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ARAPÇA YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN SES BİLGİSİ EĞİTİMİ VE 

YETERLİLİĞİNE ETKİSİ 

 

ÖZET 

Bu araştırma yabancılara yönelik Arapça öğretme konusunun bir problemini ele 

almaktadır nitekim birçok çalışma ve araştırma, öğretme esnasında vurgu ve 

tonlamaya gereken önemin verilmediğini ve bazı öğretmenlerin dil konusunda 

yeterince deneyim sahibi olmadıklarını göstermektedir. 

Araştırmanın teorik yönü, yabancılara Arapça öğretmede ve öğretmenlerin 

yeterliliğinde vurgu ve tonlamanın önemini tanımayı hedeflemektedir. Çalışma  vurgu 

ve tonlamanın etkilediği ve aynı zamanda etkilendiği dilsel ilişkileri gösterip 

açıklamaya dayanır. vurgu ve tonlamanın konuşma zinciri ve dili öğrenme 

konusundaki önemini ve dili öğretenin dil bilgisiyle ilgili deneyiminin zorunluluğunu 

açıklar çalaşma Bunları bilmenin öğrenenlerin doğru bir dil redinma ve bir iletişim 

aracı olarak dili doğru kullanmayla ilgili yeterlilikleri üzerine olan etkisini 

öngörmektedir.  

Araştırmanın pratik yönü ise, araştırmanın örnekleri Türkiye’de öğretmenlik yapan 

öğretmenlerden seçildi. vurgu ve tonlamanın öğretmenler açısından yabancılara 

Arapça öğretme konusundaki önemi ve öğretmenlerin dil bilgisi ve uygulamaları 

konusundaki birikimlerini öğrenmeyi hedefler. 

 Çalışmanın sonuçları çalışmanın örneklerini oluşturan yabancılara Arapça 

öğretenlerin hem dil bilgisi hem de uygulamaları ile ilgili birikimlerinin orta seviyede 

olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar kelimeler: vurgu – tonlama – dilsel yeterlilik – uygulama yeterliliği. 
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THE IMPORTANCE OF THE STRESS AND INTONATION THE 

LINGUISTIC COMPENTENCE OF THE TEACHER 

 

ABSTRACT 

The research, here, deals with an actual problem that faces non native learners of 

Arabic. Some Researchers noted that less study was done on stress and intonation 

during teaching Arabic. Add to that, some teachers haven't got enough experience in 

Arabic. The research, here, in its theoretical part, aims to show the importance of stress 

and intonation in teaching Arabic to non speakers of it and to show the teacher's need 

to that. The research shows and explains the linguistic relationships that affect and are 

affected by stress and intonation. It, also, shows their importance in the speech chain 

and in teaching Arabic and the necessity of a language teacher to have the experience 

of stress and intonation. By having them, learners will be able to produce the learnt 

language correctly and will be able to use it in its communicative context.  

As for the practical part, a questionnaire was done by some teachers who teach Arabic 

in Turkey. It shows the importance of stress and intonation in teaching Arabic to non 

Arabs from teachers' point of view. It, also, shows the standard of the linguistic 

competence and performance of teachers. The research results say that the sample 

teachers have a medium level of Arabic and its performance 

. 

Keywords: stress - intonation - linguistic competence - linguistic performanc 
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 ملخص البحث      

 دراسـات أشـارت حيـث �ـا، النـاطقني لغـري العربيّـة اللغـة تعليم واقع من مشكلة البحث يعاجل

 املعلمـني، مـن جلـزء اللغويّة اخلربة وقّلة التعليم، أثناء يف والتّنغيم �لّنرب االهتمام قّلة إىل وأحباث

ـــة يتعـــرَّف أن إىل منـــه الّنظـــري اجلانـــب يف البحـــث ويهـــدف  اللغـــة تعلـــيم يف والتّنغـــيم الّنـــرب أمهّي

 للعالقـات والتفسـري العـرض علـى البحـث ويقـوم معلمهـا، كفايـة ويف �ـا النـاطقني لغري العربّية

 ويف الكالميّــة السلســلة يف أمهيتهمــا ويُبــني والتّنغــيم، النّــرب مــن كــلّ  �ــا ويــؤثر يتــأثر الــيت اللغويّــة

 قــدرة يف ذلــك مــن النــاتج األثــر ويتوقــع اللغــة، ملعلــم اللغويّــة اخلــربة يف ر�ماوضــرو  اللغــة تعلــيم

.   التواصــليّ  ســياقها يف اللغــة اســتعمال علــى والقــدرة الصــحيح اللغــوي اإلنتــاج علــى املتعلمــني

 الـــذين املعلمـــني مـــن البحـــث عينـــة واخِتـــريت االســـتبانة فيـــه أُِعـــّدت فقـــد العملـــيّ  اجلانـــب أّمـــا

 والتنغــيم النــرب أمهيّــة يتعــرَّف أنْ  إىل اجلانــب هــذا ويهــدف تركيــا، يف الّتدريســّية مهمــتهم يزاولــون

 يتعــرف أنْ  إىل كــذلك ويهــدف املعلمــني، نظــر وجهــة مــن أبنائهــا لغــري العربّيــة اللغــة تعلــيم يف

ــة واخلــربة اللغويّــة اخلــربة درجــة  مــن كــلّ  درجــة أنّ  البحــث نتــائج وأظهــرت للمعلمــني، الّتطبيقّي

 جمتمـــع عينـــة ميثلـــون والـــذين �ـــا النـــاطقني لغـــري العربيّـــة اللغـــة ملعلمـــي والّتطبيقيّـــة للغويّـــةا اخلـــربة

  .اجلانبني كال يف متوسطة خربة كانت البحث،

  .التطبيقّية الكفاية – اللغويّة الكفاية -التّنغيم -الّنرب: املفتاحّية الكلمات

  

  

  

  

  

  

  



 

xii 
 

  

 

 املقدمة    

 الشـروع إنّ  إذ وتعليمهـا؛ اللغـات دراسـة يف واألهـمّ  األّول احليّـز علـى الصويت الّدرس يستحوذ

ّـــة تعلـــيم يف ـــزة الصـــوتّية خصائصـــها علـــى �لوقـــوف إالّ  يـــتمُّ  ال لغـــةٍ  أي  مـــن غريهـــا مـــن هلـــا املمّي

 جـزء ولكـلّ  للفصـل، قابلـة غـري لغويّـة لعناصـر انـدماجات جمموع الكالمّية فالسلسلة اللغات،

 التطريزيّـة الصـوتّية الظـواهر أبـرز مـن والتّنغـيم النّـرب ويُعـدُّ  يكّملُـُه،و  بغـريه يربطه الذي احلّيز منها

 بعـض توضـيح يف دور ولـه الكلمات، نطق جودة ركائز أحد فالّنرب املنطوق، الكالم يف املؤثرة

 ضــمن تظهــر الــيت واالنفعــاالت للمشــاعر الصــويت احلامــل فهــو التّنغــيم أّمــا الصــرفّية، املســائل

عّرب  للحدث مرافق تنغيمي سياق
ُ
 علـى تسـاعد الـيت اللغـة يف الصـوتّية القـرائن مـن وهـو عنه، امل

 أن وحنســـب املعـــاين، وتتضـــح اللغـــة، موســـيقى تتجلـــى خاللـــه فمـــن واإلفهـــام، الفهـــم عمليـــة

 والرتباطـه للمعـاين لتوضـيحه العربيـة؛ اللغـة يف والسيما اللغات، تعليم يف خيفى ال دوراً  للتّنغيم

 املقـوالت تعـّوض الـيت الكالم روابط أهمّ  أحد وهو اخلطاب، وحتليل الّنحو،و  �لّداللة، الوثيق

 . احملذوفة اللغويّة

الكفايــة اللغويّـــة ملعلـــم اللغـــة  يف والتّنغـــيم النّـــرب مــن كـــلّ  أمهيّـــة بيـــان حــول البحـــث هـــذا ويــروم 

 الـذي �ألمـر لـيس والتّنغـيم النّـرب تـدريس فـإنّ  ،وأثرهـا يف تعلـيم اللغـة ،العربّية لغري الناطقني �ا

 املســتوى، رفيعـة لغويّــة كفايـة �ـا النــاطقني لغـري العربيّـة اللغــة معلمـي مـن ويتطلّــب بـه ُيسـتهان

 املتعلمـني، إىل مـنهم سـينتقل الـذي املعـريف رصـيدهم مـن وتزيـد اللغويـة ذخري�م إثراء يف ُتسهم

 والتّنغـيم النّـرب فوظيفـة واألدائيّـة، ةاللغويّـ املعلم بكفاية مرهونة للمتعلم واملعرفية اللغويّة فالكفاية

 وتوضـيح اللغـة بُنيـة فهـم إىل ذلـك ميتدّ  وإّمنا فحسب، الّنطقي أو الصويت اجلانب يف تتمّثل ال

  . التواصليّ  سياقها يف اللغة استعمال على والقدرة اللغويّة القضا� من كثري
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 الّنظــري القســم أّمــا طبيقــي،التّ  والقســم الّنظــري القســم: مهــا رئيســني قســمني البحــث ويتضــمن

  : هي أقسام ثالثة فيتضمن

  .لبحثل املنهجي لإلطار تفصيل وفيه البحث مدخل: أوالً  

  .احلايل البحث وضوعذات الصلة مب الّدراسات ويضم السابقة الدراسات: �نياً  

 غـــيموالّتن النّـــرب مفهـــوم معرفـــة: هـــي رئيســـة حمـــاور ثالثـــة ويضـــم للبحـــث الّنظـــري اإلطـــار: �لثـــاً  

 اللغويــة الكفايــة مفهـوم حتديــد مثُّ  واحملـدثني، الُقــدامى اللغـويني عنــد ُأسسـهما وبيــان وحتديـدمها

 النّــرب مــن كــلٌّ  ويــؤثر يتــأثر الــيت اللغويّــة الظــواهر وتعــرف �ــا، النــاطقني لغــري العربّيــة اللغــة ملعلــم

 األدائيـة الكفايـة نتنـاول مثُّ  واملـتعلم، املعلـم كفايـة تطـوير يف ذلـك أثـر ومناقشة فيهما، والتّنغيم

 األدائيّـة الكفايـة وعالقـة اللغـة، تعليم يف وتوظيفهما والتّنغيم الّنرب تدريس يف العربية اللغة ملعلم

  . الّتعليم بنظر�ت اللغة ملعلم

 النّـرب أمهيّـة تعرف منها البحث يهدف استبانة وهي البحث أداة اخِتريت: العملي القسم أّما 

 اللغويّـة اخلـربة درجـة يتعـرَّف أن يهـدف كمـا �ـا، النـاطقني لغـري العربيّـة اللغة ليمتع يف والتّنغيم

 يف متبعـني البحـث، أسـئلة عـن اإلجابـة �ـدف والّتنغـيم، الّنرب تدريس يف اللغة ملعلم والّتطبيقية

ــة، البيــا�ت معاجلــة يف الالزمــة اإلحصــائية اخلطــوات ذلــك  نتــائج العملــيّ  القســم ويضــم الرقمّي

 واملراجــع �ملصــادر البحــث وخيـتم نتائجــه، علــى بنــاءً  البحـث توصــيات مثُّ  ومناقشــتها، حـثالب

  .�ا اسُتعني اليت
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 املدخل. 1

 أمهّية البحث وأسباب اختياره  1.1

اليت ال ميكـن جتاهلهـا يف تـدريس اللغـة العربيّـة لغـري  الّتطريزيّة الّنرب والّتنغيم من العناصر الصوتّية

العــام  ة قواعــد وقوالــب أدائّيــة تتــداخل مــع النســيج اللغــويّ  �ــا، إذ متتلــك اللغــة العربّيــالنــاطقني

 .والصرفّية والداللّية، وتؤثر يف عملية الفهم واإلفهام على املستو�ت النحويّة والبالّغية

د م اللغـة، الـذي جيـة األدائّية من أكثر العوائق اليت تعـرتض سـبيل مـتعلّ ولعل املشكالت الصوتيّ 

صـــعوبة يف االنتقـــال مـــن عاداتـــه النطقيّـــة يف لغتـــه األم إىل اللغـــة  اهلـــدف الـــيت يتعلمهـــا فيـــؤدي 

م اللغة يف كثـري مـن األحيـان كمـا ذلك إىل عدم إتقانه للغة اهلدف، بل جيعله ينصرف عن تعلّ 

تلــك املشــكالت الصــوتّية أحــد أســباب م اللغــة تشــري دراســات وأحبــاث كثــرية، وقــد يكــون معّلــ

م مـــون، وذلـــك بســـبب عـــدم اكتمـــال هـــذا اجلانـــب يف كفايـــة املعلّـــئيّـــة الـــيت يعانيهـــا املتعلّ األدا

يف تعليم اللغة وتعّلمها ) الّنرب والتّنغيم(ة هذا اجلانب الصويت اللغويّة، أو لعدم وعي املعلم �مهيّ 

  .األمر الذي يؤدي إىل جتاهلهما وعدم الرتكيز عليهما يف أثناء تعليم اللغة

سـتهان بـه ويتطلّـب مـن معلمـي اللغـة العربيّـة لغـري س الّنرب والتّنغيم ليس �ألمـر الـذي يُ إّن تدري

ة وتزيــد مــن رصــيدهم النــاطقني �ــا كفايــة لغويّــة رفيعــة املســتوى، ُتســهم يف إثــراء ذخــري�م اللغويّــ

ة بكفايـــة م مرهونــة للمــتعلّ الــذي ســينتقل مـــنهم إىل املتعلمــني، فالكفايــة اللغويّــة واملعرفيّـــ املعــريفّ 

 طقـــــيّ أو النّ  ل يف اجلانـــــب الصـــــويتّ م  اللغويّـــــة واألدائيّـــــة، فوظيفـــــة الّنـــــرب والتّنغـــــيم ال تتمثّـــــاملعلّـــــ

  . فحسب، وإّمنا ميتّد ذلك إىل فهم بُنية اللغة وتوضيح كثري من القضا� اللغويّة

و�ن جمهــولني يف لكــّن ميــدان تعلــيم اللغــة العربّيــة ُخيــرب بغــري ذلــك، فــالّنرب والتّنغــيم  يكــادان يكــ

نبّــه علــى تُ  اجلانــب التطبيقــّي، ويضــاف إىل ذلــك قلــة األحبــاث املتخصصــة الــيت مــن شــأ�ا أنْ 
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ضرور�ما يف كفاية املعلمني واملتعلمني، وهو األمر الذي يسهم يف تطور العملية التعليمّية للغة 

      .العربّية لغري الناطقني �ا  ويف كفاية املتعلمني

) النّـرب والتّنغـيم( يف الدراسة الصوتية  اً ن كونه حياول أن يضيء جانباً هاملبحث م�يت أمهّية ا 

وبيــان أثرمهــا يف إثــراء الكفايــة اللغويــة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا، وذلــك لقلــة 

  .األحباث اليت تناولت هذا املوضوع، أو اليت خصصت أحباث مستقلة له

نبيــه علــى ، والتّ ســهم يف صــقل كفايــة املعلمــنية جديــدة تُ معرفّيــ طــرٍ قــد يفيــد البحــث يف وضــع أُ 

اً يف بـــرامج إعـــداد معلمـــي اللغـــة العربيـــة لغـــري �ـــدف توظيفـــه توظيفـــاً تطبيقيّـــأمهيّـــة املوضـــوع، 

  .الناطقني �ا ويف برامج تعليم اللغة

 اهلدف من البحث 1.2

ري فايـــة معلمـــي اللغـــة العربّيـــة لغـــيهـــدف البحـــث إىل التعريـــف �مهيـــة الّنـــرب والتّنغـــيم يف صـــقل ك

لغويّـة مهمـة،  يف بُنية اللغة، وبيان أثرمها يف توضيح قضا�ة كّل منهما الناطقني �ا ومعرفة أمهيّ 

ة وبالغيّـة حنويّ  والّنطقّية، ويوضح الّتنغيم قضا� صرفيةال فالّنرب له دور يف توضيح بعض املسائل

معلـم اللغــة العربيّـة لغـري النـاطقني �ــا، وجتعلـه أكثـر خــربة  سـهم يف إثــراء كفايـةتُ  ودالليّـة ومجاليّـة

انعكاســاً  ذلــك ودرايــة مبعاجلــة املشــكالت اللغويــة الــيت تعــرتض ســبيل متعلمــي اللغــة، ويــنعكس

، ويهدف أيضاً إىل معرفة درجـة خـربة املعلمـني يف قضـا� النّـرب إجيابياً على كفاية املتعلم اللغويّة

، ويهـــدف البحـــث أيضـــاً إىل اإلجابـــة عـــن األســـئلة يف تعلـــيم اللغـــة والتّنغـــيم ومـــدى توظيفهمـــا

  الرئيسة له.

 مشكلة البحث 1.3

ـــدان تعلـــيم اللغـــة العربيّـــة لغـــري النـــاطقني �ـــا،   تنبثـــق مشـــكلة البحـــث مـــن واقـــع التعلـــيم يف مي

وتتجلــى يف صــورة ضــعف نســبة كبــرية مــن الطــالب يف األداء الصــويت املتضــمن الّنــرب والتّنغــيم، 

جع ذلك لعدم اهتمـام معلـم اللغـة بضـوابط النّـرب والّتنغـيم؛ حيـث أشـارت أحبـاث ودراسـات  وير 

 . كثرية إىل ذلك
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  أسئلة البحث 1.4 

ما درجة أمهّية الّنرب والّتنغيم يف تعليم اللغة العربّية لغـري النـاطقني �ـا ويف كفايـة املـتعّلم  -1     

  من وجهة نظر معلمي اللغة العربّية؟  

يف قضــا� الّنــرب والتّنغــيم ؟ وهــل الكافيــة هــل ميتلــك معلمــو اللغــة العربّيــة اخلــربة اللغويّــة  -2     

 يقومون بتوظيف الّنرب والتّنغيم يف أثناء ممارسا�م التدريسّية؟

 والتّنغـيم الّنرب تدريس يف �ا الناطقني لغري العربّية اللغة ملعلم األدائّية الكفاية درجة ما -3     

   وتطبيقا�ا؟ ميالّتعل نظر�ت ياتمعط وفق

  الفرضّية  1.5

ه الفرض خالل من البحث فرضّية لتتشكّ     :اآليت املوّجِ

 الكفايــة ماوالســي �ــا، النــاطقني لغــري العربيــة اللغــة معلمــي كفايــة رفــع يف والتّنغــيم الّنــرب يســهم 

 ونطـــــق الصـــــويت اءاألد يف املتعلمـــــني أداء علـــــى إجيـــــا�ً  يـــــنعكس الـــــذي األمـــــر وهـــــو ؛ اللغويّـــــة

 اللغـة اسـتخدام علـى والقـدرة اللغويّـة القضـا� مـن كثـري وفهـم صحيحاً  نطقاً  واجلُمل الكلمات

 .التواصلي سياقها يف

 مسلمات البحث 1. 6

ـــة، فاللغـــة العربّيـــة نســـيج  ال تنفصـــل علـــوم اللغـــة بعضـــها عـــن بعـــض، إالّ لـــدواٍع تفصـــيلّية علمّي

لك الّنــرب والتّنغــيم أحــد عناصــر اللغــة الــيت ال تنفــك متكامــل، مــؤثر ومتــأثر بعضــه بــبعض، وكــذ

كمـال الكـّل،  عنها، والتفصيل فيها يف هذا البحث لبيان التكامل اللغوي ومعرفة أثر اجلزء يف

وهــذا يــؤدي إىل أن النّــرب والتّنغــيم مهــا العنصــران اللغــوّ�ن الالزمــان يف كفايــة معلــم ومــتعلم اللغــة 

  العربّية لغري الناطقني �ا
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 حدود البحث 1.7

 موضوعية حدود 7.1 .1

ل يف معرفــة مفهــوم النّــرب والتّنغــيم وحتديــدمها وبيــان ُأسســهما عنــد ويتمثّــ: أوالً اجلانــب الّنظــري

اللغـويني الُقـدامى واحملـدثني، ُمثّ حتديــد مفهـوم الكفايـة اللغويـة ملعلــم اللغـة العربيّـة لغـري النــاطقني 

نغيم فيهما، ومناقشـة أثـر ذلـك الّنرب والتّ  كلٌّ من  و يؤثراليت يتأثر فة الظواهر اللغويّة �ا، ٌمثّ معر 

يف تطوير كفاية املعلم واملتعلم، بعد ذلك نتناول الكفاية األدائيـة ملعلـم اللغـة العربيـة يف تـدريس 

  .بنظر�ت التعّلم ملعلم اللغة ة الّنرب والّتنغيم وتوظيفهما يف تعليم اللغة، وعالقة الكفاية األدائيّ 

ويقتصـــر علـــى معرفـــة املعلـــم �لنّـــرب والتنغـــيم علـــى أنـــه جـــزء مـــن كفايتـــه : �نيـــاً اجلانـــب العملـــي 

اللغويّـــة العامـــة، ومعرفتـــه �ألداء التطبيقـــي الـــالزم يف تـــدريس النّـــرب والتّنغـــيم علـــى أنـــه جـــزء مـــن  

تحقــق اإلجابــة عــن أســئلة البحــث والكفايتــه األدائيّــة، و�ثــري ذلــك يف املتعلمــني، ويهــدف إىل 

 .من صدق فرضيته

  .ومشلت اجلانبني الّنظري والّتطبيقي 2017/2018  :زمانية حدود 2.7.1  

ومشلــت اجلانــب الّتطبيقــي مــن البحــث؛ حيــث طُبقــت أداة البحــث  :مكانيــة حــدود 1.7.3  

مـــن معلمـــي ومعلمـــات اللغـــة العربيّـــة لغـــري النـــاطقني �ـــا والـــذين ميارســـون عملهـــم يف  72علـــى 

  .ومراكز تعليم اللغة العربّية يف تركيا  جامعات ومعاهد

  البحث منهج 1.8

الـــذي  ته إتبـــاع املـــنهج الوصـــفي التحليلـــييقتضـــي حتقيـــق أهـــداف البحـــث واإلجابـــة عـــن أســـئل

  .يهدف إىل وصف الظاهرة كما هي يف الواقع، مث حتليلها ومناقشتها
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 خطوات البحث وإجراءاته1.9

 البحث من الّنظريّ  اجلزء 1.9.1

ما يتصل مبوضـوع البحـث مـن دراسـات سـابقة، ُمثّ دراسـتها دراسـة نقديّـة، بعـد ذلـك  تمجع 

بعــد ذلــك قمنــا ببيــان معــىن دثني يف قضــا� الّنــرب والتّنغــيم، عرضــنا آلراء اللغــويني الُقــدامى واحملــ

ــــاطقني �ــــا، معتمــــدين علــــى آ ــــم اللغــــة العربيّــــة لغــــري الن راء العلمــــاء الكفايــــة اللغويــــة عنــــد معل

وبيـــان أثـــر الّنـــرب والتّنغـــيم وأمهيتهمـــا يف كفايـــة املعلـــم، مـــن خـــالل عـــرض  تها وحتليلهـــا،ومناقشـــ

، ُمثّ حتديـــد مفهـــوم الكفايـــة يم وبـــني العلـــوم اللغويّـــة اُألخـــرىالعالقـــات اللغويّـــة بـــني الّنـــرب والتّنغـــ

لتّنغــيم ، حــىت يــتمكن املعلــم مــن تــدريس الّنــرب وااللغــة وعالقتهــا بنظــر�ت التعلــيم األدائيــة ملعلــم

 .وفق أسس علمّية

 البحث من التطبيقي اجلزء 1.9.2

ُقمت �عداد اسـتبانة مكّونـة مـن ثالثـة حمـاور �ـدف إىل معرفـة مـدى اخلـربة اللغويّـة والّتطبيقيّـة 

ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني �ا يف الّنرب والّتنغيم وأمهيتهما ووظائفهما اللغويّة وممارسـتهما 

ُمثّ ُعرضــت االســتبانة علــى ُحمّكمــني مــن ذوي اخلــربة يف ميــدان تعلــيم اللغــة العربّيــة، الّتطبيقّيــة، 

معلّـــم ومعّلمـــة �ـــدف التأكـــد مـــن  30ُعرضـــت االســـتبانة علـــى عينـــة اســـتطالعّية مكونـــة مـــن و 

وضــوح األســـئلة ومـــدى مالئمتهـــا للعينـــة املقصـــودة، وبعـــد ذلـــك ّمت نشـــر االســـتبانة علـــى عينـــة 

معلم ومعلمة والذين ميارسون مهنتهم يف جامعـات  72قصودة مكّونة من أخرى وهي العينة امل

، spssومعاهد يف تركيا، حيث ُمجعت الردود وقمـت بتحليـل البيـا�ت إحصـائياً علـى بـر�مج 

  .ُمثّ  بدأُت بدراسة النتائج واإلجابة عن أسئلة البحث والتأكد من صدق فرضيته

  مصطلحات البحث 1.10

رتكـــاز علـــى مقطـــع مـــن مقـــاطع الكلمـــة، حبيـــث يكـــون أكثـــر وضـــوحاً يف الضـــغط واال: النّـــرب 

  .السمع عّما جياوره من املقاطع
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جمموعة الّنغمات الصوتّية تظهر يف السياق العام للكالم، و�خذ درجات متنوعـة مـن  :التّنغيم

  .علو واخنفاض وهبوط ، ويكون هلا دالالت معّينة حبسب سياق الكالم

هـي معرفـة تُعـىن �دّق التفاصـيل يف كـل نظـام مـن أنظمـة النسـيج : م اللغـة الكفاية اللغويّـة ملعلـ

  .اللغوّي العام

نيم بفـونيم آخـر يف معـىن الكلمـة أصـغر وحـدة صـوتّية يف الكـالم، ويـؤثر اسـتبدال الفـو  :الفـونيم

حتولـت ) ق(بفـونيم ) س(تتألف من ثالث فونيمات فـإذا اسـتبدلنا الفـونيم ) سطع(مثل كلمة 

سطع إىل قطع، ويُطلق على هذا النوع من الفونيمات اسم الرتكيبّية أو األساسـّية،  الكلمة من

  .متييزاً هلا من الفونيمات فوق القطعية أو فوق الرتكيبّية

 .جمموع القرائن الّدالة على املعىن املقصود يف الكالم املّتصل: السياق
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 الدراسات السابقة  .  2  

  هجية عرض الدراسات السابقةمن 2.1 

واليوجــد  ،وضــوع البحــث احلــايلهلــا ِصــلة مبيتنــاول هــذا القســم بعــض الّدراســات الســابقة الــيت 

اللغــة العربيــة لغــري دراســات ســابقة تناولــت موضــوع الّنــرب والتّنغــيم يف كفايــة املعلــم أو يف تعلــيم 

 والّتنغـيم وكفايـة املعلــم يف وســنعرض للدراسـات الـيت عّرجــت علـى موضـوع  النّــرب ،النـاطقني �ـا

كال�ا وهـي الدراسـات الـيت ُعنيـت بتعلـيم األصـوات ومشـ، تعليم اللغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا

وسـيكون عـرض تلـك ، ة �نيـاً م اللغويّ راسات اليت اهتمت بكفاية املعلّ والدّ ، يف تعليم اللغة أوالً 

  :الدراسات وفق اآليت

  اسم الباحث

  عنوان الّدراسة

  ة الّدراسة وأمهيتهامشكل

 منهج الّدراسة

  أداة الّدراسة

نتائج ومقرتحات ، و أهّم النقاط اليت تناولتها الّدراسة و تتقاطع مع موضوع البحث احلايل

  ، مث مناقشتها .اّلدراسة
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 الدراسات اليت تناولت موضوع األصوات 2.2           

 اسة ميدانية در  )1982(دراسة طُعيَمة  :الّدراسة األوىل 2.2.1

املشــكالت الصــوتّية عنــد الدارســني يف بــرامج تعلــيم العربيّــة لغــري النــاطقني �ــا ( عنــوان الدراســة 

تـــدور حـــول طريقـــة تعـــرف املشـــكالت الصـــوتّية الـــيت  :مشـــكلة الّدراســـة  ).يف ســـلطنة ُعمـــان 

العائـــدون إىل وهــم العمـــانيون  ،م اللغـــة العربيــة للنـــاطقني بغريهـــاتواجــه املتعلمـــني يف بــرامج تعلـــي

فتتمثــــل يف معرفــــة أســــباب ضــــعف  :ة الدراســــةا أمهيّــــأّمــــ ة،ُعمــــان والــــذين يتحــــّدثون الســــواحلي

  . املتعلمني يف األداء الصويت ووضع حلول لتلك املشكالت

ى فقـــد أجـــر  :اســـتخدم الباحـــث املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي أّمـــا أداة الّدراســـة :مـــنهج الّدراســـة

 ،هـا املتعلمـون�دف معرفـة املشـكالت الصـوتية الـيت يعاني، الباحث استبانة خمصصة للمعلمني

ـــــك املشـــــكالت ـــــّنيَ املعلمـــــون تل عليهـــــا يف االختبـــــار الـــــذي ُأجـــــري رّكـــــز االمهتـــــام ُمث  ،وقـــــد ب

  .للمتعلمني

ة عنـد لباحـث لقيـاس بعـض املهـارات الرئيسـأّما األداة الرئيسّية للبحث فكانـت اختبـار أعـّده ا

طُبــق  وقــد ،هــا عــن طريــق القــراءة اجلهريــةللغــة العربيــة للنــاطقني بغري الّدارســني يف بــرامج تعلــيم ا

 ،دارسـاً  )125(ومشلـت عينـة الدراسـة  ،ارسني الُعمانيني العائـدين ملسـقطهذا االختبار على الدّ 

وأهـــّم النقـــاط الـــيت  ،توى األداء الصـــويت عنـــد الّدارســـنيوكـــان اهلـــدف مـــن االختبـــار قيـــاس مســـ

  :اشتمل عليها االختبار

يـد املهـارات الصـوتّية الــيت جيـب أْن يكتسـبها الدارسـون يف �ايــة بـر�مج تعلـيم اللغـة العربيــة حتد

سئلة  حول واشتمل االختبار على سبعة أ، ا، وجيب قياس مستوى أدائهم فيهاللناطقني بغريه

  : كان السؤال السادس منها حول الّنرب والسابع حول الّتنغيم مها،  مهارات األداء الصويت

وإحـــدى  ،مـــن الــنص الـــذي تـــدور حولــه األســـئلة م فيـــه للـــدارس مجلتــانقــدّ ســؤال النّـــرب، تُ  أوالً 

واهلــدف مــن هــذا الســؤال استكشــاف مــدى  ،ملتــني للتعجــب واألخــرى لالســتفهامهــاتني اجل

  : قدرة الدارسني على وضع الّنرب يف مكانه  الصحيح عند قراءة اجلملتني اآلتيتني
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ولكن الباحث خلط هنا بني النّـرب  ،) هل حتبني احلقول � أمل؟( و! ) ما أمجل هذه املزارع( 

وال يــتّم بواســطته  ،للغــة العربيــة غــري ذي ملمــح متيــزيّ إّن مــن املعــروف أن النّــرب يف ا إذْ  والتّنغــيم؛

وقد  ،التفريق بني املعاين كما يف لغات أخرى مثل االنكليزية اليت يكون فيها الّنرب ملمحاً متيز�ًّ 

ولننظر يف هذه اجلملـة : "بني معىن وآخر يقولُميّيز رب النّ  ث مثاال آخر أكَّد فيه أنّ ساق الباح

حتـــدد لنـــا مـــا إذا كـــان ) مـــا أمجـــل ( إّن طريقـــة الّنـــرب الواقعـــة علـــى كلمـــيت ) مـــا أمجـــل الســـماء(

فـإذا  ،املقصود �جلملة التعبري عن التعجب جلمال السماء أو االستفهام عن شـيء أمجـل منهـا

أفــادت معــىن  ،وارتفــع إيقــاع املتحــدث عنــدها) لأمجــ( لــدارس وجعــل الّنــرب علــى كلمــة قرأهــا ا

ا فإّ�ـ) مـا(رب علـى أّمـا إذا جعـل النّـ ،إّن كلمة أمجل هنا متثـل منطقـة إظهـار الصـوت ،عجبالتّ 

وهـو مـا سنوضـحه فيمـا  ،ذلـك مـن وظيفـة الّتنغـيم ال النّـرب وتـرى الباحثـة .1"أفادت االسـتفهام

  .البحثبعد يف هذا 

وأراد الباحـث أن يتعـرف مـدى قـدرة الدارســني  ،الّتنغـيم علـى اجلملتـني السـابقتنيوطَبّـق سـؤال 

ويـتم تكليـف الطالـب أيضـا  ،عبري عن املعـىن يف اللغـةه قرينة من قرائن التّ أنّ  لىنغيم عيف فهم التّ 

ثانية من هذا الزميل �لقاء ثالث مجل يوّجه يف األوىل سؤاالً إىل زميله ا�اور له، ويطلب يف ال

ـــرى الباحـــث أنّ  ،ويعـــرب عـــن غضـــبه يف موقـــف مـــا، شـــيئاً  نغـــيم عـــدد الـــذين عجـــزوا عـــن التّ  وي

وأوصــى القــائمني علــى تعلــيم العربيــة االهتمــام �ــذا  ،د كبــري إىل حــد مــاالصــحيح للجمــل عــد

  .اجلانب اهلام من اللغة

راســات الــيت ُخصصــت ملعاجلــة ونــرى أّن أمهّيــة هــذه الّدراســة تكُمــن بوصــفها إحــدى أقــدم الدّ 

  وقد ،لغة العربية من غري الناطقني �ااملشكالت الصوتية اليت يعانيها متعلمو ال

ـــدت  ،النّـــرب والتنغـــيم يف تعلـــيم اللغـــة ســـّلطت الضـــوء علـــى األداء الصـــويت ومل ُ�مـــل جانـــب وأكَّ

  أمهّيته يف تعليم اللغة ويف حتقيق الكفاية التواصلّية لدى املتعلمني

  

                                                           
  .227 ،ص2004 القاهرةالطبعة األوىل، ،اللغويّة هاراتامل رشدي، طعيمة، -1



 

10 
 

 )  1999قَاطوع  ( دراسة  - 2.2.2

الباحث عبد ، ستريرسالة ماج). بّية وتعليمها لغري الناطقني �ااألصوات العر ( :عنوان الّدراسة

  .كلية الدراسات العليا يف اجلامعة األردنّية  ،د وليد سيف. اللطيف قاطوع، إشراف أ

اطقني غـــري النّــــالطـــالب تتمثـــل يف كثـــرة األخطـــاء الصــــوتّية الـــيت يقـــع فيهـــا  :مشـــكلة الدراســـة

 الطالــــب األجنـــّيب قــــد يتخــــرج مــــن اجلامعـــة وهــــو حيمــــل بعــــض والحــــظ الباحــــث أنّ  ،�لعربيّـــة

وأحــد أهــم أســباب تلــك املشــكالت هــو �ثــر املعلمــني بطريقــة  ،املشــكالت الصــوتّية يف نطقــه

 .نطقهم ألصوات لغتهم األم

هلــــا مــــن خــــالل اعتمــــاد  تكُمــــن يف رصــــد املشــــكالت الصــــوتّية ووضــــع حلــــول :أمهيّــــة البحــــث

ـــل األخطـــاءالّدراســـة علـــى التوفيـــق بـــني  ،ا�ـــالني معـــاً  واالســـتفادة مـــن ، التقابـــل اللغـــوي وحتلي

كمــا تســعى الدراســة إىل  ،ملتعلمــني مــن خــالل الواقــع العملــيّ والوقــوف العملــي علــى أخطــاء ا

  . حتسني املناهج وتطوير الكتب التعليمّية وأساليب التدريس

لتعــرف ) اختبــار شــفوي( إجــراء: أداة الّدراســة ، أّمــااملــنهج الوصــفي التحليلــي: مــنهج الّدراســة

املشكالت الصوتّية اليت تواجه متعلمي اللغة العربيـة، وكانـت عينـة مـن طـالب الثالـث الثـانوي 

والـزمن املقـرر لالختبـار عشـرون ، ولغـتهم األم االنكليزيّـة (25) ومـن جنسـيات خمتلفـة عـددهم 

 .لمدقيقة �شراف املع

ع مؤلــف ُمث يقــوم �جــراء مقابلــة مــ ،علــم ُمثّ يضــع دائــرة حــول املطلــوبيســمع الطالــب نطــق امل

ويطــرح عليــه أســئلة تتعلــق �حملتــوى واألهــداف ومــدى فاعليــة  ،الكتــاب الــذي يُــدرس للطــالب

  ...املقرر وغريها من القضا� املتعّلقة املتصلة بتطبيق املنهاج

الباحــــث بعــــض الظــــواهر الصــــوتّية يف اللغــــة العربيــــة  كــــاملقطع  قــــّدم :أهــــّم مــــا تناولتــــه الّدراســــة

والــيت  ،لنــون والتنــوين والتشــديد واإلطبــاقوالتفريــق بــني الــالم الشمســّية والقمريــة والفــرق بــني ا

وهــي ظــواهر  ،هــا متعلمــو اللغــة العربّيــةغالبــاً مــا تكــون مــن أبــرز املشــكالت الصــوتية الــيت يعاني

مل يتطــــرق الباحــــث إىل النّــــرب والتّنغــــيم إالّ  ،ســــته للغــــة العربيّــــةألجنــــيب عنــــد دراهامــــة للطالــــب ا
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األمـر الـذي يـرتبط مبوضـوع النّـرب  وهو ،املقطع الصويت يف تعليم العربّيةمقتضباً جداً وبّني أمهية 

اسـة  وهـذا اجلانـب مـن الدر  ،مـن نطـق أبنـاء اللغـة ارتباطا وثيقاً وهـو مـا جيعـل نطـق املـتعلم قريبـاً 

وعرّج علـى  ،وحتليل األخطاءكما أكَّد أمهّية التحليل التقابلي   ،ر حبثنا احلايليدخل ضمن إطا

  .اإلجراءات اليت تتم للخروج بنتائج ُحمكمة يف كال التحليلني

جهــة وحتليــل األخطــاء مــن  انتهــت الّدراســة إىل أّن مثـّـة اختالفــاً يف نتــائج التحليــل التقــابلي مــن

اللغـة العربيّـة للنـاطقني بغريهـا اإلفـادة مـن التحليلـني  يف حني أنّه جيب علـى معلـم ،جهة أخرى

ف أفضـل وهذا ُميّكن املعلـم مـن تعـرّ  ،�ت النطقّية قبل البدء �لتدريسعلى أّ�ما إشارة للصعو 

  .اخلطط والطرق واألساليب يف تدريس اللغة من أجل الوصول إىل تعّلم فّعال

ايـة قـادر علـى مسـاعدة طالبـه يف التغلـب علـى اخلـربة والكف ذواملعلم :  توصيات الّدراسة أهمُّ 

  .صعوبة نطق الصوائت اليت تواجههم

البُــّد للمعلــم مـــن االســتعانة بـــبعض الوســائل املعينـــة كالتســجيالت الصـــوتّية وتصــميم الـــدروس 

وإعطـــاء فرصـــة للطالـــب كـــي يســـمع تســـجيل نطقـــه  ،دادها وتدريســـها يف املخـــرب اللغـــويوإعـــ

  .لصوت بصورته املثالّيةللصوت ليقارن بني نطقه ونطق ا

أن يُعطــى الطالــب جمموعــة مــن املواقــف الوظيفّيــة الــيت تتضــمن صــو�ً معّينــاً يف كلمــات خمتلفــة 

  .للتمكن من النطق به

  )2012 د�ب( دراسة -2.2.3

 رســـالة ،) واملقرتحــات العربيــة اللغــة تعلــم يف األتــراك تواجــه الــيت املشــكالت:( الّدراســة عنــوان

  .تركيا -أنقرا ،غازي جامعة ،يلدز موسى د.أ: إشراف ،د�ب أمحد: الباحث ،ماجستري

ك يف أثنــاء تعلمهــم للغــة ف الصــعو�ت الــيت تواجــه املتعلمــني األتــراتعــرّ  :مشــكلة الدراســة هــي

  .من شأ�ا جتاوز تلك الصعو�ت تووضع اقرتاحا ،العربّية

ة يف تركيـا كمـا هـي تعلمـو العربيّـ�يت مـن كو�ـا ترصـد املشـكالت الـيت يعانيهـا م :أمهّية الّدراسة

مهيّــة دور املعلــم يف مــع �كيــد أ ،شــكالت لغويــة أم غــري لغويــةســواء أكانــت تلــك امل ،يف الواقــع
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املـنهج الوصـفي  فهـو مـنهج الّدراسـة، أّمـا و�كيد خربته وكفايته اللغوية والتطبيقّية ،تعليم اللغة

  حليلي التّ 

قــت علــى ثالثــني معلمــاً يف جامعــة غــازي يف مدينــة بّ أجــرى الباحــث اســتبانة طُ  :أداة الّدراســة 

 ،وأربعـني سـؤاالً  مشلـت االسـتبانة سـبعة، وبعـض �نـو�ت األئمـة واخلطبـاء، وجامعة أنقرا، أنقرا

ووسـائل تعليميّـة  ،وتضمنت األسئلة أركـان العمليـة التعليميّـة مـن معلـم ومـتعّلم ومنهـاج دراسـي

ة بكل الصعو�ت اليت تعرتض سبيل متعّلم اللغة العربيّـوهدفت االستبانة إىل اإلحاطة  ،وغريها

وتضـمنت قسـماً شـفهياً خيـص الصـعو�ت الـيت تواجـه معلمـي الثـانو�ت وأسـاتذة  ،من األتـراك

  .اجلامعات وعدداً من الطالب

ــة ُميكــن أن يوضــع هلــا حلــول  :نتــائج الدراســة ــة التعليمّي بعــض الصــعو�ت الــيت تواجههــا العملّي

وبعضها حيتاج إىل وقت طويل  ،والوسائل التعليمّية ،الكتاب املقرر للتدريسكمشكلة   ،سريعة

  .والذي حيتاج إىل التدريب والـتأهيل ،الذي يفتقد إىل الكفاية واخلربة حلله كمشكلة املعلم

يب تبّني مـن نتـائج االسـتبانة أّن بعـض املعلمـني ال يعـرف طُـرق التعلـيم وال حـّىت أبسـط األسـال

ق وأسـاليب األمـر الـذي يـؤدي إىل اسـتخدام طرائـ أثناء ممارسته تعليم اللغة، وهـويف  ،التعليمية

كمــا ظهــر مــن نتــائج االســتبانة التســاهل يف   ،ال تُلــيب احتياجــات املتعلمــني ،تقليديــة يف التعلــيم

  .و�نياً يف املتعلم ،والً يف عدم اكتمال كفاية املعلمعملية تعليم اللغة واملتمثلة أ

ة وأخـرى غـري مشكالت لغويّ : قسَّم الباحث دراسته قسمني :ليت تناولتها الدراسةالنقاط ا أهمُّ 

ّــــــ ّــــــ ،ةلغوي ــــــل املشــــــكالت اللغوي ــــــة وة يف األصــــــوات والنّ وتتمث  الباحــــــث وعــــــدَّ ... حــــــو والّدالل

وذكـر أن اخـتالف  ، تركيـااملشكالت الصوتّية أكثر املشـكالت الـيت يعانيهـا متعلمـو العربيـة يف

وحتـّدث عـن النّـرب  يف اللغتني العربية والرتكّية منشأ تلك الصـعو�ت الصـوتّية ظامني الصوتينيالنّ 

ــة والتّنغــيم بوصــفهما مــن أبــرز مظــاهر الّداللــة الصــوتّية الــيت جيــب الرتكيــز عليهــا يف  تعلــيم العربّي

ضـــروري إلكســـاب املتعلمـــني  رخـــربة املعلـــم يف نطـــق األصـــوات أمـــ ورأى أنّ  ،للطـــالب األتـــراك

  .يحة يف األداء الصويتالطريقة الصح
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م يربز املعلّ  يرى الباحث أنّ و  ،)ماملعلّ (ة اليت ُعنيت �ا الّدراسة من أبرز املشكالت غري اللغويّ  

فمعظم املعلمني هم من األتـراك الـذين درسـوا ، ه مشكلة أساسّية يف برامج تعليم العربّيةعلى أنّ 

ة مـــن ة إّال عــدداً قلـــيًال مــنهم أخــذوا العربيّــومل يدرســـوها يف البلــدان العربيّــ ،يــاالعربيّــة داخــل ترك

نسـبة املعلمـني العـرب غـري املـؤهلني  ويـرى الباحـث أنّ  ،...و اً اً وصـرفيّ مصادرها وأتقنوها صوتيّ 

وذلـك ألّ�ـم يتحـدثون العربيّـة يعملـون ، املشـكالت الـيت تعـوق تطـور تعلـيم العربيّـة ىحدإ تُعدّ 

راســــتها ألّ�ــــم مل خيتصــــوا بد ، علــــوم العربيّــــة شــــيئاً  يفقهــــون يفلكــــنهم ال ،تدريســــها يف ميــــادين

و�ــا والــذي يزيــد األمــر تعقيــداً أ�ــم ال جييــدون العربيــة ويعلم ،ومعظمهــم خرجيــو أقســام أخــرى

األمــر الــذي يــنعكس ســلباً علــى مســتوى اكتســاب املتعلمــني  وهــو ،بلهجــا�م احملليــة واملختلفــة

  .للغة العربّية 

ال سـبيَل لتعلـيم األصـوات بشـكلها الطبيعـي إالّ بوجـود  هاحـث أنّـيـرى الب : مقرتحات الدراسة

طـــق الصـــحيح وتعليمهـــا م علـــى مســـتوى رفيـــع مـــن الكفايـــة واخلـــربة يف نطـــق األصـــوات النّ معّلـــ

، ض الـــنقصتعـــذر األمـــر فالبُـــّد مـــن وجـــود آالت التســـجيل الـــيت تعـــوّ  وإنْ  ،علـــيم الصـــحيحالتّ 

ومــن دون تلــك املختــربات  ،مــا مناســباً لتعلــيم لغــة ة ختلــق جــواً تتــوافر خمتــربات لغويّــ جيــب أنْ و 

  .تكون عملّية تعليم اللغة أعقد وأصعب

فالّتقابــل  ،طــق واملخــرجمــنهج تقــابلي لتمييــز بعــض احلــروف بعضــها مــن بعــض يف النّ اســتخدام 

ويعـــزز التـــدريب الـــذايت لـــدى  ،توضـــيح اخلطـــأ كمـــا هـــو يف الواقـــع الصـــويت يعـــني الطالـــب علـــى

 وأنْ  ،ها عملية تعليم اللغةوجود كتاب يضم أهّم املشكالت الصوتية اليت تعانييتعّني ، الطالب

 .  يكون مرفقاً بقرص للسماع بصوت عرّيب واضح
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   ) 2012، دكوري  ماسريي ومسّية دفع هللا األمني( دراسة  - 2.2.4

جامعــة املدينــة  ،م اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــااملشــكالت الصــوتّية يف تعلّــ( عنــوان البحــث  

ـــة  أمنوذجـــاً  ـــة البحـــوث والت ،جامعـــة املدينـــة العامليـــة)  العاملّي جملـــة  ،عمـــادة البحـــث ،طـــويروكال

   .ا�مع

ف املشكالت الصـوتّية الـيت تُعـّد مـن أبـرز املشـكالت اللغويّـة تتمثل يف تعرّ   :مشكلة الّدراسة 

  : سئلة الّدراسة حولوتدور أ ،وأعقدها لدى دارسي اللغة العربّية من غري أبنائها

   ما األصوات اليت يُصب نطقها على متعّلم اللغة العربّية من الناطقني بغريها؟ -      

لكـــي يســـهل  ،هم يف حـــّل مشـــكالت الّنظـــام الصـــويتمـــا احللـــول املقرتحـــة الـــيت ُتســـ  -      

    انتشار اللغة العربية وتعلمها للناطقني بغريها؟

ـــة الّدراســـة أّمـــا ووضـــع حلـــول ، يف رصـــد املشـــكالت الصـــوتّية كمـــا هـــي يف الواقـــعتتمثـــل  :أمهّي

  .ومقرتحات هلا

الــذي  ،بــاع املــنهج  الوصــفي املســحي الكمــيقــام الباحثــان �ت :مــنهج الّدراســة وأداة الّدراســة 

، ُأجري مع طالب اللغة العربّية من الناطقني بغريها مبركز اللغـات جبامعـة املدينـة العامليّـة مبـاليز�

�ـــدف حتديـــد الصـــعو�ت  ،م عـــن بُعـــدعلـــيم املباشـــر وطـــالب الـــتعلّ ّدراســـة طـــالب التّ ومشلـــت ال

  .إجراء استبانةُمثّ  ،الصوتّية لدى الّدارسني

طالبـاً  )20(وعـدد أفـراد العّينـة  ،أفراد العّينة اختياراً عشـوائياً اختري : ورد يف الّدراسة أهمُّ ما امّ أ

ـــه  ،�ســـلوب التعلـــيم املباشـــرعشـــرة مـــن بيـــنهم يدرســـون  ،مـــن جنســـيات خمتلفـــة وعشـــرة يتلقون

أســـئلة �ـــدف إىل الكشـــف عـــن مـــدى  10)(بلـــغ جممـــوع األســـئلة  ،�ســـلوب الـــّتعلم عـــن بُعـــد

 ف املشكالت الصوتّية الـيت تعرتضـهم وتعرّ  ،ق األصوات يف اللغة العربّيةمتكن الدارسني من نط

يف % 80و ،أفـراد العّينــة مـن % 90النتـائج صـعوبة يف نطـق األصـوات احللقيّـة لـدى  وأظهـرت

يف  %60 ،صـــعوبة يف نطـــق األصـــوات الطبقيّـــةجيـــدون   %70و  ،نطـــق األصـــوات احلنجريـــة

مييــــز بــــني احلركــــات الطويلـــــة ال ميتلكــــون القـــــدرة علــــى التّ %  60و ،نطــــق األصــــوات املطبقــــة

 ،% 70وبلغــت نسـبة الــذين مل جيـدوا صـعوبة يف نطــق األصـوات املتشــا�ة  ،قصـريةواحلركـات ال
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ورأى الباحثان أن أسباب املشكالت الصوتّية  ،% 60والذين يعانون نطَق األصوات يف مجل 

  :تعود إىل أربعة أسباب هي

   .اختالف اللغتني يف خمارج األصوات  -      

   .اختالف اللغتني يف التجمعات الصوتّية -      

   .اختالف اللغتني يف مواضع الّنرب والّتنغيم واإليقاع  -      

  .الف اللغتني يف العادات النطقّيةاخت -      

  : فهي التوصيات واملقرتحات أّما

اســـتخدام املـــنهج التقـــابلي يف عمليـــة توضـــيح الفـــرق بـــني األنظمـــة الصـــوتّية للغـــة األم  -      

  . واألنظمة الصوتّية يف اللغة اهلدف

  . التدرج يف تعليم األصوات من األسهل إىل األصعب -      

  .االهتمام �لفروق الفونيمية اليت تؤدي إىل تغري يف معىن الكلمة -      

وذلــك �ظهــار صــورة حيّـــة ، االســتعانة �حلاســب اآليل يف معاجلــة األصــوات الصـــعبة -      

 .عند نطق األصوات الصعبة من ِقبل أبناء اللغة اهلدف

 الدراسات اليت تناولت كفاية املعلم اللغويّة 2.3

  )2006 عبدهللا الصديق رعم( دراسة  2.3.1

 بلغــات للنــاطقني العربيــة ةاللغــ معلمــي إعــداد بــرامج تطــوير حملــاوالت دراســة(  الّدراســة عنــوان

 معهــد، العامليّــة إفريقيــا جامعــة ،�ــا النــاطقني لغــري ةالعربيّــ اللغــة جملــة يف منشــور حبــث ،) أخــرى

  .3 العدد ،ةالعربيّ  اللغة

 اللغة معلمي إعداد موضوع تناولت اليت الدراسات أهمّ  من جمموعة عرض إىل الّدراسة �دف

ــة  االســتفادة �ــدف ،ومناقشــتها الّدراســات تلــك موازنــة مثُ  ،وتــدريبهم �ــا النــاطقني لغــري العربّي

 ،احلاليّـة الّدراسـة احتو�ـا الـيت الّدراسـات وتضـّمنت ،اللغـة معلمـي إعداد برامج تطوير يف منها

 هــو الّدارســة هــذه مــن ســنعتمده والــذي ،وغريهــا واملهــينّ  ،ويّ والرتبــ ،اللغــويّ  اإلعــداد جوانــب

  .احلايل حبثنا مبوضوع يتصل الذي اللغويّ  اجلانب
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 ،لّدراســـاتا لتلـــك مســـحّية بقـــراءة الباحـــث وقـــام ،التحليلـــيّ  الوصـــفيّ  املـــنهج: الدراســـة مـــنهج

  .خر�تاألُ  من إحداهن زُمييّ  ما ومعرفة ،بينها املشرتك معرفة إىل الوصول �دف

 �ـا النـاطقني لغـري العربيّـة اللغـة ملعلمـي اللغـويّ  اإلعـداد عن تتحد�ن دراستنيل الباحث عرض

 اللغــويّ  اجلانــب حــول مالحظــات( بعنــوان وهــي) طعمــة جــواد صــاحل( للــدكتور األوىل وكانــت

 يف ألمهّيتــه ،ماملعّلــ إعــداد مــن اللغــويّ  اجلانــب فيهــا الباحــث وتنــاول ،)العربّيــة ممعّلــ ادإعــد مــن

 يـرى كمـا ،املعلمـني إعـداد معاهد يف زمةالال العناية يلقَ  مل اجلانب هذا ، ألنّ التعليميّ  العملية

  :�يت فيما تتمثل مللمعلّ  اللغويّ  لإلعداد األساسية املكو�ت أنّ  الباحث ورأى ،الباحث

ــة اللغــة: أوالً  ــتّ  وتشــمل: العربّي  األديب اللغــة بــرتاث واإلملــام ،األربــع اللغويّــة املهــارات مــن مكنال

  .وعلومها

 وعلــم ،اللغــويّ  الــّنفس وعلــم ،العــام اللغــة علــم وتتضــمن :العاّمــة اللغويّــة النظريّــة الّدراســة: �نيــاً 

  .   اللغويّ  االجتماع

  .التقابلي اللغة وعلم األخرى التعليمّية واملواد الكتب واختبار طبيقيالتّ  اللغة علم: �لثاً 

ـــة اللغـــة ممعّلـــ املـــنهج ُميّكـــن أنْ : رابعـــاً   وتفهـــم ،وأعالمـــه ثالـــّرتا آ�ر �هـــم اإلحاطـــة مـــن العربّي

  .الرئيسة خصائصه

  .املتعّلم وحاجات يتالءم متثيالً  األدبّية األنواع متثيل مراعاة: خامساً 

ــ اللغــويّ  اإلعــدادإّن  :القــول نســتطيع ،البحــث عليهــا رّكــز الــيت لنقــاطا خــالل مــن  هــو مللمعّل

 اللغــة جوانــب مجيــع تتضــمن أنْ  جيــب الكفايــة وهــذه ،ويطورهــا ةاللغويّــ كفايتــه لشــكّ يُ  الــذي

  .حمدد جانب على قتصرتُ  وأّال  ،وعلومها

 وهــي)  بكــر أبــو اخلليفــة يوســف(  للــدكتور فهــي البحــث هــذا يف الثانيــة اللغويّــة الّدراســة أمــا 

  ). �ا الناطقني لغري العربّية اللغة ملعّلم اللغويّ  اإلعداد(  بعنوان

 اخلرطـوم مبعهـد املعلمـني إعـداد بـرامج يف الّدارسـني بعـض أنّ  الباحث الحظ: اسةالّدر  مشكلة

 ،عليهــا مقبلــون هــم الــيت املهمــة يناســب ال الــذي األمــر وهــو ،العربيّــة اللغــة يف ضــعفاً  يعــانون
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 اخلرطـوم دمبعهـ امللتحقـني للمعلمني اللغويّ  اإلعداد ملشكلة حلول عن البحث الّدراسة هدف

 العربيّـة اللغـة يف خصـصوالتّ ، اللغـويّ  األداء جانـب اللغـويّ  �إلعداد وعىن ،عربّيةال للغة الّدويل

  :حمورين ذلك ومشل

 حتويـه مبـا ،وانفعـاالً  وتذوقاً  ،وأد�ً  ،وبالغة ،وصرفاً  ،حنواً  ،�للغة املتعّلقة املعلومات هو :األّول 

 مســتوى علــى ،وكتابــة اً واســتماع وقــراءة حــديثاً  اللغــة مهــارات إتقــان مــع ،اجتاهــات مــن اللغــة

  .منوذجي

 بــل ،فحســب مهارا�ــا وإتقــان العربيّــة اللغــة يف الكفايــة يتضــمن ال اللغــويّ  التأهيــل إنّ : الثّــاين 

 واالســتمتاع للغــة الّتــذوق مرحلــة هــو وســقُفها ســقفها بلغــت قــد ماملعّلــ كفايــة تكــون أنْ  ألبُــدّ 

  .والرتاكيب واألبنية األصوات تقانوإ ،املعروفة املهارات عند تتوقف ال فالكفاية ،�دا�ا

 عــدم إىل مــرّدهُ  اللغــة تعلــيم معهــد يف يدرســون الــذين املعلمــني ضــعف ســبب أنّ  الباحــث رأى

ـــ اللغـــة يف مـــنهم قســـم ختصـــص ـــة إىل ختصصـــا�م وترجـــع ،وآدا�ـــا ةالعربّي  ،...و والشـــريعة الرتبّي

 ،متـدنٍّ  لغـوي مبخـزون عهـدامل يـدخل ،ةالعربيّـ اللغة علوم يف يتخصص مل الذي فالقسم وبذلك

 يف تتــوافر أن جيـب الــيت اللغويّـة اخلــربات مـن أدىن حــدّ  هنالـك يكــون أن الباحـث يقــرتح لـذلك

 ،املــؤهالت تلــك ومــن) املتــدرب ماملعّلــ( اللغــة تعلــيم معهــد إىل االنتســاب يريــد الــذي الطالــب

  .العربّية اللغة يف جيد بتقدير جامعية درجة على حاصالً  يكون أنْ : العلمي املؤهل

 وجميــداً  ،الكــرمي القــرآن مــن جلــزء حافظــاً  ونيكــ أنْ : املعرفّيــة العلمّيــة املهــارات اختبــارات يف أّمــا

 ،اإلمـــالء بقواعـــد ملمـــاً  ،جيـــداً  لألصـــوات نطقـــه يكـــون أنو  ،التجويـــد بقواعـــد وُملمـــاً  ،لتالوتـــه

 الّنحــــو عــــدلقوا جميــــداً  ،العصــــور خمتلــــف مــــن الشــــعر مــــن بيــــت يتمئــــ عــــن يقــــلُّ  ال ملــــا حافظــــا

  ...و األخطاء من سليمة بلغة مقال كتابة من والتمكن والصرف والبالغة ،األساسّية

 )2010 صبري الناصر وعبد الدين نور أمحد( دراسة  -2.3.2

 جملــة يف منشــور حمكــم حبــث) والتــدريب اإلعــداد بــني اللغــة معلــم أداء تطــوير:(الّدراســة عنــوان

  .اسعالت العدد ،بغريها للناطقني العربية
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رأى الباحثـــان أّن حتســـني األداء ورفـــع الكفايـــة ميـــثالن   :أهـــم النقـــاط الـــيت وردت يف الّدراســـة

مـــني يف م وتدريبـــه ووجـــدا أن هنالـــك فجـــوة بـــني إعـــداد املعلّ الغايـــة القصـــوى مـــن إعـــداد املعلّـــ

مجلــة مــن  الباحثــان علــى واعتمــد هــذان ،وبــني بــرامج تــدريب املعلمــني أثنــاء اخلدمــة ،الكليــات

وحتــّد� عـــن أســاليب حتديـــد الكفــا�ت الـــيت  ،م اللغـــة وتدريبــهحبــاث يف مضــمار إعـــداد معلّــاأل

  :  ينبغي توافرها يف معلم اللغة وهي

  .التمكن اللغوي مبا يف ذلك استخدام اللغة ومعرفة نظامها اللساين -    

   �لثقافـــة وذلـــك �الطـــالع علـــى جتـــارب تعلـــيم اللغـــة والـــوعي  ،الـــتمكن املهـــين والثقـــايف -    

  . اإلسالمية

وإعــداد االختبــارات  ،وإلقــاء الســؤال ،القيــاس ويشــمل ذلــك تصــنيف الدارســنيالتقــومي و  -    

  .وحتليلها

م اللغــة و�هيلــه البُــّد أن يشــتمل يف حــده األدىن علــى ثالثــة إعــداد معلّــ ورأى الباحثــان أنّ     

  :عناصر أساسّية هي

إلعـــداد اللغـــوّي للمعّلـــم ومتكينـــه مـــن اللغـــة اهلـــدف الـــيت فالبُـــد مـــن ا :اإلعـــداد اللغـــويّ  -     

ويضـاف إىل ذلـك   ،غويّـة الالزمـة يف خمتلـف املهـاراتوتزويده �لكفـا�ت الل، سيقوم بتدريسها

  .كفايته بتاريخ اللغة وثقافتها

أي تزويــــد املعلــــم املتــــدرب �ملعــــارف اللســــانّية النظريّــــة والتطبيقّيــــة  :اإلعــــداد األكــــادميي -    

ويشـمل ذلـك الدراسـات اخلاصـة �بنيـة اللغـة النحويّـة والصـرفّية  ،صة �للغة اهلدفعامة واخلاال

ــــة ــــل اخلطــــاب، والداللّي ــــةونظــــر�ت اكتســــاب اللغــــة األوىل والثّ ، وحتلي وقضــــا� اللســــانيات  ،اني

  . االجتماعّية

تعلـيم اللغـة ئـق ويشمل تزويد الّدارس مبا حيتاج إليـه مـن معلومـات تتعلـق بطرا :اإلعداد الرتبويّ 

وإعـداد الوسـائل ، وحتليـل أخطـائهم وتصـويبها، ارسـنيوأسـاليب تقـومي الدّ  ،بوصفها لغة أجنبّية

أّمـا ، وإعـداد املـواد التعليميّـة ،اللغـة واسـتخدامها بطريقـة فّعالـة السمعّية والبصريّة املناسبة لـتعّلم
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 :الكفايــة اللغويّــة :ت اآلتيــةم اللغــة الكفــا�أهــداف تــدريب املتعلمــني فتتمثــل يف إكســاب مــتعلّ 

واإلملــام ، وقواعــدها األساســّية ،فــة تراكيبهــاوتعــين ســيطرة املــتعلم علــى النظــام الصــويت للغــة ومعر 

  .بقدر مالئم من املفردات للفهم واالستعمال

 ا.ســـتيعا�والتعبـــري بطالقـــة عـــن األفكـــار وا القـــدرة علـــى اســـتخدام اللغـــة :الكفايـــة االتصـــالية 

أّما  ،...وما تعرب عنه من أفكار وقيم و ،ما حتمله اللغة العربية من ثقافةفهم  :يةالكفاية الثقاف

 :فتتمثل يف اآليت توصيات ومقرتحات الّدراسة

، و أو يف إطــار ثنــائي ،يف إطــار تكــاملي تتــابعي، وتدريبــه البُــّد مــن التكامــل بــني إعــداد املعلــم

 % 20 ،ختصصـــــّية يف اللغـــــةمقـــــررات %  70بنســـــبجيـــــب أن ُتصـــــمم منـــــاهج إعـــــداد املعلـــــم 

وذلــــك  ،جيــــب ترمجــــة الكفــــا�ت إىل حمتــــوى ،مقــــررات ثقافيــــة عامــــة % 10 ،مقــــررات تربويّــــة

الرتكيــز ، و أي تــرتجم الكفــا�ت إىل بــرامج إعــداد ،يف جمموعــة مــن املهــارات والقــدرات حبصــرها

 .م على ذلكعلّ على التدريب التطويري مبا يف ذلك التعّلم الذايت والربجمة اللغويّة وتدريب امل

 لتعقيب على الّدراسات السابقة ا 2.4

  :توصلُت من خالل الدراسات السابقة إىل ما �يت 

كالت تعلــيم ُعنيــت الدراســات الــيت تناولــت اجلانــب الصــويت مبشــ :الّدراســات الصــوتية: أوالً  

ــــة ومل تتطــــرق الدراســــات الســــابقة إىل  ،ومقرتحــــات هلــــا  ووضــــع حلــــول ،أصــــوات اللغــــة العربّي

 ،وانب أخرى رأت فيها أمهّية أكربألّ�ا ُعنيت جب ،حمدوداً جداً  موضوع الّنرب والّتنغيم إالّ تطرُّقاً 

 ،حقــة مــن مراحــل تعلــيم نطــق األصــواتنغــيم ميثــل مرحلــة الأو ألّ�ــا تــرى أّن جانــب الّنــرب والتّ 

ــرب والّتنغــيم راجــع إىل تنــاول موضــونــرى  وع األصــوات أّن عــدم اهتمــام الدراســات الســابقة �لّن

ة فيُـويل األمهيّـ ،يف كّل ما يتضمنه الّدرس الصـويت تناوًال عاماً مما ال يدع للباحث جماالً للبحث

نغـيم يـدخالن ضـمن إطـار املشـكالت مع أن النّرب والتّ ... لنطق األصوات الصعبة واملتشا�ة و

  .الصوتّية اليت يعانيها ُمعظم متعلمي اللغة
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اختبــار  الوحيــدة الــيت ضــمنت أســئلة مــن الّنــرب والتّنغــيم يف هــي ،وكانــت دراســة رشــدي طعيمــة

ــة املقطــع يف  ،املشــكالت الصــوتّية بينمــا اقتصــرت دراســة عبــد اللطيــف قــاطوع علــى ذكــر أمهّي

أّمـا دراسـة  ، جبملة واحـدةتعليم اللغة لكّنها مل تتطرق إىل الّنرب املرتبط ارتباطاً وثيقاً �ملقطع إّال 

انــب أوســع مــن غريهــا يف عرضــها للمشــكالت الصــوتّية وأكــّدت أمحــد د�ب فقــد مشلــت جو 

  .أمهّية الّنرب والّتنغيم يف الّداللة الصوتية اليت يواجه متعلمو اللغة صعو�ت يف فهمها

وبـــــــني تـــــــدين   ،ت الصـــــــوتّية بوصـــــــفها مشـــــــكالت لغويّـــــــةوربطـــــــت الّدراســـــــة بـــــــني املشـــــــكال

ت الدراســــــة ســــــبب معـــــــا�ة وعــــــز  ،بوصــــــفها مشــــــكلة غــــــري لغويّــــــةكفايــــــة املعلــــــم  ومهارتــــــه 

الطــــــالب وضــــــعفهم يف إتقــــــان األصــــــوات العربيّــــــة إىل ضــــــعف كفايــــــة معلمــــــي اللغــــــة العربيّــــــة 

حيـــــــث رأى الباحـــــــث أّن ُجّلهـــــــم ممـــــــن درســـــــوا اختصاصـــــــات بعيـــــــدة عـــــــن اللغـــــــة  ،وخـــــــرب�م

ما يف وألّ�ـــــم ينطقـــــون �لعربيّـــــة يــــــدخلون مضـــــمار تعليمهـــــا لغـــــري النـــــاطقني والســــــيّ  ،بيّـــــةالعر 

ــــةماســــريي و (كمــــا أّن دراســــة ت،  مــــن املشــــكال ذا ممــــا يســــبب كثــــرياً وهــــ ،تركيــــا أّكــــدت ) مسّي

  .املشكالت نفسها اليت تناولتها الّدراسات السابقة هلا

 ،ةهــي الّدراســات الــيت حتــّدثت عــن كفايّــة املعلّــم اللغويّــ: القســم الثــاين مــن الّدراســات الســابقة 

ــة لغــري النــاطقني �ــ وأّكــدت الدراســات  ،وتــدريبهم و�هــيلهم اوعــن إعــداد معلمــي اللغــة العربّي

يشـــمل جممـــل مهـــارات  ورأت أن ذلـــك اجلانـــب جيـــب أنْ  ،يف إعـــدادهم أمهيّـــَة اجلانـــب اللغـــويّ 

 ،ص تعلـيم اللغـة لغـري النـاطقني �ـاوكذلك يف علوم اللغة التطبيقّية وكـّل مـا خيـ ،وعلومهااللغة  

لــيت مــن لــى أحــدث الوســائل التعليميّــة امــع االطــالع ع ،ومعرفيّــة ،ومهنّيــة ،مــن كفــا�ت تربويّــة

  .لينتقل أثر ذلك إىل املتعلمني مشأ�ا تطوير كفاية املعلّ 

اجل املشكالت الصـوتّية وتع ،تنهض بتعليم اللغة قّدمت الدراسات السابقة مقرتحات ميكن أنْ 

 .تنهض بكفا�ت املعلمني والسّيما اللغويّة منها واألدائّيةو  ،للمتعلمني
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 لبحث من الّدراسات السابقةموقع ا 2.5

أّول حبــث يتنــاول موضــوع الّنــرب والتّنغــيم يف كفايــة معلــم  -ي وفــق علمــ -يُعــّد هــذا البحــث   

بينما رّكزت الّدراسـات السـابقة علـى املشـكالت الصـوتّية لـدى  ،ة لغري الناطقني �االلغة العربيّ 

و�يت البحـث احلـايل لُيكمـل مـا قّدمتـه  ،النّـرب والّتنغـيم حيـزاً مناسـباً  ومل تعِط موضوع، املتعلمني

 رتتُ واخــ ،م واملـتعّلمعلـيم ورفــع كفايّـة املعلّــالّدراسـات السـابقة مــن معطيـات تســهم يف تطـوير التّ 

الوصول إىل بغية ه من البحث والتفصيل واملناقشة عطيه حقّ نل ،من علم األصواتانب هذا اجل

  .نتائج دقيقة
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  نب الّنظرياجلا . 3

 مفهوم الّنرب والّتنغيم عند القدامى واحملدثني  3.1 

نعرض  ،البُّد لنا من وقفة ال مناص منها قبل الشروع يف سرب أغوار النرب عند العرب القدامى 

ــــرب وا فقــــد  ،لتّنغــــيم يف مؤلفــــات العــــرب القــــدامىفيهــــا آراء اللغــــويني احملــــدثني حــــول ظــــاهرة الّن

هنـري  هلـا ومـن املنكـرين ،ومؤيـٍد مثبـت �لـدليل هلـا ،ر لوجودهـا قـدمياً انقسمت اآلراء بني ُمنِكـ

بـل مل ، أّن نرب الكلمة فكرة كانت جمهولة متاماً لدى ُحناة العرب" الذي يرى  H.Fleish فلش

  .2"جند له مصطلحاً يف سائر مصطلحا�م

 ،نغــيمرب والتّ م النّــأّن العــرب القــدامى مل يــذكروا يف مؤلفــا�G.Bergstrasser وأّكــد براجشرتاســر

غمـة وال الضـغط نعجـب كـّل العجـب مـن أّن الّنحـويني واملقـرئني القـدماء مل يـذكروا النّ : " يقول

غـــري أّن أهـــل اآلراء والتجويـــد خاصـــة رمـــزوا إىل مـــا يشـــبه الّنغمـــة وال يفيـــد� مـــا قـــالوه  ،أصـــالً 

فكــان مــن  ،ات العربيــةلدراســة أصــو  الــذي أفــرد كتــا�ً  J.Cantineau ا كــانتينوأّمــ. 3..."شــيئاً 

يُـذكر  مل نـَر أّن نـربة الكلمـة قـد لعبـت البتـة دوراً متيـز�ً  : "قـائالً  ،املنكرين ألمهّية النّـرب يف العربيّـة

ويدل كالم كانتينو على وجود الّنرب يف العربّية القدمية،  .4ك سكت النحاة العرب عنها" ولذل

 كـــالم املنطــــوق، ألنّـــه اليــــؤدي وظيفـــة متيزيّــــة أولّكنـــه يـــرى أّن النّــــرب اليلعـــب دوراً مهمــــاً يف ال

                                                           
2- Henri،  Fleish ، 64ص ،1979 القاهرة ، شاهني الصبور عبد ترمجة ،اللغوي البناء يف دراسة الفصحى العربّية.  

3-  Gotthehf، Bergstrasser، ةالقاهر  األوىل، الطبعة التواب، عبد رمضان ترمجة العربّية، للغة النحوي التطور 

   72 ،ص.1994

4- Jan، Cantineau 195،ص1966 تونس ، القرمادي صاحل ترمجة ،العربية أصوات يف دروس.  
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 داللّية، ونسـتنج مـن كالمـه أنّـه يقـارن بـني النّـرب يف اللغـة العربيّـة والنّـرب يف اإلنكيزيـة الـيت يلعـب

  .الّنرب فيها دوراً متييز�ً، وهو ما سنبينه الحقاً 

ــالــذي أقــّر �مهّيــ ،ومــن اللغــويني العــرب احملــدثني إبــراهيم أنــيس  ــة  والتّ ربة الّن نغــيم يف اللغــة العربّي

لـيس لـدينا مـن : " قـال ،ولكّنه حبسب رأيـه الوجـود لـدليل عليهمـا يف كتـب اللغـويني القـدامى

وقد  5"إذ مل يتعرض له أحد من املؤلفني القدماء، رب يف اللغة العربيةدليل يهدينا إىل مواضع النّ 

  .مه هذاتسرّع يف إطالق حك

 كيف كان ال يوجد دليل مادي يُبّني : " ّكد ما ذهب إليه قائالً ويتفق خمتار عمر مع أنيس ويؤ 

فـت وُرّمبـا مل تل ،ألّن اللغـويني القـدماء مل يهتمـوا بتسـجيل هـذه الظـاهرة ،العرب ينـربون كلمـا�م

وكثـــري مـــن  .6"ا تنّبهـــوا ولكـــّنهم فســـروها بطريقـــة ُأخـــرىّمبـــورُ  ،نظـــرهم لعـــدم تـــدخلها يف املعـــىن

إالّ أّن مـا ذهبـوا إليـه ال ميكـن األخـذ  ،نغيمرب والتّ نكروا معرفة القدماء �لنّ اللغويني احملدثني قد أ

نغـيم يف مؤلفـات القـدامى قـد رجحـت ِكفـة ميزانـه رب والتّ ألّن من أيـَّد وجـود النّـ ،اً به دليًال قاطع

مـــن خـــالل نصـــوص مـــأخوذة مـــن أمهـــات الكتـــب العربيـــة  ،ليل والربهـــان بـــني يديـــهلوجـــود الـــد

  .القدمية 

 مفهوم الّنرب 3.2

  عند العرب القدامى  3.2.1

غّين،... اهلمز، قال وكل شيء رفع شيئاً فقد نربه ، :الّنرب �لكالم: "الّنرب لغة
ُ
رفع  ونربة امل

  .7"ونربت الشيء أنربه نرباً، رفعته... صوته،

قــــرئ ،مصــــطلح اهلمـــز :النّـــرب يف اصــــطالح الُقـــدامى
ُ
ني مســــاٍو ملصـــطلح النّــــرب عنـــد اللغــــويني وامل

 ،لكلمـة عنـد النطـق �ملقطـع املنبـورالّنرب يعين الضغط علـى مقطـع مـن مقـاطع األّن " الُقدامى 

                                                           
  .99، مكتبة �ضة مصر، القاهرة، بدون �ريخ، ص األصوات اللغويةأنيس، إبراهيم،  -5

 358،ص 1997، القاهرة ، دراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتارعمر -6

وابن  V،189، بريوت بدون �ريخ ،دار صادر، لسان العرب ،كرم بن علي مجال الدين أبو الفضل، حممـد بن مابن منظور -7

ه، وكان عارفًا �لنحو واللغة والتاريخ والكتابة، اختصر �ريخ دمشق يف حنو 360منظور هو حممـد بن مكرم ولد سنة 

 .I ،248، 1964، القاهرة اةبغية الوعه. ينظر، السيوطي،عبد الرمحن، 711بعه، مات يف شعبان سنة، رُ 
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التقـاًء حـاداً عنـد واهلمز يف حقيقته ضغط استشعره العرب من خـالل التقـاء الـوترين الصـوتيني 

 فالعمليــــات الفيزيولوجّيــــة املصــــاحبة لصــــدور النّــــرب .8"فصــــّح عــــدمها مرتادفــــني ،النطــــق �هلمــــزة

طــق يف كلتــا بســبب الضـغط احلاصــل يف النّ  ،تُقـارب العمليــات الفيزيولوجيّــة عنـد النطــق �هلمــزة

ــرب فشــاع إطــالق اهلمــز ،العملتــني والنّــرب يقــع علــى اهلمــزة وعلــى غريهــا مــن احلــروف  ،علــى الّن

  .حبسب مواضع الّنرب يف الكلمات

" عـربوا عنـه مبسـميات متعـددة ومل يتفق القدامى علـى مصـطلح واحـد يُعـرب عـن ظـاهرة النّـرب، و 

اهلمــز، العلــو، الرفــع، مْطــل احلركــات،  فقــد عرفــت العربيــة الّنــرب وعــّربت عنــه مبســميات خمتلفــة،

االرتكـــاز، املـــّد، التـــوتر، الّتضـــعيف، وكلهـــا تُفضـــي إىل مســـتوى دالّيل واحـــد لوظـــائف متباينـــة 

ألشيع قدمياً هو مصطلح اهلمـز، ولكّن ا. 9"للسياق، وبروز القيم االستداللّية يف النص اللغويّ 

يف شـرحه  )م1245/ه643( فـابن يعـيش اهلمز قدمياً يعرب يف كثري من حاالته عن الّنرب يف الكلمة،

إّن اهلمـزة حـرف مسـتثقل، لُبعـد خمرجهـا، ألنّـه إذا كانـت نـربة : " للمفّصل قال يف شرح اهلمـزة

فيفهــا �إلبــدال واحلــذف وأْن ويكــون خت... يف الصــدر ختــرج �جتهــاد، فثقــل علــيهم إخراجهــا،

وهـذا دليـل  .10"فاهلمزة نربة شديدة، واأللف لينة ... ُجتعل بني بْني، فاإلبدال أن تزيل نرب�ا،

فالّنرب كان يـدور مـع اهلمـز يف الكلمـات املهمـوزة سـواء " أّن العرب قدمياً كانوا ينربون كلما�م 

ورمبــا يكــون وجــود ) �خــذ(و) �ر(كمــا يف   أم انتهــى �ــا)أخــذ(بــدأ �ــا املقطــع املنبــور كمــا يف 

يف هـذه الكلمـات إشـارة للنـاطق املبتـدئ أْن يضـغط علـى املقطـع الـذي حيتويهـا حفاظـاً  اهلمزة

   .11"فونولوجية على وجود هذا الصوت املميز، واستيفاء لوظيفة سياقية

                                                           
  .65،ص1983 بغداد العرب، عند الصويت البحث يف ، إبراهيم خليل العطّية، -8

 .113،ص 1998، عمان علم الصرف الصويتعبد اجلليل، عبد القادر،  -9

. وابن V ،276- 265، 2001، الطبعة األوىل، بريوت، حتقيق إميل بديع يعقوب، شرح املفّصلموفق الدين ابن يعيش، -10

 شرح املفصل، وشرحهـ حبلب، وكان من كبار أئمة العربية ماهرا يف النحو والتصريف، وصنف 553 ،ولد سنة يعيش،

  II ،351- 352، بغية الوعاة ، السيوطي،هـ. ينظر634 ،ابن جين، مات حبلب يف سنة تصنيف

  .28،ص1966، الطبعة األوىل، القاهرة القراءات القرآنيةشاهني، عبد الصبور،  -11
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لح اللســـاين قـــد حتـــدث عـــن مفهـــوم الّنـــرب مســـتعمالً املصـــط )م1037 /ه427(إالّ أّن ابـــن ســـينا 

 ،احلامـل ملضـمون الرسـالة اللغويّـة اللفظ هـو، فـته يف السياق اللغويّ مؤكداً أمهيّ  ،احلديث نفسه

وهو املقطع  ،أّما اللفظ املتخلخل"  :يقول ،ة يف اخلطاب املنطوقلغ عن مكنو��ا الّدالليّ بوامل

فصـــال يف احلـــدود الـــيت ألنّـــه ال يتبـــّني فيـــه االتصـــال واالن ،فهـــو شـــيء غـــري لذيـــذ مفـــرداً مفـــرداً 

إذا متّـت فـإّن فـ ،والسـؤال ،والتعجـب ،تتناهى إليها القضـا� وغـري القضـا� الـيت هـي مثـل النـداء

          . 12"فُيعلم  ،أو نربة ،جيب أْن يفصل عن غريه بوقفة لكل شيء منها حّداً أو طرفاً 

يت يسـتقيم معهـا الكـالم فالّنرب عند ابن سينا  يعـين الوقـوف علـى مقـاطع الكلمـات �لنّـربات الـ

وحنســب أّن ابــن ســينا يتحــدث  ،ال يُعلــم لــه حــدٌّ بــّنيٌ  ومــن دو�ــا يكــون اللفــظ هّشــاً متــداخالً 

ء الصـــويت املصـــاحب وُرّمبـــا قصـــد  ُجممـــل األدا ،ّنـــرب ويقصـــد منـــه مـــا هـــو أعـــم مـــن ذلـــكعـــن ال

جعــل العالقــة وثيقــة  حــني ،لناحيــة اجلماليّــة الــيت رمــى إليهــاوالبـُـّد مــن إدراك ا ،للكــالم املنطــوق

ألّن  ،ودوره يف جــذب الســامع لتــذوق اللفــظ واملعــىن ،فــن األداء الصــويت يف قــول املــتكلمبــني 

ز الـيت تـدخل يف إطـار الرمـو  ،اخلطاب املنطوق أو احلدث الكالمي املتلفظ بـه لـه مسـات أدائيّـة

  .لتتم عملّية التواصل اللغوي حتملها الّرسالة اللغويّة

هي الّنربات  وأحوج األقوال إىل: " يقول ،نواع الّنرب من حيث الطول والشدةوحّدد ابن سينا أ

وأّمـــا الطـــوال فتقـــل احلاجـــة إليهـــا فإ�ـــا تـــزداد بـــذلك طـــوًال  وأعـــين  ،القصـــرية املتعادلـــة األجـــزاء

ومثـل ذلـك أيضـاً  ،ة أجـزاء املوضـوع واحملمـول�لطويل األقاويل مثل ما تكون القضـا� فيـه كثـري 

الّ النّـربات الـيت ال يُـنغم فيجب أال ُختلل هذه األقاويـل الطويلـة إ ،ام اللفظ املركبائر أقسيف س

ومــع ذلــك فــإن ... ،احتــيج أن ُختلــل األلفــاظ املفــردة ورمبــا ،وإمنــا يُــراد �ــا اإلمهــال فقــط ،فيهــا

 13."ربات ودالئلها أموراً ال ُتضبطالعادات توجب يف النّ 

                                                           
فيلسوف  . ابن سينا222، ص1954، القاهرة حتقيق حممـد سليم سامل كتاب اخلطابة من املنطق،ابن سينا، علي احلسني،  -12

يف  الشفاء ه، كان �درة عصره يف علمه وذكائه وتصانيفه، صنف كتاب370 ،ب �لشيخ الرئيس، ولد سنةعامل لُقِ 

�مذان ودفن �ا  ماتارب مائة مصنف يف شىت الفنون، وغريها مما يق ،اإلشارات، والقانون، وكتاب احلكمة والنجاة

  .II ،157، 1972، بريوت وفيات األعيان، ابن خلكان، مشس الدين، . ينظر427،سنة

  .222املصدر السابق ، ص  -13
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 ،نغـيمهنـاك نوعـاً مـن النـرب خاليـاً مـن التّ  ح أنّ وّضـو  ،لكلمـةونـرب ا أشار هنا إىل نرب اجلملةوقد 

بيـه السـامع وُرّمبـا قصـد مـن ذلـك اإلمهـال تن، رب الـزفريي أو نـرب التـوتروهو ما يُعرف لسانياً �لنّـ

ألّن العادة  ،ومع ذلك فإّن ابن سينا يُقر بصعوبة وضع قوانني حمددة للّنرب ،ألمهية اجلزء املنبور

، و�ـذا فقـد وضـح ربالنّـ فتـؤدي دوراً يف طريقـة ،سـيما يف اللهجـات املتعـددةالو  الصوتية تطغـى

 .ابن سينا ماهّية الّنرب بّدقة، مبّيناً دوره يف وضرورته يف احلدث الكالمي املنطوق

ــــ )م950/ه339(  أشــــار الفــــارايبو  الّنــــربات نغــــٌم : " ة الّنــــربات يف الكــــالم وعرّفهــــا قــــائالً إىل أمهّي

وقــد  .14"غم �مــزات خفــافوتبــدأ هــذه الــنّ  ،ا يف مثــل زمــان النطــق بوتــدول مــد�أطــ ،قصــار

  .ورأى أّن األقاويل املقرتنة �ا تصبح أ�ى ،لة الّنغمجعلها من مج

 عند علماء التجويد والقراءات 3.2.2

  ،وقــــد أدرك علمــــاء التجويــــد والقــــراءات الُقــــدامى أمهيّــــة النــــرب يف قــــراءة وجتويــــد القــــرآن الكــــرمي

تلـــك  واألســباب الـــيت توجــب النـــرب يف ،ب فيهــا النّـــرب يف قــراءة القـــرآنواضـــع الــيت جيـــوذكــروا امل

  :يف املؤلفات اليت ُعنيت �لقراءات والتجويد ذُكر حبسب ما وهي ،املواضع

فـــالوقف علـــى "  )م1732ه/ 1145(احلـــرف املشـــّدد  كمـــا بـــّني املرعشـــيعنـــد الوقـــف علـــى  :أوالً 

 "   وقــف إذا مل تـُرم حنــو فيجـب بيــان التشـديد يف ال ،سـانرف املشـّدد فيــه صـعوبة علــى اللاحلـ

  .15"4 ،املنـافقون "هـم العـدوُّ "وحنـو "45 ،الشـورى ،مـن طـرف خفـيّ "وحنو 2" ،القمر "ُمْستقرٌّ 

ال يضــــيع التشــــديد ويصــــبح مبنزلــــة احلــــرف الواحــــد  فــــالّنرب علــــى احلــــرف املشــــّدد واجــــب كــــي

  .الساكن

                                                           
، بدون �ريخ، ص ، حتقيق غطاس خشبة، دار صادر، بريوتكتاب املوسيقى الكبريالفارايب، أبو نصر مـحمد بن طرخان،  -14

ب �ملعلم الثاين، ذو املصنفات املشهورة يف احلكمة واملنطق واملوسيقى، كان مفرط قِ الفارايب فيلسوف كبري لُ   .1173

، دمشق شذرات الذهب ، ابن العماد، عبد احلي،الذكاء، ولد بفاراب وُنسب إليها، ومات وله حنو من مثانني سنة. ينظر

1993،IV ،209. 

واملرعشي  .282، ص2008عمان،، الثانية ، ترمجة سامل قدوري احلمد، الطبعةُجهد املقل، حممـد بن أيب بكر، املرعشي -15

كتا� ورسالة   30املعروف بساجقلي زاده، فقيه حنفي من العلماء، مشارك يف معارف عصره، من أهل مرعش، صنف حنو 

 .VI ،60 ،2002بريوت ،األعالم ،الدين، خري لزركلي، اينظر مبرعش. مات، وغريه  ترتيب العلوممنها 
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فـإذا أتـت الـواو :" )م1429/ه833( ييقـول ابـن اجلـزر  ،شـددتنينّـرب علـى الـواو واليـاء املال :�نيـاً 

 ،"فــّوضأل" :مــن غــري متضــيغ وال رخــاوة كقولــه تعــاىل ،فالبُــّد مــن بيــان التشــديد بقــّوةمشــددة 

 ،مــن بيا�ــا ، فالبُــدّ وإذا جــاءت اليــاء مشــددة... ،وحنــوه" 97البقــرة " ،"عــدّوا"و  44"غــافر "

   .16"8مرمي " ،"عتّيا"و 8" الفاحتة "،إّ�ك "حنو

ــــــاً  ــــــد االنتقــــــال مــــــن حــــــ :�لث ــــــد ذكــــــره الســــــيوطي  ،رف مــــــّد إىل احلــــــرف األّول املشــــــّددعن وق

ومــّد العــدل يف كــّل حــرف مشــدد قبلــه حــرف " :قــال) مــّد العــدل(حتـت اســم  )م1505/ه911(

أي يقــوم مقامهــا يف احلجــز بـــني  ،ألنّــه يعــدل حركـــة" 7الفاحتــة " ،"الّضـــاّلني"لــني حنــو  مــّد أو

 ذي يـــؤدي إىل إظهـــار الـــالمففـــي كلمـــة الّضـــاّلني جيـــب النّـــرب لبيـــان التصـــادم الـــ .17"الســـاكنني

انتقضـت لعـدم الساكنة وهي الالم األوىل من احلرف املشّدد، فـإذا مل حيـدث النّـرب تكـون الـالم 

   شديد فيها.ظهر التّ 

مـــزة لقـــارئ إذا وقـــف علـــى اهللفينبغـــي "عنـــد الوقـــف علـــى كلمـــة آخرهـــا مهـــزة مســـبوقة  : رابعـــاً 

ن خـّف إالّ ألن كـل حـرف سـك ،وذهـاب حركتهـا ،لُبعـد خمرجهـا ،يظهرها يف وقفه طرفة أنْ املت

 وأأكــان الســاكن حــرف علــة  الســيما إذا كــان قبلهــا ســاكن ســواءً  ،لــتاهلمــزة إذا ســكنت ثقُ 

رب يف هذا املوضـع ال ميكـن أن فمن دون النّ .18")شيء  ،السماء ،اخلبء ،دفء( حنو ،صحة

ــَف الــذي مينــع ظهورهــا إذا  وتلتــبس �ملــدّ  ،واضــحاً  خيــرج صــوت اهلمــزة �لســكون مــن دون وِق

 .ربحدوث النّ 

                                                           
بريوت  الطبعة األوىل، حتقيق غامن قدوري احلمد، التمهيد يف علم التجويد،أبو اخلري حممـد بن حممـد،   ابن اجلزري، -16

ختصر بدمشق، إمام وفقيه مشهور، ألف يف القراءات كتاب م751. ابن اجلزري ولد سنة 161-162، ص2004

النهاية غاية  ، ابن اجلزري،ودفن بدار القرآن اليت أنشأها. ينظر ،ه 833 ،لدين، مات بشرياز سنةيف جمالقراءات العشر 

  .II ،217، 2006، بريوت يف طبقات القراء

، حتقيق جمموعة من أساتذة مركز الدراسات القرآنية، مركز الدراسات القرآنية اإلتقان يف علوم القرآن ،، عبد الرمحنالسيوطي -17

ولد سنة،  والسيوطي هو عبد الرمحن، امللقب جبالل الدين، .624ص لك فهد، الر�ض، بدون �ريخ،مبجمع امل

ه،...كان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه، رجاًال، وغريباً، ومتناً، وسنداً، واستنباطًا لألحكام منه، مات عن 849

  .XI ،74، شذرات الذهبإحدى وستني سنة. يُنظر، ابن العماد، 

  .  116-117ص ،التجويد  علم يف التمهيد اجلزري، ابن -18
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فمنهم  ،مزة على مقدار غلظ طباعهم ورقتهاالناس يتفاضلون يف نطق اهل" :ويقول ابن اجلزري

وهـذا  ،ويثقـل علـى العلمـاء �لقـراءة ،وتنبو عنه القلـوب ،عه األمساعمن يتلفظ �ا لفظاً تستبش

وقـال أبـو بكـر  ،يعـين اهلمـز يف القـراءة ،ربةة النّـاألعمـش أنّـه كـان يكـره شـدّ روي عـن و ، مكروه

  ي أن أسّد أذين إذا مسعته فأشته) مؤصدة(إمامنا يهمز :بن عّياش

ســــهلة يف ، والــــذي ينبغــــي أّن القــــارئ إذا مهــــز أن �يت �هلمــــزة سلســــة يف النطــــق... ،يهمزهــــا

   .19"ويستحسنه أهل العلم �لقراءة  ،ل طبع�لف ذلك ك، اكنة أو متحركةس،...الّذوق

يف  ذه احلالــةاء هلــرّ وميثــل الُقــتقــاء الســاكنني، عنــد ســقوط ألــف التثنيــة للــتخلص مــن ال :خامســاً 

الوصـــل للـــتخلص مـــن التقـــاء فهـــذه األلـــف تســـقط يف  .20"واســـتبقا البـــاب ":مثـــل قولـــه تعـــاىل

واســتبق (يظــن الســامع قــد ط الضــغ يف حــال عــدم) واســتبَق البــاب( النطــق فيصــبح  ،الســاكنني

 ،)واســتبقا البــاب(أن نثبــت األلــف  الــذي اســتبق هــو شــخص واحــد وال نســتطيع أنّ  ،)البــاب

علـــى  والضـــغط ،ف هنـــا للـــتخلص مـــن التقـــاء الســـاكننيالبـُــّد مـــن ســـقوط األلـــجيـــوز و فهـــذا ال 

 أنّ يشــعر مــن خالهلــا الســامع فهــذه الضــغطة ) واســتبَق البــاب( ،احلــرف قبــل األلــف الســاقطة

  .هناك ألفاً قد سقطت

 والبُـّد أن نـذكر ،ا ذكرها علماء القـراءات والتجويـدتلك هي مواضع الّنرب يف القرآن الكرمي كم

متخـذة منـه عنصـراً  ن أمهيـة النّـرب يف القـرآن الكـرميأّن بعض الدراسات احلديثة  توسعت يف بيا

ن يف ذلـــك مبالغـــة شـــديدة يف وقـــد يكـــو  ،لتبـــاس املعـــىن إذا مل حيـــدث النّـــربأو ا ،بيـــان املعـــىنيف 

فـإذا سـّويتُه ونفخـُت فيــه  " أمهيّــة النّـرب يف اآليـة الكرميـة بعـض احلـاالت ومنهـا مـا جـاء يف شـرح

 )فقعــــوا( فقــــد ينطــــق القــــارئ كلمــــة : " يقــــول محــــدان  .21"ِمــــْن روحــــي فقعــــوا لــــُه ســــاجدين 

ذا ُقرئـــــت فـــــإ ،للمـــــراد عطـــــي معـــــىن خمالفـــــاً ُمثّ يُ  ،بتشـــــكيل صـــــحيح وخمـــــارج وصـــــفات ســـــليمة

وإّمنــا املعــىن  ،كــان معناهــا مــن الفقــع ولــيس ذلــك املعــىن املــراد) ذهبــوا(علــى وزن كلمــة )فقعــوا(

                                                           
 116ر السابق، ص املصد -19

 . 66/12يوسف،  -20

 .29/15احلجر،  -21
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والصــرب علــى  ،ز الفــاءيــبُــّد مــن متيولكــي يكــون ذلــك ال ،لــه التحيــة �لســجود" فــألقوا" راد املــ

  .22"وهذا ما يُعرف �لّنرب يف تالوة القرآن ،حركة القاف دون إسراف

د مــن كلمــة اآليــة الكرميــة واضــح واملقصــ ســياق ألنّ  ،التأويــل فيــه مبالغــة كبــريةّن هــذا ونــرى  أ

مثــل  وال نظــن أنّ  ،ســواء أَحــَدَث الّنــرب أم مل حيــدث وشــتان بــني املعنيــني ،بــّنيٌ الحمالــة" فقعــوا"

ل يف وظيفة الّنرب يف قراءة القرآن تتمثف ،عهذا اخللط أو االلتباس قد حيدث يف ذهن أي مستم

والّنــرب ال ُحيــدث  ،وبيــان نطــق األحــرف يف احلــاالت الــيت ذكر�هــا يف مــا مضــى ،اءُحســن األد

سـياق فال ،كان النّـرب يف موضـعه الصـحيح أم  الأ تغرياً  داللياً يف الكلمة اليت يقع عليها سواءً 

ـــة ـــة علـــى ،هـــو الفيصـــل يف حتديـــد الدالل ـــّد أحـــد عناصـــر الســـياق الداللّي ـــرب ال يُع مســـتوى  والّن

  .بل هو أحد أهّم مسات النطق ،الصيغة املفردةالكلمة أو 

 مفهوم  الّنرب عند اللغويني احملدثني  3.2.3

مــن حيــث بيــان  ،مــة يف الــدرس الصــويت احلــديثبــذل العلمــاء واللغويــون احملــدثون جهــوداً مه 

 ،الفونتيـــــك " :وينقســـــم علـــــم األصـــــوات  احلـــــديث قســـــمني مهـــــا ه،وبلـــــورة مصـــــطلحات هفروعـــــ

phonetics  ولوجيا والفونphonology فالفونتيـك علـم يـدرس مـادة الصـوت نفسـها حملـالً  ؛

ظر إىل أصـوات من دون النّ لغة  ويهتم �ألصوات يف أيّ  ،مساعهاصفا�ا من حيث إخراجها و 

  أّما ،ا ُحتدثه من أثر يف بُنية الكلمةوال يُعىن بوظائف األصوات وم لغة معيّنة

وأثرهــا يف  ،يــث وظائفهــا يف االســتعمال اللغــويحالفنولوجيــا فهــو علــم يــدرس األصــوات مــن  

كدراســـة النّـــرب   ،ومسا�ـــا يف لغـــة حمـــددة ،قوانينهــا مبّينـــاً ...الســياق الـــداليل والنحـــوي والصـــريف و

  .  وبيان قوانينهما وأثرمها يف السياق اللغوي العام ،والتنغيم يف اللغة العربية مثالً 

ّن علمـاء ميكننـا أن نقـول إ "ونتيـك والفونولوجيـاالف"انطالقاً مـن هـذا التقسـيم لعلـم األصـوات  

  .نغيم من الزاوية  الفونولوجية؛ أي دراسة وظائفهما يف اللغةحتدثوا عن الّنرب والتّ  اللغة احملدثني

                                                           
 ، جملة اجلامعة اإلسالمية سلسلة الدراسات اإلنسانيةأبو عاصي، محدان،"األداءات املصاحبة للكالم وأثرها يف املعىن"،  -22

 .73، ص 2009، غزّة 2العدد 
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 ا�موعة الصوتّية اليت ينتمي إليها الّنرب 3.2.3.1

الرتكيبيّـة أو فـوق القطعيّـة ينتمي الّنرب إىل جمموعة الفونيمات فوق   :الّنرب يف اصطالح احملدثني

رغــم اخــتالف كــل جمموعــة علــى  ،احملــدثون علــى مســمى واحــدأو الظــواهر التطريزيّــة، ومل يتفــق 

لقيمتــه  �كيــداً  ،" "Secondary Phonemeعــّده بعضــهم فونيمــاً �نــو�ً "فقــد  ،عــن األخــرى

ز ال وهــو تطريــ ،ضــر�ً مــن التطريــز ،وحســبه آخــرون فــريث ومدرســته ،النســبّية يف بنيــة الكلمــة

وإمنــا يعــين أنّــه عنصــر ُيكســب بنيــة الكلمــة قوامــاً مميــزاً خاصــاً �ــا  ،يعــين جمــرد التجويــد والتــزيني

  . 23"وهو األمر الذي جيعل من الكلمة وحدة متكاملة متسقة من البناء والطالء معاً 

 - Supraيـة والنّـرب أحـد الفونيمـات فـوق الرتكيب"  ،ةوعّده آخرون من الفونيمات فوق الرتكيبي

segmental phonemes" – "لكّنــه يُفضــي إىل  ،باشــرة  يف تركيــب البُــىن اللغويّــةيــدخل م ال

 .24" ويقتضـــي  طاقـــة وجهـــداً عضـــلياً  ،شـــّدة وليونـــة ،أغـــراض املتكلمـــني النطقيـــة قـــوة وضـــعفاً 

أو متيـــزاً �موعـــة هـــذه الفونيمـــات مـــن الفونيمـــات الرتكيبيـــة  ،الثانويـــة ،وتســـمية فـــوق الرتكيبيـــة

مـثًال  حيـث هـي ظـاهرة ) كتـب(كصوت الكاف والتاء والبـاء يف كلمـة   ،يف الكلمة األساسّية

أّمـــا فـــوق  ،وحـــدة صـــوتية منعزلـــة عـــن الســـياق يف الكلمـــة صـــو�ً وكتابـــة كمـــا متثـــل هـــي نفســـها

فال تظهر إّال يف الكالم املنطوق وال ُمتثل وحـدها جـزءاً مـن الكلمـة مبعـزل  ،ة أو الثانويةالرتكيبي

يات ويضــع آخــرون تســم، ن الفونيمــات الرتكيبيــة أو األساســية وال تظهــر مبعــزل عــن الســياقعــ

 والظـواهر التطريزيـة ،ون عليها  األصوات فوق القطعيّـةفيطلق ،أخرى لتلك ا�موعات الصوتية

ـــدكتور البـــاييب هـــاتني التســـميتني قـــائالً  ـــز اصـــطالحاً التّ :" ويفســـر ال مشـــتق مـــن املصـــطلح : طري

وسـيقى أو وهو مصطلح موسـيقي يـدل أحيـا�ً علـى تـرنيم أغنيـة يف امل "PROSIDA "اإلغريقي

ــــــائي املصــــــاحب ــــــدور الغن ــــــدور املوســــــيقي املصــــــاحب  ،ال ــــــزة هــــــي ال وهــــــذا يســــــتتبع أّن التطري

رياً مـا متتـد فـوق هذه الوحدات متتد كث كونأّما مصطلح فوق قطعي فريجع إىل   ،...للكلمات
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طريز ويرى أّن مصطلح التّ 25"فوق القطع من خالل املقاطعوكثرياً ما حتدد  ،سلسلة من القطع

رغـــم االختالفـــات الواضـــحة علـــى  ،كرديـــف ملصـــطلح فـــوق القطعـــة  اســـتعمل اســـتعماًال خاطئـــاً 

( زيّــة تضــم بينمــا الظــواهر التطري ،فمصــطلح فــوق القطعــة يشــمل ظــواهر كثـرية ومعقــدة ،بينهمـا

  .)التنوعات املوسيقّية ،عاإليقا  ،التّنغيم ،الّنرب

 الّنرب من الناحية األكوستيكية  3.2.3.2

موضحني العمليـات الفيزيولوجيّـة املصـاحبة لـه  ،لحات حتدد ماهيتهوضع احملدثون للنرب مصطّ  

والنّـــــرب  ،"..."stressو  ""accent: فهنــــاك مصـــــطلحان إنكليـــــز�ن يطلقـــــان علـــــى النـــــرب مهـــــا" 

الرئويّــــة موزعــــة علــــى القنــــوات  ،كــــالملفيســــيولوجّية لنظــــام إنتــــاج الإضــــافة كمّيــــة مــــن الطاقــــة ا

 ""Prominenceفــالّنرب نشــاط ذايت للمــتكلم ينــتج عنــه نــوع مــن الــربوز  ،والتصــويّتية  والنطقيّــة

�لنّــرب فهــو العلــو  ا األثــر الســمعّي املــرتبطأّمــ ،أو املقــاطع �لنســبة ملــا حيــيط بــه ألحــد األصــوات

loudness""26.   

ويـؤثر هـذا اجلهـد  ،جهـد زفـريي ونطقـيتتكـّون ماهيتـه مـن " والّنرب من الناحيـة األكوسـتيكّية  

حيدثـــه مـــن تغـــريات  وذلـــك مـــن خـــالل مـــا ،)الفيز�ئـــي والســـمعي(ألكوســـتيكي ا املســـتوى يف 

د املــّدة ويف متديــ ،ويف سلســلة الضــغط أو الشــّدة ،السلســلة الّنغمّيــة للــرتدد األســاسمتميــزة يف 

  .27"فاع أهم خاصّية أكوستيكّية للّنربومع ذلك يظل االرت ،الزمنية للمقطع املنبور

الشـّدة السـمعّية  ةسـادر  ، هـوالنّـرب مـن الناحيـة األكوسـتيكّية اكبسـون أّن حتليـلجويرى رومـان 

كـي : " يقـول ،نوألقى الضوء على الـدور الـذي يؤديـه الـوتران الصـوتيا ،والنواحي الفيزيولوجّية

تزيـد مــن  "Mechanical"ذه القـّوة اآلليّــة هــ ،يــاً نضـع قــوة أكـرب يف جمــرى اهلـواءينـتج صـو�ً عال
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، 28"و�لنتيجــة ينــتج الصــوت عاليــاً  ،�مــا مــن االتســاعوتزيــد اهتزازا ،طــول الــوترين الصــوتيني

  .أّن عملّية الّنرب من الناحية الفيزيولوجّية تتشابه يف اللغات املختلفة ويرى 

 اللغات الّنربية وغري الّنربية   33.2.3.     

 فلـــيس النّـــرب مســـتخدماً يف كـــلّ " ،ولغـــات غـــري نربيّـــة ،ون اللغـــات إىل لغـــات نربيّـــةاحملـــدثوقّســـم 

وتســمى اللغــات الــيت  ،ايل فهــو لــيس فونيمــا يف كــل اللغــاتو�لتــ ،ريــق بــني املعــايناللغــات للتف

وتتميـز  اللغـات  ،واُألخرى غري نربيّة ،""Languages stressتستخدم الّنرب كفونيم لغات نربيّة 

ا اللغـات الـيت أمّ  ،منها الفرنسية والبولندية وغريهاو  ،رب يف مكان معنيا تثبت النّ ة ��ّ يّ غري النرب 

ـــ ال فيكـــون موضـــع النـــرب فيهـــا حـــراً ويســـتخدم للتفريـــق بـــني املعـــاين أو  ،رب كفـــونيمتســـتخدم الّن

 أي ال ،العربيّــة ال يسـتخدم كملمــح متييــزيفــالّنرب يف اللغـة  .29"الصـيغ عــن طريـق تغــري مكانـه 

ــــا اإلنكليزيــــة مــــثالً فــــالّنرب فيهــــا يســــتخدم كملمــــح متييــــ ،يُفــــّرق بــــني املعــــاين مثــــل كلمــــة  ،زيأّم

""Subject،  ًرب املقطع الثاين حتولت إىل فعلنُ  إذاو  ،إذا ُنرب املقطع األّول كانت امسا.    

توى الليّـــة علـــى مســـذلـــك ألنّـــه ال حيمـــل قيمـــة د ،لغـــة العربيّـــة خيضـــع لقـــوانني �بتـــةوالّنـــرب يف ال

حمـددة حسـب بنيـة النّـرب يف كلما�ـا �بـت خيضـع لقـوانني منضـبطة  نّ إحيـث " ،الكلمة املفـردة

نطـق �ثـُـرا وال ينتقـل مــن مكـان إىل آخـر إالّ بطريـق اخلطــأ أو التجـاوز يف ال ،الكلمـة ومكو��ـا

وكـذلك  ،فالفعل املاضي الثالثـي ا�ـرد مـثال منبـور مقطعـه األول دائمـاً  ،بلكنة خاصة أو حملّية

واألمـر الـذي يقصـده بشـر بثبـات النّـرب  .30"يف اسم الفاعل يف حالة الوقوف عليـة �لتسـكني 

ولواحـق وغريهـا وعدم انتقاله، هو على مستوى الكلمة اليت ال تطرأ عليهـا تغـريات مـن سـوابق 

  .من التغريات اليت تستوجب انتقال الّنرب، كما سنبني فيما بعد
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 أنــــــواع الّنرب 3.2.4

النّـرب الـذي يظهـر يف ) ونـرب اجلملـة، (والذي حتدثنا عنه قـبالً ) نرب الكلمة، (يقسم النرب قسمني

ويكــون بقصــد ، أحــد عناصــر اجلملــة بصــورة أوضــح مــن بقيــة العناصــر ا�ــاورة يف ذات اجلملــة

فعندما يكون النرب على جزء معني أكثر من غريه ، " من املتكلم لغاية يهدف إىل التنبيه عليها

، إذ يبـــني النـــرب أّن هـــذا اجلـــزء أو الكلمـــة هـــو نقطـــة انطـــالق اجلملـــة، فـــإن ذلـــك مينحـــه الـــربوز

علـى مسـتوى السـياق يف  رب عامـةوللنّ   .31"فُيمنح نرباً أقوى لفاعل اجلملة أو ألحد عناصرها 

اجلملـة الواحــدة وعلـى مســتوى املقـاطع أو الكلمــات املنعزلـة عــن السـياق  درجــات خمتلفـة مــن 

أو مــا يطلــق  "Primary stress" فقــد يكــون النــرب قــو�ً ، وة أو التوســط أو الضــعفحيــث القــ

 ،Secondary stress""رب املتوسـط والنّـ ،)جلـس(كمـا يف املقطـع األّول مـن   ،عليـه نـرب الشـّدة

  . "Weak stress"رب الضعيف والنّ 

لثـــانوي يكـــون يف وا ،ختلـــو منـــه واحـــدةال ، يكـــون يف الكلمـــات والصـــيغ مجيعهـــافـــالّنرب اّألّويل"

كمــا لــو كانــت  تبــدو لــألذن   الكلمــة أو الصــيغة الطويلــة نســبياً  حبيــث ميكــن هلــذه الكلمــة أنْ 

   ونرب ،يل على املقطع األخري منهانرب أوّ  تشتمل على) مستحيل(فكلمة  ،...تنيكلم

تشــتمل علــى نــرب �نــوي علــى ) اســتغفار(وكــذلك كلمــة    .32"�نـوي علــى املقطــع األول منهــا

، فالكلمـــات الـــيت فيهـــا )ص ح ح= فـــا (ونـــرب أّويل علـــى املقطـــع ) ص ح ص= تـــغ (ع املقطـــ

  .مقطعان طويالن غالباً ما تشتمل على نرب قوي وآخر �نوي

 Inherently stressable syllableلذاتـه  ومـن املمكـن أن يكـون يف كـّل كلمـة مقطـع منبـور"

فالكلمـات  ،بعـدد مقـاطع الكـالم وأنواعهـاقعـه ويتـأثر توزيعـه ومو  ،يلويستقبل املقطع الّنرب األوّ 
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أّما الكلمات ذوات املقاطع الكثرية أو اليت  ،تستقبل نرباً اّولياً وهي مفردة ذات املقطع الواحد

  .33"يل تؤلف مقطعني فقط فتستقبل نوعني من الّنرب �نويّة وضعيفة إضافة للّنرب األوّ 

بـــــــال  فبعضـــــــها أكثـــــــر ضـــــــعفاً  ،وترالتّـــــــنـــــــتج بـــــــنفس ة مجلـــــــة منطوقـــــــة ال تُ إّن املقـــــــاطع يف أيّـــــــ"

الــذي يســتتبع تنوعــات علــو  ،رب املوســيقية وهــو مــا يطلــق عليــه الّنــوبعضــها أكثــر قــوّ ...،نغمــة

   .34"ةأي يف تردد ذبذ�ت احلبال الصوتيّ  ،ةغمة احلنجريّ النّ 

يـــدخل " عرفـــت الّنـــرب و ة القدميـــةاللغـــة العربّيـــ أنّ  إىل Brockelman Carl، ويشـــري بروكلمـــان

ــفيهــ ــة املقطــع، ةرب تغلــب عليــه املوســيقيّ ا نــوع مــن الّن خــر ه يســري مــن آفإنّــ، ويتوقــف علــى كمّي

فـإذا مل يكـن يف الكلمـة مقطـع ، حـىت يقابـل مقطعـاً طـويًال فيقـف عنـده ،الكلمة حنـو مقـدمتها

رب الشـديد ألخـر اجلملـة ة �لنّـوختـتص العربيّـ،... ل منهـارب يقع على املقطـع األوّ النّ  فإنّ  ،طويل

   .35"فيؤثر ذلك يف سقوط حركة أخر الكلمة والتنوين... ،الوقف يف

بصــورة  ،رتكــاز علــى مقطـع مــن مقــاطع الكلمــةغط  واالالنَّـرب كمــا عــّرب عنــه احملـدثون يعــين الّضــ

، بـل مهـا متالزمـان ،رتبط مفهوم النّـرب مبفهـوم املقطـعلذلك ي ،اطع ُأخرىمتّيزه ممّا جياوره من مق

 ،ةرب يف الكلمــات إالّ مــن خـــالل حتديــد املقــاطع الصـــوتيّ مواضــع النّـــ كننــا الوقـــوف علــىفــال ميُ 

 فكــلّ  ،الصــوتّيةن النّــرب إظهــار املقــاطع بــل إّن مــن شــأ ،ّنرب ظــاهرة تطريزيــة خاصــة �ملقطــعفــال

    .منهما ال يستغين عن اآلخر

  املقطع وعالقته �لّنرب  3.2.5

   .36"ن بعضوهو إ�نة بعض أجزاء الشيء م ،من القطع" :املقطع لغة

ُمكّونــة مــن  ،إّن كــّل لغــة تتــألف مــن وحــدات صــوتّية صــغرية:" فــيمكن القــول :أّمــا اصــطالحاً  

هــي  واألصــوات البســيطة املفــردة ،تظم فيمــا بينهــا لتؤلــف وحــدات كــربىحركــات وصــوامت تنــ

                                                           
  .134، ص 1983ة الطبعة األوىل، جدّ  ، ترمجة �سر املّالح،التشكيل الصويت يف اللغة العربيةالعاين، سليمان،  -33

-34 Bertil، Malmberg، ،193-191، ص 1984ترمجة عبد الصبور شاهني، القاهرة  علم األصوات.  

35- Carl ، Brockelman،  74،ص 1977الر�ض ،، ترمجة رمضان عبد التواباللغات السامّية. 

 .V ،145، ، لسان العربابن منظور -36
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 ""Syllableوالوحـــدة الــيت تلـــي األصـــوات البســيطة هـــي املقطـــع  ،الوحــدة الـــدنيا يف بنــاء اللغـــة

 .37"ن أهّم الوحدات اللغويّة وهي م

متتابعـة مـن  سلسـلةللة من اجلمـل أو لفظـاً مـن األلفـاظ هـو إصـدار أّن إصدار مجُ  يرى كانتينو

 نفتــــاح واالنغــــالق يف جهــــازطــــق �ــــا القيــــام بطائفــــة مــــن عمليــــات االيتطلــــب النّ  ،"األصــــوات

 سـواء أكـان -ت وأّن الفرتة الفاصلة بني عمليتني من عمليات غلـق جهـاز التصـوي ،التصويت

مــن  ،ةعريــف يوّصــف املقطــع بدقّــوهــذا التّ .38"هــي الــيت متثــل املقطــع  -الغلــق كــامًال أو جزئّيــاً 

  أقّلهـا صـامت وحركتـه  ،هو وحـدة صـوتّية مؤلفـة مـن فونيمـاتفاملقطع  ،حيث املاهّية والكيفّية

يتكــّون  )قِ (كفعــل األمــر   ،وحــده كلمــة مســتقلةل شــكّ يكــون جــزءاً مــن الكلمــة أو يُ ) ص ح(

 ).ص ح(من مقطع واحد 

" ،بيـَد أنّـه يف كـّل اللغـات مؤلـف مـن صـامت وصـائت ،لغة نظامها املقطعي اخلاص �ا ولكلّ 

ألّن املقطـــع  ،م الوحـــدات الصـــوتّية الفونولوجّيـــةوميثـــل املقطـــع درجـــة أعلـــى مـــن الفـــونيم يف ُســـلّ 

مــن هــذه الوجهــة شــكل مــن واملقطــع  ،حبســب كــّل لغــة مكــّون مــن فونيمــات مرتبــة ترتيبــاً معّينــاً 

 .39"أشكال جتمع الفونيمات وتوزعها يف الكالم بني صامت وصائت 

هـــا يف فهـــم ودور  ،تيةة تقســـيم الكلمـــات إىل مقـــاطع صـــو إىل أمهيّـــ Vendryesويشـــري فتـــدريس 

ـــــه يُقـــــّر �ن تعريـــــف املقطـــــع أمـــــر صـــــعب  ،املنطـــــوق وتســـــجيله كتابـــــة   يطعـــــقاملالتقســـــيم فلكّن

 ،يبــدأ بكتابـة مجلــة مسعهـا أو نطقهــاالـذي يـّود أْن "ذهـن القــارئ ر إىل يتبــادأّول مـا  للكلمـات

وحنــــن نعــــرف مقــــدار املشــــكلة الــــيت يعانيهــــا أشــــخاص غــــري مثقفــــني لفصــــل الكلمــــات فصــــالً 

 ...،دقة حدسهم يف التقسيم إىل مقاطع وعلى العكس من ذلك نعرف مقدار ،صحيحاً 

                                                           
 .79، ص 2004بعة األوىل، عمان ط، الأثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة ،الشايب، فوزي -37

38- Jan Cantineau ،191، صدروس يف أصوات العربية.  

 .154، ص 2008، الطبعة الثالثة، دمشق تمبادئ اللسانياقدور، أمحد،  -39
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يمـــات ال تُنطـــق بشـــكل منفصـــل عـــن فالفون  .40"ومـــع ذلـــك فـــإّن تعريـــف املقطـــع أمـــر عســـري 

وكيفية انتظامها يف مقاطع يعتمـد علـى املقطـع  ،تنطق على شكل جتمعاتبل  البنية املقطعّية،

  ، كما يؤكد الدكتور عبد اجلليل.ةوتشكيالته الصوتيّ 

وإىل هـذا  ة املقطـع يف التشـكيل اللغـويّ اللغويني العـرب القـدامى أدركـوا أمهيّـ نذكر أنّ  والبُّد أنْ 

قطيــع واجلــوهر الــذي يقــوم بــه التّ  ،والصــوت آلــة اللفــظ":قــائالً  )م868 /ه255(ار اجلــاحظ أشــ

إالّ بظهــور  ويوجــد بــه التــأليف ولــن تكــون حركــات اللســان لفظــاً وال كالمــاً مــوزو�ً وال منثــوراً 

  .41"وال تكون احلروف كالماً إالّ �لتقطيع  ،الصوت

 عربية  أنواع املقاطع يف اللغة ال 3.2.5.1        

املقطــع يف  ف أنــواعَ جيــب أْن نتعــرّ  ،قطــع وأمهيتــه يف التشــكيل اللغــويّ بعــد أن ذكــر� مفهــوم امل

عــن ســؤال  اجلــزري  أجــاب ابــنوقــد  ،وأنواعــه ،لنــتمكن مــن حتديــد مواضــع الّنــرب ،اللغــة العربيــة

مـن حـرف سـاكن وحـرف  ،من أربعة أشياء ائتالفه ":من احلروف؟ فقال الكالمكيف يتآلف 

فاملتحرك أكثـر  ،ومتحرك ،حرف ساكن ،وذلك يرجع إىل شيئني ،من حركة وسكون ،كمتحر 

وال أن تصــل ســاكن  ،وال جيــوز أن تبتــدئ بســاكن ،بــه ألنــك ال تبتــدئ إّال  ،يف كــالم العــرب

تتصـــل أربعـــة  وقـــد ،لوقـــفوالثـــاين ســـاكن ل ،أْن يكـــون األّول حـــرف مـــّد أو لـــني إالّ  ،بســـاكن

هــــــذا الكـــــالم إشــــــارات إىل طريقـــــة تكــــــوين الكلمــــــات  ويف  .42"حـــــروف متحركــــــة ببعضـــــها 

 .من األصوات، فاحلرف املتحرك والساكن مها نواة التشكيل املقطعيومقاطعها 

وكـّل حـرف غـري : " يقـول ،تفصيالً دقيقاً  مبّيناً أنواعهاأّما الفارايب فقد فّصل يف أمر املقاطع  

ري، والعـــرب يســـمونه احلـــرف لقصـــفإنّـــه ُيســـمى املقطـــع ا ،همصـــوت أتبـــع مبصـــوت قصـــري قُـــرن بـــ

ـــه وكـــ ،م يســـمون املصـــو�ت القصـــرية حركـــاتمـــن ِقبـــل أّ�ـــ ،املتحـــرك ّل حـــرف مصـــّوت قُـــرن ب

                                                           
40- Joseph ،Vendryes، "  ،86، ص 2014، 887، العدد سلسلة مرياث الرتمجةاللغة"، ترمجة عبد احلميد الدواخلي. 

  .I ،78، 2008ة، القاهرة حتقيق عبد السالم هارون، الطبعة السابع البيان والتبني،اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر،   -41

، والتبني وكتاب احليوان كتاب البيانمن أهل البصرة، أحد شيوخ املعتزلة، له  واجلاحظ هو عمرو بن حبر ،عامل ومفكر،

  .  II ،228 ،الوعاةبغية  ، السيوطي،، وقد جاوز التسعني من عمره، ينظره255،سنة مات

  .199، ص التمهيد يف علم التجويدابن اجلزري،  -42
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فـــإّن  ،وكـــّل حـــرف متحـــرك أتبـــع حبـــرف ســـاكن ،فـــإّ� نســـميه املقطـــع الطويـــل ،مصـــوت طويـــل

  : ة هيد الفارايب أنواع املقاطع العربية وجعلها ثالثحدّ  .43"العرب يسّمونه  السبب اخلفيف 

  ).حرف متحرك (والذي يتألف من حرف صامت وحركة قصرية  ،املقطع القصري -1   

     .والذي يتألف من حرف متحرك تليه حركة طويلة ،املقطع الطويل -2   

 .املقطع املؤّلف من حرف متحرك يليه حرف ساكن - 3   

ا الــيت وهــي نفســه ،عربيّــةتشــكل نــواة الكلمــات ال ،اطع الثالثــة الــيت ذكرهــا الفــارايبوهــذه املقــ

 .ومنه ننطلق إىل ذكر أنواع املقاطع العربية عند احملدثني ،ذكرها احملدثون

ّ�ــا مخســة فبعضــهم قــال إ ،نــواع املقــاطع يف اللغــة العربّيــةمل ُجيمــع احملــدثون علــى عــدد حمــدد ألو 

ثــر اآلراء ولكــّن أك ،الســتة وبعضــهم قــال ســتة وبعضــهم قــال أربعــة لكنــه ضــّمنها األنــواع ،أنــواع

 :قالت إن للمقاطع الصوتية مخسة أنواع وهي

الـذي يتـألف ) كتـب(مثالـه الفعـل  ،يتكون من صـامت وحركـة قصـرية ،املقطع القصري -    1

  ) ص ح( يرمز له بـ) حركة قصرية+ صامت (مقطع مكون من  كلّ  ،مقاطع صوتية من ثالثة

 ،قـدْ (وميثلـه  ،صـامت+قصـرية  حركـة+ تكـون مـن صـامت ي ،املقطـع املتوسـط املغلـق -     2

) صــامت+ حركــة قصــرية + صــامت ( خــذ مؤلفــة مــن ) ص ح ص(ويرمــز هلــا بـــ ) ُخــذْ  ،ِمــنْ 

  .وُمسي مغلقاً أو مقفالً ألنّه ينتهي حبرف ساكن

 ،مـا ،وميثلـه  كـل مـن ،)صامت وحركة طويلة ( من يتكون   :املقطع املتوسط املفتوح -     3

وُمسـي ) حركـة طويلـة+ حركـة قصـرية + ص (مـا مؤلفـة مـن )  ص ح ح( ويرمز لـه بــ  ،ذو ،يف

  .مفتوحاً ألنّه ينتهي حبركة طويلة

ويرمـز  ،صـامت+ حركـة طويلـة + ويتكّون من صـامت  ،املقطع الطويل مفرد اإلغالق -    4

 ،مـن املسـلمني) مـني(مثلـه املقطـع و ، من الضـالني) ضال( ميثله املقطع و ) ص ح ح ص(له بـ 

  . هو مشروط حبالة الوقف فقطو ) �بْ (وكلمة

                                                           
  .1075، ص كتاب املوسيقى الكبريالفارايب،  -43
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+ صـامت + حركـة قصـرية + املقطـع الطويـل مـزدوج اإلغـالق ويتكـّون مـن صـامت     5- 

وذلــك يف ) حـّد  ،قـطّ  ،مشـسْ  ،بنـت( وميثلـه كــل مـن  ،)ص ح ص ص(ويرمـز لـه بــ ، صـامت

  .حالة الوقف أيضاً 

اطع ينتهــي حبركــة فهــو مــن هــذه املقــ وكــلّ  ،هــذه هــي اإلمكــا�ت املقطعيّــة يف اللغــة العربيــة"  

ة فاملقــاطع العربّيــ ""Closedمقطــع ينتهــي بصــامت فهــو مغلــق  وكــلّ  ،""Openمقطــع مفتــوح 

  يف وهي األكثر شيوعاً  ،توسطة منها املفتوح ومنها املغلقوامل ،القصرية مفتوحة دائماً 

  ، بل قليلة ةيّ وهي األقل شيوعاً يف العرب ،أّما الطويلة واملديدة فمغلقة أبداً  ،ةاللغة العربيّ 

  . 44"د يف أغلب األحيان حبالة الوقفقيّ ة مُ وورودها يف العربيّ 

حيـث إّن  ،اً مسـتقالً يرى الدكتور سامي عوض أّن النوعني الرابع واخلامس ال يشـكالن مقطعـ

وهـــو أمـــر ال يتحقـــق يف  ،يشـــكل وحـــدة نطقيّـــة منفـــردة بنفســـها أحـــد أهـــم صـــفات املقطـــع أنْ 

) �بْ ( حنـــو كلمـــة ) ص ح ص ص(فـــاملقطع الرابـــع "  حبســـب رأيـــهالنــوعني الرابـــع واخلـــامس  

طـع فالكلمـة الـيت فيهـا املق ،...،وليس من مقطع واحد) اب + � (  :يتألف من مقطعني مها

وال جيـــوز إضـــافة  ،وهـــو مقطـــع كامـــل) �عـــد(و) �رد( وهـــو نفســـه يف ،مـــن النـــوع الثـــاين) �(

 . 45"ليت جعلته مقطعاً ألنّه يفقد بذلك اخلصائص ا ،أصوات أخرى إليه

طـــق �ـــا مجلـــة ال ميكـــن النّ ) �بْ (كلمـــة   إنّ  ،لصـــوابهـــذا الـــرأي هـــو  األقـــرب إىل ا ونـــرى أنّ  

طـق �ـذا وهنـا نلحـظ عنـد النّ ) �(از التصويت عند �ايـة املقطـعبد من انغالق جه واحدة فال

املشـــكلة الـــيت  غـــري أنّ  ،القطـــع حـــدث وتـــاله انفجـــاره عنـــد النطـــق �لبـــاء الـــيت تليـــه املقطـــع أنّ 

ال يــرى وحلــل هــذا اإلشــك ،ّد البــاء الســاكنة مقطعــاً منفــرداً تواجهنــا هنــا هــي أنّنــا ال نســتطيع عــ

، بق بتخامــد حــدث قبــل القطــع وبعــدهُســ) بْ (أّن الصــوت الصــامت  ،الــدكتور ســامي عــوض

  فتكون كلمة ، ة �جتة عن التخامد خالل قطعهاوبذلك تتشكل حركة قصري 
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صــوت األلــف (وهــذا املقطــع اجلديــد مكــّون مــن) اب(و) �(ن مقطعــني مؤلفــة مــ) �بْ (مثــل 

   ).الساكن+عهعند قط

لــــف عــــن ســــابقه �نّــــه مــــزدوج وخيت ،حبالــــة الوقــــف أّمــــا املقطــــع اخلــــامس فهــــو مشــــروط أيضــــاً  

وال ميكن تسكني الصـوت ) " ْمشسْ  ،بْنتْ (كما يف كلميت   ،يتواىل يف �ايته صامتني ،اإلغالق

ألنّنـا  ،ونوقـف النطـق) بـنْ ( تطيع أن نقـول ونسـ ،...،ه مسبوق حبرف ساكنألنّ  ،ري التاءاألخ

  .46" بغلق اجلهاز النطقي نكون قد انتهينا من نطق املقطع بدون التاء

مـــن هـــذا وال ميكـــن تســـكني احلـــرف األخـــري  ،بـــار النـــوع اخلـــامس مقطعـــاً مســـتقالً ال ميكـــن اعت

هـذا الـرأي صـواب  ونـرى أنّ  ،تقـاء السـاكننيعربيّـة تنفـر مـن الوال ،املقطع ألنّـه مسـبوق بسـاكن

لكــن  ،ألمــر الــذي يتحقــق يف النــوع اخلــامسمــن جهــة عــدم القبــول بســاكنني متــواليني وهــو ا

نالحــظ   ،ا �لتســكنيعنــد مـا نقــف عليهـ) نسـتعنيْ ( النـوع الرابــع أمـره خمتلــف؛ ففـي كلمــة مثــل

أّول حــــرفني مــــن يت عنــــد نطــــق عــــدم حــــدوث االنغــــالق يف جهــــاز التصــــو ) عــــني(يف املقطــــع 

ر يعــود إىل خمــارج احلــروف ونــرى أّن األمــ ،طــق املقطــع دفعــة واحــدةلــذلك البُــّد مــن ن ،املقطــع

 .خرىيف حالة الوقف قد ال تقبله كلمة أُ ) �بْ ( فما قبلته كلمة ،وصفا�ا

  مواضع النرب يف اللغة العربية  3.2.6

نــواع املقــاطع الــيت تتكــون الكلمــة د موضــع النّــرب وشــّدته يف الكلمــة املفــردة مــن خــالل أيتحــدّ 

ريقـة العـّد وط ،خرهـا إىل أوهلـاواتفق أكثر احملـدثني أن يُبـدأ بعـّد املقـاطع يف الكلمـة مـن آ ،منها

ومواضـع  ،ن ضـرياً يف العـّد مـن أّول الكلمـةوبعـض احملـدثني ال جيـدو  ،هذه وضعها املستشـرقون

 :الّنرب كما ذكرها الدكتور العاين هي

فــإن املقطــع األول ) ص ح(ألف الكلمــة مــن سلســلة مــن املقــاطع مــن نــوع عنــدما تتــ -1    

تتـألف مــن ثالثـة مقــاطع ) َدَرسَ (كلمــة   ،نـرب بقيّــة املقـاطع أنبــاراً ضـعيفةوت) قــو�ًّ (ينـرب نــرباً أوليّـاً 
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ص ( )دَ (القـوي علـى املقطـع األّول منهـا  فيكـون النّـرب ،ة من النوع األّول املقطـع القصـريصوتيّ 

  )ح

 ،ذا املقطـع يسـتقبل النّـرب األّويلفـإّن هـ ،علـى مقطـع طويـل واحـدعندما حتتـوي الكلمـة  - 2  

تســتقبل النّــرب األّويل علــى املقطــع ) فاعــل(مثــل صــيغة   ،قبل بقيّــة املقــاطع أنبــاراً ضــعيفةوتســت

  ).فا، ص ح ح(األّول 

ل األقــرب فــإّن املقطــع الطويــ ،لكلمــة علــى مقطعــني طــويلني أو أكثــرعنــدما حتتــوي ا - 3    

إىل بدايـــة ويف الغالـــب يســـتقبل املقطـــع األقـــرب ) األّويل(لنهايـــة الكلمـــة يســـتقبل النّـــرب األقـــوى 

بينمـــا  ،الّنـــرب الثـــانوي) ص ح ح(لثـــاين يســـتقبل املقطـــع ا) ُســـهنّ رئي:(مثـــل ،الكلمـــة نـــرباً �نـــو�ًّ 

 ).ص ح ح(يكون الّنرب القوي على املقطع ما قبل األخري 

وهــو حــني تكــون املقــاطع الثالثــة  ،وإْن كــان �دراً  ،ع رابــع للنــرب العــريبوهنــاك موضــ" -4      

ففـي هـذه احلـال يكـون ) حركـةٌ  ،عربـةٌ  ،بلحـةٌ (اليت قبل األخري يف الكلمة من النوع األّول مثـل 

 .47)"ح ،ع ،ب(لرابع حني نعد الكلمة من اآلخر النرب على املقطع ا

 الــيت ُتشــّكل مقطعــاً واحــداً مســتقًال،اللغويّــة  الوحــداتأّمــا حــروف اجلــر وغريهــا مــن   - 5    

  .يقع الّنرب الرئيسي عليها

 ،لى بنية الكلمـة مـن إضـافات وغريهـابل تتغري تبعاً ملا يطرأ ع ،لكّن هذه املواضع ليست �بتة

  .الّنربغري الذي كان عليه سابقاً وهو ما يُعرف �نتقال  ،فيأخذ الّنرب يف الكلمة موضعا

 لنربانتقال ا 3.2.7

هــاء  :مثــل ،ةيّــالســياق االســتعمايل يتطلــب أحيــا�ً بعــض الظــواهر املوقع أنّ " يــرى متــام حســان   

الســكت واإلشــباع وألــف الندبــة وإطــالق القافيــة وغــري ذلــك ممــا �يت تغــري يف موضــع يف البنّيــة 

مواقـع النّـرب  وكـل هـذا التغـري يف البنيـة املقطعيّـة صـاحل ألن يغـري ،ملقطعّية عّما قررته هلا القاعـدةا
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ا يلحــق الكلمــة يتغــري موضــع النّــرب تبعــاً ملــ. 48"يف الكــالم عّمــا كــان عليــه يف الكلمــات املفــردة 

 ،أو الحــق مــن املوضــع الــذي كــان عليــهفينتقــل النّــرب إىل مقطــع سـابق  ،مـن تغــريات وإضــافات

  :ويرى أنيس  وحسان أّن انتقال الّنرب يكون مع حاالت كثرية منها

أّما عند جزم الفعـل  ،)ت(منه الثاين املقطع االّنرب على يقع ) يكتبُ (الفعل  :حالة جزم الفعل

فينقـــل النـــرب إىل املقطـــع ) مل يكتـــبْ (فموضـــع النّـــرب يتغـــري بســـبب التغـــّري احلاصـــل علـــى الفعـــل 

  ).يك(السابق له  

ـــة إســـناد الفعـــل إىل الضـــمائر وذلـــك  ،ضـــمائر النصـــب واجلـــر �لكلمـــة وعنـــد اتصـــال ،يف حال

) كَ (يقــع النّــرب علــى املقطــع األّول منــه ) بَ َتــكَ (الفعــل  ،بتغــري نســيج الكلمــة األصــلّيةشــروط م

) بنـــاكت،كتبتُ (ويف حالـــة إســـناده إىل ضـــمائر الرفـــع يتغـــري موضـــع النـــرب إىل املقطـــع الـــذي يليـــه

، وأّما يف حالة إسناد واو اجلماعة للفعل فإّن موضع الّنرب ال يتغـري ،)تبْ (ويصبح على املقطع 

) مســع (يف حالــة إسـناد الفعـل املاضــي إىل مجاعـة املخاطـب ،ينتقـل النّــرب متجـاوزاً مقطعـني قـدو 

 ).تن(، )مسعنتّ (إىل املقطع الثالث يف) عمس(انتقل الّنرب من املطع األول يف ) مسعُنتّ (

 الّتنغيم   3.3    

  نغيم عند العرب الُقدامىالتّ  3.3.1     

الكــــالم  ،والنّـْغمــــة ،وُحســــن الّصــــوت يف القــــراءة وغريهــــا مــــةجــــرس الكل :النّـْغمــــة :نغــــيم لغــــةً التّ 

 يف والثّقـل احلـّدة أسـباب:" فيقـول الـّنغم يف والثقل احلّدة أسباب الفارايب  ويشرح  .49"احلسن

 احللــوق فــإنّ  املــزامري، مــن املســموعة الــّنغم يف والثّقــل احلــّدة أســباب ذا�ــا هــي اإلنســانّية، الــّنغم

 اهلـواء بسـلوك حيـدث اإلنساين والّتصويت صناعّية، حلوق كأّ�ا واملزامري طبيعّية، مزامري كأّ�ا

 وكـذلك ،...فيهـا يسـلك الـيت األعضـاء سـائر وأجـزاء احللـوق أجـزاء مقعـرات وقرعه احللوق يف

 كـان اهلـواء، تـدفع الـيت للقـّوة أقـرب احللـق مـن جـزءاً  أجزائـه بعـض أو السالك، اهلواء صدم إن
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 ولعـل. 50"  أثقـل كـان لـه الدافعـة القـّوة عـن أبعـده احللـق مـن جـزءاً  صـدم وإنْ  أحـّد، الصوت

 املوســيقى، وعلــم األصــوات علــم بــني الشــديد التقــارب علــى يــدلّ  فإمنــا شــيء علــى دلّ  إن هـذا

 ثقوبـه أحـد علـى ُضـِغط إذا فالنّـاي األصـوات، علـم يف كثرية أمور على ذلك ُجنري أن وميكننا

 عنـه، تنفـر الّنفـوس جيعـل ممـا عنـه الصـادر الصـوت يف تظـاماالن عـدم عنـه ينتج خاطئة، بطريقة

 عـدم إىل فيـؤدي خطـأ، أي فيـه حـدث إن وتنغيمهـا ونربهـا األصـوات بنطق يتعلق ما فكذلك

  .السمع يف أ�ى كان �لف ما وكل منه، والنفور النطق، جودة

يت لنطقيــة األدائيــة الّــفــالّتنغيم عنــده هــو الصــورة ا ،عــن الفــارايب وال يبتعــد ابــن ســينا برأيــه كثــرياً 

يكـون  فيشـبه أنْ "  ،ل انفعال تنبعث منه نغمـة  تناسـبهفك ،تعكس ما جيول يف خاطر املتكلم

ومجيع هذا ُيستعمل عنـد  ،فئة تتبع ضعف الّنفس تواحلاد املخاف ،الثقل واجلهر يتبع الفخامة

وإّمــا ألْن  ،ا يــتكلملّنغمــة أو �نفعاهلــا عنــدمإّمــا ألْن يتصــور اإلنســان خبلــق تلــك ا ،املخاطــب

ويتضـح مـن  . 51" أو رِقّـة وحلمـاً  ،يتشّبه نفـس السـامع مبـا يناسـب تلـك الّنغمـة قسـاوة وغضـباً 

ويف جـذب السـامع  ،مؤثر يف إيضـاح الرسـالة الكالميـة نغيم عنصر داليلالتّ  كالم ابن سينا أنّ 

درجاتــه منــه الّنغمــة  التّنغــيم متبــاين يف وقــد وّضــح ابــن ســينا أنّ  ،التفاعــل مــع تلــك الرســالةإىل 

 .املرتفعة ومنه املنخفضة واملتوسطة

بوصـفه  ،نغـيم ضـمن السـياق اللغـويّ فقـد حتـّدث عـن وظيفـة التّ  )م1002 /ه392(أّما ابن جـين 

قد ُحتذف الصـفة وتـدل  ،يقول يف �ب حذف الصفة ،لفظية حتمل املعىن وحتدد الداللةقرينة 

َر عل :مــن قــوهلم"  :يقــول عليهــا احلــال وكأّمنــا هــذا إّمنــا  ،ليــٌل طويــلٌ  :وهــم يريــدون ،يــه ليــلٌ ِســيـْ

ــا دلّــت احلــال علــى موضــعهاُحــذفت فيــه ا
ّ
وذلــك أنّــك ُحتــس مــن كــالم القائــل لــذلك  ،لصــفة مل

 وكـذلك ،...حنـو ذلـك طويـل أو :والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قولـه والتطريحمن التطريب 

   فتستغين بذلك عن وصفه ،نسان وتفخّمهومتكن الصوت � ،سألناه فوجد�ه إنسا� :تقول

                                                           
 .1066، ص كتاب املوسيقى الكبريالفارايب،  -50

  .189، ص اخلطابة من املنطق، ابن سينا -51
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صـــوات العربيــــة مل يــــذكر ابــــن جــــين رائـــد علــــم األ .52"مسحــــا أو جـــوادا أو حنــــو ذلـــك، بقولـــك

 ،تطويـل ومتكـني للصـوت وتفخـيم وغـريهوذكـر صـفات التّنغـيم مـن ، نغيم أو الّنغمـةتّ مصطلح ال

كـذلك جنـده يف كتابـه ، النحويـةوحدَّد وظيفته  ،التّنغيمه بعبقريّته اللغوية حتدث عن ماهية لكنّ 

ه جهــاز النطــق عنــد شــبّ فيُ  ،قاربــة بــني علــم األصــوات واملوســيقىســر صــناعة اإلعــراب يــذكر امل

فيهـا الزامـر اإلنسان �لناي الذي تصُدر عن خروقه نغمات خمتلفـة حبسـب اجلهـة الـيت يضـغط 

إذا " تلفــة كــذلك جهــاز النطــق عنــد اإلنســان تصــدر عنــه أصــوات خم  ،علــى اخلــروق املنســوقة

وكــــان ســــبب اســــتماعنا هلــــذه  ،ق والفــــم �عتمــــاد علــــى جهــــات خمتلفــــةُقطــــع الصــــوت يف احللــــ

فعلم األصوات لـه تعلّـق ومشـاركة ... ، �ذا التمثيل اإلصابة والتقريبوإمنا أرد�... ،األصوات

مــن  وهــذا يؤكــد مــا ذهــب إليــه الفــارايب. 53"ملــا فيــه مــن صــنعة األصــوات والــّنغم  ،للموســيقى

  .قاربة بني علم املوسيقى وعلم األصواتامل

والتفصــيل يف أعطــى مفهــوم التنغــيم حّقــه مــن الشــرح  فقــد )م1380/ ه780(أّمــا الســمرقندي  

موضحاً أمهية التلوينات الصوتّية يف التمييز بـني معـاين األدوات النحويّـة  ،قصيدته العقد الفريد

   :يقول

  ـْن وعّدالـــــــعْن ولالستفهام مّكـلنفي أو جلحد فصو�ا اْر        ف) ما(إذا "

 الـــــُــــ سه لتفضــــــــــبيٌه مبعناه فقـــــصو�ا والذي مبا        ش اخفض هاويف غيـــر         

 ف وهْل والـــكهمزة االستفهام مع مْن وأْن وإْن       وأفـعل تفـضيل وكـي

                                                           
.  وابن II ،270 -271، 1952، القاهرة ، حتقيق حممـد علي النجاراخلصائصابن جّين، أبو الفتح عثمان بن جّين،  -52

جين حنوي ولغوي أخذ النحو عن األخفش ومن بعده عن أبو علي الفارسي وغريهم، وروى عن ثعلب واملربد، وكان بصرّي 

، وغريها، استوطن دار السالم ودرس املقصور واملمدود، معاللُّ  تصانيف البديعة، صنف كتابحب الاملذهب يف النحو، صا

 ،أنباه النحاةلى نباه الرواة عإ ، القفطي، مجال الدين،ينظر ه.392 ،�ا العلم إىل أن مات، وكانت وفاته ببغداد سنة

  . 337- 336، ص 1986القاهرة حتقيق عبد السالم هارون، 

 ،الطبعة األوىل، حتقيق حممـد حسن إمساعيل و أمحد رشدي شحاتة، سّر صناعة اإلعرابّين، أبو عثمان بن جّين، ابن ج -53

  .I ،22 -21، 2000بريوت 
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ا ُحفــض وإذ ،يٌعلــم أ�ــا �فيــة" مــا" وبرفــع الصــوت بـــ) مــا قلــت(مثــال ذلــك : قــال يف الشــرح 

  وهذه عادة جارية يف ،بني بني يُعلم أّ�ا استفهامّية وإذا ُجعلت ،الصوت يُعلم أّ�ا خربيّة

   .54"مجيع الكالم ومجيع األلسن

نغـيم أو التّ  ونفهـم مـن كـالم السـمرقندي أنّ  ،فكـر لغـوي عميـق وهذا شرح دقيق جداً ينم على

رائن اللفظيّــة الدالــة علــى أحــد القــألنّــه عامــل مــؤثر يف داللــة الســياق التلــوين يف األداء الصــويت 

  .وأنّه عادة لغوية متداخلة مع النسيج اللغوي العام يف أي حدث كالمي ويف أيّة لغة ،املعىن

 التنغيم عند علماء التجويد والقراءات 3.3.2

 نغـــيم أحـــدالتّ  ألنّ  ،الكـــرميلتّنغـــيم يف قـــراءة القـــرآن اهـــتم علمـــاء القـــراءات والتجويـــد الُقـــدامى �

قـال  ،و بوصـفه أحـد مسـات مجاليـات األداء ،ل على املعىنالذي  يد ،عناصر السياق اللفظي

وأْن  ،تفخيم ألفاظه واإل�نـة عـن حروفـه وكمال ترتيله". 55"ورّتل القرآن ترتيال ": هللا عّز وجل

 ،قرأ القرآن بكمـال الرتتيـلفمن أراد أن ي...،فس والّنفس حّىت يرجع إليه نفسهيسكت بني النّ 

وإْن كان يقرأ لفظ تعظيم لفـظ  ،فإن كان يقرأ �ديداً لفظ به لفظ املتهدد ،فليقرأه على منازله

ودوره يف  رآنيُبـــــني أمهّيـــــة التنغـــــيم يف القـــــ )م1392/ه745( فالزركشـــــيّ  .56"عظـــــيم بـــــه علـــــى التّ 

اللفــظ  الّنغمــة املناســبة هليئــةمــن خــالل القــارئ األلفــاظ  ويــرى أْن يتمثــل ،اإلفصــاح عــن املعــاين

  .         حّىت تتم شروط القراءة السليمة

                                                           
وهذا النص مأخوذ من  .488، ص 2004األوىل، عمان  بعةطال، املدخل إىل علم األصوات العربية ،قّدوريغامن احلََمد،   -54

" للسمرقندي، وهو حممـد بن حممود مشس الدين، مسرقندي األصل، مهذاين د يف شرح العقد الفريدروح املري"خمطوط بعنوان

طبقات  غاية النهاية يف. ينظر، ابن اجلزري،  التجريد يف التجويداملولد، بغدادي الدار، إمام �رع جمود مؤلف، له كتاب 

  .II ،216 ،2006، بريوتBergstrasser،G حتقيق ،القراء

  .3/73زمل ملا  -55

القاهرة ، حتقيق حمـمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، الربهان يف علوم القرآنالّزركشّي، بدر الدين حممـد بن عبد هللا،  -56

، أخذ عن الشيخني مجال الدين اإلسنوي وسراج ه745،. والزركشي هو بدر الدين املصري، ولد سنة450ص ،1984

إىل شهاب الدين األذرعي، مسع احلديث بدمشق وغريها، كان فقيها أصوليا أديبا، وكان  الدين البلقيين، رحل إىل حلب

 ، ابن قاضي شهبة، تقي الدين،ه. ينظر794 ،، تويف سنةشرح املنهج اإلسنويمنقطعا إىل االشتغال �لعلم، من تصانيفه 

  .III ،176 ،ه1407، حتقيق احلافظ عبد العليم خان، بريوت طبقات الشافعية
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وحتّدت السـيوطي عـن أمهيّـة الّتنغـيم  ،نغيم قرينة تدل على املعىنوقد رأى علماء التجويد أّن التّ 

ـــد العـــرب"  ،املتمثـــل يف مـــّد املبالغـــة يف الّنفـــي ـــه مـــّد ...، وهـــو ســـبب معنـــوي مقصـــود عن ومن

وإّمنا ُمسّي مّد املبالغة ألنّه طلب للمبالغة يف )، 35 الصافات(]ال إله إّال اّ�  [الّتعظيم يف حنو 

ــة ســوى هللا ســبحانه،  ،نــد العــرب ألّ�ــا متــّد عنــد الــدعاءوهــذا مــذهب معــروف ع... نفــي إهلّي

نغــيم يف القــرآن  ة التّ أمهيّــ فالســيوطي أكــدّ  .57"وعنــد املبالغــة يف نفــي الشــيء، وعنــد االســتغاثة

 وبـــّني احلـــاالت الـــيت ،حمـــض أداة تزينّيـــة يف القـــراءةولـــيس  ،ل علـــى املعـــىن املـــرادرينـــة تـــدّ ونـــه قك

 .ا عادة مستعملة عند العرب يف األداء الصويتوأشار أ�ّ  ،يالزمها مّد املبالغة يف الكالم

يف  ،يقول صـاحب املـدارك: " قال ،لفظية يف الّنحو قرينةبوصفه نغيم وذكر املرعشّي  أمهّية التّ 

" قــال"علــى بعضــهم يســكت : قــال "66فيوســ" "مــا نقــول وكيــلقــال هللا علــى  ":قولــه تعــاىل

فـاألوىل أن  ،وذا ال جيـوز ،غـري أّن السـكت يفصـل بـني القـول واملقـول ،ألّن املعىن قال يعقوب

 الّنســفييشــرح املرعشــي قــول  .58"يُفــّرق بينهمــا �لصــوت فُيقصــر بقــوة الّنغمــة اســم هللا تعــاىل

معنــاه ُمينــع اســم هللا أْن يكــون فــاعال لقــال بقــوة الّنغمــة فــُيعلم أنّــه لــيس " فُيقصــر"قولــه  :فيقــول

  .بفاعل لقال

ومتثّـــل  ،هــا مــن حيـــث بيــان خمارجهــا وصــفا�ااجلــزري ضــرورة إعطـــاء احلــروف حقّ  ابــن وأكــدّ  

 :اليت خصها بشرح أحكام الّتجويد يقول يف قصيدته ،معانيها يف األداء

  احلروف حّقها             من صـفة هلا ومـــستحّقها وهـو إعطاء           

  فـــظ يف نــظريه كمثله ـــــله              واللّ ـــــــــــــــــــورّد كّل واحـــد ألصــ           

واللفــظ يف :( قولــه ،ل واحــد مــن احلــروف ملخرجــه األصــليّ أي إرجــاع كــ) ردّ :" (وقــال الشــارح

نـا خنـالف  أنّ إّال . 59"كالنطق به أوّل مـرة -إذا تكرر  -هذا احلرف  أي النطق يف نظري) نظريه

                                                           
   .620، صاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  -57

  .285، ص جهد املقلاملرعشي،  -58

، شرح حممـود حممـد عبد املنعم العبد، الطبعة األوىل، القاهرة الروضة الندية يف شرح اجلزريةابن اجلزري، أبو اخلري حممـد ،  -59

  .47، ص 2001
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واللفــظ يف نظــريه  (:املــراد مــن قــول اجلــزري فــال يُعقــل أنّ  ،رأي الشــارح ونــرى فيــه غــري مــا رأى

ألّن بعـض احلـروف  ،اليت نُطـق �ـا أوّل مـرة أنّه إذا تكرر احلرف ينطق �لصورة نفسها) كمثله

األوىل )  بســم هللا ،هللا أكــرب(رت حروفــاً أخــرى فُرتقــق أو تُفّخــم مثــل يتغــري النطــق �ــا إذا جــاو 

والذي نود اإلشارة إليه أن اجلزري أراد بعبارته تنغيم الكلمات والتلـوين  ،مفخمة والثانية مرققة

  .الصويت فيها تبعاً ملعانيها وملا حتمله من انفعاالت نفسّية

والسـيما يف  ،ة السـماعوتشـويق الّنفـوس إىل لـذّ  ،ءيفة مجالية تتمثل يف ُحسـن األداوللتنغيم وظ

 تنتـاب القـارئ حـني فالتنوعـات الصـوتّية إّمنـا هـي صـورة لالنفعـاالت الـيت ،كـرميتالوة القـرآن ال

 ،يف الـّنفس وجتليـه �ألداء احلسـن وتعكس مدى التواصل الروحي بني وقع املعىن ،قراءة القرآن

وبّينوا وظائفه يف بيـان  ،وحتدثوا عن أمهيته يف القراءة ،ده عليه علماء القراءات والتجويالذي نبّ 

مـن خـالل  اللغويون العرب القـدامى عـن التّنغـيم ، وقد عّرب املعىن ويف الّنحو أيضاً كقرينة لفظية

مما جيعلنا نعيد النظر فيما ذهب إليه  ،وبّينوا وظيفته يف السياق اللغوي ،أبعاد النفسية واللغوية

وهــو ادعــاء �طــل يــنم عــن عــدم التمحــيص يف  ،تنغــيم يف مؤلفــات الُقــدامىوجــود الاملنكــرون ل

  .تلك املؤلفات

  التنغيم عند اللغويني احملدثني 3.3.3

إالّ أّ�ــا تكــاد تــدور يف فلــك ، Intonation" "تعــددت آراء احملــدثني يف حتديــد مفهــوم التنغــيم

عبـارة عـن تتـابع  :دثني هونغيم يف اصطالح احملالتّ  ،واحد مع وجود اختالفات ليست جوهرية

نغـــيم قمـــة أّن التّ احملـــدثون ويـــرى  ،اإليقاعـــات يف حـــدث كالمـــي معـــّني  الّنغمـــات املوســـيقّية أو

ـــة  ـــه وقـــد صـــّنفها بعضـــهم فونيمـــات الثانوي  Secondary"الظـــواهر الـــيت تكســـو املنطـــوق كّل

phonemes"  أوفونيمـات فـوق الرتكيبيـة أو فـوق القْطعيّـة"Supra segmental phonemes 

اختلفـت وجهـات الّنظـر ومهمـا " Prosodic features" ،وحسـبها آخـرون ظـواهر تطريزيّـة ،"

وتتخلـل  ،أمجعـهاجلامعـة الـيت تلـف املنطـوق نغـيم هـو اخلاصـة الصـوتّية يـزال التّ  فمـا ،يف الّتسمية
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وفقــاً وتكســبه تلوينـاً موســيقّياً معّينــاً حسـب مبنــاه وحســب مقاصـده التعبرييّــة  ،عناصـره املكّونــة

  .لسياق احلال أو املقام

 Intonations"أو التنوعات الّتنغيمّية  "Intonations"ويذهب خمتار عمر إىل أّن التنغيمات 

tones  ""لـى مجلـة كاملـة أو أجـزاء هي تتابعات مطردة من خمتلف أنواع الدرجات الصـوتّية ع

ومعظـم اللغـات  ،املنعزلـةوهو وصف للُجمل وأجزاء اجلُمل ولـيس للكلمـات املختلفـة  ،متتابعة

ميكــن أْن ُتســـّمى لغـــات تنغيميّــة ألّ�ـــا تســـتخدم الّتنوعـــات املوســيقّية يف الكـــالم بطريقـــة متيزيّـــة 

نوع ُيسـّمى  ""Voice-Pitchوهناك نوعان من اختالف درجة الصوت  ،...تُفّرق بني املعاين

ميز علـى مسـتوى الكلمـة وهنا تقوم درجات الصوت املختلفة بدورها امل �toneلّنغمة أوالتون 

وهنـا تقـوم درجـات الصـوت  ،Intonation""ولذا ٌتسّمى تو�ت الكلمة ونوع ُيسّمى �لتنغيم 

   .60"املختلفة بدورها املميز على مستوى اجلملة أو العبارة أو جمموعة الكلمات

�ـا تنغـيم  فأّمـا الّنغمـة فُيقصـد" وبعضهم يُفّرق بينهما  ،ّنغمة هي اللحن عند بعض احملدثنيوال

وأّمـا  ،ا صـاعدة أو هابطـة أو مسـتويةفتوصف ��ّ  ،واحد يف عموم ا�موعة الكالمّيةاملقطع ال

ـــةاللحـــن فهـــو جمموعـــة النغمـــات يف ا�و  ويقـــرتب  ،أي الرتتيـــب األفقـــي للنغمـــات ،عـــة الكالمّي

  . 61"بذلك معىن اللحن من داللة التنغيم 

يؤدي  ،درجات املوسيقّية للكالم املنطوقتنوع يف ال نغيم هوذهبت اآلراء السابقة إىل أّن التّ 

قد ) نعم( مثل كلمة ،ع للسياقوالتنغيم ظاهرة صوتّية ختض ،ويفّرق بني املعاين دوراً متييز�ً 

ي وهي مرتبطة بسياق كالم ،رية أو غريها تبعاً لقصد املتكلمحتمل داللة التأكيد أو السخ

رتبط �رتفاع واخنفاض الصوت يف أثناء نطق وهذا م ،معني هو الذي أكسبها معىن معني

، مثالً إذا قلت: ال أريد الذهاب، ميكن أْن �خذ معنيني خمتلفني حبسب األداء الكالم

  الصويت والّتنغيم، األول النفي ملضمون اجلملة، والثاين التأكيد هلا.

                                                           
  .226- 230، ص دراسة الصوت اللغويتار عمر، خم -60

 .243، ص املدخل إىل علم األصوات العربيةغامن قدوري احلمد،  -61
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  أنواع التنغيم  3.3.4

ايل الــذي يقـوم بــه املـتكلم، مــن غضــب تتنـوع درجــة الّنغمـات يف الكــالم، تبعـا للموقــف االنفعـ

أو فرح أو هدوء، أو غـريه، وتبعـاً ملقاصـد املـتكلم، مـن سـؤال أو تعجـب أو اسـتهزاء أو إخبـار 

أو غريهـــا، فلكـــل منهـــا درجـــة معينـــة يف الصـــوت تصـــاحبها وتعـــرب عنهـــا، والّنغمـــة مـــن حيـــث 

الّنغمـــة "، Normal"  الّنغمـــة العاديـــة  أو املتوســـطة"، "Low الّنغمـــة املنخفضـــة :الدرجـــة هـــي

  "."High extraالّنغمة العالية جدا  ،Highالعالية 

تعلـو  فدرجـة الّنغمـة ، لعلـو راجـع إىل عـدد ذبـذ�ت الصـوتإّن وصف الّنغمـات �الخنفـاض وا

وللّنغمـة مـن حيـث  ،وتنخفض كلما اخنفض عدد الذبذ�ت ،كّلما زاد عدد ذبذ�ت الصوت

 :ها أنواعالثبات أو التغري يف صعودها وهبوط

  .إذا كانت �بتة ،الّنغمة املستوية  -1    

  .إذا اّجتهت ُصُعوداً  ،الّنغمة الصاعدة - 2   

  . إذا اّجتهت نزوالً ، الّنغمة اهلابطة - 3      

 .إذا صعدت مثّ هبطت ،الّنغمة الصاعدة اهلابطة -4    

  . إذا هبطت مثّ صعدت ،اهلابطة الصاعدة الّنغمة - 5    

أّمــا االســتواء أو الثبــات فيكــون مــع الّنــرب أو مــن  ،ّد أْن يصــاحب الّنــربواهلبــوط البــالصــعود "  

نغـيم دون نـرب للمقطـع األخـري تّ الألنّـه ال حيـدث   ويرتبط التنغيم �لنـرب ارتباطـاً وثيقـاً  .62"دونه 

مــن اجلملــة الــيت تقــع ضــمنها الكلمــة والنّــرب املقصــود هــو النــرب املوســيقي الــذي يظهــر مبســاعدة 

رب فهـو النّـ ،عض أجزاء اجلملة مبساعدة الّنغمةربج �نّه إذا ّمت إبراز بغمة أو كما يعرب عنه مامللنّ ا

والّنغمـة هـي الــيت  Accent intonation" "أو نـرب الّتنغـيم   "Accent musicale"املوسـيقي

  .وهي اليت �م اللغوي، حتمل املعىن

  

                                                           
  .176، ص مبادئ اللسانياتأمحد قدور،  -62



 

49 
 

  

 

ية اللغويّة ملعّلم اللغة العربّية يف الكفاأمهّية الّنرب والّتنغيم  3.      4

 للناطقني بغريها وأثرها يف تعليم اللغة 

لكــن إدراك تلــك القــرائن قــد يكــون  ،وي مــن القــرائن الــيت توضــح املعــاينال خيلــو الســياق اللغــ

للكلمــات  نينغــيم املناســبرب والتّ النّــغــري ومــن  ،علــى مــتعلم اللغــة مــن غــري أبنائهــا صــعباً وشــاقاً 

إالّ بعــــد اجتيــــاز  ،ةكــــن ملــــتعلم اللغـــة إدراك كثــــري مــــن العالقــــات يف البُـــىن اللغويـّـــال ميُ  ،واجلمـــل

األمثـــل لكثـــري مـــن  احلـــلّ  مهـــا نغـــيمرب والتّ ورمبـــا يكـــون الّنـــ ،مـــة يف مســـتو�ت تعّلمـــهمراحـــل متقدّ 

ــــيت يعانيهــــا متعلمــــو اللغــــة ســــواء يف النّ  املظهــــر " طــــق أم يف الفهــــم والســــيما أّن املشــــكالت ال

ل مـا فهـو أوّ  ،عنـد األفـراد اد يكون أوضح مظهر للعادات اللغويّة وأكثرها رسـوخاً يك ،الصويت

ـــــا حـــــني نريـــــد تعلـــــم لغـــــة مـــــن اللغـــــاتيســـــرتعي أمسا ـــــده يف  وهـــــو ،عن آخـــــر مـــــا نســـــتطيع تقلي

  .intonation "63"رب وموسيقى الكالمويتضمن املظهر الصويت النّ ...،تعلمها

هـي اكتسـاب العـادات الصـوتية يف اللغـة اجلديـدة ربج أّن أهم خطـوة يف تعلـم لغـة مـا ويرى مامل

مــن يريــد تعّلــم لغــة مــا عليــه أن يكتســب الســيطرة علــى : " ســواء يف النطــق أم يف األداء يقــول

وجيب أال يستمر يف استخدام العادات اخلاصة بلغتـه  ،ديدةعدد كبري من العادات النطقّية اجل

م اللغـــة فكثـــرياً مـــا يقـــوم مـــتعلّ  .64" والتّنغـــيمفـــإّن اللغـــة نظـــام كامـــل مبـــا يف ذلـــك الّنـــرب ،...األم

وهـــذا  ،والســـيما يف مراحـــل الـــتعلم األوىل طـــق علـــى اللغـــة الـــيت يتعلمهـــا�ســـقاط عاداتـــه يف النّ 

م يف أخطـاء نغيم كثرياً مـا يوقـع املـتعلّ قل يف العادات النطقّية على مستوى األداء يف الّنرب والتّ النّ 

  .يف آٍن واحد تؤدي إىل عدم وضوح اللفظ واملعىن

                                                           
  .148، ص األصوات اللغويّةإبراهيم أنيس،  -63

64-Malmberg   Bertil ، 270ص األصوات،  علم.  
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، نغيم املناسبة عند احلديثم اجليد هو الذي يعرف طريقة  التّ أّن املتعلّ " ويرى رشدي طعيمة  

و حيقـــق بينـــه وبـــني الســـامعني أقصـــى ، فيتلــون أداؤه الصـــويت �لشـــكل الـــذي ينقـــل املعـــىن املـــراد

  .قّدم للمتعلمنيفالّنرب والتّنغيم عنصران أساسيان يف أّي حمتوى لغوّي يُ . 65"درجات االتصال 

 يكـون متمـثالً  البُـّد أنْ  ،م اللغويّـةرس الصـويت اهلـام يف بنـاء كفايـة املـتعلّ هذا اجلانب من الدّ  إنّ 

الـــذي  واملثـــري ،لدراســـةألنّـــه مصـــدر املعرفـــة األول للمتعلمـــني يف ُحجـــرة ا ،يف كفايـــة املعلـــم أوالً 

وهـــذا األمـــر هـــو  ،طـــق واألداءلنّ والنمـــوذج الـــذي يُقتـــدى بـــه يف ا ،ُحيـــدث اســـتجا��م النطقّيـــة

يف تطـــوير  ان ُيســهم نامعرفيـــ نلغــو�ألّ�مــا عنصـــران ح أمهيّــة النّـــرب والّتنغــيم الــذي جيعلنــا نوّضـــ

 .والتطبيقيّ  م اللغة جبانبيها اللغويّ كفاية معلّ 

  مفهوم الكفاية اللغوية ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها 4.1.3

فالكفاية لغو�ً تعرب عـن القيـام بعمـل   .66"إذا قام �ألمر ،فايةً ك  ،يكفي ،كفى" :الكفاية لغة

  .ما على أّمت وجه

ــاً " ا اصــطالحاً فهــي أّمــ وأْن يــؤدي الفــرد أفضــل أداء  خاصــّية الــتمكن مــن أداء عمــل مــا علمّي

 .67"ودرجــة الكفايــة مؤشــر يوضــح اخلــربة واملهــارة عنــد أداء عمــل مــا  ،ممكــن قــدر اســتطاعته

هــذه  والقــدرة علــى توظيــف املعرفــة الدقيقــة جبوانــب موضــوع مــاهــا العــام تعــين فالكفايــة مبفهوم

مــع اســتعمال األدوات العلميــة الــيت متكــن مــن نقــل هــذه الكفايــة  ،املعرفــة يف مكا�ــا الصــحيح

 .لآلخرين و�صيلها لديهم

مـي القدرة على تعبئة جمموعة مندجمة مـن املـوارد �ـدف حـل مشـكلة تنت" وعّرفها التومي ��ا 

 ،ات واخلــربات والســلوكياتفالكفايــة تشــتمل علــى املعــارف واملهــار  .68"إىل عائلــة الوضــعيات

                                                           
  .227، ص املهارات اللغويةرشدي طعيمة،  -65

، مادة كفى " كفى مؤنته كفاية، وكفاه الشيء، خمتار الصحاح للرازي. وجاء يف XVI،225، ، لسان العربابن منظور -66

  .271ص  خمتار الصحاحواكتفى به " ينظر الرازي، 

  .177، ص 2007القاهرة  التدريس املصغر ومهاراته،أبوزيد، عادل حسني، وآخرون،  -67

        .7، ص2008،ا�تمنهجية التدريس وفق املقاربة �لكفومي، عبد الّرمحن، التُّ  -68
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ضـــمن أطـــر  ،كانـــت  وضـــع الــيت مـــن شـــأ�ا التغلـــب علــى العوائـــق الـــيت حتُـــّد مـــن التطــور يف أيّ 

  .منهجية حمددة وُمعَدة من قبل

ومــا  ،والفنــون وغريهــاالعلــوم واملعــارف  للكفايــة أنــواع تنــدرج حبســب ا�ــاالت الــيت تُــؤدى �ــا

وقــد تنــاول  ،كفايــة اللغويــة والكفايــة األدائيــةيــدخل يف إطــار حبثنــا هــذا هــو الكفايــة اللغويــة وال

بعضــها   ،ديــد ماهيتهــا مــن وجهـات نظــر عديــدةالعلمـاء واملؤلفــون موضــوع الكفايــة اللغويـة وحت

وأما يف  ،خصيةوالكثري منها اكتفى بوجهة نظر ش ،على دراسات وأحباث دقيقة كان مستنداً 

ا�مل فإّن احلديث عـن الكفايـة اللغويّـة كـان منصـباً علـى كفايـة املـتعلم أكثـر مـن الرتكيـز علـى  

 .كفاية املعلم

  Competence language الكفاية اللغوية 4.1.1.3 

املعرفة الضمنّية بقواعد اللغة اليت تتيح لإلنسان بناء وتكوين اجلمل  ":عرفها ميشال زكر� ��ا

وهي جتسد العملية اآللّية اليت يؤديها متكلم اللغـة �ـدف صـياغة اجلمـل وذلـك طبقـاً ، لغتهيف 

 .ملنظومة القواعد الضمنية اليت تقرن بني املعاين واألصوات اللغويّـة

شــخص يف اســتخدامه اللغــة أ�ــا مهــارة ال  Richards & Plalattوعرّفهــا ريتشــارد وبــالت  

املهـارة الـيت يـتمكن �ـا الشـخص مـن اسـتخدام اللغـة مثـل وهـي تشـري إىل درجـة  ،بغرض حمدد

التعــــريفني  إنّ  .69"إتقانــــه القواعــــد النحويــــة أو القــــراءة أو الكتابــــة أو التحــــدث أو فهــــم للغــــة

لغـــة جييـــد اســـتخدام أنظمتهـــا الســـابقني يتنـــاوالن تعريـــف الكفايـــة اللغويـــة لـــدى أي متحـــدث ل

ما إذا كانــت تلــك اللغــة لغتــه للغــة والســي وهــذا املفهــوم عــام ينطبــق علــى أي متحــدث ،مبهــارة

وينطبق على من أتقن لغة �نية وكانت لديه القـدرة علـى إنتـاج الكـالم وفهمـه والتواصـل  ،األم

فالكفايـة اللغويـة هنـا أشـبه �لقالـب املطـاطي الـذي  ،دون اخلروج عـن أنظمتهـامن خالهلا من 

متجـــاوزاً  والـــذي يُعـــىن �لكـــلّ  حـــدثحيـــا�ً حبســـب ثقافـــة وخـــربة املتيضـــيق أحيـــا�ً أو يتســـع أ

                                                           
  .61-62، ص 2008، الطبعة األوىل، القاهرة مهارات ما وراء املعرفة وعالقتها �لكفاءة اللغويةبدران، عبد املنعم أمحد،  -69
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�عتبــار حتقيقــه هلــدف اللغــة وهــو التواصــل والتحــدث  �للغــة مــن دون  ،التعنيــهتفاصــيله الــيت 

  . اخلروج عن نسيجها العام

صــيل يف كــل هــي قــدرة ومعرفــة تُعــىن �دق التفا ،أّمــا كفايــة معلــم اللغــة فهــي شــيء آخــر متامــاً 

الـــذي حتـــّدث عـــن  Chomsky .Nه تشومســـكي وهـــو مـــا أكـــد ،نظـــام مـــن النســـيج اللغـــوي

فالكفايـة  ،وفـّرق بـني الكفايـة العامـة والكفايـة اخلاصـة ،ملقدرة اللغوية وعىن �ا الكفايةمفهوم ا

وملعرفــة الكفايــة اللغويــة مبفهومهــا اخلــاص .) القــدرة علــى الــتكلم والفهــم:( مبفهومهــا العــام هــي

ال نعــين أنّــه يعــرف قائمــة ال�ائيــة مــن  عنــدما نــتكلم عــن شــخص بوصــفه عارفــاً للغــة: " يقــول

رف قائمـــة مـــن أو يعـــ، األزواج املؤلفـــة مـــن األصـــوات ومـــا يقا�ـــا مـــن املعـــاين متصـــورة صـــدقياً 

أْن يعـرف الشـخص مـا جيعـل الصـوت  -�ألحـرى  -بل ما نعنيـه   ،األحداث وصور السلوك

ــا مــا جيعلهمــا  ،مــا جيعلهمــا يتحــدان معــاً  ،واملعــىن يــرتبط أحــدمها �آلخــر بطريقــة حمــددة أو ُرّمب

    .70" حتديداً لسـمات وظيفة ما

فالكفايــة العامــة أساســها فطــري موجــود  يولــد اإلنســان وهــو مــزود �ــا كمــا يــرى تشومســكي 

إّن حمــــض الكــــالم  ،وتــــؤدي البيئــــة احمليطــــة �إلنســــان دوراً يف اكتســــاب معارفــــه اللغويــــة ومنوهــــا

افقهــا مـــن عمليــات ال يعــين أّن هــذا الشـــخص والفهــم ومعرفــة بعــض العالقـــات اللغويــة ومــا ير 

فالعارف �للغة قادر على حتليل نسيجها العام إىل جزئيات دقيقـة ومعرفـة تلـك ، عارف �للغة

وهــذه القــدرة أو الكفايــة اخلاصــة هــي الــيت  ،العالقــات الــيت تــربط ذلــك النســيج بعضــه بــبعض

وتعــين املعرفــة اللغويــة "  ،وميجيــب أن ميتلكهــا معلــم اللغــة وهــي معرفــة مكتســبة كمــا يــرى التُّــ

م نوعي وتعلّـ  بفضل وسطٍ واليت ال ميكن اكتسا�ا إّال  ،املتعلقة �لقوانني اخلاصة املميزة للغة ما

  .71"يستهدف امتالك هذه القوانني

                                                           
Noam-70 ، ، Chomsky ،88، ص 1993، القاهرة حممـد فتيحمجة تر  ،دامهاخواست ااملعرفة اللغوية طبيعتها وأصوهل.  

 .123، صمنهجية التدريس وفق املقاربة �لكفا�تالتومي، عبد الرمحن  -71



 

53 
 

حمـددة هلـا ألّ�ـا تنبثـق مـن خـالل العمليـات املعرفيّـة  طـرٍ إّن كفاية املعلم اللغويّة ال ميكن وضع أُ 

الــيت تشــمل النظــام الكّلــي للغــة والعمليــات مــا وراء املعرفّيــة الــيت تُعــىن �لتحليــل والنقــد  ةاللغويّــ

وهـي مســؤولية  ،سـهمان يف بنـاء تلـك الكفايـةإعـداد املعلـم وتكوينـه يُ  وهـذا يعـين أنّ  ،واإلبـداع

بيــة للنــاطقني وخاصــة إعــداد معلمــي اللغــة العر  ،القــائمني علــى بــرامج إعــداد املعلمــني و�هــيلهم

بنـاء الكفـا�ت األخـرى علـى  ة هي قاعدة اهلرم املعريف للمعلم الـيت �يتفالكفاية اللغويّ  ،غريهاب

فـال فائـدة  -وهـي املـادة اخلـام لعمليـة تعلـيم اللغـة  - فإذا كانـت هـذه الكفايـة منقوصـةً  ،متنها

  .كفا�ت أخرى يتحلى �ا املعلم مهما بلغ فيها من اإلتقان والكمال  من أيّ 

لــذلك يــرى فيــه األوراغــي أمهيّــة قصــوى  ،غــوي للمعلــم أســاس الكفايــة اللغويــةوين اللإّن التكــ 

يتجهـــز �ــا املعلـــم يف  �مجـــال القــول يف مكـــو�ت العــّدة الـــيت جيــب أنْ  حيســـن البــدءُ : " فيقــول

أوهلـا التكـوين اللغـوي علـى املسـتوى الرفيـع ويتفـرع  ،تعليم العربيـة خاصـة وللنـاطقني �ـا حتديـداً 

يف أوصـــاف النحـــاة  ،إتقـــان العلـــم �ـــا وصـــفاً ) ب(حكـــام املعرفـــة �لعربيّـــة اســـتعماالً إ) أ(إىل 

ــــأخرين ــــرب والتّنغــــيم مــــثالً علــــى معلــــم العربيــــة  .72"املتقــــدمني ويف أوصــــاف النحــــاة املت ففــــي الّن

للنـــاطقني �ـــا وللنـــاطقني بغريهـــا أن يعـــرف حـــدود هـــذا املوضـــوع قـــدمياً وحـــديثاً؛ أي عليـــه أن 

ـــــاً لـــــآلراء مسرتشـــــداً يكـــــون �حثـــــاً من وأال يكتفـــــي �ملمارســـــة الشـــــفهية  ،�مهـــــات الكتـــــب قب

ـــيت ُميليهـــا عليـــه املنهـــاج فقـــطوالتطبيقـــا وكـــذلك األمـــر ألّي عنصـــر مـــن عناصـــر النظـــام  ،ت ال

  .اللغوي

ا املشـتغل والبُّد أن نذكر أن علماء العربّية القدامى اشرتطوا صفات معينة جيب أن يتحلـى �ـ 

، وعمودهــــا الّدربــــة ،رأس اخلطابــــة الطبــــع" :يقــــول صــــاحب البيــــان ،تعلم�للغــــة مــــن معلــــم ومــــ

  .73"والبهاء يف ختّري األلفاظ ،وُحليها اإلعراب ،وجناحاها رواية الكالم

                                                           
  .229، ص 2010، الطبعة األوىل، الدار البيضاء اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربيةاألوراغي، حممـد،  -72

  .I  ،45، البيان والتبنياجلاحظ،  -73
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لتتحقــق شــروط الكفايــة اللغويــة  ،ونــرى أّن هــذه الصــفات جيــب أن ميتلكهــا معلّــم اللغــة العربيّــة

 ،كـــون املعرفـــة اللغويّـــة متأصـــلة فيـــهت بـــل جيـــب أن ،فحســـب فهـــو لـــيس �قـــل للمعرفـــة ،لديـــه

ـــة �لفصـــاحةليـــتمكن مـــن نقلهـــا إىل غـــريه، كمـــا ينبغـــي  قـــال بعـــض " ،أن يتصـــف معلـــم العربّي

والـــــدليل علـــــى ذلـــــك أّن األلثـــــغ  والتمتـــــام ال يســـــّميان  ،الفصـــــاحة متـــــام آلـــــة البيـــــان: لمائنـــــاع

كمـــا يصـــفه علمـــاء والبيـــان ترمجـــان العلـــم   .74"لنقصـــان آلتهمـــا عـــن إقامـــة احلـــروف ،فصـــيحني

 ،متمكنــاً مــن خمارجهــا وصــفا�ا ،جميــداً لنطــق األصــوات فعلــى معلــم العربيــة أن يكــون  ،يّــةالعرب

ميكننـا البـدء يف حتديـد  ،انطالقاً من مفهـوم الكفايـة اللغويـة ملعلـم اللغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا

الـيت مـن شــأ�ا  ،للمعلـم د مكـو�ت الكفايـة اللغويــةعناصـر موضـوع النّـرب والتّنغـيم بوصــفها أحـ

 .أن تزيد يف خربته ومهارته يف تعليم اللغة

      أثر الّنرب يف كفاية معلم اللغة العربية لغري الناطقني �ا 4.2.3         

 ،عرضــنا يف املبحــث األول مــن هــذا الفصــل آراء العلمــاء واللغــويني حــول مفهــوم الّنــرب والتّنغــيم

ــة  ،علــى مواضــع الّنــرب يف الكلمــة أو الصــيغة املفــردة ووقفنــا، وبّينــا أنــواع كــّل منهمــا وعرفنــا أمهّي

وهـي معـارف البُـّد ملعلـم اللغـة العربيـة  ،رائن اللفظّيـة يف الكـالم املنطـوقالتّنغيم بوصفه أحد القـ

ليـتمكن مـن أداء مهامـه يف تعلـيم اللغـة علـى  ،�ا أْن يكون على علـم ودرايـة �ـالغري الناطقني 

 .وظائف اليت يقوم �ا الّنرب هي اليت حتدد أمهّيته يف عملية تعليم اللغة العربيةإّن ال، أكمل وجه

 وهـو اجلانــب الـذي يـدخل ضــمن ،ملقطـع ووظائفهـا يف اللغــة العربيـةعالقـة النّــرب � وسـنبني هنـا

ة معلـــم اللغـــة لغـــري وهـــو املكـــّون اللغـــوي الـــذي يســـهم يف تطـــوير كفايـــ ،النســـيج اللغـــوي العـــام

  .ويسهم كذلك يف تطوير كفاية املتعلمني ،الناطقني �ا

                                                           
علي حممـد البجاوي و حممـد أبو الفضل إبراهيم،  ، حتقيقالصناعتنيالعسكرّي، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل،  74

والعسكري هو احلسن بن عبدهللا أبو هالل، كان موصوفًا �لعلم والفقه والغالب  .7، ص 1952الطبعة األوىل، القاهرة 

 غري، و ومجهرة األمثال، وشرح احلماسة، مفيد جداً، صناعيت النظم والنثرعليه األدب والشعر، وله من التصانيف كتاب 

  .I ،506، بغية الوعاةه. ينظر، السيوطي، 395سنة ،مات ذلك، 
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 لّنرب وعالقته �ملقطع الصويت ا3 .4.2.1         

اً يكـون نـرباً أوليّـ وهـو إّمـا أنْ  ،ارتكاز يقع علـى أحـد مقـاطع الكلمـةالّنرب هو ضغط و  عرفنا أنّ 

ية قــاطع الصــوتّ وال حيــدث الّنــرب إال بوجــود امل ،وإمــا نــرباً ضــعيفاً   وهــو األقــوى وإمــا  نــرباً �نــو�ً 

وســــنذكرها للضـــرورة هنــــا  ة أنـــواع مـــن املقــــاطع ذكر�هـــا يف املبحـــث األولوتعـــرف العربيّـــة ســــتّ 

أثنــــاء وألّن أغلــــب اللغــــويني جتــــاوزه يف  ،ا املقطــــع الســــادس لندرتــــه يف اللغــــةماعــــد، �ختصــــار

  : وهذه املقاطع هي ،تفصيلهم يف شأن املقاطع

  )كَ ) (ص ح(املقطع القصري  -1     

  )�) (ص ح ح(املقطع املتوسط املفتوح، املنتهي حبركة طويلة  -2     

  )كمْ ) (ص ح ص(املقطع املتوسط املغلق املنتهي بصامت  -3     

  )ضالْ ) (ص ح ح ص(املقطع الطويل مفرد اإلغالق، املنتهي بصامت  -4     

   )مشسْ ) (ص ح ص ص(املقطع الطويل مزدوج اإلغالق، املنتهي بصامتني  -5     

ويف كل نوع  ،صامت وحركة قصرية) ص ح(قطعيني إّن نواة املقطع تتألف من فونيمني       

واألنـــواع الثالثـــة األوىل هـــي  ،ةمـــن املقـــاطع يضـــاف فـــونيم أو أكثـــر علـــى هـــذه النـــواة األساســـيّ 

  . أما اُألخرى فال تستعمل إالّ يف حالة الوقف ،كثر استعماالً يف اللغة العربّيةاألبرز واأل

 يف نطــق املــتعلم ويفركيــزة مهمــة تشــكل املقــاطع الصــوتّية  ،علــيم العربّيــة لغــري النــاطقني �ــا تويف

فينبغي ملعلم اللغـة العربيّـة أن يكـون ملمـاً بقضـا� التشـكيل  ،فهمه ملكو�ت الكلمة أو الصيغة

لقـول وبناًء علـى مـا ذكـر� ميكننـا ا ،له يتحدد موضع الّنرب يف الكلماتاملقطعي الذي من خال

  :أن املقاطع العربية تشكل جمموعتني مها

ا�موعة األوىل تضم األنواع الثالثة األوىل وهي األكثر شيوعاً واستعماالً يف اللسان  -أ       

  .العريب

 ،ا�موعة الثانية وتضم األنواع الثالثة األخرية، وهي خاصة حبالة الوقف فحسـب -ب       

  . عريبوهي األقل شيوعاً يف اللسان ال
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مقـاطع   ،نواع الثالثة اخلاصة حبالة الوقفونرى أّن الرأي الذي استند� إليه  وهو عدم عّد األ

للغــة العربيّــة لغــري النــاطقني مسـتقلة بنفســها، ُرّمبــا يكــون هــو األرجــح والســّيما يف ميــدان تعلــيم ا

 كـّل منهمـا مقطعـاً   فعندما يطبق املعلم القاعـدة القائلـة إن النـوعني الرابـع واخلـامس يشـكل ،�ا

وهــذا أمــر  ،نطــق كثــري مــن الكلمــات دفعــة واحــدة فــإّن هــذا يقــوده إىل تعلــيم طالبــه ،مســتقالً 

 ط وعــدم الــتمكن مــن النطــق الصــحيح يصــعب علــى مــتعلم اللغــة، بــل يصــيبه  �الرتبــاك واخللــ

يف وخاصــــة  ،ي أوالً ليـــتمكن مــــن النطـــق املناســـبألّن مـــتعّلم لغـــة مـــا مييــــل إىل اللفـــظ املقطعـــ

  .مراحل التعّلم األوىل

 مـن لـيس ،اللغـة تعلـيم ميـدان يف ضـروري مـرأ ،للكلمـات املقطعيـة ة�لبنيـ اللغـة معلم معرفة إنّ 

 مــن لكثــري اللغــة مــتعلم فهــم يف تســهم املقطعيــة البنّيــة ألنّ  بــل ،فقــط ربالّنــ مواضــع معرفــة أجــل

 املقطعيـة البنيـة أمهيّـة توضـيح من لنا بُدّ  ال لذلك ،الصحيح النطق من ومتكنه ،اللغويّة القضا�

  .واملتعلم املعلم خيص فيما

ة ويف فهـــم املـــتعلم لبنيـــة الكلمـــ ،تعلـــيم اللغـــة تقســـيم الكلمـــة إىل مقـــاطع مـــن العوامـــل اهلامـــة يف

وإىل  ،كـات الطويلـة والقصـرية ضـمن الكلمـةوللتمييـز بـني احلر  ،وتنوعا�ا ومواضع النرب والوقف

أحســــن طريقـــة للتعــــود علـــى النطــــق : " قـــائالً  ""Mario peiهـــذا األمـــر أشــــار مـــاريو �ي

، الصــحيح  للنغمــات الصــوتّية وللوقفــات املوجــودة يف لغــة أجنبيــة هــي نطــق الكلمــات بــبطء

و�لتدريج يزيد املـرء مـن سـرعة ، مع الوقفات الصحيحة بني كل مقطع ومقطع ،مقطعاً مقطعاً 

  .75"نطقه للحدث الكالمي إىل أن يصل إىل السرعة العادية

يضـم املقـاطع الصـوتّية الـيت تتـألف منهـا الكلمـة وال ميكـن  ،وزن مقطعيهلا كلمة يف اللغة كل ُّ 

مكّونة من ثالثـة أصـوات )درس(مثل فكلمة ،فهم الوزن املقطعي بعيداً عن فهم املقطع اللغوي

ركـة ُمثّ السـني متح الّدال متحركة ُمثّ الـرّاء متحركـة مثُّ  ،تحركة ميكن نطقها على ثالث وحداتم

                                                           
75- Mario ،pei  ،97، ص1998الثامنة، القاهرة  بعةطال ،أمحد خمتار عمر مجة،، تر ةأسس علم اللغ.  
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 ويسـرتيح وبذا تكون الّدال وحركتها وحدة نطقية ميكن أن يقف عليها املـتكلم  ،الباء مفتوحة

  .وكذلك الراء والسني 

املقـاطع الصـوتية الـيت �ذه الطريقة  يدرك مـتعلم اللغـة الـوزن املقطعـي للكلمـة مـن خـالل عـدد 

ذا أفضــل مــن نطــق الكلمــة وهــ ،مــن غــري ز�دة أو نقصــان ،فينطــق الكلمــة بدقــة ،تتــألف منهــا

ع وإىل صعوبة إدراك املتعلم للمواض ،دون فهمحيث يؤدي ذلك إىل التقليد من  ،دفعة واحدة

وتلـــك  ،وال يكـــون ذلـــك إالّ �ملـــران والّدقـــة يف التعلـــيم ،الـــيت جيـــب أن يضـــغط أو يقـــف عليهـــا

  . مهمة ُملقاة على كاهل املعلم

الصـوتّية الـيت تتـألف يُـدرك املـتعلم األجـزاء  ،صوتّيةبتقطيع الكلمة إىل مقاطع  حني يقوم املعلم

/ ص ح/ ص ح = َم /ِل / عَ (تتألف مـن ثالثـة مقـاطع صـوتّية ) علم(فكلمة   ،منها الكلمة

وكلمــة )، ص ح/ص ح ح = ل / قــا( تتــألف مــن مقطعــني صــوتيني) قــال(وكلمــة   ،)ص ح

وبــــذلك يعــــرف ) حص /ص ح/ص ح ح= رَ / َهـــــ / أْز (تتــــألف مــــن ثالثــــة مقــــاطع ) أزهــــر(

الصــائت القصــري يكــّون كــل حــرف مــع  املــتعلم أّن الكلمــة إذا خلــت مــن الصــائت الطويــل أو

وأّن الصــائت الطويــل والقصــري ال ميكــن أن يكــّو�  "علــم"كمــا يف كلمــة   حركتــه مقطعــاً مســتقالً 

  ".وأزهر  ،قال" ع سابق هلما  يف مثل كلميت وإّمنا يتم إحلاقهما مبقط ،مقطعاً منفرداً 

أّن امليــزان الصــريف يقابــل مــتعلم اللغــة خباصــة الناشــئة بصــعو�ت " ويـرى الــدكتور أمحــد كشــك  

 ،واملقابلة تصُعب على متعلم اللغـةألّن فكرة الفرض  ،صل به إىل يسر يف الفهم والتحصيلالت

إّن الـــوزن الصـــريف يعتمـــد أساســـاً علـــى فكـــرة ... ،لـــوزن املقطعـــي وســـيلة ســـهلة اإلدراكبينمـــا ا

علــى حــني أّن الــوزن  ،موجــود حيــث جتعــل املثــال املفــرتض أساســاً حاكمــاً ملــا هــو،...صــولاأل

ســتعمل وحــده
ُ
وبــذلك يكــون  .76" املقطعــي يــرفض هــذه الفكــرة وال يعتمــد إالّ علــى الــوزن امل

ألن العـودة إىل  ،ليـة تعلـيم اللغـة للنـاطقني بغريهـاالوزن املقطعي أيسر من الوزن الصرّيف  يف عم

 .به عن الواقع املستعمل للكلمات وتبتعد ،ات مسألة ترهق متعلم اللغةالكلم أصول

                                                           
  .27، ص  2007، الطبعة األوىل، القاهرة  من وظائف الصوت اللغويكشك، أمحد،  -76
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   نرب الكلمة املفردة وعالقته �لصرف 3.4.2.2     

وهنــا يكـون النّــرب ... ،ام الصـرف فهـو نــرب الصـيغة املفـردةأّمـا النّـرب يف نظــ: " يقـول متـام حســان

ـــّرق مـــع هـــي تقـــدمي القـــي ،الصـــيغة والكلمـــة ذا وظيفـــة صـــرفّية علـــى مســـتوى ـــة الـــيت تُف م اخلالفي

وُميكــن بواســطتها مـثًال أن تفــّرق بــني طوائــف مــن  ،بــني معــىن صــرّيف ومعـىن صــرّيف آخــر الكميّـة

حيث يُفّرق بني الكلمات األربع �لكمّية وبني الثالث ) فعيل ،فاعل ،فعَّل ،َفِعل( الصيغ مثل

ويقع يف الرابعـة علـى  ،املقطع األّولالثالث األوىل على فيقع الّنرب يف الكلمات  ،واألوىل �لّنرب

أدى الّنرب الدور نفسـه  ،ويلة والقصرية بني الصيغ السابقةمثلما فرّقت احلركات الط  .77"الثاين

  .وفّرق بني الصيغ 

 ،ةمعرفة معلم اللغة بوظيفة الّنرب وعالقتـه �لصـرف أمـر ال بُـّد منـه يف تشـكيل كفايتـه اللغويّـ إنّ 

وخاصـة  يف األوزان العشـرة للفعـل يف اللغـة  ،اضع الّنرب يف اللغـة العربيـةمبو  فإذا كان على معرفة

طق مكن بسهولة من ضبط نُ يت ،ة لغري الناطقني �االعربّية وهي املستعملة يف تعليم اللغة العربيّ 

ويتلقــى املــتعلم الّنــرب يف هــذه احلالــة  ،كبــرياً مــن الكلمــات  يضــم عــدداً  وزنٍ  ألّن كــلّ  ،املتعلمــني

طبــق علــى مــا يقــع علــى ويُ  ،ربي  واإليقــاعي يف اللغــة العربيــةفيــألف النظــام الّنــ ،ســهولةبيســر و 

  .ولذلك سنذكر مواضع الّنرب يف بعض األوزان مثيله

  ...،درس ،كتب) صامت وحركة قصرية= َف (ل يقع الّنرب على املقطع األوّ   -فـََعَل 

  ...،يفتح ،يكتب) ركة قصريةصامت وح= ع َ ( يقع الّنرب على املقطع الثاين  -يـَْفَعُل 

) قصرية متبوع حبركة طويلـة صامت مع حركة= فا (يقع النرب على املقطع األّول منها  -فاعل 

  ....،عامل ،دارس ،كاتب

  )قصـرية متبــوع حبركــة طويلــةصـامت مــع حركــة = عــو (يقــع النّــرب علـى املقطــع الثــاين  -مفعـول 

  ...مهزوم ، ،مسلوب ،مكتوب

                                                           
  .170-171، ص معناها ومبناها اللغة العربيةم حسان، امت  -77
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) صامت مع حركته القصرية متبوع حبركة طويلـة = ِعْي ( على املقطع الثاين  يقع الّنرب -فعيل 

  ...مجيل، بصري

ـــرب هـــو املســـؤول املباشـــر عـــن وجـــود بعـــض املزدوجـــات  ـــدكتور فـــوزي الشـــايب أّن الّن ـــرى  ال وي

  : مثل ،سؤول املباشر عن تطور بعض الصيغكما أنّه امل  ،اللفظية

  ضِمن -ضمني          

  فِهم  -  فهيم          

  فِطن  -فطني           

  ِمسع    -مسيع         

  نِدم   -ندمي            

قـد ) َفعِـل( وأّن صـيغة ،ى ا�موعتني قد تولدت عن األخرىإنّنا ال نرتدد يف احلكم �ّن إحد"

 ممــا أدى إىل انكمــاش هــذا عــن طريــق انتقــال النــرب مــن املقطــع قبــل األخــري )فعيــل(مــنتولــدت 

قـــة قويّـــة بـــني النـــرب وطـــول وذلـــك ألّن هنـــاك عال ،عـــن طريـــق اختـــزال حركتـــه الطويلـــة ،املقطـــع

وانتقالـه عنــه يـؤدي إىل نقصـه  ،مقطع مـا قـد يزيـد يف حجمـه وكمّيتـهفوقوع الّنرب على  ،املقطع

  . 78"وانكماشه 

تغـّري يف  ينـتج عنهـاالـيت ) ظاهرة التقاء السـاكنني( ومن املسائل الصرفّية اليت يفسرها الّنرب أيضاً 

يف   واللغــة العربيّــة تنفـر مــن التقــاء ســاكنني متجـاورين ســواء يف كلمــة واحــدة أم ،بنـاء الكلمــات

ــة مــن أحــد الســاكنني وإذا ّمت ذلــك ،كلمتــني متجــاورتني ــؤتى �مــزة الوصــل  ،تــتخلص العربّي فُي

 )بـــعْ (ذف الســاكن كمــا يفُحيــ أو) اْســـتغفر(للــتمكن مــن النطــق �لســـاكن كمــا يف فعــل األمــر 

ويف هـذه احلالـة  ،منتهيـة بسـاكن والثانيـة مبـدوءة بـهوقـد تتجـاور كلمتـان األوىل   )بْيـعْ (أصـلها 

) قالـْت العـرب(للتمكن من النطـق �آلخـر كمـا يف ال بُّد من حذف أحد الساكنني يف النطق 

هنــاك حــاالت جيــب لكــن  ،)العــرب( للــتمكن مــن النطــق بـــ) قالــتِ (الســاكن �لكســر فُيحــرك 
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ومــن املعــروف أّن  .")ذكــْر هللا(و )ذكــري هللا(:أحــد الســاكنني يف مثــل  عنــد حــذففيهــا النّــرب

هذا املوقع من املواقع اليت تفقـد فيهـا اليـاء كميتهـا فتصـبح مبقـدار الكسـرة يف الكـالم مثلهـا يف 

احـدة ومن هنا تصبح أحـوال األصـوات يف اجلملتـني و  ،)القاضي الفاضل(لياء يف عبارة ذلك ا

، فال يعرف السامع ما إذا كان املتكلم خياطب رجالً أو امرأة، اللبس ساحنة هناوتصبح فرصة 

   .79"وهنا يتدخل الّنرب فيفرق بني اإلسنادين 

    ليـــدّل علـــى طـــول اليـــاء ) كَ (يقـــع النّـــرب علـــى املقطـــع مـــا قبـــل األخـــري ) اذكـــري هللا(ففـــي مجلـــة 

 .موجه إىل املؤنث وليس إىل املذكر فيعرف عندها أّن الكالم) اذكرِ (وعدم التباسها �لكسرة 

ومن ذلك  اللبس أيضاً  يف حالة إسناد الفعل إىل ألف التثنيـة  املتلـوة بكلمـة مبـدوءة بسـاكن  

وبسبب التقاء ساكنني يصبح اللفظ يف هذه احلالة  .80"وقاال احلمد � " :كما يف قوله تعاىل

الـذي قـال هـو  وعنـدها يظـن السـامع أنّ مبقدار احلركة القصـرية ) قالَ (فتصبح ) مد �احل قال(

  ، قاال :يف �ايةِ ) ال(فيجب الّنرب على املقطع  ،شخص واحد

ومفردهـا ) ِسـنني(واستناداً إىل الَنرب ميكن تفسري ظواهر صرفّية تعـّد غريبـة مثـل كسـر السـني يف 

 رتط فيـه�لفـتح أل�ـا مجـع َسـنة، ومـا ُجيمـع مجـع السـالمة يشـ) َسـنني(واألصل فيها هـو " َسنة 

ولكــن الــذي حصــل هنــا  أن أثـّــَر املقطــع املنبــور يف هــذه  ،ســالمة مفــرده مــن التغيــري والتحــوير

ُمثّ   ،فجعـــل حركتـــه مماثلـــة حلركتـــه) سَ (علـــى حركـــة املقطـــع الســـابق ) ين(الصـــيغة وهـــو املقطـــع 

  . 81) "ِسنني(ُكسرت السني فصارت الكلمة 

ونوضـح عـّدة قضـا�  ،لصـرفمـا تتجلـى يف علـم ا قيمة النّـرب يف اللغـة العربيّـة أكثـر وبذلك فإنّ 

وتغـري النّـرب تبعـاً ملـا جيـري مـن  ،ن غريهاوتولد بعض الصيغ ع ،مثل التقاء الساكنني ،متصلة به

ـــة لغـــري إضـــافات للكلمـــة يف امليـــزان الصـــريف ، وهـــي قضـــا� مهمـــة والزمـــة يف تعلـــيم اللغـــة العربّي

تمكن من معاجلة األخطاء اليت يقع فيهـا مـتعلم اللغـة للمعلم ليالناطقني �ا، ويف اخلربة اللغويّة 
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 اذكـِر هللا) وا خيلـط املـتعّلم بـني اإلسـنادين (والسيما يف املسـتوى املبتـدئ مـن الـتعّلم، فكثـرياً مـ

فالبُــّد  ) عنــد مساعــه لتلــك اجلمــل،قــاال احلمــد �) و(قــاَل احلمــد �اذكــري هللا) أو يف مثــل ((

     ىت الحيدث لبس لدى املتعّلم.من الّنرب يف هذه املواضع ح

 نرب اجلملة وعالقته �لداللة  3.4.2.3    

فكّل وسـيلة صـوتّية تقـوم بتبـني " وهو ما يُعرف بنرب السياق، إّن نرب اجلملة حيمل قيمة داللّية 

حدود الكلمات أو عدد الكلمات يف وحدة حنويّة ما، تُبـّني يف ذا�ـا حـدود العناصـر الّدالليّـة 

والّنرب   .82"وهكذا فإن حّد الوسيلة الصوتّية يف ذاته يقتضي ضمناً قيمة داللّية ما، اأو عدده

ويـؤدي النّـرب يف اجلملـة دوراً دالليـاً يُبـني ،  حدود الكلمات املنتظمـة يف مجـل حنويّـة سـليمةّني بيُ 

مـات مـن بقيـة الكل مجلـة تكـون إحـدى كلما�ـا أقـوىفكّل  ،أمهية الكلمة اليت وقع عليها الّنرب

ويكــون ذلــك لغــرض ، والكلمــة املضــغوطة هــي الــيت وقــع عليهــا النّــرب األقــوىيف اجلملــة ذا�ــا ، 

  .داليل يهدف إليه املتكلم

وإذا كان الّنرب يف الكلمة أو الصيغة املفردة حمدداً بقواعد معّينة، فـإّن نـرب اجلملـة علـى العكـس 

ة يف اجلملــة هــي موضــع ارتكــاز مــن ذلــك ، وتــتحكم فيــه الداللــة، حيــث تكــون الكلمــة املنبــور 

ويقـع الفـرق بينهمـا  وإّمـا أن يكـون النّـرب تقريـرّ�ً  أو �كيـد�ً،، "Sentence stress"اجلملـة 

  : يف نقطتني

  .تكون دفعة اهلواء أقوى يف الّنرب التأكيدي منها يف الّنرب التقريري" – 1     

  .لّنرب التقريرييكون الصوت يف الّنرب التأكيدي أعلى منه يف ا - 2     

   .83"يقع هذا النوع على أّي مقطع من ا�موعة الكالمّية، كيفما وأينما وقعت

خيتلـف الغـرض منهـا �خـتالف الكلمـة الـيت يقـع ) جاء صديقك صباحاً هل ( ففي مجلة مثل 

عليها النّـرب األقـوى والـذي جيعلهـا متميـزة ممّـا حوهلـا ، وتكـون حمـور التسـاؤل، فحـني يزيـد النّـرب 
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وإن وقع األقـوى النّـرب أو عدمه، ا�يء يتثبت من حدوث  املتكلم يريد أنْ ف) جاء(لى كلمة ع

، فرمبــا ظــن أّن غــريه مــن ��ــيءالشــخص الــذي قــام  يكــون ســؤاله عــن) صــديقك(علــى كلمــة

النّــرب األقــوى فالســؤال واضــح حينئــٍذ عــن موعــد الســفر هــل  ) صــباحاً (، وإن تلقــت كلمــة جــاء

  .  وقت آخرأو يفيف الصباح كان 

عليهـــا النّـــرب داللـــة النّـــرب يف اجلملـــة ليســـت داللـــة مطلقـــة، أي إّ�ـــا ال تعطـــي الكلمـــة الـــيت وقـــع 

، وإّمنــا توضــح مقصــد املــتكلم، حيــث تكــون تلــك الكلمــة هــي األكثــر األقــوى داللــة جديــدة

نـــرب  أمهيّـــة عنـــده، فرتافـــق معهـــا أداًء صـــوتياً أبـــرز الكلمـــة مـــن خـــالل نـــرب قـــوي، وهـــذا يعـــين أنّ 

، ففـــي املثـــال ة عنـــد املـــتكلم و�يت معـــرباً عنهـــااجلملـــة غالبـــاً مـــا يصـــاحب االنفعـــاالت النفســـي

السـابق رأينــا أّن النّــرب ميكـن أن يقــع علــى أي كلمـة يف اجلملــة، والــذي حيـدد ذلــك هــو املــتكلم 

 عـن حاجاتـه، وقــد يكـون ذلـك بقصـد، إن كــان �ـدف التعبـري عـن الشـيء األهــّم لديـه واملعـّرب 

د جـــذب الســـامع إىل حـــدث معـــني، وقـــد يكـــون بغـــري قصـــد كـــأن يكـــون النّـــرب صـــادراً عـــن يريـــ

غـزى املـتكلم، انفعال نفسي ترمجه املتكلم �داء صويت معني، ويف كلتا احلالتني يـدرك السـامع م

مل تعِط معىن جديـداً أو داللـة غـري الداللـة املتعـارف عليهـا وهـي   )سافر(ومع ذلك فإن كلمة 

، بــل الداللــة هنــا داللــة أمهيتهــا لــدى املــتكلم فحســب، وينطبــق ذلــك علــى أّي  القيــام �لســفر

فيسـهم يف إبـراز كلمـة " كلمة يقع الّنرب عليها ضمن السياق، فالّنرب هنا يؤدي وظيفة تعبرييّة، 

وهــذا الــربوز ال تــتحكم فيــه قواعــد النّــرب مبفردهــا بــل تــتحكم ... معينــة تشــكل البــؤرة يف اجلملــة

  . 84"نغيم عامة، ونرب العلو املوسيقي خاصة فيه بنية التّ 

ويـــرى بشـــر أّن وظيفـــة الّنـــرب يف اجللـــة تتمثـــل يف تعـــرف بـــدا�ت الكلمـــات و�ا��ـــا، ممـــا مينـــع 

التبــاس الكلمــة مــع غريهــا، فأحيــا�ً قــد تبــدو كلمــة جــزءاً مــن كلمــة ســابقة أو الحقــة هلــا ممــا 

 الً من عوامل تعـرف الكلمـة، وتعـرف بـدا��اوهنا يربز الّنرب عام،" يفقدها شيئاً من استقالهلا

اجلـاري علـى قـوانني منضـبطة مطـردة  Fixed""و�ايتها، وخباصة يف اللغـات ذات النّـرب الثابـت 
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وذلـك االلتبـاس حيـدث يف السـياق املنطـوق ال املكتـوب،  .85"كما هو احلال يف اللغة العربيّـة 

، وهــو أمــر جيــب االنتبــاه إليــه يف تعلــيم والســيما إذا كانــت ســرعة الكــالم كبــرية أو بطيئــة جــداً 

اللغـــة لغـــري النـــاطقني �ـــا، فغالبـــاً مـــا جيـــد املـــتعلم صـــعوبة يف التمييـــز بـــني الكلمـــات مـــن حيـــث 

بدا��ا و�ا��ا ، فعندما يضع املعلـم النّـرب يف مواضـعه الصـحيحة مـع سـرعة طبيعيّـة يف النطـق 

  .ال حيدث أي خلط من قَبل املتعلم

ــة ال ــة الــيت ُحيــدثها تنــوع الّنــرب  يف الكلمــات إّن أمهّي ّنــرب يف اجلملــة تكمــن يف التنوعــات اإليقاعّي

ضــمن ســياقها العــام، ممــا يعطــي للغــة الســمة املوســيقّية اخلاصــة �ــا والــيت متيزهــا مــن غريهــا مــن 

وميكن أن نكون عاجزين عن فهـم الكلمـات يف مجلـة مـا، ومـع ذلـك فـنحن نعـرف " اللغات، 

عدد النبور مسـاٍو لعـدد الكلمـات يف اجلملـة  ونعـرف  على �ايته، ونعرف أنّ  أّن اإليقاع يدل

  . 86"أن الّنرب األقوى يبني الكلمة األكثر أمهّية، حيث أّن املدلول يقوم كنقطة انطالق للجملة

لغــة ويؤكــد متــام حّســان أمهيــة النــرب يف اجلملــة، ملــا للنّــرب مــن دور �رز يف التشــكيل اإليقــاعي ل

، فيطيــل يــتكلم العربّيــةغــري عــرّيب مجــرد االســتماع إىل شــخص ف  ســيقاها اخلاصــة �ــاوإبــراز مو 

حركــة ويقصــر املــّد ويضــع الّنــرب يف غــري موضــعه، يكشــف عــن قيمــة النّــرب والكميــة يف تكــوين 

وهــذا يوضــح أمهيّــة النّــرب يف تعلــيم اللغــة ويف كفايــة املعلــم واملــتعلم، ألّن األداء ، موســيقى اللغــة

بُـــد ملعلـــم اللغـــة أن يتســـم �لرصـــانة يف أدائـــه  ، فـــالايُـــربز خصـــائص اللغـــة ومجاهلـــ الصـــويت فـــنٌّ 

الصـــويت، ليـــربز الســـمات الصـــوتّية املوســـيقّية الـــيت تصـــاحب الســـياق اللغـــوي العـــام، وال يكـــون 

  .ذلك إالّ من خالل إتقانه للّنرب ومعرفته بتفاصيله الدقيقة

اً من نطائق العربية  قادراً أن يعطي كّل نطقية فمن اإلجراء العملي أن يكون املّدرس متمكن" 

، ســواء أكانــت النطقيّــة مفــردة أم مرّكبــة ،حقهــا مــن الســمات الصــوتّية الــيت تلزمهــا وال تفارقهــا

وأن يعطيهـا مـا تســتحق مـن الســمات الصـوتية الــيت تعـرض هلــا بسـبب االئــتالف مـع غريهــا يف 
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   على متعلميها من غـري النـاطقني �ـا مما يسهل عملّية اكتساب اللغة .87"الرتاكيب خاصة 

   نرب الكلمة املفردة وعالقته �لّنرب  3.4.2.4     

يف �ايــة احلــديث عــن النّــرب جيــب أن نــذكر أن هنــاك مــن زعــم أّن النّــرب حيمــل قيمــاً دالليــة تغــري 

 جمرى السياق، أو أّن عدم الّنرب على بعض الكلمات ُحيدث اللبس يف املعـاين، والسـؤال الـذي

   يفرض نفسه هل الّنرب يفرق بني املعاين أو يعّد قرينة حنويّة؟

أّن بعضها  اختذ من الّنرب قرينة  �طالع على الدراسات اليت تناولت موضوع النرب وجدالبعد ا

تـــدل علـــى املعـــىن، وتغـــري مـــن اإلعـــراب إذا مل يوضـــع النـــرب يف مواضـــعه، واســـتند الـــدكتور ســـّيد 

ختتلـــف داللتهـــا ) مـــا(آن الكـــرمي ليثبـــت ذلـــك ،فـــرأى أن ر حســـن أر�ب علـــى شـــواهد مـــن القـــ

) مـا(نسـتعرض املواقـف الـيت جـاءت فيهـا : " وموقعها من اإلعـراب حبسـب النّـرب عليهـا، يقـول

يف اجلزء الثالثني من املصحف الشريف، لنطبق عليها املعـاين املختلفـة الـيت ميكـن أن تتحملهـا 

" من شر ما خلق" يف اآلية الكرمية .ت الكرمياتومدى �ثريها على املعين األساس لآل�) ما(

ســياق  أومهــت الســامع أّ�ــا �فيــة، رغــم أنّ ) خلــق(، إذا نـُـربت مــا وُأمهــل النّــرب علــى  "2 العلــق"

 "عّلـــم اإلنســـان مـــا ْمل يعلـــم " ، ويف اآليـــةاآليـــة ال يقبلهـــا، فيكـــون فيـــه أذى علـــى أذن الســـامع

ة مبعـىن إذ هـو مل يعلـم  أي بسـبب أنّـه مل يعلـم، ولـيس جيعلها شرطيّ ) ما(الّنرب على "  5العلق "

   .88"هذا هو مقصد اآلية 

نـا كمـا عرفنـا أّن النـرب يف اللغـة العربيـة ، ألنّ  منطقي، وفيه إقصاء لدور السياقهذا التأويل غريو 

الصــورة وتوضــيح املعــىن،  ال حيمـل قيمــة دالليــة قــادرة علـى تغــري املعــىن، فالســياق كفيـل �جــالء

يوضحها السياق ال طريقة الّنرب، وحنسب أنّـه خلـط بـني النـرب والتنغـيم حـىت خـرج ) ما( ومعاين

واألهـّم مـن  ،كما أوضح السمرقندي تعطي داللة على نوعها) ما(�ذا التأويل، فطريقة تنغيم 

  .السياق هو الفيصل يف حتديد الداللة ذلك كله هو أنّ 

                                                           
  .187ص ، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربيةحممـد األوراغي،  -87

    .84، ص2009، اخلرطوم 17 ددعال ،جملة دراسات دعويّة ،"النرب يف القرآن الكرمي "،أر�ب، سّيد حسني -88



 

65 
 

) َوَرقْ (ات إذا تشـابه نطـق كلمتـني، كمـا يف كلمـيتإن الّنرب يفرق بني داللـة املفـرد وقال بعضهم

فعــــل ) اســــم والثانيـــة  ورقّ ) ورق(وهـــذا أيضــــاً مـــن قبيــــل املبالغـــة الشــــديدة، فـــاألوىل ). ورقّ (و

، لكنـه عمـد إىل تســكينه  وإضـافة واو قبلـه  جلعلــه )رقّ (مسـبوق حبـرف عطـف، مشــدد اآلخـر

بُــّد  قــد حيــدث يف ذهــن الســامع ، فــال، وإذا ســلمنا أن خلطــاً مثــل هــذا )ورق(مشــا�اً لالســم 

حينهـا أْن حنـتكم للســياق الـذي يوضــح املعـىن واملــراد، ومثـل ذلــك طُبـق علــى كلمـات كثــرية يف 

املؤلفـة مــن حــرف العطــف ) فـََقــدْ (اسـم التفضــيل، و) أجــلّ (الـيت مبعــىن نعــم و) أجــلْ (اللغـة مثــل 

ملشـا�ة الـيت وضـعت َعنـوة �ـدف ، و كثـري مـن األمثلـة ا...الفعـل) فـََقـدْ (و) قـد(الفاء واحلـرف 

خلق مشا�ة مفرتضة بعيدة عن الواقع اللغـوي، فيـتم إدخـال حـرف عطـف أو نفـي أو حـذف 

  89....املشدد، وتسكني آخر الكلمة  وهكذا

الّنــرب كمــا أشــار كبــار علمــاء العربّيــة ال ُيســتعمل كملمــح متييــزي، أي ال يعطــي للكلمــة داللــة 

، للتنبيــه ة وعالقتــه �لداللــة يف هــذا القســمرب الكلمــة املفــردجديــدة، وقــد أثــر� احلــديث عــن نــ

علــى أن كثــرياً مــن الشــواهد الــيت ذكر�هــا حــول مــن ادعــى أن نــرب الكلمــة نــرب داليل، ُتطبــق يف 

املعلــم أن يعــرف حــدود  ، لــذلك مــن أســس كفايــةللغــة العربّيــة لغــري النــاطقني �ــاميــدان تعلــيم ا

  .لكيال يقع يف أخطاء فادحة يصُعب إصالحها يف ما بعدالّنرب وأال �خذ بكل ما يُقال، 

   اللغويّة للمعلم كفاية ال أمهّية الّتنغيم يف 3.4.3

  نغيم والداللة التعبرييّةالتّ  3.4.3.1

 يف االفصـــاح عــــن  االنفعــــاالت الـــيت ختــــتلج يف نفــــس املـــتكلم، مــــن دهشــــةٍ  �لــــغٌ  للّتنغـــيم أثــــرٌ  

عبــــري عــــن تلــــك نغــــيم التّ ،  وغالبــــاً مــــا يصــــاحب التّ ...وغريهــــا وفــــرحٍ  وحــــزنٍ  وخــــوفٍ  وتعجــــبٍ 

ة موائمـة للحـدث، وكـذلك األمـر نغمـة تعبرييّـغـري  عـن حزنـك مـن عـّرب تُ  فـال ميكـن أنْ  احلاالت

الصوتّية، مرتفعة،  متنوعة من الدرجات حيمل نغماتِ  يف كل انفعال نفسي أو ذهين، فالكالمُ 

                                                           
 الّنربوتية، (موقع يوتيوب )  بعنوان ( األمثلة مأخوذة من حماضرات للدكتور وليد مقبل الديب، موجودة على الشبكة العنكب -89

  ، وهي دورس موجهة للناطقني وغري الناطقني �لعربّية.اً مطبوع ) ومل جند له كتا�ً  امليزان الّنربي) (  يف القرآن الكرمي
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ي معـني، وهـو مـا جيعـل التـأثري أقـوى منخفضة، وكل واحـدة ترتافـق مـع حـدث كالمـ ،متوسطة

القرائن الصوتية يف اللغة اليت تساعد علـى عمليـة الفهـم  نغيم من أهمّ التّ  يف نفس املتلقي، ويعدُّ 

نغـــيم دوراً ال للتّ  واإلفهـــام، فمـــن خاللـــه تتجلـــى موســـيقى اللغـــة، وتتضـــح املعـــاين، وحنســـب أنّ 

لـة، لتوضيحه للمعاين والرتباطه الوثيق �لدالخيفى يف تعليم اللغات، والسيما يف اللغة العربية، 

، وهي معارف تثري كفاية معلـم اللغـة العربيّـة للنـاطقني بغريهـا، حو، حتليل اخلطاب، وغريهاالنّ 

  .     وهو األمر الذي ينعكس إجيابّياً على حتصيل املتعلمني

وميكن أن "، مشاعره املختلفةرغباته وانفعاالته و   عن عّرب يُ أن املتحّدث  ن كّ نغيم ميُ التّ تنوع  إنّ 

، دون أْن نغــري داللــة ...نغــري اجلملــة مــن خــرب إىل اســتفهام إىل توكيــد إىل انفعــال إىل تعجــب

  .90"نغيم الكلمات املكونة، ومع تغري فقط يف نوع التّ 

تنطق بعدة مستو�ت من الّتنغيم، تدل كل واحدة منها على معىن خمتلف، ) جنح زيد(جملة ف

داللـة االســتفهام والسـؤال، أو الــتهكم والسـخرية، أو اإلخبــار، والـذي حيــدد فـيمكن أن �خــذ 

الداللــة املــرادة هــو التنغــيم املرافــق لنطــق الكلمــة، وبــذلك تقــوم التنوعــات الّتنغيمّيــة بتوليــد ِعــّدة 

ُمجـــل خمتلفـــة الداللـــة، مـــن تركيـــب واحـــد، وهـــو أمـــر هـــام جـــداً، والســـّيما يف تعلـــيم اللغـــة لغـــري 

  .الناطقني �ا

اإلنسان ال يستخدم اللغـة فحسـب للتعبـري عـن شـيء، بـل للتعبـري عـن نفسـه : " يرى فندريس

أيضـــاً، وال ينبغـــي أن نُـــدخل يف اعتبـــار� فقـــط الصـــورة الـــيت تصـــاغ عليـــه األفكـــار، بـــل أيضـــاً 

، إّن التعبـري عـن أيّـة فكـرة ال خيلـو ...العالقات اليت توجد بني األفكار وبـني حساسـية املـتكلم

لعاطفــة، إذ مـن لـون عـاطفي، والسـلم االنفعـايل نفسـه ال حيـوي نغمـة واحـدة ختلـو مـن ا مطلقـاً 

فاســتخدام اللغــة بــنمط واحــد شــبه . 91" خيتلــف بعضــها عــن بعــض لــيس هنــاك إالّ عواطــف 

هـي التنوعــات  ةيـة، ومـا جيعـل اللغـة أكثـر حيويّـمطّ أو النّ  الرتـوبمسـتحيل، ألن اللغـة ال تقبـل 

                                                           
  .230، ص دراسة الصوت اللغويأمحد خمتار عمر،  -90

91- Joseph Vendryes ،183ص  ، اللغة.  
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واستعمال الّنغمات املتنوعة، فـالّتعبري عـن املشـاعر واالنفعـاالت ال حيـدث املوسيقّية يف الكالم 

عــــرب عنــــه
ُ
، وهــــذا الســــياق حيقــــق عمليــــة التواصــــل إالّ ضــــمن ســــياق تنغمــــي مرافــــق للحــــدث امل

والتفاعـل اللغــوي، وهــو أشــد حاجــات املــتعّلم اللغويّــة الـيت البـُـّد مــن العنايــة �ــا يف أثنــاء عمليــة 

  تعليم اللغة.

  القيم االرتباطّية بني الّتنغيم والّنحو 3.4.3.2

والـيت تسـاعد علـى حتديـد إعـراب كلمـة ، يعّد التنغيم أحد القرائن اللفظّية اليت تدل علـى املعـىن

مـــا ضـــمن الســـياق املنطـــوق، وقـــد أكـــد علمـــاء العربيّـــة القـــدامى أمهيّـــة التنغـــيم علـــى املســـتوى 

اً على التنغيم فسر اللغويون ظـواهر كانـت النحوي بوصفه قرينة لفظية تدل عل املعىن، واستناد

منـــاظرة عـــن )م950 /ه340(تعـــّد خارجـــة عـــن الســـياق النحـــوي، مـــن ذلـــك مـــا رواه الزجـــاجي 

حبضــرة الرشــيد، حــني ســأل اليزيــدي الكســائي عــن بيــت شــعر  جــرت بــني الكســائي واليزيــدي

 :وطلب منه أن يبني له إن كان البيت صحيحاً أم فيه عيب، فأنشده

 َر� نــــ          ــّقر البيض عنه صقــرُ ـــــــــــما رأينا خَ                

هُر ُمهـــــــر     عُري ُمهراً     ال يكون ال             
ُ
  92 ال يكــون امل

بُـــّد أن  أقـــوى ال :انظـــر جيـــداً، فقـــال: قـــد أقـــوى الشـــاعر، فقـــال اليزيـــدي" : قـــال الكســـائي 

الشـعر  :فضـرب اليزيـدي بقلنسـوته األرض وقـال :رب كـان، قـالينصب املهر الثانية على أنّـه خـ

   .93"صواب، وإّمنا ابتدأ فقال، املهُر مهرُ 

أّن اليزيــدي أدرك صــواب البيــت مــن خــالل تقــديره لنغمــة الوقــف  ويــرى الــدكتور أمحــد كشــك

غمـة الذي يستلزم علو النغمة وتلوينها مبـا يُـربز ن) املهر مهر(والتلوين الصويت املصاحب جلملة 

التأكيد فيهـا، األمـر الـذي غـاب عـن الكسـائي الـذي مل يُقـّدر التنغـيم املناسـب الـذي يسـتلزمه 

                                                           
 ئل، واخلَرب هو بيض احلبارى.البيت جمهول القا -92

 .195،ص 1999الطبعة الثالثة، القاهرة ، حتقيق عبد السالم هارون،جمالس العلماءالّزجاجّي، أبو إسحاق عبد الرمحن،  -93

اشتغل ببغداد، مث حبلب  ، أبو القاسم عبد الرمحن، ولد يف �اوند، أخذ عن أيب إسحاق الزجاج، وُنسب إليه،والزجاجي

  .IV ،220، شذرات الذهبت بطربية. ينظر، ابن العماد، ودمشق، وما
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مــن دون تلــوين صــويت حيمــل النغمــة املناســبة حلكمنــا  الســياق املنطــوق، ولــو قــرأ� البيــت نفســه

مبتـدأ ) املهـر مهـر(على السياق النحوي يف البيت بعدم الصواب فيه، وعلـى هـذا تكـون مجلـة 

 . وهي مجلة استئنافّية) يكون(غري معمولة للفعل الناقص  وخرب

  ل على الصفة احملذوفة ية تدّ نغيم قرينة لفظّ التّ  3.4.3.2.1

نغـــيم علـــى الصـــفة احملذوفـــة يف الســـياق النحـــوي، ومثـــل ذلـــك ذكـــره ابـــن جـــين يف �ب التّ  لُ يـــدّ 

أخــرى لــذلك، يقــول حــذف الصــفة ، وقــد ذكــر� أمثلــة لــذلك يف املبحــث األّول، ونــورد أمثلــة 

فتزيد يف ! كان وهللا رجالً   :وذلك أن تكون يف مدح إنسان والثناء عليه ، فتقول ":ابن جين 

أي رجـًال فاضـالً ) وعليهـا(ولتمّكن يف متطيط الكالم وإطالة الصوت �ـا ) هللا (  قّوة اللفظ بـ

ن الصـوت ّكـومتُ ، ا�ً سـألناه فوجـد�ه إنسـ :وكـذلك تقـول... أو شجاعاً أو كرمياً أو حنو ذلـك،

مسحاً أو جواداً أو حنو ذلـك ، وكـذلك   ،فتستغين بذلك عن وصفه بقولك ،�نسان وتفخّمه

وتــزوي وجهـك وتقطبّــه ، فُيغــين ذلــك ! سـألناه وكــان إنســا�ً  :إن ذممتـه ووصــفته �لضــيق قلــت

  94"ذا وما جيري جمراه ُحتذف الصفة وعلى ه ،...إنسا�ً لئيماً أو :عن قولك

 .ى الصـفة احملذوفـة وتغـين عـن ذكرهـال علقرينة لفظّية تدّ  هعلى أنّ ابن جين دور الّتنغيم  يوضح

إّن مّد الصوت وإعطاء نغمة مرتفعة على لفظ املوصوف كفيل �ن يعطـي املعـىن املـراد، ويغـين 

نغـيم علـى الصـفة احملذوفـة، يكثُـر ل فيـه التّ عن ذكر الصفة ذكراً صرحياً، وهذا املوضـع الـذي يـدّ 

املسـتوى الفصـيح منهـا أم يف اللهجـات العاميّـة ، أّمـا إذا مل  يف اسـتعماله يف اللغـة العربيـة سـواءً 

يــؤِدّ الســياق التنغيمــي دوراً يف الداللــة علــى احملــذوف، ويف حــال عــدم وجــود قرينــة احلــال فــال 

  .جيوز حذف الصفة، كما أشار ابن جين

 :املرّقش األكربوإذا �ملنا قول 

                                                           
  .II  ،371، اخلصائص ابن جين، -94
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  95مهفهفة هلا فرٌع وِجـــيـــْــُد             أسيــــلة اخلدين بِــكر وُربّ          

والســـياق يُثبـــت بغـــري شـــك وجـــود " جنـــد أّن الشـــاعر يصـــف حمبوبتـــه ��ـــا ذات فـــرع وجيـــد،  

غــم ، وذلــك يف مقــام اإلطــراء �جلمــال واحلُســن، وعلــى ر )فــرع وجيــد(صــفتني حمــذوفتني لكلمــيت

يــوحي بصــفة الشــعر األســود الفــاحم الــذي ترضــي ) افرعهــ(ذلــك فــنحن حنــس تفخيمــاً لكلمــة 

والـدكتور أمحـد كشـك يـرى  .96"يوحي بطول العنـق ) جيد(، وتفخيماً لكلمة لونه بيئة العرب

  . نغيم املناسب للسياق يوحي �لصفة احملذوفةالتّ  أنّ 

السياق قـد نغيم مل يضف داللة جديدة غري اليت دّل عليها السياق، وأّن التّ  وقد يقول قائل إنّ 

فسـر يف األصـل؟ نقـولبّني وجود صفة حمذوفة فلماذا نلجأ إىل التّ 
ُ
داللـة  إنّ  :نغيم ونفسر به امل

حـذف  نغيم هنا داللة مرتبطة �حلالة االنفعاليّـة أو العاطفيـة الـيت تكتنـف الشـاعر، ونـرى أنّ التّ 

بوبـة الـذي أثـر يف الصفة يف هذا املوضع يعرب عن تلك احلالة االنفعاليـة، فهـو يصـف مجـال احمل

نغــيم هنــا أكثــر دقــة وتعبــرياً مــن التصــريح �لصــفة، وهــذا التنغــيم يــرتك أثــراً يف مشــاعره، فــأتى التّ 

تنغـيم حـدوث الّ قي فيهـا، بـل إننـا جنـد أّن نفس السامع، ويُبني مجال اللغة ويربز العنصر املوسي

  .الصفة هو علة حذف

اشــرتيت قلمــاً  :غــيم الــذي يــوحي �ــا، فيقــال مــثالً نوكثــرياً مــا ُحتــذف الصــفة ويســتغىن عنهــا �لتّ 

حقــاً  :فيبــادر الســامع �لقــول للمــتكلم، وتُــنغم كلمــة قلــم بنغمــة مرتفعــة تــدل علــى صــفة القلــم

هــو فخــم؟  علــى رغــم أّن املــتكلم مل يــذكر صــفة القلــم، فلــم يقــل قلمــاً فخمــاً، إال أن الســامع !

 .نغيم اجلملة واألداء الصويت فيهايفهم ذلك من ت

 

 

                                                           
 به فُلقب شعراً  قال من أحد و جاهلي، شاعر األكرب واملرقش. 51 ص �ريخ، بدون بريوت صادر، دار ،املرقشني ديوان -95

، األغاين فرج، أبو األصفهاين، ينظر. سعد بن عوف وامسه) قلمْ  األدمي ظهر يف رقش... كما والرسوم وحشٌ  الدار( :

  .97ص ،VI ،حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت بدون �ريخ

 65، ص وظائف الصوت اللغويأمحد كشك، من  -96

  



 

70 
 

 داللة التنغيم يف أسلوب التعجب  3.4.3.2.2     

التعجب هو التعبـري عـن الدهشـة واالسـتغراب مـن شـيء مـا، ويكـون إمـا للتعبـري عـن اسـتعظام 

 :  مها وإّما عن نقيض االستعظام، فالتعجب انفعال، وينقسم قسمني، فعل فاعل ظاهر املزيّة

عنـــد الّنحـــاة، مبعـــىن أنّـــه ال ضـــابط لـــه، وإّمنـــا وهـــو غـــري املبـــّوب لـــه : " أوالً التعجـــب الســـماعي

   .97) "� دره فارساً (وحنو ) سبحان هللا: (يُعرف �لقرينة مثل قوهلم

ويُعـــرف �لقرينـــة، ، إىل أّن التعجـــب الســـماعي ال قاعـــدة لـــه )م1241 /ه638(ويشـــري ابـــن اخلبـــاز

هـــار معـــىن التعجـــب يف هـــذه وحنســـب أّن القرينـــة الصـــوتّية املتمثلـــة �لتّنغـــيم هلـــا دور �رز يف إظ

ـــــالتنغيم ومـــــدُّ الصـــــوت وتفخيمـــــه مـــــع إظهـــــار الده شـــــة واالســـــتغراب، قـــــرين هـــــذا الصـــــيغة، ف

  .األسلوب

ـــــت ) وحيـــــه(إنّـــــك إذا قلـــــت "  :)م796 /ه180( هيقـــــول ســـــيبوي) وَحيـــــهُ (ويف عبـــــارة  فقـــــد تعجب

اً أو مــن أّي أمــور الرجــل تعجبــت؟ ومــن أّي األنــواع تعجبــت منــه؟ فــإذا قلــت فارســ :وأ�مــت

   .98"حافظاً، فقد خصصت ومل تُبهم، وبينت يف أي األنواع هو

فهنـا يبـني سـيبويه أن اإل�ـام مـالزم للتعجـب، وهـذه العبـارة ال تُنطـق إال ضـمن سـياق تنغيمــي 

 .يُعّرب عنها ويوضح معناها

ه مــا أمقتــ :وتقــول) " هبــ أفعِــلْ (و ) همــا أفعلــ(ولــه صــيغتان قياســيتان  :�نيــاً  التعجــب القياســي

ومــا أبغضــه، إّمنــا تريــد أنّــه مِقيــٌت، وأنّــه ُمــبَغٌض إليــك، كمــا تقــول مــا أقبحــه وإّمنــا أنّــه قبــيح يف 

                                                           
. وابن 220، ص 2002القاهرة  ، حتقيق فايز زكي حممـد د�ب، الطبعة األوىل،توجيه اللَُّمعابن اخلّباز، أمحد بن احلسني،  -97

باز هو أمحد بن احلسني اإلربلي املوصلي النحوي الضرير، كان أستاذا �رعا عالمة زمانه يف النحو والفقه والعروض، وله خلا

، I، بغية الوعاةهـ. ينظر، السيوطي، 637، مات �املوصل سنة، لنهاية يف النحو، شرح ألفية ابن معطٍ مصنفات منها ا

304.  

 .IV ،174،1988، حتقيق عبد السالم هارون، الطبعة الثالثة، القاهرة الكتاب، سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنرب -98

وسيبويه هو عثمان بن قنرب، من كبار أئمة العربية، أخذ النحو عن اخلليل بن أمحد، والزمه وتتلمذ له، وأخذ اللغة عن 

ه أحد، قدم أ�م الرشيد إىل العراق وهو ابن وعمل كتابه املنسوب إليه يف النحو وهو مما مل يسبقه إلي األخفش الكبري وغريه،

  .II ،346-348، إنباه الرواة ، القفطي،اثنني وثالثني سنة، وتويف وله اثنني وأربعني سنة بفارس. ينظر
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كما وضح سيبويه أّن التعجب �يت مفصحاً   .99"عينيك، وما أقذره ، إّمنا تريد أنّه قذر عندك

يـه، وهــذه إجيابيـة أو سـلبية لد عـن احلالـة  االنفعاليـة لـدى املــتكلم ، وتكـون معـربة عـن مشــاعر

الـــدفقات العاطفيـــة الـــيت  ا إالّ مـــع أداء تنغيمـــي حيمـــل ذاتاملشــاعر  واالنفعـــاالت ال يُنطـــق �ـــ

التعجبيـة مـع حـدوث نغمـة ) مـا( ختتلج يف نفس املتكلم، فتكون موائمة هلا، إّن مّد الصوت بـ

  .على فعل التعجب، كفيل �ظهار الداللة يف هذا األسلوب

    أسلوب النداء 3.4.3.2.3

والغـرض مـن النـداء التصـويت �ملنـادى ليقبـل، والغـرض مـن " سلوب النداء أسلوب إنشائي، أ

 حروف النداء امتداد الصوت وتنبيه املـدعو، فـإذا كـان املنـاَدى مرتاخيـاً عـن املنـاِدي أو ُمعرضـاً 

،  � ، أ�( ، واسـتعملوا فيـه مجيـع حـروف النـداء مـا خـال اهلمـزة، عنه ال يُقِبل إالّ بعد اجتهـاد

فمـّد الصـوت �داة النـداء ال ينفـك عنهـا ،  .100"وكلهـا ميتـد �ـا الصـوت ويرتفـع ) هيا ، أّي 

ماعدا اهلمزة ألّ�ا ختتص بنداء القريب، فال حاجة إىل مّد الصـوت فيهـا، ألّن املنـادى قريـب، 

  .وال يُنادى �ا البعيد لعدم املّد فيها

 :قول ذي الّرّمة فمن نداء البعيد 

 101ســـــامل مُّ أْم أُ  ظبية الوعساء بني ُجالجٍل       وبني النقا آ أنتِ  أ�        

ميتــد �ــا الصــوت ويرتفــع، للداللــة علــى نــداء البعيــد، ويتبعهــا لفــظ املنــادى ) أ� ( وأداة النــداء 

) �(النـداء  اة�د والبعيـد ، و يُنـادى القريـب)أ� ظبيـة(�ظهار نغمـة مرتفعـة يف كامـل الرتكيـب 

 �(املـّد يف الصـوت، وترفقهـا نغمـة منخفضـة أو مسـتوية، ألّن املنـادى قريـب يف مثـل  مع عدم

نــاِدي، وكقولنــا ) زيــد
ُ
وهللا عــّز وجــل قريــب، والغــرض مــن النــداء ) � هللا(ويكــون زيــد جلــيس امل

 .داللةال�ا التوكيد، والتنغيم يوضح 

                                                           
  .IV ،99املصدر السابق،  -99

  .I  ،361، شرح املفصل، ابن يعيش -100

 كهالً  �صبهان مات عقبة، بن غيالن وامسه الشعراء، لفحو  من الّرمة ذو. 273ص ،1995 بريوت ،الّرمة ذي ديوان -101

  .V،276 ،2001 بريوت ،النبالء أعالم ِسري ،مشس الدين الذهيب، ينظر،. ه117 سنة،
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دالليّـة يف  قرينة بوصفه التنغيممالزم له، ويتجلى  إّن التنغيم ُيربز خصائص هذا األسلوب وهو

فيقوم التنغيم مقام األداة احملذوفة، كما يف قولـه عـّز و ) حذف أداة النداء(أسلوب النداء عند 

ربّنــــا اغفــــر يل ولوالــــدّي وللمــــؤمنني يــــوَم يقــــوم  "و  102"يوســــُف أعــــرض عــــن هــــذا  :"ّل جــــ

يف اآليـة  � يوسف لّنحاة بـإّن قرينة النداء ظاهرة يف السياق الحمالة، ويقدرها ا .103"احلساب

أّن حـّق  حـرف النـداء أال ُحيـذف، ألّن " يف اآلية الثانية، ويرى ابن اخلباز )  � ربّنا(و األوىل 

          .104 "الغرض منه إفادة املعىن، وشبهوه �لفعل أل�م حيذفونه ويبقون عمله

نغــيم يُغــين التّ  األداة فــإنّ  حــاة،  ومــع عــدم وجــودويبقــى حــذف األداة أمــراً جــائزاً كمــا ذكــر النّ 

ميكننــا ) دزيــ(فــإذا أرد� منــاداة ، النــداءعنهــا، فاملنــادى �خــذ املــّد الصــويت الــذي كــان يف أداة 

الصــوت �ــا  املــتكلم ميــدّ  ، ألنّ مناداتــه مــع عــدم ذكــر األداة، وهــذا كثــري يف االســتعمال اللغــويّ 

 أّمــا إذا نطقنــا �لكلمــة نفســها مــع إظهــار نغمــة خاصــة �لنــداء، فــيفهم الســامع القصــد منهــا،

من غري مّد وتنغيم  فإّن السامع ينتظر إكمال اجلملة لعدم وجود داللة معّينـة فيهـا، بـل ) يدز (

  :   إن التّنغيم هنا يبني نوع األسلوب يف املثالني السابقني، فأحدمها إنشائي واآلخر خربي

  أسلوب إنشائي = زيد ــ مع مّد الصوت فيها وإعطائها نغمة النداء     

  أسلوب خربي= زيد ـ مع عدم مّد الصوت فيها وإعطائها نغمة هابطة      

أّن النطاقــات التنغيميــة عمومــاً هــي الــيت تنصــب دلــيالً علــى " ويــرى الــدكتور أمحــد البــاييب     

، هـو الـذي حيـدد البـؤرة الدالليّـة، وحـذف والعلـو املوسـيقي علـى وجـه اخلصـوص معىن اجلملة،

  . 105"يعين حذف النطاقات التنغيمّية  األداة ال

نغيم يدل على املنادى احملذوف، ألّن أداة التّ  وقد ُحيذف املنادى وتبقى األداة، ومع ذلك فإنّ 

النداء مقرتنة لفظّياً �ملنادى، فال حيدث فصـل بـني أداة النـداء واملنـادى يف أثنـاء الـتلفظ �مـا، 

                                                           
  .12/ 29يوسف -102

 .14/ 41إبراهيم  -103

 .321، ص توجيه الّلمعابن اخلباز،  -104

  .I ،372، يةالقضا� التطريزية يف القراءات القرآنأمحد الباييب،  -105
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، أّما يف حالة حذف املنادى ، فإّن سـكتة احدةأمحد كشك أ�ما كتلة نطقية و ويرى الدكتور 

   :الشاعرخفيفة تعقب التلفظ �داة النداء، فُيعرف بذلك أّن مثّة منادى حمذوفاً كما يف قول 

  �106 لعنــُة هللا واألقـوام كّلهــــــم       والصاحلني على مسعان من جارِ              

نغـيم يـدل علـى احملـذوف ، والتّ ...ي لعنة هللا واألقوامأي � قوم) قوم( ويقّدر النحاة احملذوف بـ

من الرتكيـب، مـن خـالل مـّد الصـوت �داة النـداء، مث السـكتة الـيت تفصـلها عّمـا بعـدها، وهـو 

  .ما ال حيدث لو كان املنادى مذكوراً 

اعلم أّن املندوب "  فالندبة نوع من النداء، إذ كّل مندوب منادى،) الندبة(وكذلك األمر يف  

ه ، وإن كنـت فجـع ، فأنـت تـدعو دعّو، ولذلك ذُكر يف فصول النـداء ، لكنّـه علـى سـبيل التّ م

ّــــه ال يســــتجيب ــــدعو اتعلــــم أن ــــه وإن كــــان حبيــــث ال يســــمع، كمــــا ت ّــــه تعــــّده ملســــتغاث ب ، كأن

ا كان مدعواً حبيث ال يسمع أتوا يف أّوله بـ...حاضراً،
ّ
ا كان ) وا(أو ) �( ، ومل

ّ
ملّد الصوت، ومل

  .107"، ألّن املّد فيها أمكن...منيف الّندبة والنوح مذهب التطريب زاد األلف آخراً للرتّ ُيسلك 

نغيم أحـــد خصـــائص هـــذا األســـلوب، والصـــفات الصـــوتّية الـــيت ذكرهـــا ابـــن يعـــيش، والـــيت فـــالتّ 

 . نغيم التّ تصحب نداء الندبة واالستغاثة، ماهي إّال 

 أسلوب االستفهام   4.3.2.4.3

راد لم �لشيء غري املعلوم لدى املستفهم، وقد يكون االستفهام حقيقياً يُ طلب الع :االستفهام

بـه عـن معـاٍن كثـرية يقصـدها املـتكلم  به الفهم أو العلم �لشيء، وقـد يكـون غـري حقيقـي يُعبّــرُ 

ويوضحها السياق، واهلمزة أّم البـاب يف أسـلوب االسـتفهام، وختـتص �لتصـور والتصـديق، أّمـا 

مـــن األدوات أمســـاء، وهـــو غريمهـــا فحســـب، ومهـــا حرفـــان، و  اإلجيـــايب قصـــديهـــل فتخـــتص �لتّ 

  .أسلوب إنشائي

                                                           
  جمهول القائل -106

  .I ،358شرح املفصل، ابن يعيش،  -107
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ــوللتّ  ة الــيت تــؤدي دوراً �رزاً يف أســلوب االســتفهام، فمــن ذلــك داللــة نغــيم أحــد القــرائن اللفظّي

علــى  الســياقُ  نغــيم علــى أداة االســتفهام احملذوفــة، فكثــرياً مــا ُحتــذف أداة االســتفهام، فيــدلُّ التّ 

  : عمر بن أيب ربيعة احملذوفة، يف مثل قول الشاعر األداة

  108فو هللا ما أدري وإن كنت دار�ً          بسبع رمَني اجلمر أم بثمانِ          

، ومـــع هـــذا فـــإن تنغـــيم كلمـــة )أم(ودّل عليهـــا وجـــود ، فقـــد ُحـــذفت األداة) أ بســـبع(والتقـــدير 

  .ستفهام حمذوفةبنغمة االستفهام الصاعدة يوحي �ن مثة أداة ا) بسبع(

ومن أحوال حذف مهزة االستفهام مع عدم وجود قرينة تدل عليها يف السياق، قـول عمـر بـن 

  :أيب ربيعة

  109حتبها؟ قلُت �راً       عدد الرمل واحلصى والرتابِ  :ُمثّ قالوا              

أحتبهــا؟  واختُلــف يف قــول عمــر ابــن أيب ربيعــة، فقيــل أراد"  )م1360 /ه761( :يقـول ابــن هشــام

  )حتبهـا(ثبت بال شـك معـىن االسـتفهام يف مجلـة نغيم يُ والتّ  .110"إنّه خرب أي أنت حتبها :وقيل

األداء  ، وبتنغـيم آخـر يفهـم منـه اإلخبـار، يتبـني لنــا أنّ أ� هـذه اجلملـة بتنغـيم االسـتفهامفـإذا قـر 

راد بـه نغـيم الـذي يُـتّ التنغيمّي الذي يراد بـه االسـتفهام حيقـق جتانسـاً صـوتياً أكثـر مالءمـة مـن ال

راد بـه يُـفالسائل ينتظر اجلـواب، بينمـا نغمـة اإلخبـار الـذي  االستفهام صاعدةٌ  اإلخبار، فنغمةُ 

 ": ومــن ذلــك يف القــرآن الكــرمي، قولــه عــّز وجــلّ  ،ّمت وانتهــىالتقريــر نغمــة هابطــة ألّن املعــىن قــد

  امهذا استفه :فُيقال: " يقول األخفش .111"تلك نعمٌة متُّنها علّي 

                                                           
 بن عمر مقتل ليلة يف مولده وقته، يف قريش شاعر وعمر ،556 ص ه،1330 القاهرة ،عةربي أيب بن عمر ديوان -108

يب األر�ؤوط، حتقيق شع ،النبالء أعالم سري الذهيب، ينظر،. ه93 سنة، حدود يف مات مدّون، سائر وشعر اخلطاب،

  IV، 379 1982بريوت 

  .43املصدر السابق، ص  -109

 الكويت ، حتقيق عبد اللطيف مـحمد اخلطيب،ُمغين اللبيب عن كتب األعاريبعبد هللا بن يوسف،   ابن هشام،-110

2000 ،I ،77 . مع أنه ه، وقال عنه ابن خلدون: مازلنا نس708ابن هشام النحوي الفاضل العالمة املشهور، ولد سنة

، وغريها، شرح التسهيل، مغين اللبيبظهر مبصر عامل �لعربية يقال له ابن هشام: أحنى نت سيبويه، وله مصنفات منها 

  .II ،228، بغية الوعاة. ينظر، السيوطي، 761مات سنة 

  .22/26 الشعراء-111
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فهمـــــزة  .112"أن عبـــــدت بـــــين إســـــرائيل :أَو تللـــــك نعمـــــة متّنهـــــا؟ ُمثّ فّســـــر فقـــــال :كأنّـــــه قـــــال  

ه األســـلوب هنــا أســـلوب اســـتفهام، وهــذا مـــا أكـــدّ  ل علـــى أنّ نغـــيم يــدّ االســتفهام حمذوفـــة، والتّ 

 "قال هذا رّيب  ": الدكتور أمحد كشك والدكتور أمحد الباييب، ومحال على ذلك قوله عّز وجلّ 

ويف حـــال عـــدم تقـــدير مهـــزة االســـتفهام ) أهـــذا رّيب (تقـــدير مهـــزة اســـتفهام حمذوفـــة  علـــى. 113

يكــون أســلوب اآليــة أســلو�ً خــرب�ً، وهــو مــا ال يقبلــه املعــىن، وهنــا يتضــح لنــا أن التّنغــيم حيــّول 

بُــــّد مــــن إظهــــار نغمــــة  اجلملــــة مــــن أســــلوب خــــربي إىل أســــلوب اســــتفهامي أو العكــــس، وال

  . ق ذكره، ليتضح املعىن، ويستقيم األداءاالستفهام يف كّل ما سب

وهـو طلـب العلـم �لشـيء غـري املعلـوم  -غالباً ما خيرج أسـلوب االسـتفهام عـن معنـاه احلقيقـي 

إىل معىن آخر يقصده املتكلم ويفهمه السامع، كاألمر  واإلنكار والتقرير والتعجـب وغريهـا  -

  .املعىن املقصود من املعاين، ويكون التنغيم ُمعيناً ودليالً على فهم

أي اعلــم أّن ) أعلمــت أّن عمــرواً ذهــب ؟(يف مثــل   :فمــن االســتفهام الــذي يُــراد بــه األمــر

ذلـــك األمـــر، وال يُقصـــد بـــه عمـــراً ذهـــب، فاالســـتفهام هنـــا أُريـــَد بـــه األمـــر، أو تبليـــغ الســـامع 

، ويُفهــم  نغــيم هــو الــذي يوضــح املــراد مــن الكــالم، وقــد يكــون اســتفهاماً حقيقيــاً والتّ   ،الســؤال

 .طقنغيم يف النّ حينئٍذ من التلوين الصويت والتّ 

ينتظـر القائـل ال  نـافه) �ـذا ؟زيـد كيـف قـام (مجلـة   :ومن االستفهام الذي يُراد به اإلنكـار

ــــا ينكــــر أمــــراً جــــواب  ــــه ، أو يتعجــــب لســــؤاله، وإّمن بصــــيغة منغمــــة خيــــتلط فيهــــا االســــتفهام من

نغــيم قيقــي، ومعــىن اإلنكــار  ومعــىن التعجــب، والتّ والتعجــب  فاجلملــة حتتمــل معــىن الســؤال احل

 : ل الشاعرذي رمى إليه املتكلم، ومن ذلك قو هو الذي ُحييل إىل ذهن السامع املعىن ال

                                                           
 ،II ،1990 القاهرة األوىل، الطبعة راعة،ق حممود هدى حتقيق ،القرآن معاين ، مسعّدة بن سعيد احلسن أبو األخفش،  -112

 ينظر،. مصنفا عشر بضع ومصنافاته اخلليل، على بيتا العروض يف زاد البصري، ا�اشعي العربية، إمام واألخفش. 461

  .III، 73 ،الذهب شذرات العماد، ابن

  .75/6 األنعام -113
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  114أميّل شيٌء نفسه فأملها        :تقوُل عزّة قد َمِللت، فقل هلا       

تخدم صـيغة االسـتفهام فيس) أتفعل هذا :( فداللة االستفهام هنا هي اإلنكار، كقول أحدهم

  . إلنكار ذلك الفعل، ويُفهم القصد من التنغيم احلاصل يف نطق املتكلم

قـالوا أأنـت فعلـت هـذا �هلتنـا � إبـراهيم  ": قولـه تعـاىلومن االستفهام الذي يراد به التقرير  

دو�ا، واملراد محل سيد� إبراهيم على أن يُقّر �نه من حطّم األصنام اليت كـان قومـه يعبـ .115"

وهم كانوا يعلمون أنّه مـن فعـل ذلـك، وغالبـاً مـا تكـون نغمـة التقريـر نغمـة هابطـة  فتـدل علـى 

  املعىن،

أي أ� ربكــم، ولــيس املــراد االســتفهام احلقيقــي، إّمنــا  .116"ألســت بــربكم  ":ومثلــه قولــه تعــاىل

  .يف مثل ذلكالتقرير، أي إقرارهم �لوهّية هللا سبحانه وتعاىل، وجيب إظهار نغمة التقرير 

-عليـه السـالم  -قوله عّز وجّل على لسان سليمان :راد به التعجبومن االستفهام الذي يُ 

نغــيم الــذي حيمــل معــىن والتّ اهلدهــد،  أي أعجــب مــن عــدم رؤيــة.117"مــا يل ال أرى اهلدهــد ":

، ومنـــه قـــول ذي التعجـــب تكـــون نغمتـــه صـــاعدة مرتفعـــة  مـــع مـــّد الصـــوت يف أداة االســـتفهام

  الّرمة:

   118بُ رِ ــــــــــــــكأنُّه من ُكلى مفرية سَ       ما �ُل عينَك منها املاء ينسكُب            

  :قول املتنيب :ومن االستفهام الذي يُراد به معىن االستبطاء  

  119حّتاَم حنن نساري النجم يف الظَُلم؟          وما ُســـراُه على خّف وال قــَدمِ         

                                                           
  .القائل جمهول -114

 21/ 62األنبياء  -115

 . 172/7األعراف  -116

 .20/ 72النمل  -117

  .10، صديوان ذي الّرمة -118

. واملتنيب من فحول شعراء العربّية يف العصر العباسي، وامسه أمحد بن احلسني، 495، ص 1983، بريوت ديوان املتنيب -119

بلغ الذروة يف ه، أقام �لبادية يقتبس منها اللغة واألخبار، وكان من أذكياء عصره، مدح سيف الّدولة، 303ولد سنة، 

 .XVI ،200، سري أعالم النبالء. ينظر، الذهيب، 354الشعر وأرىب على املتقدمني، تويف يف سنة، 
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راد به السؤال على احلقيقة، وإّمنا هـو تعبـري عـن اسـتبطاء جمـيء يـوم يتمنـاه فاالستفهام هنا ال يُ 

نغيم اهلابط هنا يوضح داللة الكالم ويناسب املعىن الذي رمى إليه الشاعر، ومنـه الشاعر، والتّ 

نَتظــر ) مــىت نعــود إىل الــد�ر؟(قــول 
ُ
فيــه اســتبطاء �ــيء يــوم العــودة  وشــوق إىل ذلــك اليــوم امل

 ينتهــي بنغمــة هابطــة تعــرب عــنيــه اآلمــال، وهــذا الكــالم يناســبه تنغــيم مســتوي الــذي تتحقــق ف

فيـــه معـــىن االســـتبطاء والّتضـــجر ) كـــم دعوتـــك؟(لشـــوق، ومثلـــه حالـــة االنكســـار والتحسُّـــر وا

 .نغيم هذا املعىن أو غريهد التّ وحيدّ 

هـل  ":مبعـىن قـد فتخـرج بـذلك عـن معـىن االسـتفهام احلقيقـي، كمـا يف قولـه تعـاىل) هل(و�يت 

�يت هـل مبعـىن قـد وذلـك مـع "  .120" يكْن شيئاً مذكورا أتى على اإلنساِن حٌني من الّدهر مل

أي قــــد أتــــى علــــى اإلنســــان حــــني مــــن . 121"الفعــــل، وبــــذلك فّســــر ابــــن عبــــاس  قولــــه تعــــاىل

 ....الّدهر

يســـع فيـــه  يف مقـــام ال) هـــل يل مـــن شـــفيع( :إذا قلـــت"  )م1922/ه626(: الســـكاكيويقـــول 

  صديق بشفيع، امتنع إجراء االستفهام على أصله، ووّلد مبعونة قرائن األحوال إمكان الت

وقــد تكــون مبعــىن "  رؤيتــك، أي أمتــىن)  هــل يل برؤيتــك(وكــذلك يف قــول  .122"معــىن الّتمــين 

، أي مـا جـزاء "60الـرمحن " "هـل جـزاُء اإلحسـاِن إالّ اإلحسـان  ": ، كما يف قولـه تعـاىلالنفي

فقــد خرجـــت هــل عـــن معناهــا إىل معـــىن النفــي، والتنغـــيم يُــربز معـــىن  .123.... "اإلحســان إالّ 

  .النفي يف اجلملة

                                                           
  .76/ 1اإلنسان  -120

  .IV  ،336 مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ابن هشام،  -121

زرزور، الطبعة الثانية، ، حتقيق نعيم مفتاح العلومالسكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممـد بن علي،   -122

زم، كان حنفيا، إماما ر هـ يف خوا555. السكاكي يوسف بن أيب بكر من أئمة العربية ولد سنة 304، ص 1987بريوت

هـ . ينظر، ابن العماد، 626كبريا عاملا �رعا منجدا يف النحو والتصريف وعلم املعاين والبيان والعروض والشعر، مات سنة 

  .VII،215، شذرات الذهب

  .II ،279 ،1987، حتقيق أمحد خمتار الشريف، دمشق األشباه والنظائر يف النحوالسيوطي، جالل الدين،  -123
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تركيــب اســتفهامي حيتمــل أكثــر مــن معــىن إّمــا علــى احلقيقــة وإّمــا مــا هــو  كــلّ وكمــا أســلفنا فــإن ّ 

ة الـيت حتـدد املعـىن املـراد، ويُقـاس علـى ذلـك كثـري نغيم أحد أهّم القرائن اللفظيّـخارج عنها، والتّ 

  .، سواء أكان ذلك على املستوى الفصيح أم اللهجات الستعمال اللغويّ يف ا

 أسلوب الشرط 3 .4.3.2.5     

أسلوب يتألف من أداة الشرط ومن مجلتني متالزمتني، األوىل مجلة فعل الشـرط، والثّانيـة مجلـة 

 .جواب الشرط، وتكون األوىل شرط حصول الثّانية

رط خيضع يف كثري مـن قضـا�ه للتنغـيم، فـأداة الشـرط أسلوب الش يرى الدكتور أمحد كشك أنّ 

مـــع فعـــل الشـــرط يشـــكالن القســـم األول مـــن هـــذا األســـلوب، ويكـــون التنغـــيم مرافقـــاً هلمـــا إذ 

  .ينطقان معاً، مث �يت اجلواب ويكون تنغيمه واضحاً يوضح الداللة فيه

ط اكتســــى �داء نالحــــظ أّن القســــم األّول مـــن أســــلوب الشــــر ) إْن تــــدرْس تـــنجحْ : (فـــإذا قلنــــا

تنغيمـــي أظهـــر معـــىن الشـــرط مـــن خـــالل تـــالزم أداة الشـــرط مـــع فعـــل الشـــرط، فشـــكال عنصـــراً 

تنغيميــاً واحـــداً، فالضـــغط علــى أداة الشـــرط ومتكـــني الصـــوت فيهــا يـُــربز معـــىن الشـــرط ، و�يت 

يكتمـل املعـىن إالّ للكـالم تتمـة ال نطق الفعل بعدها مباشرة بتنغـيم مرتفـع صـاعد يـّدل علـى أنّ 

  .�ا، مث حتدث سكتة أو وقفة بعدمها، فيأيت اجلواب بنغمة هابطة تدل على اكتمال املعىن

فعلى حني يُطلب اإلبطـاء �جلـواب " وعند اقرتان جواب الشرط �لفاء يتغري النطاق التنغيمي 

، )جـاح حليفـهفالن من يذاكر(فإّن اإلسراع ميسم اجلواب يف مجلة ) من يذاكر ينجح(يف مجلة 

  .124"إذ الربط �لفاء ُحيدث إسراعاً عند النطق �جلواب 

  

  

  

                                                           
  .66ص ،اللغوي الصوت وظائف من كشك، أمحد-124
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  حذف مجلة الشرط 3.4.3.2.5.1

وحــذف مجلــة الشــرط بعــد األداة كثــري، كقــول غــيم دلــيالً علــى حــذف مجلــة الشــرط ويكــون التن

 :األحوص

  125فطلّــقها فلـــست هلا بكفء        وإالّ يعُل مفرقـــك احلـــساُم           

بنغمــة مرتفعــة صــاعدة تــربز معــىن التهديــد والوعيــد، ُمثّ وجــود ) إالّ (فتنغــيم ، أي إْن ال تطلقهــا 

 .سكتة بعدها يدل على أن مثة مجلة حمذوفة، ويوضح الداللة يف ذلك

  حذف مجلة جواب الشرط3 .4.3.2.5.2 

ة تتضـمن معـىن ُحتذف مجلة جواب الشرط إْن دّل عليها دليٌل يف الكـالم، أو إذا ُسـبقت جبملـ

  .اجلواب، أو إذا سبقت بقسم، أو إذا كانت مجلة فعل الشرط فعلها ماض

انقسم النحاة فريقني، األّول يرى أّن مجلـة جـواب ) أنت ظاملٌ إْن فعلت(يف مجلة شرطّية مثل، 

الشرط حمذوفة، دّل عليها الكالم السـابق هلـا، وال يُعتـّد �لكـالم السـابق هلـا علـى أنـه جـواب، 

الكوفيـون وأبـو " س من حّق اجلواب أْن يتقدم علـى مجلـة فعـل الشـرط، أّمـا الفريـق الثـاين إذ لي

ربّد، فيزعمون يف حنو 
ُ
   أّن السابق على األداة هو اجلواب ال) أنت ظامل إْن فعلت(زيد وامل

واجلمهور على رأي الفريق األّول، ألّن اجلواب البُّد مـن �خـره عـن  .126" دليٌل على اجلواب 

  . ط ألنّه أثره ومسببهالشر 

نغيم بوصفه أحـد عناصـر السـياق الـيت توضـح الداللـة، يُبـيح لنـا أن ُنسـّلم بـرأي الفريـق التّ  إنّ   

إْن (جـــوا�ً جلملـــة الشـــرط ) أنـــت ظـــامل(الثـــاين، وأْن نتخـــذ مـــن الكـــالم الســـابق جلملـــة الشـــرط 

�داء ) أنــــت ظــــامل(ل ألن التنغــــيم يُقّســــم هــــذه اجلملــــة إىل عنصــــرين تنغيميــــني، فــــاألوّ ) فعلــــت

صـــــر تنغيمـــــي صـــــاعد، جيعـــــل الســـــامع متلهفـــــاً إىل تتمـــــة اجلملـــــة ومعرفـــــة الســـــبب، ُمثّ �يت العن

وبـــذلك تبقـــى مجلـــة الشـــرط هـــي املســـببة للجـــواب، علـــى رغـــم  التنغيمـــي الثـــاين ليُبـــني الســـبب

                                                           
 يف سالم ابن حممـد وجعله هللا، عبد وامسه عينه، يف حلوص لقب واألحوص.594 ص ،1994 بريوت ،األحوص ديوان  -125

  .IV، 165 ،األغاين األصفهاين، ينظر ه،105سنة، مات للناس، هّجاءً  وكان اإلسالم، شعراء من لسادسةا الطبقة

 .IV، 87 ،النحو يف والنظائر األشباه السيوطي، -126
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اللـة، دّ اختالف رتبة الكالم، إالّ أن رتبة انتظام املعاين بقيـت كمـا هـي مـن حيـث االرتبـاط وال

  . نغيم املناسب للجملةوهذا مرتبط �لتّ 

مــن، (ثــل لكــن هنــاك أدوات شــرط هلــا الصــدارة يف اجلملــة، فــال ينبغــي تقــدم اجلــواب عليهــا، م

ـــة ) مـــا، مـــىت، أينمـــا ـــة إىل فعلّي ـــة يرتتـــب عليـــه تغـــري يف نـــوع اجلملـــة مـــن أمسّي فـــأي تغـــري يف الرتب

إذا ) مــىت تســافر أســافر(، فجملــة د كشــكويــذهب �حســاس الشــرط، كمــا ذكــر الــدكتور أمحــ

تقدم اجلواب أصبحت مجلة فعلية، ويتغري معىن مـىت مـن شـرطّية إىل ظرفيـة مبعـىن حـني، لـذلك 

 . نقول إّن التنغيم ال خيرق القواعد النحويّة، بل يؤكدها ويوضحها إذا أمكن ذلك

 حذف مجليت الشرط واجلواب  4.3.2.5.3.3

أصـل أدوات الشـرط ألّ�ـا حـرٌف، وأصـل املعـاين للحـرف، ) إنْ (إّمنـا كانـت  " :يقول السيوطي

كــان عينـــاً أو زمــا�ً أو مكـــا�ً، ومــن ُمثّ اختصـــت �مــور منهـــا جـــواز  وألّن الشــرط �ـــا أعــمُّ مـــا

 :رؤبة  الراجزكما يف قول ) إنْ (فيجوز حذف الكالم ِبُرّمته بعد . 127"حذف الفعلني بعدها

 وإنْ  :� سلمى قالت بناُت العمّ                     

 128وإنْ  :ــِدماً قــالــتــــــــــــكان فقرياً ُمع                    

إي وإن كان فقرياً معِدماَ رضيت به، فقد ُحذف فعل الشـرط وجوابـه بعـد إْن الشـرطّية لداللـة 

يف هـــذا املوضـــع علـــى الكـــالم  الســـياق عليـــه، والتنغـــيم أحـــد عناصـــر الســـياق اللفظـــي، ويـــدلّ 

فنغمة التأكيد الصاعدة أغنت عن ذكـر احملـذوف ودلـت عليـه، صـحيح أن السـياق  احملذوف،

نغـــيم ينبـــئ �ن مثـــة كالمـــاً حمـــذوفاً، لكـــن إذا أضـــفنا عنصـــر التنغـــيم تتضـــافر العـــام مبعـــزل عـــن التّ 

 . القرائن وتكون الداللة أبني وأيسر

                                                           
  .II  ،272املصدر السابق،  -127

يمي، راجز من الفصحاء . هو رؤبة بن العجاج الت186، دار ابن قتيبة، الكويت بدون �ريخ، صديوان رؤبة العجاج -128

املشهورين، من خمضرمي الدولتني األمويّة والعباسّية، أخذ عنه أعيان اللغة وكانوا حيتجون بشعره. ينظر الزركلي، 

  .III ،34،األعالم
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  والّتنغيم الّنحو بني االرتباطّية القيم ُخالصة 4.3.2.6.3

ال يظهر مبعزل عن العالقات النحوية، بل هو مالزم هلـا، وال خيـرج عـن قوانينهـا، فغالبـاً  التّنغيم

ما يكـون مبّينـاً وموضـحاً لعنصـر حمـذوف يف السـياق، فالسـياق اللفظـي أو املنطـوق، هـو جـزء 

فــالّتنغيم ال يُنشــئ عالقــات " مــن بنيــة اللغــة، وال ميكــن  جتاهلــه أو فصــله عــن الســياق العــام، 

ــه خيتــار بعــض العالقــات النحويّــة القابعــة حتــت الســطح املنطــوق، حنويّــة  ليســت موجــودة ولكّن

ويُظهر �ثريها يف التفسري، وقد يساعد على التوزيع التحليلـي للـنص الواحـد، حبيـث ميكـن مـع 

 .129"تنغــيم معــني أن يكــون الــنص كلــه مجلــة واحــدة ومــع تنغــيم آخــر يكــون أكثــر مــن مجلــة 

  .أحد العناصر اليت تساعد على فهم البنية العميقة للجملةنغيم التّ  وهذا يعين أنّ 

تبــــّني لنــــا ارتبــــاط التّنغــــيم �لداللــــة الّنحويّــــة، وعالقتــــه يف توضــــيح داللــــة كثــــري مــــن ويف النهايـــة 

، لكو�ــا األكثــر اســتعماالً يف اللغــة، وممــا الشــك العربيّــة، وقــد ذكــر� جــزءاً منهــا أســاليب اللغــة

ويّة اليت يصاحبها الّتنغيم ويكون ُمعيناً يف فهمها، ُمتثل إحدى دعائم فيه أن هذه القضا� الّنح

ــة تزيــد مــن إبداعــه يف  الكفايــة اللغويّــة ملعلــم اللغــة العربّيــة لغــري النــاطقني �ــا، ومتــّده بثــروة معرفّي

  .للمتعلمنياألساسّية كثري من القواعد وتكسبه املرونة يف شرح  تدريس اللغة، 

 عناصر  أحد بوصفه العربية اللغة معلم كفاية يف التنغيم أثر  3.4.4

     املنطوق اخلطاب حتليل

ــة، أي أّ�ــا "  األســلوبّية تــدرس األســلوبّية وقــائع التعبــري اللغــوي مــن �حيــة مضــامينها الوجدانّي

عــــــَرب عنهــــــا لغــــــو�َ، كمــــــا تــــــدرس فعــــــل الوقــــــائع اللغويّــــــة علــــــى 
ُ
تعبــــــري الوقــــــائع للحساســــــّية امل

رب والتّنغـيم أحـد أبـرز العناصـر اللغويّـة املنطوقـة الـيت تـرتبط �لتعبـري اللغـوّي والنّ   .130"احلساسّية

                                                           
  .121، ص200 الطبعة األوىل،،النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليلعبد اللطيف، حممـد محاسة،  -129

130- Pierre، Garou ، 52-53، ص 1994، ترمجة منذر عّياشي، حلب األسلوبية.  
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الذي ينقل حساسّية املتكلم، إّن أيّة حالة تعبرييّـة البُـّد أن ترتافـق مبـزا� صـوتّية تُعـّرب عنهـا، بـل 

  . تكون جزء منها

ال نفســي، واجلانـــب إّن احلــدث الكالمــي إّمنــا هــو الصــورة اللفظيّــة لكــّل فكــرة ذهنيّــة أو انفعــ

 جـرو ريويـرى بيـاملنطوق منه، حيمل صوراً متنوعة من أشكال التعبري، تؤثر يف حتليل اخلطـاب، 

Pierre Garou  ّاألســـلوبّية التعبرييّـــة تتضـــمن األداء الصـــويت يف الكـــالم املنطـــوق، أقـــول أن :

ضـمن ثالثـة وجـوه وإذا أمعنا الّنظـر يف هـذا القـول، فسـنرى أنّـه مـن �حيـة صـوتّية يت) أشكركم(

 :هي

) أشكركم ( هلا يف كلمة إذا كانت مستقلة عن أّي نربة خاصة، فإنّ  :ذا�ا األصوات -1     

  .قيمة اتصالّية، وتُبّلغ املتلقي امتناين

أّمــا النّــرب العفــوي وغــري الشــعوري، فيكشــف عــن األصــول االجتماعيّــة، أو النفســّية "  -2     

 .البيولوجّية يف الوقت نفسه

والنّــرب اإلرادي يهــدف إىل إحــداث انطبــاع حمــدد لــدى املتلقــي، ويكــون ذلــك حــني   -3    

فكلمـة واحـدة قـد حتمـل  .131.... "إرادة التعبري عن مشاعر مثل االحـرتام، السـخرية، وغريهـا

دالالت تعبرييّة خمتلفة  ما إن حيدث تغري يف نربة الصوت، وهـي الـيت تكـون �جتـة عـن انفعـال 

وهـذا ينطبـق علـى التنغـيم مصـحو�ً �لنّـرب يف اللغـة العربيّـة، إذ إّن النـرب وحـده نفسي أو ذهـين، 

  . ال ُحيدث داللة معينة

ـــيت تعرفهـــا اللغـــة "  إّن اللغـــة املنطوقـــة هلـــا قوانينهـــا الناظمـــة ومعايريهـــا املختلفـــة عـــن مثيال�ـــا ال

ت حمــدودة جـــداً، ، فالصــورة املكتوبــة مــثالً لــيس فيهــا ســوى احتمــاالت وإمكــا�...املكتوبــة 

لعــرض اخلصــائص والّســمات الصــوتّية فــوق املقطعيّــة، ومتثيلهــا كــالّنرب وطريقــة التّنغــيم، وســرعة 

ــة  فاللغــة املنطوقــة هلــا مــزا� مــن أمههــا الّنــرب والتّنغــيم كمــا  .132"الكــالم، واالســرتاحات الكالمّي

                                                           
  .52 ص السابق، املصدر -131

132- Vali، Sanders، 74، ص2003، ترمجة خالد حممود مجعة، الطبعة األوىل، دمشق حنو نظرية أسلوبية لسانية.  
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يف الســــياق  ، وهــــي الــــيت ُتكســــب احلـــدث الكالمــــي قيمــــة تعبرييّــــة Sanders ســــاندريسأشـــار 

املرسل واملتلقي، مما ينـتج عنـه ، اللغوي املنطوق به، وُحتدٌث اتصاًال وتفاعالً  بني قطيب الرسالة

  .قيم تعبرييّة، قابلة للتحليل، بعناصرها القصديّة أو غري القصديّة

ـــه إقنـــاع ســـامعيه  إنّ  ـــه لـــنص مكتـــوب، يلتـــزم أداًء صـــوتياً مـــا، حيـــاول في ـــة قراءت املـــتكلم يف حال

أثري فــــيهم، والســــّيما يف اخلطــــا�ت الدينيّــــة والسياســــّية، فتنويــــع التنغــــيم وااللتــــزام �لنّــــربات والتــــ

ــة أو بقصــد بــث الرعــب يف  املعينــة، ُيكســب اخلطــاب مســة معينــة قــد تكــون محاســّية أو عاطفّي

الّنفوس أو غريها، وهو مما جيعل املتلقي أكثر تفاعالً مع اخلطاب، وإذا افرتضنا وجود خطاب 

هــذا النــوع خــاٍل عــن األداء الصــويت التعبــريي، فــال نعتقــد أن �ثــريه يف الّنفــوس يبلــغ �ثــري مــن 

  . سابقه، وغالباً ما يكون هذا النوع األداء الصويت املصحوب �لّنرب والّتنغيم قصد�َ 

فــــإّن وعينــــا �ــــا هــــو وعــــٌي �لقــــيم الــــيت تتمثلهــــا املتغــــريات "نتــــاج تعــــدد قــــيم امللفــــوظ اللغــــوّي، 

ــة أداء لغــوّي، فــنحن عنــدما نكتــب أو نــتكلم ، نســتعمل عمــداً بعــض األســل وبّية يف كــل عملّي

الســـمات الّنوعيّـــة والكميّـــة، القائمـــة بـــني األلفـــاظ  واجلمـــل، أي ننهـــل مـــن الّنظـــام اللغـــوّي مـــا 

يــتالءم مــع القصــد الــذي نرومــه ، فيكــون اختيــار� إىل كونــه لســانّياً، نفســّياً أيضــاً، ألننــا خنتــار 

ي معريف ما يستلهمه شعور� يف حالـة اإلرسـال مـن جهـة، ووفـق مـا نفرتضـه مـن شـعور عن وع

رســل إليــه مــن جهــة ُأخــرى 
ُ
فاللغــة إّمنــا هــي صــورة للفكــر والوجــدان، تعكــس مــا  .133"عنــد امل

خيتلج فيهما من أفكار ومشاعر، وألّن اللغة ال تتجزأ فكّل ما فيها من عناصر ميد� �سـاليب 

دون أن خنلــع .. ذواتنــا، فــال ميكــن أن ننطــق جبملــة ســليمة حنــو�ً وصــرفّياً وخمتلفــة للتعبــري عــن 

عليها شيئاً من عواطفنا أو انفعاالتنـا الّنفسـّية الـيت تكـون متمثلـة �داء صـويت مصـحوب �لنّـرب 

وبـذلك تتحـول الرمـوز الصـوتّية  ،والّتنغيم، فيكون  أثر مـا ننطقـه أكثـر رسـوخاً يف ذهـن املتلقـي

الليّـــة، ميكــــن حتليلهـــا ومعرفــــة أســـبا�ا، والوقــــوف علـــى �ثريهــــا، ودراســـة الَســــمة إىل عناصـــر د

                                                           
  .34، ص2015، الطبعة األوىل، دمشق األسلوبية وحتليل اخلطابعّياشي، ُمنذر،  -133
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الصــــويت هــــي األكثــــر أثــــراً اجلماليّــــة فيهــــا، وحنســــب أّن القيمــــة اجلماليــــة املتمثلــــة جبــــودة األداء 

   .ووضوحاً يف املتلقي

شــّد اجلملــة الواحــدة حتمــل عنــد النطــق �ــا مئــات ومئــات مــن وجــوه االخــتالف الــيت تقابــل أ" 

ألــوان العاطفــة خفــاء، والفنــان الــدرامي الــذي يقــوم بــدوره يف املســرح عليــه أن جيــد لكــل مجلــة 

، فاجلملة الـيت ينطقهـا مـن صـحيفة تُعـدُّ ميتـة، ...التعبري الالئق �ا والّنغمة  احلّقة اليت تناسبها

... حويـة ولكنه يبعث فيها احلياة بنطقه، ولذلك فإن معرفة كلمات مجلة وحتليل عناصـرها الن

   .134"ال يعين استخراج كّل مكنو��ا، بل يبقى تقدير قيمتها االنفعالّية 

فالقيمـــــة االنفعاليّـــــة يف الكـــــالم أو اخلطـــــاب، تتجلـــــى يف الكـــــالم املنطـــــوق مـــــن خـــــالل األداء 

عــرب عنهــا، الــذي يُــربز أثــر الكلمــة أو اجلملــة، وينتقــل األثــر إىل املتلقــي أو الســامع 
ُ
التنغيمــّي امل

حيـث تُقـّرب املسـافة بـني  .عل مع احلدث املنطـوق، وهنـا تكُمـن قيمـة التلوينـات الصـوتّيةفيتفا

املتكلم والسامع، بل تلغيها أحيا�ً ، فيتحول الكالم إىل حدث َمِعيش يشرتك فيه طرَفا احلوار 

  .أو الكالم

لـى نستطيع أن نستخدم مصطلح حتليل اخلطاب إشارة إىل حتليـل وظـائف اللغـة، للتأكيـد ع" 

أّن اللغــة التقــف عنــد اجلملــة، بــل إّن الكلمــة املفــردة ال ميكــن أن حتلــل حتلــيًال صــحيحاً دون 

�دوات   معرفـــــة الســـــياق، اللغـــــة ال تســـــتخدم إالّ يف حيـــــز اخلطـــــاب فتتضـــــام اجلمـــــل وتـــــرتابط

، والقدرة على حتليل اخلطاب تقتضي إنتاج اللغـة وفهمهـا ... تكشف عّما بينها من عالقات

ء، وعلــى الــرغم مــن أن علــم اللغــة الّنظــري ركــز علــى حتليــل اجلملــة، فــإّن االجتاهــات علــى الســوا

ــــة العالقــــات بــــني اخلطــــاب وحتليــــل اجلملــــة  ــــة حتليــــل  .135"احلديثــــة أخــــذت تــــدرك أمهّي وألمهّي

اخلطــاب املنطــوق وفهمــه أثــر يف تعلــيم اللغــات، بوصــفه ميثّــل اجلانــب التواصــلي مــن اللغــة وهــو 

ملــتعلم اللغــة،  وقــد ضــرب جــامربز مثــاالً علــى أمهّيــة التّنغــيم يف أشــكال اجلانــب األكثــر ضــرورة 

                                                           
134- Joseph Vendryes ،184، ص اللغة.  

135Douglas-، Brown ، ترمجة عبده الراجحي و علي أمحد شعبان ، الطبعة األوىل، بريوت أسس تعلم اللغة وتعليمها ،

  .252، ص1994
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التعبري يف اللغة وعن سوء الفهم الذي قد ينتج عن عدم معرفة غري أبناء اللغة �شكال التنغـيم 

ســـائق حافلـــة هنـــدي، كـــان " املناســـبة يف املواقـــف االجتماعّيـــة، ومثـــال جـــامربز يتحـــّدث عـــن 

، Exact change pleaseالرّكـاب يتوافـدون، وكـان يُعلّـق دورّ�ً  يقـف يف كـّل حمطّـة، بينمـا

كما يفعل السائقون دائماً يف لندن، وكان الرّكاب إّما ليس لديهم نقود جاهزة للدفع مباشرة، 

بعلـِو  pleaseأو حياولون أن يدفعوا له نقوداً أكثر، وبينما كان يكـرر ذات اجلملـة نطـق كلمـة 

لصــوت منهيــاً اجلملــة بنغمــة هابطــة، وبــدا وكأنّــه يرتيــث قبــل الّنطــق أكــرب، وارتفــاع يف درجــة ا

أخطــأ  .136"�لكلمـة، فمــا كــان مــن الرّكـاب إالّ أن نزلــوا مــن احلافلــة متبـادلني نظــرات الغضــب

السائق يف تنغيم اجلملة عن غري قصد منه، واستعمل تنغيمـاً يُفهـم منـه عـدم االحـرتام، فاعتقـد 

ألّن أبنــاء اللغــة ال يســتعملون هــذا األداء الصــويت يف املواقــف  الرّكــاب أنّــه غــري مــؤدب ووقــح،

االجتماعّية العاّمة، وهذا يدل على أمهية الّتنغيم والربط يف تعليم اللغة لغري الناطقني �ـا، حـىت 

يتمّكن املتعلم من استعمال اللغة يف املواقف االجتماعّية استعماالً الئقـاً، حـىت يفهـم اخلطـاب 

  .جه إليه بصورته الطبيعّيةأو الكالم املوّ 

إّن حتليل اخلطاب يُعّد أداة هاّمة يف إعـداد املعلمـني، حيـث ميكـن اسـتعماهلا يف حتليـل املـواد " 

، والـوعي اللغــوي الّناقـد يقتضــي نظــرة ...التعليميّـة �ــدف الكشـف عــن اجلوانـب اإليديولوجيّــة

ـــدريس، �قـــدة للـــتعّلم  ـــدريس الناقـــدو �لتـــايل فهـــي مرتبطـــة حبركـــة ال والّت ، كمـــا أّن الـــوعي ...ّت

  .137"اللغوي الّناقد جيب أْن يكون من ضمن عناصر تعليم اللغة

إن أداة حتليل اخلطاب أحد أهـّم العناصـر الـيت جيـب أن تكـون يف احليّـز املعـريف ملعلـم اللغـة،    

  .حىت يتمكن من أداء رسالته التدريسّية أداًء فنّياً علمّياً يف آن واحد

  

  

                                                           
  .II ،33-32، 2003، اإلسكندرية  علم اللغة النفسي مناهجه ونظر�ته وقضا�ه س الّدين، جالل،مش  -136

  .238-239، ص2017، الطبعة األوىل، الر�ض قضا� يف اللسانيات التطبيقيةالشويرخ، صاحل �صر،  -137
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          لكفاية األدائية ملعلم اللغة العربية يف تدريس الّنرب والّتنغيما 3.5

   مفهومها ومصطلحها 3.5.1    

�ّ�ــا القــدرة علــى الــتكلم والفهــم، فُرمبــا يشــرتك شخصــان يف ذات املعرفــة " يُعرفهــا تشومســكي

عرفـة، وقـد تفســد �للغـة، لكّنهمـا قـد خيتلفـان اختالفــاً كبـرياً يف قـدر�ما علـى اســتخدام هـذه امل

فالقدرة على اسـتخدام   .138"هذه القدرة أيضاً بصورة انتقائّية أو عامة دومنا فقدان  للمعرفة 

املعارف اللغوية هي اليت ُمتثل اجلانب األدائي أو التطبيقي الذي يدخل حّيز املمارسة الفعليّـة، 

سـيما يف ميـدان التعلـيم  فليس كّل مـن ميتلـك املعرفـة ميتلـك القـدرة علـى إيصـاهلا لآلخـرين، وال

  . عامة، ويف ميدان تعليم اللغات خاصة

، أّن األداء هو االتصال الواقعي الفعلي بني طرفني من حيث إنتاج األصـوات  ساندريسويرى 

ورصــــــدها، ومــــــا قــــــد يرافقهــــــا مــــــن فعاليــــــات غــــــري صــــــحيحة ، كالبــــــدا�ت غــــــري الصــــــحيحة، 

، ويُعـــّد مـــن �حيـــة �نيـــة  مفهـــوم الكفايـــة والتصـــحيحات الذاتيّـــة، وســـوء الفهـــم وعـــدم االنتبـــاه

  .139"واألداء نوعاً من الكفاية التواصلّية 

تناول التعريفان السابقان األداء على أنّه اجلانب الذي يرتجم املعرفة إىل مهارة وخربة يتميز �ا 

الشــخص املوصــوف  �نّــه ميتلــك الكفايــة اللغويّــة، فــريى تشومســكي أّن كفايــة األداء ليســت 

درجـة واحــدة  لـدى األفــراد، بـل هـي متباينــة إىل حـّد مــا، إذ لـيس كـّل مــن يعـرف ميتلــك  علـى

األداء املثايل، و�ذا فاألداء هو الفيصل يف احلكـم علـى املعرفـة اللغويّـة أو الكفايـة اللغويّـة، أّمـا 

                                                           
138 - Noam Chomsky ،64، صاملعرفة اللغوية طبيعتها وأصوهلا واستخدامها.  

139 - Sanders  Vali ، 201 ص ،لسانية أسلوبية نظرية حنو.  
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 فونــدرليش، فــريى أن األداء والكفايــة نــوع مــن أنــواع الكفايــة االتصــالية، وهــو جانــب املمارســة

 .احلّية من اللغة

وإذا طبقنــا الكــالم الســابق علــى كفايــة معلــم اللغــة العربّيــة لغــري النــاطقني �ــا، جنــد أن الكفايّــة 

اللغوية تبقى قاصرة مامل تقرتن �ألداء، ونقصـد �ألداء هنـا اجلانـب التطبيقـي للكفايـة اللغويـة، 

  : مثل ذلك يف نقاط عدة هيوالكيفّية  األدائية اليت ينبغي ملعلم اللغة أن ميتلكها، ويت

  .معرفته �ملداخل والنظر�ت التعليمّية يف ميدان تعليم اللغات -1

للمحتــــوى التعليمــــي الــــذي يتــــوىل  مالءمــــة ومواءمــــةمعرفتــــه �لطرائــــق واألســــاليب األكثــــر  -2

 . تدريسه

  .معرفته �ألدوات والوسائل التعليمّية  املناسبة، اليت تساعده على تنفيذ الّدروس -3

ورشــات عمــل وغريهــا، واالطــالع  إحاطتــه مبســتجدات العملّيــة التعليميّــة، مــن مــؤمترات و -4

  .على جديد مكتبة تعليم اللغات، واحلرص على قراءة كل ما يصدر يف هذا امليدان

فالكفايــة العامــة ملعلــم اللغــة هــي نتــاج كمــّي كيفــّي ملعارفــه، كمــّي يف جانــب معارفــه مــن العلــوم 

يف جانبــه التطبيقــي واألدائــي، إذ يعتمــد علــى خــربة املعلــم ومهارتــه يف االنتقــاء  اللغويّــة، وكيفــيّ 

 .األمثل ألدوات التطبيق يف قاعة الّدرس

   غاية الكفاية األدائية  3.5.1.1

الغايـة مــن الكفايـة األدائيّــة أو التطبيقيّـة ملعلــم اللغـة، هــي حتقيـق اهلــدف التواصـلي يف تعلــيم  إنّ 

بيسـر مـن دون تكلـف أو مشــّقة يف  مـني مــن القـدرة علـى التواصـل اللغــويّ اللغـة، ومتكـني املتعل

  .ألهداف تواصلّية  لذلك جيب توظيف احملتوى اللغويّ  ك،ذل

شـــكل النّـــرب والتّنغـــيم أحـــد عناصـــر الســـياق املنطـــوق الـــذي يـــدخل ضـــمن حيّـــز االســـتعمال يُ 

أو يف حالــة غيــاب  فلــيس مــن املتصــور أن جيــري اتصــال مبعــزل عــن الســياق" التواصــلي للغــة، 

قـد ) أ� ال أحب هذه اآلنية ( العالقات بني اجلمل، وإالّ سقط االتصال يف الّلبس ، فجملة 
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تـــدل علـــى موافقـــة، أو معارضـــة، أو نقـــد، أو جـــدل أو شـــكوى، أو اعتـــذار، أو تعليـــق، وكـــّل 

ينطـق مــتعلم ، وقـد )...النّـرب والتّنغــيم ( ذلـك يتوقـف علــى السـياق اإلمجـايل واملالمــح الصـوتّية 

اللغة الثانية هذه اجلملة نطقـاً صـحيحاً، لكنّـه يفشـل يف إيصـال غرضـه إذا كـان جيهـل ضـوابط 

هـذه التنوعـات الصـوتّية تكسـب اجلملـة عنصـراً دالليـاً يقـع ضـمن  إنّ  .140"اخلطاب السـياقّية 

صـــويت الســـياق التواصـــلي للغـــة ، لـــذا  جيـــب أال ُحيـــرم مـــتعلم اللغـــة منهـــا، ألّ�ـــا تضـــبط أداءه ال

  .وتوجه استعماله للغة يف الوجه األنسب

الكفاية األدائية ملعلم اللغة وعالقتها بنظر�ت التعّلم املتصلة   3.5.2   

 بتدريس الّنرب والّتنغيم

إّن تعلــيم اللغــات كغــريه مــن العلــوم يســتند علــى أســس علميّــة يف مبادئــه الّنظريّــة، ويعتمــد علــى 

) نغــيمالّنــرب والتّ (جمــال التعلــيم، وإّن موضــوع البحــث احلــايل نظــر�ت علــم الــّنفس وتطبيقا�ــا يف 

هو جزء من الّدرس الصويت يف اللغة، ويُعّد هذا اجلزء حجـر األسـاس يف تعلـيم اللغـات ، ألنّـه 

يشكل الّنقطة تبدأ منها حلقة تعليم اللغة، وبناًء على حمتوى موضوع البحث، وأمهّيتـه يف بُنيـة 

وســـنقوم بتحديـــد املـــدخل النظـــري لـــه، اســـتناداً إىل نظـــر�ت التعلـــيم  اللغـــة وتعليمهـــا وتعّلمهـــا،

 .واملعرفّية السلوكّية

  الّنظر�ت السلوكّية 3.5.2.1   

جـــاءت النظريّـــة الســـلوكّية كـــانقالب علـــى مفـــاهيم التعلـــيم التقليـــدي الـــذي كـــان ســـائداً قبــــل 

الــذي ظهــرت جتاربــه يف  ظهورهــا، وبــدأت النظريــة الســلوكّية يف خمتــربات علــم الــّنفس الســلوكي

علــى يــد عــامل الــّنفس األمريكــي واطســن، واختــذت مــن الســلوك القابــل للمالحظــة  1912عــام 

والقيـــاس منطلقـــاً هلـــا، وأمهلـــت عمليـــات التفكـــري وغريهـــا حبجـــة أ�ـــا غـــري ُمالحظـــة وال ميكـــن 

  : قياسها، وتقسم الّنظر�ت السلوكّية قسمني، االرتباطي، والوظيفي ومن أمهها

                                                           
140  - Douglas  Brown  ،252، ص غة وتعليمهاأسس تعلم الل.  
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 Connectionismالنظرية االرتباطّية   3.5.2.1.1      

وتعـــين ارتبـــاط العالقـــات بـــني األفعـــال واألفكـــار، ومـــن أشـــكال االرتبـــاط، االقـــرتان والّتشـــابه "

والّتضاد، والسببّية والّتتابع الذي يعين وقوع خربتني متقاربتني يف الّزمن عنـد إنسـان مـا، ووقـوع 

وجــــوهر هــــذه   .141"نســــان يتــــذكر اخلــــربة األوىل إحــــدى اخلربتــــني يف وقــــت الحــــق جيعــــل اإل

الّنظريّـــة هـــو االرتبـــاط القـــائم بـــني املثـــري واالســـتجابة بوصـــفهما أحـــد أهـــّم العناصـــر الـــيت تـــرتبط 

بســـلوك الكـــائن احلـــّي، فإحـــداث مثـــري مـــا يولّـــد اســـتجابة معينـــة، مث ميكـــن تعـــديل الســـلوك أو 

ها، وأهـم التجـارب الـيت تُعـزى إىل هـذا توجيهه خالل مثريات مالئمة لالستجابة املتوقع حـدوث

  .القسم من النظرية السلوكية جتربتا �فلوف و ثورندايك

   األشراط الكالسيكي  نظرية 3.5.2.1.2    

، ولــــدت نظريــــة �فلــــوف مــــن خــــالل مراقبتــــه لســــلوك الكلــــب،  Pavlovوصــــاحبها �فلــــوف 

بــاب، هــذا الصــوت بكميــة كبــرية عنــد مســاع صــوت جــرس ال يســيل الكلــبلعــاب فالحــظ أّن 

ســتجابة، الثــري وااملظريــة علــى االرتبــاط بــني وتقــوم هــذه النّ  م الطعــام للكلــب،و املرتافــق مــع قــد

إفــراز (وتتمثــل يف واالســتجابة غــري الشــرطّية ) رؤيــة الطعــام( وهــو ومّيــز بــني املثــري غــري الشــرطي

 املثـــري مـــن جهــة أوىل، ومـــن جهــة ُأخـــرى بــني) الــذي حيـــدث بصــورة ال ســـيطرة عليهــا اللعــاب

إفـــراز اللعــاب عنــد مســـاع (واالســتجابة الشــرطّية ) ربــط رؤيـــة الطعــام بصــوت اجلـــرس(الشــرطي 

  ، فــإذا ّمت االرتبــاط بــني املثــري الشــرطي واملثــري غــري الشــرطي، فــإّن هــذا االشــرتاط)صــوت اجلــرس

  . �ذه الصورة التعلم عملّية حدثفت ة، يّ على إحداث استجابة شرط يصبح قادراً 

أي إّن االسـتجابة حتــدث يف �دئ األمـر بســبب ) التعمـيم(�فلـوف عــدة قـوانني منهــا ولنظريـة 

أي مثري مشابه للمثري األصلي، فسيالن لعاب الكلب حيدث عند مساع صوت أي جرس، مث 

، ويـتعلم الكـائن احلـي االسـتجابة ملثـري حمـدد فقـط ويكـون ذلـك )التميـز واالنطفـاء(�يت قانون 

                                                           
  .53، ص1988، الكويت سلسلة عامل املعرفة ،" اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها"،حّجاج، علي، �يف و خرما -141
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ت من تكرار املثري األصلي ومتيزه ممّا يشـا�ه، أّمـا االنطفـاء  فيعـين عـدم بسبب اخلربة اليت تولد

  .حدوث االستجابة للمثريات غري املرتبطة بتعزيز معني

 نظرية الّتعّلم �حملاولة واخلطأ 3.5.2.1.3   

وضع قطّاً جائعاً يف قفص حيتـاج فـتح �بـه إىل رفـع مـزالج  ،Thorndikeوصاحبها ثورنديك 

ألعلـى، مـع دفـع البـاب يف اللحظـة نفسـها، ووضـع للقـط طعامـاً خـارج القفـص، خارجي إىل ا

وأخـــذ يراقـــب حركـــات القـــط، والكيفيـــة الـــيت ســـيتمكن �ـــا مـــن فـــتح القفـــص للحصـــول علـــى 

إجيـــاد خمـــرج مـــن   ك احملـــاوالت، وقـــد حـــاول القـــطوكميّـــة الوقـــت الـــيت يقضـــيها يف تلـــ الطعـــام،

وقوعــاً عشــوائياً علــى  مــا حيــاول وقعــت أطرافــهالقفــص لكــن مــن دون جــدوى، و�ملصــادفة وبين

تفحــص املكــان الــذي ّمت فتحــه يف املــرة األوىل  البــاب وّمت فتحــه، ويف املــرة التاليــة حــاول القــط 

�ملصـــادفة، وجنـــح بعـــد حمـــاوالت أقـــّل مـــن حمـــاوالت املـــرة األوىل يف فـــتح القفـــص، بعـــد ذلـــك 

إىل إدراكـه الطريقـة الصـحيحة يف فـتح  أصبحت حماوالته أكثر دقـة وأسـرع إىل أن انتهـى األمـر

  .الباب

قادت هذه املالحظات ثورندايك إىل صياغة جديدة ملشكلة الّتعّلم، فقـد خـرج �ن احليـوان " 

يــتعلم عــن طريــق احملاولــة واخلطــأ،  وبــذلك وضــع أّول قــانون لّلــتعّلم وهــو �حملاولــة واخلطــأ وهــو 

أن تعّلم استجابة معينة يتّم بتجـاور االسـتجابة : قانون التجاور أو التالزم والرتابط، ومؤداه هو

ُمثّ أضاف قانوين األثر واإل�بة، فـاألثر النـاتج عـن االسـتجابة الصـحيحة الـيت ّمت  .142"للنجاح

تعلمها، يرتك أثراً إجيابّيا وهذا مما يدفع لتكراره ليس حملـض النجـاح، بـل ألنّـه يرتافـق �ثـر مـريح 

انون اإل�بــــة أو التعزيــــز فريتــــبط �قرتانــــه مــــع االســــتجابة جيعــــل صــــاحبه يشــــعر �لرضــــا، أمــــا قــــ

 . الناجحة، وغياب اإل�بة عن االستجابة اخلاطئة، يُقلل من نسبة حدوثها 

                                                           
  .40، ص I، علم اللغة النفسي مناهجه ونظر�ته وقضا�هجالل مشس الدين،  -142
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  Functional theories  الّنظر�ت الوظيفّية  3.5.2.1.2   

�لنســبة هلــا  وختتلــف عــن االرتباطيّــة، فــالتعلم" وهـي النّــوع الثــاين مــن أنــواع النظــر�ت السـلوكّية 

لــيس جمــرد إقامــة عالقــات وارتبــاط بــني مثــري واســتجابة، بــل حتــاول هــذه الّنظريّــة تضــمني بعــض 

ــة مثــل التفكــري والتحليــل،  املفــاهيم املعرفّيــة يف التحليــل الســلوكّي، وال تســتبعد األحــداث العقلّي

إلجرائــي ســلوك ويطلــق عليهــا إجرائّيــة ألّن الســلوك ا ،وُتصــّر علــى اعتبارهــا مــن أنــواع الســلوك

 .نظرية سكنر ومن أبرز النظر�ت الوظيفّية .143"يؤثر يف البيئة ويرتتب عليه تغّري يف الّتعليم 

  الشرط اإلجرائينظرية   3.5.2.1.2.1    

، وأهّم ما ميّيز نظرية سكنر عن سابقا�ا، أنّه جعل التعزيز العنصـر Skinnerوصاحبها سكنر 

زيز عنـــده يرتافـــق مـــع االســـتجا�ت الصـــحيحة واخلاطئـــة علـــى األكثـــر فاعلّيـــة يف نظريتـــه، فـــالتع

الســواء ، جــرب ســكنر نظريتــه علــى احليــوا�ت، ومــن تلــك التجــارب جتربتــه مــع احلمامــة، فقــد 

وضع احلمامة يف صندوق، وجعل فيـه �فـذة صـغرية يـتحكم فيهـا ويُلقـي هلـا حبـة قمـح يف كـّل 

فذة الصغرية حىت تتمكن من التقاطها، ويف  مرة، وعلى احلمامة أن ترفع رأسها إىل مستوى النا

كّل مرة كان يغري مسافة االرتفاع، استطاع بعد عّدة مـرات مـن التعزيـز اإلجيـايب تعـديل سـلوك 

احلمامة، وجعلها مرتفعة الرأس، بعد أن كانت يف البدايـة غـري قـادرة علـى ذلـك، وحـدث تغـري 

  .السلوك وحتديد االستجابة املطلوبة من خالل التعزيز

ــا نــرى أنّ "يــرى ســكنر و  الفــرد يــتعّلم أّي شــيء يُقــّدم لــه  أنّنــا إذا رقبنــا الســلوك عــن ُقــرب، فإنّن

، متكـررٍ  وك معني  فإنّه يزداد ظهوره بشكلٍ نتائج ُأخرى، إنّنا إذا حدد� له مكافأة تلحق بسل

 أّمــا الســلوك الــذي ال يتبعــه تعزيــز فيتنــاقص، لــذلك فالســلوك يتشــّكل بواســطة مــا حيــدث بعــد

وغــــريه مــــن  والفــــرق بــــني مــــا جــــاء بــــه ســــكنر  .144"االســــتجابة ويطلــــق عليــــه ســــكنر التعزيــــز 

 : السلوكيني يتمثل فيما �يت

                                                           
  .54، صللغات األجنبية تعليمها وتعلمهاعلي حجاج و�يف خرما، ا -  143

  .124،ص2005األوىل، القاهرة  بعةطال ،نظر�ت التعلم والتعليم ،قّطامي، يوسف -144
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عنــد ســكنر هــو ســبب حــدوث االســتجابة، إي إّن القيــام بفعــل معــني كــان  :التعزيــز - 1    

فلــوف �ــدف احلصــول عــل املكافــأة أو التعزيــز، مث هــو قــادر علــى تعــديل الســلوك، أّمــا عنــد �

  .وثورندايك فالتعزيز مرتبط �ملثري

ــــة، وعنــــد   - 2     االســــتجابة عنــــد ســــكنر غــــري مرتبطــــة مبثــــري حمــــّدد، ولــــذلك ُمسيــــت إجرائّي

 .�فلوف كانت مشروطة مبثري معني

 أثر النظر�ت السلوكّية يف تعلم اللغات3 .5.2.1.3      

اللغويّـة البنيويّـة، وتبنـت البنيويـة ترافـق ظهـور نظـر�ت علـم الـّنفس السـلوكي مـع ظهـور املدرسـة 

اآلراء الــيت جــاء �ــا الســلوكّية الّنفســّية، وكــان لــذلك أثــر يف ميــدان تعلــيم اللغــات يف مرحلــة مــا 

بــــني احلــــربني العــــامليتني األوىل والثانيــــة، ومــــن ذلــــك األثــــر ظهــــور عــــّدة طرائــــق لتعلــــيم اللغــــات 

ة البصريّة وغريها، واليت كان من مبادئهما أّن األجنبية، مثل الطريقة الشفويّة، والطريقة السمعيّ 

اللغة إحدى أهم خصائص السلوك البشري، وأن الطفل يولد صفحة بيضاء، ويكتسب اللغـة 

فاللغــة جــزء جــوهري مــن الســلوك اإلنســاين " مــن حميطــه الــذي يوجــه ســلوكه اللغــوي ويعدلــه، 

ا يصـــوغون بـــه نظـــر��م يف الكلـــّي وهـــذا مـــا يـــراه الســـلوكيون ومـــا يتعـــاملون بـــه مـــع اللغـــة ومـــ

اكتســـاب اللغـــة يف ضـــوئه، وهـــم لـــذلك يركـــزون علـــى اجلوانـــب املباشـــرة للســـلوك اللغـــوي، أي 

االستجا�ت اليت ختضع للمالحظـة، وعلـى العالقـة بـني هـذه االسـتجا�ت واألحـداث احمليطـة 

، فإذا وهكذا يرون أن السلوك اللغوي الفعال هو الذي ينتج عنه استجا�ت صحيحة ملثري ما

تعـــززت االســـتجابة، حتولـــت إىل عـــادة، ومعـــىن ذلـــك أن األطفـــال ينتجـــون االســـتجا�ت الـــيت 

  .145"لقيت تعزيزاً، سواء يف الكالم أم يف الفهم، رغم أّن الفهم يصعب إخضاعه للمالحظة 

لكــن هــذه النظــر�ت تعرضــت للنقــد الشــديد علــى رغــم النجــاح الــذي حققتــه، وأّول مــا ُوجــه 

لـى السـلوك الظـاهر أّ�ـا مل تُعـَن �لعمليـات العقليّـة اإلبداعيـة، وأّ�ـا اقتصـرت ع إليها من نقد ،

التفكري واإلدراك واالستبصار وغريها، ويضاف إىل ذلك أّ�ا طبق جتار�ا علـى الذي ال يُفسر 

                                                           
145- Douglas  Brown  ،37، صتعلم اللغة وتعليمها أسس.  
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احليوا�ت، وبذلك جعلت التعّلم اإلنساين شبيهاً بتعلم احليوا�ت، ورداً على السلوكّية ظهـرت 

ر�ت املعرفّيــة، وترافــق ظهورهــا مــع املدرســة التوليديــة التحويلّيــة يف أمريكــا، واتفــق كــل مــن النظــ

منظـري علـم الـنفس املعـريف وعلـم اللغـة الّنفسـي، علـى أّن االهتمـام إّمنـا ينبغـي أن ينصـب علـى 

  .العمليات املعرفية اليت جتري يف عقل اإلنسان واليت تُفسر عملية التعّلم

 املعلم  للنظر�ت السلوكية يف تدريس الّنرب والتنغيم  تطبيق  5.2.1.4.3

عرفنــا أن الســلوكّية تــدور حــول عناصــر املثــري واالســتجابة والتعزيــز، وأ�ــا متيــل إىل حماكــاة لغــة 

الطفـل، أي التعلــيم الــذي يشــابه حماكــاة الطفــل ملـن حولــه لغــو�ً، فيكتســب اللغــة األم أو حــىت 

ّية للكــالم املنطــوق، مــن دون تــدخل العمليــات العقليــة يف لغــة �نيــة مــن خــالل احملاكــاة احلســ

فقــد " ذلــك، وهــذا األمــر يتمثــل يف حماكــاة األصــوات وطريقــة النطــق املتضــمن الّنــرب والتّنغــيم، 

حيتاج تعلم كثري من أساليب السلوك واملعلومات واملهارات إىل إحداث عمليـة اقـرتان، كمـا يف 

  . 146"لى مبادئ االقرتان والتعزيز، �العتماد ع...نطق الصحيح لألصوات

عندما ينطق املعلم الكلمات جيب أن ينطقها متضمنة الّنرب والتنغـيم املناسـبني، ألنّـه يعـّد مبنزلـة 

اللغــة عبــارة عــن مهــارة تنمــو عــن طريــق التعزيــز اإلجيــايب ف" ،ة اللغويّــة الــيت حياكيهــا املــتعلمالبيئــ

يـؤدي لالسـتجا�ت اخلاطئـة  والتعزيـز السـليب لالستجا�ت الصحيحة، مما يـؤدي إىل ز�د�ـا ،

 . 147"إىل طمسها ونسيا�ا 

االســتجا�ت تــربط مبُشــعر مــن القائــد أي  أنّ " الســلوك املعتمــد علــى احملاكــاة هـو جـوهر منــوذج

شــــعر كنــــه أنْ م، فــــإن املــــّدرس ميُ املــــدرس، ونظــــراً لتفوقــــه يف الــــتعلّ 
ُ
ولكــــن  discriminateمييــــز امل

وهـذا يبـدو  ُيكـافئ حـني يتبـع القائـد) الطالـب(وعلى هذا فـإّن التـابع الطالب ال ميكنه ذلك، 

أنــه يــوازي مــدخل التــدريب يف فصــل اللغــة، حيــث يُقــاد الطالــب ألن يقلّــد املــدرس �لضــبط 

علـى قـدر اإلمكـان دون أن يُعطــى أّي تفسـريات تسـاعده لكـي مييّــز املشـعرات الـيت يســتجيب 

                                                           
  .47، ص 2012، الطبعة األوىل، القاهرة الّتعلم نظر�ت وتطبيقاتالشرقاوي، أنور حممـد،  -146

  .42ه، ص 1423، مّكة ليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىأساسيات تعالعصيلي، عبد العزيز،  -147
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ة، ويــدعم ســلوك الطالــب �لقبــول وإرضــاء الــذات حــني هلــا املــدّرس الــذي يعــرف اللغــة األجنبيّــ

يتبــع قيــادة املــدّرس ، وهــذا النمــوذج يكــون مناســباً ملراحــل الــتعّلم املبكــرة جــداً مــن تعّلــم اللغــة 

شعر يُعّد مبنزلة املثري، وقد يكون عنصراً لغو�ً أو غري لغوي مثـل حركـة اليـد  .148"األجنبّية 
ُ
وامل

اً نـة يف اجلملـة وجعلهـا مميـزة صـوتيّ م على كلمـة معيّ ًال  إّن نرب املعلّ أو تعبريات الوجه وغريها، مث

، تكــون مبنزلــة مثــري للطــالب، أّمــا االســتجابة فتكــون يف انتبــاه الطــالب إىل هــذه عّمــا جياورهــا

ــا التّ نطقيــة مماثلــة حماكــاة الكلمــة، وســعيهم لتحقيــق  عزيــز فيكــون ذاتيّــاً أي إّن لنطــق املعلــم، أّم

  .ن من نطق مجلة صحية مبا فيها الّنرب والتّنغيم�لرضا وإثبات الذات حني يتمكّ املتعلم يشعر 

البـُــــّد مـــــن االعتمـــــاد علـــــى املبـــــادئ الســـــلوكّية يف تعلـــــيم اللغـــــة، والســـــّيما يف نطـــــق األصـــــوات 

والكلمــــات واجلمــــل متضــــمنة النّــــرب والّتنغــــيم، إذ إّن قواعــــدها قــــد تصــــعب علــــى أبنــــاء اللغــــة 

تعليمــه ضــمن النســيج اللغــوي العــام ال كقواعــد منفصــلة عنــه،  إّمنــا يــتمّ أنفســهم، وهــذا اجلانــب 

، ومــن الطــرق الــيت ميكــن للمعّلــم أن يطبقهــا يف م ذلــك ويصــبح ســجية عنــدهحــىت �لــف املــتعلّ 

 تدريب الطالب على الّنرب والتّنغيم الطرق اآلتية:

  استخدام أسلوب القصص واحلكا�ت  أوًال: 

 تُبـــني الـــيت الصـــوتّية الســـمات متضـــمنة الطـــالب علـــى تُقـــرأ أن جيـــب حكايـــة أو قصـــة أيّـــة إن 

 علـى وحتفيـزهم الطـالب عنـد اللغـوي السلوك توجيه �دف واالنفعاالت، املشاعر وُتربز املعىن

ـــة اســـتجا�ت حتقيـــق  إىل الطـــالب انتبـــاه جـــذب يف املعّلـــم دور يتجلـــى وهنـــا صـــحيحة، نطقّي

 التحضـري هي �ا يقوم أن له ينبغي اليت اخلطوات وأوىل خاصة، منه والصويت اللغوي، احملتوى

 عنــه ينــتج اجليــد واإلنصــات االســتماع ألنّ  ،احلكايــة أو للقصــة الطــالب اســتماع ملرحلــة اجليــد

 يف قـدر�م مـن �كـده �ـدف الطـالب على أسئلة بطرح يقوم مثُ  اللغوي، للمحتوى جيد فهم

 شخصــيات حماكــاة الطــالب مــن بيطلــ أن وجيــب أيضــاً، تذوقــه ومــن إليــه، اســتمعوا مــا فهــم

 تـوجيهم مـن بٌـدّ  ال وهنـا علـيهم، القصـة شخصـيات أدورا توزيـع خـالل مـن احلكايـة أو القصة
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ـــــرب(  الصـــــوتية الســـــمات إبـــــراز إىل ـــــاء يف) والتّنغـــــيم الّن ـــــة الكـــــالم، أثن  لتحقيـــــق دفعهـــــم وحماول

 .املطلوبة اللغويّة االستجا�ت

  بيعّيةب األسئلة من خالل مواقف ط�نياً: أسلو 

مــن األســاليب الــيت حتقــق الفائــدة املرجــوة يف تــدريب الطــالب علــى الّنــرب والتّنغــيم، وجيــب أن 

تّوجــه األســئلة بطريقــة غــري مباشــرة حــىت ال يصــاب الطــالب �الرتبــاك واإلحــراج، فــيمكن أن 

يسـأل املعلـم أحـد طالبــه عـن الكتـب الـيت حيبهــا، أو يطلـب منـه أن يسـأل زميــل آخـر لـه عــن 

ــم الطــالب، ذلــك، فمــ وهنــا حيــذف املعلــم أداة االســتفهام  ؟إىل املكتبــة ذهبــتَ ثالً يســأل املعّل

لكنـه يعــّوض �لتّنغــيم عنهــا، وهــذا يسـاعد املــتعلم يف إدراك معــىن الســؤال يف اجلملــة، أو يقــول 

فـإّن نطـق املعلّـم لكلمـة موظفـو  يف اختيـار الكتـاب املناسـب؟ موظفو املكتبةهل ساعدك : له

الــواو، ُيكســب املــتعّلم القــدرة علــى األداء الصــويت اجليــد، وهنــا يطلــب املعّلــم مــن  �لّنــرب علــى

آخــر أن يســأل زميلــه نفــس الســؤال، �ــدف التأكــد مــن عــدم حــدوث لــبس يف مســاع  طــالب

يف  موظـُف املكتبـةهـل سـاعدك : اجلملة فقد يظن الطالب أّن اجلملة تسري على النحـو التـايل

أســـئلته أنـــواع التّنغـــيم كافـــة، التّنغـــيم الـــذي يُـــراد بـــه التعجـــب،  وجيـــب أن ُيضـــمن املعّلـــم  ؟...

، إضافة إىل وضع االستفهام، النداء، الشرط،  والتّنغيم الذي يعّوض املقوالت اللغويّة احملذوفة

 .الّنرب يف مواضعه

  الشفويّة السمعّية الطريقة تطبيقات: �لثاً 

لنظـــر�ت الســـلوكّية يف ميـــدان تعلـــيم اللغـــات الطريقـــة الســـمعّية الشـــفويّة مـــن أهـــّم مـــا أفرزتـــه ا 

يت اللغة األّم للمـتعلم، وتُـويل اهتمامهـا مبهـار األجنبّية، فهذه الطريقة تنص على عدم استعمال 

، حيـــث ُميّكـــن االســـتماع الطالـــب مـــن اعتيـــاد النظـــام الصـــويت وغريهـــا مـــن والكـــالم االســـتماع

الطـــالب علـــى اســـتخدام هـــذه األنظمــــة األنظمـــة اللغويّـــة يف اللغـــة الـــيت يتعلمهـــا، و تــــدريب 

، اللغويّــة اليكــون بطريقــة الشــرح املباشــر، بــل مــن خــالل تقــدمي النظــام اللغــوي ككــّل متكامــل

ونرى أّن هذه الطريقة مهمة جـداً يف تـدريب الطـالب علـى النّـرب والّتنغـيم، ألّ�ـا التفصـل بـني 
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الستماع للنص أكثر من مرة عـرب األنظمة اللغويّة وتقدمها ضمن السياق اللغوي العام، فيتم ا

اجلهاز الصويت، مث يُطلب من الطالب تكرار مامسعوه بطريقـة واضـحة مفهومـة، ويكـون ذلـك 

 .من خالل تقسميهم إىل جمموعات، أو بشكل مجاعي، أو فردي، حبسب حمتوى النص

  النظر�ت املعرفية 3.5.2.2

، وصــبت ُجــّل اهتمامهــا علــى التفكــري شــكلت النظــر�ت املعرفّيــة نقلــة نوعيّــة يف مســار التعلــيم

واإلبداع، واإلدراك، واالستبصار، وحّل املشـكالت، وكـّل مـا يتصـل �لعمليـات العقليـة الُعليـا، 

مؤكـدة أّ�ــا اُألســس اجلوهريّــة الــيت تُفســر حـدوث عمليــة الــتعّلم اســتناداً إىل املعرفــة ، ومــن هــذه 

نظـر�ت املعرفيـة الـيت تركـت بصـمتها يف ميـدان الغا�ت انطلقـت الّنظـر�ت املعرفيّـة ومـن أبـرز ال

 :التعليم ما �يت

  Gestalt نظرية اجلشطلت  3.5.2.2.1

ــا ) الكــلّ (تقــوم هــذه النظريّــة علــى أســس فلســفّية، و�ــتم مبوضــوع  فــرتى أّن اإلدراك احلســّي إّمن

ومن أبرز يكون إدراكاً للكليات وليس ألجزائها املكونة هلا، فمن خالل الكّل ندرك األجزاء، 

  .Kofkaوكوفكا  Wertheimerوفر�مير  Kohlerمنظري اجلشطلت، كوهلر 

 التفكـري وحـّل املشـكالت، تصب ُجّل اهتمامها يف العمليـات الذهنيـة الُعليـا مثـل وهي نظرية  

وهي حتارب وجهة الّنظر القائلة �ّن العقل والسلوك اإلنساين ال  "،اإلدراك والّتعّلموتبحث يف 

مـــا ا�مـــوع الكلّـــي لسلســـلة االرتباطـــات االعتباطيـــة، وتـــتلخص يف أن الكـــّل أو يعـــدوان كو�

اجلشــطلت لــيس جممــوع األجــزاء الــيت يتــألف منهــا بــل إّن الكــّل شــيٌء خمتلــف اختالفــاً جــذرّ�ً 

فالكــّل لـــه وجــود منعــزل عـــن  .149" عــن أّي مفهــوم يعـــين إضــافة األجــزاء إىل بعضـــها الــبعض

فالكــّل هــو الشــكل الكلــّي، " منهــا خصائصــه املختلفــة عــن غــريه،ء أجزائــه، واألجــزاء لكــّل جــز 

يوصل إىل كالم أو مجـل ، إّن  وجمموع األجزاء ال يساوي الكّل ، فمجموع احلروف العربّية ال

، وتقــوم فرضــّية اجلشــطلت علــى أّن ...األحــرف ال تســاوي الكلمــة فالكلمــة أوًال ُمثّ احلــروف،

                                                           
  .59، ص اللغات األجنبية تعليمها وتعلمهاعلي احلجاج و�يف خرما،  -149
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بُــّد أن تكــون بصــورة متكاملــة، فــاخلربة  خــربة تُقــّدم لــه الالطفــل يولــد ُكــالً متكــامًال، وأحســن 

  . 150"الكلّية أوًال مثّ األجزاء أو وضعهما معاً للوصول إىل الكّل 

إدراك  �نّـه عنـد والـذي يفسـره مشـس الـّدين  تقوم نظرية اجلشطلت على قانون الشكل احلسن

خلاص بـه ذا انتظـام ومتاثـل حبيث يكون اجلشطلت ا" تنظمه  متيل ألنّ احلواس وضوع ما فإّن م

وبســاطة، فــإذا كــان بــه بعــض الشــذوذ فإنــه ُيســّوى وُجيعــل يف صــورة عاديــة، وهــذه العمليــة تــتم 

التماثــــل، التقــــارب،  :مبســــاعدة مبــــدأ االعتيــــاد ، يتفــــرع عــــن هــــذا القــــانون أربعــــة قــــوانني هــــي

ســتقلة عــن مــا يتشــابه منيــل إىل جعلــه يف جمموعــة م فكــلّ  .151"اإلغــالق، االســتمرار احلســن 

غــريه ، وكــل شــيء فيــه نقــص حنــاول إغــالق الــنقص وإكمالــه كــأن نــرى شــكًال هندســياً غــري 

  .النقص يوّلد حالة من التوتر تدفعنا إىل تالفيه مكتمل، فنكمله إدراكّياً، ألنّ 

اإلدراك للموقـف  هـي م الفـرداليت يثريها علماء نفس اجلشطلت حول كيفية تعلّـالقضا�  من و 

فـرتة مسـبوقة به قـد حيـدث مـن حماولـة واحـدة أنّ أي حيدث فجأة ُرّمبا والتعّلم   ،الذي يوجد فيه

 ولةســهبز يتمّيــو ، ة حبيــث يقــاوم النســيانم يف هــذه احلالــة مــن القــوّ علّ ويكــون الــتّ ، �مــل وانتظــار

وهـــو مـــا ، معلّ االنتقـــال إىل املواقـــف التعليميـــة اجلديـــدة املشـــا�ة للموقـــف الـــذي حـــدث فيـــه الـــتّ 

وينطوي التعلم �الستبصار علـى الفهـم واإلدراك والتّنظـيم  وإعـادة ، م �الستبصارعلّ تّ عرف �ليُ 

، ولــذلك إن هــذا النــوع مــن الــتعلم يتســم ميكــن نقلــه إىل مراحــل تعلّــم الحقــةتنظــيم املعــىن ، و 

�لدميومــة، خالفـــاً ملبــدأ االســـتبطان الــذي يـــربط بــني املثـــري واالســتجابة، والـــذي يكــون ُعرضـــة 

يف التعلم ألنّـه غـري مبـين علـى الفهـم العميـق لعناصـر املوضـوع  وإدراك العالقـات فيمـا للنسيان 

 .بينها

 

 التعلم القائم على املعىن نظرية أوزوبل 3.5.2.2.2       

                                                           
  .79، ص الّتعلم نظر�ت وتطبيقاتحممـد أنور الشرقاوي،  -150

  .I ،44، علم اللغة النفسي مناهجه ونظر�ته وقضا�هجالل مشس الدين، -151
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علــى الفهــم �لدرجــة األوىل وربــط املعــارف بعضــها بــبعض يف  Ausubel تعتمــد نظريــة أوزوبــل

 يعتقــد أنّ  "التنظــيم أســاس اإلبــداع الفكــري،رفــة املبنيــة علــى بنــاء اهلــرم املعــريف لــدى الفــرد، فاملع

ـــة موقفّيـــاإلنســـاّين م علّ الـــتّ  اث أو العناصـــر اجلديـــدة ة تـــربط بـــني األحـــدحيـــدث عـــن طريـــق عملّي

ة ة املوجودة فعًال، أي تعليق القضا� اجلديدة على مشاجب معرفيّـ، أو القضا� املعرفيّ �ملفاهيم

ضمنية، بـل هـو خـربة واعيـة متنوعـة تنشـأ حـني تـرتبط عالمـات  موجودة واملعىن ليس استجابة

أو رموز أو مفاهيم أو قضا� �لبنية املعرفّية للفرد، ومتتزج �ا على أساس مادي غري اعتبـاطي، 

، كاكتســاب املعــاين والتــذكر، ط هــي الــيت تفســر عــدداً مــن الظــواهروهــذه القــدرة علــى االرتبــا

م علّ ومييّـز بـني نـوعني مـن أسـاليب الـتّ  .152"، وحـدوث النسـيان ةوالتنظيم للمعرفة يف بنية هرميّـ

  :أو تلقي املعرفة مها

م ما يُقّدم له من معلومـات، وخيز�ـا ويف هذه املرحلة يتلقى املتعلّ  :عّلم القائم على االستقبالالتّ 

ت يف ذاكرتـــه ، للعـــودة إليهـــا عنـــد احلاجـــة إليهـــا، وغالبـــاً مـــا يكـــون االســـتقبال وختـــرين املعلومـــا

  .معتمدين على احلفظ واالستظهار فحسب

م، م �الستكشـاف �ظهـار الـذات املبدعـة للمـتعلّ علّ يتميـز الـتّ  :م القائم على االستكشافعلّ التّ 

فهــــو لــــيس حمــــض مســــتقبل للمعلومــــات، حيــــث يكــــون الفهــــم هــــو العنصــــر األبــــرز ، وحتليــــل 

ونقـل تلـك . ت سـابقة هلـا والحقـةاملعلومات ومناقشتها وختزينها يف البناء املعريف، وربطها خبربا

  .املعارف إىل مواقف تعليمّية جديدة ، ينتج عنها أفكار جديدة مبدعة وخالّقة

، فيتجلــــى األمـــر يف حالــــة إّن حفـــظ املعلومــــات ال ُحيـــدث أي شــــيء جديـــد يف البنــــاء املعـــريفّ 

املعرفـــة ا غـــري مبنيـــة علـــى الفهـــم و ا عرضـــة للفقـــد والنســـيان ألّ�ـــالتـــذكر فحســـب ، وتتســـم �ّ�ـــ

م القائم على املعىن فيجعل املعلومات واملفاهيم واحلقائق �خذ شكل سلسلة علّ قيقة، أّما التّ الدّ 

م مقـاوم فيسهل الرجوع إليها يف أّي حلظة، وهذا النوع من الـّتعلّ ارف، منظمة ومرتابطة من املع

  .للنسيان

                                                           
152- Douglas  Brown ،،99-89ص أسس تعلم اللغة وتعليمها.  
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وجـــودة �لفعـــل يف البنـــاء عمليـــة إحـــداث عالقـــات بـــني املعلومـــات امل"م عنـــد أوزوبـــل هـــو علّ الـــتّ 

لـــه مـــن معلومـــات جديـــدة، ولـــذلك تـــؤدي البنيـــة املعرفّيـــة مبـــا  م ، وبـــني مايُقـــّدم للمـــتعلّ  املعـــريفّ 

ثابـة علـيم  وتُعـّد هـذه املعـارف واملعلومـات مبتشملها من معـارف ومعلومـات وأفكـار دوراً يف التّ 

  . 153"م يف إضافة ما ينبغي إضافته للمتعلّ األسس اليت يُعتمد عليها 

 نظرية بياجيه البنائّية 3.5.2.2.3

�ثـري كبـري يف النظـر�ت املعرفيّـة، ويُعـّد بياجيـه رائـد البنائيـة األّول  Piaget كان لنظرية بياجيـه

الذي أرسى ركائزها ووضع أسسها املعرفّية، واألسئلة اليت تطرحه البنائية هو كيف تـتّم املعرفـة؟ 

تفسـري النمـو املعـريف والـذهين و�ـدف إىل   ىت تبدأ املعرفـة؟وهل هي معرفة حسّية أم عقلّية؟ وم

فينـتج مـن ذلـك ،  والذي يتم بشكل تدرجيي من خالل عـّدة عمليـات معرفيّـة لرضيع والطفلل

علـــى االســـتدالل والتفكــــري �ســـتخدام الفرضـــيات، ويبـــين بياجيـــه يف نظريتــــه  تشـــّكل قـــدر�ما

  . الذكاءافرتاضني مها حتديده للتطور املعريف وطبيعة 

  : مّيز بياجيه بني نوعني من املعرفة، املعرفة الشكلّية واملعرفة اإلجرائّية، والفرق بينهما هو

معرفة مرتبطـة مبثـري حسـّي، وهـي تبـدأ مـن سـن الطفولـة املبكـرة،  :املعرفة الشكلّية -1         

بب معرفتـه منذ ما بعد الوالدة، فالطفل الذي يرى زجاجـة احلليـب يبكـي للحصـول عليهـا بسـ

  .احلسّية �ا، وهي معرفة مرتبطة �لشكل الذي يعّد مثرياً 

أي معرفــــة اإلجــــراء وهــــي معرفــــة تنطــــوي علــــى التوصــــل إىل : " املعرفــــة اإلجرائيــــة - 2        

، و�ـــتم �لكيفّيـــة الـــيت تتغـــري فيهـــا األشـــياء مـــن ...االســـتدالل يف أّي مســـتوى مـــن املســـتو�ت

لراهنــة، أّمــا املعرفــة الشــكلّية فتهــتم �ألشــياء يف حلظــة زمنيّــة معّينــة حالتهــا الســابقة إىل حالتهــا ا

"154 .  

  :هي ذكرها قطامي ويف نظرية بياجيه ثالثة افرتاضات جوهرية

                                                           
  .137، ص التعلم نظر�ت وتطبيقاتحممـد أنور الشرقاوي،  -153

  .85، ص 2003 الطبعة األوىل، بريوت ،التعلم  والتدريس من منظور البنائيةزيتون، حسن وكمال،  -154
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املعرفـة ليسـت وحـدة موضـوعية يف البيئـة، ولكّنهــا تفاعـل بـني الفـرد والبيئـة، وتتضــمن  - 1    

والشـــيء يف البيئـــة ال ميكـــن فصـــلهما لتعريـــف  املوضـــوعّية ، فـــالفرد املكـــو�ت املوضـــوعّية وغـــري

  .املعرفة، ومهمة النظريّة اجلنينّية املعرفية هي حتديد خصائص هذا التفاعل املتغري �ستمرار

ـــذكاء مثـــل التطـــور البيولـــوجي علـــى بنـــاء أبنيـــة جديـــدة مـــن أبنيـــة  - 2      يعتمـــد التصـــور وال

  .ف الذكاء مع البيئة احمليطة بهموجودة، وهذه األبنية تُبين يف جزء منها على تكيّ 

تتحــــدد العوامـــــل الـــــيت تــــؤثر يف التطـــــور املعـــــريف �لبيئــــة الطبيعيّـــــة والبيئـــــة االجتماعيّـــــة  - 3    

، والنضج، وعمليات الضـبط الـذايت لـدى الفـرد، وتعـّد كـّل هـذه العوامـل أساسـّية للنمـو املعـريف

ه تـوازن الفـرد يف البيئـة، الـيت تـؤثر يف فالتكّيف إحدى أهّم عمليات البناء املعـريف، والـذي حيققـ

 .بنائه املعريف

   أثر النظر�ت املعرفّية يف تعليم اللغات 3.5.2.2.4

أحدثت النظر�ت املعرفّية ثـورة يف ميـدان تعلـيم اللغـة، إذ قلبـت املفـاهيم الـيت كانـت سـائدة يف 

وأعقـده، وجيـب عـدم النظـر  تعليم اللغة األجنبّية، ورأت أن اللغة أهّم ما مييز السلوك اإلنسـاين

إليهــا علــى أ�ــا شــيء ميكــن اكتســابه وتعّلمــه مبعــزل عــن العمليــات العقليــة العليــا، إذ إّن الفهــم 

والـــرتابط واالستبصـــار واإلدراك، عمليـــات مالزمـــة إلنتـــاج اللغـــة وفهمهـــا، ولـــذلك قـــد رفضـــت 

وِل العمليـات العقليـة أّي اهتمــام ، أل�ـا مل تُــ املعرفيّـة املبـادئ السـلوكّية يف تعلّــم اللغـة واكتسـا�ا

يف ذلــك، وبنــاًء علــى مبــادئ الّنظــر�ت املعرفيّــة، تولّــدت كثــري مــن طرائــق التــدريس وأســاليبها 

الــيت اعتمــدت علــى التفكــري اإلبــداعي وحــّل املشــكالت، والفهــم العميــق وغريهــا مــن املبــادئ 

 .املعرفّية

املعرفيــة يف تعلــيم اللغــات، ونــوجز مــا ويــذكر الــدكتور عبــد العزيــز العصــيلي أهــداف النظــر�ت 

  : ما �يت ذكره يف

ــة ببنــاء الكفايــة اللغويــة للمــتعلم، وهــي الــيت جيــب أن تكــون  -1      اهتمــت الّنظــر�ت املعرفّي

  .�بعة من رغبة املتعلم ال مفروضة عليه
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ف يف بنــــاء الكفايــــة اللغويّــــة للمــــتعلم مرهونــــة �لســــيطرة علــــى قواعــــد اللغــــة اهلــــد إنّ  - 2     

األصــــوات، والنحــــو، والصــــرف، وأفضــــل وســــيلة لتحقيــــق ذلــــك هــــو اعتمــــاد أســــاليب معرفّيــــة 

ت مل يســمعها مـن قبــل، ابتكاريّـة، والـيت مــن شـأ�ا أن تعــزز كفايـة املــتعلم يف توليـد مجــل وعبـارا

يه القدرة على اسـتعمال اللغـة اسـتعماًال تواصـلياً يف مواقـف لغويـة مل يعهـدها مـن وأن تكون لد

   .قبل

تقدمي القواعد على أّ�ا نظام دقيـق مـتقن، ولـيس حمـض أشـكال وقوالـب سـطحّية،   - 3      

  . ُحتفظ وتُقّلد، وتكون عرضة للنسيان واخلطأ

تنمية القدرات الذهنية لدى الطالب من خالل التدريب على أسس اإلنتاج وقواعد  -4     

ل الرتكيــز علــى الفهــم الــدقيق، وربــط االســتقراء واالســتنتاج ، وجعــل الــتعّلم ذا معــىن، مــن خــال

  .اخلربات اجلديدة �خلربات السابقة

إّن املبادئ املعرفّية يف تعليم اللغة قائمة على أسس عميقة من العمليات الذهنّية، ولـذلك هـي 

ُتويل ُجلَّ اهتمامها �ملتعلم فهو حمور العملّية التعليمّية، والعنصر الفاعل يف قاعة الـّدرس، فهـو 

ـــيس حمـــ إن الطالقـــة واملرونـــة  ض مســـتقبل للمعلومـــات، بـــل هـــو منـــاقش وحملـــل هلـــا، ولـــذلكل

واألصالة يف التفكري هي من أهم الصفات اليت جيب أن ميتلكها املتعلم، أّما املعلم فهـو املوجـه 

  .أو املرشد الذي يساعد املتعلمني على اكتساب مهارات اللغة والتفكري فيها

  

    املعرفّية يف تعليم الّنرب والـّتنغيم تنظر�لتطبيق املعّلم ل  3.5.2.2.5

سـيما الّتنغـيم فإنّـه جـزء مـن القضا� الصرفّية والنحويّـة، والللّنرب والـتّنغيم أمهّية يف توضيح بعض 

السياق  اللغوي العام ويسـاعد علـى بيـان بعـض القضـا� اللغويّـة وإيضـاحها، مثـل التمييـز بـني 

ا، وتوضـــيح حـــذف بعـــض املقـــوالت الرتكيبيـــة يف الســـياق األســـاليب النحويـــة وتوضـــيح دالال�ـــ

وغريهـــا مـــن القضـــا� الـــيت ذكر�هـــا آنفـــاً، وكـــّل تلـــك العالقـــات مبنّيـــة علـــى الفهـــم واالســـتنتاج 
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بُّد  أن نستخدم املدخل املعريف يف تعلـيم تلـك العالقـات اللغويّـة وشـرحها، ألن  والتحليل، وال

 . انب احملاكاة وحدها غري ُجمدية يف هذا اجل

إّن توليد اجلمل اجلديدة اليت مل يعتدها املتعّلم مـن قبـل أفضـل وسـيلة علـى ربـط معارفـه القدميـة 

وذلك  مع التنغـيم ) أجنَح زيدٌ (مبعارفه احلديثة، فإذا تعّلم الطالب أن ينطق مجلة صحيحة مثل 

دالالت خمتلفــة،  املناســب وفقــاً لداللــة املــراد إبالغهــا، فعليــه أن يؤديهــا بصــيغ تنغيمّيــة  تــؤدي

مثــل االســتنكار ، التعجــب ، التقريــر ، الســخرية، وأن ينطقهــا مــن دون أداة االســتفهام، مــع 

نغمة تـؤدي معـىن االسـتفهام ويفهـم السـامع منهـا ذلـك، إّن هـذه األمثلـة ُتطبـق علـى كثـري مـن 

اق، القواعـــد الـــيت يتـــداخل معهـــا التّنغـــيم ويولّـــد دالالت جديـــدة، أو يوضـــح دالالت يف الســـي

وكلهــا مرتبطـــة �لفهـــم واإلدراك، وربـــط املعـــارف اللغويّــة بعضـــها بـــبعض يف البنـــاء اهلرمـــي لـــدى 

  .املتعلم

إدراك العالقات القائمة بني الّتنغـيم واألسـاليب النحويّـة، حيتـاج إىل بنـاء معلومـات املـتعّلم بنـاًء 

ي، حىت يتمكن املـتعلم قائماً على الفهم واالستبصار وإدراك العالقات بني أجزاء السياق الكلّ 

ــــة ميكــــن للمعلــــم هنــــاك طــــرق وأســــاليب م، و مــــن نقــــل معارفــــه إىل مواقــــف لغويّــــة جديــــدة عرفّي

ريب الطـالب علـى النّـرب والّتنغـيم مثـل طريقـة احلـوار و الطـرق الـيت يكـون االعتماد عليها يف تد

  ات.فيها املتعّلم هو العنصر الفاعل واملشارك يف الّدرس ال جمرد متلقي للمعلوم

  

  

 تصايلاملذهب اال 3.5.3

إىل  ، ويهـدف هـذا املـذهبللغـةلتعليم اجمموعة طرائق ويعّدها آخرون مدخالً البعض  ويعّده 

تواصــلّية، متّكنــه مــن  بصــورة متكــني مــتعّلم اللغــة مــن القــدرة علــى اســتخدام اللغــة الــيت يتعلمهــا

شــىت وأراء خمتلفــة، وينطلــق  واســتفاد املــذهب االتصــايل مــن نظــر�ت تلبيــة احتياجاتــه اللغويّــة،

العقالنيــة الــيت أعلنهــا تشومســكي،  مــن نظريــة لغويــة نفســية يف آن واحــد، هــي النظريــة املعرفيــة
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ـــادئ  حيقـــق للمـــتعلم كفايتـــه االتصـــالية، مـــامـــن النظـــر�ت والطـــرق  يوظـــفو  فيســـتفيد مـــن املب

  السلوكية واملبادئ املعرفية مبا يناسب معطيات االتصال اللغوي.

قولبـة اللغــة يف احتياجـات واهتمامـات املــتعّلم، ويـرفض  ّل املواضــيع اللغويّـة الـيت تُلــيبهـتم بكـوي

خدام الصــحيح للغــة هــذه القواعــد والقوالــب اللغويّــة هــي جــزء مــن االســت قواعــد معينــة، بــل إنّ 

فاالهتمـام �ملعـىن أوالً تكون منفصلة عن السـياق اللغـوي العـام يف أثنـاء التعلـيم، فيجب أن ال

هـي متكـني الطـالب مـن تم �ـا، هـضيع االتصالية اليت يومن أهّم املوام إغفال القواعد، مع عد

الّتعبـري عـن ذوا�ـم وعـن رغبـا�م وانفعـاال�م، والّتعبـري �سـاليب خمتلفـة مثـل التعجـب، التمـين، 

الرتجــي، التحــذير وغريهــا مــن األســاليب، و�ــذا فــإّن الطالــب يعــي مــايقول وال يكــون تعّلمــه 

للغة اليت يتواصـل مـع اآلخـرين �ـا، التقليد فحسب، بل عن وعي كامل �ستخدام ا �تج عن

لــة يف قاعــة الــدرس، أي خلــق بيئــة مماث ويـتم ذلــك عــن طريــق املواقــف اللغويــة الطبيعيّـة وخلقهــا

   كما أنّه يُويل اهتمامه بطرق التعلم اجلماعي.  لبيئة اللغة اهلدف اليت يتعلمها الطالب،

  املعلّــــم يُــــدّرب أن خالهلــــا مــــن ميكــــن الــــيت الطــــرق أهــــمّ  مــــن جمموعــــة ذهباملــــ هــــذا ويشــــّكل 

ــرب أداء علــى الطــالب  لتعلــيم األنســب املــدخل هــو املــذهب هــذا أن نــرى لــذلك والّتنغــيم، الّن

 وأهـم الكـالم روابط أحد فالتّنغيم للطالب، االجتماعية اللغوية الكفاية وحتقيق الصويت األداء

 األســاليب لكــل مرافــق وهــو والرغبــات، واالنفعــاالت املشــاعر عــن تعبــريلل نطقّيــة داللّيــة قرينــة

 يـدرب أن خالهلا من للمعلم فيمكن للطالب، تعليمها االتصايل املذهب يهدف اليت اللغوية

  :أسلويب التعجب والشرط لذلك ومثال اللغويّة، األساليب على الطالب

   التعجبأسلوب أوًال:  

لــة أن يــنغم اجلملــة وأن يــدرب الطــالب علــى ذلــك، ففــي مج يف هــذا األســلوب يســتطع املعلــم

مثــل، (مــا أمجــل هــذه الزهــور) البُــّد مــن تنغــيم اجلملــة للداللــة علــى الّدهشــة، فالتعجــب هــو 

مع االستعانة �لوسائل السمعية والبصرية �دف شّد انتبـاه  هار النفعال يف داخل املتكّلم،إظ

غـري حمبـب إىل لك األمر مع التعجب مـن شـيء وكذ الطالب ورسوخ املعلومات يف أذها�م، 
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تكّلم، ما أحقره..) وهذه اجلملة تكون �جتة عن أمر غـري مرغـوب أ�ر انفعـال املـلم مثل(املتك

مجلة حتمل معـىن الّتعجـب جيـب أن ترتافـق  ، فأيّ مشئزاز أو البغضوترتافق مع نغمة توحي �ال

نـــد الّنطـــق بـــ (مـــا) ليظهـــر فيهـــا معـــىن �داء صــويت تنغيمـــي يُظهـــر الداللـــة، مــع مـــّد الصـــوت ع

مــع األداء  الكــالممــن خــالل مواقــف اتصــالية يــدرك الطــالب معــىن الّتعجــب يف ف الّتعجــب،

، وميتلك القدرة على توظيف اجلملة يف سياقها االجتماعي املناسب هلا، التنغيمي املناسب له

صــبح لة ألّن الطالــب أأّمــا التفصــيل يف القاعــدة فيكــون يف مرحلــة الحقــة، ويــتم بيســر وســهو 

  ُمهّيئاً الستقباهلا وفهمهما.

  أسلوب الشرط �نياً: 

التّنغيم،  اليت يالزمهاو ، يف السياق التواصلي االجتماعي من أكثر األساليب اللغوية استعماالً 

، وهنا ينبغي للمعلم أن يدرب الطالب على إتقان هذا هاو�يت موضحاً ملعىن الشرط في

داء الصويت والّتنغيم املصاحب للسياق، وميكنه خلق مواقف طبيعية األسلوب من خالل األ

ق ذلك، �العتماد على القدرة التخيُلّية عند الطالب والطاقة التفاعلية بينهم، وينبغي لتطبي

للمعّلم أن يكون ماهراً يف أثناء الّتطبيق ويف توزيع األدوار على الطالب واستثمار الوقت 

تكون  أو حوار مجاعي، ميكنه إجراء حوار مع أحد الطالبمثالً: وإ�رة انتباه الطالب، ف

طالب يف الذي يساعد اللنطاق الّتنغيمي ية مرتافقة مع  االشرط الركيزة األساسّية فيه اجلمل

كنهم ، وميط، وجيب أن تكون اجلمل قريبة من فهم الطالبحتديد أركان أسلوب الشر 

 لك يؤذن لن �خرت إنْ ( مثل مجلة ففي ة،  مواقف االتصال اللغوي املختلفتوظيفها يف

 أسلوب من األول القسم تالزم يظهر الذي النحو على اجلملة تنغيم يتمّ  أن جيب) �لدخول

 على صاعدة نغمة مع �ألداة النطق عند الصوت متكني مع) الشرط فعل+  األداة(الشرط

 عناصر بقية يف احلال ذاوهك الشرط، من الداللة يوضح بتنغيم اجلواب �يت مث الشرط، فعل

 الداللة يوضح الذي التّنغيم مع ترتافق أن جيب سابقاً، فيها فصلنا واليت الشرط أسلوب

 شرح يف الذهنية �خلرائط االستعانة للمعلم ميكن وهنا والفهم، األداء على الطالب ويعني
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 الطالب، هانأذ يف رسوخاً  أكثر وجيعلها املعلومات اكتساب عملية يسهل مما الشرط أقسام

  .اسرتجاعها على ويعينهم

 هائل من املعلومات الضروريّة يف ُخالصة األمر أّن النظر�ت التعليمية  متّد معلم اللغة مبقدار

ميدان تعليم اللغة ومتكنه من أداء مهمته يف الّتدريس �كمل صورة، فلكّل جزء يف اللغة 

لتحقيق هدف  واملداخل مل النظر�توقد يستعني املعلم مبج ،يناسبهالنظري الذي  املدخل

واألساليب التعليمّية املتولدة عن كلتا النظريتني ، التعّليم، من خالل تطبيقه لطرائق التدريس

  .السلوكّية واملعرفّية
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 امليداين الّتطبيق .4

 يف نغــيموالت النــرب موضــوع أمهّيــة وملعرفــة البحــث ألهــداف اســتكماالً  الّتطبيقــي اجلــزء هــذا �يت

 ُصممت لذلك �ا، الناطقني لغري العربّية اللغة ملعلم التدريسّية املمارسات ويف اللغويّة الكفاية

 والــذين �ــا النــاطقني لغــري العربّيــة اللغــة معلمــي علــى ُعرضــت اســتبانة يف وتتمثــل البحــث أداة

 تطبيــق يف ةاللغويّــ خــرب�م واقــع علــى لالطــالع تركيّــة، وجامعــات معاهــد يف عملهــم ميارســون

  .لديهم املوضوع أمهّية مدى ومعرفة التدريسّية ممارسا�م أثناء يف والتّنغيم الّنرب قضا�

 البحث أداة 4.1

ــة اللغــة معلمــي كفايــة تقــيس اســتبانة �عــداد ُقمــت  وُصــممت والتّنغــيم، الّنــرب قضــا� يف العربّي

  :هي جوانب ثالثة لقياس األداة

  .�ا الناطقني لغري العربّية اللغة تعليم يف والتّنغيم الّنرب أمهّية -1  

  .اللغويّة ووظائفهما والتّنغيم الّنرب قضا� يف اللغة معلمو ميتلكها اليت اللغويّة اخلربة -2   

 وفقــاً  والتّنغــيم النّــرب تــدريس يف �ــا النــاطقني لغــري العربيــة اللغــة ملعلــم التطبيقيــة املمارســة -3   

 .التعليم لنظر�ت

 �لوضـوح تتصـف أن وحرصـتُ  السابقة، الثالثة احملاور على موزعةً  بنداً  40 ستبانةاال ضّمت

 فأخـذت احملكمـني، السـادة علـى االسـتبانة وُعرضـت ،واملضـمون الشـكل حيث من والسهولة

 احملـاور، مـن حمـور لكـلّ  مالئمتهـا حبسـب غريهـا وإضـافة الفقرات بعض حذف يف بتوجيها�م

 -3 موافـــق، - 2بشـــّدة، موافـــق -1(  اخلماســـّية الرُّتـــب ذو ليكـــرت مقيـــاس علـــى واعتمـــدت

 ) بشّدة موافق غري -5 موافق، غري -4 حمايد،
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   الّدراسة جمتمع عّينة حتليل 4.2          

 وقمـــتُ  الّدارســـة، جمتمـــع وصـــفات طبيعـــة ُحتـــدد بنـــود مخســـة مقـــدمتها يف  االســـتبانة ضـــّمت

  :كالتايل البنود هذه بتحليل

  الّدراسة جمتمع عّينة  طبيعة 4.2.1

 مـــن% 38.9و املعلمـــني، مـــن% 16.1 بنســـبة اجلنســـني علـــى الّدراســـة جمتمـــع عّينـــة أفـــراد تـــوزع

 ال التدريســـّية واملمارســـات اللغويّـــة اخلـــربة وألن)1( الشـــكل يف موضـــح هـــو كمـــا  املعلمـــات،

 أيُّ  لـه لـيس النسـبتني بـني الفـارق هـذا فـإنّ  ومعلمة، معلم بني فرق فال معّني  جنس إىل تُعزى

 .الّدراسة تنتهجها اليت املعطيات يف أثر

 

  1 الشكل

    الّدراسة جمتمع  عّينة ألفراد العلمّية الدرجة 4.2.2

 و الـدكتوراه محلـة مـن%  9.7 بنسـبة العلميّـة الدرجـة حيث من الّدراسة جمتمع عّينة أفراد توزع

ـــة، اإلجـــازة محلـــة مـــن% 29.2 ونســـبة املاجســـتري، محلـــة مـــن %61.1 نســـبة  هـــو كمـــا اجلامعّي

 نسبة وهي% 70.8 العليا الّدراسات جتاوزوا من نسبة كانت فقد و�ذا )2(الشكل يف موضح
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 جيعلـه ممـا العايل، العلمي املؤهل حيث من الّدراسة جمتمع عن جلياً  تصوراً  تعطي جداً، جيدة

 . منه واإلفادة للتطبيق مناسباً 

 

  2 الشكل

 الّدراسة جمتمع  عّينة إلفراد اجلامعّية اإلجازة ختصص 4.2.3       

 بنسـبة فئتـني علـى اجلامعيـة اإلجـازة يف االختصـاص حيـث مـن الّدراسة جمتمع عّينة أفراد توزع

 مـن% 43.1و الليسـانس، مرحلـة يف وآدا�ـا العربيّـة اللغة علوم درسوا الذين للمعلمني% 56.9

 هـو كمـا الليسـانس، مرحلـة يف وآدا�ـا وعلومهـا العربّية اللغة بدراسة خيتصوا مل لذينا املعلمني

 مـــن علـــى يقتصـــر ومل املعلمـــني فئـــات مجيـــع البنـــد هـــذا مشـــل وبـــذلك )3( الشـــكل يف موضـــح

 .واحلياد الشمول صفة الّدراسة يعطي مما الليسانس، مرحلة يف العربّية اللغة درسوا
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  3الشكل 

 �ا الناطقني لغري العربّية اللغة تعليم يف اخلربة سنوات 4.2.4    

 الناطقني لغري العربّية اللغة تعليم يف اخلربة سنوات حيث من الّدراسة جمتمع  عّينة أفراد توزع

 عشر إىل مخس من أكثر %9.7و سنوات، عشر من أكثر %8.3: التايل النحو على �ا

 كما سنتني، من أقلّ % 30.6و سنوات، مخس إىل سنوات ثثال من %51.4و سنوات،

 سنوات مخس إىل ثالث بني خرب�م كانت من نسبة وفاقت)4( الشكل يف موضح هو

 العربّية اللغة تعليم لواقع ومتثيلها الّدراسة مصداقية الّنسبة هذه وتعكس الباقية، النسب

. 

  4 الشكل
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   العّينة ألفراد اجلغرايف لتوزعا  4.2.5        

 ،)5(الشكل يف املوضحة النتائج وفق اجلغرافّية املناطق على الّدراسة جمتمع عينة أفراد توزّع

 .واألردن والعراق سور� من %15.4 ونسبة تركيا، يف املعلمني من% 84.6 بنسبة

 

  5 الشكل

  

  

  االستبانة صدق 4.3

 وضــوح حيــث مــن حقيقــًة، قياســه أجــل مــن ُوضــعت مــا تقــيس االســتبانة أنّ  ق�لصــد يُقصــد

 االســتبانة صــدق مــن وللتأكــد اإلحصــائي، للتحليــل ومالئمتهــا االســتبانة، ومفــردات فقــرات

 :التالية �خلطوات ُقمتُ 

 الظاهري الصدق 4.3.1

 اللغـة لـيمتع ميـدان يف واخلربة االختصاص ذوي من احملكمني من عدد على االستبانة ُعرضت

 مــن ُوضــعت الــذي للهـدف االســتبانة مناســبة و دقّـة مــن الّتأكــد �ـدف النــاطقني لغــري العربيّـة

  .القياس على البحث أداة وقدرة أجله،
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 للّدراسة الداخلي الصدق 4.3.2 

 مـن وللتأكـد إليه، تنتمي الذي احملور مع فقرة كلّ  اتساق أي الّداخلي، االتساق به ويقصد 

 .اإلحصائي spss بر�مج على حبسابه ُقمتُ  اسة،الّدر  ثبات صدق

 النصفية التجزئة طريق عن الثبات 4.3.2.1  

 

 645. القيمة )1(اجلزء   معامل ألفا كرونباخ

 20a عدد العناصر

 627. القيمة  )2(اجلزء 

 20b عدد العناصر

 40  جمموع العناصر             

 853.  االرتباط بني اجلزأين

 921. عن تساوي الطول  بريمان و براونمعامل س

 921. عن عدم تساوي الطول

 920. معادلة جيتمان للتجزئة النصفّية

 1 جدول

  الّنصفّية التجزئة طريق عن الثبات حساب
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  عدد العناصر االحنراف التباين املتوسط 

 20a 6.346 40.267 75.01  )1(اجلزء

 20b 6.745 45.499 73.78 )2(اجلزء

 40 12.601  158.787 148.79 كال اجلزأين

 2 جدول

 مقياس اإلحصائية                                            

 بواسـطة وذلـك النصـفية التجزئـة معامـل حسـاب طريـق عـن الدراسـة ثبـات بدراسـةقمـُت 

  :التالية املعادلة التطبيق طريق عن صفيةالن للتجزئة جيتمان معامل استخدام

                              

  .جيدة ثبات نسبة وهي   0.92عليها احلصول مت اليت النتيجة كانت وقد

  لالستبانة كرونباخ ألفا معامل حساب 4.3.2.2  

 ذلـــك بعـــد ويـــتم ســـؤال، كـــلل التمييـــز معامـــل حســـاب كرونبـــاخ ألفـــا معامـــل خـــالل مـــن يـــتم

  .سالباً  أو ضعيفاً  التمييز معامل فيه يكون الذي السؤال حذف

 حاالت الثبات                                          

  عدد الفقرات            معامل ألفا كرونباخ             

                  806.                 40 

 3 جدول

  الفقرات �موع الثبات حلساب كرونباخ ألفا معامل
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 نسبة كانت وقد كرونباخ ألفا معامل طريق عن االستبيان يف الثبات نسبة ِقيست

 يف االستبيان العتماد ومناسبة جيدة نسبة وهي 0.806 سابقا املذكور للمعامل وفقا الثبات

  .العلمية الدراسات

 .فقرة لكل كرونباخ معامل طريق عن الثبات حساب -  

  

 الفقرة
  يف املتوسط مقياس

 فقرة حذف حال

 يف التباين مقياس

 فقرة لكل التمييز معامل  فقرة حذف حال

 كرونبـاخ ألفا معامل

 يف

  فقرة حذف حال

Q01 144.35 155.328 .217 .804 

Q02 144.33 154.479 .325 .802 

Q03 144.82 148.122 .423 .797 

Q04 145.19 144.976 .478 .794 

Q05 144.51 151.774 .572 .798 

Q06 145.03 148.365 .368 .799 

Q07 144.69 149.032 .565 .795 

Q08 144.57 152.587 .404 .800 

Q09 145.18 155.953 .091 .808 

Q10 144.89 154.016 .218 .804 

Q11 144.47 154.563 .302 .802 

Q12 144.88 147.886 .514 .795 

Q13 145.19 145.455 .510 .793 

Q14 145.35 148.793 .328 .800 

Q15 145.10 151.159 .425 .799 

Q16 144.88 151.548 .375 .800 

Q17 145.46 166.702 -.298- .826 
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Q18 145.49 152.873 .165 .807 

Q19 145.31 145.426 .526 .793 

Q20 144.63 153.083 .373 .801 

Q21 145.08 147.120 .456 .796 

Q22 145.18 145.615 .488 .794 

Q23 145.46 140.843 .632 .788 

Q24 145.46 139.632 .640 .787 

Q25 145.63 154.970 .082 .810 

Q26 144.94 148.504 .552 .795 

Q27 145.38 156.322 .060 .810 

Q28 145.00 159.718 -.076- .813 

Q29 144.72 149.696 .388 .798 

Q30 145.32 165.854 -.255- .827 

Q31 144.82 154.122 .316 .802 

Q32 145.32 153.911 .134 .808 

Q33 144.82 148.319 .593 .794 

Q34 145.04 147.280 .546 .794 

Q35 144.81 149.680 .518 .796 

Q36 145.29 146.435 .490 .795 

Q37 145.28 148.513 .468 .796 

Q38 145.03 146.844  .493 .795 

Q39 145.75 164.669 -.242- .823 

Q40  146.25 167.739 -.322- .828 

 4 جدول

  فقرة لكل كرونباخ ألفا حسب الثبات معامل حساب                       
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 و ،فقرة كل حذف حال يف كرونباخ ألفا معامل قيمة األخري العمود يظهر) 4( اجلدول يف

 ،الدراسة أداة ثبات من تزيد لتايل� و املعامل قيمة من تزيد اليت الفقرات حذف سنيستح

 ،Q09   ،Q17  ،Q18  ،Q25 ، Q27( الفقرات من كل حذف ميكننا أنه جند ومنه

Q28، Q30، Q32، Q39، (Q40، كرونباخ ألفا ملمعا قيمة يرفع لن حذفها لكن 

 متييز معامل ذات ألّ�ا Q40 الفقرة حلذف هو األكرب التأثري و ،بسيط مبقدار إال

 غري بسيط بفارق إالّ  الثبات معامل يرفع لن اجلدول حبسب حذفها لكنّ  منخفض،

 ثبات مع وجودها تعارض وعدم االستبانة، يف ألمهيتها Q40 الفقرة فنرتك ملحوظ،

  . االستبانة

 كل معدل بني باطاالرت معامالت �جياد ُقمتُ  االستبانة، لبنود الداخلي الصدق وإلجياد

  )5( رقم اجلدول وفق النتائج وكانت االستبانة، لبنود الكلي واملعدل جمال

 منفرد بشكل لالستبانة، الثالثة ا�االت معدالت بني االرتباط معامل اجلدول يوضح حيث

 يتضح وبه ا�االت، جلميع الكلي واملعدل جمال كل معدل بني االرتباط ومعامل بينها،

  . لالستبانة اخليالد االتساق

 .ةاالستبان لبنود الكلي واملعدل جمال كل بني االرتباط معامالت

 

ـــدل  ا�ال ج ا�ال ب ا�ال أ     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ معـــ

 ا�االت

 **667. 069. **451. 1 ارتباط بريسون أ�ال ا

Sig. (2-tailed)  .000 .564 .000 

N 72 72 72 72 

 **882. **324. 1 **451. ارتباط بريسون بال ا�

Sig. (2-tailed) .000  .005 .000 
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N 72 72 72 72 

 **602. 1 **324. 069.  ارتباط بريسون  ا�ال ج

Sig. (2-tailed) .564 .005  .000 

N 72 72 72 72 

 1 **602. **882. **667. ارتباط بريسون  الكل

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 72 72 72 72 

   5 جدول

  حساب معامل االرتباط بني حماور االستبانة

 الكلي املعدل مع و بعضها مع االستبيان حماور بني االرتباط معامل اجلدول يوضح حيث

  .لالستبيان الداخلي االتساق يتضح وبه االستبيان لبنود

 قويّة اجلدول يف االرتباط معدالت مجيع أن فنجد قوي، ارتباط وجود إىل(**)  إشارة تشري

 وثبات صدق من ��كد قدنكون  و�ذا، الثالث و األول احملورين بني االرتباط معدل ماعدا

 انة االستب بنود

 االستبانة نتائج 4.4

  :هي القيم وهذه ِحدا، على حمور لكل احلسابية القيم إجياد سيتم

 احلكم نستطيع خالهلا ومن قيم، جمموعة حوهلا تتجمع اليت القيمة وهو :احلسايب املتوسط .أ

 .ا�موعة قيم كلّ  على

 عـن االسـتبيان حمـور بنـود قـيم مـن قيمـة كـل تغـري كيفيـة قيـاس وهـو :املعيـاري االحنـراف .ب

  .احملور هلذا احلسايب املتوسط
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 املتوسـط قيمـة توضـح حيـث احلسـايب، للمتوسـط املئويـة النسـبة وهـي :املئويـة النسـبة .ج

 .املئوية احلسايب

 بنـود �قـي مـع �ملقارنـة احلسـابية، املتوسـطات قـيم خـالل مـن البنـد ترتيـب وهـو :تيـبالرت  .د

  .احملور

 10 يتضمن و:  �ا الناطقني لغري العربّية اللغة تعليم يف والتّنغيم الّنرب أمهّية:  األول احملور -1

  : كالّتايل النتائج كانت حيث ، بنود

  مستوى 

  الدرجة

ـــــــــــــــــبة  الرتتيب النســـــــــ

  املئوية

حنـــــــــــــــــراف اال

  ااملعياري 

  املتوسط

  احلسايب

                   

  الفقرة                        

 اخلصــــائص أهــــمّ  أحــــد والّتنغــــيم النّــــرب يُعــــدّ  -1 4.444 0.579 %88.89  2 مرتفعة 

 �ا الناطقني لغري العربّية اللغة تعليم يف الصوتّية

 اللغويّة املهارات تطوير يف غيموالّتن الّنرب ُيسهم -2 4.458 0.502 %89.17 1 مرتفعة

 . للمتعلم

 اســتخدام علــى اللغــة مــتعّلم الّتنغــيم يســاعد -3 3.972 0.949 %79.44 6 مرتفعة

 تواصلياً  اللغة

ـــــدّ -4 3.597 1.096 %71.94 10 متوسطة ــ ــــرب يُع ـــ ـــــيم الّن ـــــد والّتنغــ ـــر أحــ ـــ ـــــة عناصـ  الكفايــ

  .للمتعلم الّتواصلّية

 عـــن الّتعبـــري يف اللغـــة مـــتعّلم الّتنغـــيم ســـاعدي -5 4.278 0.481 %85.56 3 مرتفعة

 .وأغراضه وانفعاالته مشاعره

 يف اللغـــة مــتعلم والّتنغــيم النّـــرب تعلــيم يســاعد -6 3.764 1.041 %75.28 8 مرتفعة

 الصـويت األداء يف اللغويّـة عاداتـه نقل من التخلص

  العربية اللغة إىل األم لغته من

  النصوص تذوق يف اللغة متعّلم الّتنغيم يساعد -7 4.097 0.675 %81.94 5 مرتفعة

 .املنطوقة األدبّية

ـــن-8 4.222 0.587 %84.44 4 مرتفعة ــــة تكُمـــ ــ ـــرب أمهّي ـــ ـــــة تعلــــــيم يف والّتنغــــــيم الّن  اللغـ

 الكـــالم فهـــم يف األساســّية العناصـــر مـــن بوصــفهما

 املنطوق

 العربيــة غــةالل تعلــيم يف والّتنغــيم الّنــرب توظيــف -9 3.611 0.897 %72.22 9 متوسطة

 �الهتمام حيظى ال جانب �ا الناطقني لغري

 علـــى ُملقـــاة مهمـــة والّتنغـــيم الّنـــرب تـــدريس -10 3.903 0.772 %78.06 7 مرتفعة

 أّوالً  املعلم كاهل

 6جدول 

  األّول احملور تائجن
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 يتضـمن: والتّنغـيم النّـرب يف �ـا اطقنيالنـ لغـري العربية اللغة ملعلم اللغوية اخلربة : الثاين احملور -2

  : كالتايل نتائجها كانت بند 18

  مستوى

  الدرجة

االحنــــــــــــــراف   النسبة املئوية الرتتيب

  ااملعياري

  املتوسط

  احلسايب

              

  الفقرة               

ــــة -1 4.319 0.526 %86.39  1 مرتفعة ــــة املعرفـــ ــــائف الكاملـــ ـــرب بوظـــ ــــــيم النّــــ  يف والّتنغـ

 الكفايــة مــن أساســي جــزء املنطــوق لغــويال الســياق

 .اللغة ملعلم اللغوية

ــــتم ال النّــــرب مبواضــــع الّتامــــة املعرفــــة-2 3.917 0.818 %78.33 3 مرتفعة ـــزل ت ـــن مبعـ  عـ

 .الصوتّية املقاطع �نواع الدقيقة املعرفة

ـــرب يُوظّــــف -3  3.597 1.002 %71.94 9 متوسطة ـــلّ  يف النّـ ـــق مشــــاكل حـ ــــدى النطـ  ل

 مـن أكثـر تضـم الـيت الكلمات يف اسيم ال الطالب

 طويل مقطع

ــــف ال -4 3.444 1.099 %68.89 11 متوسطة ـــ ـــرب يُوظّــ ـــ ـــز يف النّـــ ـــ ــــني الّتمييـــ ـــ ــــني بــ ـــ  كلمتــ

 * .والّنطق الشكل يف متشا�تني

 

  صعبة كلمة توضيح يف اجلملة نرب على أعتمد -5 3.694 0.685 %73.89 7 مرتفعة

 .الطالب لدى النطق يف

ـــرب أســـــتخدم -6 3.917 0.727 %78.33 3 مرتفعة ــــّني  اجلملــــــة نــ ــــالب ألُبـ  أمهيّــــــة للطـ

 .املنطوق السياق يف معّينة كلمة

 علــى الطــالب تــدريب املعلمــني علــى يتوجــب  -7 3.333 1.222 %66.67 13 متوسطة

 املبتدئ املستوى يف مقطعي بشكل الكلمات نطق

 .اللغة تعليم من

 ملـــا. تبعـــاً  العربّيـــة اللغـــة يف الّنـــرب عمواضـــ تتغـــري  -8 3.306 1.134 %66.11 14 متوسطة

 إضـــافة خـــالل مـــن تغـــريات مـــن الكلمـــة علـــى يطـــرأ

  .لواحق أو سوابق

 الطالب لتدريب مهمة وسيلة الصوتّية املقاطع -9 3.486 0.979 %69.72 10 متوسطة

 . النطق أخطاء جتاوز على

 مبعــزل تــتم ال يّــةاللغو  املوســيقّية الذائقــة تنميــة -10 4.167 0.581 %83.33 2 مرتفعة

 .والّتنغيم الّنرب ضوابط عن

(  احملذوفــــة اللغويّـــة املقــــوالت الّتنغـــيم يُعـــّوض -11 3.708 0.971 %74.17 6 مرتفعة

...)  االسـتفهام أداة النـداء، أداة الشـرط، أداة مثل

 .الطالب عند الفهم عملية ُيسهل مما

 يف الوحيــــدة القرينــــة يــــا�ً أح الّتنغــــيم يكــــون   -12 3.611 1.029 %72.22 8 متوسطة

ــــى تــــّدل الــــيت الســــياق ـــراب  وتوجــــه املعــــىن عل  اإلعــ

 مــن املتقــدم املســتوى يف أساسـي عنصــر فهــو لـذلك

 . اللغة تعليم

ــــالب لتـــــدريب الّتنغـــــيم أســـــتخدم  -13 3.333 1.113 %66.67 13 متوسطة ــــى الطـ  علـ
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 الســـياق يف البالغّيـــة األســـاليب معـــاين بـــني الّتمييـــز

 .املنطوق

ــــّني  الّتنغــــيم أوظــــف -14 3.333 1.175 %66.67 13 ةمتوسط  بــــني الفــــرق للطــــالب ألُب

 . واالستفهام اخلرب أسلويب

 علــــى يعتمــــد الكــــالم يف الّنغمــــات اخـــتالف -15 3.167 1.187 %63.33 15 متوسطة

 عنصـر التنغـيم فـإنّ  لـذلك للمـتكلم االنفعاليّـة احلالة

 .الشفوي الّتعبري مهارة يف الطالب تقدم يف مهم

 يف اخلطــاب حتليــل عناصــر أحــد الّتنغــيم يُعــدّ  -16 3.847 0.725 %76.94 4 عالية

 .املنطوق االجتماعي اللغوي السياق

 الّتنغــــيم وظــــائف عــــن النّــــرب وظــــائف ختتلــــف -17 3.417 0.989 %68.33 12 متوسطة

 .اللغوي الّدرس يف تالزمها رغم

 توظيـــــف يف صـــــعو�ت لغـــــةال معلمـــــو يواجــــه -18 3.792 0.918 %75.83 5 مرتفعة

 .اللغوية املهارات يف الّنرب و الّتنغيم

 7جدول 

 الثاين احملور نتائج                                                      

 النّــرب تــدريس يف �ــا النــاطقني لغــري العربيــة اللغــة ملعلــم التطبيقيــة املمارســة:   الثّالــث احملــور -3

  : كالّتايل نتائجه كانت بند 12 احملور هذا وتضمن:  والتّنغيم

  مستوى

  الدرجة

  النسبة  الرتتيب

  املئوية

  االحنراف 

  املعياري

  املتوسط

  احلسايب

  

  الفقرة               

 حديثـه أثنـاء والّتنغـيم النّـرب مبراعاة املعلم التزام -1 4.069 0.877 %81.39  1 مرتفعة

 . ضروري أمرٌ  الّدرس قاعة يف الطالب مع

 عنـــد التواصـــل يُفســـد ال الـــذي �لّنطـــق أهـــتم -2 3.472 1.353 %69.44 8 متوسطة

ـــــاج ــــوي اإلنتـ ــــدى اللغــ ــــالب لــ  االهتمــــــام دون الطــ

 .الدقيق �لّنطق

ــة وأســاليب طــرق علــى أعتمــد -3 3.972 0.556 %79.44 3 مرتفعة  متولــدة تعليمّي

 علــــى الطــــالب  تــــدريب يف التعلــــيم نظــــر�ت عـــن

 .املناسبني والّتنغيم الّنرب

 معتمـــداً  والّتنغـــيم النّـــرب علـــى الطـــالب أُدّرب  -4 3.472 1.100 %69.44 8 متوسطة

 .طبيعّية مواقف على

ـــز -5 3.972 0.691 %79.44 3 مرتفعة ــــالب ُأحّفــ ـــربوا �نْ  الطـ ـــن يعــ  انفعـــــاال�م عــ

 من املعىن يُربز الذي الّتنغيم �ستخدام ومشاعرهم

 .بينهم قصري ارحو  إجراء خالل

 يف ُيســـهم مجاعيّــة تعلّـــم طــرق علـــى االعتمــاد -6 3.750 0.818 %75.00 5 مرتفعة

 بفاعليّـــة الّتنغـــيم أداء يف الطـــالب مســـتوى تطـــوير

 .أكثر

 مهمـة وسـيلة واحلكـا�ت القصـص أسلوب   -7 3.986 0.682 %79.72 2 مرتفعة
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ــــّدم أن ميكــــن ــــاه جلــــذب والّتنغــــيم الّنــــرب �ــــا يُق  انتب

 .والقراءة االستماع مهاريت يف سيما ال البالط

ــــراد املعــــىن اكتشــــاف علــــى الطــــالب أُدّرب -8 3.500 0.964 %70.00 7 متوسطة
ُ
 امل

 . مين مباشر شرح دون الّتنغيم تنوع خالل من

 توضيح يف املعىن على القائم الّتعلم يساعد   -9 3.514 0.839 %70.28 6 متوسطة

 . الّتنغيم معها اطعيتق اليت اللغويّة العالقات

ـــــيلة احملاكــــــاة -10 3.764 0.927 %75.28 4 مرتفعة ــــالب ليــــــتعلم  مهمــــــة وسـ  الطــ

 . املناسب الصويت األداء

 ُيشــّكل والّتنغــيم الّنــرب بضــوابط املعلــم تقّيــد -11 3.042 1.168 %60.83 9 متوسطة

 أثنــاء الطــالب مــع التواصــل حريــة يف عائقــاً  أمامــه

 .واحلوار املناقشة

 تدريسـه يف والّتنغـيم �لنّـرب املعلّـم التزام عدم -12 2.542 1.266 %50.83 10 فضةمنخ

 . والتدريسّية اللغويّة خربته من يُقلل ال

 8 جدول

  الثالث احملور نتائج                                          

   وبنودها االستبانة حماور حتليل 4.5     

 كما وهي التعليمّية العملّية يف مهم منحى يقيس حمور وكل حماور، ثالثة على االستبانة بُنيت

  :يلي

  .�ا الناطقني لغري العربّية اللغة تعليم يف والتّنغيم الّنرب أمهّية -1  

  .اللغويّة ووظائفهما والتّنغيم الّنرب قضا� يف اللغة معلمو ميتلكها اليت اللغويّة اخلربة -2   

 وفقاً  والتّنغيم الّنرب تدريس يف �ا الناطقني لغري العربية اللغة ملعلم التطبيقية املمارسة - 3   

  .التعليم لنظر�ت

  .ترتيبها حبسب احملاور هذه بتحليل وسنقوم

  �ا الناطقني لغري العربّية اللغة تعليم يف والّتنغيم الّنرب أمهّية األّول احملور 4.5.1

 �ــا، النـاطقني لغــري العربيّـة اللغـة تعلــيم يف والتّنغـيم النّـرب ألمهيــة ملعلمـنيا رؤيـة احملــور هـذا يقـيس

  .املتعلم كفاية يف ذلك لفعالّية إدراكهم ومدى
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 لغري العربّية اللغة تعليم يف الصوتّية اخلصائص أهمّ  أحد والّتنغيم الّنرب يُعدّ  -  4.5.1.1

   �ا الناطقني

 يف موضح هو كما بشّدة، وموافق موافق بني% 98.6 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 اللغة تعليم يف والتّنغيم الّنرب أمهّية حول املعلمني وعي على النتيجة هذه وتّدل ،)6( الشكل

 كانت فقد البند هذا عارضوا من نسبة أما، كّلية شبه نسبة وهي �ا، الناطقني لغري العربّية

 عدم يعين وجودها أن إالّ  منخفضة نسبة ّ�اأ من و�لرغم% 2.4 ب متمثلة جداً  ضئيلة

 القائمني من وتنبيه توعّية يتطّلب وهذا وتعليمها، اللغة يف والتّنغيم الّنرب �مهّية البعض وعي

  .املعلمني �هيل برامج على

 

  6 الشكل

  علمللمت اللغويّة املهارات تطوير يف والّتنغيم الّنرب ُيسهم  4.5.1.2

 يف موضح هو كما بشّدة، وموافق موافق بني %100 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 املهارات تطوير يف والتّنغيم النرب �مهّية املعلمني وعي على النتيجة هذه وتّدل) 7( الشكل

  .للمتعلم اللغويّة
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  7 الشكل

  

  

 تواصلياً  اللغة استخدام على لغةال متعّلم الّتنغيم يساعد 4.5.1.3

 موضح هو كما بشّدة، وموافق موافق بني%76.13 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 اللغوي، السياق يف التّنغيم بدور املعلمني معرفة على النتيجة هذه وتّدل )8( الشكل يف

 على املوافقني ريغ نسبة وبلغت، املنطوق اللغوي التواصل يف مهمة داللّية قرينة ميثل حيث

 عليه وافق ما مع تعارض على النسبة هذه تّدل موافق، وغري حمايد بني  ،%23.6 البند هذا

 تطوير يف والتنغيم النرب أمهّية على موافقتهم املعلمون أكدّ  فقد السابق، البند يف املعرتضون

 وتتضمنه، اللغويّة املهارات إليه �دف ما هو تواصلّياً  اللغة واستخدام املتعلمني، مهارات

 املوافقة، غري الفئة عند التّنغيم بوظائف اللغويّة اخلربة قّلة على يّدل الرأي يف التخبط وهذا

  هي: مهمة نتيجة إىل ويشري

 والذي األدائي الصويت اجلانب تستهدف املعلمني و�هيل تدريب و إعداد ضرورة - 1     

  .املنطوق اللغوي سياقال يف األمهّية ذات عناصره أحد التنغيم يُعدّ 
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 ِقبل من اللغة من الصويت اجلانب هذا توظيف عدم هو ذلك سبب يكون قد -2    

 وتوظيفه التنغيم بوظائف والّدراية اخلربة قّلة عنه وينتج التدريسّية، ممارسا�م أثناء يف املعلمني

 .التعليمّية العملّية يف

 

  8 الشكل

  

 .للمتعلم الّتواصلّية الكفاية عناصر أحد الّتنغيم عدّ يُ  4.5.1.4

 يف موضح هو كما بشّدة وموافق موافق بني %62.5 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 يف املتعلم كفاية حيقق مبا والوعي اخلربة لديهم املوافقني أنّ  الّنسبة هذه وتّدل )9(الشكل

  .املنطوق الكالم يف التنغيم ماوالسي التواصلي؛ سياقها يف اللغة استعمال

 أثنــاء يف التّنغــيم توظيــف رفضــهم علــى وتــّدل ، %37.5 فبلغــت موافــق وغــري حمايــد نســبة أّمــا

 �لضــرورة يعــين املــتعلم، كفايــة عناصــر أحــد قبولــه بعــدم الــرأي فإبــداء التدريســّية، املمارســات

 البنـد يف عليـه وافقـوا مـا عمـ النسـبة هـذه تتعـارض كمـا التعليمـة، العمليّـة يف لـه توظيفهم عدم

 يف ذاتـه التخـبط نلحـظ وأيضـا البنـد، ذلـك علـى %100 مـوافقتهم نسـبة كانـت حيث الثاين

 .الرأي
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  9 الشكل

 

  وأغراضه وانفعاالته مشاعره عن الّتعبري يف اللغة متعّلم الّتنغيم يساعد 4.5.1.5

 يف موضح هو كما جداً، مرتفعة نسبة وهي %98.6 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت 

 ،...و واملشاعر الرغبات عن التعبري يف التّنغيم لدور املعلمني إدراك على تدل) 10( الشكل

 واملشاعر والرغبات االنفعاالت عن فالتعبري به ومرتبط قبله الذي للبند مفسر البند هذا لكن

 أنّ  السابق البند يف ورأينا اللغة، ملتعلم يةضرور  حاجة ميثل الذي اللغويّ  التواصل من جزء

 هذا ويّدل اللغة، ملتعلم التواصلّية الكفاية عناصر من عنصراً  عّده رفضت %73.5 نسبة

 .اللغة تعليم يف ودوره املوضوع �مهّية الوعي وعدم ذاته التخبط على
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 10 الشكل

 اللغويّة عاداته نقل من التخلص يف اللغة متعلم لّتنغيموا الّنرب تعليم يساعد 4.5.1.6   

  العربية اللغة إىل األم لغته من الصويت األداء يف

 وهي )11( الشكل يف موضح هو كما ،%67.11البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 التدريسّية، ممارسا�م أثناء يف الصويت اجلانب هذا يوظفون املعلمني أنّ  تدل جيدة نسبة

 السليم الصويت األداء من التمكن ويف اللغوية املتعلم كفاية يف ُحيدثه الذي الفارق ويدركون

 الصويت، األداء يف األم بلغته املتعلم �ثر نتيجة حيدث الذي اللغوي االختالط عن بعيداً 

 نياملوافق غري نسبة وبلغت اللغة، تعليم يف والتّنغيم الّنرب دور عن جلّية صورة يعطينا وهذا

 ترى ال النسبة وهذه ،%31.10 نسبة مبجمل ،%13.9 فبلغت حمايد نسبة أّما ،% 18.1

 الصوتّية عاداته من تلخصه يف هلما فائدة وال املتعلم وأداء نطق ضبط يف والتنغيم للنرب أمهّية

 يف عنها الناجتة واخلربة املمارسة عدم    :التالية النتيجة ذلك من ونستخلص األم، لغته يف

 الصوتّية العادات على وتدريبهم السليم الّنطق الطالب تعليم يف الصويت اجلانب هذا ظيفتو 

 لبيان عليهم املشرفني ِقبل من للمعلمني وإرشاد توجيه يتطّلب األمر وهذا العربّية، اللغة يف

 .األدائي الصويت اجلانب والسيما اللغة؛ تعليم يف والّتنغيم الّنرب توظيف كيفية
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  11 الشكل

  املنطوقة األدبّية النصوص تذوق يف اللغة متعّلم الّتنغيم يساعد. 4.5.1.7

 يف موضح هو كما بشّدة، وموافق موافق بني %84.7 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 ويف العربّية اللغة يف متمرس أي على الخيفى حيث طبيعّية، نسبة وهي )12( الشكل

 بقّية مع التّنغيم ودور املنطوقة للغة الصوتّية املوسيقا إبراز يف الصويت اجلانب أمهّية تعليمها

 جانب وهو وفهمها، أدائها وحسن األدبّية النصوص تذوق يف ُتسهم واليت ذلك يف العناصر

 أّما ،الواقع يف عليه هو مما أكرب بشكل عليه الضوء تسليط جيب اللغة تعليم يف األمهّية �لغ

 اخنفاضها رغم نسبة وهي ،%1.4بلغت موافق غري ونسبة ، %13.9 فبلغت حمايد بةنس

 مستوى تطوير يف الّتطريزيّة الصوتّية العناصر توظيف كيفية يف �رزة مشكلة إىل تشري

 حده يف اللغوي �إلنتاج االهتمام إىل ذلك يعود ورّمبا وإنتاجها، اللغة تذوق يف الطالب

 .فقط مفهومة بصورة الكالم من تعلمامل ُميكن الذي املتوسط
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  12 الشكل

 يف األساسّية العناصر من بوصفهما اللغة تعليم يف والّتنغيم الّنرب أمهّية تكُمن 4.5.1.8

   املنطوق الكالم فهم

 يف موضح هو كما بشّدة، وموافق موافق بني% 94.5البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 وعالقتهما اللغة يف والتّنغيم الّنرب أمهّية تعكس ومناسبة طبيعّية نسبة وهي ،)13( الشكل

 �ا الناطقني لغري العربّية اللغة تعليم برامج يف ضرور�ما تعكس و�لتايل أخرى، لغويّة بعلوم

 إالّ  منخفضة نسبة وهي ،%1.4 بلغت موافق غري ونسبة %4.2 فبلغت حمايد نسبة وأّما

 ببعض الوعي لديهم ليس املعلمني فبعض العربّية، اللغة تعليم واقع عن صورة تعكس أ�ا

  أمهّية ومعرفة اللغويّة املصادر إىل العودة عليهم ويتّوجب والّتنغيم، الّنرب ومنها اللغويّة القضا�

 فالتغاضي اللغة، تعليم يف فعاليتهما معرفة مث املنطوق، اللغوي التشكيل يف والتّنغيم الّنرب

 .له ضروريّة لغويّة فوائد من املتعلم حيرم عنهما
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  13 الشكل

 حيظى ال جانب �ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم يف والّتنغيم الّنرب توظيف 4.5.1.9

 �الهتمام

 يف موضح هو كما بشدة، وموافق موافق بني% 66.3 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 حبسب واليت اللغة تعليم مناهج عن املعلمني رضى عدم على النسبة هذه وتّدل )14(لشكلا

 عليه، التنبيه جيب أمر وهو التعليم، برامج يف الكافية األمهّية والّتنغيم الّنرب تعطي ال رأيهم

 وضع على القائمني على ويتوجب التعليمية، العملية يف واملتعلم املعلم مصدر هي فاملناهج

 البند هذا على املوافقني غري نسبة أّما ،القصور هذا تاليف املناهج تلك خراجوإ

 أ�ا ورأوا التعليمّية املناهج عن رضاهم أبدوا وقد بشّدة، وموافق موافق بني% 13.5فبلغت

 .% 20،8 فبلغت حمايد نسبة أّما والتّنغيم، الّنرب بتطبيقات �تم
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  14 الشكل

  أّوالً  املعلم كاهل على ُملقاة مهمة والّتنغيم الّنرب تدريس 4.5.1.10

  موضح هو كما بشدة، وموافق موافق بني %81.10 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 نطق املتعلمني تدريب يف لدورهم املعلمني إدراك على النسبة هذه وتّدل ،)15( الشكل يف

 واالنفعاالت املشاعر ُيربز الذي التنغيمي األداء هلا ناسبامل الّنرب ضبط مع واجلمل الكلمات

 املمارسات أثناء يف �لتطبيق مرفقاً  الرأي هذا كان حال يف جدا جيد أمر وهو والرغبات،

 قبوهلم عدم على النسبة هذه وتّدل ،%8.3 املوافقني غري نسبة بلغت بينما ،التدريسّية

 الوسائل بعض ألمهّية رؤيتهم إىل السبب يرجع وُرّمبا عاتقهم، على املهمة هذه إللقاء

 اللغوي التعّرض مسألة أو ذلك، يف هلم مساعدة تكون اليت الصوتّية كالتسجيالت التعليمية

 اللغة يف الصويت األداء من املتمكنني اللغة أبناء من جمموعة مع الطالب دمج يتم حيث

 متخصص مع مشرتكة املهمة هذه لجع أو �ثريا، أكثر بشكل التعليم عملّية لتتم الفصيحة

  .األمثل احلل هذا فيكون وتعليمها، األصوات ميدان يف



 

130 
 

 

  15 الشكل

 لغري العربية اللغة ملعلم واملعرفّية اللغوية اخلربة: االستبانة يف الثاين احملور 4.5.2

  والّتنغيم الّنرب بقضا� �ا الناطقني

 جزء املنطوق اللغوي السياق يف والّتنغيم الّنرب بوظائف ملةالكا املعرفة 4.5.2.1

 اللغة ملعلم اللغوية الكفاية من أساسي

 يف موضح هو كما بشّدة، وموافق موافق بني% 97.2البند هذا على املوافقني نسبة بلغت،

 كفاية يف أساسي جزء والتّنغيم الّنرب أن إىل تشري جداً، عالية نسبة وهي ،)16( الشكل

 اللغويّة املعرفة أركا�ا تشمل ال واليت معلم أليّ  اللغويّة الكفاية أن نستنتج و�لتايل علم،امل

 وهذا ،%0 املوافقني غري نسبة وبلغت ،منقوصة كفاية هي والّتنغيم الّنرب بقضا� الدقيقة

 وأّما للغة،ا تعليم ويف اللغوية املعلم خربة يف والتنغيم النرب أمهية حول سابقاً  ذكر�ه ما يؤكدّ 

  .ضئيلة نسبة وهي% 2.8 فبلغت حمايد نسبة
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  16 الشكل

 املقــاطع �نــواع الّدقيقــة املعرفــة عــن مبعــزل تــتم ال الّنــرب مبواضــع الّتامــة املعرفــة 4.5.2.2

 الصوتّية

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بـني% 70.8البنـد هـذا علـى املـوافقني نسبة بلغت

 مبفهــوم مــرتبط فــالّنرب اجلانــب، �ــذا املعلمــني خــربة تعكــس جيــدة نســبة وهــي ،)17(الشــكل

 فبلغـت املـوافقني غـري نسـبة أّمـا ،الصـوتّية املقـاطع خـالل مـن إال النـرب يـتمّ  وال الصـويت، املقطع

 اللغـــوي، اجلانـــب �ـــذا املـــوافقني خـــربة عـــدم إىل تشـــري لكنهـــا منخفضـــة نســـبة وهـــي ،4.8%

 يــّدل وهــذا وقواعــده، النّــرب �ســس معــرفتهم عــدم و الصــحيح األداء مــن متكــنهم عــدم و�لتــايل

 وتشـري ،%25 فبلغت حمايد نسبة أما التدريسّية، ممارستهم أثناء يف الّنرب يطبقون ال أّ�م على

 واقــع علــى ســليب بشــكل انعكاســه مــن البُــدّ  أمــر وهــو اللغويّــة، واملعرفــة اخلــربة عــدم إىل أيضــا

 وخـــــرباء أســــاتذة �شــــراف الفئــــة هلــــذه تدريبيّــــة دورات إجــــراء مــــن والبُــــدّ  لتعليميّــــة،ا العمليّــــة

  .اللغة من اجلانب �ذا متخصصني
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  17 الشكل

 يف ســـيما وال الطـــالب لـــدى الكلمـــات نطـــق مشـــاكل حـــلّ  يف النّـــرب يُوظّـــف 4.5.2.3

 طويل مقطع من أكثر تضم اليت الكلمات

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة وموافـق موافـق بـني %61.2 البنـد هـذا علـى ملـوافقنيا نسبة بلغت

 يف الّنــرب توظيــف يف للمعلمــني اللغويّــة اخلــربة عــن لتــنمّ  كافّيــة غــري نســبة وهــي ،)18( الشــكل

 املـــوافقني غـــري نســـبة أّمـــا ،علـــيهم نطقهـــا يصـــُعب الـــيت الكلمـــات نطـــق علـــى الطـــالب تـــدريب

 مـــن الفئـــة هـــذه لـــدى اللغويّـــة اخلـــربة اخنفـــاض علـــى أيضـــا تـــّدل نســـبة وهـــي ،%19.4 فبلغـــت

 قبـل املعلمـني �ختبـار والقيـام هلـا، حلـول وضـع يتوجـب حقيقيـة مشـكلة هـذه وتعدّ  املعلمني،

 حتضـري علـى املعلم ُجترب تدريبات التعليمّية املناهج ُتضمن أن ،التدريس مهمة بتسليمهم البدء

 املعلـــم يـــد يف األمـــر كرت يُـــ ال وأنّ  الـــّدرس، قاعـــة يف بـــه القيـــام عليـــه يتوجـــب مـــا وفهـــم دروســـه

 علــى نفــع ذي غــري �ثــرياً  ذلــك فيــؤثر يعرفهــا ال الــيت األمــور ســيتجاوز حينهــا ألنّــه فســحب،

 حمايـــد نســـبة وبلغـــت، األوىل الـــتعلم مراحـــل يف والســـيما النطـــق إتقـــان مـــن وحيـــرمهم املتعلمـــني

  .اجلانب �ذا اللغويّة واخلربة الوعي عدم على تّدل نسبة أيضاً  وهي19.4%
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  18 الشكل

 والّنطق الشكل يف متشا�تني كلمتني بني التمييز يف الّنرب يُوّظف ال  4.5.2.4

 يف موضــح هــو كمــا بشــّدة، وموافــق موافــق بــني59.9 البنــد هــذا علــى املــوافقني نســبة بلغــت

 معـىن بـني خالهلـا مـن مييّـز دالليّـة قيمة حيمل الّنرب أن رأت متوسطة نسبة وهي) 19( الشكل

 النّــرب أن تـدرك املعلمــني مـن الفئــة هـذه أن يعـين وهــذا والشـكل، الّنطــق يف متشـا�تني كلمتـني

 علـى دالليّـة قيمـة يفـرز كعنصـر اسـتخدامه ميكـن ال و�لتـايل متييـزي ملمح ذو ليس العربية يف

 غـري بـني %16.6 فبلغـت البنـد هـذا علـى املـوافقني غـري نسـبة أما ،املفردة الكلمة نرب مستوى

 رفضــوا إّمــا% 40.2 مبجمــل و ،%23.6 حمايــد نســبة بلغــت كمــا بشــّدة، موافــق وغــري موافـق

 اللغويّـة اخلـربة اخنفـاض علـى الّنسـبة هـذه وتـّدل اإلجابـة، عـن امتنعوا أو البند هذا علة املوافقة

 علـى دالليّـة قيمـة حيمـل النّـرب أنّ  فقةاملوا غري والسيما الفئة هذه فرتى الّنرب، وظائف معرفة يف

 الفئـة هـذه أنّ  افرتضـنا وإذا العربيّـة، اللغـة يف مقبـول غري أمر وهذا املفردة، الكلمة نرب مستوى

 وقــد �لفعــل حيــدث أمــر وهــو التــدريس أثنــاء يف متييــزي كملمــح الّنــرب تســتخدم املعلمــني مــن

 معلومــات يكتســب وجيعلــه املــتعلم يرهــق ذلــك فــإن �لتفصــيل، النظــري اجلانــب يف لــه عرضــنا

 بعــــض إىل العربّيــــة يف النّــــرب وظــــائف عــــن املغلــــوط الفهــــم ذلــــك ســــبب يرجــــع وُرمبــــا مغلوطــــة،

 يف النّــرب مياثــل العربيــة يف النّــرب أن تعتقــد والــيت املضــمار هــذا يف املوضــوعة والنظــر�ت األحبــاث
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 حلـول وضـع مـن والبُـدّ  ،لنّـربا موضـع تغـري بفعـل الكلمـات معاين تتغري حيث يزيةلنكاإل اللغة

 شـــرحت الـــيت واحلديثـــة القدميـــة العربيّـــة اللغــة كتـــب إىل العـــودة يف تتجلـــى املغلـــوط الفهـــم هلــذا

 ال النـرب أنّ  قالـت الـيت احلديثـة الكتـب والسـيما وظائفـه، وحـدود النّـرب مفهـوم معىن ووضحت

 دون تطبيقه يشاء ما تطبيق يف لمللمع الكاملة احلريّة ترك عدمو  ،املعاين بني يُفرق فونيماً  يُعد

 للمنهــاج األكــرب الــدور يكــون أنو ،التعلــيم أثنــاء يف ميارســه مــا تؤيــد علميّــة مرجعيّــة إىل الرجــوع

ــــب هــــذا تعطــــي وأن التعليميّــــة ــــم، إليهــــا ليهتــــدي التطبيقــــات يف حقــــه اجلان ــــع املعل  عــــن وميتن

  .اخلاطئة التدريسّية املمارسات

 

 19 الشكل

 الطالب لدى النطق يف صعبة كلمة توضيح يف اجلملة نرب على أعتمد 4.5.2.5

 يف موضـح هـو كمـا بشـدة، وموافـق موافـق بني %70.9 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 نطــق ضــبط علــى املعلــم مســاعدة يف اجلملــة نــرب أمهيّــة تؤكــدّ  جيــدة نســّبة وهــي ،)20( الشــكل

 املراحــل يف والســيما اللغــة تعلــيم يف أساســّيا عنصــراً  جيعلــه الــذي األمــر جيــد، بشــكل الطــالب

 قليلــة، نســبة وهــي% 6.9 فبلغــت البنــد هــذا علــى املــوافقني غــري نســبة أّمــا ،واملتوســطة املبتدئــة

ــا التعلــيم، أثنــاء يف اجلملــة نــرب الســتخدام الفئــة هــذه رفــض إىل تشــري أّ�ــا إالّ  قلتهــا ورغــم  وُرّمب

 علــى واطالعهــم خــرب�م لعــدم أو التعلــيم، يف ذلــك أمهيّــة عــدم تهمرؤيــ إىل ذلــك ســبب يعــود
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. عليهـا وتـدريبهم النطـق يف صـعبة تكـون قـد لكلمـة الطـالب انتبـاه توجيـه يف اجلملـة نرب أمهّية

 أثنـــاء يف اجلملـــة لنـــرب اســـتخدامهم عـــدم إىل تشـــري نســـبة وهـــي %22.2 حمايـــد نســـبة وبلغـــت

 العنصـر هذا تستخدم ال قليلة غري فئة تتشكل يد،وحما معرتض بني% 29.1 وبنسبة التعليم،

 .الفئة هذه عناصر بني عام وتطبيقي لغوي ضعف ذلك من وينتج التعليم، يف

 

  20 الشكل

  .املنطوق السياق يف معّينة كلمة أمهّية للطالب ألُبّني  اجلملة نرب أستخدم  4.5.2.6

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %80.6 لبندا هذا على املوافقني نسبة بلغت

 يف اجلملــة نــرب أمهّيــة وتؤّكــد لغويــة، وخــربة وعــي علــى تــّدل مرتفعــة نســبة وهــي ،)21( الشــكل

 وعــدم البنـد هلــذا رفضـهم إىل وتشــري ،%5.6 فبلغـت املـوافقني غــري نسـبة أّمــا ،اللغـوي التطبيـق

 فبلغــــت حمايــــد نســـبة أمــــا جــــداً، قليلـــة نســــبة يوهـــ التــــدريس، أثنــــاء يف اجلملـــة لنــــرب تطبـــيقهم

 نـرب بتطبيقـات عـىنالتُ  الفئـة وهـذه موافـق، وغـري حمايـد بـني %19.5 نسـبة بلغت و ،13.9%

 .  اجلملة
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  21 الشكل

 يف مقطعـي بشـكل الكلمات نطق على الطالب تدريب املعلمني على يتوجب 4.5.2.7

 اللغة يمتعل من املبتدئ املستوى

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %51.4 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 يف العربّية اللغة تعليم واقع عن جلّية صورة تعطينا لكنها كافّية، غري نسبة ،وهي)22(الشكل

 الصـويت املقطـع وظـائف جتـاه دقيـق بـوعي تتمتـع املعلمني من الفئة هذه فإن ذلك ورغم تركيا،

 إىل النسـّبة هـذه وتشري،%27.7 فبلغت  املوافقني غري نسبة أما ،اللغة تعليم عملية ويف والّنرب

 الفهــم مــع الصــحيح للنطــق اللغــة مــتعلم إتقــان يف الصــويت املقطــع ودور �مهيّــة الــوعي اخنفــاض

ـــذلك إضـــافة أصـــوات، مـــن ينطقـــه ملـــا الـــدقيق ـــرب نـــواة هـــو الصـــويت املقطـــع فـــإن ل  واحلامـــل الّن

 لنـا يتضـح املعلمـني مـن %48.5 نسـبة ومبجمـل ،%20.5 حمايـد نسـبة وبلغـت ،له ساسياأل

 و،الطــالب علـى سـليب انعكـاس ذلــك مـن وينـتج  املقطعـي، الصــويت �جلانـب اهتمـامهم عـدم

 نســبة كانــت والــيت الثــاين، احملــور يف )3 ،2 ،1 ( البنــود نتــائج مــع البنــد هــذا نتــائج تتعــارض

  .عالية فيها املوافقة
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  22 لشكلا

 من تغريات من الكلمة على يطرأ ملا تبعاً  العربّية اللغة يف الّنرب مواضع تتغري 4.5.2.8

 لواحق أو سوابق إضافة خالل

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بـني% 52.8البنـد هـذا علـى املـوافقني نسبة بلغت

 الفئـــة هـــذه ودرايـــة خـــربة تعكـــس لكنهـــا يـــة،كاف وغـــري متوســـطة نســـبة وهـــي ،)23( الشـــكل

 بــني %20.8 نســبتهم فبلغــت البنــد هــذا علــى املــوافقني غــري أّمــا انتقاهلــا وشــروط النّــرب مبواضــع

 أي لـديهم لـيس املعلمـني مـن الفئـة هـذه أنّ  إىل النسـّبة هـذه وتشـري بشّدة، وموافق موافق غري

ــا ،انتقالــه وأســباب ومواضــعه الّنــرب بقواعــد لغويّــة خــربة  وهــي %26.4 فبلغــت حمايــد نســبة أّم

 تظهر وحمايد موافق غري بني %47.2 نسبة ومبجمل اللغويّة، اخلربة عدم إىل أيضا تشري نسبة

 أمـــر وهـــو الّنـــرب، قواعـــد �بســـط اللغويـــة اخلـــربة متلـــك ال العينـــة أفـــراد نصـــف تقـــارب نســـبة لنـــا

 فـــإن و�لتأكيـــد اجلانـــب، �ـــذا املعلمـــني خـــربة واقـــع عـــن ُمرضـــية وغـــري مؤســـفة نتيجـــة يشـــكل

ـــه ينـــتج اللغويّـــة القضـــا� �بســـط ومعـــريف لغـــوي رصـــيد دون التـــدريس ملهنـــة هـــؤالء ممارســـة  عن

  .بكثري ذلك من أكرب لغويّة أخطاء �لضرورة
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  23 الشكل

   النطق أخطاء جتاوز على الطالب لتدريب مهمة وسيلة الصوتّية املقاطع 4.5.2.9

 يف موضح هو كما بشّدة، وموافق موافق بني %61.1 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 لغري العربّية اللغة تعليم يف الصوتّية املقاطع أمهّية على النتيجة هذه وتّدل ،)24( الشكل

 هذا على املوافقني غري نسبة وبلغت ،النطق جودة من املتعلمني ُمتكن حيث �ا، الناطقني

 للمقاطع أمهّية أيّة ترى ال اليت الفئة وهي بشّدة، موافق وغري موافق غري بني% 15.3البند

 من الفئة هذه فإن و�لتأكيد األخطاء، وجتاوز الّنطق على الطالب تدريب يف الصوتية

 يف النرب بتوظيف يقومون ال و�لتايل التعليم يف الصوتية املقاطع على يعتمدون ال املعلمني

 هو أحدمها عن فاالستغناء الصويت، واملقطع الّنرب بني الوثيق رتباطاال بسبب وذلك الكالم،

    .%23.6 فبلغت حمايد نسبة أّما شك، بال اآلخر عن استغناء
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  24 الشكل

   والّتنغيم الّنرب ضوابط عن مبعزل تتم ال اللغويّة املوسيقّية الذائقة تنمية 4.5.2.10

 يف موضــح هــو كمــا بشــّدة، وموافــق موافــق بــني %93.1 البنــد هــذا علــى املوافــق نســبة بلغــت

 املوســيقية املنظومــة يف والتّنغــيم النّــرب أمهيّــة علــى تــّدل جــداً، مرتفعــة نســبة وهــي ،)25( الشـكل

 غـري نسـبة أمـا ،�ـا صـلتهم وتوثـق اللغـة جتـاه الطالب ذائقة تنمية يف ُتسهم واليت العربّية، للغة

 قلّــــة ورغــــم ،%5.6 بلغــــت حمايــــد ونســـبة تُــــذكر، ال تكــــاد نســــبة يف% 1.4 فبلغــــت املـــوافقني

 االزمـة األدوات ميلكـون ال الذين املعلمني بعض على تدل أ�ا إالّ  موافق وغري حمايد النسبتني

  .التدريس مهنة ملمارسة تؤهلهم اليت
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  25 الشكل

 النــداء، أداة الشــرط، أداة مثـل(  احملذوفــة ويّــةاللغ املقـوالت الّتنغــيم يُعـّوض  4.5.2.11

   الطالب عند الفهم عملية ُيسهل مما...)  االستفهام أداة

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %59.7 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 الـــذين املعلمـــني مـــن بـــه ال�س عـــدد إىل تشـــري لكنهـــا متوســـطة، نســـبة وهـــي ،)26(الشـــكل

 علـى املـوافقني غري نسبة أّما ،التدريس مهنة ملمارسة تؤهلهم اليت االزمة اللغويّة احلربة كونميتل

 اللغويّــة اخلــربة يفتقــدون الــذين املعلمــني مــن فئــة ُمتثــل نســبة وهــي %12.5 فبلغــت البنــد هــذا

 نسـبة ومبجمـل ،%27.8 حمايـد نسـبة وبلغـت ،اللغـة علـوم مـن بغـريه وعالقتـه التّنغـيم بوظائف

 اللغــة ملعلمــي اللغويّــة اخلــربة يف الّنظــر إعــادة يســتدعي وهــذا وحمايــد، موافــق غــري بــني 40.3%

 االســتغراب، يثــري أمــر وهــو ورفضــها، لغويــة بقاعــدة قبــوهلم عــدم علــى تــّدل تركيــا، يف العربيّــة

 �لتنغـــيم يتعلـــق ال البنـــد هـــذا ألنّ  الفئـــة، هـــذه عنـــد معدومـــة شـــبه  لغويّـــة كفايـــة علـــى ويـــّدل

 .التعليمّية العملّية ويف اللغة يف مهمة لغوية بقضا� يتعلق ّمناوإ فحسب
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  26 الشكل

 وتوجـه املعـىن على تّدل اليت السياق يف الوحيدة القرينة أحيا�ً  الّتنغيم يكون 4.5.2.12

   اللغة تعليم من املتقدم املستوى يف أساسي عنصر فهو لذلك اإلعراب

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %54.2 البند هذا على ملوافقنيا نسبة بلغت

 أّمـــا   املنطـــوق اللغـــوي الســـياق يف التّنغـــيم بـــدور الفئـــة هـــذه خـــربة علـــى وتـــّدل ،)27(الشـــكل

 حلـول وضـع يتوجـب لغوي ضعف إىل تشري نسبة وهي ،%16.7 فبلغت املوافقني غري نسبة

 ،%29.2 حمايـــد نســـبة وبلغـــت ،املعلمـــني وتوظيـــف وجيـــهوت أدارة علـــى القـــائمني ِقبـــل مـــن لـــه

 حمايــد بــني% 46.9 نســبة ومبجمــل التّنغــيم، وظــائف حــول شــيئاً  تعــرف ال كبــرية نســبة وهــي

 بتدريسـها الفئـة هـذه تقـوم الـيت العربيـة اللغـة تعلـيم واقـع �ن القول من البُدّ  وهنا موافق، وغري

 دورات قامـةإ: مثل اللغويّة املشكلة هذه اجلتع حلول عن البحث يتطلب مما ُمرٍض، غري واقع

 �ــدف خاصــة، والصــويت عامــة اللغــوي جلانــبللمعلمــني املبتــدئني، �ــتم �  و�هيليــة تدريبيــة

  .جيد بشكل التدريسي واجبهم أداء من املعلمني متكني
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  27 الشكل

  

 األســــاليب معــــاين بــــني مييــــزالتّ  علــــى الطــــالب لتــــدريب الّتنغــــيم أســــتخدم  4.5.2.13

  املنطوق السياق يف البالغّية

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني% 47.3 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 النــاطقني لغــري العربيّــة اللغــة تعلــيم ميــدان يف كافيــة وغــري منخفضــة نســبة وهــي ،)28(الشــكل

ـــة علـــى وتـــّدل �ـــا، ـــة، األســـاليب معـــاين بـــني زللتمييـــ التنغـــيم اســـتخدام قّل  هـــذه ولعـــل البالغّي

 وُمتثــل ،%31.9 فبلغــت موافــق غــري نســبة أّمــا ،اللغـة ملــتعلم التّنغــيم وظــائف أكثــر مــن الوظيفـة

ـــة األســـاليب معـــاين بـــني التمييـــز يف التنغـــيم تســـتخدم ال الـــيت الفئـــة  ممارســـا�م أثنـــاء يف البالغّي

 وحمايــد، موافــق غــري بــني% 52.7 نســبة ومبجمــل ،%20.8 حمايــد نســبة وبلغــت، التدريســية

 يعــود ورمبــا املعلمــني، مــن الفئــة هــذه عنــد التّنغــيم تطبيــق مســتوى تــدين إىل النســبة هــذه وتشــري

 أنّــه يعتقــدون ألّ�ــم أو العربّيــة، اللغــة يف التّنغــيم دور علــى املعلمــني إطــالع عــدم إىل الســبب

 التعليميّـة املنـاهج عليـه متليـه مبـا ملعلـما دتقيـ، و ُأخرى لغويّة بوظائف له عالقة ال صويت جانب

  .وتطبيقا�ا دروسها ضمن والتّنغيم الّنرب توظيف يف قصورا املعلمون فيها رأى واليت
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 28 الشكل

 واالستفهام اخلرب أسلويب بني الفرق للطالب ألُبّني  الّتنغيم أوظف 4.5.2.14

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %48.6 بندال هذا على املوافقني نسبة بلغت

 بــني للتفريـق التنغـيم يوظفــون الـذين املعلمـني نســبة اخنفـاض النتيجـة هــذه تُبـني ،)29( الشـكل

 وهـي ،%36.1البنـد هـذا علـى املـوافقني غـري نسبة وبلغت ،اخلرب وأسلوب االستفهام أسلوب

 فبلغـت حمايـد نسـبة أّمـا ،التـدريس أثناء يف غيمالتن توظيف على يوافقون ال الذين املعلمني فئة

 التطبيقــــات اخنفــــاض لنــــا يتبــــّني  موافــــق وغــــري حمايــــد بــــني %51.4 نســــبة ومبجمــــل ،15.3%

ــــل أمــــر وهــــو التدريســــية، املمارســــات أثنــــاء يف للتنغــــيم اللغويــــة  اللغويّــــة اخلــــربة يف مشــــكلة ميث

  .الفئة هلذه والّتطبيقية
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  29 الشكل

 لــذلك للمــتكلم االنفعالّيــة احلالــة علــى يعتمــد الكــالم يف الّنغمــات اخــتالف 4.5.2.15

  الشفوي الّتعبري مهارة يف الطالب تقدم يف مهم عنصر التنغيم فإنّ 

 يف موضـح هـو كمـا بشـدة، وموافـق موافـق بني% 47.2 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 تنــوع حيــدث بســببها والــيت للمــتكلم االنفعاليّــة احلالــة أن تــرى الــيت الفئــة وهــي ،)30( الشــكل

 للحــــدث ومعايشــــتهم ذوا�ــــم عــــن التعبــــري مــــن الطــــالب ُمتكــــن الكــــالم أثنــــاء يف النغمــــات يف

 حتـول واحـدة أدائيـة بوترية اللغة استخدام إن إذ الشفوي، التعبري يف تقدمهم يف سبب اللغوي

 %27.8 فبلغـت املعرتضـني نسبة أّما ،جامد مقولب أداء إىل اللغوي اإلنتاج يف الطالب أداء

 أنّ  فــرأت ذلــك، مــن العكــس رمبــا رأت الــيت الفئــة وهــي بشــّدة، موافــق وغــري موافــق غــري بــني

 العلم عدم على يّدل وهذا الشفوي، التعبري مهارة يف الطالب تقدم أمام عائقاً  يشكل التنغيم

ـــة  نســـبة ومبجمـــل ،%25 حمايـــد نســـبة توبلغـــ ،اللغـــة تعلـــيم يف ودوره الكـــالم يف التنغـــيم �مهّي

ـــة يـــدركون مـــن نســـبة علـــى تطغـــى مرتفعـــة نســـبة وهـــي موافـــق، وغـــري حمايـــد بـــني 52.8%  أمهّي

 املعلومــات تتلــقَ  مل الفئــة هــذه أنّ  إىل ذلــك يف الســبب يعــود ورمبــا وتعليمهــا، اللغــة يف التنغــيم

ـــة ـــة، الّدراســـة مرحلـــة يف ووظائفـــه وأسســـه التنغـــيم حـــول الكافّي  ذوي غـــري مـــن أ�ـــم أو اجلامعّي

 العربّية علوم يف االختصاص
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  30 الشكل

 االجتمـــاعي اللغــوي الســياق يف اخلطـــاب حتليــل عناصــر أحـــد الّتنغــيم يُعــدّ   4.5.2.16

 املنطوق

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %70.9 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 عنصـراً  يشـكل حيـث اللغـة، تعلـيم يف التّنغـيم أمهيّـة علـى تـّدل عالّية نسبة يوه ،)31(الشكل

 تواصــلي، بشــكل اللغــة الســتخدام االجتمــاعي الســياق يف املنطــوق اخلطــاب حتليــل يف مهمــاً 

 مـن الطـالب لـُيمكن به، ودراية علم على يكون أن اللغة معلم على يتوجب الذي األمر وهو

 نسبة أّما ،خاطئ فهم حدوث دون اللغة أبناء وبني بينهم واصلالت حيقق الذي اللغوي األداء

 حمايـــد نســبة وبلغـــت جــداً، ضــئيلة نســـبة وهــي %2.8 فبلغـــت البنــد هــذا علـــى املــوافقني غــري

 اللغـوي الـوعي متلك ال نسبة وهي موافق، وغري حمايد بني %29.2 نسبة ومبجمل ،26.4%

 اخلطاب بتحليل تُعىن اليت الكتب على هممن االطالع ذلك ويستلزم التنغيم، بوظائف الكايف

  .وجه أكمل على التدريسية مهمتهم أداء من ليتمكنوا اللغة، بتعليم وعالقته
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  31 الشكل

  .اللغوي الّدرس يف تالزمها رغم الّتنغيم وظائف عن الّنرب وظائف ختتلف 4.5.2.17

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %63.9 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 شـديد فالنرب املعلمني، من الفئة هلذه جيدة لغويّة خربة على النسبة هذه وتّدل ،)32(الشكل

 املـــوافقني غـــري نســـبة أّمـــا ،بعضـــهما عـــن مبعـــزل النـــرب أو التنغـــيم حيـــدث فـــال �لتّنغـــيم االرتبـــاط

 وُرّمبــا البنــد هــذا  بــه جــاء مــا تــرفض إذا موافــق، وغــري بشــّدة موافــق غــري بــني %12.5 فبلغــت

 الكالميّــة السلسـلة يف متشــا�ة وظـائف يــؤد�ن والتنغـيم النــرب �ن االعتقـاد هــو السـبب يكـون

 يف اجلانـب �ـذا االهتمـام ضرورة يستدعى أمر وهو ،% 23.6 حمايد نسبة وبلغت  ،املنطوقة

 النــاطقني لغــري العربيّــة اللغــة علــيمت ماجســتري بــرامج يف وخاصــة املعلمــني وتــدريب �هيــل بــرامج

  .�ا
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  32 الشكل

  .اللغوية املهارات يف الّنرب و الّتنغيم توظيف يف صعو�ت اللغة معلمو يواجه 4.5.2.18

 يف موضــح هــو كمــا بشــّدة، وموافــق موافــق بــني% 75البنــد هــذا علــى املــوافقني نســبة بلغــت

 كيفيــة يف املعلمــون منهــا يعــاين فعلّيــة مشــاكل وجــود علــى نســبةال هــذه وتــّدل ،)33( الشــكل

 ذلـك ويعـود اللغويـة، املهـارات يف والسيما التدريسّية؛ ممارستهم أثناء يف والتّنغيم الّنرب توظيف

  :هي ألسباب

 ُملقاة املهمة جيعل مما التعليمّية، املناهج يف والتنغيم النرب مبسألة الكايف االهتمام عدم -1    

 بـزمن حمصـور وذلـك املنـاهج مقـررات بتنفيـذ مطالـب ألنّـه عليه عبئاً  يشكل وهذا املعلم، ىعل

 النّـرب توظيـف خـالل مـن اللغويّـة املهـارات لتطـوير مالئمـاً  يراه ما توظيف يف حريته يقّيد معّني 

  .الدروس يف والتّنغيم

 الّنــرب توظيــف مــن ُمتّكنــه الــيتو  ا�ــال هــذا يف اللغويّــة املعلومــات إىل املعلــم يفتقــد ُرّمبــا -2    

  .يتجاوزمها جيعله الذي األمر اللغويّة، املهارات يف والتّنغيم

 وهنـا اللغـوّي، املضـمون علـى يطغـى أصبح واملداخل واألساليب �لطرق االهتمام إنّ  -3    

 تطـوير عـن يبتعـد وجتعلـه معّينـة، وأسـاليب بطـرق تقيـده تنفيذية مهمة إىل املعلم مهمة تتحول

  .لديه اللغوي جلانبا
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 بشــّدة، موافــق وغــري موافــق غــري بــني %12.5 فبلغــت البنــد هــذا علــى املــوافقني غــري نســبة أّمــا

 أنّ  ويبــدو اللغويّــة، املهــارات يف والتّنغــيم الّنــرب توظيــف يف صــعو�ت تواجــه ال الــيت الفئــة وهــي

 الفئة وهذه %12.5 يدحما نسبة وبلغت عملها، ممارسة من وتطبيقّياً  لغو�ً  متمكنة الفئة هذه

 حمـدودة بنسـبة والتنغـيم النـرب توظيـف مـن تـتمكن لكنهـا ذلـك يف الصـعو�ت بعض تواجه رمبا

 .معّينة مهارة يف ذلك تركز أو اللغوية املهارات يف

 

  33 الشكل

 لغــــري العربيــــة اللغــــة ملعلــــم التطبيقيــــة املمارســــة: الثالــــث احملــــور  4.5.3

 التعليم لنظر�ت وفقاً  والّتنغيم الّنرب تدريس يف �ا نيالناطق

 الـّدرس قاعـة يف الطـالب مـع حديثـه أثنـاء والّتنغـيم النّـرب مبراعـاة املعلـم التزام 4.5.3.1 

   ضروري أمرٌ 

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني% 84.7 البند هذا على املوافقني نسبة غتلب

 التزامــه وأمهيّــة التعليميّــة، العمليّــة يف املعلــم دور أمهيّــة علــى بةالنســ هــذه وتــّدل ،)34(الشــكل

ـــرب مبعـــايري ـــاء يف والتّنغـــيم الّن ـــه أثن ّـــه الطـــالب، مـــع حديث ـــه يُقتـــدى الـــذي املثـــال ألن  األداء يف ب

 ألنـه الطـالب أداء علـى يـنعكس ذلـك فـإن الصـفات هـذه فيـه تتـوفر مل وإذا واللغوي، الصويت
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 الـيت الفئـة وهـي%9.7 البنـد هذا على املوافقني غري نسبة وبلغت،همعند األول املعرفة مصدر

 فبلغـت حمايـد نسـبة أّمـا ضـروري، غري أمر التدريس أثناء يف والتّنغيم �لّنرب املعلم التزام أنّ  ترى

5.6.% 

 

  34 الشكل

 دون الطالب لدى وياللغ اإلنتاج عند التواصل يُفسد ال الذي �لّنطق أهتم  4.5.3.2

  الدقيق �لّنطق االهتمام

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %63.9 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 املفهــوم اللغــوي �لتواصــل �ــتم املعلمــني مــن الفئــة هــذه أنّ  النســبة هــذه وتــّدل ،)35( الشــكل

 أكــدّ  الــيت البنــود مــن كثــري ومــع لســابقا البنــد مــع يتعــارض وهــذا الــدقيق، �لّنطــق العنايــة دون

 ويشـري وفهمـه، نطقـه جـودة ويف املتعلم كفاية يف والتّنغيم الّنرب أمهّية على خالهلا من املعلمون

 ُرّمبـا والـيت املعلمـني، من الفئة هذه عند يتبلور مل والتّنغيم الّنرب مفهوم أن الرأي يف التخبط هذا

 ونطـق أداء جتّـود الـيت والعناصـر عنهمـا، مبعـزل التواصـل لّيةعم �ا تتم اليت العناصر من تعّدمها

 اللغـوي األداء عناصر وأحد صحيحة لغويّة مجلة أيّة أساسيات من أ�ما إالّ  فحسب، املتعلم

 موافـق وغـري موافـق غـري بـني ،%30.5البنـد، هـذا علـى املـوافقني غـري نسـبة وبلغـت ،التواصلي

  %.5.6 فبلغت حمايد نسبة أّما بشّدة،
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  35 الشكل

  تــدريب يف التعلــيم نظــر�ت عــن متولــدة تعليمّيــة وأســاليب طــرق علــى أعتمــد 4.5.3.3

  .املناسبني والّتنغيم الّنرب على الطالب

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %86.1 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 نظــر�ت مبـادئ علـى تعتمـد املعلمـني مـن الفئـة هـذه أنّ  علـى تـّدل نسـبة وهـي ،)36(الشـكل

ــة العملّيــة يف منــه البُــدّ  أمــر وهــو تطبيقا�ــا، يف التعلــيم  البدايــة يف تعليمهــا عمليــة تــتمل التعليمّي

 الصــــوتّية العناصــــر إىل جتــــذ�م و الطــــالب عنــــد الــــتعلم عمليــــة ُتســــهل وأســــاليب طــــرق علــــى

 وهــذه املنطــوق، اللغــوي إنتــاجهم يف أصــيلة مســة كذلــ بعــد وتكــون معهــا لينســجموا التطريزيّــة

ـــة علـــى تـــّدل النســـبة ـــة، العمليـــة يف التعلـــيم نظـــر�ت أمهّي  وخـــربة وعـــي إىل تشـــري كمـــا التعليمي

 قليلـة نسـبة وهـي ،% 1.4 فبلغـت البنـد هـذا علـى املعرتضـني نسـبة أّما ،اجلانب �ذا املعلمني

  %.12.5 حمايد نسبة وبلغت جداً،
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  36 الشكل

  .طبيعّية مواقف على معتمداً  والّتنغيم الّنرب على الطالب ُأدّرب 4.5.3.4

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بـني%58.4 البنـد هـذا علـى املوافقني نسبة بلغت

 تــدريس يف املعلمــني مــن الفئـة هــذه خــربة إىل تشــري لكّنهـا متوســطة نســبة وهــي ،)37(الشـكل

 علـــى األســـئلة بعـــض طـــرح مثـــل طبيعّيـــة مواقـــف خـــالل مـــن ذلـــك يـــتمّ  حيـــت لتّنغـــيم،وا الّنـــرب

ــراد، املعــىن منــه ويُفهــم املعــىن يُــربز الــذي التّنغــيم تتضــمن عفويّــة، بطريقــة الطــالب
ُ
 إجــراء أو امل

 التشــوّيق و الراحــة مــن جــواً  الطــالب تعطــي الــيت األســاليب مــن ذلــك غــري أو قصــرية حــوارات

 البنـــد هـــذا علـــى املـــوافقني غـــري نســـبة أّمـــا  ،الكـــالم أداء بطريقـــة هتمـــامواال الرتكيـــز أجـــل مـــن

 نســبة ومبجمــل %16.7 حمايــد نســبة وبلغــت  بشــّدة، وموافــق موافــق غــري بــني% 25 فبلغــت

 املعلمــــني مــــن الفئــــة هــــذه رفــــض إىل النســــبة هــــذه وتشــــري وحمايــــد، موافــــق غــــري بــــني 41.7%

ـــرب علـــى لطـــالبا تـــدريب يف الطبيعيّـــة املواقـــف علـــى االعتمـــاد  املواقـــف أنّ  رغـــم والتّنغـــيم، الّن

 يف متمرســـاً  مبـــدعاً  معلمـــاً  تتطلـــب لكّنهـــا والطـــالب، املعّلـــم علـــى جهـــداً  األقـــلّ  هـــي الطبيعّيـــة

 املواقــف علــى االعتمــاد الفئــة هــذه رفــض ســبب كــان ُرّمبــا لــذلك والتطبيقــي، اللغــوي اجلــانبني

 جتنبــاً  أو احلــوارات، أو األســئلة أثنــاء يف الصــف ضــبط عــدم مــن املعلمــّني  خشــّية هــو الطبيعيّــة

 القيــام مــن البُــدّ  ذلــك أجــل ومــن بعــد، فيمــا تالفيهــا ويصــُعب املعلــم فيهــا يقــع قــد ألخطــاء
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  إدارة مـن ُمتّكـنهم الـيت املعرفيّـة والوسـائل واألسـاليب �لطـرق تـزودهم للمعلمـني تدريّبة بدورات

 النتـــائج ومـــاهي إليهـــا، املعلـــم يلجـــأ ىتومـــ الطبيعيّـــة، للمواقـــف اســـتخدامهم أثنـــاء يف الصـــف

  .والتّنغيم الّنرب املتضمن اللغوي اإلنتاج يف الطالب حتصيل على منها املتوقعة

 

  37 الشكل

 الــذي الّتنغـيم �سـتخدام ومشـاعرهم انفعــاال�م عـن يعـربوا �نْ  الطـالب ُأحّفـز 4.5.3.5

 بينهم قصري رحوا إجراء خالل من املعىن ُيربز

 يف موضـح هـو كمـا بشـدة، وموافـق موافـق بني% 80.5 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 لغتهم تكون �ن طالبّه توجيه يف املعّلم دور أمهّية على تّدل مرتفعة نسبة وهي ،)38(الشكل

 بعضــهم مـع احلـوار طريقـة اعتمـاد خـالل مـن ذلـك ويكـون.. و ورغبـا�م مشـاعرهم عـن معـربة

 ومشــاعرهم أفكــارهم عــن التعبــري مــن الطــالب ُمتّكــن الطريقــة فهــذه املعّلــم، و�شــراف بعضالــ

 املــتعّلم مســاعدة يف كبــريا دورا التّنغــيم ويلعــب التواصــلي، ســياقها يف اللغــة �ســتخدام وجتعلهــم

 تـرى ال الـيت الفئـة وهـي ،%19.5 فبلغـت وحمايد موافق غري نسبة أما ،ذاته عن اإلفصاح عن

 وُرّمبـا الّتنغـيم، اسـتخدام علـى تـدريبهم يف نفعـاً  ُجيـدي أمـر هـو الطالب بني حوارات إجراء أن

  .الطريقة هذه من نفعاً  أكثر أّ�ا جيدون ُأخرى وأساليب لطرق استخدامهم إىل ذلك يرجع
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  38 الشكل

 أداء يف لطــالبا مســتوى تطــوير يف ُيســهم مجاعّيــة تعّلــم طــرق علــى االعتمــاد 4.5.3.6

  أكثر بفاعلّية الّتنغيم

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %73.6 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 ويف الطـالب أداء تطـوير يف اجلماعيّـة التعّلم طرق أمهّية على النسبة هذه وتدل ،)39(الشكل

 وبلغـــت، التعقيـــد عـــن بعيـــداً  عـــةوممت ســـهلة بطريقـــة التّنغـــيم مـــن متكيـــنهم علـــى املعلّـــم مســـاعدة

 ذات اجلماعيـــة الـــتعلم طـــرق أنّ  تـــرى ال الـــيت الفئـــة وهـــي ،%26.4 وحمايـــد موافـــق غـــري نســـبة

 .التّنغيم أداء على الطالب تدريب يف فاعلّية
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  39 الشكل

ــّدم أن ميكــن مهمــة وســيلة واحلكــا�ت القصــص أســلوب 4.5.3.7  نغــيموالتّ  الّنــرب �ــا يُق

  والقراءة االستماع مهاريت يف سيما وال الطالب انتباه جلذب

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني% 87.5 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 أســلوب أن تــرى املعلمــني مــن الفئــة هــذه أن علــى املرتفعــة النســبة هــذه وتــّدل ،)40(الشــكل

 مهــاريت يف وخاصــة التّنغــيم يف الطــالب أداء رتطــوي يف نفــع ذي أســلوب واحلكــا�ت القصــص

 الكلمــات علــى يقــع الــذي النّــرب إدراك مــن الطــالب ُميكــن االســتماع ألنّ  والقــراءة، االســتماع

 بشـكل مسعـوه مـا وقـراء�م حديثهم يف يطبقوا أن حياولون و�لتايل للجمل، املصاحب والتّنغيم

 املرجـوة الفائـدة تتحقـق حـىت والتّنغـيم نّـربال متضـمنة املعلـم قـراءة تكـون أن ينبغـي لـذلك جيـد،

 هــذه تــرى ورّمبــا قليلــة، نســبة وهــي ،%12.5 فبلغــت وحمايــد موافــق غــري نســبة أّمــا ،للطــالب

 علـى الطـالب تـدريب خالهلـا مـن ميكـنهم ذلـك مـن أفضـل أسـاليب مثـة أنّ  املعلمني من الفئة

  .والّنرب الـتنغيم أداء
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  40 الشكل

 دون الّتنغيم تنوع خالل من املُراد املعىن اكتشاف على الطالب ُأدّرب 4.5.3.8  

  مين مباشر شرح

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني% 58.3 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 ة،اجليـد الّتطبيقيّـة اخلـرية لـديها املعلمـني مـن الفئـة هـذه أنّ  إىل تشري نسبة وهي ،)41(الشكل

 حتــلّ   والّتطبيقيّــة اللغويّــة املعلــم فخــربة الطــالب، علــى املســائل وتعقيــد الشــرح إىل تلجــأ ال إذ

 يكتشـف حيـزاً  الطـالب فإعطـاء مباشـر، بشـكل يكـون فـال الشـرح إىل جلـأ وإن، الشـرح، حمل

 تطـور خـالل مـن يـتعّلم ألنّـه اللغـوّي، املعـريفّ  بنـاءه يف ضـروري بـل مهـم، أمـر املعىن خالله من

 موافـق غـري نسـبة أّما،بسـهولة لالسـرتداد قـابالً  يتعلمـه مـا كـلّ  جيعـل ممـا واملعرفيّـة اللغويّـة خربته

 تـراه مـا الطـالب علـى وُمتلـي والّتفسـري، �لشـرح تقـوم اليت الفئة وهي ،%41.3 فبلغت وحمايد

  .واالبداع االكتشاف حريّة يف الطالب دور فتقيد له، مناسباً 



 

156 
 

 

  41 الشكل

ــّتعلم يســاعد 4.5.3.9 ــة العالقــات توضــيح يف املعــىن علــى القــائم ال  يتقــاطع الــيت اللغوّي

 الّتنغيم معها

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني% 51.4 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت

 إذ متميّـزاً، يـاً معرف رصـيداً  متتلـك املعلمـني مـن الفئـة هـذه أنّ  النسـبة هذه وتّدل ،)42(الشكل

 القــائم فــالّتعلم التدريســّية، ممارســا�ا أثنــاء يف التعلــيم نظــر�ت أســس بتطبيــق الفئــة هــذه تُعــىن

 والـتعلم، التعلـيم يف واالكتشـاف الفهـم أمهيّـة تؤّكـد الـيت املعرفيّـة النظـر�ت أهم أحد املعىن على

 وهـو العـام، اللغـويّ  السـياق أركـان أحـد -البحـث مـن الّنظـري اجلانـب يف بّينـا كمـا- والتّنغيم

 بعـض بسـهولة يفهـم أنْ  املـتعّلم يستطيع املعىن على القائم التعلم خالل ومن املعىن، تدل قرينة

 أو الســياق، يف معينــة لداللــة وموضــحاً  فــاعالً  عنصــراً  فيهــا التّنغــيم يكــون الــيت اللغويّــة القضــا�

 وهـي% 48.6 فبلغـت وحمايـد افـقمو  غـري نسـبة أّمـا ،ذلـك غـري أو معّني  بالغي أسلوب معىن

  .الفئة هذه لدى وتطبيقيّ  لغوي ضعف على تّدل كبرية نسبة
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  42 الشكل

  املناسب الصويت األداء الطالب ليتعلم مهمة وسيلة احملاكاة 4.5.3.10 

 يف موضــح هــو كمــا بشــّدة، وموافــق موافــق بــني .%76 البنــد هــذا علــى املــوافقني نســبة بلغـت

 املتضمن الصويت األداء الطالب تعّلم يف احملاكاة أمهّية على النتيجة هذه وتّدل ،)43(الشكل

 يف املعلّـم وخـربة دور أمهيّـة علـى تّدل و واملتوسط، املبتدئ املستوى يف والسيما والّتنغيم، الّنرب

 أنّ  تــرى ال الـيت الفئــة وهـي% 16.7 نســبتهم فبلغـت البنــد هـذا علــى املـوافقني غــري أّمـا ،ذلـك

  % .6.9 فبلغت حمايد نسبة أّما الصويت، األداء تعليم يف مناسبة وسيلة احملاكاة

 

 43 الشكل
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 مـع التواصـل حريـة يف عائقـاً  أمامـه ُيشّكل والّتنغيم الّنرب بضوابط املعلم تقّيد 4.5.3.11

  واحلوار املناقشة أثناء يف الطالب

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافـق بني %47.3 البند هذا على قنياملواف نسبة بلغت

 �لنّــرب املعلّــم التــزام أن تــرى املعلمـني مــن الفئــة هــذه أنّ  علـى النســبة هــذه وتــّدل ،)44(الشـكل

 نتــائج وتتعــارض الطــالب، مــع حبريــة التواصــل مــن مينعــه أمــر واحلــوار املناقشــة أثنــاء يف والتّنغــيم

 ختــبط علــى يــّدل وهــذا مرتفعــة، نتائجهــا كانــت وقــد )6 ،5 ،1( البنــود جنتــائ مــع البنــد هــذا

 املعرفـــة عـــدم هـــو ذلـــك ســبب يكـــون ورّمبـــا الفئـــة، هـــذه عنــد الّتطبيقـــي اجلانـــب يف خـــربة وقلّــة

 الكـــالم، أثنــاء يف أخطــاء ارتكــاب مـــن خيشــى املعلــم جيعــل ممـــا والتّنغــيم النّــرب بقضــا� الدقيقــة

  . ذلك فيتجنب

 املصـــادر إىل العـــودة خــالل مـــن وذلــك اللغـــوي اجلانــب مـــن املعلمــني متكـــني نمــ البـُــدّ  لــذلك

ـــة تدريبّيـــة دورات إقامـــة خـــالل مـــن وأيضـــاً  اللغويّـــة،  تطـــوير �ـــدف التنظـــري عـــن بعيـــدة تطبيقّي

 الـيت والوسـائل واألسـاليب الطرق واختيار الّتطبيق كيفّية من ومتكينهم لديهم، اللغوي اجلانب

  .املتعلمّني  على �لنفع يعود مبا التدريس أثناء يف هممهمت أداء يف تساعدهم

 مـن جزء والتّنغيم الّنرب أن ترى اليت الفئة وهي %33.3 البند هذا على املوافقني غري نسبة أّما

 نســبة أّمــا واملناقشــة احلــوار أثنــاء يف املعّلــم ســبيل يف عــائق أيّ  يشــكالن وال لغــوي حمتــوى أي

 .واضح بشكل موقفها حتدد مل اليت الفئة وهي %19.4 فبلغت حمايد
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  44 الشكل

 اللغويّـة خربتـه مـن يُقلـل ال تدريسـه أثنـاء يف والّتنغـيم �لّنرب املعّلم التزام عدم 4.5.3.12

   والتدريسّية

 يف موضـح هـو كمـا بشـّدة، وموافـق موافق بني %32 البند هذا على املوافقني نسبة بلغت   

ـــيت الفئـــة وهـــي ،)45(الشـــكل ـــرى ال ـــزام عـــدم أن ت ـــرب بضـــوابط املعلـــم الت  أثنـــاء يف والتّنغـــيم الّن

ــة، اللغويّــة خربتــه مــن يقلــل ال التــدريس  البنــد نتيجــة مــع البنــد هــذا نتيجــة وتتعــارض والتطبيقّي

 هـــذه وتـــّدل %51.4 بشـــّدة موافـــق وغـــري موافـــق غـــري نســـبة وبلغـــت ،احملـــور هـــذا مـــن األّول

 اللغويّـــة، املعلـــم كفايـــة يف ضـــرور�ن عنصـــران والتنغـــيم النـــرب تعـــدّ  الفئـــة هـــذه أن علـــى النتيجـــة

 بينهمـا الفصـل ميكـن ال لذلك منهما، واحدة مجلة ختلو وال لغوي حمتوى أي من جزء ألّ�ما

 تعــود لغويّــة مســائل عــّدة تفســر اللغويّــة وظائفهمــا فــإن لــذلك إضــافة اللغــة، أجــزاء بقّيــة وبــني

  %.16.7 حمايد نسبة وبلغت .أداءه جودة وعلى اللغة متعلم فهم على �لّنفع
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  45 الشكل
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 وتوصياته البحث نتائج 5

  أسئلته على بناء البحث نتائج 5.1

 مـن جمـال لكـلّ  املعيـاري واالحنـراف احلسـايب املتوسط استخراج متّ  البحث أسئلة على لإلجابة

 .)9( رقم اجلدول يوضح كما ا�االت،

  احلسايب املتوسط احملور

االحنـــــــــــــــــــــراف 

  الدرجة  الرتتيب  النسبة املئوية  املعياري

 عالية 1 80.69 0.226 4.035  احملور األول

 متوسطة 2 72.78 0.316 3.639  احملور الثاين

 متوسطة 3 71.76 0.245 3.588  احملور الثالث

 9 جدول

  اورنتائج كافة احمل

 النتائج املتعلقة �لسؤال األّول 5.1.1

 النـاطقني لغـري العربيّـة اللغـة تعلـيم يف والتّنغـيم النّـرب أمهيّـة درجـة مـا: �يت ما على ينص والذي 

    العربّية؟ اللغة معلمي نظر وجهة من املتعّلم كفايّة ويف �ا

 املعياريـــــــة رافـــــــاتواالحن احلســـــــابية  املتوســـــــطات اســـــــتخراج مت الســـــــؤال هـــــــذا عـــــــن ولإلجابـــــــة

 ا�ــال فقــرات علــى املعلمــني اســتجا�ت درجــة أنّ  )6(رقــم اجلــدول مــن ويتضــح ،)أ(للمجــال

 0.502( بـني مـا تراوحـت معياريّـة و�حنرافـات ) 3.597 - 4.458(  بني ما تراوحت األّول

 لفقــرتني متوســطة واســتجابة ا�ــال، مــن فقــرات لثمــان عالّيــة اســتجابة وبدرجــة ، )1.096 -

 املهـارات تطـوير يف والتّنغـيم النّـرب ُيسـهم( علـى تـنص والـيت )1( رقم الفقرة أنّ  تبني حيث نه،م

(  معيــاري و�حنــراف) 4.458(  حســايب مبتوســط األوىل املرتبــة يف جــاءت)  للمــتعلم اللغويّــة

 والتّنغــيم النّـرب يُعـدّ ( علــى تـنص الـيت )4( رقــم  الفقـرة جـاءت بينمــا مرتفعـة، وبدرجـة) 0.502
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) 3.597(  حســــايب مبتوســــط األخــــرية املرتبــــة يف) للمــــتعلم الّتواصــــلّية الكفايــــة عناصــــر أحــــد

  .متوسطة وبدرجة) 1.096(  معياري و�حنراف

 كفايـــة ويف �ـــا النـــاطقني لغــري العربيّـــة اللغـــة تعلــيم يف والتّنغـــيم النّـــرب أمهيّــة تؤّكـــد النتيجـــة وهــذه

 البحـث أداة طُبقـت الـذين العربيّـة اللغـة مـيمعل نظـر وجهـة حبسـب أبناءهـا غـري من متعلميها

 .عليهم

 الثاين البحث سؤال عن اإلجابة 5.1.2

 يف اللغويّــة اخلــربة العربّيــة اللغــة معلمــو ميتلــك هــل: �يت مــا علــى الثــاين البحــث ســؤال ويــنص 

  ة؟التدريسيّ  ممارسا�م أثناء يف والتّنغيم الّنرب بتوظيف يقومون وهل ؟ والتّنغيم الّنرب قضا�

ــــــة  ــــــات احلســــــابية  املتوســــــطات اســــــتخراج مت الســــــؤال هــــــذا عــــــن ولإلجاب  املعياريــــــة واالحنراف

 فقـرات علـى املعلمـني اسـتجا�ت درجـة أنّ ) 7(رقـم اجلـدول من يتضح حيث ،) ب(للمجال

 مـــــــا تراوحـــــــت معياريّـــــــة و�حنرافـــــــات )3.176 -4.319 ( بـــــــني مـــــــا تراوحـــــــت األّول ا�ـــــــال

 متوسطة واستجابة ا�ال، من فقرات لسبع عالّية استجابة وبدرجة ، )1.187-0.526(بني

 املعرفـــة( علـــى تـــنص والـــيت )1( رقـــم الفقـــرة أنّ  تبـــني حيـــث ، ا�ـــال مـــن فقـــرة عشـــرة إلحـــدى

 اللغويــة الكفايــة مــن أساســي جــزء املنطــوق اللغــوي الســياق يف والتّنغــيم النّــرب بوظــائف الكاملــة

 معيـــــــاري و�حنـــــــراف) 4.319( حســـــــايب مبتوســـــــط األوىل املرتبـــــــة يف جـــــــاءت) .اللغـــــــة ملعلـــــــم

 اخـــتالف( علـــى تـــنص الـــيت و )15( رقـــم  الفقـــرة جـــاءت بينمـــا مرتفعـــة، وبدرجـــة) 0.526(

 يف مهــم عنصــر التنغــيم فــإنّ  لــذلك للمــتكلم االنفعاليّــة احلالــة علــى يعتمــد الكــالم يف الّنغمــات

ــــري مهــــارة يف الطــــالب تقــــدم  )3.176( حســــايب توســــطمب األخــــرية املرتبــــة يف) الشــــفوي الّتعب

  .متوسطة وبدرجة) 1.187( معياري و�حنراف

 طُبقــت الــذين العربيّـة اللغــة معلمـي لــدى متوسـطة لغويّــة خــربة درجـة علــى تـّدل النتيجــة وهـذه

 .التدريس أثناء يف متوسطة لغويّة ممارسة درجة على تّدل كما البحث، أداة عليهم
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 الثالث البحث سؤال على اإلجابة 5.1.3

 لغـري العربيّـة اللغـة ملعلـم األدائيّـة الكفايـة درجـة مـا :�يت مـا علـى الثالـث البحـث سـؤال صوين

 عـن ولإلجابـة وتطبيقا�ـا؟ الّتعليم نظر�ت معطيات وفق والتّنغيم الّنرب تدريس يف �ا الناطقني

 حيــث ،) ب(للمجــال املعياريــة واالحنرافــات احلســابية  املتوســطات اســتخراج مت الســؤال هــذا

 تراوحــت األّول ا�ــال فقــرات علــى املعلمــني اســتجا�ت درجــة أنّ  )8(رقــم اجلــدول مــن تضــحي

 ،)1.266 -0.877(بـــــني مـــــا تراوحـــــت معياريّـــــة و�حنرافـــــات )2.542 -4.069(  بـــــني مـــــا

ـــة اســـتجابة وبدرجـــة  مـــن فقـــرات خلمـــس متوســـطة واســـتجابة ا�ـــال، مـــن فقـــرات لســـت عالّي

 تنص واليت )1( رقم الفقرة أنّ  تبني حيث ،ا�ال من حدةوا لفقرة منخفضة واستجابة ،ا�ال

 أمــــرٌ  الــــّدرس قاعــــة يف الطــــالب مــــع حديثــــه أثنــــاء والتّنغــــيم النّــــرب مبراعــــاة املعلــــم التــــزام ( علــــى

) 0.877( معيـــاري و�حنـــراف )4.069( حســايب مبتوســـط األوىل املرتبــة يف جـــاءت) ضــروري

 �لنّـرب املعلّـم التـزام عـدم( علـى تـنص الـيت و) 12( رقـم  الفقـرة جـاءت بينمـا مرتفعـة، وبدرجة

 حسـايب مبتوسـط األخـرية املرتبـة يف) والتدريسـّية اللغويّـة خربتـه مـن يُقلل ال تدريسه يف والتّنغيم

 درجــة علــى النتيجــة هــذه وتــّدل .منخفضــة وبدرجــة )1.266( معيــاري و�حنــراف) 2.542 (

 ُتشـري إذ البحـث، أداة علـيهم طُبقـت الذين ةالعربيّ  اللغة معلمي لدى متوسطة تطبيقّية كفاية

ـــيم نظـــر�ت تطبيقـــات توظيـــفمتوســـطة يف   درجـــة إىل  النّـــرب علـــى الطـــالب تـــدريب يف الّتعل

  .التدريس أثناء يف والتّنغيم

 الّدراسة نتائج مناقشة 5.2

 العربيّـة للغـةا ملعلـم واألدائيـة الّتطبيقيّـة واخلـربة اللغويّـة اخلـربة درجـة تعرف إىل الّدراسة هدفت  

 نظـــر وجهـــة مـــن العربيّـــة اللغـــة تعلـــيم يف أمهيتهمـــا ومعرفـــة والتّنغـــيم، النّـــرب يف �ـــا النـــاطقني لغـــري

 مهمـــة، لغويّـــة قضـــا� توضـــيح يف أثرمهـــا و اللغـــة، بُنيـــة يف منهمـــا كـــلّ  ةأمهيّـــ ومعرفـــة معلميهـــا،

 ةحنويّــــ قضــــا� نغــــيمالتّ  ويوضــــح والّنطقّيــــة، صــــرفيةال املســــائل بعــــض توضــــيح يف دور لــــه فــــالّنرب

ــة اللغــة معلــم كفايــة إثــراء يف ســهمتُ  ومجالّيــة وداللّيــة وبالغّيــة  وجتعلــه �ــا، النــاطقني لغــري العربّي
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 ذلـك ويـنعكس اللغة، متعلمي سبيل تعرتض اليت اللغوية املشكالت مبعاجلة ودراية خربة أكثر

 ملـا توظيفـه وكيفيـة تدريسهما يف عّلمامل أداء ومعرفة ،اللغويّة املتعلم كفاية على ياً إجياب انعكاساً 

  .الّتدريسية ممارسته أثناء يف وأساليب طُرق من التعّلم نظر�ت أفرزته

 الّدراسـة توصـّلت وقـد سـابقاً، أسـلفنا كمـا وتطبيقها، الّدراسة إعداد متّ  اهلدف هذا ولتحقيق

  :هي نتائج إىل

 أنّ  الّدراســة نتــائج أكــدت �ــا، النــاطقني لغــري ةالعربّيــ اللغــة تعلــيم يف والتّنغــيم الّنــرب أمهّيــة: أوالً 

 النـاطقني لغـري العربيّـة اللغـة تعلـيم يف والتّنغـيم النّـرب من كلّ  أمهّية جيداً  إدراكاً  يدركون املعلمني

  .املنطوق اللغوي اإلنتاج يف الطالب حتصيل يف أمهيتهما أكدت كما �ا،

 خــربة كانــت والتّنغــيم الّنــرب مــن بكــلّ  للمعلمــني ةاللغويّــ اخلــربة أنّ  الّدراســة نتــائج بّينــت: �نيــاً 

 املعلمـني إبـداء ورغـم التعليّمـة، العمليّـة يف املأمولـة الّدرجـة إىل تـرقَ  ال النتيجـة وهذه متوسطة،

 إالّ  وفهم، بّدقة للغة املتعّلم ممارسة درجة ويف اللغة تعليم يف والتّنغيم الّنرب من كلّ  �مهّية رأيهم

 ووظائفــه ماهيتــه نعـرف أن دون الشــيء أمهيّـة نعــرف أنّ  يكفـي فــال مقبـوًال، ويبــد ال األمـر أنّ 

.  عميقــة لغويّــة مبعــارف ذلــك ربــط مــن والبُــدّ  جيــداً، توظيفــاً  توظيفــه علــى قــادرين نكــون حــىت

 النّــــرب( الصــــويت الــــّدرس مــــن اللغــــوي اجلانــــب هــــذا يف املعلمــــني ووعــــي تصــــور أنّ  يعــــين وهــــذا

   هو بل املوضوع، �جزاء الدقيقة �ملعرفة اليُعىن طحي،س ووعي تصورهو ) والتّنغيم

 .اخلطأ يشوبه كّلي وتصورٌ  فهمٌ 

 ال ومبـا -متوسـطة خربة والتّنغيم الّنرب تدريس يف الّتطبيقّية اخلربة أنّ  الّدراسة نتائج بّينت: �لثاً 

 اللغويّـة، ربةاخلـ واقـع مـع متامـاً  تتوافـق لكّنها مرضية، غري النتيجة هذه فإنّ  -فرصة للشك يدع

 حيـث مـن تطبيقـه يف خـربة �لتأكيـد يُفـرز لـن اللغويّة الناحّية من املوضوع �جزاء اإلملام فعدم

 اللغويّــة، وتوجهــا�م الطــالب ملســتو�ت منهــا األنســب واختيــار والوســائل واألســاليب الطــرق

 جّيد، بشكل ةالتدريسيّ  مهمته أداء من يتمكن فلن اجلانب هذا يف حاذقاً  املعلم كان فمهما
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 �لّنــرب املتمثّــل اللغــويّ  �جلانــب الكامــل العلــم وهــي التعلــيم يف األساســّية األداة ميتلــك ال ألنّــه

 .والتّنغيم

 التوصيات 5.4

 قـد الـيت املقرتحـات حتديـد ُميكننـا الّتطبيقـي جانبه يف البحث إليها توّصل اليت النتائج ضوء يف

 املعلمـني كفايـة تطـوير ويف �ـا، النـاطقني لغـري لعربيّـةا اللغـة تعلـيم ميـدان يف فائدة ذات تكون

 وتــتلخص املتعلمــني، علــى �لّنفــع مبــايعود والتّنغــيم، النّــرب قضــا� يف والّتطبيقــيّ  اللغــوي جبانبيهــا

  . ذكره �يت فيما واملقرتحات التوصيات

 مـــاخيص ســيماوال األصــوات، تعلــيم جمــال يف لغويّـــة �حبــاث القيــام علــى املعلمــّني  حتفيــز: أّوالً 

ــة اللغويّــة، األصــوات وظــائف علــم أي) الفنولــوجي( الصــويت اجلانــب  تعلــيم يف توظيفهــا وكيفّي

 مـــع ترتافـــق �ن البُـــدّ  التعلـــيم فمهمـــة التعليمّيـــة، العمليّـــة علـــى ذلـــك مـــن النـــاتج واألثـــر اللغـــة،

 .تعليمها وكتب اللغة مصادر يف املتواصل البحث

 املعلمـني وتـدريب �هيـل بـرامج يف خاصـة منـه والصـويت عامـة يّ اللغو  �جلانب االهتمام: �نياً 

 وغريهـــا واألســـاليب قائـــ�لطر  يهـــتم الـــذي احملتـــوى ألنّ  العليـــا، الّدراســـات بـــرامج يف والســـيما

 ذوي غـــري مـــن طـــال�ً  تســـتقبل األقســـام فهـــذه اللغـــوّي، اجلانـــب علـــى ملحـــوظ بشـــكل يطغـــى

 فلـيس تطبيقيّـاً، مثُّ  لغـو�ًّ  وتثقيفهم �هيلهم من بُدّ وال وآدا�ا العربّية اللغة علوم يف االختصاص

 اللغويّـة املعارف ميتلك أن جيب إذ تدريسها، على قادر األم لغته العربّية اللغة كانت من كلّ 

 .ذلك من ُمتّكنه اليت

 األســاس ألنّــه الصــويت، اجلانــب لتــدريس واالختصــاص اخلــربة ذوي مــن معلمــني اختيــار: �لثــاً 

  .ُأخرى لغويّة معارف من بعده �يت ما عليه يُبىن الذي

 الّدقـة مـن والبُـدّ  اللغـة، تعلـيم منـاهج يف الّتطريزيّـة الصـوتّية �لظـواهر تُعـىن مناذج تصميم: رابعاً 

 يف مهمتــه أداء يف املعلّــم تُعــني مســجّلة صــوتّية بوســائل إرفاقهــا مــع ذلــك، تنفيــذ يف والشــمول

  .املقّدم احملتوى معتتناسب  وأساليب قائر ط ختيارا إىل إضافة الّتدريس، أثناء
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 املرجـّوة الفائـدة ُحيقـق مبـا اللغـة، تعلـيم ومراكـز واملعاهـد اجلامعـات بـني اخلربات تبادل: خامساً 

  .أصوا�ا وتعليم اللغة تعليم يف

قّدمة األحباث من االستفادة: سادساً 
ُ
  .تطبيقّياً  توظيفاً  وتوظيفها ا�ال هذا يف امل
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  واملراجع املصادر

 الكرمي القرآن

  .ه1330 القاهرة ،شعر ديوان عمر، ربيعة، أيب ابن 

 احلمـد، قدوري غامن حتقيق التجويد، علم يف التمهيد  حممـد، بن حممـد اخلري أبو اجلزري، ابن

  .2004 بريوت األوىل، الطبعة

 األوىل، الطبعة العبد، املنعم بدع حممـد حممـود شرح ،اجلزرية شرح يف الندية الروضة ، -

  .2001 القاهرة

 ،براجشرتاسر،. Bergstrasser G حتقيق ،الُقرّاء طبقات يف النهاية غاية ، -

  .2006بريوت

ــاز، ابــن  األوىل، الطبعــة د�ب، حممـــد زكــي فــايز حتقيــق ،اللَُّمــع توجيــه احلســني، بــن أمحــد اخلّب

 . 2002 القاهرة

 وحممــود القــادر عبــد حتقيــق ،ذهــب مــن أخبــار يف الــذهب شــذرات احلــي، عبــد العمــاد، ابــن

   .1993 دمشق األر�ؤوط،

  .1952 القاهرة ،النجار علي حممـد حتقيق ،اخلصائص جّين، بن عثمان الفتح أبو جّين، ابن

 رشدي أمحد و امساعيل حسن حممـد حتقيق ،اإلعراب صناعة سرّ  ،، ابن جين -

  .2000 ، بريوت األوىل الطبعة ،شحاتة

 عبّــاس، إحســان حتقيــق الزمــان، أبنــاء وأنبــاء األعيــان وفيــات حممـــد، بــن أمحــد خلكــان، ابــن

  .1972 بريوت
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 القــاهرة ســامل، ســليم حممـــد حتقيــق املنطــق، مــن اخلطابــة ، عبــدهللا بــن احلســني علــي ســينا، ابــن

1954  . 

 خـــــان، العلـــــيم عبـــــد احلـــــافظ حتقيـــــق ،الشـــــافعية طبقـــــات الـــــدين، تقـــــي شـــــهبة، قاضـــــي ابـــــن

 .ه1407بريوت

  . �ريخ بريوت بدون، صادر دار ،العرب لسان الفضل، أبو الدين مجال منظور، ابن

 اللطيــف عبــد حتقيــق ،األعاريــب كتــب عــن اللبيــب ُمغــين  يوســف، بــن هللا عبــد هشــام، ابــن

  .  2000 الكويت اخلطيب، مـحمد

ـــدين موفـــق يعـــيش، ابـــن  بـــديع لإميـــ حتقيـــق ،املفّصـــل شـــرح املوصـــلّي، علـــي بـــن البقـــاء أيب ال

 .2001 بريوت األوىل، الطبعة يعقوب،

  .2007 مصر ،ومهاراته املصغر التدريس وآخرون، حسني، عادل زيد، أبو

 اإلســالمية اجلامعــة جملــة ،"املعــىن يف وأثرهــا للكــالم املصــاحبة األداءات" محــدان، عاصــي، أبــو

 .2009غزة  ،2 العدد ،17 جملد اإلنسانية، الدراسات سلسلة

  .1994 بريوت ،شعر ديوان ،هللا عبد األحوص،

 األوىل، الطبعـــة قراعـــة، حممـــود هـــدى حتقيـــق ،القـــرآن معـــاين ، مســـعّدة بـــن ســـعيد األخفـــش،

 .1990 القاهرة

 اخلرطـــوم ،17 العـــدد دعويّـــة، دراســـات جملـــة ،"الكـــرمي القـــرآن يف النـــرب" حســـني، ســـّيد أر�ب،

2009.  
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  .�ريخ بدون بريوت صادر، ردا عباس، إحسان حتقيق ،األغاين فرج، أبو األصفهاين،

 . �ريخ بدون القاهرة مصر، �ضة مكتبة ،اللغوية األصوات إبراهيم، أنيس،

  .2010 الر�ط األوىل، الطبعة ،العربية اللغة وتعليم النسبية اللسانيات حممـد، األوراغي،

  .2012 عمان األوىل، الطبعة ،القرآنية القراءات يف التطريزية القضا� أمحد، الَباييب،

 ،األوىل الطبعـة ،اللغويـة �لكفـاءة وعالقتهـا املعرفـة وراء مـا مهـارات أمحـد، املـنعم عبـد بـدران،

  .2008 القاهرة

    .2000 القاهرة ،األصوات علم كمال، بشر،

   .2008 ،�لكفا�ت املقاربة وفق التدريس منهجية الّرمحن، عبد ومي،التُّ 

ـــد حتقيـــق الّتبـــني،و  البيـــان حبـــر، بـــن عمـــرو عثمـــان أبـــو اجلـــاحظ،  الطبعـــة هـــارون، الســـالم عب

 .2008 القاهرة السابعة،

  .1994 املغرب ،ومبناها معناها العربية اللغة متّام، حّسان،

  .2004عمان  األوىل، الطبعة العربية، األصوات علم إىل املدخل قّدوري،غامن  احلََمد،

 املعرفــــة، عــــامل سلســــلة:،"وتعلمــــه تعليمهــــا األجنبيــــة اللغــــات" ،علــــي حّجــــاج، ، �يــــف،خرمـــا

    .1988 الكويت

  .1982 بريوت األر�ؤوط، شعيب حتقيق ،النبالء أعالم ِسري الّدين، مشس الذهيب،

 .1995 بريوت ،شعر ديوان عقبة، بن غيالن الّرمة، ذو
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 الطبعـــة هـــارون، الســـالم عبـــد حتقيـــق ،العلمـــاء جمـــالس الـــرمحن، عبـــد إســـحاق أبـــو الّزجـــاجّي،

 .1999 القاهرة الثالثة،

 الفضــل أبــو حمـــمد حتقيــق ،القــرآن علــوم يف الربهــان هللا، عبــد بــن حممـــد الــدين بــدر الّزركشــّي،

 .   1984 لقاهرةا الثالثة، الطبعة إبراهيم،

  .2002 بريوت عشر، اخلامسة الطبعة ،األعالم الدين، خري الزركلي،

  .2003 بريوت األوىل، الطبعة ،البنائية منظور من والتدريس  التعلم وكمال، حسن زيتون،

، زرزور نعيم حتقيق ،العلوم مفتاح علي، بن حممـد بكر أيب بن يوسف يعقوب أبو السكاكي،

  .1987 بريوت الثانية، الطبعة

 الثالثـــة، الطبعـــة هـــارون، الســـالم عبـــد حتقيـــق ،الكتـــاب قنـــرب، بـــن عثمـــان بـــن عمـــرو ســـيبويه،

 .1988 القاهرة

 الدراسات مركز أساتذة من جمموعة رمجةت ،القرآن علوم يف اإلتقان ،السيوطي -

 .�ريخ بدون الر�ض ،فهد امللك مبجمع القرآنية الدراسات مركز القرآنية،

 القاهرة إبراهيم، الفضل أبو حممـد حتقيق ،والّنحاة اللغويني طبقات يف الوعاة بغية ، -

1965.  

  .1987 دمشق الشريف، خمتار أمحد حتقيق ،النحو يف والنظائر األشباه ، -

 .1966 القاهرة األوىل، الطبعة ،القرآنية القراءات الصبور، عبد شاهني،

 .2004 عمان األوىل، الطبعة ،الكلمة بناء يف الصوتية القوانني أثر فوزي، الشايب،

 .2012 القاهرة األوىل، الطبعة ،وتطبيقات نظر�ت الّتعلم حممـد، أنور الشرقاوي،

  .2003 اإلسكندريّة وقضا�ه، ونظر�ته مناهجه النفسي اللغة علم جالل، الّدين، مشس
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  .2017 الر�ض األوىل، الطبعة ،التطبيقية اللسانيات يف قضا� �صر، صاحل الشويرخ،

  .2004 القاهرة ،األوىل الطبعة ،اللغوية املهارات رشدي، ة،مَ عيْ طُ 

 جـّدة األوىل، بعـةالط املـّالح، �سـر ترمجـة ،العربيـة اللغـة يف الصويت التشكيل سليمان، العاين،

1983. 

  .1998 عمان ،الصويت الصرف علم القادر، عبد اجلليل، عبد

 الطبعـة ،الـداليل النحـوي املعـىن لدراسـة مـدخل والداللـة النحـو محاسـة، حممــد اللطيـف، عبـد

 .2000 القاهرة ،األوىل

  .�ريخ بدون الكويت قتيبة، ابن دار ،شعر ديوان رؤبة، املّلقب هللا عبد العجاج،

 و البجـاوي حممــد علي حتقيق ،الصناعتني سهل، بن عبدهللا بن احلسن هالل أبو العسكرّي،

  .1952 القاهرة األوىل، الطبعة إبراهيم، الفضل أبو حممـد

  .ه1423 ،مكةأخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم أساسيات العزيز، عبد يلي،صَ العُ 

  .1983 بغداد ،العرب عند الصويت البحث يف ، إبراهيم خليل العطّية،

  . 1997 القاهرة ،اللغوي الصوت دراسة خمتار، أمحد عمر،

 جملـــة". اللغـــوي �لنـــرب وعالقتـــه املقطعـــي التشـــكيل" الـــدين، صـــالح حســـني،و  ، ســـاميعـــوض

 ،31 ا�لــد اإلنســانية، والعلــوم اآلداب سلســلة العلميــة، والدراســات للبحــوث تشــرين جامعــة

  .2009 الالذقية ،2 العدد

  .2015 دمشق األوىل، الطبعة اخلطاب، وحتليل األسلوبية ُمنذر، عّياشي،
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 القاهرةاحلديث، العريب املكتب ،العربية اللغة يف الصوتية الداللة القادر، عبد صاحل الفاخرّي،

  .خ�ري بدون

 دار خشــبة، غطــاس حتقيــق ،الكبــري املوســيقى كتــاب طرخــان، بــن مـــحمد نصــر أبــو الفــارايب،

  .�ريخ بدون تبريو  صادر،

  . 2008 دمشق الثالثة، الطبعة ،اللسانيات مبادئ أمحد، قّدور،

  .2005 القاهرة األوىل، الطبعة ،والتعليم التعلم نظر�ت يوسف، قطّامي،

 القـاهرة إبـراهيم، الفضـل أبـو حممــد حتقيـق النحـاة، أنباه عن الرواة إنباه الدين، مجال القفطي،

1996.  

  .2007 القاهرة األوىل، الطبعة ،اللغوي صوتال وظائف من أمحد، كشك،

  .1983 بريوت ،شعر ديوان احلسني، بن أمحد الطيب أبو املتنيب،

عمـان  الثانيـة، الطبعـة احلمـد، قـدوري سـامل ترمجـة ،املقـل ُجهـد بكـر، أيب بـن حممــد املْرعشـي،

2008.  

  . �ريخ بدون بريوت صادر، دار ،املرقشني ديوانعوف بن سعد،  ،األكرب املرقش  

 املراجع املرتمجة 

Bergstrasser، Gotthehf ، التـواب، عبـد رمضـان ترمجـة ،العربيّـة للغـة النحـوي التطـور 

 .1994 القاهرة األوىل، الطبعة

Brockelman،Carl، 1977 الر�ض التواب، عبد رمضان ترمجة ،السامية اللغات فقه.  
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Brown،Douglas، أمحــــد علــــي و الراجحــــي هعبــــد ترمجــــة ،وتعليمهــــا اللغــــة تعلــــم أســــس 

 .1994 بريوت األوىل، الطبعة شعبان،

Cantineau ، Jan، 1966 تونس ،القرمادي صاحل ترمجة ،العربية أصوات يف دروس.  

Chomsky ، Noam، فتـيح حممــد ترمجـة ،واسـتخدامها وأصـوهلا طبيعتهـا اللغويـة املعرفـة، 

  .1993  القاهرة

Fleish ، Henri، شــاهني الصــبور عبــد ترمجــة ،اللغــوي البنــاء يف ةدراســ الفصــحى العربّيــة، 

  . 1979 بريوت

Garou، Pierre ، 1994 حلب عّياشي، منذر ترمجة ،ألسلوبيةا.  

Jakobson، Roman ، الصـاحل، وعلـي �ظـم حسـن ترمجـة واملعـىن، الصـوت يف حماضـرات 

 .1994 بريوت األوىل، الطبعة

Malmberg ، Bertil، 1984 القاهرة ،شاهني صبورال عبد ترمجة ،األصوات علم.  

pei، Mario، 1998 القاهرة الثامنة، الطبعة عمر، خمتار أمحد ترمجة، ،اللغة علم أسس. 

Sanders،Vali، األوىل، الطبعــــة مجعــــة، حممــــود خالــــد ترمجــــة ،لســــانية أســــلوبية نظريــــة حنــــو 

  .2003 دمشق

Vendryes ، Joseph،  "الرتمجــة مــرياث سلســلة الــدواخلي، احلميــد عبــد ترمجــة ،"اللغــة، 

 .2014 ،887 العدد
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  ملالحقا

  طلب حتكيم االستبانة 1 امللحق

 

 أيدن اسطنبول جامعة

                             العليا الّدراسات 

  العربية اللغة قسم

  استبانة حتكيم طلب

  :............................الفاضل الدكتور األستاذ

   ركاتهوب هللا ورمحة عليكم السالم

 امليــداين، اجلانــب يف البحــث أداة وهــي االســتبانة، هــذه أيــديكم بــني أضــعَ  أنْ  ويشــرفين يســرين

 وعنــوان �ــا، النّــاطقني لغــري العربيّــة اللغــة تعلــيم يف املاجســتري درجــة نيــل ملتطلبــات اســتكماالً 

 �شراف"  �ا الناطقني لغري العربّية اللغة ملعلم اللغويّة الكفاية يف والتّنغيم الّنرب أمهّية"  البحث

 أنْ  أرجـــو وخـــربتكم علمكـــم وافـــر مـــن واالســـتفادة ولالســـتزادةعـــادل ببـــك،  الـــدكتور األســـتاذ

 الصـواب علـى فتوافقـوا وفقرا�ـا، أبعادهـا صـواب ومـدى االستبانة، هذه حتكيم بقبول تتكرموا

 مــا �قــرتاح واتتفضــل وأن منهــا، املالئــم غــري علــى الّتعــديل وإجــراء)  صــح(  إشــارة بوضــع منهــا

 مــن املنشــود للهــدف مــوائمني وحمتــوى بصــورة االســتبانة هــذه ختــرج أنْ  �ــدف األنســب ترونــه

 لغـري العربيّـة اللغـة معلمـي نظـر وجهـة مـن املعـايري هـذه حتّقـق مـدى ولتحديـد العلمي، البحث
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ــــــاس اســــــتخدمت �ــــــا النــــــاطقني  -3 موافــــــق، -2بشــــــدة، موافــــــق-1(اخلماســــــي  Likert مقي

  . خالهلا من املعلمني إجا�ت لتحديد) بشدة موافق غري -،5موافق غري -4حمايد،

 من �ا الناطقني لغري العربّية اللغة تعليم يف والتّنغيم الّنرب أمهّية تعّرف إىل البحث أداة و�دف 

 ملعلمــي التطبيقيّــة واملمارســة اللغويّــة اخلــربة درجــة تعــّرف إىل �ــدف كمــا املعلمــني، نظــر وجهــة

  . والتّنغيم الّنرب قضا� يف بّيةالعر  اللغة

 االسـتبانة وحماور ، منه الّنظري اجلانب يف البحث حملاور موافقة حماور ثالثة االستبانة وتشملُ 

   �ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم يف والتّنغيم الّنرب أمهّية:  األّول احملور:  هي

 إمياننـــا ألنّ  العربيـــة، تعلـــيم يف والتّنغـــيم نّـــربال أمهيّـــة حـــول املعلمـــني أراء اســـتطالع منـــه اهلـــدف 

  . ذلك من العكس ويثبت وأدائّياً، معرفياً  امتالكه إىل يدفعنا ما هو الشيء �مهّية

  . املعلم كفاية يف والتنغيم الّنرب أثر:  الثاين احملور

 .والتنغيم الّنرب يف اللغة ملعلم اللغوية الكفاية على التّـّعرف منه اهلدف

  والتّنغيم الّنرب تدريس يف اللغة ملعلم األدائية الكفاية:  الثالث راحملو  

   الّتعليم نظر�ت مبادئ وفق والتّنغيم الّنرب تدريس يف املعّلم وخربة كفاية معرفة منه اهلدف

  لكم الشكر جزيل مع                                                                      
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  البحث أداة حّكموا الذين األساتذة أمساء 2 ملحق         

 

 البلد اجلامعة االسم

 السعودية جامعة املدينة املنورة األستاذ الدكتور جاسم اجلاسم

 سور� جامعة دمشق األستاذ الدكتور مهدي العش

 سطنبولإ جامعة مرمرة األستاذ الدكتور غالب �ووز

 أنقرا جامعة غازي نيصوتش حّقي حمـمد الدكتور األستاذ

 سور� جامعة دمشق الدكتور رمضان أيوب
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