ابسم مرفوع وأركاهنا املبتدأ واخلرب ،ومثل :املسلم خملص /الشجرة كبرية .اجلملة الثانية هي تبدأ
وتتكون من فعل ،فاعل و أييت بعدها عادة مبفعول.
بفعل مع اختالف الزمان الذي وقع فيه ،ا

اجلملة العربية
مجلة امسية
مبتدأ

مجلة فعلية
خرب

فعل

فاعل

مفعول

الرسم ( : )1اجلمل العربية وأنواعها

أمثلة اجلمل العربية مع مقارنته بينهما:
اجلملة الفعلية
فعل +فاعل +مفعول به

يكتب التلميذ ال ادرس
تبتسم فاطمة اليت تنجح يف اإلمتحان
اكرم مدير الشركة هذا العمل
جيب اإلنسان أن يريح ابلراحة
نصحين أيب
افتح الباب اي مصطفى
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أعطى الوالد ابنا هدية

فعل +فاعل +مفعول به + 1مفعول به 2

ابتسمت أخيت

فعل  +فاعل

اب
فعل +انئب الفاعل
ُكتب اخلط ُ
يف اللغة العربية هناك الشروط املعيانة لتكوين مجلة بتقدمي مفعول به على فاعله ،إذ كان

ضمريا متصال :اايك نعبد واايك نستعني ،جيوز خذف الفعل إذ كان املقصود هو الكالم :من الْتـقْيت؟

ت عليًّا) ،يقع املفعول بعد الفعل وإالا أن املصدر أو اسم الفاعل قد يعمالن عمل الفعل،
عليًّا (الْتـقْي ُ
فينصب كل منها مفعوال به :عبارات شائعة خبذف الفعل :أهال ومرحبا .استخدام "إالا" و"إامنا" (ما

فأما اليتيم فال
اكرم سعيدا إال خالد وإمنا اكرم سعيدا خالد).ووجوب تقدمي املفعول  :بعد "أ َّما" َّ :
تقهر ،اسم االستفهام  :كم جملا ٍة قرأت؟ أو كأين من كتاب قرأت؟ .والفاعل ابلضمري املتصل يعود
إىل املفعول به(اكرم سعيدا غالمه) ) (اكرم سعيدا غالمه)  ،املفعول متصل بضمري وفاعله ضمري ظاهر
علي).
(اكرمين ٌّ

21

اجلملة االمسية
أ) اسم +اسم

حممد نشيط

ب) اسم +فعل +اسم

مصطفى يبيع الت افاح

ج) اسم +اسم +اسم +اسم

زكرااي نتيجته جياد
مرمي أمام بيتها أو مرمي يف املدرسة

ه) اسم +فعل +فاعل +اسم ظاهر

حسنا ضربْ ُ
ت أخاهُ
حسنا ضربْـتُهُ

د) اسم +شبه اجلملة
و) مفعول به +فعل +فاعل +ضمري رابط
ب) نظام اجلمل الكورية

خيتلف ترتيب ونظام اجلمل للغة الكورية عن اللغة العربية ،تظهر أن العربية تبدأ ابسم أو
بفعل كالمها على حد سواء ،فال من املستغرب يف مجلة معيانة تقدمي بفعل أو اسم  .ملعرفة اختالف

بينهما ،هناك أمثلة اجلمل يف الكورية وهي:

 21فؤاد نعمة" ,ملخص قواعد اللغة العربية" (بدون الناشر ,بدون السنة) ,ص 68
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اللغة العربية

اللغة الكورية

انان أتكل

나나가먹습니가

انان -الرز -أتكل

나나가밥을먹습니가
바티마가책을읽스비다

فاطمة-الكتاب-تقرأ

하사니주말에해합니다

حسن-هناية األسبوع-يف-يذهب

어모니가시장에감니다

األم -السوق -إىل – تذهب

상생님이교실에저한고어수업수업을가르
칩니다

س-الفصل-اللغة الكورية-
املد ار ُ

하사니성상님에물어요

س
يُد ار ُ
حسن – املد ارس -إىل -سأل

الرز" أتيت قبل الفعل
كلمة "فاطمة" (  )Fatimah 바티마و( )Bab 밥أي " ا
فضل
"أتكل" ( ،)Meokseupnida 먹습니가يف األمثلة السابقة تتوضح أن بصفتها العامة ت ا

اللغة الكورية امسا بدال من فعل ،ابلنسبة هذه اللغة ،ترتيبها الصحيحة هي الفاعل مثا املفعول به مثا
مكوان رئيسيا ألنه أساس اجلملة ،أما الظرف إما مكان وزمان بعد
الفعل يف هنايتها ،يعترب االسم ا

الفعل. 22تستند على أربع أنواع أساسية و هي )1 :فاعل+اسم )2 ،فاعل+فعل )3 ،فاعل+ص افة،

 )4فاعل+مفعول به+فعل.

22

Andrew Sangpil Byon, "Basic Korean: A Grammar and Workbook", (London:
Routledge,),9.
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الرتاكيب الكورية
فاعل  +اسم

فاعل  +فعل

فاعل  +ص افة

فاعل+مفعول
به+فعل

الرسم ( : )2تقسيم ترتيب مجل اللغة الكورية
تقدم الباحثة األمثلة تسهيال للقارئ واملتعلم يف فهم الرتاكيب:
 -1فاعل واسم

فاعل

اسم

أان

فاطمة

나는
Ganeun

바티마 임니다
Fatima inmida

나는 바티마 임니다
Naneun Fatima inmida

لفظ ) (inmida 임니다هنا يدل إىل رابطة أو  adalahابللغة اإلندونيسية ،وترتيب
اجلملة ) (Saya-Fatimah-adalahويدل على اإلثبات بعد االسم ،أما ) (Seumnida 슴니다بعد
الفعل ،مثال " :تذهب محيدة إىل املدرسة مشيا"  ،하미다가하교로걷슴니다مشيا يف هذه
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اجلملة على صيغة فعل" ميشي-متشي" ،لذلك يضاف هناية الفعل بـ ـ ـ ـ ـ ،슴니다وجدت يف اللغة الكورية
اللواحق  ،ولكن هذا البحث مل يبحث فيها بشكل دقيق ألن يركز إىل مقارنة نظام اجلمل.

 -2فاعل وفعل
فاعل

الفعل

البيت

كبري

(집이 )1
Jibi

(큼니다)2
Keumnida
집이 큼니다
Jibi Keumnida

 -3فاعل وفعل
الفعل

فاعل

ميشي

هو
그는 거습니다
Geneun Geoseupnida
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-4

فاعل ومفعول به وفعل
فاعل

مفعول به

الفعل

هو

التُّفاح

أيكل

(그는)1
Geneun

(사과 )2
Sagwa
그는 사과 먹스니다
Geneun Sagwa Meoksunida

(먹스니다 )3
Meoksunida

عرضت الباحثة يف أمثلة نظام اجلمل الكورية أبن حرف اجلر "إىل ،يف ،،من ،ب" يف هناية
اجلملة أو قبل الفعل مثال :
" -1أان من إندونيسيا"( 저는인돈에시이에서 ،أان-إندونسيسا-من)

Joeneun

Indonesia eosseo

" -2احلاسوب يف الغرفة"( 컴퓨터가팡여잇ㅅ습니다 ،احلاسوب-الغرفة-يف)
Kheompyutheoga bangeo isseumnida

" -3تذهب األم إىل السوق" (어머니가시장여갚니가 ،األم-إىل السوق-تذهب)
Eomoniga sijange eo gamnida

" -4سأل حسن إىل املدرس" (하사니성상님에물어요 ،حسن – املد ارس -إىل -
سأل)

Hasani seongsangnim eo mureoyo

ج) أوجه التشابه واالختلف يف نظام اجلمل
بعد مالحظة األبنية من اللغة العربية والكورية ،حصلت الباحثة التشابه واالختالف كما
يلي:

اجلملة االمسية
اللغة العربية
أان موظف
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أان-موظف
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هذا موز

이것은바나나여요

هذا-موز

بيت اجلد واسع جدا
 )1حسن يتعلم التاريخ يف املكتبة
 )2يف املكتبة يتعلم حسن التاريخ
 )3حسن يف املكتبة يتعلم التاريخ

할아퍼지짚은너무넖습니다
اجلد-بيت-جدا-واسع
يتغري ترتيب ايف الرتكيب اإلضايف بتقدمي مضاف إليه
하사니가 도서완 에서 역사를
공해 요

حسن -املكتبة-يف -التاريخ-يتعلام
아퍼지가사무실에서일해요

األب يعمل يف املكتب

األب-املكتب-يف-يعمل
يقع حرف اجلر بعد املفعول وقبل الفعل
바티마가도사과으로에갑니디

فاطمة -املكتبة -إىل تذهب

فاطمة تذهب إل املكتبة
فاطمة تكتب ابملرسم

바티마가연번로슾니다

فاطمة-املرسم-ب-تكتب

اجلملة الفعلية
اللغة العربية
تقرأ أنيسة الكتاب

اللغة الكورية
ال توجد اجلملة الفعلية يف نظام اللغة الكورية،
ألن الرتكيب الكوري الصحيح هو :
아니사가책을읽습니다

أنيسة -الكتاب -تقرأ
أيكل حسن الغداء يف البيت
하사니집에서 점심을 먹어유

حسن -البيت -يف -الغداء -أيكل
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التشابه واالختالف بني اللغتني:

االختلف

التشابه

جتد يف اللغة العربية والكورية مجلة امسية اليت تظهر أن اللغة الكورية هتتم كثريا بتقدمي اسم أي مبعىن
تبدأ ابسم ،وكذلك مفعول به مق ادم يف أخرى متيل إىل اجلملة االمسية ،وترى الباحثة ،الفاعل
واملفعول به هلما دوران مهمان يف تكوين اجلملة ،ابلعكس
بداية اجلملة.
إىل ذلك ،الفعل دوما يف أخرها .أما يف العربية االسم
والفعل على حد سواء.
بيدو أن اللغة العربية أكثر مرونة بنظر إىل نوعها االمسية والفعلية  ،أما اللغة الكورية اثبتة،
تبدأ مجلتها دائما ابسم  ،ال تقبل أي األفعال يف بداية اجلملة .وال بد على متعلامي الكورية أن يبذلوا
جهودهم يف حفظ األجبدية ظهر عن القلب وكذلك تعلام الرتاكيب النحوية بدقيقة ألن هناك فروق
كبرية بينهما خاصة يف ترتيب اجلمل .وهناك شيء ضروري للدارسني وهو القيام مبحاكاة مما مسعوا
املدرس يف نطق
وشاهدوا من الفيديوهات للناظقني األصليني عرب اليوتيوب  Youtubeأو ا
األحروف.من غري شك ،سوف يواجه التالميذ الصعوابت من خالل دراسة اللغة الكورية ،ألن
األجبدية خمتلفة وعددها حواىل  40حرفا  ،فرامبا هذا نوع جديد يف حياهتم ،عالوة على ذلك ،جيب

عليهم أن يتعلاموا كتابة صحيحة يف تشكيل مقاطع األحروف.

املهمة  :أوال ،ينبغي على
ملعاجلة على املشكالت اليت تربز يف التعليم  ،هناك بعض اخلطوات ا

املعلام يف اللقاء األول أن يق ادم الفيديو أو الفلم الواثئقي عن اتريخ ومكانة اللغة الكورية يف العامل أو

يعرض بربانمج الشرحيات

Power Point

امللونة
املصورة و ا
أو استخدام الوسائل األخرى كالبطاقات ا

املدرس أن يضع
األولياة .اثنيا ،ال ب اد على ا
جللب انتباه التالميذ ،مثا يطرح سؤاال إليهم عن إنطبعاهتم ا
اهتمامه بتوفري التدريبات الوافرة يف بناء اجلملة البسيطة متدرجا بشكل قصري وتعيني املواد الدراسية
املناسبة ،من املستحسن كتاب تعليم اللغة الكورية لألجانب مع مصاحبة بكتاب التمرينات .اثلثا،
املدرس إىل البيئة التعليمية املمتعة والسليمة داخل الفصل جادة اترة وهازلة أخرى ابأللعاب
يهيئ ا
اللغوية املرحية  ،حىت يشعر التالميذ ابلراحة والتشويق تعلام الكورية .رابعا ،من املمكن ،إعطاء التعزيز
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اللفظي وغري اللفظي  Verbal and Non-Verbal Reinforcementإبلقاء ااملديح والثناء والتقدير
للتالميذ الرتقاء سلوكهم اإلجيايب ،عند اإلقتضاء تقدمي هلم اهلدااي البسيطة.
أخذ املعلم دورا كيربا وهاما يف حتفيز دوافع التالميذ من أجل إزالة التوتر والقلق اللغوي يف
األولية هي إسترياتيجية
داخل حجرة الدراسة.النسبة الباحثة ،اإلسترياجتية املناسبة يف اللقاءات ا
املدرس إىل التالميذ
تفسريية  Expository Strategyاليت حتاول إىل استعداد الدروس واإللقاء من قبل ا
املرجوة .بعد زايدة قدرة التالميذ زايدة ملحوظة،
بقصد استيعاب املواد املدروسة ووصول إىل األهداف ا
يستطيع املدرس اختيار اإلسترياتيجيات األخرى ،مثال التعليم التعاوين

Cooperative Learning

مبشاركة التالميذ يف األنشطة املتنوعة .على كل حال ،الدراسة التقابلية مفيدة للمعلم يف تصميم
إسترياتيجيات التعليم وتغطية القصور والصعوابت املتواجدة.
مناقشة البحث
كل ما تقدمتها الباحثة يف هذه الدراسة ،تضع الباحثة ي ادها يف ي اد نتائج الدراسات
من ا
السابقة يف التحليل التقابلي بني العربية والكورية ،وهلا نظرة مشرتكة يف نقط بديهية وهي وجود تفاوات
بينهما إىل حد كبري ، ،خاصة يف أشكال األجبدياة وعددها ،وإىل جانب ذلك ،تشري داللة واضحة

أن ترتيب اجلمل يف الكورية على نقيض من العربية يف صيغة فعلية بتأخري األفعال أو وضعت املفعول
يف أتليفهما ،أطلق على هذا النظام

ب ــــــ Korean Phrase

قبل الفعل،كما أوضح

 KimوYang

Structure Grammar

أو القواعد اللغة الكورية  ،مبا أن سوف يصعب على التالميذ وتعقيدهم يف

تعلامها ألهنم قد اعتدوا على منط فعل-فاعل-مفعول أو فاعل-فعل-مفعول .جتدر اإلشارة هنا،
اعرتف  Yangإىل أن دراستهما هي حماولة لبناء قواعد اللغة الكورية من أجل ابراز البحوث األخرى
23
وينص،
عزة  ،Izzaيلخص حبثه
أكثر كفاءة وموثيقية يف حتليل األمناط اللغوية كبدائل فيها  .اأما ا
ا
العربية والكورية متتلك مسات حنوية واحدة أكثر من اللغة اإلجنليزية ،كما هو يف اجلملة االمسية  24.من

انحية عملية التدريس ،يقرتح

AsroriوSupriadianto

إىل املعلام االهتمام ابألسس اللغوية

Jong-Bok Kim and Jaehyung Yang, “Korean Phrase Structure Grammar and Its
Implementations into the LKB System,” in Proceedings of the 17th Pacific Asia Conference on
Language, Information and Computation, 2003, 88–97.
24
Izza, “A Comparative Study of Phrase Structure in Arabic, Korean and English Using
Theories in Generative Syntax,” 17.
23
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وابلتحديد يف علم اللغة التطبيقي أي التحليل التقابلي ملساعدة التالميذ يف فهم ومتكينهم لغة أجنبية،25
ومل يذكر الطرائق واإلسترياتيجيات املوافقة ألهنما يركزان إىل حنليل نظام لذاته .جممل القول ،هذا البحث
يرجح الربهان الكايف إلثبات أدعاء النتائج اليت عرضتها الباحثة ،إن اللغة الكورية ختلو
إىل حد اآلن ،ا

من اجلملة الفعلية ،إال أهنا تفوق االمسية يف مجلتها.
االختتام

استنتجت هذه الدراسة أن تراكيب اجلمل يف العربية تشتمل على نوعني :اجلملة الفعلية
اليت تبدأ ابلفعل ،واجلملة االمسية ابسم يف بدايتها ،أما الكورية تفوق االسم بدال من الفعل ،ال توجد
اجلملة الفعلية يف الكورية .وهناك االختالف يف ترتيب اجلمل  ،مثال العربية مصوغة بفعل +فاعل
 +مفعول أو فعل +فاعل +مفعول به + 1مفعول به / 2فعل  +فاعل أو فعل +انئب الفاعل وأنواعها
الكثرية يف االمسية  :اسم +اسم /اسم +فعل +اسم /اسم +اسم +اسم +اسم  /اسم +شبه اجلملة /
اسم +فعل +فاعل +اسم ظاهر  /مفعول به +فعل +فاعل +ضمري رابط .أما يف الكورية مصوغة
بفاعل +اسم /فاعل  +فعل  /فاعل +مفعول به +فعل /فاعل +مفعول به +فعل .والتشابه بينهما
تفضل الكورية بتقليب مضاف إليه أمام املضاف ،على
يف اجلملة االمسية ولكن للرتكيب اإلضايف ،ا
املثال :جد البيت يتغري إىل البيت-جد  ،ووضع حرف اجلر بعد املفعول أو الفعل ملواجهة مشكالت
التعليم ،على املعلام أن يغرس اإلنطباعات األولية املمتعة  ،واختيار املواد والوسائل والطرئق واإلسترياجتية
منو التالمميذ العقلي والسلوكي.
املناسبة مبراعاة ا
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