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 ."قبل إليه صادقًا تلقاه ومن ترك ألجله أعطاه وتوكل عليه كفاهأإذا دعاه من  
 

 .ره ونعماهنشكره على جزيل شكنحمده حمدًا يمأل أرضه وسماه و 

 –من واله وصلى اهلل على سيدنا محمد و  -

 

 : عرفانا بالجميل أتقدم بالشكر إلى

 مداني ليلى  المشرفة ستاذةاأل
 

 .كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيدو 

 

 

 

 

 

 

 شكر وعرفـــــــــان
 



 

 

 

 

 

 ""بسم اهلل الرحمن الرحيم""
 

 ."وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"إلى من قال فيهما الرحمان 
 

 …كان مثلي األعلىالذي علمي أن الحياة صدق وعمل وصبر وكلمة حق و إلى 

 يزـي  العزـأب                                                                   

لى من أرضعتني الطيبة و       …الحلم و كانت بالنسبة لي رمز النقاء و العطاءإلى الغالية وا 

 أمـي الحبيـبة                                                                      

 حفظهم اهلل إخــوتــــيإلى     

  زميالتي و صديقاتيو إلى كل                          

 ...إلى كل من امتأل صدري بحبهم              

 …لم يذكرهم قلميإلى كل من حملهم قلبي و                                 

 

   

داءـــــإلها  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـدمــةمقـ
 

 



 مقدمة
 

 أ 

الحمد هلل رب العاالمين والصا ة والسا م علاى سايدنا محماد سايد العلاق أجمعاين وعلاى  -
 : آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

شاااعت بوسااائل شااتى ليتعاماال بهااا األفااراد  هااذه اللغااة اللغااة نسااق ماان الرمااوز الصااوتية التااي 
جتماعيااااة بااااين البشاااار  باااال هااااي عاماااال أساسااااي فااااي عاماااال أساسااااي فااااي ظهااااور الصاااا ت اال

وبفضال اللغاة أصابإل لانساان مكاناة ممتاازة باين ساائر الكائناات . المحافظة عل المجتمع ذاتاه
 .وعلق نظام اجتماعي لم تعرفه هذه الكائنات

فلذلك تعتبر من الموضوعات المتجددة ذلك ألن عنصار الثباات يقتارن باالتغيير بطيئاا كاان أو 
نماا هاو مجماو  ماا تاوار  علاى  اللغاة هاي اسنساان وهاو لاي  ابان يوماهألن سريعا   وحساب وا 

 .مر الزمان

ماان أساااليب وممياازات كونااه " علاام اللغااة" نحاااول فااي هااذا البحاا  معرفااة العدمااة التااي يقاادمها 
يمثاال حقاال واسااع ماان المعرفااة اسنسااانية ألنااه تناااول إحاادة الظااواهر االجتماعيااة المهمااة وهااي 

 : التواصل الفكري والحضاري وعليه نطرح اسشكال التاليوتعد أداة . اللغة

 كيف نشأ علم اللغة؟ وما هي أهم وظائفه وخصائصه وكذلك أقسامه؟  -

الذاتية تمثلت في اكتساب المعلومات حاول هاذا : األسباب التي دفعتني العتيار هذا الموضو 
ه وندرسااااه ماااان الموضااااو  ألنااااه يحاااايط باعتصاصاااانا  أمااااا الموضااااوعية فجاااااءت نظاااارا لمااااا ناااارا

 .نشاطات حيوية صادرة عن علم اللغة كونه قدم جعل القوانين واألنظمة لغرض التواصل

فالكاتااب هنااا عااالا أهاام القضااايا التااي تااتحكم فااي التواصاال وتقاادم تاااري  البشاارية ككاال  -
م  واشاتمل علاى تعريا  وجاء بمدعل إلى علم اللغة حي  تناول طبيعة اللغة بشكل عا

 .اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي علمفرو  العديد من 

والدارساين األوائاال الااذين  اصااوا  عااولي ماان السااابقين وبهاذا يكااون الاادكتور محمااد علاي -
فبااادأ كتاباااه بشااارح األنظماااة الصاااوتية . فاااي هاااذا المجاااال وبحثاااوا فياااه مااان كااال الجواناااب



 مقدمة
 

 ب 

ل والغونيمات وعلم الصر  والنحو والداللة  وهذه كلها من فارو  علام اللغاة وفاي فصاو 
أعاارة جاااء باللغااة والمجتمااع  واكتساااب اللغااة وعلاام اللغااة النفسااي واالجتماااعي فااي آن 
واحد وشكل بحثا عاا  باه وجدياد مساتقل لعا  اللغاة علاى أنهاا نظاام مان األصاوات 

 . يرتبط به نظام من األفكار

وقااد زود مجااال العلااوم اللغويااة بالعديااد ماان المعااار  والنظريااات التااي اسااتمد منهااا الباااحثين 
المعتصاااااين معلومااااااتهم بشاااااكل دقياااااق وعمياااااق لهاااااذا النظاااااام المتسلسااااال أي اللغاااااة واألداء و 

 . اللغوي

 .مقدمة ومدعل وفصلين  عاتمة: إلى ولدراسة هذا الموضو  استعملنا عطة وقسمناها

التي من ع لها قادمنا نظارة شااملة للموضاو  أماا المادعل ساعينا إلاى جعلاه بواباة  :المقدمة
 .ا فيه إلى سلسلة من الموضوعات المرتبة ترتيبا منطقياالبح  من ع ل تطرقن

حياا  تطرقنااا فيااه ... "دراسااة عارجيااة للكتاااب"عنوناااه بااا وهااو فصاال نظااري  :الفصاال األول
 : إلى ث   مباح 

 بطاقة فنية للكتاب. 

 التعري  بصاحب الكتاب. 

  ( األهدا  والفوائد) أهمية الكتاب 

 

 : حي  تطرقنا فيه إلى مبحثين" ة الداعلية للكتاب الدراس" أما الفصل الثاني عنوناه با 

 تلعي  مضمون الكتاب: المبح  األول. 

 الكتاب ذكر قيمة: المبح  الثاني . 

 



 مقدمة
 

 ج 

وبذلك نكاون قاد اساتعملنا المانها الوصافي التحليلاي مان عا ل الشارح وتتباع المساار وتلعاي  
 إليهااهام النتاائا المتوصال أماا العاتماة فقاد تضامنت أ. األقسام والفصول التي جاء بها الكاتاب

 . قد الممنا بعض الشيء بأهم القضايا والمباح  العاصة بالعلوم اللغوية وأهميتها حي 
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نما هي في الحقيقة الغاية  إن اللغة ليست فقط إحدة الركائز للهوية الوطنية والقومية  وا 
 .النا  المثلى للمحافظة على عنصر التواصل والتفكير بين

 : أوال

 : تعريف اللغة

ويعتمد به من ك م و يره وال " لغا للغو وللغة" جاء في لسان العرب البن منظور  :لغة/ أ
 .يحمل منه على فائدة وال نفع

 .اللغو واللغة واللغوي وما كان من الك م معقود عليه: التهذيب

ألنك : قلت وكي ؟ قال: ال تلغا  قال لغًوا أوالد اسبل فإنها" لغا" وقالوا كل األوالد : الغراء
 .اشتريت شاه أو وليدة معها ولد فهو تبع لها ال ثمن له مسمى إال أوالد اسبل

 ". ذلك الشيء ال يعتمد به: " قال األصمعي

 1.واللغة من األسماء الناقصة وأصلها لغوه ولغَا  إذ تكلم: قال األزهري

اللغة هي : " نجده يعر  اللغة قائ ً ( ها 644ت ) وفي كتاب سر الفصاحة البن العفاجي 
 2".ما يتواضع القوم عليه من الك م 

 

 

 

                                                           
 . 31    3  ط31ابن منظور  لسان العرب  دار صادر  بيروت لبنان  مجلد  1

  ساار الفصاااحة  تحقيااق عبااد المعتااال الصااعيدي  مطبعااة علااي صاابيإل  مصاار  القاااهرة  (هااا644)اباان ساانان العفاااجي   2
3591    136. 
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 : اصطالحا/ ب

 : أما اصط ًحا عرفت اللغة تعاري  عديدة منها

أنها األصوات للتواصل بها أفراد المجتمع : " ابسط تعري  اللغة: عند العرب القدامى  -3
 ".للتعبير عن حاجتهم المادية والمعنوية

: في كتابه العصائ  حي  قال( ها154) اللغوي العربي ابن جّني  األمر تطرق إليه وهذا
في تعريفه جّني    ويرتكز ابنأ راضهميعبر بها كل قوم عن  أصوات فإنهااما حدها اللغة "

 1: للغة على المسائل التالية

  اللغة أصوات 
 اللغة وسيلة للتعبير 
 تعتل  من مجتمع إلى آعر. 

اللغة في المتعار  : "لدون كذلك بتعري  مشابه لتعري  ابن جّني عندما قالولقد جاء ابن ع
ف  . فعل لساني فأنشئ عن القصد سفادة الك مهي عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة 

 2".بحسب اصط حهم الفاعل وهو اللسان وهو في كل امة بد أن تصير ملكة في العضو

اللغة فعل لساني اللغة فعل قصدي  اللغة : يلي تعري  ابن علدون للغة يتضمن ما -
 . اصط ح  اللغة ملكة لسانية

 

                                                           
م  0232  3د المتحدة  طلفان في اللسانيات العامة تاريعها طبيعتها مفاهيمها  دار الكتاب الجدي مصطفى   1

 .33اسسكندرية  الباب األول   
. 30المرجع نفسه     2
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ومااان عااا ل ماااا تااام ذكاااره علاااى أنهاااا ظااااهرة إنساااانية و يااار  ريزياااة نقاااوم بتوصااايل العواطااا  
ذن اللغاة مكتسابة أي أنهاا ال تولاد ماع اسنساان بال  واألفكار والر بات بواسطة رماوز صاوتية وا 

 1.لغة هي نظام عا  باسنسان فقط ومرشد للواقع االجتماعييكتسبها بعد الوالدة  وال

 : تعريف علم اللغة/ ج

التااي بواسااطتها تكتسااب  إن جاال األبحااا  المتعلقااة بدراسااة اللغااة  تتطاارق إلااى معرفااة الكيفيااات
 . اللغة وكيفية تطورها وتدريبها ومعرفة أنظمتها وقوانينها وأسسها اللسانية واالجتماعية

تضااي  : العلاام الااذي يهااتم بدراسااة اللغااة بأساالوب علمااي  ويعاار  أيضااا  بأنااهنعلاام اللغااة وهااو 
فياادر  بناااء اللغااة  وكيفيااة تركيااب مفرداتهااا وتكااوين . اللغااة كموضااو  ماان المواضاايع العلميااة

لكل لغاة مان اللغاات فاي . الكلمات فيها  ومعرفة األصوات العاصة بكل كلمة  وطبيعة نطقها
ة م المجاااااالت التااااي يعاااات  وضاااايحها  فلهااااذا العلاااام مجموعااااالعااااالم  قااااانون يهااااتم بتطورهااااا وت

 . بدراستها

 هي ما يسمع من صوت للكلمات التي يتم نطقها وتعد جزًءا من أجزاء  :األصوات
الك م  ووسيلة من وسائل التواصل بين األفراد ولكل كلمة داللة عاصة بها  يساعد 

 2.صوتها في التعر  عليها
 الوسيلة : الحرو  بعد ربطها معًا  ويعر  أيضا بأنه هو الشكل الذي تتعذه :البناء

بناء الكلمة  : التي تعمل على تكوين الكلمات  والجمل لذلك يقسم إلى نوعين وهما
 .وبناء الجملة

 هي المعنى الذي تدل عليه الكلمة ويفهام مان عا ل ساياق الان   فقاد تتشاابه  :الداللة
إذا (: جمااال) كلمااة : داللااة بينهاااا  مثااالالكلمااات شااكً   أو لفظااًا ولكنهاااا تعتلاا  فااي ال

                                                           
 .025م    0229ر  بن عكنون  يوان المطبوعات الجامعية  الجزائ  د0أحمد مؤمن  اللسانيات النشأة والتطور  ط  1
.41  بيروت  الفصل الثاني    3550  3ميشال زكرياء  بحو  ألسنية  ط  2
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وهاااو مااان الحيواناااات  أماااا إذا ( الَجمااال) حاار ك حااار  الجااايم بحركاااة الفتحاااة  تااادل علااى 
  وهااااي جمااااع الجملااااة وتظهاااار هااااذه (الُجماااال) حاااار ك الجاااايم بحركااااة الضاااامة تاااادل علااااى 
 1.المميزات واضحة في أ لب العلوم اللغوية

 ": علم اللغة " خصائص ومميزات 

  القاارن التاسااع عشاار  أعااذ علاام اللغااة يرساام حاادود موضااوعية ومنهجيااة مااع منااذ أواعاار
مااان عااا ل محاضااارات فاااي علااام اللغاااة العاااام  "يردي سوســـ" ظهاااور العاااالم السويساااري 

والااذي فااتإل الباااب أمااام تطااوره النظااري المااذهل وعااروت مصااطلإل اللسااانيات مااع بدايااة 
 .مية ووصفية وتطبيقيةتها بدراسة اللغة تزامنًيا دراسة علاالقرن العشرين  ومناد

علاام اللغااة اللساااني  علاام اللغااة وعلاام اللسااان  : وقااد أطلااق علااى هااذا العلاام عاادة تسااميات منهااا
 2.األلسنية واللغة

علااام اللغاااة هاااو علااام يرشااادنا إلاااى منااااها ساااليمة لدراساااة أي ظااااهرة : " يقاااول محماااود الساااعران
". ابطااة عاان اللغااة وحقيقتهااالغويااة  وهااو يهاادينا إلااى مجموعااة المبااادا واألصااول متكاملااة  متر 

فلااذلك فااإن هااذا العلاام هااو الماانها الجديااد فااي فهاام اللغااة ودراسااتها ماان أجاال ذاتهااا  تسااتهد  
 3.الكش  عن حقيقتها

 

                                                           
 .46ياء  بحو  ألسنية   زكر ميشال   1
ص ح حسين  اللسانيات وعلم اللغة المعاصرة وع قته بالعلوم االنسانية  دار الكتاب الحدي  للنشر والتوزيع  القاهرة    2

 .29م    0222
.24   المرجع نفسه   3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 : األول فصلال

 دراسة خارجية للكتاب
 بطاقة فنية للكتاب :األول بحثالم

 التعري  بالكاتب :الثاني بحثالم

 (األهدا  والفوائد)ية الكتاب أهم :الثالث بحثالم          
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 بطاقة فنية للكتاب :المبحث األول  

امياة يكتسي كتاب مدعل إلى علم اللغة للدكتور محماد علاي العاولي علاى واجهتاين الواجهاة األم
للكتاب تحتاوي فاي أع هاا علاى عناوان الكتااب بعاط كبيار بااللون األصافر  وتحتاه اسام المؤلا  
بااااللون األساااود بعاااط صاااغير أماااا بالنسااابة للاااون الكتااااب فقاااد  لاااب اللاااون األزرق علاااى نصااا  

بااللون الواجهة األمامية للكتاب والنص  الثاني علاى اللاون الرماادي  أماا رماز دار النشار فكاان 
واألبااايض فاااي أسااافل الكتااااب علاااى اليماااين أماااا يساااار أسااافل الكتااااب فتوجاااد مكتباااة لساااان األحمااار 
 .العرب

وفيمااا يتعلااق بالواجهااة العلفيااة للكتاااب فيتوسااطها مكتبااة لسااان العاارب بعااط كبياار مكتوبااة باااللون 
 . األسود على واجهة زرقاء  أما تجليد هذا الكتاب فهو من نوعية الورق العادية متوسطة

ميجاا   9.91: صافحة  أماا وزناه بالميجاا 000علق فاي عادد الصافحات الكتااب فهاي أما فيما يت
 .كما نجد الكتاب يحتوي على مجلدا واحدا وطبعة واحدة. 06×31أما حجمه 

إلااى  30ساابب كتابااة الكتاااب هااو أن يكااون ماادع  لعلاام اللغااة وأهاام تفاصاايل تباادأ الصاافحة ماان 
 .الذي تضمنت على عشر فصول 030 اية الصفحة 

إلااااى  030وكتااااب الموضااااوعات وكتااااب المؤلااا  التااااي انحصاااارت باااين الصاااافحة ليهاااا المراجااااع ت
 .003صفحة 

 .واعتمدنا في تقسيمنا هذا على أسا  التقسيم الموضوعي في دراسة الكتاب
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 التعريف بصاحب الكتاب  :نيالثا بحثالم 
ن ماا  3515فلسااطين فااي بلاادة طااولكرم ساانة هااو الاادكتور محمااد علااي العااولي ولااد فااي  -

  :خبراته
 3541 -3592معلم اللغة اسنجليزية في األردن سنة  -
 3541 -3544معلم اللغة اسنجليزية بكلية الحسين باألردن سنة  -
 .3513 – 3541معلم اللغة اسنجليزية أبو ظبي  -
 3519 – 3513معلم اللغة اسنجليزية بالكويت  -
 3522 – 3515بجامعة الرياض ( لغة إنجليزية) أستاذ مساعد  -
 3552 – 3522جامعة رياض (لغة إنجليزية ) ستاذ مشارك أ -
 3552 – 3553جامعة إسراء األردن ( لغة إنجليزية ) أستاذ  -
  0220جامعة الزيتونة األردن ( لغة إنجليزية) أستاذ  -

 : مؤهالته
 3592دبلوم كلية المعلمين  دار المعلمين  عمان  األردن  -
 .3544ية  بيروت لبنان  بكالوريو  لغة إنجليزية  الجامعة األمريك -
 3544دبلوم فن التعليم  الجامعة األمريكية  بيروت  لبنان   -
 الجامعاااة األمريكياااة  بياااروت  لبناااان  (لغاااة إنجليزياااة  –اللغوياااات التطبيقياااة ) ماساااتر  -

3513 
 .3519  (لغة إنجليزية_ اللغويات التطبيقية ) دكتوراه  -
 .فة ورئيسا لقسم اللغة اسنجليزيةكان عميدا لمدة اثني عشر عاما في جامعات معتل -

 : الجمعيات األكاديمية
 .في أمريكا TESOLكان عضوا في جمعية  -
 . كان عضوا في جمعية األساتذة اللغة اسنجليزية في الجامعات العربية -
 .كان عضوا في جمعية الترجمة األردنية -
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 : المؤتمرات

لغات والترجمة في بلدان حضر عشرات المؤتمرات حول اللغة اسنجليزية  وتعليم ال -
 .كثيرة حول العالم

 : مؤلفاته

 دليل الطالب في التربية العملية  -
 األصوات اللغوية  -
 .دراسة مقارنة اسس م والحضارة الغربية: اسس م والنصرانية -
 تعليم اللغة  -
 الحياة مع اللغتين  -
 تعلم اسم ء بنفسك  -
 المهارات الدراسية  -
  أساليب تدري  اللغة العربية -
 دراسة اللغوية  -
 (عربي  –عربي ) معجم علم األصوات  -
 التراكيب الشائعة في اللغة العربية  -
 قواعد تحويلية للغة العربية  -
 مدعل إلى علم اللغة  -
 كي  تكتب بحثا  -
 االعتبارات التحصيلية  -
 االعتبارات اللغوية  -
 أساليب التدري  العامة  -
 ( علم المعاني ) علم الداللة  -
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 سيإل حقيقة عيسى الم -
 مقارنة بين األناجيل األربعة  -
 البريق الزائ  للحضارة الغربية  -
 التحري  في التوراة  -
 اليهود من كتابهم -
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 (األهداف والفوائد)أهمية الكتاب  :الثالث بحثالم 

أهمياة كبيارة فاي مجاال دراساة العلاوم اللغوياة وأنظمتهاا " مادعل إلاى علام اللغاة " لقد كاان لكتااب 
 : النحو التالي ىا األساسية  وتجلت األهدا  والفوائد علوقواعده

   لعلاام اللغااة أهميااة كبياارة شااأنه شااأن العلااوم األعاارة فكمااا البحااو  الفيزولوجيااة التااي تاادر
وظااائ  األعضاااء دراسااة العلميااة أي دراسااة وصاا  وتحلياال فقااد أقاايم علااى أسسااها العلاام 

 . النف  اللغوي والعضوي
 في معتل  الشؤون  ينبغي العمل بها في تعليم لم اللغة عها يدر  القواعد التي يكشف

 1.اللغات الحية و يرها وطرق تدريسها أيضا
  بنية الكلمات  وفي تنوين معجمات اللغة وضبط أتصحيإل أساسيات اسم ء والشكل و

 .مفرداتها وتحديد دالالتها ومحاربة ما يطرأ عليها من عطأ أو تحري 
 يع نطاقها وترقية اللهجات وتعريفها بمعتل  تهذيب المصطلحات اللغوية وتوس

 .العامية  الفصيحة  الجغرافية: أنواعها
 تتأل  منهااللغة وطبيعتها والعناصر التي  الوقو  على أ راض. 
  وعلم ( لم األصواتع) التعمق في أقسام علم اللغة من حي  تحليله للنظام الصوتي

 .النحو والداللة
 2.طرأ عليها من تغيراتها وما ينشأة علم اللغة وعصائل 

                                                           
 .02م    0222محمد علي العولي  مدعل إلى علم اللغة  ط  األردن  دار الف ح للنشر والتوزيع  . د  1
.الصفحة نفسها المرجع نفسه   2



 

 : ثانيال فصلال

 الدراسة الداخلية للكتاب
 ( الفصول) تلعي  مضمون الكتاب  :األول بحثالم             

 ذكر قيمة الكتاب  :الثاني بحثالم
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 :تمهـــيــد

كااان لهااذا الكتاااب فرصااة عظيمااة  فااي حوصاالة كاال األقسااام والركااائز التااي تصااب فااي مجااال 
 .اللغويات واللسانيات معاً 

 : ودراسة وحددها على الشكل التاليوأوفاه بحثا  فبدأ الكاتب فصوله بباب اللغة النظري

  تعري  علم اللغة 
  نشأة علم اللغة 
 األصوات التي تتأل  منها اللغة  دراسة 
  قوانين النظام الصوتي 
  علم الصر  والنحو والداللة 

واعتمااد أيضااا علااى العلاام الثاااني وهااو علاام اللغااة التطبيقااي علااى أنااه العلاام الوساايط الااذي يااربط 
بوظااائ  اللغااة وأساااليبها المعتماادة داعاال المجتمااع  العلااوم التااي تعااالا النشاااط اللغااوي اسنساااني

 : عالا قضايا عديدةفنجده 

  اللهجات بمعتل  أنواعها 
  اللغوية والمجتمع الثنائية 
 بأنواعها وأهدافها  الكتابة 
 االكتساب اللغوي عند الطفل 
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 تلخيص مضمون الكتاب :المبحث األول  
 تعريف اللغة : 

تعتبااار اللغاااة أهااام طااارق االتصاااال باااين الشاااعوب لمالهاااا م دور فاااي نقااال المعرفاااة والثقافاااة باااين 
وهااي وساايلة للتعبياار عااان  2واللغااة هااي نظااام لتباااادل المشاااعر واألفكااار بااين الناااا  1شااعوبال

 4ميااز اسنسااان عاان الكائنااات األعاارة فاللغااة ظاااهرة ت. 3والحقااائق بااين النااا  واآلراءالحاجااات 
 5.فاسنسان مار  اللغة منذ آال  السنين في عمر اسنسان على األرض

: قااات المنظمااة التااي تعضااع لقااوانين يمكاان التنبااؤ بهاااواللغااة فااي نظااام فهااي سلساالة ماان الع 
تعتبر اللغة أصوات أساساا ألن أساا  اللغاة أصاوات منطوقاة ال حارو  منظاورة واللغاة رماوز 
فهي نظام ترميز على الساامع فاك رماوزه المساموعة  وللغاة دور اجتمااعي وعااطفي باسضاافة 

 6.إلى دورها الفكري

 أنواع اللغة : 

للغاااة قبااال أن ياااذهب إلاااى المدرساااة فياااتعلم كتابتهاااا وهنااااك الم يااان األمياااين إن كااال مناااا ياااتعلم ا
يتكلمااون لغااتهم وال يكتبونهااا ويقرؤونهااا  واسنسااان فكاار فااي أن ياادونها ويعلاادها لألجيااال التاليااة 

 .فهي قديمة قدم المجتمع

 .وتتحدد أنوا  اللغة في كونها مكتوبة ومصاحبة وصامتة

 .ل في طريقة تدوين اللغة الصوتية أي الك مفاللغة المكتوبة هي التي تتمث -
                                                           

رسالة ماجستير بعنوان درجة توظي  معلمي اللغة العربية للمفاهيم الب  ية في تدري  األدب للمرحلة اسعدادية في   1
 .3العراق  إعداد الطالب نصار مالك احمد   

.30  عمان   3551شر والتوزيع  للنم  دار الف ح 0222محمد علي العولي  مدعل إلى علم اللغة  طبعة   2
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 اللغة المصاحبة هي حركات بعض أعضاء الجسم التي تصاحب الك م -
أما اللغة الصامتة فهي التي تقع عارت نطاق علم اللغة ولكنها تدعل فاي مجاال دراساة  -

 1.نظام االتصال
 وظائف اللغة : 

فااي ياة وال باد بااالتعر  علاى الوظيفاة اللغاة ال يكتفاي بتعاار  علاى م ماإل البنيااة اللغو إن بحا  
لذلك فوظيفاة اللغاة تمكان فاي أنهاا تنقال األفكاار والمعلوماات والحقاائق والعلاوم  2إطار المجتمع

من عصر إلى عصر  ومن جيل إلى جيل باللغة نكتب القص  والمسرحيات والشاعر والنثار 
 .وبها نعبر عن حاجاتنا ونطالب بها وبها نغني فاللغة هي الحياة

 تويات اللغةمس : 

 : تنقسم مستويات اللغة إلى

المستوة الصوتي وهي الذي يتكون من األصوات وتعتبر هي أصاغر الوحادات اللغوياة كقولناا 
 /.ق/  /م/

ألصااوات تكااون لهمااا وحاادات صاارفية كمااا ن حااظ للغااة مسااتوة صاارفي وذلااك عناادما تجتمااع ا
 . رفيم أو اصرفيمية ما يسمى بالمو التعري   ويطلق على الوحدة الصرف" أل"كا

ضااا يأمااا المسااتوة النحااوي فهااو اجتمااا  الكلمااات وفااق نظااام محاادد تتكااون منااه الجماال ويوجااد أ
 .اجتمعت المورفيمات تتكون الكلمات إذاالمستوة الداللي ويحد  

 

 

                                                           
 .31مدعل إلى علم اللغة    محمد علي العولي    1
.31طباعة والنشر والتوزيع  مصر     دار النشر دار قباء لل3محمود فهمي الحجازي  مدعل إلى علم اللغة  ط   2
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 هرمية اللغة : 

تعتبر اللغة نظام متكامل يتسلسل على نحو هرمي ويتدرت من الوحادات الصاغرة إلاى الكبارة 
ويليهااا المقطااع فماان األصااوات نبنااي / ك/  /ح/ت هااو أصااغر وحاادة لغويااة مثاال قولنااا فالصااو 

فهاو ماورفيم ( أل)الاذي يبناى مان المقااطع مثال   أماا الماورفيم فهاو /لَاو  /  /ساا/المقطع  كقولناا 
ياادل علااى التعريااا  يتكااون مااان مقطااع واحاااد وتبنااى مااان المورفيمااات الكلماااة كقولنااا المدرساااون 

ون ثم تأتي الجملة في الهرم اللغوي وهي التاي تبناى مان الكلماات + مدر ( + أل)تتكون من 
 1.ومن الجمل نكون المقاالت

 معرفة اللغة : 

اللغة في حد ذاتها تتميز بعدة مهارات التي تتمثل في مهارة االستما  وهي التي منها نفهام ماا 
لااه األنشااطة وحااي أو مهااارة عنااد الطفاال  تعتباار أو فاان لغااوي يمااار  اسنسااان وتاادور حو  نساامع

وهنااك مهااارة الكاا م فالطفاال يساامع ثام يحاااول الباادء بااالك م ثاام  التعليمياة فااي قاعااات التاادري  
يتعار  الشاع  علاى : تليها مهارة القراءة وذلك بفهم الرماوز اللغوياة المكتوباة وفهمهاا وبعادما

ات اللغاة مهارة الكتابة التي يعبر بها عن طريق الحرو  المكتوبة وقد ظهر نوعين مان المهاار 
وهااي المهااارة اسااتقبالية التااي نسااتعدم فيهااا اسذن ومااا قالااه اآلعاارين ماان حولنااا  ومهااارة إنتاجيااة 

 2.أو ما يعر  بالتعبيرية التي نعبر بها عن أنفسنا

 

 

 

                                                           
 .44   0222كمال بشار  علم األصوات  دار  ريب  سنة    1
عليمية قائمة عل برناما ماجرومل وقيا  أثرها في تحسين مهارات اللغة العربية لدة طالبات مذكرة تصميم وحدة ت  2

.36الص  الساد  األساسي  إعداد رمضان األ وت    
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 لهجات اللغة : 

يمكن تقسيم اللغة من حي  نوعية المتكلم إلى عدة لهجات نذكر منها اللهجة الجغرافية فاللغاة 
ظهاار علااى شااكل لهجااات جغرافيااة فنجااد أن لهجااة أصاال المغاارب تعتلاا  عاان لهجااة الواحاادة ت

 1.أصل العراق

أماااا اللهجاااة االجتماعياااة فهاااي مرتبطاااة باللهجاااة الجغرافياااة ولكااال لغاااة عااادة لهجاااات ولكااال منهاااا 
صفات عاصة تميزها عن سواها من الناحياة صاوتية ونحوياة وهاي اللهجاة مشاتركة باين أناا  

 2.جتماعيمتشابهين في مستواهم اال

وكاذلك نجاد اللهجااة الفصايحة فهااي كال لغاة نجااد لهجاة فصاايحة تظهار ماث  فااي نشارة األعبااار 
 فاي معااطبتهمولهجة عامية وهي ما تعر  باللهجة السوقية أي التي يساتعدمها معظام الناا  

وأعيااارا اللهجاااة الفردياااة وهاااي تلاااك التاااي يساااتعدمها الفااارد وهاااي تتمثااال فاااي مجموعاااة مااان صاااي  
 .بهالك م عاصة 

 توليدية اللغة : 

تعتبااار اللغاااة ذات صااافة توليدياااة حيااا  أن الفااارد يقاااول تقريباااا مئاااة إلاااى ألااا  جملاااة فاااي الياااوم  
والغريااب هااذه الجماال ليساات نفسااها  فقااد كاناات موضااوعات األصااوات وبناااء الكلمااة قااد نالاات 

فأصاااوات اللغاااة العربياااة معروفاااة ومحااادودة . نصااايبا كبيااارا مااان االهتماااام علاااى مااادة مائاااة عاااام
 .لتوليدية اللغة ال تعني إنشاء جمل جديدة تكرارية بل إنشاء جمل جديدة في معناهافا

 

 
                                                           

 .41كمال بشار  علم األصوات      1
ها  طبعة 0231/3612عفي  الدين دمياطي  مدعل الى علم اللغة االجتماعي   مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع   2

.93الثانية    



 الفصل الثاني                                                                   الدراسة الداخلية للكتاب
 

 28 

 القدرة اللغوية واألداء اللغوي : 

ونقصااد بهااا هااي القاادرة المعرفيااة التااي يتمتااع بهااا الفاارد فيمااا يعاا  لغااة مااا وتنشااأ ماان فطريااة 
 .والعبرة اللغوية

أجال أن يتعلماوا  أماا العبارة اللغوياة فهاي  فالفطرية هي االستعداد الذي فطر اهلل به عبااده مان
الناتجة عن استقبال اللغة عان طرياق السامع ثام القاراءة  أماا ماا يعار  بالعملياات العقلياة فهاي 

 1.تحليل الدماغ لما يستقبل قصد الوصول إلى استنتاجات

م وبهاااذه الث ثاااة تتكاااون القااادرة اللغوياااة لكااال فااارد وبعااادها ياااأتي األداء اللغاااوي علاااى شاااكل كااا 
 .وكتابة

 العمومية اللغوية : 

ونقصاااد بهاااا أن جمياااع اللغاااات تشاااترك فاااي عااادة عوامااال لغوياااة ماااث  فجمياااع اللغاااات تساااتعمل 
 .هرمية لغويةاألفعال واألسماء والضمائر وفي كل اللغات يوجد حرو  وكل اللغات فيها 

 خصائص اللغة : 

يتواصاالون بهااا فاسنسااان  اللغااة تمكاان فااي أنهااا عاصااية بشاارية نعمااة أنعاام اهلل بهااا علااى عباااده
مهيأ فطريا لتعلم اللغة وهي أيضا صوتية أساسا  فاللغة لسان أساسا في نشأتها األولى تتمثال 

 . في أصوات أما الشكل الكتابي لها فما هو إال تمثيل للغة المنطوقة

واللغاااة تنماااو مفرداتهاااا أي أن اللغاااة تنماااو ماااع نماااو عبااارات النااااطقين بهاااا  وهاااي نظامياااة ألنهاااا 
عضااع لقااوانين وأحكااام فااي المسااتوة الصااوتي كمااا أنهااا تتميااز بعاصااية ك ميااة فعنااد الكاا م ت

 2.تتغير تعابير الوجه كما أنها تتأثر بالسياق االجتماعي اآللي عند الك م بتأثر المستمع

                                                           
.35  القاهرة   0233محمد محمد داوود  الصوائت والمعنى في العربية  دار  ريب  سنة  1
 .30  الدار العالمية للنشر والتوزيع   3عمر عبد اهلل الصديق  تعليم اللغة لغير الناطقين بها  ط  2
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 الخصوصية اللغوية : 

مان  نجد أن جميع اللغات لهاا عصوصاية تميزهاا عان  يرهاا فماث  تمتااز كال لغاة بعادد محادد
األصاااوات اللغوياااة وبأصاااوات عاصاااة عااان ساااواها ولكااال لغاااة عااادد محااادد مااان حااارو  النظاااام 

صوتي ونحاوي وال تتشاابه فاي مفرداتهاا اللغوياة وال يوجاد ماراد  للغاة الكتابي ولكل منها نظام 
 1.ما في اللغات األعرة

 علم اللغة : 

بعلاام اللغااة النظااري هااو لعلاام اللغااة فاارعين رئيساايين همااا علاام اللغااة النظااري والتطبيقااي ونقصااد 
العلم الذي انقسم إلى علم األصوات اللغوية الذي يدر  اللغة من حي  األصوات التي تتأل  

الفونيماات ويليهاا علام تااري  اللغاة الاذي يبحا  ( الفونولوجياا) منها  أما العلام الثااني فهاو علام 
ويظهار أيضاا  2الواحادة في تطور اللغة الواحدة عبر القارون أو بمعناى أدق التغييار فاي اللغاة 

علاام آعاار وهااو علاام الصاار  هااو الااذي يبحاا  فااي أصااغر الوحاادات اللغويااة ذات المعنااى  أمااا 
ذلاك العلام الاذي يبحا  فاي القاوانين التاي تحكام بنااء الجملاة وموضاوعه مارتبط علم النحو فهو 

غاة منهاا وهناك علم الداللة وهذا العلام يبحا  فاي معااني الكلماات  وقاد تعادد علاوم الل. بالكلمة
أيضااا المقااارن والتطبيقااي الااذي انقساام إلااى فاارو  تعلاايم اللغااات وفاار  االعتبااارات اللغويااة وعلاام 

كما يعتر علام المعااجم الاذي يبحا  فاي صاناعة المعااجم العاماة والعاصاة أحاد . اللغة النفسي
وقااد شااهد أيضااا علاام آعاار هااو علاام اللغااة اآللااي يعاات  فااي البحاا  فااي اسااتعدام . علااوم اللغااة

 .وبالحاس

فعلاام اللغااة منااه العااام والعااا  وأهاام فروعااه تمكاان فااي المنظااور الوصاافي والتاااريعي والمقااارن 
 .والعام

                                                           
 .01نشر قباء للطباعة والنشر والتوزيع  مصر      دار ال3محمود فهمي الحجازي  مدعل إلى علم اللغة  ط   1
.المرجع نفسه  الصفحة نفسها 2
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 : علم األصوات

 تعريف علم األصوات : 

تعااددت تعريفااات علاام األصااوات فااي الدراسااات اللغويااة الحديثااة والمعاصاارة فقااد عرفااه كريسااتال 
األصوات على أناه علام يبحا  بأنه علم يدر  عصائ  صنع الصوت البشري  ويعر  علم 

 1.في أصوات اللغة من حي  إنتاجها ومن حي  انتقالها ومن حي  إدراكها

 جهاز النطق البشري : 

ويتكاااون هاااذا الجهااااز مااان عضااا ت الااابطن التاااي تقاااوم بضاااغط الحجااااب الحااااجز إلاااى األعلاااى 
 .ادةالزفير والمعرو  أن الك م يحد  في أثناء الزفير علمساعدة الرئتين في عملية 

أثنااء عملياة الزفيار  واالنبثااقويعر  الحجاب الحاجز على انه يساعد الرئتين على االنقبااض 
والشااهيق  أمااا الرئتاااان فهمااا عضاااوان أساساايان فاااي النطااق  تقاااع الرئتااان فاااي تجوياا  الصااادر 

نصاانع الكاا م ( الزفياار) ويفصاالهما عاان تجوياا  الاابطن الحجاااب الحاااجز وماان الهااواء الفاسااد 
القصبة الهوائية هاي التاي يتعاذ فيهاا الانف  مجارا قبال اندفاعاه إلاى الحنجارة وتقاع الجميل  أما 

بين الرئتين والحنجرة  وتعار  الحنجارة علاى أنهاا صاندوق الصاوت تتكاون مان  ضااري  تقاع 
نهاياااة القصااابة الهوائياااة  والاااوتران الصاااوتيان يقعاااان فاااي الحنجااارة لهماااا دور فاااي عملياااة النطاااق 

يين لمهمو  والمجهور  ثم يأتي المزمار وهو يقاع كفتحاة باين الاوتر فمنهما نفرق بين الصوت ا
ة وأقصاى اللساان أماا الحلاق فهاو الفاراغ الاذي يادعل باين الحنجار . الصوتيين في أعلى الحنجرة

نتاجهاا وهو أحد تجاوي  عناد النطاق باه  2الرئتين كما أنه يساهم في تفعايم بعاض األصاوات وا 

                                                           
اللغوية في منهات اللغة العربية في ضوء المعايير الواجب توافرها فيه   األصواتمذكرة ماجستير  دراسة تفويمية لمحتوة   1

 .62لشبل عودة عبد اهلل اللحام    
 .63المرجع نفسه     2
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ال يهتااز الااوتران الصااوتيان عنااد النطااق بااه  فيجااب أمااا الصااوت المهمااو  فهااو الصااوت الااذي 
 .علينا أن نحدد إن كان الصوت جهر أم هم 

 أماكن النطق : 

لقاد ساامى اللغوياون كاال حار  علااى حسااب عروجاه أي المكااان الاذي عاارت مناه فمااث  الصااوت 
الشاافوي ن حااظ أن معرجااه يكااون ماان الشاافة العليااا  وصااوت األسااناني وهااو ذلااك الااذي يكااون 

أماااكن فيااه ماان األساانان العليااا وعليااه فيمكننااا أن نحاادد عاادة األصااوات باااعت    مكااان النطااق
عروجهاااا فهنااااك األصاااوات اللثوياااة والتاااي تنطاااق مااان اللثاااة وهنااااك الصاااوت الغاااازي والطبقاااي 

 1.واللهوي والحلقي والحنجري وكلها مسميات على حسب مكان عروجها

 كيفية النطق : 

حاا  فاي كيفيااة نطااق األصااوات اللغااون وقااد حااددوها ذهاب العديااد ماان علماااء األصااوات إلااى الب
في ما يلي الصوت الوقفي وقد عرفوه على أنه الصوت الذي يوق  تياار الانف  قبال نطقاه ثام 
ينطلااق بااذلك التيااار مااع النطااق  كمااا حااددوا أيضااا مااا يساامى بالصااوت االحتكاااكي فهااو ذلااك 

 ح خ ذ ر   ش   ) الصااوت الرعااو الااذي يصااحبه انفجااار ويتمثاال فااي أربعااة عشاار صااوتا 
  وقد تعددت كيفيات نطق األصاوات منهاا أيضاا الصاوت المزجاي الاذي (ظ  غ    ه  و ي

يجمااع بااين الااوقفي واالحتكاااكي  وهناااك أيضااا مااا يساامى بالصااوت األنفااي والجااانبي  والصااوت 
واالرتاادادي وهااو الااذي يشاابه صااامت وشاابه صااائن وأعياارا هناااك الصااوت  الجنباااني والتكااراري

 2.الصائن

 

 
                                                           

 .91ع  علم األصوات عند ابن سينا  دار المعرفة الجاميعية  اسسكندرية   محمد الضال  1
 .المرجع نفسه  الصفحة نفسها  2
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 ات صوتية أخرىسم : 

لقاد تعاددت الساميات الصاوتية ناذكر منهاا ماا يادعى باالنبثااق والشاهيق فهنالاك أصاوات تنطااق 
 .مع الشهيق وأصوات ينطق بها مع الزفير  وهناك أيضا السمات الموسيقية

عضاااو مااارن متحااارك يحتاااوي علاااى عااادد كبيااار مااان العضااا ت علاااى ويعااار  اللساااان علاااى أناااه 
أو المقااادم والوساااط والماااؤعر والجاااذر وفاااي  (رأ  اللساااان)ذلق الاااالتحااارك بساااهولة ويكاااون مااان 

تعريفنا للشفة العليا فهاي عضاو نطاق ثابات واألسانان تنقسام إلاى سافلى وعلياا فالسافلى ت ما  
 .رأ  اللسان أحيانا والعليا يقترب منها اللسان وت م  الشفة السفلى

فااي عمليااة التفعاايم  أمااا  ونقصااد بالغااار هااو الحنااك الصاالب والطبااق هااو الحنااك اللااين ويساااهم
اللهاة هاي عباارة عان لحماة مساترعية تقاع فاي آعار الحناك اللاين عنادما ت ما  ماؤعرة اللساان 

 . تحد  صوت لهوي  أما اللثة هي التي ت م  الذلق تقع في األسنان العليا

التجاااوي  الاارنين ومماار تيااار التاانف   التجاااوي  والحنااك هااو سااق  الفاام  أمااا األناا  هااو أحااد 
 1.لتي تنقسم إلى تجاوي  رئوية وحلقية وفموية وأنفيةهي ا

 تصنيف أعضاء النطق : 

هي األعضاء المسؤولة عن إنتات الك م وتنقسم إلى قسمين ناطق متحرك وهو الذي يتضامن 
ن النطق فهو العضو الثابت ويتضمن الشفة العلياا واللثاة والغاار الشفة السفلى واللسان أما مكا

يعتباار أحااد األعضاااء التااي تقااوم بتفعاايم الصااوت  تيااار التاانف  والمرنااانلمماار هااو الوالطبااق  وا
 وفيهااا تجتمااع التجاااوي  الفوحنجريااة  ونقصااد بمصاادر التيااار الرئتااان والجاااهز هااو مااا يعاار 

                                                           
 .21مذكرة تعرت شهادة ماستر الدراسة النطقية للصوت بين القديم والحدي   إعداد جبور هاجر      1
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باااالوتران الصاااوتيان فاااي الحنجااارة أماااا العضاااو المسااااعد فهاااو الاااذي ياااأدي دور المسااااعد مثااال 
 1.الحجاب الحاجز

 وصف الصوت اللغوي : 

اتفااق اللغويااون علااى تقساايم الصااوت اللغااوي إلااى الصااامت و ياار المعلااوم ولكااي تسااتطيع  لقااد
التفريااق بينهمااا يجااب أن نعاار  أوال مكااان نطااق الصااوت ونتعاار  علااى العضااو الناااطق  أي 
الذي يتحرك عند نطق صوت ما  وعلينا تحدياد كيفياة نطاق ذلاك الصاوت  رابعاا وأعيارا هنااك 

المجهورة هاااي التاااي يهتاااز الاااوتران الصاااوتيان وهاااي مااان أصاااوات مجهاااورة وأصاااوات مهموساااة فااا
الصوائت ويوجد ما يسمى بالرنين وهاو ذلاك الصاوت الاذي يعارت مان األنا  أو الفام واعتلفات 
السااامات الصاااوتية عاااان كونهاااا أصاااوات امتداديااااة وفموياااة واأللفياااة وهناااااك ماااا يعااار  بالتقااااديم 

يضااا األطباااق وهااو مااا نقصااد بااه والتاأعير وفيااه يتااأعر الصااوت أو يتقاادم مكااان نطقااه  وهنااك أ
تفعاايم الصااوت  أمااا التاادوير وهااو كاال مااا يكااون فيااه الصااوت مشاافها وأعياارا مااا ياادعى بااالطول 

 .وفيه يكون الصوت المنطوق طويل أثناء عروجه

 وصف الصائت : 

إن الصوت الصائت هو الذي يعرت من جراء فتإل الفم فتحا متسعا بحي  يعرت الهاواء بُحرياة 
يتكاون مان صاائت واحاد مثال  على وموسايطن عضوي النطق الفك األسفل واأللبعد المسافة بي

  ويكاون الصاائت إماا عالياا أو "أو  " الكسرة أو يكون مركب يجماع باين صاائتين قصايرين مثال 
وسطيا أو منعفضا ويكون أماميا ومركزيا وعلفيا وقد يحد  تدوير الشفتين ماع نطاق الصاائت 

 2.مثل نطق الواو وتتبعها الضمة

 

                                                           
 .10-13  م 3551شر والتوزيع  عمان للنم  دار الف ح 0222محمد علي العولي  مدعل إلى علم اللغة  طبعة   1
.15ها    3602  تاري  النشر 3عبد الرحمان الفوزان  درو  النظام الصوتي للغة العربية  ط   2
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 مراحل نطق الصوت : 

وقااد تاام تركيااز علااى المراحاال التاليااة وهااي ث ثااة أولهااا أن اسنسااان فااي أولااى محاولتااه للنطااق 
يجاااب علياااه أن يكاااون علاااى اساااتعداد فكااال عضاااو فياااه يساااتعد سعااارات الصاااوت وذلاااك بعاااد أن 
يعطااي الاادماغ األماار لألعضاااء  ثاام بعاادها يتطاارق  يجااب عليااه أن يكااون علااى اسااتعداد فكاال 

يسااتعد سعاارات الصااوت وذلااك بعااد أن يعطااي الاادماغ األماار لألعضاااء  ثاام بعاادها عضااو فيااه 
يتطااارق إلاااى مرحلاااة النطاااق وهاااي التاااي تطباااق فيهاااا األوامااار ويعااارت الصاااوت ليصااابإل مساااموعا 

 1.وأعر مرحلة وهي االسترعاء وفيها يعود كل عضو لحالته الثابتة وتستريإل هذه األعضاء

 أنواع السمات النطقية : 

المعنااى وتحااول وظيفيااة و ياار وظيفيااة فالوظيفيااة هااي التااي تااأثر فااي : ساامتين وقااد تمثلاات فااي
الصااوت ماان ماهيااة وظيفيااة إلااى ماهيااة وظيفيااة أعاارة أمااا الغياار الوظيفيااة فهااي التااي يقتصاار 

 2.أثرها على المقبولية االجتماعية للنطق وهي التي ال تؤثر على المعنى

 الفونيمات الفوقعية : 

وازية للفونيمات القطعية وتشمل النبرات والنغمات والفواصل  هي الفونيمات التي تنطق م
 .والبعض يدعوها بالفونيمات التطريزية

 : النبر -3

يعطاي زياادة  أوومعناه أن مقطعا من بين المقاطع متتابعاة يعطاي مزيادا مان الضابط أو العلاو 
رة القويااة فااي بعااض اللغااات النباارة ثابتااة فااي موقعهااا كااأن تكااون النباا أو نقصااا فااي نساابة التااردد

فاااي الكلماااة دائماااا وتسااامى اللغاااات التاااي  األعيااارعلاااى المقطاااع األول دائماااا أو علاااى المقطاااع 

                                                           
 .39   0226عبد الرحمان حات صالإل  محاضرات بمركز البحو  العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية  الجزائر    1
 . 51ها     3635م  3552  2  أحمد معتار  عالم الكتب  القاهرة  مصر  طبعةماريو باي   أس  اللغة ترجمة  2
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كفاااونيم باللغاااات النبرياااة واألعااارة  يااار نبرياااة  وتعتبااار النبااارة فاااونيم ياااؤثر علاااى تساااتعدم النبااار 
   مثال الفتحاة وهنااك نبارة(ة)المعنى وتحدد دراجات النبار فاي أربعاة وهاي نبارة رئيساية ورمزهاا 

وهناااك أناااوا  للنبااار /"/ ونبااارة ضاااعيفة يكااون رمزهاااا كالتاااالي َ//والنبااارة رمزهااا / 2/ثانويااة رمزهاااا 
 1.نذكر منها الكلمة ونبرة الجملة والنبرة التقابلية وكل منها لها دور أساسي

 : الفواصل  -0

الفواصل الصوتية هي مصاطلإل يطلاق علاى مجموعاة مان الظاواهر الصاوتية التاي تتشاكل ماع 
والسااكتة واالسااتراحة أو أعااذ الاانف  كااالنبر والتنغاايم  وهااذه الفواصاال هااي الوقفااة  ظااواهر أعاارة

ويصاااحبه  وينقسام الفاصاال إلااى أنااوا  منهااا فاصاال صااعد ويااأتي فااي نهايااة الجملااة رماازه 2
يااأتي فااي نهايااة الجملااة اسعباريااة ويصاااحبه انعفاااض  ارتفااا  نغمااة  وفاصاال هااابط ورماازه 

 .في وسط القول  وهناك فاصل موجب وسالب نغمة  وهناك فاصل مؤقت يأتي

 : النغمة -1

تعر  على أنها نو  من موسيقى الكا م  كاالتفريق باين الجملتاين المثبتاة واالساتفهامية ويعرفاه 
ويصان  إلاى أربعاة مساتويات  3".ارتفا  الصوت وانعفاضه أثناء الكا م"تمام حسان على أنه 
وتااأتي قباال نهايااة الكاا م / 1/ة عاليااة رمزهااا وهااي بدايااة الكاا م ونغماا/ 0/نغمااة عاديااة رمزهااا 

 .وتأتي في التعجب/ 6/ونغمة فوق عالية رمزها 

 

 

                                                           
 .62  دمشق   0223  سنة 3أحمد قدور  اللسانيات وأفاق الدر  اللغوي  دار الفكر  ط  1
 .021 م 3555دار الكتب العالمية    الناشر 0محمد التونجي وراجلي األسمر  المعجم المفصل في علوم اللغة  ط   2
اللغوية في منهات اللغة العربية في ضوء المعايير الواجب توافرها فيه   األصواتماجستير  دراسة تفويمية لمحتوة رسالة 3

.01لشبل عودة عبد اهلل اللحام    
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  األبجدية الصوتية الدولية(IPA :) 

ويطلااق عليهااا بااللفباااء الصااوتية الدوليااة رمااوز الكتابيااة ونظااام لكتابااة األصااواتية وهااي أبجديااة 
بعضاااها بااابعض  وضاااعته الجمعياااة تساااتعدم الرماااوز ال تينياااة أساساااا ومقارناااة أصاااوات اللغاااات 

م جماعاااة مااان علمااااء األصاااوات األوروبياااون  3224جمعياااة أسساااها عاااام ) الصاااوتية الدولياااة 
 (. للتعبير عن أصوات اللغات وفونيماتها

 : قوانين النظام الصوتي

 الفونيم واأللوفون : 

الصاالة  الفااونيم يعرفااه ماريوباااي بقولااه الفااونيم مجموعااة أو تنااو  أو ضاارب يضاام أصااوات وثيقااة
 1.ينظر إليها المتكلمون على أنها تمثل وحدة واحدة

وهااو تماثاال . وهااو ذلااك الصااوت المجاارد ال وجااود لااه فااي أثناااء الكاا م واصااغر وحاادة صااوتية
صاااااوتي أي أن الصاااااوتين يتقارباااااان فاااااي مكاااااان النطاااااق وهاااااو أيضاااااا ذلاااااك التوزياااااع التكااااااملي 

 .في الفونيم وهي عضو 2واأللوفونات تتقاسم المواقع وال تحل محل بعضها

 اختبار الفونيمية : 

لكاااي نفااارق باااين الصاااوت إذا كاااان فاااونيم أو ألوفاناااا فاااي لغاااة ماااا  يجاااب أن نجااارب الصاااوتين  
 . بوضع كل منهما في مكان األعر في كلمة ما مع االحتفاظ بباقي حروفها

ن لاام يحااد  أي اعاات   فااي المعنااى فااإن حااد   ووجااد اعاات   فااي المعنااى فهمااا فونيمااات وا 
وفااان للفااونيم الواحااد  ويجااب أن نتااذكر أن الفااونيم فااي لغااة مااا قااد يكااون ألوفانااا فااي لغااة فهمااا أل
 .أعرة

                                                           
 .326  القاهرة   3551  سنة 0محمود السعران  علم اللغة  دار الفكر العربي  ط  1
 .004م    0221دراسات العربية  دار الفكر  بيروت  الطبعة الثانية  عبد العزيز  المصطلإل الصوتي في ال  2
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 أنواع الفونيمات : 

 : فهي تتمثل في فونيمات قطعية وفوقطعية

ونقصااد بالقطعيااة هااي تلااك الوحاادات الصااوتية التااي تكااون جاازء ماان أصااغر صاايغة لغويااة ذات 
 .ئتمعنى منعزلة عن السياق وهي الصوامت والصوا

أمااا الفونيمااات الفوقطعيااة فهااي التااي تشاامل النباارات والنغمااات والفواصاال  أو مااا يطلااق عليهااا 
 1.بالفونيمات التطريزية

وتنقساام الفونيمااات القطعيااة إلااى الصااوامت وهااي ذات مكااان النطااق محاادد أمااا الصااوائت فهااي 
إلاى أعارة لهجة وتنقسم أيضا إلى فونيمات الثابتة وهي تلك التي ال تتغير من . أصوات العلة

 .وفونيمات المتقلبة وهي التي ال تتغير من لهجة إلى أعرة

 عالقات الفونيم : 

تكااون بااالتوالي التااي بااين الكلمااات مااث  لتصاابإل  هااي ع قااة أفقيااة رأسااية ثنائيااة فالع قااة األفقيااة
جملااااة وذلااااك لتكااااوين الوحاااادات اللغويااااة األكباااار فااااي حالااااة مااااا كااااان للفااااونيم ع قااااة أفقيااااة مااااع 

 .مات السابقة وال حقةالفوني

. أماااا فاااي ماااا يعااا  الع قاااة الرأساااية فتحاااد  أثنااااء تباااديل فاااونيم مكاااان األعااار فيتغيااار المعناااى
فك همااا احتكاااكي  وأيضااا يوجااد ع قااة تناساابية فااإذا كااان . م.وهناااك ع قااة ثنائيااة كقولنااا ب
 2.الفونيمات نالفونيم ذا ع قة مع مجموعة م

 

 

                                                           
 .93مذكرة ماجستير الصوتيات التركيبية  عند ابن الجني  إعداد سمير بن موسى      1
2
.المرجعنفسه،الصفحةنفسها 
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 العبئ الوظيفي للفونيم : 

عوبة نطق الفونيم تجعله  ير مر وب فيه فكلما زاد عدد الكلمات التي يوجاد فيهاا فاونيم إن ص
 1.ما في لغة ما زاد عبؤه الوظيفي

 الفونيم والحرفيم : 

علاى شاكل االلوفوناات يعتبر الفونيم وحدة صوتية تميز كلمة من أعرة فهو يتحقق في الكا م 
فاااي أول " ت" فااي كتابتنااا لحاارفيم ت نكتبااه  والحاارفيم فهااو ذلااك الشااكل الكتااابي المجااارد  مااث 

 . مستقلة" ت " في أعر الكلمة و " ات " ىفي وسط الكلمة و "اتا "الكلمة و

 رموز المستويات اللغوية : 

  الااذي توضااع داعلهااا الكتابااة  ونقصااد بااه الرمااوز التااي يعتماادها علاام اللغااة وهااي القوسااان 
  تاباة الفونيمياة والرماز الثالا  هاو كالتاالي وتوضاع فياه الك// الصوتية  والرماز الثااني هاو 

 .توضع فيه الكتابة العادية أو الحرفيم  وتوضع فيه المورفيمات وآعر رمز هو

 توزيع األصوات : 

للموقااع دور كبياار فااي تااأثير علااى الصااوت لااذلك حاادد العلماااء المواقااع فااي ث ثااة وهااي تصاان  
فإذا حددنا موقع الصاوامت فهاي ال تقاع فاي  الموقع األولي والوسطي والعتامي وعليه: كالتالي

الموقع األولي في اللغة العربياة وماث  إذا وقاع مهماو  باين صاائتين صاار مجهاورا مثال قولناا 
/t / فيletter األصاوات  ويمكن أن نحدد أيضا عدة مواقاع أعارة التاي لهاا تاأثير كبيار علاى 

لصااائتين وبااين الصااامتين والموقااع منهااا مااا ذكرناهااا سااابقا و يرهااا التااي تتمثاال فااي موقااع بااين ا
 2.بين الصائت والصامت والعك  وموقع قبل فاصل وبعده

                                                           
.99 م  3551للنشر والتوزيع  عمان م  دار الف ح 0222محمد علي العولي  مدعل إلى علم اللغة  طبعة   1
2
.65المرجعنفسه،ص 
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 التتابع األفقي : 

ونقصد باه أن كال الوحادات اللغوياة تتاوالى أفقياا فتحكمهاا قاوانين هاذه الفونيماات وذلاك ألناه ال 
والاابعض  يوجااد فونيمااات تتااوز  بُحريااة وتأعااذ موقااع مااا سااواء كااان أوليااا أو وسااطيا أو عتاميااا 

منهااا صااعبة النطااق لهااذا يتبااع اسااتعدام الفااونيم فااي حالااة سااهل نطقااه  وأحيانااا تكااون األصااوات 
 1. متنافرة وهناك أصوات تميل إلى الترحيب بتجاور أصوات لها

 التقابل الرئيسي : 

وفي هذا النو  من الوحدات اللغوية يمكن أن يحل بعضها في مكاان األعار فهاي تتقابال راسايا 
 (.مال –قال ) ي هذه الحالة يقع قبل النطق له أي يسبق الك م كقولنا والتقابل ف

 شيوع الفونيمات : 

وقد حدد علماء األصوات أكثر الفونيمات شيوعا في اللغة العربية وهي التي تتمثل في الفتحاة 
أمااا فااي مااا يعاا  الكيفيااات / ز/و / ظ/ والفونيمااات األناادر وهااي / ل/ ثاام الكساارة القصاايرة و 

الصااوائت هااي األكثاار شاايوعا وأناادرها المزجيااات وتعتباار اللثااة أكثاار المناااطق النطااق  فناارة أن
شايوعا واألنادر التااي تقاع باين اللغااة والغاار  أماا فااي ماا يعا  المجهااورات فهاي األشايع مقاباال 

 2/.ز/ و أندرها /  / أن االحتكاكات فأشيعها المهموسات  والحظوا أيضا 

 العنقود الصوتي : 

ت والصااوامت التااي تتااوالى فااي مقطااع واحااد وال يجااوز أن يكااون أكثاار ماان ونقصااد بهااا الصااوائ
اااار   عكاااا  اللغااااة . صااااامتين متتاااااليين فااااي مقطااااع واحااااد بالنساااابة للغااااة العربيااااة كقولنااااا مااااث  َبح 

 .اسنجليزية فهي يمكن أن تشهد أكثر من صامتين

                                                           
 .01   -30م  الطبع والنشر مكتبة نهضة  مصر    3592  20إبراهيم أني   األصوات اللغوية  الطبعة   1
 .41مذكرة شهادة الماجستير  م ح الصوتيات التركيبية عند ابن الجني  إعداد سميرة بن موسى      2
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 المقطع:  

والمقطااع هااو أصااغر وهااو تتااابع ماان األصااوات الك ميااة لااه حااد أعلااى أو قمااة إسااما  طبيعيااة  
وحدة مركبة في تركيب الكلمة وهو أكبر من الفونيم وأصغر مان الماورفيم وأقصاى حاد للمقطاع 

صافر + ناواة + ثا   صاوامت  واألدناى هاو صافر + ناواة + في أي لغاة هاو ث ثاة صاوامت 
 . أي حرو  العلة

 البيئة الصوتية : 

السااياق صااوتي  ا عاان نطقااه فاايوالمقصااود بيئااة األصااوات أي أن الفااونيم يعتلاا  نطقااه منفاارد
التاي تلتهاا / ن/وذلاك ألنهاا أحادثت تماثال تاام ماع / ن/صارت / ل/ فعند قولنا مث  الّنجم   

 .ومنه فالكلمة عند نطقها يحد  تغير للفونيمات أحيانا في كيفية نطقها

 بعض الظواهر الصوتية : 

التطويل والتقاديم والتاأعير اعتلفت وتعددت الظواهر الصوتية ونذكر منها اسهما  واسجهار و 
والتفعااايم وتوافاااق الصاااوائت وقلاااب الفونيماااات والتشااافيه وعناااد تعريفناااا للتشااافيه ماااث  فهاااو إساااارة 

ر مثاااال وماان الظااواهر الصااوتية أيضااا نااأع .الشاافتين مااع نطااق صااوت لااي  ماادور  وهااو منفاارد
 1/.ت/تنقلب إلى /  / عن ما يدعى بقلب الفونيمات كقولنا 

 المماثلة : 

المماثلااااة هااااي تلااااك التعاااادي ت التكيفيااااة للصااااوت بساااابب : "ا أحمااااد معتااااار عماااار بقولااااهيعرفهاااا
مجاورته ألصوات أعارة أو هاي تحويال الفونيماات المتعالفاة إلاى متماثلاة إماا تمثاي  جزئياا أو 

تقديمياااة المباشااارة الكلياااة والجزئياااة مثاااال تاااأثر تااااء وللمماثلاااة أناااوا  ناااذكر منهاااا المماثلاااة  2.كليااا

                                                           
 .112ها     3632  3551  بلد النشر مصر  23بي  طأحمد المعتار عمر  دراسة الصوت العر   1
 .المرجع نفسه  الصفحة نفسها  2
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َذكار  ا بالاذال و الصااد مثال تاذكر األفعال  البا أذكار وهنااك أيضاا المماثلاة الرجعياة  اذ 
 .وجزئية والتباعدية وفيها يكون الصوتان  ير مت صقان

 الميل إلى االقتصاد : 

ونعني به حذ  أصوات وكلمات من الجمل من أجل اقتصاد الجهد وذلك مان طبيعاة السالوك 
 .البشري لكي يوفر على نفسه الجهد والوقت

 الميل إلى الثنائية : 

وهو ما نقصد به بوجود ثنائية في كل نظام صوتي فهو أحاد ساماتها مثال الصاامت والصاائت 
 1.أو ما يدعى با الهم  والجهر  أو التباعد والتقارب و يرها أيضا كالتقديم والتأعير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .151أحمد المعتار عمر  دراسة الصوت العربي      1
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 : علم الصرف

 بنياة الكلماة وصارفها  ونقصد به ذلك العلم الذي يعر  به أحاوال: تعريف علم الصرف
علاااى وجاااوه شاااتى لمعاااان معتلفاااة وهاااو الاااذي يبحااا  فاااي الوحااادات الصااارفية ماااا يسااامى 

 .بالصرفيات والمورفيمات
 المورفيم واأللومورف : 

( المزارعاون) المورفيم هو أصاغر الوحادات اللغوياة تحمال معناى أو وظيفاة نحوياة فماث  كلماة 
إسام " " الزراعاة" مورفيم معجماي يادل علاى ( ر ز )   "تعري " الا : تتأل  من عدد المورفيمات

 1.واسعراب –الجن   –الجمع : تمثل ث   مورفيمات( ون)   "فاعل

ماورفيم الجماع : ويمكننا تعري  األلومور  بأنها مجموعة واحدة من ماورفيم علاى سابيل المثاال
 .ون  ين  ات  جمع التكسير : في العربية يتكون من عدة ألومورفات هي

  اإليممبدأ : 

من تطبيقات هذا المبدأ نذكر الفونيم و الحرفيم والمورفين واسيم نعناي بهاا وحادة مجاردة واأللاو 
 .تعني وحدة حقيقية متنوعة والوحدات الحقيقية تكون دائما في توزيع نكاملي أو تغير حر

 المورفيم والمقطع : 

مان اللغااة وأماا المقطااع  كماا ذكرناا سااابقا فاي تعريا  المااورفيم أناه أصاغر العناصاار ذات معناى
 2.الك مية له حد أعلى أو قمة إسما  طبيعيةفهو كما عرفه العلماء أنه تتابع األصوات 

 

 
                                                           

 .13    23ها   ط3602ماش  المعجم وعلم الداللة  بلد النشر المملكة السعودية  عسالم سليمان ال  1
 .41جني  مذكرة شهادة ماجستير  إعداد سميرة بن موسى    م مإل الصوتيات التركيبية  عند ابن ال   2
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ويمكاااان أن يكااااون لااااه معنااااى وقااااد ال يكااااون فااااالمقطع يتكااااون ماااان ثاااا   عناصاااار هااااي النااااواة 
ظ أن واالستئنا  والذيل أما الماورفيم فهاو وحادة داللياة يتكاون مان مقطاع واحاد أو أكثار ون حا

 .هناك مورفيمات قد تتكون من جزء من المقطع أوفونيم واحد

 المورفيم والكلمة : 

عناااد تعريفناااا للماااورفيم فهاااو ذات معناااى والكلماااة أيضاااا ذات معناااى وهاااي اصاااغر وحااادة لغوياااة 
تستعدم بمفردها وهي تحتمال التجزئاة عكا  الماورفيم ال يقبال التجزئاة وعلياه فإناه ال يمكان أن 

تتكاااون مااان ماااورفيم " الرجااال"ة وال كااال كلماااة مورفيماااا واحااادا مثااال كلماااة يكاااون كااال ماااورفيم كلمااا
 .أحادي

 المورفيم الحر والمورفيم المقيد : 

إلى آعر فاي الجملاة مثال  نالمورفيم الحر نقصد به بالوحدة الصرفية التي يمكن نقلها من مكا
 1.هي مورفيمات حرة( سماء  أرض  بقرة) كلمة 

يمكن أ يساتقل بذاتاه بال يحتاات إلاى ماا يكمال معنااه مثال الزوائاد  أما المورفيم المقيد وهو ما ال
 .العربية

قياد ألنهاا تكاون كلماة التعري  ماورفيم م( أل) مثال  واالشتقاقيوينقسم إلى المورفيم التصريفي 
 .مستقلة اعتمادا على ذاتها

 

 

 

                                                           
.11     المعجم وعلم الداللة ماشعسالم سليمان ال 1
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 المورفيمات الزائدة : 

ساسي فاي الكلماة أو أن يكاون زائادا ويقصد بها إما يكون المورفيم جذر ويعني ذلك أن يكون أ
أي أن يكااون الجااذر زائاادا ماان أنواعااه ال حقااة فااي المااورفيم الااذي يااأتي بعااد الجااذر  والسااابقة 

التعريا  والناو  الثالا  وهاو الداعلاة وهاي " ال" ونعني بها المورفيماات الاذي تسابق الجاذور كاا 
ة منهاا وهاي التاي تكاون  يار المورفيم الذي يدعل وساط الجاذر  وهنااك العالياة وهنااك المحيطا

 1. متصلة والتي تحيط بالجذر

 المورفيم االشتقاقي والمورفيم التصريفي : 

لقد انقسمت المورفيمات إلى كونها اشاتقاقية وتصاريفية ونقصاد فاي تعريفناا للماورفيم االشاتقاقي 
: نساااتطيع أن نشاااتق منهاااا كلماااات عديااادة منهاااا( در  ) أن نشاااتق كلماااة جديااادة م أعااارة مثااال 

فعالاااة  فعااال  يفعااال  : علاااى حساااب أوزان األفعاااال التالياااة. رساااة  مااادر   يااادر   مااادرو مد
مفعول  ومن المورفيمات التصريفية جمع الماذكر الساالم والتثنياة وماورفيم جماع المؤنا  الساالم 

لااام تعااارت الكلماااة مااان معناهاااا  يطلاااق علاااى المعناااى الصااارفي  إسااام الماااورفيم  هاااي مورفيماااات 
   2.تعبر عنه اسم مور  ويطلق على الع مة التي

 المورفيم القواعدي : 

وهاي ( أي وظيفاة قواعدياة ) وهو ما يعر  بالمورفيمات التاي تاؤدي وظيفاة صارفية أو نحوياة 
المااورفيم الصاافري وهااو : تعتلاا  فااي ترتيااب الكلمااات داعاال الجملااة وماان المورفيمااات القواعديااة

 3.مورفيم محذو  أو مقدر مثل الضمائر المستثرة

                                                           
 .92   3  بيروت  ت3552  سنة 3محمد سليم محسن  القراءات وأثارها في العلوم العربية  دار الجبل  ط  1
نوان دور الصي  الصرفية في بناء الجملة االسمية في بح  مقدم للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية بع  2

 .03شعر البارودي  إعداد منال كمال سليمان عمر   
 .49   0226عبد الرحمان حات صالإل  محاضرات بمركز البحو  العلمية والتقنية  لترقية اللغة العربية  الجزائر    3
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 .ك دهب إلى المدرسة فالكسرة هنا مورفيم قواعدي ال معنى لهومثال ذل

 المورفيم المتصل والمتقطع : 

فيم متصااال لكااان فماااورفيم الفعااال هناااا هاااو ماااور  ذ ه ب  الماااورفيم المتصااال هاااو مثااال قولناااا 
يصااابإل مورفيماااا متقطعاااا إذا اشاااتققنا مناااه كلماااات جديااادة  ومااان المورفيماااات المتقطعاااة ماااورفيم 

 .كان والمصدر ومورفيم اسم الزمان واسم اآللةمفعول به واسم الم

ون حاظ  O+=+O+O+=+P= مادرو   در : ماورفيم المفعاول باه: ومثال المورفيم المتقطع
 1"=".أما الفتحة فنعني بها " =" أن الكسرة هي 

 عدد المورفيمات : 

ات حااادد علمااااء اللغاااة عااادد المورفيماااات باااين عشااارين إلاااى أربعاااين ففاااي اللغاااة العربياااة الفونيمااا
مجموعااة مااان الصاااوامت والصاااوائت هاااي أربعاااة و ث ثاااون أماااا اسنجليزياااة هاااي أربعاااة وث ثاااون 
. أيضا  ومنهاا نساتطيع تكاوين اآلال  مان المقااطع ومان المقااطع تتكاون المورفيماات بااآلال 

وعليه نجد أن عدد المورفيمات المتصالة أكثار مان المتقطعاة والجذرياة أكثار مان الزائادة والحارة 
 .مقيدةأكثر من ال

 الجذر والساق: 

الماادة األصالية ويتكاون مان ثا   حارو  صاامتة وترماز فاي نفا  الوقات للداللاة الجذر وهو 
أما الساق فهو ذلك الجزء من الكلمة الاذي يضاا  إلياه الماورفيم " عرت " األصلية للمادة مثل 

 2. ويعتل  في كل مرة عك  الجذر فهو واحد

 

                                                           
 .91 ها   3635م  3552  2القاهرة  مصر  طبعة باي   أس  اللغة ترجمة  أحمد معتار  عالم الكتب ماريو   1
 .المرجع نفسه  الصفحة نفسها  2
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 اق        المورفيم           المنتا        المورفيم               الس :مثال

 .سابإل  سبإل     المورفيم       فاعل     +           2       

 سابحو  سابإل        و              +          2       

 (.ذاهب ) هو ( ذاهبو )   والساق في (ذهب ) فالساق هو ( ذاهب ) فعندما نقول 

  الوظيفيةكلمات المحتوى والكلمات : 

ونعناااي بكلماااات المحتاااوة تلاااك التاااي تشااامل األفعاااال واألساااماء واألحاااوال والصااافات فاااي جمياااع 
اللغااات  أمااا مااا نقصااده بكلمااات الوظيفيااة فهااي التااي تشااتمل علااى الحاارو  كااالعط  والجاار 

وقااد فاقات عاادد كلمااات المحتاوة عاادد كلماات الوظيفيااة  ياار أن الوظيفياة كاناات أكثاار . و يرهاا
ت المحتوة تبني معنى الجملة والوظيفية تبني نحوية الجملاة  ونجاد أن الوظيفياة شيوعا  فكلما

 1.ثابتة من حي  العدد على عك  كلمات المحتوة

 الكلمات النشيطة والكلمات الخاملة : 

عند تعريفنا للكلمات النشيطة فنحن نقصد بها تلك الكلمات التي نستعدمها في الكا م ونكتبهاا 
لمااات العاملاة فهااي األكثار عااددا ونقصاد بالعاملااة هاي تلااك الكلماات التااي ر ام قلتهااا مقابال الك

نعرفهااا ولكاان ال نسااتعدمها وقااد تتحااول إلااى نشاايطة فيمااا بعااد وعليااه فيوجااد فااي داعلنااا كلمااات 
 .كثيرة نعزنها وقليل ما نستعرجها في عملية الك م

 الكلمات العامة والخاصة : 

لتااي نساااتعدمها بكثاارة فاااي حياتنااا اليومياااة وتعتبااار ونعنااي بالكلماااات العامااة هاااي تلااك الكلماااات ا
هاي كلماة " بااب" األكثر شايوعا عكا  العاصاة التاي قليال ماا تساتعمل فاي حياتناا فماث  كلماة 

                                                           
 .14بكري محمد الحات    : مذكرة ماجستير دور الصي  الصرفية في بناء الجملة االسمية في شعر البارودي  إعداد  1
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اااجين " عاماااة تقاااال تقريباااا يومياااا وبكثااارة عناااد أ لاااب الناااا  أماااا فاااي قولناااا  فهاااي كلماااة ال " الس 
ماان العلااوم مصااطلحاته العاصااة التااي  نتااداولها كثياارا فااي حياتنااا اليوميااة وعليااه نجااد لكاال علاام

 .يعرفها إال المتعصصين في هذا العلم

 الكلمات الشائعة والكلمات النادرة : 

يمكااان أن نصااان  الكلماااات إلاااى شاااائعة وهاااي التاااي حاااددها العلمااااء إلاااى أكثااار مااان ألااا  كلماااة 
علاى  وهناك كلمات نادرة الشيو  فالكلمة هي الشكل المكتوب أو المنطوق للفكارة  فاإن لام تادل

نمااا هااي مجاارد صااوت وعليااه فالكلمااات العامااة  1معنااى عربااي وضااعت ألدائااه فليساات كلمااة  وا 
 .أشبع من العاصة و القصيرة أشبع من الطويلة والسهلة أشبع من الصعبة

 أنواع الكلمة : 

وهي التي تتمثل في االسم الذي يدل على معنى في نفسه ولام يقتارن بازمن مثال كتااب ويكاون 
صااوبا أو مجاارورا  وهااي أيضااا تتمثاال فااي الفعاال وهااو الااذي ياادل علااى معنااى إمااا مرفوعااا أو من

أماا الحار  هاو . نفسه واقتارن بازمن مثال كتاب  عارت ويكاون أيضاا مرفاو  ومنصاوب ومجازوم
ما دل على معنى في  يره مثل أن  لم وفي اسنجليزية يقسم إلى اسم وضامير وصافة وظار  

 .وفعل وحر  عط  وجر وأداة تعجب

م إلاااى داللاااي وصااارفي ووظيفاااي فالاااداللي هاااو الاااذي يركاااز علاااى تصاااني  حساااب ويقسااام الكااا 
المعنى أما الصرفي فهو الاذي يعتماد علاى المورفيماات أماا الاوظيفي فهاو يعتماد علاى الوظيفاة 

 2.التي تؤديها الكلمة في قالب لغوي إن كانت اسما أو فع  أو  يرها

 

                                                           
الناشر دار المعار  بمصر  طبعة عبا  حسن  النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة    1

 .39العامسة عشرة   
 .29 م  3551للنشر والتوزيع  عمان م  دار الف ح 0222  23 لعولي  مدعل إلى علم اللغة  طبعةمحمد علي ا  2
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 قوانين بناء الكلمة : 

ي اللغااة العربيااة هااي تلااك التااي تعاات  فااي القااوانين التااي تحكاام ونقصااد بقااوانين بناااء الكلمااة فاا
التااي تعاات  / ت/ تتااابع المورفيمااات لبناااء الكلمااة وهااي كاال زائاادة بنااو  ماان أنااوا  الكاا م مثاال 

التعريا   ( أل)بالفعل الماضاي كاا ساافرت  وهنااك زوائاد ال تقبال أن تسابقها زوائاد أعارة مثال 
سااوابق لهااا صاادارة  كااذلك توجااد لواحااق عتاميااة مثاال والاابعض ماان الزوائااد تساابق الجااذر وتوجااد 

 .فالتنوين هو الحقة عتامية" كتاب  "

 توزيع المورفيم: 

ونعني به أن المورفيم هو ذلك الجذر األساساي فاي الكلماة والماورفيم حلقاة وساطى باين الكلماة 
بات إلاى البنت المدرساة ذه: ومنه فالمورفيم له دور معين وبيئة معينة يقع فيها مثل 1.والمقطع

فهنا الجملة عاطئة ألن االسم المجرور سبق الحر  المجرور  وقد انطبق الماورفيم مان حيا  
 .توزيعه على جميع المورفيمات منها اللواحق والسوابق والزوائد و يرها

 القوانين الصرفية الفونيمية : 

صاوتية  تتجمع الفونيمات لتكاون وحادة صارفية ثام تتجماع المورفيماات لتكاون كلماة  وهاو وحادة
وهااو تمييااز كلمااة عاان أعاارة بااالتفريق بااين الكلمااات ماان النااواحي الصااوتية  2ذات وجااود ذهنااي 

 3. والداللية والنحويةوالصرفية 

 .مماثلة جزئية  جعَ ضَ ض  ا  ع جَ تَ ض  ا   جع ضّ ا  : مثال ذلك 

                                                           
ها   3643دار ابن حزم  بيروت  سنة النشر : فاضل صالإل السامرائي  الجملة العربية والمعنى  طبعة األولى  النشر  1

 . 325م   0222
 .12دار النشر عالم الكتب الحديثة  عمان      20سمير شري  استيتية  اللسانيات المجال والوظيفة والمنها  طبعة   2
.93مذكرة ماجستير  م مإل الصوتيات التركيبية عند ابن الجني  من إعداد سميرة بن موسى      3
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أشااجار ولقااد وجاادت الصاارفية الفونيميااة فااي سااائر اللغااات جمااع  وفااي مثااال آعاار شااجرة 
  Dogs: صاوتيا مثال/ iz/زياة مان قوانينهاا ماورفيم الجماع بعاد صاوت صاغيري هاو كاالنجلي

Names  Doors 

 عمليات بناء الكلمات : 

وناذكر منهاا القياا  وهاو عملياة بنااء كلماة مجهولااة مان كلماة معلوماة وفقاا لماوازين اللغاة مثاال 
ناء كلماة معلوماة   وهناك عملية االشتقاق وهي ب"كارم" ال يوجد فاعل لها ال يمكن قول " كرم"

من أعرة معلومة يمكن أن نشق مان الفعال اسام الفاعال ماث   وهنااك أيضاا عملياة التصاري  
وهااي بناااء نااو  ماان الكاا م ماان النااو  ذاتااه مثاال بناااء الفعاال األماار ماان الفعاال الماضااي وهناااك 

 1.التركيب وهو عملية استعدام كلمتين أو أكثر للتعبير عن معنى ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
.332  ربية والمعنى فاضل صالإل السامرائي  الجملة الع 
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 : علم النحو

 علم النحو : 

يبحا  فااي أصاول تكاوين الجملااة وقواعاد اسعاراب ويعار  أيضااا بعلام اسعاراب  وهااو هاو علام 
علااام يبحااا  فاااي قاااوانين انتظاااام الكلماااات فاااي الجملاااة وهاااو علااام الااانظم أيضاااا  وهاااو أحاااد علاااوم 

 .القواعد بجانب علم الصر 

 فروع علم النحو : 

م بينهاااا  وقاااد وضاااع علمااااء اللغاااة عااادة علااام النحاااو مااان علاااوم اللغاااة العربياااة ويعاااد العلااام األهااا
تعريفااات لااه وماانهم ماان نظاار إليااه علااى أنااه تاااريعي النظاارة كونااه تطااور عباار التاااري   كمااا أنااه 

يعااد علمااا مقارنااا ألنااه يقااارن بااين نحااو لغااة مااا ولغااة أعاارة وهااو أيضااا يطلااق عليااه بعلاام  أيضااا
عاصاة كوناه علام النحاو النحو العام ألنه يعالا النحاو فاي جمياع اللغاات بصافة عاماة وبصافة 

العاااا  ألناااه ياااذهب لمعالجاااة نحاااو لغاااة محاااددة فااابعض علمااااء اللغاااة يعتبااارون اللغاااة ثابتاااة ال 
" النحاو المعيااري"أو " لنحو الفرضاي باا" تتغير وال تتبادل عبار الزماان والمكاان وهاو ماا يسامى 

 . عندهم

 أنواع الجمل : 

حكاام الجملة وهي كما عرفها النحاة هي الك م القليل المعبار ولكاي  1عان المعناى التاام بدقاة وا 
نحاادد نااو  الجملااة يجااب أن نعاار  إن كاناات جملااة عبريااة أو إنشااائية أي نحاادد الغاارض وهااو 
الحالااة النفسااية أو مااا يساامى التصااني  النفسااي  أمااا التصااني  الثاااني فهااو الااذي يكااون حسااب 

حضار " احاد مثال تركيبة الجملة وتنقسم إلى جملة البسيطة وهي المكونة من مركاب إسانادي و 

                                                           
  أناوا  الجمال فاي الكتاباة العربياة وداللتهاا  إعاداد الطياب عباد الرحماان  (0239)مجلاة العلاوم اسنساانية العادد العاام    1

  20. 
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وهي تتكاون مان ماركبين إساناديين  والتصاني  األعيار وجملة مركبة أي  ير بسيطة  1 "محمد
 .هو حسب بداية الجملة أي ما نو  أول كلمة في الجملة

 التصنيف النفسي للجمل : 

 2(.أمر وعبر واستعبار ور بة: الك م أربعة: ) يقول ابن قتيبة في أدب الكاتب

 ابتاادائيجملااة العبريااة وهااي التااي ينقساام العباار فيهااا إلااى ثاا   درجااات عباار أوال مااا يعاار  بال 
نكااريوطلباي  : مااا أو أن يعبار عاان مشااعره مثاال وهااي التاي يريااد بهاا المااتكلم أن يعبار شايئا وا 

 .هناك يعبرنا المتكلم أن وقت الص ة بدأ" وقت الص ة بدأ"

هااا السااؤال عاان أماار مااا أو عاان ثانيااا الجملااة االسااتفهامية هااي كقولنااا أنجااإل عماار؟ و اارض من
شااااع  و يرهااااا  وهناااااك الجملااااة التعجبيااااة وهااااي الجملااااة المصااااحوبة بالتعجااااب والدهشااااة أو 

  أماا الجملاة كونهاا أمرياة هاي ماا نقصاد بهاا بتنفياذ أمار ما أجمل هاذا الجاو: اسعجاب كقولنا
كقولناا  وقاد يصاحبها ناو  مان الطلاب. اذهب للمدرساة: ما يطلبه المتكلم من المعاطب له مثل

 .افتإل النافذة  من فضلك

 التصنيف التركيبي للجمل : 

نجااإل : "وقاد قسامها النحاااة إلاى جملااة بسايطة وهااي التاي تتكااون مان المسااند والمساند إليااه كقولناا
وهنااك جملاة عطفياة وهاي التاي تتكاون مان  3جملة فعلية تتكون من ركنيين فعل وفاعل" محمد

أمااا القساام الثالاا  ماان تصااني  " أكاال ثاام نااام: " لنااامجموعااة ماان الجماال مترابطااة فيمااا بينهااا كقو 
رئيسااية وأعاارة تابعااة لهااا تقااوم باادور الجماال هااو الجملااة المركبااة وهااي التااي تتكااون ماان جملااة 

                                                           
 .13منال كمال سليمان    : مذكرة ماجستير  دور الصي  الصرفية في بناء الجملة في شعر البارودي  إعداد  1
 .95   0225وتيات  مكتبة ناشرون  دط  عبد العزيز أحمد ع م  علم الص  2
.395م   0223  3منصور محمد الغامدي  الصوتيات العربية  مكتبة ملك الفهد الوطنية  السعودية  ط  3
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جملاة مان البيات راكضااًا " عارت محمااد مان البيات راكضااً : "إلا  مثال...المفعاول باه أو المجارور
 .جملة جار ومجرور تابعة للجملة الفعلية عرت محمد

 للجمل األوليصنيف الت : 

فتكاون الجملاة . ويكون هذا التصني  بتحدياد ناو  الكلماة األولاى للجملاة  ويتعاذه جمال اللغاات
  ثانياا الجملاة قاد تكاون فعلياة إذا بادأت "الوقات ضايق: " إما اسمية وهي التي تبدأ باسم كقولناا

ات قاد ال توجاد فيهاا هي جملة ابتدأت بفعل  ويوجاد لغا" سافرت السفينة صباحاً : " بفعل كقولنا
 .  جملة فعلية كاسنجليزية مث ً 

 النهائية اللغة : 

وهااو مااا  إن عاادد الجملااة فااي اللغااة ال نهااائي و ياار معاادود و ياار محاادودة فااي وحااداتها النحويااة
نقصااده جملهااا فالبشاار يقولااون ألاا  جملااة فااي اليااوم فااالك م ال ينقطااع ويتجاادد وعليااه فاللغااة قااد 

الفونيميااة والمقطعيااة والصاارفية أو فااي مفرداتهااا لكاان ال يمكاان أن تكااون محاادودة فااي وحااداتها 
 1.نعطي رقما تقريبيا لجملها

 الصحة النحوية والصدق المعلوماتي : 

انتهااى وقاات الاادر  فهااي جملااة : فالصااحة النحويااة هااي العضااو  لقااوانين انتظااام الكلمااات مثاال
تكاااون الجملاااة المطروحاااة  مفهوماااة ومقبولاااة لغوياااا واجتماعياااا أماااا الصااادق المعلومااااتي فهاااو أن

 2. تركيا بلد إفريقي فصحيإل أنها بلد أوروبي: صحيحة نحويا وصادقة معلوماتيا كقولنا

 

 

                                                           
1
.42عبد الصبور شهين األصوات العربية  مكتبة الشباب  المنيرة  دط  د       

2
.المرجعنفسه،الصفحةنفسها 
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 المرونة النحوية : 

عنااد قولنااا عرجاات األم إلااى التسااوق أو إلااى التسااوق عرجاات األم أو األم عرجاات إلااى التسااوق 
  يمكنناااا قاااول التساااوق األم لكاان لهاااا حااادود فااا" المروناااة النحوياااة "فهااذه الجمااال تااادعى بظااااهرة 
 .عرجت إلى  يحد  تجاوزها

 العالقة بين الصرف والنحو : 

علم الصار  وعلام النحاو يماث ن ماا يسامى بعلام القواعاد أو التركياب أو ماا يطلاق علياه أيضاا 
فالتغيرات الحادثة هنا داعل الكلماات "أرة الكلب ورأيت الكلب : "كقولنا مث  1بقوانين المرور 

تشاااكل موضاااو  علااام الصااار  الاااذي يااادر  الصاااي  وتنظااايم الكلماااات فاااي نساااق معاااين يشاااكل 
الصارفية  موضو  علم النحاو ومناه فاإن قاوانين الصاحة النحوياة تشاترط االساتجابة للعصاائ 

 . للكلمات

 البناء األفقي للجملة : 

د به التتابع الذي يحد  بين الكلمات في الجملة الواحدة سواء كانات مكتوباة أو مساموعة نقص
أن "ويكون إما تتابع زماني أو زماني مكاني مثال قولناا " التتابع األفقي"وهو ما يطلق عليه ب 

 2.ويأتي الفاعل بعد الفعل" حر  الجر قبل االسم المجرور موقعه

 

 

 
                                                           

هاا   3635م  3552رجماة أحماد المعتاار  عاالم الكتاب  القااهرة مصار  ط الثامناة  سانة النشار ماريوبااي  أسا  اللغاة ت  1
  91. 

م  0236نعماان عباد الساميع متاولي  مكوناات الجملاة واألسالوب فاي اللغاة العربياة  دار العلام واسيماان للنشار  دمشاق     2
 31. 
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 العالقات األفقية والتوقع : 

نجد الساامع يتوقاع الكلماة التاي يمكان أن تقاع داعال الجملاة وذلاك بفضال الع قاة األفقياة التاي 
؟ وهناا _ ذهاب المصالون إلاى المساجد مان أجال : "بين الكلمات ويكون وفاق قاوانين مثال قولناا

 . يتوقع السامع أن الذهاب للمسجد يكون قصد الص ة

 البناء الرأسي للجملة : 

 " المعلم الدر كتب : "في قولنا مث ً 

انط قا من هذه الجملة يمكن تعر  ما يعني البناء الرأسي للجملة  فالجملة تكونت مان ثا   
 كلمات ومكان كل كلماة يمكان أن توضاع كلماات أعارة مثال وضاع مكاان عاناة اكتاب ماا يلاي

المعادلااة  " نضااع مااث  " الاادر " شاارح و يرهااا  ومكااان كلمااة  مسااإل  دون  قاارأ " مان الكلمااات 
 1.."فقرة  المقالةال

 النهائية الجملة : 

الجملة في اللغة العربية بناء حافل فيه من الغنى والثراء والتجدد ما جعله جدير بالبح  
فالتفكر " الجدة اللغوية"والتأمل ومن طبيعة الجملة أن تكون تكرارية من حي  البناء أي 
عة ينتجها لتطول الجملة إلى البشري واسع لدرجة أن يكون اآلال  من الكلمات وعيارات واس

 . ما النهاية

الوظيفية لها دور في تحديد معنى للجملة كربط بين أجزائها  وهناك أيضا ما يدعى بالتنغيم 
فهم الجملة وهو الذي يعر  معنى الجملة حسب تنغيمها وأعيرا الموازين الصرفية يساعد في 

 2.أو االقتراب منه

                                                           
 .39غة العربية   نعمان عبد السميع متولي  مكونات الجملة واألسلوب في الل  1
.05م    3522  3أحمد النبلي  االعت   بين القراءات  بيروت  ط  2
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 غموض المعنى : 

 عن  موض الكلمة في الجملة وقد يكون الغموض من حي  التركيبوهو الغموض الناشئ 
مساندة الفقراء ونقصد بها أن نساند : النحوي كالمصدر والمضا  إليه في الجملة اآلتية

 1.صفة منسوبة و يرها+ تشبيه  وموصو + الفقراء  ويظهر الغموض أيضا في النفي

 النحوية النظريات : 

ات النحوية بصفة عاصة مع مرور الزمن ونذكر منها أربعة اهتم النحاة واللغويون بالنظري
 : نظريات أقدمها

وهي التي اهتمت باأنوا  الكلماة وقاد قسامت الكلماة فاي العربياة إلاى : النظرية التقليدية -
  .اسم وفعل وحر   كما اهتمت هذه النظرية باسعراب كالفعل ومفعول به و يرها

ه النظرية بتقسايم الجملاة إلاى قسامين وكال قسام وقد اهتمت هذ: نظرية المكونات المباشرة -
 .منهما أيضا يقسم إلى قسمين حتى نصل إلى مستوة الكلمة

تذهب هذه النظرية إلى أن الجملة هي تحقيق لقالب يتكون من : نظرية القوالب -
عانات  وأنه يمكن أن نصن  الكلمات تصنيفا صرفيا يعتل  عن تصنيفها النحوي أو 

 .الوضعي
 حويةالقوالب الن : 

+ الفعل: وقد انقسمت القوالب في اللغة العربية إلى أساسية وثانوية فاألساسية ستة نذكر منها
+ جار+ فاعل+ األب  وفعل+ سافر: فاعل مثال ذلك+ وفعل+ المفعول به+ الفاعل

+ مفعول به  واعيرا فعل+ مفعول به+ فاعل+ مجرور  ورابعا مبتدأ وعبر  عامسا فعل
 2.مفعول مطلق+ فاعل

                                                           
 .32   21م    0222ها   3643فاضل صالإل السامرائي  الجملة العربية والمعنى  دار ابن حزم  طبعة األولى    1
2
.المرجعنفسه،الصفحةنفسها 
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دعل : جملة فعلية ومن أمثلتها+ جملة اسمية ومبتدأ+ الثانوية منها مبتدأ أما في ما يع   
وعليه فإن القوالب يعتل  . حال+ فاعل+ الطفل مسرعا وهنا قالب نحوي يتمثل في فعل

 .عددها في لغة ما من عالم لآلعر

 الجملة والقول : 

ويقا  ويحدد 1ويضع  ويتطورالجملة هي كائن حي له كيان وسماته وع ئقه يتقوة 
بالمعايير النحوية  وما نقصده بالقول فهو الك م مسبوق بصمت ومتبو  بمصمت وهو 

فإن الجملة هنا تكونت * األزهار* البستاني* سقى*   مثال ذلك ""مصطلإل صوتي ورمزه 
 2.من ث ثة أقوال

 هرمية الجملة : 

جل  الولد على : وحدة نحوية مثل تتكون الجملة من عدة أجزاء منها الجملة وهي أكبر
أن تدر  : "الكرسي وتتكون من الجمي لة وهي شبيهة بالجملة من حي  بنائها النحوي مثل

  وشبه جملة هي أدنى مستوة من الجمي لة مثل جار ومجرور  وتتكون من الكلمة "تنجإل
: ي مثلوالحر  والمورفيم هو اصغر جزء من الك م ومنها أيضا المقطع وهو جزء الصوت

 ".في ذهب" ذ"

 معنى الجملة : 

ويتكون معنى الجملة من المعنى " جزء من الك م مستغن بنفسه"فالجملة عند سيبويه هي 
باعت المرأة : المفردي والذي يتحكم بمعنى الجملة فيه هو معاني مفردات الجملة مثل

                                                           
  23ط  والتوزيع سلوب في اللغة العربية  دار العلم واسيمان للنشرنعمان عبد السميع متولي  مكونات الجملة واأل  1

.33 م  0236دمشق  
2
.المرجعنفسه،الصفحةنفسها 
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ا نظم العضار وهناك المعنى القواعدي ويتحكم بمعنى الجملة من عمسة عناصر منه
 .الكلمات والكلمات

 النظرية التحويلية : 

تقسم قواعد النحو التحويلي إلى قواعد اعتيارية وقواعد إجبارية  وترة هذه النظرية أن الجملة 
هي تركيب باطني وظاهري  إن البنية السطحية للجملة العربية لها على مستوة البنية 

وفي  1.ة يشتق كلية من بنيتها التحتيةومعنى الجمل. المسند إليه والمسند: العميقة ركنان
التحويل من الجملة الفعلية إلى : قوانين التحويلية تنظم التحويل لكل من الحاالت اآلتية مثل

 . الجملة االسمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

معتار درقاوي  نظرية تسومسكي التحويلية  التوليدية األس  والمفاهيم  األكاديمية الدراسات االجتماعياة واسنساانية  قسام   1
 .30 -21    0236انجو  31اآلداب والفلسفة  العدد 
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 : علم الداللة

 علم الداللة : 

ت تم بحلقاة مان حلقااإن علم الداللة كمبح  من المباح  اللغوياة حساب ماهياة اللساانيات  يها
 .اسب  ي وما يتعلق به هذه الحلقة تكمن في المظهر. بشريعلم اللسان ال

ماان معاااني الكلمااات والجماال وهااو أحااد فاارو  علاام اللغااة النظااري حياا  يهااتم بتحلياال النصااو  
 1.اللغوية من معتل  المجاالت والجوانب  كالجوانب الفلسفية والنفسية واللغوية واالجتماعية

 : واسعا لدراسة مسألة الدال والمدلول وسّماه بمثل  الداللة وقد عص  الكاتب هنا حيزا

 : في الداللة هناك ث   عناصر

 .هو المحتوة الذهني أو الفكري :الشيء-2
القيمااة الصااوتية أو الرمااز الااذي يشااير إلااى الشاايء  وللكلمااة وجهااان وشااك ن   :الكلمــة-0

لااة علااى شااكل صااوتي منطااوق ومساامو  وشااكل بصااري مكتااوب  يقااوم علااى أسااا  الدال
 .صورة ما

 المعنى : 

  2.هو المعنى المفهوم أو المداول  مجمو  الصفات التي يعتزنها الدماغ لشيء ما أو أمر ما

ولقااد اعتلاا  اللغويااون فااي قضااية الع قااة بااين العناصاار الث ثااة  وفااي هااذا اسطااار فااإن الاادال 
العااالم العااارجي  اللغااوي ال يمكاان بحااال ماان األحااوال أن يحلينااا علااى الشاايء الااذي يعنيااه فااي 

صاحة  أماناة  تقاوة  عاو   ساعادة و يرهاا مان الكلماات : فهناك كلمات ال ترتبط بأشياء مثل

                                                           
 .302م   0222  دار توبقال للنشر  الدار البيضاء  المغرب  3عبد المجيد جحفة  مدعل إلى الداللة الحديثة  ط 1
.391م   0222ط  دار الف ح للنشر والتوزيع  األردن  .محمد علي العولي  مدعل إلى علم اللغة  د 2



 الفصل الثاني                                                                   الدراسة الداخلية للكتاب
 

 59 

هااال : التاااي تااادل علاااى مجاااردات  فقاااد طااارح هناااا الكاتاااب مساااالة التااارابط باااين العناصااار الث ثاااة
 االرتباط بين الكلمة والشيء ارتباط مباشر؟ أو ارتباط يمر عبر المعنى؟ 

 المعنى

 الشيء                  الكلمة                             

يمكنناااا القاااول أن نتصاااور تطاااور نشاااأة هاااذه العناصااار بااادأ بوجاااود الشااايء أواًل  حيااا  يجاااد  -
فنشااأت الكلماااة بالتسلسااال . اسنسااان نفساااه مر مااا علاااى إيجاااد كلماااة عاصاااة بااذلك المعناااى

 1. كلمة معنى  شيء : اآلتي
 الحقوق الداللية : 

لحقل الاداللي هاو مجموعاة مان الكلماات التاي تنطاوي تحات عناوان جاامع لهاا  أي أن يقصد با
هذه الكلماات تنتماي إلاى مصاطلإل عاام شاامل تنعارط تحتاه مجموعاة مان الكلماات  كمصاطلإل 

األحمر واألصافر واألعضار  والباد أن تكاون ع قاة باين الكلماات التاي : الذي يقع تحته( لون)
ن أسااا  جمااع هااذه الكلمااات ضاامن صاان  محاادد يعنااي أن ذلااك أ: تنتمااي إلااى حقاال داللااي مااا

 2: بينهما ترابط على سبيل األمثلة التي زودنا بها الكاتب هنا

 ".الزهور"وردة  زهرة  قرنفلة  تنتمي إلى حقل داللي واحد يمكن أن ندعوه  -3
كتاااااااب  موسااااااوعة  مجلااااااة  دوريااااااة  جرياااااادة تنتمااااااي إلااااااى حقاااااال داللااااااي واحااااااد ناااااادعوه  -0

 ".مطبوعات"
الحيواناااات "فيااال  ذئاااب  ثعلاااب  فهاااد تنتماااي إلاااى حقااال داللاااي واحاااد نااادعوه  أساااد  نمااار  -1

 ".الداجنة
 

                                                           
 .396محمد علي العولي  مدعل إلى علم اللغة     1
.41من   0225  مكتبة األدب  القاهرة  0  ط(دراسة عربية مؤهلة نظريا وتطبيقيا)محمد حسن جبل  المعنى اللغوي  2
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 : ولكي تتضإل صورة الحقول الداللية البد من تقسيم هذه الحقول إلى ما يأتي -

  1. وهذا يعني حقل األشياء المادية أو المحسوسات :حقل الموجودات

 .منضدة  وقلم  سيارة ككتاب ودفتر 

 ل المحسوسات إلى ث   أقسام أعرة فقد قسم الكاتب حق -
وهاااو حقااال يتكاااون مااان كلماااات تااادل علاااى محسوساااات  :حقـــل المحسوســـات المتصـــلة-2

 .يعتل  النا  في تصنيفها بسبب اتصالها مثل حقل األلوان
وهااااو حقاااال يتكااااون ماااان كلمااااات ومعاااااني تشااااير إلااااى  :حقــــل المحسوســــات المنفصــــلة-0

 .أو حقل الحيواناتمحسوسات مستقلة قائمة بذاتها مثل حقل النباتات 
وهااااو حقاااال يحتااااوي علااااى مفااااردات تشااااير إلااااى مجااااردات مثاااال حقاااال  :حقــــل المجــــردات-3

 2.ال ...الشهامة -الصدق -األمانة -الوفاء: األع ق

 : وهنالك قاعدة هامة في مجال الحقول الداللية وهي

ضااارورة تماثااال مكوناااات الحقااال الواحاااد فاااي التصاااني  الصااارفي كاااأن تكاااون المكوناااات  (3
اء  أو أفعااال  أو صاافات وال يجااوز أباادا أن يحتااوي الحقاال الواحااد مااع اساام جميعهااا أساام
 .وفعل وصفة

تتشااارك مكونااات الحقاال الواحااد فااي كونهااا محسوسااة أو مجااردة فاا  يجااوز الجمااع بااين  (0
 3. المحسوسات والمجردات في حقل واحد

 

                                                           
 .46    (سة عربية مؤهلة نظريا وتطبيقيادرا)المعنى اللغوي  محمد حسن جبل   1
 .35    3551    دار الغرب اسس مي  بيروت  لبنان3ط"مسائل في المعجم" إبراهيم بن مراد    2
 .02   0220  3عالد الزاوي  اللغة العربية  مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع  القاهرة  ط  3
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 أنواع العالقات ضمن الحقل الداللي : 
اللفظي مان الظاواهر اللغوياة التاي كثار حواهاا تعد ظاهرة التراد  واالشتراك  :الترادف -2

الك م والنقاش بين األدباء والباحثين قديما وحديثا  فهو أن تتماثل كلمتان أو أكثار فاي 
المعنااى وتكااون الواحاادة منهمااا مرادفااة األعاارة  وأفضاال مثااال أو فكاارة عاان التااراد  هااو 

عناى كانات الكلمتاان التبادل فإذا حلت كلمة محل أعر فاي جملاة ماا دون تغييار فاي الم
 : مترادفتان مثال

 1.أب= هذا أبي إًذا والد = هذا والدي 
  كال امارأة زوجاة (والاد=أب) كل أب والاد وكال والاد أب إًذا : والتراد  اشتمالي تبادلي

وماان المترادفااات (.  نااي= إًذا ثااري) وكاال زوجااة اماارأة  كاال ثااري  نااي وكاال  نااي ثااري 
  .  ربمتد/ ذكي  متمرن/ مرتفع  نبيه/ عال

لقااد تعااددت تعريفااات التضاااد ومااع تعااددها ال تعتلاا  وتبتعااد عاان المعنااى اللغااوي : التضــاد-0
لفظاة واحادة تحمال المعناى وعكساهن : أو تنافيه وعرفه إبراهيم بن فتحي عباد المقتادر بأناه

 ".هو اللفظ الّدال على معنيين متقابلين: " كما عرفه بن السيد حسن بقوله

 : بين كلمات الحقل الداللي الواحد والتضاد أنوا  فالتضاد نو  من الع قات

 .دافئ  معتدل -حارمثال ذلك ساعن   :اد المتدرجالتض

 2.ذكر وأنثى  أعزب ومتزوت: مثل :التضاد الحاد

 

                                                           
 .05عالد الزاوي  اللغة العربية    1
.332م    0221اسسكندرية      المعجمي  دار المعرفة الجامعيةحلمي عليل  مقدمة لدراسة الترا  2
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ــافر-3 يعتباار التنااافر ماان بااين أهاام الع قااات فااي الحقااول الدالليااة التااي تطاارق إليهااا : التن
ال والع قاة كناه ال يشابه التضااد أو االساتتمت ولالكاتب  وهو اعت   في معاني كلماا

  :التنافرية على أنوا 

بقارة تنتسابان إلاى / كلمتان أو أكثار تنتماي بالتسااوي إلاى حقال واحاد عارو  : عالقة انتسابية
 .ولذلك ف  يمكن أن يكون حيوان ما بقرة و عروفا في نف  الوقت ذاته( حيوان)حقل 

لمااة وأعاارة ع قااة الجاازء بالكاال أو الكاال بااالجزء مثاال قااد تكااون الع قااة بااين ك: عالقــة جزئيــة
 1.صدر/ وجه  قلب / جسم  عين /  رفة  ظهر / سيارة   حائط / مقود  –كتاب /     

من عا ل اساتعدام الجمال والمفاردات فاي عملياة االتصاال نجاد : االختالف في المعنى-4
معتلفااة فااي / ريمطوياال  ساامين  كاا/االعات   واضااإل مااا بااين الكلمااات المتداولااة أحياناا 

المعنى ولكنهاا  يار متناافرة وال متضاادة يمكان ان يكاون شاع  ماا طويال وسامين فاي 
 .وقت واحد

ومااان هاااذا المبااادأ ركاااز الكاتاااب علاااى الع قاااة االعت فياااة باااين الكلماااات  يجاااوز أن تجتماااع هاااذه 
الكلمات معا في حالاة واحادة وفاي وقات واحاد ولكان إذا كانات الكلماات فاي ع قاة تضاادية أو 

 2.تنافرية ف  يجوز أن تجتمع معا في حالة واحدة في الوقت ذاته

 

 

 

 

                                                           
 .92    0221اب   مركز النشر الجامعي  تون   عبد الس م مسدي  العربية واسعر  1
.95 المرجع نفسه    2
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 : اللغة والزمن

اللغة كما شرح علماء هذا المجال هي أصوات  أو كتابة أو رماوز أو كال ماا يعارض اسنساان 
 . لوصول أ راضهم وأفكارهم

لاازمن يتااأثر وفااي نشااأتها األولااى فيهااا اعت فااات كثياارة فااي نظريتهااا ألننااا كاال مااا نعيشااه عباار ا
 .حتما عبر الزمن واللغة كائن يحتك احتكاًكا بالغا بالزمان الذي امتد ويمتد آال  السنين

 نشأة اللغة : 

اعتلاا  العلماااء علااى حسااب رأي الكاتااب هنااا فااي أصاال اللغااات ونقطااة البدايااة فيهااا  فماان قااال 
اسنساااان إلهاااي  ومااان القائااال أنهاااا مااان صااانع  أصااالأنهاااا ذات  أيهباااة اهلل إلاااى األرض  إنهاااا

 .واعتراعه

وال بأ  أن نلام هناا إلماماا ساريعا بابعض النظرياات وآراء التاي حااول بهاا العلمااء تفساير نشاأة 
 1.اللغة اسنسانية

 لهام وموهبة فطرية أو توفيق من اهلل تعاالى :نظرية اإللهام اإللهي : يرة أن اللغة  ريزة وا 
ماه النطاق  وأساماء األنبيااء  أو  ريازة علَّم آدم الك م واللغة أواهام هابط علاى اسنساان فعل

 .انفعل بها اسنسان فتكلم
 هااي نظريااة تاارة اسنسااان مفطااورا علااى قاادرة اسااتحدا  أدوات  :نظريــة االبتــداع االرتجــالي

االتصال اللغوي  وأن اسنسان مفطور على القدرة للتعبير عن انفعاالته  ثام تواضاع الناا  
 2.ني معينةفي مجتمع ما على كلمات معينة لتفي معا

 

                                                           
 .399م   3522ط  القاهرة  مكتبة وهبة  .توفيق محمد شاهين  عوامل تنمية اللغة البشرية  د 1
.المرجع نفسه  الصفحة نفسها  2
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 ترة أن اسنسان أنشأ بداية اللغة عن طرياق تقلياده لألصاوات هي نظرية : نظرية المحاكاة
التي كان يسامعها حولاه فاي الطبيعاة  أصاوات الريااح والحيواناات والميااه واألشاياء وتسامى 

 .Onomatospoeiهذه الكلمات عند علماء الغرب 
 ا اللغاوي األلمااني  م حظاة األطفاال  فااي وهاذه النظريااة أذاعها: نظريـة االسـتعداد الفطـري

حياتهم اليومية الحرة التي تدل على أنهم تواقون إلى وضاع أساماء ألشاياء التاي يرونهاا وال 
 .يعرفون أنها أسماء وأنهم يبتكرون أسماء لم يسمعوها من قبل

وعلااى ذلااك نسااتطع أن نقااول أن األصاال فااي اللغااة هااو أن اسنسااان ماازود بالقاادرة علااى صااوغ 
 1.لفاظ وهذه القدرة ال تظهر إال عند الحاجةاأل

 األشكال اآلتية أو بأكثر من شكل واحدويتحقق هذا التغير بأحد  :التغير الصوتي : 
 .استحدا  أصوات جديدة في اللغة -3
 .اعتفاء أصوات من اللغة -0
 .تحول صوت إلى أعر وفًقا لشروط معينة في بنيته الصوتية -1

احتكااك اللغاات عبار التماا  التجااري والعساكري والثقاافي وأسباب التغير الصوتي عديدة مثل 
 .بين الشعوب

 ــر الصــرفي سااتقاقات جدياادة أو قااد يظهاار التغياار الصاارفي علااى شااكل السااماح با :التغي
 2.الق ل أو اسكثار منها

 

 

                                                           
 .394    اهين  عوامل تنمية اللغة البشريةتوفيق محمد ش  1
.336من   3555ط  قاهرة  مكتبة العانجي  .فصول في فقه العربية  درمضان عبد التواب    2
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 التغير النحوي: 

عبار الاازمن  فاإن حاد  أن لغاة مااا تعلات عان حركااات قاد تطارأ علاى اللغااة تغيارات نحوياة 
ب فااإن هااذا التغياار ساايؤدي إلااى تغياار فااي اتجاهااات النحااو فااي تلااك اللغااة ألن عاادم اسعاارا

 .وجود حركات اسعراب يؤدي إلى تقييد الكلمات في مواقع ثابتة في الجملة

ن حد  أن لغة ما تغيرت في اتجاه حركات اسعراب فإن نظامهاا النحاوي يتغيار فاي اتجااه   وا 
 1.مزيد من حرية مواقع الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .339    "فصول في فقه العربية"رمضان عبد التواب    1
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 : تصنيف اللغات

التصااني  الجغرافااي لقااد اعتمااد الكاتااب هنااا علااى عاادة طاارق لتقساايم وتصااني  اللغااات  فهناااك 
الجغرافاي عباار القاارات  وهناااك التصاني  الناوعي الااذي يعتماد علااى توزياع الالاذي يرتكاز علااى 

العصااائ  الصاارفية والنحويااة للغااات  وهناااك التصااني  الساا لي الااذي يعتمااد علااى انتساااب 
 .غة إلى س لة أو عائلة لغويةالل

 : وحسب التصني  الجغرافي تنقسم اللغات إلى التجمعات اآلتية

الكوريااة  اليابانياااة  : هااي اللغااات المسااتفيدة الحياااة فااي قااارة آساايا مثاال: اللغااة اآلساايوية -
 .والعربية

 اليونانيااة واسيطاليااة : وهااي اللغااات المسااتفيدة فااي قااارة أوروبااا مثاال: اللغااات األوروبيااة -
 .الفرنسية واسسبانية

اللغاات وعلاى حساب التصاني  الناوعي الاذي ُبناي علاى القواعاد الصارفية والنحوياة للغاات فاإن 
 : يمكن أن تصن  على النحو اآلتي

 مثل العربية واليونانية وال تينية والهندية والفارسية ويادعوها الابعض  :اللغات المتصرفة
نااى الكلمااة يتغياار بتغياار البنيااة الصاارفية اللغااات التحليليااة وتتصاا  هااذه اللغااات أن مع

 1.كاتب –ُكت ب  –َكَتَب 
  نشااااورية وماااان مثاااال اليابانيااااة والتركيااااة والمنغوليااااة والم: صــــليةاللغــــات الصــــرفية أو الو

ممياازات هااذه اللغااات أنهااا تعتمااد علااى اللواحااق والسااوابق لتغياار معنااى الكلمااة أو تحديااد 
 . ع قتها

                                                           
 .022    3521ط  القاهرة  دار نهضة  مصر  .علي عبد الواحد وافي  علم اللغة  د  1
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الجغرافي والنوعي  ير دقيق ألن أكثر اللغات فيهاا ويرة بعض علماء اللغة أن التصني  
 .عصائ  مشتركة

 اللغااات السااامية فتطلااق علااى جملااة اللغااات : " قااال ربحااي كمااال :التصــنيف الســاللي
فريقياا  وبعضاها حتاى ال يازال ياتكلم باه  التي كانات شاائعة مناذ أزماان بعيادة فاي آسايا وا 

 ".بم يين البشر ويحمل كنوزا  نية من الثقافة واألد
وتتكااااون ماااان عاااادة شااااعوب هااااي اللغااااات الهنديااااة  واللغااااات : العائلااااة الهنديااااة األوروبيااااة -3

 . اسيرانية  واللغات األرمنية
 . واأللبانية( مثل اليونانية القديمة واليونانية الحديثة) اللغات الصليانية   -0
 1(. مثل االيرلندية والويلزية)اللغات السلنية  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 025عبد الواحد وافي  علم اللغة      1
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 : اللغة والمجتمع

غااة نسااق ماان الرمااوز الصااوتية التااي شاااعت بوسااائل شااتى  ليتعاماال بهااا األفااراد  هااذه اللغااة الل
 . ت االجتماعية بين البشر للمحافظة على المجتمع ذاتهصفي ظهور ال أساسيعامل 

ألن النااااطقون بهاااا ال يتكلماااون بطريقاااة واحااادة  بااال هنااااك عااادة عوامااال جغرافياااة تحاااد  فرقاااًا 
عواماال اجتماعيااة  واقتصااادية  وثقافيااة وعاماال الساان  أيضاااهناااك واضااحًا فااي طريقااة الكاا م  و 

 .والجن 

ونتيجة لذلك ظهرت عدة لهجات في اللغة الواحدة لاذلك موضاو  اللغاة والمجتماع يبحا  دائماًا 
 1.أعرةفي جوانب الثبات والتغيير الذي يطرأ عبر الزمن ويعتل  من فئة إلى 

 الجغرافية اللهجات : 

اللغاة  أصاحاببين أهل لغة ما  زاد عدد لهجاات تلاك اللغاة  فاإذا كاان كلما اتسعت المسافات 
توجااد كااأن ان كاامل الواحاادة يعيشااون فااي بيئااة جغرافيااة شاسااعة تعتلاا  الطبيعااة فيهااا ماان مكااان

مان الناا  عان  ةعان ذلاك انعازال مجموعا أبحيا  ينشا أعارةوديان تفصل بقعاه عان  أوجبال 
جااات اللهو  أعاارة لهجااةتعتلاا  ماان  لهجااةوجااود  إلااىفااذلك يااؤدي مااع ماارور الاازمن ة مجموعاا

حتاااى ولاااو كاااان البلاااد صاااغيرا  هنااااك لهجاااات ضااامن اللغاااة  تظهااار فاااي شاااتى اللغاااات الجغرافياااة
اللهجااة السااورية  اللهجااة : الواحاادة  فااي العربيااة مااثً  تكاااد تكااون هناااك لهجااة لكاال قطاار عربااي

 2.ال ...المصرية  اللهجة التونسية  الفلسطينية

 

 

                                                           
 .39  0231  23ارة والمجتمع  دار الفكر  طمالك بن نبي  مشك ت الحض  1
2
.المرجعنفسه،الصفحةنفسها 
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 اللهجات االجتماعية : 

مااث  تتعااذ  الراقيااة الطبقااةيااؤثر فااي وجااود اللهجااات فااي  المعتلفااةبطبقاتااه  اسنساااني المجتمااع
 أتنشاإذ  معتلفاةجاات له ةالدنيا من المجتماع وثما الطبقة أوالوسطى  الطبقة اللهجة ير  لهجة

تااؤثر علااى  أيضاااالفاارد  ةو يرهااا ومسااتوة ثقافاا ةزراعياا ةوثالثاا صااناعية وأعاارة ةتجارياا لهجااات
 1. متعلم  ير وأعررجل متعلم  إلىت استعمإذا تميز ذلك  أنوتستطيع لهجته 

 ةاللهجات العامي : 

تصاااب فاااي معناااى واحاااد وهاااي  أنهاااا إال ةالعاميااا ةللهجااا ةومعتلفااا ةلقاااد وردت تعريفاااات متعااادد 
هاااي  ةوالعاميااا ةعاميااا ةلهجاااة فلكااال لغااا  "ةمعينااا ةبيئااا إلاااى ةمااان العصاااائ  اللغويااا ةمجموعااا"

 ةياات وتسااتعدم فيهااا كلمااات وجماال قصااير تسااتعمل فااي السااوق والب ةمياااليو  أي ةالدارجاا ةاللهجاا
 2.الفصيحة اللهجةتقابلها  وشائعة

 والمجتمع اللغوية الثنائية: 

 أنيقال   فاليوميةفيها يستعدمون لغتين في حياتهم  األفراد أن  نجد في معظم المجتمعات
ذا ةلغوي ةهذا المجتمع ذو ثنائي لكاتب بدوره در  فا ةلغوي ةديانه تعديقال   أكثراستعدم  وا 

ة ث ث إلىفقسمها ما بينها صرا  اللغات والتفاعل فيو  المجتمعية الثنائيةفي هذا الجانب 
 .األقلية لغةو  األكثرية لغةو  المهيمنة اللغة: لغات

بل   اللغةكل فرد في المجتمع ثنائي  أن بالضرورةتفي  ال (الكاتب)له  بالنسبة ةوالثنائي 
 3.من التفاهم والتواصل واكي يتمكن اللغة وذلك المجتمع ثنائي أفراد معظم أنتعني 

 
                                                           

1
.02م    0223  23عالد الزاوي  اللغة العربية  مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع  القاهرة  ط 

 .12  المرجع نفسه    2
.94م  القاهرة    3511  23ثري عبد اهلل  اللغة والمجتمع  دار المعار   ط  3
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 : أنماط ث   ةالمجتمعي ةالثنائيو  

 .رسميا وثقافيا واجتماعيا المكانةمتساويتين في تان تكون اللغ أن :أفقية ةثنائي  (2
فاااي  والعامياااةمثاااال ذلاااك الفصاااإل ة عاميااا وأعااارة فصااايحة لهجاااةوجاااود  :سااايةرأ ةثنائيااا  (0

 .لعربيةاالبلدان 
 . أعرة لغةمن  ةعامي ولهجة فصيحة لغةيستعدم المجتمع  أن :ةقطري ةثنائي  (3

  مدينةوال الريفيةاللهجات : 

 لهجاةولهاذا تعتلا    عديادةوقارة  عديادةمادن  الواحادة الجغرافياة اللهجة ذيالواحد  اسقليمفي 
 ولهجاةان الريا  ساك لهجةيميز الفروق بين  أن العبرةويستطيع ذو   الري  عن لهجة المدينة
 1.ةواحد ةفيفي منطقه جغرا المدينةسكان 

 متنوعاة أنمااطاحتكاكا وامتزاجاا ماع  أكثرسكان المدن  أن نيكم األولسببين  إلىويرجع هذا  
 أعلااىالمسااتوة الثقااافي لسااكان الماادن فااي الغالااب  إلااى ةكبياار  ةجااع بنساابر ي يناثااوال  ماان النااا 

 .نةوالمدي الريفية اللهجةبين  اللهجية الفروق إحدا وهذا ما يساهم في   قلي 

 الفصيحة اللهجة :  

  الجامعةالتعليم والدرو  والمحاضرات في  لغةهي   و والعلم األدب لغةهي اللهجة الفصيحة 
 باللغةحي  يجب على الفرد المتكلم  .ةالسوقي أو ةالعامي األلفاظمن  ةحي  تكون عالي

كما نجد في بعض  النحوية اللهجةت وأصول أن يراعي ويدقق في اعتيار المفردا الفصحى
 2 .ةق قليلو وفي بعضها تكون الفر  والفصيحة العاميةبين ة تكون الفروق كبير اللغات 

 

 
                                                           

1
.65عبدهللا،اللغةوالمجتمع،صثري 

2
.13م  اسسكندرية    0225  23زين كمال العوسكي  علم اللغة العام  دار المعرفة الجامعية  ط 
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 ةاللغ أنماط: 

 يروتأث متشابكة وتغير هذا الدور حسب عوامل في المجتمع ةصرا  اللغات ودور اللغ إن 
 أنماطوجود  إلىللنا  تؤدي  المتبدلةالزمن والحاجات  وتأثيرالغزوات والهجرات والحروب 

 :ةفي اللغ ةعديد

 لم تنقرض ولم  لغةوهي  ةعادي ةبصوره يومي المستعملة اللغةوهي  :ةالحي اللغة
 ة  ثقافي ة ديني)تستعدم في كل المناسبات على حسب تنوعها   ض المتكلمون بهار ينق

 (.ةسياسي
  أهلهان ألاندثرت دثار أهلها أو بادت مع ان ولكنها  في احد العصور :ةالبائد اللغة 

. والسنسكرتية ةراميواآل الفينيقية :البائدة ومن أمثلة اللغات أعرةلغات  إلى واتحول
 1.والنقوش اآلثارهذه اللغات عن طريق وعرفها العلماء 

  دثارا اندثر تن ولم العادية اليومية الحياةال تستعمل في  لغةهي  :ةالنص  حي اللغة
التي يقتصر استعدامها  ال تينيةستعمل على نطاق ضيق مثال ذلك بل بقيت ت  كليا

 2.في بعض الحاالت ةالكنيسحاليا على بعض الشعائر 

 

 

 

 

 
                                                           

 .021م    3515  3  دار الجبل  بيروت  ط"مقايي  اللغة"ابن فار   تحقيق أحمد عبد الس م محمد هارون . د  1
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه    2
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 : اكتساب اللغة

  تهاالكيفياااات التاااي بواساااط ةمعرفااا إلاااىتتطااارق  ة اللغااا ةفاااي دراسااا ةالمتعلقااا األبحاااا جااال  إن 
موضاو  ف ةوتربويا ةواجتماعيا ةونفساي لسانية أس تطورها وتدريسها على  ةوكيفي ةتكتسب اللغ
حياا  دار حااوار   المواضاايع التااي تثياار اهتمااام علماااء الاانف  اللغااوي أكثاارماان  اللغااةاكتساااب 

المفااردات والتراكياااب  األطفااالحياا  دار حااوار طوياال حااول الطاارق التااي ماان ع لهااا يكتسااب 
 1.مأعمارهمن  األولىمنذ السنوات  اللغوية

 لغةالعوامل المؤثرة في اكتساب ال : 

 :العوامل ذهومن ه ةك عده عوامل تؤثر في اكتساب اللغهنا

  المتعلقة العقليةالكثير من القدرات  ةالذكاء مصطلإل يتضمن عاد :مستوى الذكاء 
على التفكير المجدد  ةالقدر وحل المشاكل كما يشمل   على التحليل والتعطيط بالقدرة

على حسب  أيضاكما يتضمن  .لموسرعه التع  والتقاط اللغات األفكاروجمع وتنسيق 
  فكلما ارتفع مستوة الذكاء عند الطفل ر المشاع داءيوا اسحسا على  القدرةالعلماء 

 إلىحي  تشير الدراسات   والك مية اللغويةالمهارات  زادت سرعته في تعلم واكتساب
 2.العاديين األطفالالذكاء يتمكنون من الك م قبل  مرتفعي الموهوبين األطفال أن

 قتصادي واالجتماعيمستوى اال : 

التي تمار  مع  األنشطةكلما كانت  أعلىكلما كان المستوة االجتماعي واالقتصادي 
للطفل على اكتساب المفردات  ةكبير  ةمما يتيإل فرص  تنظيما وأكثرتنوعا  أكثر األطفال
ة رمزي ةون بمعرفيتواصل الفقيرة الطبقة أبناء أنحي    على التعبير والك م الجيدة والقدرة

                                                           
صااطفى حجااازي  الصااحة النفسااية منظااور دينااامي تكاااملي للنمااو فااي البياات والمدرسااة  المركااز الثقااافي العربااي  الاادار م  1

 .341البيضاء    
.346المرجع نفسه      2
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 إلىتؤدي  اللغويةالفروق  أنويضي   لغويا  تمكن من نقل كل مفاهيم الحوار ةمتقدم
تشكل  واللغة ةوالع قات التبادلي ةمثل التربي  الحياةجوانب  ةتشمل بقي  متباينةتوجهات 

 1.العامل االجتماعي وتؤطره على حسب مفهوم الكاتب

 النضج والعمر الزمني : 

طور حي  تتطلب الت  حد كبير على النضا البيولوجي إلى اللغةه اكتساب تعتمد عملي 
والطفل   واألفكار األصواتربط  لياتبآتحكم توالتي   بالك م ةالم ئم لمناطق الدماغ العاص

فانه  اآلعرين األطفالقبل  يره من  واللغةللك م  المهمةالذي تتطور لديه مناطق الدماغ 
 .اللغةيتفوق عليهم في اكتساب 

 الحرمان العاطفي: 

وكاذلك   فاي تطاورهم اللغاوي تاأعرا أكثار األطفاالهم  محرومة بيئةالذين ينشئون في  األطفال 
غياااب الوالاادين ف  اللغااةفااي اكتساااب  ةساارع أكثااروعطفهاام علااى الطفاال بجعلااه  اآلعاارينتشااجيع 
 2.ةتعثر الطفل في عمليه اكتساب اللغ إلىواالهتمام يؤدي  الرعايةونق  

 السمع حاسة دور: 

التي  ةهي البواب األذنالن  ةمهما جوهريا في اكتساب الطفل للغالسمع تلعب دورا  حاسة إن
إشارة  أييستهم ن الدماغ ال إف  ما ألمر البوابةانغلقت هذه  فإذا  غالدما إلى اللغةتعبر منها 

 .منها أي إنتاتوال يستطيع  اللغويةوبالتالي ال يعزن المفردات  ةلغوي

العام التي تصنع منها  المادةالتي هي  اللغوية األصوات رتمري ةتعتبر قنا األذن أن حي  
قط ال يستطيع  اللغة عالدماغ الطفل الذي لم يسم كل لغة  دون سمع ال تمرر األصوات إلى

                                                           
ها 3539  0  ط3محمد عماد الدين إسماعيل  الطفل من الحمل إلى الرشد  دار القلم للنشر والتوزيع  الكويت  ت  1
/3559    002. 

.000   جع نفسه المر   2
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 إط قا اللغةلم يسمع  1بالصمم منذ والدته أصيبوبالطبع هناك فرق بين الطفل  .تكلمهاي أن
وبذلك فهو عاجز  إط قا اللغةلم يسمع  األولفمث   العامسةلصمم في سن با أصيبوطفل 

 .ونطقها اللغةسمع  أنبالصمم بعد  أصيبالثاني فقد  أما  عن النطق

  البصر حاسةدور: 

بعد دور  الثانية الدرجةفي  يأتي ير انه  اللغةالبصر دورا هاما في اكتساب  حاسةل إن 
منذ  إعاقتهكانت  إذاذلك  لألصموال يمكن  ةيكتسب اللغ أنيمكن للكفي     إذالسمع ةحاس
 األذنالك م وبذلك تساعد  أثناءالنطق  أعضاءالبصر حركات  ةحي  تساهم حاس ة الوالد
 2.األصوات إدراكفي 

 ةنظريات اكتساب اللغ : 

للنمو  ةها مهمواعتبر من الفرضيات والنظريات  ةد قدم الكاتب في هذا الفصل مجموعلق
 إن نإذ  في بيئتهم األطفالوانعراط  ةولوجيتالبي األسبابوالتي تنحصر بين   اللغوي

  عند الطفل ةالنظر في اكتساب اللغ إعادةيساعدنا في  ةاالط   على نظريات اكتساب اللغ
 األساسيبل هي النظام   للتعاطب العارجي فقط ةليست وسيل ةاللغ أنة هذه الدراس ركما تق

 3.اسنسان الذي يستعدمه

 عن  ةعبار  اسنسانين السلوك أب ةهذه النظري أصحابيرة  :ةالسلوكي النظرية
ويتحكم   المعتلفة وهمراحل نم أثناءمن العادات التي يتعلمها الفرد ويكتسبها  ةمجموع

ويرجعون ذلك  .ةاالستجابات الشرطي ةبقوانين الدماغ التي تسير مجموع في تكوينها
تجمع فريق من علماء  ةمدرس ةوالسلوكي  لها الفردالتي يتعرض  ةالعوامل البيئي إلى

                                                           
ن 0233  3شذة عبد الباقي محمد  مصطفى محمد عيسى  اتجاهات حديثة في علم النف  اللغوي  دار المسيرة  ط  1

  032. 
.013  جامعة دمشق    0233علي القاسمي  مجلة الممارسة اللغوية  العدد الرابع    2
 .322   – 324ة  جامعة محمد بوضيا   المسيلة    بلقسام جياب  آليات اكتساب اللغة وتعلمها  مقال   3
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 أنهاب ةالسلوكي" ونسطوا ويعر  ة نظر معين ةسرون سلوك الكائن من وجهالنف  يف
يقصد  "ةلتكي  البشري وذلك بطرائق تجريبيالعلم الطبيعي الذي يدر  كل سلوك وا

تسب عن مك اسنسانيفان السلوك  ذاول .مكتسب عن مكتشفات العلم اسنسانسلوك 
ة تعليمي أجواءو ظرو   بإيجادالتغيير  وأن سلوك الفرد قابل للتعديل أو   طريق التعلم

 .ةمعين

منصبا  ة فيبقى اهتمامهاالسلوكي ةالمدرس أهدا النمو ال يقع ضمن  أنومن هنا يتضإل  
 1. فقط على التعلم

 ةالمعرفي ةالنظري: 

 ةاللغ ةفي دراس ةثور  ةلنظريهذه ا أحدثتولقد  ( 3522-3254)ه يتزعمها جون بياجي 
ساعدت  الطفل التي أفكارفي الكش  عن  ةه الطريقيوقد ابتكر بياج  والتفكير عند الطفل
د صوعنده ال يقتصر الباح  على مجرد ر   ذهب أينما ر الطفلتفكي الباح  على تتبع

نما  (كما يفعل السلوكيون) ة السطحي ةالمعلومات والم حظ يمكن  الكش  كما إلىيهد   وا 
فن حظ   الطفل التعليق يقدمه أو ةك الظاهري للطفل وتحليل كالم حظوراء السلو ن كما يكم

 2.تعتمد على النمو المعرفي ةنظري أن

بتعبير و   كيفما ازداد نموه تغيري ة يرون أن فهم الطفل لبيئتهالمعرفي ةالمدرس أنصار أنكما 
ط بل يعتمد على التراكمي لعبراته فق األثرتمد على عال ي لألشياءالطفل  إدراك أن آعر

 ة  والمراهق ةالمبكر  ةتفكيره والتي تحد  بين الطفول ةالتي تتناول طبيع األساسيةالتغيرات 
عن الحيوي  ةالناتج ةيم العمليات العقليتنظ إعادةهو  بياجيه التطور المعرفي في نظرف

                                                           
 .325   آليات اكتساب اللغة وتعلمها  بلقسام جياب  1
.039علي عبد الواحد وافي  نشأة اللغة عند اسنسان والطفل  نهضة مصر للطباعة والنشر      2
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للتفاعل بين الطفل  ةنتيجك ةاللغوي تقاءر على ا ةالمعرفي ةكما ترتكز النظري .ةوالعبرات البيئي
 1.وبيئته

 مراحل النمو اللغوي : 

الفطري الذي فطره اهلل ولكن يولد ولديه االستعداد  ة كلم أو ةلغ أيةالطفل ال يعر  من  يولد
 : ةغوي لدة الطفل بالمراحل التاليالنمو الل رعليه ويم

صوت  أولوهذا  ولىاأل رعتهعندما يولد الطفل يصرخ ص :األولى األصوات ةمرحل -3
 أصواتهي  أي  لتنشيط الرئتين وتوسيعها ةضروري ةوهي صرع  يصدر عنه

 . ة ير لغوي أصواتانفعاليه وهي 
ة  بالمنا ا يبدأالعام  من عمره  أوعندما يبل  الطفل الشهر الرابع : ةالمناغا ةمرحل-0

تجارب يجري  وكأنه ةمتنوع أصوات إصداريحاول  باألصواتالطفل يلعب  يبدأحي  
 2. على جهازها الصوتي

 بإصدارالطفل  يبدأمن العمر تقريبا  ةالثاني ةالسن ةفي بداي: األولىالكلمات  ةمرحل-3
 ةمقام جمل تقوم ةمرحل أو ةالجمل ةوالبعض يدعوها مرحله الكلم  األولىالكلمات 

 تهبطريق ما يقاربها أو "ي  مَّ "بل يكتفي بقول  "ماء أريد"فعندما يريد الطفل ماء ال يقول 
نيها عن طريق االقتران بين بربط الكلمات بمعا ةالطفل في هذه المرحل ويبدأ ة العاص
 3. زوالتعزي العطأوحذ   ةوالتكرار والمحاول ةوالشيء وعن طريق المقارن ةالكلم

 

 

                                                           
 .361    0221  9حنفي بن عيسى  محاضرات في علم النف  اللغوي  ديوان المطبوعات الجامعية  ط 1
 .95    3599صالإل الشما   اللغة عند الطفل من المي د إلى السادسة  دار المعار  مصر   2
.94عزيز حنا داوود  الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة  منشأة المعار  باسسكندرية      3
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 : ةالكتاب

 ةمن الع مات المرئي ةالتواصل البشري التي تحمل مجموع أشكالشك  من  ةالكتاب تعد
 .عر حسب االتفاق وال ةمعين ةتشكل لغ والتي

  عن الباحثين اللغويين الكتابةتعريف : 

ال تبين ذلك مع الك م تظهر  الكتابةولكن   صوت المتكلمو يبين درجه عل الك م -
 .زةها هذه الميال تحتات ل ةولكن الكتاب  المعبرةعلى وجه المتكلم الم مإل 

 .وأركانهااتها لي  بكامل مكون ةللغ جزئي تمثيل ةالكتاب -

 1.لغة بأية ةسوم ليست مرتبطر عن ة مراحلها كانت عبار  أولفي  ةالكتاب -

قدم  ةن مفهوم الكتابإفي التعبير لذلك ف أدقوهي  ةوالكلم ةرمز يدل على الفكر  ةالكتاب -
 أو ةفي ذاتها كفاء ةمعقد ةوهي عملي  تدور في فلك واحد أنها إالة  له تعريفات كثير 

 .ياً نحو  ةرها في حرو  وكلمات وتراكيب صحيحوتصوي فكاراألعلى تصور ة قدر 

وهو رسوم  اسنسانيةمن عداد الصنائع  ةالعط والكتاب أن ابن علدون في مقدمته أةور 
 2. على ما في النف  ةالدال المسموعةتدل الكلمات  ةحرفي وأشكال

 ةالكتاب أنواع: 

 : ةتندرت تحت مفهوم الكتاب ةمعتلف أنوا  هناك

 ةالفرد والجماعة في حيا ةعاص ةالتي تؤدي وظيفة هي الكتاب :ةالوظيفية الكتاب 
 أهمكمطلب  ةالتي يمارسها الطلب ةوهي ذلك النو  من الكتاب واسفهام لتحقيق الفهم 

                                                           
 .391م    0222وزيع  ط  األردن  دار الف ح للنشر والت.محمد علي العولي  مدعل إلى علم اللغة  د  1
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه    2



 الفصل الثاني                                                                   الدراسة الداخلية للكتاب
 

 78 

ومن  ةالممارسات الرسمي ة إلىالحاج ويمارسونها عند ةالعام ةفي حياتهم اليومي
 .األكاديميةوالبرقيات والمذكرات ل الرسائة كتاب: مجاالت استعمال هذا النو 

 أساليبعدم الكاتب وفيها يستوهي فر  من الكتابة الوظيفية  :ةاالقناعي ةالكتاب 
ثارة المحجاجة مثل  نظره ةالقارا بوجه سقنا  ةووسائل اقناعي العط  ونقل  وا 

 أفهو يلج األع قي األسلوبلصالإل موق  معين واستعدام  ة تؤثرالمعلومات بطريق
  1.بآرائه الدين القنا  القارا إلىوربما  األع ق  أو ةلمنطق والعاطفا إلى

 ة ن  مكتوب من ع ل تطوير الفكر  بإنتاتتسمإل  ةهي عملي :اإلبداعية ةالكتاب
 األفكارعن  ةالترجم إلىالتي تهد   ةومراجعتها وتطويرها وهي الكتاب األساسية

  رفيع أدبي بأسلوب اآلعرين إلىلها نق   ثمواالنفعاالت ة واألحاسي والمشاعر الداعلي
هذه  أصحاب أفعاليكاد يقترب من  تأثيراالقارئين  أوفي نفو  السامعين  التأثير ةبغي

 2.األعمال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 399م    0224دار الفكر العربي    اتها  تدريسها صعوباتها  القاهرةطهية  رشدي أحمد  المهارات اللغوية  مستوي  1
.394المرجع نفسه      2



 الفصل الثاني                                                                   الدراسة الداخلية للكتاب
 

 79 

 ةالكتاب أهداف: 

على التعبير السليم الواضإل ة هو علق القدر  ةالكتابة من تعليم مهار  األسا الهد   إن 
 :األهدا  المتعمق لدة المتعلم ومن بين هذه

واالنفعاالت والعواط   واألحاسي  األفكارالتعبير عن  على ةقدر اكتساب المتعلم ال -
 .اسبدا  ةورحاب األفق ةع ومؤثر فيه سعيورف بشكل راق  

 لألنظمةعي قواعد االستعدام الجيد راة تسليم ةعلى التعبير بلغ ةالمتعلم القدر  ابسكتا -
 1.ةوالداللي ةوالصرفي ةالتركيبية اللغ

وتسلسلها  أفكارهالتفكير المنطقي في عرض ة على ممارسة المتعلم القدر  اكتساب -
 .المتلقيفي نف   ةعليها لتكون مؤثر  ةبرهنالو 

ة ورسال ةتهنئ ةبطاق ةكتابك ةالمعتلف ةالمواق  الحياتي ةالمتعلم على مواجه ةقدر  ةتنمي -
 .التعرت

يتم  ةمركب أدائية ةحقيقي فهي عمليات األساسية  ةالمهارات اللغ أولى وبذلك تكون
 2.عبر مواق  التعلم اللغوية مقصود ةور اكتسابها بص

 

 

 

                                                           
م    0234ط  .ريار للنشار والتوزياع  دإبراهيم عبد الرحمن وصالإل محمود  فن الكتابة وأشاكال التغييار  عماان  دار ج  1

316 . 
.319 المرجع نفسه    2
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 تقييم الكتاب : الثاني بحثالم 
البااحثين فاي المجاال اللغاوي وعلام اللغاة إن الدكتور محمد علي العولي من أبرز وأهم  -

بشااااااكل عااااااام  حياااااا  ركااااااز علااااااى تقااااااديم العديااااااد ماااااان المحاضاااااارات والكتااااااب العلميااااااة 
األكاديميااة التااي أعطاات لهااذا األعياار منهًجااا ونظريااات مفصاالة ساااهمت  واألطروحااات

عطائهم  اللغاة ووظائفهاا  نشأةوحقائق معمقة حول  أفكارفي تكوين وتأطير اللسانيين وا 
 1.ومستوياتها

ومن عا ل ماا قمناا باه مان تلعاي  ودراساة عاماة للكتااب قمناا باساتنتات عادة مميازات  -
معلوماااات ومعاااار  ولاااو بصاااورة عاماااة حاااول وعصاااائ  إيجابياااة مكنتناااا مااان اكتسااااب 

 : الدر  اللغوي ومن بين هذه المميزات
اعتمد على السرد وأعذ بعين االعتبار الفصل بين المحتويات الكتاب بعنااوين واضاحة  -3

 .ودقيقة
أسااالوب الكاتاااب سااال  وواضاااإل وأفكااااره متسلسااالة ومنطقياااة يساااهل علاااى أي طالاااب أو  -0

 .باح  أن يفهمها
المصاطلحات التاي تاؤدي إلاى نفا  المعناى ر ام االعات   فاي اعتماده على عدد مان  -1

 .استعدام العبارة
المعتلفاااة  األجااازاءأعاااذ الكاتاااب بتقسااايمه الفصاااول تقسااايما حاااديثا وراعاااى الفصااال باااين   -6

 2.ليتفادة التكرار
قدم كل فصل بما يوضإل أهم النقاط التي ساو  يساردها وهاذه الطريقاة تعتمادها ا لاب  -9

 .صلالبحو  كتمهيد ومقدمة للف

 

                                                           
 .362    39م    0222ط  األردن  دار الف ح للنشر والتوزيع  .محمد علي العولي  مدعل إلى علم اللغة  د  1
.342    المرجع نفسه  2
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لم يتطرق الكاتب فاي هاذا العمال عان المنااها التجريباي ومانها دراساة الحالاة واكتفاى   -4
 .بسرد أنوا  الدراسات كالوصفية والتحليلية والتفسيرية واالستط عية

اتبااع الكاتااب هنااا سياسااة إيااراد المصااطلإل األجنبااي جنًبااا إلااى جنااب مااع الترجمااة العربيااة  -1
 .التعر  على أصل المصطلإل األجنبيوالهد  من ذلك أن يسهل على القارا 

وفااي األعيااار أثاارة هاااذا الكتاااب المكتباااة العربيااة وعاصاااة فيمااا يتعلاااق بااالعلوم اللغوياااة   -2
 .حي  تناول عدة قضايا مهمة كعلم األصوات وعلم الداللة

واللغااااة والمجتمااااع ودراسااااة معتلاااا  اللهجااااات وقضااااية االكتساااااب اللغااااوي عنااااد الطفاااال  -
 1.والعوامل المؤثرة في ذلك

 

 

 

                                                           
 .322   عولي  مدعل إلى علم اللغة محمد علي ال  1
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 : من ع ل البح  تي توصلنا إليهاأهم النتائا ال

  بماااا أن اللغاااة وسااايلة للتواصااال باااين أفاااراد المجتماااع  زاد االهتماااام بهاااا وبطااارق تعليمهاااا
واسطاا   علااى نشااأتها ووظائفهااا  وفااي هااذا اسطااار انبثقاات العديااد ماان الدراسااات فااي 

اساااة علمياااة وهاااو محاولاااة الكشااا  عااان حقيقتهاااا وناااتا عااان ذلاااك علااام يااادر  اللغاااة در 
 .اللسانيات واألنظمة الصوتية والنحوية لفهم معاني الكلمة في أي لغة كانت

 علااام اللغاااة : شاااهد علااام اللغاااة تطاااورات أدت باااه إلاااى االنقساااام إلاااى فااارعين كبيااارين هماااا
 النظري وعلم اللغة التطبيقي

األول يااادر  اللغاااة مااان جواناااب معتلفاااة عااان طرياااق مجموعاااة مااان العلاااوم أهمهاااا علااام  -
و  علاام األصااوات  علاام الصاار   علاام الداللااة  أمااا علاام اللغااة التطبيقااي يتعااذ ماان النحاا

نتاااائا اللساااانيات واللغاااة النظرياااة وسااايلة لتحدياااد المشاااك ت اللغوياااة ويبحااا  لهاااا عااان 
 .حلول  بالتالي هو يسعى لتحقيق أهدا  نفعية

  يعتبااار علااام اللغاااة قطاااا  جدياااد مااان قطاعاااات علااام اللغاااة الحااادي  ظهااار بعاااد الحااارب
 .عالمية الثانية وأصبإل له مقرراته المتميزة ومؤسساته األمنيةال

  كاااان الغااارض مااان علااام اللغاااة هاااو المسااااعدة فاااي حااال المشاااك ت اللغوياااة مثااال تعااادد
 إل ...اللهجات في المجتمع الواحد والتعطيط اللغوي

  علاام اللغااة راهاان علااى الجمااع بااين ثمااار الفنااون الك ميااة والعلااوم العدياادة  لقولااه مياادان
 -اللغاوي–إل تتقاطع فيه معطيات اللسانيات وعلم النف  اللغوي  وعلام االجتماا  فصي

 .التي تدرت في تعليم المادة اللغوية والحفاظ عليها

من له أن ينال القبول وفي العتام نشكر اهلل تعالى الذي منحنا القدرة على إتمام البح   ون
.واالستحسان
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 : قائمة المصادر •

 .3.  ط31بن منظور لسان العرب  دار صادر  بيروت  لبنان  مجلد ا -3

 1  ساااار الفصاااااحة  تحقيااااق عبااااد المعتااااال الصااااعيدي (هااااا644)اباااان ساااانان العفاااااجي  -0
 .م3591مطبعة علي صبيإل  مصر  القاهرة  

 : قائمة المراجع •

 .  النشر مكتبة نهضة  مصر0إبراهيم أني   األصوات اللغوية  ط-3

  ديااوان المطبوعااات الجامعيااة  الجزائاار  باان 0لسااانيات النشااأة والتطااور  طأحمااد مااؤمن  ال-0
 .م0229عكنون  

لبنااااان   –  دار الغاااارب اسساااا مي  بيااااروت 3ط" مسااااائل فااااي المعجاااام" إبااااراهيم باااان مااااراد -1
 .م3551

  دار توبقاااال للنشااار والتوزياااع  الااادار 3عبااد المجياااد جدفاااة  مااادعل إلاااى الداللااة الحديثاااة  ط-6
 .م0222مغرب  البيضاء  ال

عفيااا  الااادين دميااااطي  مااادعل إلاااى علااام اللغاااة االجتمااااعي  مكتباااة لساااان عرباااي للنشااار و -9
 (.0)التوزيع  طبعة 

 .3402  تاري  النشر  3عبد الرحمان الفوزان النظام الصوتي للغة العربية  ط-4

 .3توزيع  طدار العالمية للنشر والعمر عبد اهلل الصديق  تعليم اللغة لغير الناطقين بها  -1

ن دار النشااار قبااااء للطباعاااة والنشااار 3محماااود فهماااي الحجاااازي  مااادعل إلاااى علااام اللغاااة  ط-2
 .والتوزيع
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مصاااطفى  لفاااان فاااي اللساااانيات العاماااة تاريعهاااا طبيعتهاااا مفاهيمهاااا  دار الكتااااب الجدياااد -5
 .  اسسكندرية  الباب األول0232  3المتحدة  ط

  الناشااار دار 0المفصااال فاااي علاااوم اللغاااة  ط محماااد التاااونجي وراجلاااي األسااامر  المعجااام-32
 .الكتب العلمية

 .ماريوباي  أس  اللغة ترجمة  أحمد معتار عالم الكتب  القاهرة مصر -33

  مكتباااة 0دراساااة عربياااة مؤهلاااة نظرياااا وتطبيقياااا ط) محماااد حسااان جبااال  المعناااى اللغاااوي -30
 .م0225األدب القاهرة  

اللغوياااة فاااي منهاااات اللغاااة فاااي ضاااوء المعاااايير ماااذكرة دراساااة تقويمياااة لمحتاااوة األصاااوات -31
 .الواجب توافرها فيه لشبل عودة عبد اهلل اللحام

مااذكرة شااهادة الماجسااتر  م مااإل الصااوتيات التركيبيااة عنااد اباان الجنااي إعااداد سااميرة باان -36
 .موسى

ماااذكرة تصاااميم وحااادة تعليمياااة قائماااة علاااى برنااااما ماجرومااال وقياااا  أثرهاااا فاااي تحساااي  -39
 .العربية  اعداد رمضان األعوت مهارات اللغة
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 :الملخص

تهااد  هاتااه الدراسااة إلااى " ماادعل إلااى علاام اللغااة لمحمااد علااي العااولي"عنااوان الدراسااة كتاااب 
وأجاااب عنهااا فااي  اسجابااة علااى عاادة مجموعااات ماان األساائلة التااي طرحهااا الكاتااب فااي مقدمتااه

علاام : أوال الجانااب النظاارياللغاة ماان كاا  الجاانبين حياا  اقتضات شاارح وتحلياال : محتاوة كتابااه
االكتساااب ) ع قااة اللغااة بااالمجتمع : الصاار  والنحااو والداللااة إضااافة إلااى الجانااب التطبيقااي

 (.اللغوي والثنائية اللغوية

 اللغااااة –اللغااااة اكتساااااب–طبيعااااة اللغااااة–النظااااام الصااااوتي–اللغااااة: الكلمــــات المفتاحيــــة
 .والمجتمع

Résumé : Titre de l’étude est «introduction à la linguistique » cette 
étude vise pour répondre à plusieurs groupes de questions, que 
lauteuramis en avant dans son introduction, et ya répondu dans le 
contenu de leur livre, décrire sur divers phénomènes linguistique ; 
focus sur le système : Le change, grammaire et sémantique et 
langue et société.  

*Mots Clés : la langue- système audio- nature de la langue- la 
langue et la société.   
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*Abstract : Study title its book entry to linguistics this study 
aims, to answer several groups of questions which submitted by 
the author Mohamed Ali el Khouli whider the author analyzed 
the various linguistic phenomena, the theoretical side included: 
morphology and grammar, and semantics. As for the practical side 
included: the relationship of language to society in general. 

*Key words: the language – nature of the language – audio system 
– language acquisition – the language and society. 
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