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على اختالف  من املالحظ يف هذا األسلوب أنه مل يتدخل يف شكل اإلشارة اليت  اتفق  عليها الصم يف تواصلهم
 ية اليت هلا سبق يف هذا اال أممواقعهم على األرض العربية سواء كانت يف القواميس اإلشارية لبعض الدول العرب

ه جامعة الدول العربية واملنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم تزأنجيف القاموس اإلشاري العريب املوحد الذي 
بل أكدها ومنحها قوة لغوية مل تكن متاحة هلا من قبل  م 2001واالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم عام 

األصل اللغوي نظريها الذي يقابلها يف املعىن املعمول به يف لغتنا و الذي ويطابق ، فجعلها أصالً إشارياً يوافق .. 
تفرعت عنه مفردات لغوية كثرية كما يف األمساء و احلاالت اليت تتحول إليها و األفعال والتصريفات اليت تصري إليها 

 .و كذلك احلروف و ما يدخل عليها أو يلحق ا 
 

 ..اللغوي الذي يقابله يف املعىن  سماملطابقة بني االسم اإلشاري واال ..
يف لغة الصم اإلشارية يف املعىن  ق  لهاملطابي اإلشاراملصطلح  قابله تغيري يفاالسم من تغيري الكلمة  علىما جرى .. 

ليتفقا معاً يف معىن واحد ، االسم اليت طرأ عليها تغيري الكلمة ليحصل املصطلح على نفس املعىن الذي صارت إليه 
.. 

 .نكرة غري معرفة /كتاب / كلمة 

      الكتاب.. عليه ألـ التعريف  إدخال
ي تكن سشمقمرية وإن كانت تبدأ حبرف  ـال تكنتدل عى املصطلح تبدأ حبرف قمري   اليتإن كانت الكلمة   ..

 .  مشسية  ـال



 :مالحظة 

املكتوبة فتتفق ) لـ ا( املنطوقة تتفق مع التركيب اإلشاري الوارد يف هذا النظام أما ) ألـ (جيب تعريف الصم أن 

مع التركيب املكتوب كما هو ظاهر يف الكتب أو على لوحة كيبورد الكمبيوتر ، وقد الحظت أن بعض 

بعض النصوص العربية على غري املألوف يف  التلفزيونات العربية يف مشال أفريقيا قد أظهرت مهزة ألـ يف ترمجة

 .إخفائها كتابة يف الكتب وغريها 

 
االسم كلمة إما أن تدل على مفرد مذكر ال مجع له ، أو تدل على مجع ال مفرد له ، أو تكون مؤنثة يف أصلها أو 

رها حروف حتمل معاين مؤنثة بالتاء املربوطة ، مثّ يدخل على أول الكلمة  االسم بعض حروف املعاين أو يلحق آخ
 الضمائر أو عالمة من عالمات التثنية أو اجلمع أو التأنيث 

.. لنظام التنوين .. كلمة معلم اسم نكرة كانت أو معرفة من بني الكلمات اليت ختضع لنظام احلركات اإلعرابية 
 .ملؤنث لنظام اجلمع السامل املذكر وا.. لنظام التثنية .. لنظام التأنيث بالتاء املربوطة 

أو تركب بطريقة . أما الكلمات اليت جتمع مجع تكسري فتبقى على ما اصطلح عليه الصم حبركة أيديهم اإلشارية ( 
 . هذا النظام اإلشاري حبركة اليدين معاً 

 .كلمة قلم  أو أقالم يتم تركيبها أو حتليلها حبركة اليدين معاً على الشكل التايل ..

 قلمنيان ملق قلمان  لمققَلَم   
لم ع .علم   مال◌ْ قأأقالم  نيمَ لق
أعالم  ن يلمَ ععلمني  ان ملع علمان

  مالعأ.
 ثبوت آخر حركة إشارية ملصطلح معلم تبقى للداللة على السكون .احلركات اإلعرابية اإلشارية و مصطلح معلم 

.  



 .للداللة على الفتحة .. دفع حركة اشارة ملصطلح معلم لألعلى قليالً .. 
 .للداللة على الضمة .. دفع حركة اشارة ملصطلح معلم لألمام  قليالً  ..

 .للداللة على الكسرة .. دفع حركة اشارة ملصطلح معلم لألسفل قليالً .. 
إذا رفع التنوين يصبح داللة الكلمة معلما اردة عن .( مصطلح معلماً / = اً / رمز + مصطلح معلم  : التنوين 

 ) عالمة املثىن 

 .معلم     .معلم    ملاًمع
 .معلمٍ 

   .معلمون      معلمٍ

        .      تصري معلمو : عند حذف النون 

 ا حذف النون معلمي      معلمني 



       معلمي.ياء املتكلم على الصدر  

   املعلمون

     املعلمني

   املعلمان

     املعلمني 
 

 .للتفريق بينها وبني كلمة مجع معلمني  2بإشارة العدد  عالمة التثنية
 

 . وحتويل من يقبل من األمساء من املذكر إىل املؤنث.. ـة  / التاء املربوطة 
 .مصطلح معلمة نكرة ساكنة اآلخر = رمز التاء املربوطة + مصطلح معلم 



     املعلمة    

    .معلمةٌ    معلمةً  

 معلمتان   معلمة:      

      معلمتا 

         معلمتني

      عند حذف النون يبقى مصطلح معلميت 



     معلمات      =
 معلمات 

 

 مصطلح معلمات       

    معلمي مصطلح معلم 

    معلمك     معلمنا   

معلمكما    معلمك       



    معلمكن  معلمكم 

 معلمها     :  معلمه :  

 

  :   معلمهم        :  امعلمهم

    :  معلمة   :  معلمهن 



 يوضع هذا الرمز على الصدر    معلميت  

 

    معلمتنا 

 

 معلمتك    

 معلمتك      



        معلمتكما 

 كُ تُ  يف صورة واحدة / تك / جيب أن يكون رمز : مالحظة 

       معلمتكم 

 

 معلمتكن         

 :مع ضمائر الغائب 



           معلمته

       معلمتها 

               معلمتهما

  هُ تَ ميكن مجع  ته يف صورة واحدة  

        معلمتهم 

 



 

 معلمتهن                

 
 :لِـ  االسم مع حروف اجلر 

 وللمعلم المتني .. ملعلم الم واحدة = مصطلح معلم + حرف اجلر لِـ :مثال 

 

       

 للِ مصطلح معلم + إنزال اليسار وإبقاء اليمني حلظة )  باليسار واليمني ( للـ 

     



    للمعلمني 

 

        للمعلمة 

 .مع حرف اجلر بِـ / كتاب / ملصطلح االسم ا

 :ضمائر املتكلم مع 

      بكتايب

 



     

 :مع ضمائر املخاطب 

 بكتابك   

 

   

      بكتابكما 



    بكتابكم

 بكتابكن     
 

 مع ضمائر الغائب 

     بكتابه

 
 

       بكتاا



 

       بكتاما

     بكتام

 نبكتا           
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