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 ليزيَّةجـنواإلة ة بني العربيَّة تقابليَّدراسة لشانيَّالتنغيم وامَلْفصل والطول: 

 

)*(رٌى إبراٍْى انربضً
 

)**(تٌبانثٕا حًَّادٍْثى 
 

 

ْفؿااهثوضّغااًٝ " ِؾىٝسٜااز صضّااجٖن ٔاالْ ثوةرثضااز ثوفٍِٗٝااجس كااٗة ثوضرلٝذٝااز كااٛ ثو ردٝااز ٖثإ: خصصضانًه   ٍَ ، ٖثوطااٗن" ٖثو

ِؾىٝسٜاز كاٛ ثواااٗثٔر ثواٗيٝفٛ داُٝ ثو ردٝااز ٖثإثوذّٝاٗٚ ٖالوضقااجو ٖثالالاضف  كاٛ ثوؾجِااخ ضاضمّجْ ٌاٗثلُ ثالٖصٕاة  

جو ردٝاز  ي ده ثوقجعةر ثألضجش وٍاض ىً ثوىغاز ثوغجِٝاز ضاٗثو  لاجَ ِجلقاج وضمُٜٗ ثوّاٝر ثولٚ ٜػم   ؛ثوؿٗصٝز كٗة ثوضرلٝذٝز

إوااٙ  ٖٖؾااٗالا  ثوضقجدىٝااز وض ىااًٝ ثوىغااجس و ؽجِااخ.ثوىطااجِٝجس  ، ٖٔاالث ٜ ااة دقااي ثوطرٜقااز ثوٍغىااٙ ثوضااٛ صّضٕؾااجِؾىٝسٜازجإد

عجي وىفٍِٗٝجس كٗة  ٌٓ ثوىغَٜٗٗ ثو رح ٖثألؽجِخ ٌُ صّاٝر  د ف ٌج قة   شدرضكقة وٕة  ثوٍذضغٙ ٌُ ٔلْ ثوةرثضز، ث

ْفؿاه ٖثوطاٗن ٌفٌٕٗاجا  شعً ٖقف ،ثوضرلٝذٝز ٍَ دٝاز ثو رلىضاج ثوىغضاُٝ: ؽٍجوٝاز كاٛ  ٖقٍٝاجا  ٌٖٗثلّاجا  عىٙ درثضاز ثوضّغاًٝ ٖثو

ٌغىش عىٙ له ٌُ ذوك دٍّجذػ ٖ ٌغىز صطذٝقٝز ثضضقش ٌُ ٌؿجدر ٌٗعٗقز لاجوقرنَ ثومارًٜ  ٖ ثوػا ر  ٖقةِؾىٝسٜز. ٖثإ

ٖقة الىؿاش ثوةرثضاز كاٛ ثومجصٍاز إواٙ وىضّجضخ ٌع ثوٗثقع ثولٚ ٜ ٝػٓ لىذز ثو ىً.  ثو ردٛ ٌُٖ  ٌغىز ٌؿّٗعز ؽجوس

َ   ثْثضضّضجػ ٌؤد   ٌضٗثكقاز إواٙ فاة  ال داهش دآ كاٛ ثوٍفاجًٔٝ  ز ؽاجوسْ ِؾىٝسٜ از ٖثإكاٛ ثو ردٝ ا زثوفٍِٗٝجس كاٗة ثوضرلٝذٝ ا  

وضةرٜص ثوٍض ىٍُٝ ثو رح ٖثألؽجِخ ٔلْ  ؛ٖثوٍٗثلُ ٖثوقًٝ ثوؾٍجوٝز، ٖٔلث ثوضٗثكي ٜطًٕ كٛ صػمٝه ثألرقٝز ثوٍّجضذز

ثوضػاؾٝع عىاٙ ثوماٗـ كاٛ  لٍاج  ِٕاج صطإً كاٛ .ٌُ الفن صؿًٍٝ درِاجٌؼ ص ىٍٝاٛ ٜرصماس عىاٙ ذثت ثالص فاجة ثواٗثٔر

ٌطاجةه  جعىاٙ  ِٕاٌُ قذه ٖومُ ّٜار إوٕٝج ز عجٌز صػضرت كٕٝج وغضُٝ  ٖ  لغر، ٌطجةه وغٜٗ ص ةٌُ ثوٍطجةه ثوضٛ  ثو ةٜة

  دىغز ٖثفةر. صمضؽ
 

ٍَْفؿه ثوضّغًٝ، ثوفٍِٗٝجس كٗة ثوضرلٝذٝز،: انكهًاث األساسٍت  ثوٗفةثس ثوؿٗصٝز.  ،ثوطٗن ،ثو
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Abstract: This study examines supra-segmental phonemes in Arabic and English 

“intonation, juncture, and length”. It uses a comparative and contrastive approach by 

looking at the structural and functional characteristics of supra-segmental structure 

phenomena. The final product is the “peer”, which is the basic rule to be learnt by a non-

native speaker of English or Arabic alike, which is, indeed, the optimum approach pursued 

in contrastive linguistics, particularly when teaching non-native speakers. The study 

reviewed relevant literature of Arab and non-Arab scholars on the theoretical background of 

supra-segmental phonemes. It then sheds light on intonation, juncture, and length as a 

concept but also as a source of aesthetic values in Arabic and English. Examples have been 

given from authentic sources, such as the Holy Quran and Arabic poetry. Other sources 

were used so that the examples will be commensurate with the reality lived by students. At 

the end, the study found that supra-segmental phonemes in Arabic and English are in 

harmony with each other in concepts and aesthetic values. This will help in creating a solid 

background not only for teaching non-native speakers but also devising an educational 

program based on that harmony. The study will also help in encouraging engagement in a 

number of issues that could show the commonalities between two or more languages having 

been seen before this study as unique linguistic traits of a given language. 
 

Key words: supra-segmental phonemes, intonation, juncture, length, Arabic phonemes, English 
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 انًمذيت
كٛ ٌج  ز إوٙ ثوٗقٗ  عىٙ ؾٗرر ثوٗؾف ثوىطجِٛ واجٔرر  ز ثوضقجدىٝ  صرٌٛ ثوةرثضجس ثوىطجِٝ  

الضضمّجْ ِقجل ثالوضقجو ٖثالالضف  دُٝ ثوىغز ثألي  وغضُٝ ال صّضٍٝجَ إوٙ  ضرر وغٜٗز ٖثفةر؛ ٖؾٗالا 

ؾٝجغز كٛ  ٖ ٖثوىغز ثوغجِٝز، ٖذوك وفضضفجدر ٌّٕج كٛ ٖقع ثومطم ثو فؽٝز و فػ ثقطرثح ٌج، 

 (Lado,1957)رٖدرس الدٖ ذلر ٌّجٔؼ ص ىٍٝٝز ذثس ؽةٖ٘ كٛ ص ىًٝ ثوىغجس ثألؽّذٝز، ٖكٛ ذوك

ي  ٓلضجد  َ ٖصقىٝه ثوغقجكجس ٜطٍٙ ثوضقجده ثوىغٗٚ  ،ٌُ ثوىطجِٝجس ثوضطذٝقٝز صٍجٌجا  ؽةٜةثا  فقفا ٜقة 

ٗ   عُ ثوٍػمفس ثوضٛ ٜٗثؽٕٕج ٌض ىً ثوىغز ثألالر٘. ٖثوغقجكٛ؛ وٝمػفَ  ن ثوىطجِٝجس ثوضقجدىٝز عىٙ ٖص 

  َ ّجْ ثوىغٜٗز، ٌّٖطٜٗجصٕج ثوغقجكٝز إوٙ ثوىغز ٌض ىً ثوىغز ثألؽّذٝز ٍٜٝه إوٙ ِقه عجدثصٓ ٌٖ جركٓ ٖد  

 ثوٕة  ثوضٛ ٜط ٙ إوٙ ثوضٍمُ كٕٝج. 

ٌُ  ِؿجر ثوٍةرضز ثوضقٜٗىٝز  ٖثِضقجدثا  صهٜٝةثا  – ؽةٖثٔجدجورغً ٌُ  –ٔلْ ثورؤٜج  ٖقة القشْ 

عىٕٝج س عىٙ ثوذّٝز ثوططقٝز ال ثوذّٝز ثو ٍٝقز ثوضٛ دّش الفقج؛ كًٍّٕ ٌُ ثِضقة صىمً ثورؤٜج لِٕٗج صرل  

َ   ٌّطىقجا  ٔجة، ٖثٞالر  ٜ  (92-91: 1988)ثومرٌج،ثوضقٜٗىٝز قٗثعةٔج ثوقٗثعة  ٌُ ثعضقجد ٌفجدْ  

ثوضقٜٗىٝز ثوضٛ صقٗي دضقٜٗه ٌ ّٙ ثوؾٍىز ٌُ دّٝضٕج ثو ٍٝقز إوٙ غمىٕج ثومجرؽٛ، قٗثعة عجٌز صّطذي 

َ  ؽٍٝ ٕج عىٙ ثوىغجس  جس ثوٍمضىفزكٛ لرٜقز صطذٝقٕج عىٙ ثوىغ ّٔجت صذجّٜجا  ، إال  

(Wardhaugh,1974). 

 (:Wardhaugh,1974) ّٖٔجت ؾٗرصجَ وىضقىٝه ثوضقجدىٛ لٍج ٜر٘ رِٖجوة ٖثردٖ 

ر ثوٍػجله ثوضٛ ٝعً صفط ،صقٗي عىٙ قٝجي ثوىغُٜٗٝ ٖثوٍةرضُٝ دؾٍع  ككه ثوٍ ىٌٗجس طٕرة لٌٕت:

ثوضٛ ٜىقإج  صقٗي عىٙ ثضضمةثي ثوٍففاجس طٕرة ضؼٍفت:ٔصٗثؽٓ كٛ ص ىً ثوىغز ثألؽّذٝز. 

 ثوٍةرضَٗ وٍ ركز  الطجو ثوٍض ىٍُٝ كٛ يجٔرر ٌج.

رد  عىٙ عً  (James,1971) لجرن ؽٍٝص ذلرٔجالذعز،  ٖقة القٙ ٔلث ثوٍّٕؼ ثِضقجدثس  

  َ ٓ ال صةثاله ثوىغز ثألي ٌع ثوىغز ثوغجِٝز وٝص ثوطذخ ثورةٝص ألالطجو ثوٍض ىٍُٝ، ٖ ِ    غىذٕج، ٌّٖٕج:  

َ  صٗؽة ٌ جٜٝر ٌقةدر وىٍقجر دهالطجو ٌض ىٍٛ ثوىغز ثوغجِٝز ثوضٛ صقؿه دٗثضطز ثوضقىٝه ؤ ذثوضّ ِز، ٖ 

 . ثوضقجدىٛ ال ٜ ٗن عىٕٝج

  ٌ  كٕلث ج ؽةٖ٘ ثوضقىٝه ثوضقجدىٛ دثاله قجعز ثوةرش، كٕٗ ٌقه الف  دُٝ ثوىطجُِٝٝ،ٖ 

َ   (Fisiak,1981) كٝضػٝجت دثاله  ِضجةؼ ثوضقىٝه ثوضقجدىٛ وٝص وٕج كجةةر  ٖ ثضضمةثي ٌذجغر ٜر٘  

قجعز ثوةرش،
 

  َ َ   (Sajavaara,1981ضٝجكجرر ) كٛ فُٝ   وىضقىٝه ثوضقجدىٛ قٍٝز ص ىٍٝٝز  ٜر٘  

صضسثٜة ٌٜٗج د ة ٜٗي كٛ قجعز ثوةرش؛ لِٕٗج صٗؾف دجوضقّٝز ثوٍفٝةر وضقةًٜ ثوٍٗثد ثوىغٜٗز وىٍض ىٍُٝ 

  َ  ٖ  َْ د ٝة دٗثضطز عةد ٌُ ثألكرثد  فة  صطضمةي إوٙ  ثوٍقجدىز دُٝ ثوقٗثعة ثوض ىٍٝٝز كٛ ثوىغضُٝ ٍٜمُ  

 ً ٌٖ ة ثوٍٗثد ثوض ىٍٝٝز ٖثوٍّجٔؼ ٖثوٍضرؽً. ً ٖثوٍض ى  ٝز ص ىًٝ ثوىغز: ثوٍ ى  ىثوٍضكٍُّٝ كٛ عٍ

ٌ  ٖقة ؽر٘ ثوٍّٕؼ ثوىطجِٛ كٛ ثوىطجِٝجس ثوضقجدىٝ  در قة  ز عىٙ إؽرثوثس 

:(185: 1996)دٖغفش،ٔٛ
 

  ٗ ذي وىضّذؤ دجألالطجو ر ٌطثوٗؾف، ٖثالالضٝجر، ٖثوضقجده، ٖٖقع صؿ

ٖكي ٌطضٜٗجس ثوضقىٝه عىٙ قٕج وضقةًٜ ٍِجذػ صطذٝقٝز ومٝفٝز ثوٍقجدىز دُٝ وغضُٝ ٗٗدجس، ٖض  ٖ ثوؿ

َ  ( Lado, 1957)ثوىطجِٛ ثوٍمضىفز، ك ىٙ ضذٝه ثوٍغجن ٜر٘ رٖدرس الدٖ  ثوٕة  ٌُ ثوضقىٝه   

ثقضرؿ الطٗثس عفط وٕلث  قةٖثوضقجدىٛ ثوؿٗصٛ ٔٗ صطؾٝه ثوٗفةثس ثوؿٗصٝز ثوؿ ذز عىٙ ثوٍض ىً، 

ٖؾف ثوضقجدفس ، ٌٖقجدىز ثوّاجٌُٝ ثوؿٗصُٝٝ، ٖؾٗصُٝٝ ثوضقىٝه، ٖٔٛ:ثوضقىٝه ثوىغٗٚ وّاجٌُٝ

 ً.ثوضٛ صٍغه ٌػمفس كٛ ثوض ى  

ٌُٖ ّٔج كئَ ٔلْ ثوةرثضز صط ٙ ؽجٔةر دجالعضٍجد عىٙ ثورؤ٘ ثوطجدقز وىٍّٕؼ ثوىطجِٛ 

ثالالضف  دُٝ ثوىغز ثو ردٝز ٖثوىغز ثإِؾىٝسٜز كٛ يٗثٔر ثوضقجدىٛ إوٙ ثومػف عُ ٌٗثلُ ثالوضقجو ٖ

 ؾٗصٝز عفط ٔٛ: ثوضّغًٝ ٖثوٍفؿه ٖثوطٗن. 
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 َجهٍزٌتاإلٔانفًٍَٕاث فٕق انخركٍبٍت بٍٍ انؼربٍت 
  َ : ثوةالوز، ٖثألؾٗثس ثوىغٜٗز ٖثٞالرثألٖن: ثوػمه،  ثوّؽ ثوىغٗٚ ٔٗ عٍىز وٕج ٖؽٕجَ: إ

ثس ثألٖوٙ ثوضٛ صػمىٓ، ٖلجصخ ذوك ثوّؽ ثوىغٗٚ ٔٗ ثوٍ جوؼ ثولٚ ٌ ةَ ٔلْ ثو ٍىز، لِٕٗج ثوٗفة

؛ ز ثوضٛ صمٍُ كٕٝج ثوضّجغً ثوفكش، ٖثالِ مجش ثوةالوٛ ثوفجرْز ٖثوةالوٝ  ي وّؿٓ ثوٍ جوؾز ثوؿٗصٝ  ٜقق  

 . وٝؾ ىٓ ِؿج ٌضٍجضمج دّٜٝٗج ٖٖيٝفٝج

ثومجصخ ثوٍفٌـ ثوؿٗصٝز كٝٓ  ٖو ه ثوفٍِٗٝجس كٗة ثوضرلٝذٝز صٍغه ذوك ثوقجوخ ثولٚ ٜؿخ   

، ٖقة صّجٖن ثوىغَٜٗٗ (92: 1973)ٌجرٜٗ، ثإقجكٝز ثوضٛ صؤعر كٛ ثألؾٗثس ثومفٌٝز  ٖ ٌؾٍٗعجصٕج

  َ ثوؿٗس نوز ثوىفظ  ثو رح ثوقةٌجو ٔلث ثوٍؿطىـ عىٙ غمه إغجرثس عجدرر، كٕلث ثوؾجفظ ٜقٗن: " إ

 إال دجوضقطٝع ٖثوضهوٝف" ثوقرٖ  لفٌجا  ٖثوؾٗٔر ثولٚ ٜقٗي دٓ ثوضقطٝع، ٖدٓ ٜٗؽة ثوضهوٝف، ٖوُ صمَٗ

َ  (70: 1، 1969ثوؾجفظ،) ثوؿٗس ٌج ٔٗ إال ثوؾجِخ ثوًٍٕ كٛ  ، ٖو ه ٔلْ ثو ذجرر صػٝر إوٙ  

  َ ( إوٙ ٌؾٍٗعز ٌُ ثألؾٗثس ثوٍضذجّٜز كٛ segmentation  دجوضقطٝع )ثوؿٗس ٜؾس   ثوىغز، ٖ 

 . ٌٖكٍِٗجا  غٜٗز ثوٍمضٍىز غمفا ثوٍمرػ ٖثوؿفجس، ؽجوس كٛ ِاجي ؾٗصٛ ٜؤوف ثوّؿٗؼ ثوى

فُٝ  ٜ ذر دقىٝه ٌُ ثوضٗضع عُ لفي ثوؾجفظ ثوطجدي (Mario Pei)ٖو ه لفي ٌجرٜٗ دجٚ  

َ  قجن ٗ   : " إ ( speech segmentsَ ٌج ٜطٍٙ دؾسٜتجس ثومفي )ثألؾٗثس ثوؿجٌضز ٖثوؿجةضز صم

(، ٖٔلث ٌج ؽ ىٕج segmental phonemesٕج كٍِٗٝجس ؽسةٝز  ٖ صرلٝذٝز )ٖوٕلث صٗؾف دهِ  

 . (92: 1973)ٌجرٜٗ،( "segmental phonemesٕج كٍِٗٝجس صرلٝذٝز )صٗؾف دهِ  

 ) ٍؿطىـ ثألٖن:ودٍؿطىقُٝ: ث ثوفٍِٗٝجس كٗة ثوضرلٝذٝزعُ  ثوغردَٝٗر ثوىطجَِٝٗ ٖعذ   

prosody :ِٖٛثوٍؿطىـ ثوغج ،) 

(supra-segmental feature ،)ًٖعىٙ ثورغ   َ ٜ ذرثَ عُ ٖؾف  ٔلُٜ ثوٍؿطىقُٝ ٌُ  

  َ  ومه ٌٍّٕج ٌرؽ ٝز الجؾز دٓ.  يجٔرر وغٜٗز ٖثفةر ٔٛ ثألؾٗثس ثومفٌٝز الجرػ دّٝز ثوىغز، إال  

َ   (Crystal,2008) دٜفٝة لرٜطضجن دُٝ كقة   (  ثضض ٍه ٌقجدف prosodyٌؿطىـ )  

َ  supra-segmental featureوىٍؿطىـ ) طىـ  ٖن وغٗٚ ثضض ٍه ٔلث ثوٍؿ (Firth)كٝرط (، ٖ 

َ   (Firth)ر كٝرطقر   إذكٛ ِارٜضٓ عُ ثوطٝجة ثوىغٗٚ،  َْ  درثضز ثوؿٗس ثوىغٗٚ ال دة     صمَٗ   

درثضز صهالل د ُٝ ثالعضذجر ثو فقجس ثوطٝجقٝز )ثو فقجس ٖثوٍضغٝرثس ثوؿٗصٝز( دؿفضٕج ٖفةثس 

 ٌّ سوز.

   َ ٖ  supra-segmental feature)ٌؿطىـ  كٛ فُٝ   ٜز كٛ ثوٍةرضز ثوذّٝٗ ةَ ؽ  ( 

( ثولٚ behaviorismدجوٍّٕؼ ثوطىٗلٛ ) (Bloomfield) ثألٌرٜمٝز، ٌٖرد ذوك صهعر دىٌٗفٝىة

  َ ٕج قٍز ثو ٍىٝجس ثوقٜٝٗز ثالؽضٍجعٝز، ده ٔٛ   ثوىغز دهِ  ومه ٌغٝر ثضضؾجدز، ٖوٕلث عر   ٜر٘  

،(252: 1999ثوػجٜخ،) ثوٍطؤٖوز عُ صّاًٝ ثوٍؾضٍع ثإِطجِٛ
 

د ة  ر صضقٖدّجو عىٙ ٔلث ثوضهع  

هصٙ عّٓ ثالضضؾجدجس، كجضض ٍجن ثوٗقف كٛ صرلٝخ ض  صوّٗع ثوٍغٝر ثولٚ  ثواٗثٔر ثوىغٜٗز ثوؿٗصٝز ٖكقجا 

  ٖ ثوضّغًٝ كٛ  ضىٗح ٌج ٜمَٗ ِضٝؾز ثضضؾجدز وىٍغٝر ثوطىٗلٛ ثولٚ  فةعٕج. 

ْفؿه ٖثوطٗندضقىٝه "  ثوةرثضزقٗي ضضٖ ٍَ "  ثوضّغًٝ ٖثو
(i)

 : 

 

 :تفً انؼربٍت ٔاإلَجهٍزٌ انخُغٍى

 انخُغٍى فً انؼربٍت:  -

  َ ـ  إ ٚ   ثوضّغًٝ ٌؿطى : " ٍٖٜمُ دقٗوٓ" ٌٗضٝقٙ ثومفي "  دـعّة إدرثًٔٝ  ِٝص ع ر    وغٗ

 َْ ج ، (175: 1984)إدرثًٔٝ  ِٝص، ِطٍٛ ِاجي صٗثوٛ درؽجس ثوؿٗس دجوّغٍز ثوٍٗضٝقٝز     ٌ صٍجي  

(، 226: 2000صٍجي فطجَ، ٝجة")قجن دٓ ثوؾٍىز كٛ ثوط" ثإلجر ثوؿٗصٛ ثولٚ ص   كر ٘  ِ ٓ:  فطجَ

 198: 2002)صٍجي فطجَ،ٖقجن عّٓ كٛ ٌٗقع نالر: " ثرصفجع ثوؿٗس ٖثِمفجقٓ  عّجو ثومفي " 

 . (488-486: 2000لٍجن دػر، ٖ

ٍج ِقف فٝجن صىٍٝقجس وىضّغًٝ، ٖإِ   ؾرٜقجا  وً ِؾة عّة ثوىغُٜٗٝ ثو رح ثوقةٌجو ٌفٌٕٗجا ٖ

ٌ جوؾز ضٝذٜٗٓ وٍٗقٗع صقٜٗز ثوؿٗس ثوٍؾٕٗر ٖإق جكٓ س ٔلْ ثوضىٍٝقج ثوضّغًٝ، ٌُٖ عُ ص ذ ر
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  َ ٗ   كٛ ثوٍٍٕٗش كٛ دجح ثوّةدز فٍّٝج قجن: " ثعىً   َْ  ثوٍّةٖح ٌةع غتش  ٖومّٓ ٌضفؾع عىٝٓ، كئ

َ   ؛ وققش كٛ نالر ثالضً ثألوف ٌج  ٖللوك(، 321 :1، 2005)ضٝذٜٗٓ،كٕٝج " ٌخرًٌَٕثوّةدز لهًِٕ  أل

َ  قر   فُٝثدُ ٜ ٝع  ِؾةْ عّة رفغ انظٕث ٕج صفؾع ٖفسَ ٖٜرثد ألِ   ؛) ٌج، ٖث( ٌمضؿز دجوّةدز ر  

 (.13: 1999)ثدُ ٜ ٝع، . . . ؽٍٝع ٔيذِ إلسًاع

ثوقةٌجو  غجرٖث  َ  فُٝ ر ٘   رٌكجَ عذة ثوضٗثحٌٖج ٜؤلة ٌج ذٔذّج إوٝٓ ضجدقجا ٌج ذٔخ إوٝٓ 

عّة د كًٕ ثإغجرر إوٙ د ف نعجرْ كٛ ّج ال ِ ةي إوٙ د ف نعجر ثوضّغًٝ، ٖوً ٜ ركٗث لّٕٓ، غٝر  ِ  

 .(106: 1985)رٌكجَ عذة ثوضٗثح،  .ثومفي وىةالوز عىٙ ثوٍ جِٛ ثوٍمضىفز

  ٍ َ   - ٜكجا  –ذوك ج ٜ كة ٌٖ صق ٝة يجٔرر ثوضّغًٝ "  ٌر ٜمجد   ٌج قجوٓ  فٍة ٌمضجر عٍر كٛ  

ثو ردٝز قجٌش عىٙ ثالضذجر ٌش فضٙ ثَٞ وةرثضز ثوضّغًٝ كٛ ٜمَٗ ٌطضقٝف، ٖله ثوٍقجٖالس ثوضٛ قة  

ٌطضٗ٘ ٌ ُٝ ٌُ ثوّطي، ٖعىٙ ثالضذجر ِغٍجس ثوؿٗس دجوّطذز وفرد ٌ ُٝ دثاله ٔلث ثوٍطضٗ٘. 

 فٍة ٌمضجر عٍر، ٖومُ ثوضّٗع دُٝ ثألكرثد كٛ ٔلْ ثوّجفٝز ٜقٗن دُٝ ثوذجفظ ٖدُٝ ص ًٍٝ ثوّضجةؼ " )

1976 :315). 

ٓ فقٗث عىٙ  ِ  ًٕ ثص  ٌجٔٝز ثوضّغًٝ  ِ   ٖٜضكـ ٌُ ثو رـ ثوٍٗؽس ألقٗثن ثوىغُٜٗٝ ثو رح كٛ

َة كٛ ثوّاجي  عّجو ثومفي كٛ ثالضف  كٛ درؽجس ثوؿٗس دُٝ ثالرصفجع ٖثالِمفجـ ؽ   ٖ  ٓ ِ ٖ ،

 ثوؿٗصٛ وىغز ثو ردٝز ومّٓ وً ٜؤلر وٓ ِاجي ؽجٌع ٌجِع ٜكً  غمجوٓ ٖٖيجةفٓ لجكز.

ٖثوّغٍز  ،وّغٍز ثو جدٜزٖصطًٕ كٛ يجٔرر ثوضّغًٝ عجٌز ِغٍجس صقطً إوٙ  ِٗثع، ِقٗ: ث

عفٖر عىٙ  ِٕج صمضىف ٌُ ِجفٝز  –كٛ ِٕجٜز ثوؾٍىز  –ٖثوّغٍز ثوٗثلتز  ،ٖثوّغٍز ثو جوٝز ؽةث ،ثو جوٝز

عذجصٕج ٖصقٗوٕج، كغذجصٕج ٜؾ ىٕج ٌطضٜٗز، ٖؾ ٗدٔج ٜؾ ىٕج ؾجعةر، ٖٔذٗلٕج ٜؾ ىٕج ٔجدطز، 

ةر، ٖصقٗوٕج دجصؾجُٔٝ إوٙ  ضفه عً إوٙ ٖصغٝرٔج دجصؾجُٔٝ إوٙ  عىٙ عً إوٙ  ضفه ٜؾ ىٕج ٔجدطز ؾجع

 . (193: 1976 فٍة ٌمضجر عٍر،  عىٙ ٜؾ ىٕج ٔجدطز ؾجعةر )

 

 ألساو انخُغٍى فً انؼربٍت:

: 2002)صٍجي فطجي،عفعز  قطجي إوٙ غمه ثوّغٍزفطخ ثألٍِجل ثوضّغٍٝٝز كٛ ثو ردٝز صقطً ٖ

 :(140: 1993ثو جِٛ، ٖ 90: 2001ٖثوقكٍجِٛ، 199

ٖٜرٌس وٓ  ،ٖٔٗ ثولٚ ٜضؿف دجوٕذٗل كٛ ِٕجٜضٓ(: Falling toneصّغًٝ ٔجدم ) :انمسى األٔل

 ٌّٖٕج:كٛ ثو ردٝز ٌٗثلُ ٌض ةدر،  ٖوٓ .((

ٖ عذة 156: 1، 2004)ثوؾٗؽرٚ،ثومذرٜز: ٖٔٛ ثوؾٍىز ثوضٛ صقضٍه ثوؿةة  ٖ ثوملح زثوؾٍى أٔالً:

جوز إوٙ قط ٝز ثوقةٖط ز ٌٝ  ، ٖٔلْ ثوؾٍه غجوذج ٌج صمَٗ ِغٍضٕج ثو جٌ(167: 1، 1996ثورفٍُ،

ٖقة صقةط ثوطٍرقّةٚ عُ ذوك كقجن: " ٌغجن ذوك:  )ٌج قىش(... ٖإذث ٖؾرثٌز صقرٜر ثألفةثط، 

 . ٌُٖ  ٌغىز ذوك قٗوّج: ٌقٍٗد كٛ ثوذٝش( 567الفف ثوؿٗس ٜ ىً  ِٕج الذرٜز ")غجًِ ثوقٍة،

ضؾجٔااه ٖثوضققٝاار ٖثوضرؽااٛ  ضااىٗح ثالضااضفٕجي ثوذفغااٛ عّااةٌج ٜماارػ إوااٙ ٌ ااجِٛ ثوضٍّااٛ ٖثو ثاٍَصصا:

ااافََ جوَ (2014ثوغٗثدٝاااز،) ٖثوض ؾاااخ ٖثوطىاااخ ُْ غ  ااا  ٌ  ﴾، ٌٖاااُ  ٌغىاااز ذواااك قٗوااآ ص اااجوٙ: ِكََٕاااْه وََّاااج 

( 83ثألعاارث ،)
 

ُ   –ّٔااج  –كجوقااجن  َْ  ٍااج ال ٜااةرت، كمااجَ وسثٌااجا و صٍاا صمااَٗ ثوّغٍااز فسّٜااز ٔجدطااز؛   

 كجوطىخ عجدر ٌج ٜمَٗ دضّغًٝ ٔجدم ٌض جلف.

ٍه ثوضجٌز ثوىفظ ٖثوٍ ّٙ، كجوّغٍز ثوٕجدطز صةن عىٙ ثِضٕجو ثومفي ٖصٍجٌٓ، لقٗوّج: ِٕجٜز ثوؾ ثانثا:

 . ثو رح  قر٘ ثوّجش وىكٝف

َ  دفغٝز  رابؼا:  ضىٗح ثالضضفٕجي ثوققٝقٛ دجوارٖ ، ٖٜقؿة دلوك عةي الرٖػ ثالضضفٕجي إوٙ ٌ ج

وقة ؽجو ثوذجرفز. ٖقة  -ٌغف –كضمَٗ ثإؽجدز ؟ ٌضٙ ؽجو زٜةلجوةٔػز ٖثوض جوٛ... لقٗوّج: 

َ  ثوػمه ثألٖن ٔٗ ثوٍطض ٍه كٛ ثإعذجس، ٖثوّفٛ،  صقة ط عُ ذوك صٍجي فطجَ، كقجن:" ٌٖع  

ٖثوػرل، ٖثوةعجو، ٖؽٍٝع ثوؾٍه، فضٙ  ِٓ  ٜػجرت ثوغجِٛ كٛ ٌؾجوٓ ٖٔٗ ثالضضفٕجي ٖثو رـ، 

(30)عٍجٜرر،  ٔه ٖثوٍٕسر(")كٝػٍه ثالضضفٕجي دجوارٖ  ِٖقٗٔج دَٖ ثألدثصُٝ 
.
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ثوؾٍه ثوػرلٝز، كجوضّغًٝ ٔٗ ٌُ  ًٔ ثوقرثةُ وىضفرٜي دُٝ  ضىٗح ثوػرل ٖ ضىٗح  خايسا:

ثالضضفٕجي، كهضىٗح ثوػرل ٜضمَٗ ٌُ عفعز عّجؾر ٌمضٗدز: ثألدثو ٖك ه ثوػرل ٖؽٗثدٓ، ٌُٖ 

عّؿرُٜ ٌّطٗقُٝ: ثألٖن: ثألدثر ٖك ه ثوػرل )ٌُ ٜسرع( ٖثوغجِٛ: ؽٗثح ثوػرل )ٜقؿة(. 

ٜسرعٌُ  :عىٙ ثوّقٗ ثٞصٛ: –ٔجدطز  –ٔلُٜ ثو ّؿرُٜ دّغٍز وطٝفز ٖثققز  ٖٜفؿه دُٝ

 صقٍه ِغٍز ٖثفةر كٛ ثوّٕجٜز كقم.  . كٛ فُٝ  َ ؽٍىز ثالضضفٕجي ٌُ ٜسرع؟ٜقؿة

: ٖٔٗ ثولٚ ٜضؿف دجوؿ ٗد كٛ ِٕجٜضٓ، ٖٜرٌس وٓ )(Rising tone صّغًٝ ؾجعة) انمسى انثاًَ:

، كٝقٗن: " ِر٘ (ٔه ٖثوٍٕسر)ثوؿجعة كٛ ثو ردٝز دجالضضفٕجي دـ  ، ٖقة قؿر صٍجي فطجَ ثوضّغًٝ(

 (.160، 1997ثوػمه ثوغجِٛ قجؾرثا عىٙ ثالضضفٕجي دجألدثصُٝ كقم ")ثوط رثَ،

َ  قَْؿَر ثوضّغًٝ ثوؿجعة عىٙ ثالضضفٕجي دـ   ثوٍٕسر ٖٔه(  ٌر  كٝٓ ِار؛ ألِ ٓ )ٖٜر٘ ثوذجفظ  

َْ صؿ ة ثوّغٍز ثألالٝرر كٛ ؽٍىز ثالضضفٕجي دجوارٖ  عّة إرثدر ثوض ذٝر عُ ٌ جَ  ٌُ ثوٍٍمُ  

َ   ضىٗح ثوّةثو ٌقلٖ  ثألدثر  إقجكٝز، لجوةٔػز ٖثوض جوٛ ٖثوضمؿٝؽ ٖثوض ؾخ، عفٖر عىٙ  

ٌقٍة( ) فٝجِجا ٜفكٛ إوٙ ثإؽجدز دّ ً ٖال لجالضضفٕجي دـ )ثوٍٕسر ٖٔه(، ِقٗ: ٌّجدثر غمؽ دقٗوٓ 

 ِ ً(.)ٖإؽجدضٓ دـ 

 :وضطذٝقٝز عىٌُٖٝٓ ثألٌغىز ث

 ؟   ضىٗح ثالضضفٕجي ثولٚ ٜطضٗؽخ ثوؾٗثح دّ ً  ٖ ال، ٌغه: ٌقٍٗد  كٛ ثوذٝش أٔال:

 ضىٗح ثالضضفٕجي ثوذفغٛ عّةٌج ٜمرػ إوٙ ٌ جِٛ ثالضضذ جد ٖثالكضمجر ٖثألٌر ٖثوضقلٜر  ثاٍَا:

ضهصٙ وٓ ذوك إال ٌُ ٖثوضمؿٝؽ، كٕلْ ثوٍ جِٛ ٜقضجػ كٕٝج ثوٍضمىً إوٙ إيٕجر ثوغقز ٖثالضض فو، ٖال ٜ

ََ  الفن ثوضّغًٝ ثوؿجعة، ٌُٖ  ٌغىز ذوك ٗ  ٍ ْطى   ٌ  ًْ ِْض  كجالضضفٕجي (، 14)ٔٗد،﴾  قٗوٓ ص جوٙ: ِكََْٕه  َ

وضةعٗ ثوطجٌع دؿٗس ٌٍطٗل إوٙ  ؛ؽجو وٍ ّٙ ثألٌر، ّٖٔج ٖؽخ  َ صمَٗ ِغٍز ثوطؤثن ؾجعةر

 ثوضطىًٝ دهٌر هللا. 

قرٖ  ثوّةثو ٖثالضضفٕجي ٖثالضً ل ،ثومفٌٝز ثوٍقلٖكزثوؾٍه ثوضٛ صضكٍُ د ف ثو ّجؾر  ثانثا:

ٌّجدثصٓ دقل  ، ٌُٖ ثوٍٍمُ ٌّجدثر غمؽ ثضٍٓ ٌقٍة دقٗوّج: " ٜج ٌقٍة "كٝطضطجع ثوٍّ ٗس، 

، كٝمَٗ ثوضّغًٝ  ، كّقٗن: ٌقٍجدثوٍفكٛ إوٙ ثوضطٜٗه فر  ثوّةثو ٖص ٜٗف ثوٍقلٖ  دجوضّغًٝ

 ثوّجصؼ ٌُ ثوٍة قجي ٌقجي  دثر ثوّةثو. 

 : (181، 1،ػ1997ثوٍذرد،) عٍرٖ دُ  دٛ ردٝ زٖللوك ثوٍقلٖ  كٛ قٗن 

  ً   ثح  رَ ٖثوقؿٙ ٖثوض   ؾٗي  عةد ثوّ    ث را ْٕ : دَ ؟ قىش    ٗث: صقذٕججو  قَ ع

 ثوٍٕسر  ٖ ٔه("  غّش عُ  دثر ثالضضفٕجي) كٛ قٗوٓ " صقذٕجثوؿجعةر كجوّغٍز ثوٍٗضٝقٝز 

 . (227: 2000،)صٍجي

ثوؿفز، كقة ٖرد عّة ضٝذٜٗٓ " ضٝر عىٝٓ وٝه "  ٚ: ضٝر عىٝٓ وٝه ٌُٖ ذوك  ٜكج فل   

ٖقجن ثدُ ؽّٛ عُ  .(220: 1، 2005)ضٝذٜٗٓ، ثوٍضمىً ثوٝجو، كقجٌش ثوٍةر ٌقجي ثوؿفز لٜٗه، ٖقة ٌة  

َ  ٔلث إٍِج فلكش كٝٓ ثوؿفز وٍج دن  ٌُ ثوقجن عىٙ ٌٗق ٕج, ٖذوك  ِك صقص ثوػجٔة ِفطٓ: "  ٖله

")ثدُ  ٌُ ثوضطٜٗـ ٖثوضطرٜـ ٖثوضفمًٝ ٖثوض اًٝ ٌج ٜقٗي ٌقجي قٗوٓ: لٜٗه لوككٛ لفي ثوقجةه و

 .(372: 2ؽّٛ،

:  ضىٗح ثوّةثو: كٕٗ غجوذج ٌج ٜضؿةر ثوؾٍىز، ٖولوك ٜمضطخ قةرر ص ذٝرٜز صضػمه ٌُ ثوّغٍٝز رابؼا

وىّةثو ؾجعةر  ٖثوػةر ٖثوطٗن ٖثوقةر ثوٍقٍىز دجوطجقز ثوػ ٗرٜز ٖثالِف جوٝز، ٖٔلْ ثوّغٍٝز ثوض ذٝرٜز

ً  ثو ل ٚ  ِعىٙ عمص ثوّغٍٝز ثوض ذٝرٜز وىؾٍىز ثوضٛ صىٕٝج، كفٛ قٗوٓ ص جوٙ َٜج  َٜ َٕج ثوّ جش  ثْعذ ة ٖث َرد م 

﴾ ََ ًْ صَض قٗ  ًْ وََ ى م  ُْ قَْذى م   ٌ  َُ ٜ ثو ل  َٖ  ًْ (21،)ثوذقرراَلىَقَم 
 

  . ِؾة ثوضّغًٝ عىٙ ثوّقٗ ثٞصٛ: ٜج  ٜٕج ثوّجش

فٝظ ال  ٖٔٗ ثولٚ ٜضؿف دغذجس ثوّغٍز كٛ ثوّٕجٜز: (Level tone)صّغًٝ ٌططـ  نث:انمسى انثا

ٖقة فة د صٍجي فطجي ٌٗلُ ٔلث ثوّٗع، كقجن: " ٖإذث ٖقف (، ٖٜرٌس وٓ ) ،صمَٗ ؾجعةر ٖال ٔجدطز

عً لرؿ ٌغجالا عىٙ ، (230: 2000ثوٍضمىً قذه صٍجي ثوٍ ّٙ ٖقف عىٙ ِغٍز ٌططقز ")صٍجي فطجَ،

كَئ َذث دَر َة ثْوذََؿر   ِ" ٌُٖ  ٌغىز ذوك ثوٗقف عّة له كجؾىز ٌمضٗدز كٛ ثٜٞجس ثٞصٝز: ذوك كقجن:
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فَر  ﴾ ٍَ َُ ثْو ْٜ ت ل   َ ٌَ ْٗ َٜ  َ َِْطج ن  ثْإ  ر  َٜقٗ  ٍَ ثْوقَ َٖ ص   ٍْ َع ثوػ   ٍ ؽ  َٖ ر   ٍَ اَلَطَف ثْوقَ (7)ثوقٝجٌز،َٖ
 

كجوٗقف عىٙ ثوذؿر 

ّٙ وً ٜضً؛ كضاه ِغٍز ثومفي ٌططقز دَٖ ؾ ٗد  ٖ ٔذٗل ٖثوقٍر  ٖالا، ٖثوقٍر عجِٝجا، ٖقف عىٙ ٌ 

 (.230: 2000" )صٍجي فطجَ،

األٔنى: ُ: ٌُٝ ثوٗؾف ثوطجدي ألقطجي ثألٍِجل ثوضّغٍٝٝز كٛ ثو ردٝز ٖيٝفضُٝ  ضجضٝض ِٖىقظ

صضؾىٙ دذٝجَ ثلضٍجن ثوؾٍه ٌُ عةٌٓ. :ٔظٍفت َحٌٕت
 

؛ كجالضف  ٔانثاٍَت: ٔظٍفت دالنٍت سٍالٍت

الالضف  ثوٍٗثقف ثالؽضٍجعٝز ٌُ ص ؾخ ٖدعجو ٖدٔػز ٖغكخ، كجوضّغًٝ ٜقٗي  َٗ ٖكقجا ثوّغٍجس ٜم

 دهدثو ثوٍ جِٛ ثوطجدقز دٍطجعةر ثوطٝجة ثو جي ثوٍض ىي دجوارٖ  ٖثوٍّجضذجس ثوضٛ ٜىقٙ كٕٝج 

 .(85ثوّؾجر، ٖ 540 -539: 2000)لٍجن دػر،ثومفي

  الر٘، ٖٔٛ: ٖصّةرػ صقش ٔجصُٝ ثوٗيٝفضُٝ ثألضجضٝضُٝ ٖيجةف كرعٝز

، كجوؾٍه (544-540: 2000لٍجن دػر،)أٔال: انخفرٌك بٍٍ انجًم اإلَشائٍت ٔانجًم انخبرٌت

جوز إوٙ قط ٝز ثوقةٖط كٛ صقرٜر ثألفةثط، كٕٛ صضكٍُ ٌؤلةثس ثومذرٜز صمَٗ ِذرصٕج ثو جٌز ٌٝ  

" ٖثومذر ثوطىذٛ:  ً  ضٍٝع عىٝ صطجًٔ كٛ ص سٜس ٖقٗع ثوقةط وىطجٌع لقٗوّج كٛ ثومذر ثالدضةثةٛ: " هللا  

  َ َ  ( 195: 2)ثوقسّٖٜٛ،عىًٝ " ٖثومذر ثإِمجرٚ: إَ هللا وطٍٝع عىًٝ ". هللا ضٍٝع   " إ  كٛ فُٝ  

  َ ٖفٍىٓ  ،ثوٍقؿٗد ٌّٕج ثوضهعٝر كٛ ثوطجٌع ثوؾٍه ثإِػجةٝز صضٍٝس دّذرر ؾٗصٝز صٍٝه إوٙ ثوضىطف؛ أل

، لٍج كٛ قٗن  دٛ (198: 2002)صٍجي فطجَ، ٖصّفٝل ثوقةط ثوٍطىٗح ٖثالضضؾجدز وٓ ،ضسثيوعىٙ ثال

(:191: 1، 2004)ثوقٍٗٚ،ثوطٝخ ثوٍضّذٛ
 
 

ٍَ جا  ال  ٖال  دٝش  عىٙ ٌج كجَس َفطَرثَِج    غَرة خ  إوٙ ٌج وً َٜف ْش لَ

كٛ دالالس ثوضرثلٝخ ٖثوؾٍه، إذ ٜغٝر ثوؾٍىز  ً  مَ كجوضّغًٝ فَ  ثاٍَا: انخفرٌك بٍٍ انخراكٍب انُحٌٕت،

: 1985)ثدُ ٔػجي،كـ )ٌج( كٛ ثو ردٝز صقضٍه  لغر ٌُ ٖؽٓ ،نالر ٌُٖ دجح إوٙ دجحٌُ صرلٝخ إوٙ 

د ٔلْ ثوٗؽْٗ، ٖوضٗقٝـ ذوك ِطٗة ٔلث ، ٖثوضّغًٝ ٔٗ ثولٚ ٜقة  (217: 1، 2000ثألزٔرٚ،ٖ 390

، كجوضّغًٝ كٛ ثومفي ٜقٗي دٗيٝفز ثوضرقًٝ كٛ ثوٍغجن ٌّسٖعز ٌُ ثو فٌجس ثإعرثدٝز ٖعفٌجس ثوضرقًٝ

  جدز غٝر  َ ثوضّغًٝ  ٖقـ ٌُ ثوضرقًٝ كٛ ثوةالوز عىٙ ثوٍ ّٙ ثوٗيٝفٛ وىؾٍىز.ثومض

 ٌج ثوّجكٝز  وٌج  ؽٍه ثوطٍج  / زٌج ثالضضفٕجٌٝ  ٌج  ؽٍه ثوطٍجو /ٌج ثوض ؾذٝز  ٌج  ؽٍه ثوطٍجو

ٝص كىىضّغًٝ ٖيٝفز ثِف جوٝز ص ذٝرٜز، ص ذر عُ ثألفجض -االَفؼال ٔانخؼبٍر  -ثانثا: ٔظٍفت بالغٍت 

: 2001ثألضىٗدٝز)صٍجي فطجَ،جألٔةث  دٖثالِف جالس ثوضٛ صمٍُ كٛ ِفص ثوٍضمىً، ٖٔلث ٌج ٜطٍٙ 

198)،
 

 ٌُٖ ثألٌغىز عىٙ ذوك قٗوّج: 

 غمؽ ٜمج    ثوٍٗس    غمؽ ٜمذر       ثوٍٗس 

َ   رابؼا: االلخظاد انهغٕي:  ٝىؾه ثوضّغًٝ كٛ د ف ثوؾٍه ٜٗثزٚ ٌُ فٝظ ثوةالوز عذجرثس دهلٍىٕج، ك إ

َ  ثوٍضمىً إوٙ فل  د ف ثو ّجؾر  ثاللضٍجن ثوّقٗٚ قة ٜؤدٚ إوٙ كطجد ثوضرلٝخ؛ أل

َ  (2014ٖثوغٗثدٝز ، 82: 2007دىقٗس، ٖ 341، رٖدرس دٚ دٗؽرثِةٖثوٗقٗؿ) ثوضّغًٝ  ، ٖولوك كئ

 " ٜقٗي ٌقجي  دثر ثالضضفٕجي كٛ ثوؾٍىز " ٔه  ِش ٌطجكر ؟ ".  كٛ ؽٍىز "  ِش ٌطجكر  

َ   :-َسج انكالو ٔحُظًٍّ  -اء انهغٕي  خايسا: األد ِطي ثوؾٍىز كٛ ثوىغز فطخ ِاً ثألدثو كٕٝج إ

دٍِٖج صّغًٝ ٜمرػ ثومفي ٌُ ثوذٝجَ ٖثوقٗر إوٙ ثوغظ ٖثورلجلز، كّللر قٗن ثوّقجر " ثولٚ ٜطٝر 

َ  (185: 1993)ثوسٌمػرٚ،  كٝغكخ زٜة ثولدجح "  –ٔلث لفي غظ رلٝك  ، كٝذةٖ وىٗٔىز ثألٖوٙ  

كهفةط عُ ِطقٓ ضمّجس  ،ٖومُ ٔلث ثوقمً ٜسٖن وٗ  فمً ثوٍضمىً صّغٍٝٓ –لٝخ غٝر ضىًٝ صر

 . ثولدجح   كٝغكخ زٜة ِٖغٍجس عىٙ ثوّقٗ ثٞصٛ: ثولٚ ٜطٝر
 

 انخُغٍى فً اإلَجهٍزٌت:  -

عذجرر عُ صضجدع ثوّغٍجس  :(Mario Pei) ( لٍج ٜر٘ ٌجرٜٗ دجIntonationٚثوضّغًٝ )

عفٖر  ٖٔٗ ٜ ُٝ عىٙ صٍٝٝس  ؾٗثس ثألغمجؼ عجس كٛ فةط لفٌٛ ٌ ُٝ،ثوٍٗضٝقٝز  ٖ ثإٜقج

(92: 1973)ٌجرٜٗ،لر دقجَِٗ ؾجري ٜقةد نوٝز ثوّطي ؤٓ ال ٜعىٙ  ِ  
.
  



 

 ثوردكٛ ٖٔٝغً ثوغٗثٜذز رًٜ... ثوضّغًٝ ٖثوٍَْفؿه ٖثوطٗن  32

 

 ، ٖٜ ركٓ رٖدّس(151،)درصٝهٖ ٌج درصٝه ٌجوذرػ كٝر٘  ِٓ " صّٗع كٛ درؽجس ثوؿٗس "

(.3: 2007)ثوقجزٌٛ، " دقٗوٓ  ِٓ " صضجد جس ٌطردر ٌُ ثوةرؽجس ثوؿٗصٝز ثوٍمضىفز
 
دثِٝجن  ذلرٖ

ثوضّغًٝ ردٍج ٜ ر  دهِٓ ثوضغٝرثس ثوضٛ صقةط كٛ درؽز ِغٍز ثوؿٗس كٛ (  َ Jones, 1972)ؽِٗس

 ٔلث ثالالضف  كٛ ثوّغٍز ٜقةط ِضٝؾز وضلدلح ثألٖصجر ثوؿٗصٝز.ٖثومفي ٖثوقةٜظ ثوٍضٗثؾه، 

َ  ُ ُٝ ثوغردٖٜٝٝإر ٌُ ثوض رٜفجس ثوطجدقز ثصفجة ثوىطجِٝ  ثوضّغًٝ ٜةٖر عىٙ  ٖثو رح عىٙ  

 ُع  عّجو ثالضضرضجن كٛ ثومفي. ككفا  كٛ ٖؾف ثوضغٝرثس ثوؿٗصٝز ثوضٛ صطر  عىٙ ؾٗس ثوٍضمىً

 ًٕ ككىٗث عةي صهلٝر يجٔرر ثوضّغًٝ دقجَِٗ ؾجري. ِ  

َ  ثوضّغًٝ كٛ  Crystal,1969)ٖقة ثصفي  غىخ ثوذجفغُٝ لٍج ثقضرؿ دٜفٝة لرٜطضه )  عىٙ  

-wh(، ٖ ضتىز )Yes-No questionsىٝسٜز ٜمَٗ كٛ ثوؾٍه ثومذرٜز، ٖ ضتىز )ثإِؾ

questions د كًٕ  قج  إوٙ ثألقطجي ثألرد ز ثوطجدقز ؽٍىز  َ (، ٖؽٍه ثألٌر ٖثوض ؾخ، غٝر  

 Wells, 2007).ثوؿىز، ٖؽٍىز ثوّةثو، ٖؽٍىز ثوػرل، ٖصلٜٝه ثوطؤثن لٍج ٖرد كٛ )

 

 ألساو انخُغٍى فً اإلَجهٍزٌت:

(، ٖوٕلث ثوّٗع ٌُ ثوضّغًٝ ٌٗقع ِؾىٝسٜز )ٖٜرٌس وٓ كٛ ثإانمسى األٔل: انخُغٍى األفمً: 

لٍج ٖرد   (an utterance still incompleteٖٔٗ كٛ ِٕجٜز ثوؾٍىز غٝر ثوٍمضٍىز ) ،ٖثفة

ٙ ثوّغٍز ثوٍططقز ثوضٛ ِىؾه ، (Wells, 2007)كٛ  ٍ ٖٔلث ثوّٗع ٌُ ثوضّغًٝ ٔٗ كٛ ثو ردٝز ثوٍط

The boy  ٌُ  ٌغىز ذوك:ٖ  (Alkhuli,2008)  كٛ ثومفي غٝر ثوٍمضٍه وفاٝجا  ٖ ٌ ّٜٗجا  إوٕٝج
 

 
 

(، ٖوٕلث ثوّٗع ٌُ ثوضّغًٝ )ِؾىٝسٜز ٖٜرٌس وٕلث ثوّٗع كٛ ثإانمسى انثاًَ: انخُغٍى انظاػذ: 

-Al) لٍج ٖرد كYes-No questionsٛ)ٖٔٗ كٛ ِٕجٜز ثوؾٍىز ثالضضفٕجٌٝز )، ٌٗقع ٖثفة

Hammash,1984) ٌغىز ذوك  ٌُٖ ،:      Has he come? 

ثوؾٍىز ٖ ثوٙ ذوك ؽٍىز ثوطىخ، ٖؽٍىز ثالٌر ثوٍقؿٗد دٕج ثوطىخ، (Wells,2007)ٖ ثقج  

 ٌُ  ٌغىز ذوك:ٖ ثوٍطضمةٌز لطؤثن،

You won’t study?     
     

                         Don’t be late.
                                     

 
Pass me the sugar, please.  

(، ٖوٕلث ثوّٗع ٌُ ثوضّغًٝ عفعز ِؾىٝسٜز )ٖٜرٌس وٕلث ثوّٗع كٛ ثإانمسى انثانث: انخُغٍى انٓابظ: 

،(Alkhuli,2008)لٍج ذلر كٛ  ٌٗثقع
 

 :ٖٛٔ 

     .The boy is here                          (، ِقٗ:Statementثوؾٍه ثوٍمضٍىز(  -

       ?Where are you now              (، ِقٗ:      -questions Wh ضتىز ) -

    !Stop there    (، ِقٗ:  Imperatives and exclamationsثوض ؾخ ٖثألٌر) -

 صلٜٝه ثوطؤثن، ٌُٖ  ٌغىز ذوك:ٖ ثوةعٗر،  ثوٙ ذوك ؽٍىز (Wells,2007)ٖ ثقج  

Come eat       with us.                                            

Mary passed her exams, didn’t       she? 

لٍج ثقضرؿ   ّٖٜضؼ عُ ٔلْ ثألِٗثع ثوغفعز ٌٖج ٜضٍمف عّٕج ٌُ ٌٗثقع كٗثةة ٌض ةدر، ٌُٖ  ٍٕٔج

(Roach,2009 :) 

 وىضّغًٝ دٖر كٛ ثوضفرٜي دُٝ دالالس ثوطىطىز ثومفٌٝز ثوٗثفةر، كجومىٍز ثوٗثفةرأٔال: ٔظٍفت دالنٍت: 

ِؾىٝسٜز وٕج دالالس ٌمضىفز ( كٛ ثإYesصضٍجٜس ٌ جِٕٝج دقطخ ٌج ٜرثكقٕج ٌُ ِطجقجس ثوضّغًٝ، كمىٍز )

 ٖٔٛ عىٙ ثوّقٗ ثٞصٛ: ،دجالضف  صّغٍٕٝج

        Yes  ." ٔجدم: ؽٍىز صقرٜرٜز دٍ ّٙ "  ٖثكي                         Yes  ؾجعة: ضؤثن: " ٔه

 ِ ً ؟ ".  ؟قىش

      Yes   ٔجدم: ثفضٍجن " ٌُ ثوٍٍمُ  َ ٜمَٗ ". –ؾجعة   Yes  ؾجعة: صٗلٝة  –ٔجدم

 "  ِج ٌضهلة " 
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َ  ثاٍَا: ٔظٍفت طٕحٍت:  ثوؾٍىز،  إوٝٓ ثالضٝجر ثوّغٍز كٛ ِٕجٜز ثوؾٍىز ٔٗ ٌج ٜقةد إوٙ  ٚ ِٗع صّضٍٛ إ

ضّغًٝ (، ٖللوك ثو-Yes-No questions)( ٖ  )questions wh كجوضّغًٝ ٜقةد ؽٍىز ثالضضفٕجي 

 . (Roach,2009)لٍج ٖرد كٛ ٜقةد ثوؾٍىز ٌمضٍىز ثو ّجؾر  ي غٝر ٌمضٍىز

إَ ثوضّغًٝ كٛ ثإِؾىٝسٜز ٜطًٕ كٛ ثوض ذٝر عُ ٌػجعر ثوٍضمىً ٖالٗثوؾٓ ٌُ ثانثا: ٔظٍفت حبهٍغٍت: 

  (Ladefoged and Johnson, 2010)  ... لٍج ٖرد كٛفسَ ٖضرٖر

َْ ٍَٜٝس ثوقٗثعة ٖثوذّٝز ثوضرلٝذٝز وٍج قٝه ٌُ قذه ثوٍضمىً؛  كجوٍطضٍع ٜطضطٝع رابؼا: ٔظٍفت لٕاػذٌت:  

 . (Ladefoged and Johnson, 2010)ٌطض ٍفا ثوٍ ىٌٗز ثوٍقضٗثر كٛ ثوضّغًٝ لٍج ٖرد كٛ

  

ْفظم ًَ  ثاٍَا: ان

ْفظم فً انؼربٍت  - ًَ  ان

ْفؿه صقش دجح  ٍَ ثوف ه وغز ٔٗ ثومف عُ ف، ٖثوٗقف ثوٗقوقة درش عىٍجو ثو ردٝز ثألٖثةه ثو

ٖ ٌج ثؾطففج كٕٗ: قطع ثوؿٗس نالر ثومىٍز زٌّج ٌج،  ،، ٌجدر ٖقف(2006)ثدُ ٌّاٗر، ٖثوٗقف 

ٖعجدر ٌج ٜرٌس وٓ ثوىغَٜٗٗ ثو رح دٕلث . (16: 1424)عسس غقجصٓ،  ٖ ٔٗ قطع ثومىٍز عٍج د ةٔج

 (.ثوػمه)

ي ٔلْ ٖٜفرة عىٍجو ثوقرثوثس دُٝ عفعز ٌؿطىقجس، ٖٔٛ: ثوقطع ٖثوٗقف ٖثوطمش، ٖصضف

ٕج صمضىف كٛ  ٌرُٜ ٍٔج: ٌةر ثوقطع ٖثوقؿة ٌج، غٝر  ِ   ثوٍؿطىقجس ثوغفعز كٛ قطع ثوؿٗس زٌّجا 

  َ ٌةر ثوٗقف لٜٗىز ٖثوقؿة ٌّٓ ثوضٗقف ٖعةي  ٌّٓ؛ كجوقطع ٔٗ ثومف ثوضجي عُ ثوقرثور،  ٚ  

 ز زٌّجا . ٖثوٗقف ٔٗ قطع ثوؿٗس عىٙ ثومىٍ(239: 1: 1380)ثدُ ثوؾسرٚ،ثالضضٍرثر كٛ ثوقرثور

ٜضّفص كٝٓ ثوقجرا عجدر دّٝز ثضضتّج  ثوقرثور، كسٌُ ثوٗقف ثوٗقش ثوقؿٝر ثولٚ ٜطٍـ دجوضّفص 

. ٖثوطمش ٔٗ عذجرر عُ قطع ثوؿٗس زٌّج (226: 1: 1380)ثدُ ثوؾسرٚ،ٖثوقؿة ٌّٓ ثالضضرثفز

، كسٌُ ثوطمش  قه ٌُ ثوٗقف (242: 1: 1380)ثدُ ثوؾسرٚ،دَٖ زٌُ ثوٗقف عجدر ٌُ غٝر صّفص

 ٖثوقطع ٖثوقؿة ٌّٓ ثالضضرثفز. 

ٜطىقَٗ عىٙ ثوقجالس ثوطجدقز ثوضٛ عجوؾٕج  ثوذجفغُٝ ّج ِؾةكئِ  كٛ ثو ؿر ثوقةٜظ، ٖ ٌج  

ْفؿه فىقز ؾٗصٝز صمٍه فىقجس عقة ثوفّٗوٗؽٝج كٗة  ٍَ ْفؿه(، ٖٜ ة ثو ٍَ عىٍجو ثوقرثوثس ثضً )ثو

ز دُٝ لىٍجس فةط لفٌٛ،  ٖ دُٝ ثوضرلٝذٝز، ٖٔٗ عّة ثوىطجُِٝٝ ثو رح ثوٍقةعُٝ" ثوطمضز ثومفٝف

 .(79)عذجدّز، ٍٜمُ ثوٗقٗ  عىٕٝج ألدثو ثوٍ ّٙ"  ٌج ٌقجلع لىٍز

َ   ٖصهضٝطجا   ْفؿه ٔٗ ِٗع ٌُ ثوطمَٗ  عىٙ ٌج ضذي، كئ ٍَ فؿه دُٝ ٌؾٍٗعز ؾٗصٝز ٜثو

ٖ الر٘، كقة ٜفؿه دُٝ ؾٗس ٖنالر،  ٖ دُٝ لىٍز ٖ الر٘،  ٖ دُٝ عذجرر ٖ الر٘، ٖعىٙ ٔلث كئِٓ 

 وٓ صهعٝر كٛ ثوٍ ّٙ.  ٍٝجا ٜ ة كِٗ

ُ عىٍجؤِج ثألٖثةه دٖر ٔلث ثوّٗع ٌُ ثوفٍِٗٝجس كٛ صغٝٝر ٌ ّٙ ثومفي ٖدالوضٓ، ٖدٝ   

ْ دالوز ؤ: ٖقف ثوقجرا ٖثدضةثثآًٍَا: صقةٜة ٌ ّٙ ثوقةط ثومفٌٛ. أٔنًٓاٖومؿٗٔج كٛ كجةةصُٝ: 

 .(178: 1977)ثدُ ثوؾسرٚ،عىٙ عقجكضٓ دجوقرنَ ٖثو ردٝز

ْفؿه د ذجرثس صمضىف عُ عذجرثس ط ثٖصقة    ٍَ ٖومّٕج  ثألٖثةه،وىطجَِٝٗ ثو رح عُ كجةةر ثو

صضفي ٌ ًٕ ٌُ ِجفٝز ثوٍ ّٙ، كجوٗقف ٜؤدٚ ٖيٝفز كٍِٗٝٝز، كضض ةد دٓ ثوةالالس ّٖٜسثؿ دٓ ثوىذص 

  َ ثوٍرو قة ٜرد عىٙ  فةثط لفٌٝز ال ٜقف عىٙ ثوٍض ُٝ ٌّٕج إال دئقجٌز  ٖثوغٍٗـ، " ٖثوقجؾه  

فْ  ٍَ ( ٖثِفطجك word boundariesٓ ٖضٝىز ٌُ ٖضجةه ص ُٝٝ فةٖد ثومىٍجس )ؿه ثوؿٗصٛ، إذ إِ  ثو

.(167: 1987)ثومٗوٛ،ِطٝؼ ثوضرلٝخ دُٝ ؽٍىضُٝ دغٝز ثوفؿه دُٝ ٌ جِٕٝج "
 
 

   َ كٛ ثومػف عُ ثوٍض ُٝ ٌُ ثوٍ جِٛ، ٖعةي ثوطٍجؿ  رةٝطجا  وىٍفؿه دٖرثا  ٖٔلث ٜ ّٛ  

 . –ثوطجٌع  –ٗػ إوٙ عّؿر ثوقةط ثومفٌٛ ثوغجوظ وٍسثوي ثوىذص ٖثوغٍٗـ دجوٗو

ْفؿه كٛ ثو ردٝز، كئَ عىٍجو ثوضؾٜٗة ٖثوقرثوثس ٖإذث صقةعّج عُ    ٍَ دٖثٌاجٔر ثو  ؿهفْ ٌَ  فة 

 ٔٛ: ،ثوؾٍه ٖثو ذجرثس كٛ  ِٗثع  رد ز



 

 ثوردكٛ ٖٔٝغً ثوغٗثٜذز رًٜ... ثوضّغًٝ ٖثوٍَْفؿه ٖثوطٗن  23

 

 : ٖٔٗ ثولٚ ٜقطُ ثوٗقٗ  عىٝٓ، ٖثالدضةثو دٍج د ةْ ٖغجوذج ٌج ٜمَٗ د ةانٕلف انخاو أٔ انٕاجب 

،(153: 2004ثوٍؿرٚ، ٖ 8: 1424)ثوةثِٛ،ثومفي ثوضجي
 

َٜج  َٜ َٕج  ٌُٖ  ٌغىضٓ ٌج كٛ قٗوٓ ص جوٙ: ِ

َجو  دَْ ف  ﴾ وٝ  ْٖ َ  ًْ  ٕ و َٝجَو دَْ ك  ْٖ ثوّ َؿجَر٘  َ َٖ َد  ل ٖث ثْوَٕٝٗ  ث اَل صَض م   ّٗ ٌَ َُ ن ٜ (51)ثوٍجةةر،ثو ل 
 
ه ثوٗقف قؿكٝ

َ  عً ثالدضة ،عّة لىٍز ) ٖوٝجو( ثألٖوٙ َ   ثو دمىٍز )د كًٕ(؛ أل ثوؾٍىز ؾفز ألٖوٝجو،  ثوٗؾف ًٜٗٔ  

 .(185-182)ثوؾرٜطٛ، كئذث ثِضفٙ ٔلث ثوٗؾف ؽجز ثصمجذًٔ  ٖوٝجو ٖٔٗ ٌقجن 

ده ٌ ّٙ، ٖٜؾخ  ٖٔٗ ثوٗقف عىٙ لىٍز وً ٜض ىي ٌج د ةٔج دٕج ٖال دٍج قذىٕج وفاجا انٕلف انكافً: 

َٕج، ٌُٖ  ٌغ(687: 1997)ثوطمجٖٚ،ثوٗقف عىٝٓ ً  د  َٔ َٖ   ٓ ْش د   ٍ وَقَْة َٔ َٖ  ىضٓ ٌج كٛ قٗوٓ ص جوٙ: ِ 

ً   ،كٝؾخ ثوٗقف عىٙ لىٍز )دٓ(( 24)ٜٗضف،﴾ ٖدٕلث ثوٗقف ٜضمىؽ ثوٍضىقٛ  ،(ٖثالدضةثو دمىٍز )ٖٔ

 ٌُ  َْ ً   ٌر ال ٜىٝي دّذٛ ٌ ؿٗي   ٕٜ   ً ً   ،ثألٖن ٌُ ثٌر ر ثو سٜس ٌغذش دجٌر ر، كجوٕ ثوغجِٛ ٌُ  ٖثوٕ

 . (185)ثوؾرٜطٛ، ٌّفٛ  –ىٝٓ ثوطفي ع –ضٝةِج ٜٗضف 

ي ٌج د ةٔج دٕج  ٖ دٍج قذىٕج وفاج ٌٖ ّٙ، ٖومُ ثالدضةثو دٍج ٖٔٗ ثوٗقف عىٙ لىٍز ص ى   انٕلف انحسٍ:

ِ   :، ٌُٖ  ٌغىضٓ ٌج كٛ قٗوٓ ص جوٙ(154: 2004)ثوٍؿرٚ،د ةٔج ال ٜقطُ وض ىقٓ دهٌر قذىٓ وفاج

ص  َ  َٖ   ٓ َرض ٗو  َٖ ث د جَّلل     ّٗ  ٌ ٝفا ﴾و ض ْؤ َٖ َؾ  ْٗ  د ْمَررا  ص َطذ ق  َٖ   ْٖ ق ر  َٗ ص  َٖ   ْٖ ر  ،(9)ثوفضـ،س 
 

كٝؾخ ثوٗقف عىٙ 

وتف ًٜٗٔ ثغضرثت عٗد ثوكٍجةر عىٙ غٛو ٖثفة،  ؛قْٗ(لىٍز)ٖصٗقرْٖ( ٖثالدضةثو دمىٍز )ٖصطذ  

 –ؾىٙ هللا عىٝٓ ٖضىً  –كجوكٍٝرثَ كٛ وفاضٛ )ص سرْٖ & صٗقرْٖ( عجةةثَ عىٙ ثورضٗن 

 . (217-211: 2006عذة ثومرًٜ ؾجوـ، ) –عس ٖؽه  –ٝر كٛ لىٍز )صطذقْٗ( عجةة عىٙ هللا ٖثوكٍ

ٖٔٗ ثوٗقف عىٙ ٌج ال ٜضً ثومفي دٓ ٖال ّٜقطع عٍج د ةْ، لجوٗقٗ  عىٙ ثوٍذضة  دَٖ انٕلف انمبٍح: 

َ   ِ ، ٌُٖ  ٌغىز ذوك ٌج كٛ قٗوٓ ص جوٙ:(136)ثوؿفجقطٛ، الذرْ  ٖ عىٙ ثوف ه دَٖ كجعىٓ َ اَل إ  هللا 

غَفا ﴾ ٌَ َْ َْٜكر َح  (26)ثوذقرر،َْٜطضَْقٝٛ   َ
 

كف ٜؾٗز ثوٗقف عىٙ لىٍز)ٜطضقٝٛ( كلوك ال ٜىٝي دؿفجس 

 .(188)ثوؾرٜطٛ،هللا ص جوٙ

ْفؿه ٖقة صّجٖن  ٔه ثوىغز ٖثوّقٗ ٌإرثا   ٍَ َْ  ،نالر ٌُ ٌاجٔر ثو صضٍإر لىٍضجَ كٛ  ٖٔٗ  

)ٌٕةٚ قخ ٔلث ثغضرثت ٍٖٔٛ دجعغٓ صةثاله فةٖد ثومىًٔٝتز لىٍز ٖثفةر،  ٖ لىٍضُٝ  الرُٜٝ، كٝ 

ر قٗثعةٚ ٌُ ِجفٝز إوٙ صغٝ  –كٛ د ف ثألفٝجَ  –، ٖو ه ٔلث ثوٗقف ٜؤدٚ (27: 2003عرثر،

 ٖثوف ه إوٙ ثضً... ،  قطجي ثومىٍز، كٝضقٗن ثالضً إوٙ ك ه

ولٚ ط ثدُ ؽّٛ عُ ٔلث ثوٍإر، كقجن: " ٖإٍِج ثوغرـ ثوذجح ثٞالر ثألقٝي ثٖقة صقة  

 َْ  :ٜمَٗ عىٙ غٝرٔج، لقٗوٓ صر٘ وفآ عىٙ ؾٗرر، ٖٜقضٍه  

 ً  ّٕ مىَٗؽزا  َِط   ٌَ َٖ ُ  َعىٙ ِجد ه        ض ىمٙ  ٝ ٌَ َت أَل  َلر 

ٍٖٔج ضٍٕجَ، ٖٜرٖ٘ " لر –الٌُٝ "  ٖٜمَٗ ثوٍ ّٙ: ردت الٌُٝ  ٜرٖ٘ " لرت 

.(168: 2)ثدُ ؽّٛ،ػلفٌُٝ " ٖٜمَٗ ثوٍ ّٙ ثوطرعز ٖثو ؾىز
  

  ُ ْٖ  ٗد     د   ًْ ثف  زَ : ؽّٛ كٛ ٌٗقع نالر: " ٌّٖٓ ثوٍغه ثوطجةر ٖقجن ثد ،  ٚ زثفً دقٗر  ٖ عْ دَ   

ْٖ  ٗد     كجصرت ذوك، فضٙ صٍٗٔٓ د كًٕ: د   ْٖ د    ع" ؾفز و ٗد؛ لقٗوٓ: د ٗد  ٖ د  ع، كلٔخ إوٙ  َ " 

  (.171: 2)ثدُ ؽّٛ،ػقؽ  ٖ  ٖلف  ٖ ِقٗ ذوك ٌٍج ؽجو عىٙ  ك ه ٖكجؤْ ٖثٖ "

 ْٖ ْٖ ( ثعْ دَ   )    ( ثوٍ ّٙ: ؾفز وى ٗد. عدَ وٍ ّٙ:  ٖ ثصرت.                             ) 

 : (1986،121)ثوطٝٗلٛ،ٌُٖ  ٌغىز ذوك قٗوّج

-   َ ْٖ  -      ج      ٌَ   إٍِج: إ ْٖ جن  ؾ    ْٖ     جنَ ؾَ  :    وٛ  ٙؾَ  

 دك  صؾرٜذك: صؾرٚ  -      وٕج  قٗثوٕج:  قٗ٘  -

 ثوقٍر  ضّج  جوطّج ثوقٍر: ؽجن ؽ -      رٜقٓ   دجرٜقٓ:  دٙ  -

 ٖٜضكـ  عر ثوٗقف ّٔج كٛ ثوٍإر كٛ ؽجِذُٝ ثعُّٝ:    

ر ثوٍ ّٙ دُٝ ثوؾٍه، كفٛ ؽٍىز " ؽجوطّج ثوقٍر " ٜمَٗ ثوٍ ّٙ " ؽىٗش غمؿُٝ صغٝ  انجاَب األٔل:

   ٖ  لغر ٌع ثوقٍر " ٖ ٌج ؽٍىز " ؽجن ضّج ثوقٍر " كئَ ثوٍ ّٙ ٜمَٗ " ثِضػجر قٗو ثوقٍر ".

 عىٙ ثوّقٗ ثٞصٛ: ٜفكٛ إوٙ صغٝر كٍِٗٝٛ ر دّٝز ثومىٍجس كٛ ثوؾٍه صغٝ انجاَب انثاًَ: 

  ٖؾجوٛ           وٛ       ٖؾٙ       ؾجن       ٖ           



 
 23  2015 (18) 6، ٌؾىز ثأللجدٍٜٝز ثألٌرٜمٝز ثو ردٝز وى ىٗي ٖثوضمّٗوٗؽٝج -أيارابان

 

 قٍٝر ثصؿه دٓثضً               غذٓ ؽٍىز ك ه                     ثضً   فر  عطف  

فْ  ِٖؾةًٔ  ٜكج ٜضّجٖوَٗ فة   ٍَ وفؿه د كٕج عُ د ف،  ؛ؿه إقجٌز فةٖد دُٝ ثوؾٍهثو

ٖكٛ ذوك إدجِز عُ ثوٍ جِٛ ثوٍرثد صٗؾٝىٕج، ٌُٖ ثألٌغىز عىٙ ذوك ص ىٝقًٕ عىٙ قٗن 

 : (18: 1985ر)ثوٍٗؾىٛ،ثوػجع

ىٍَجؤٔج ٕٔٝجس قة ضفٕش  ٌٝ ز ر ٜٕج         ثضضؾٕىش ض فَٕجؤٔج ف  َٖ 

ـر           رْس ندجؤٔج  َدّـجؤٔق   َفـْرح  صٗرد دّٕٝج دضَػجؽ   جـــة لفـ 

   َ ْفؿه ثوؿٗصٛ دُٝ )ٖثضضؾٕىش( ٖ)ضفجؤٔج  ٖثوػجٔة كٛ ٔلث ثوذٝش   ٍَ عةي ٖؽٗد ثو

فىٍجؤٔج( ٜقكٛ دٗؽٗد ثوف ه )ٖثضضؾٕىش( ٖثوفجعه )ضفجؤٔج( ٖثوٍف ٗن دٓ )فىٍجؤٔج(، ٖٔلث ثألٌر 

  َ ْفؿه ثوؿٗصٛ ٜضؾجكٙ عُ قٗثعة ثوطفٌز ثوىغٜٗز، غٝر   ٍَ عىٙ ثوّقٗ ثٞصٛ: " ٖثضضؾٕىش  ٖؽٗد ثو

 لٝخ ثوىغٜٗز. ثثوضر زضفجؤٔج فىٍجؤٔج " ٜؤذَ دطفٌ 

 

ْفظم فً انهغت اإل - ًَ  َجهٍزٌت: ان

ْفؿه) ٍَ دطمضجس لفٌٝز الفٝفز دُٝ ثومىٍجس  ٖ  (Juncturesوقة عر  ثوىطجَِٝٗ ثوغردَٝٗ ثو

 Webster’s New World) ٛلٍج ك ثوٍقجلع ٜذضغٙ ٌّٕج ثوةالوز عىٙ ٌمجَ ثِضٕجو وفظ ٖدةثٜز نالر

College Dictionary, 2014) عّة د كًٕ ِٗع ٌُ ثوٗقف دُٝ ثومىٍجس كٛ ؽٍىز ٌ ّٝز ٖٗٔ ،

.   (Alkhuli,2008)لٍج ٖرد كٛ  ٖ دُٝ ثو ذجرثس دثاله ثوؾٍىز  ٖ كٛ ِٕجٜز ثوؾٍىز
 

 ده ٔٗ فطخ

(The American Heritage Dictionary of the English Language,2011)  فقز ثو 

 . دُٝ ثوؿٗس ثوٗثفة ٖثألؾٗثس ثوضٛ صطذقٓ كٗرث

ٓ ال ٜضٗقف عىٙ ثوّاجي ثوؿٗصٛ وىغز، ِؾىٝسٜز دهِ  س وىٍفؿه كٛ ثوىغز ثإٖٜمٍُ ثوةٖر ثوٍٍٝ 

  . (Kooij, 1971) دقطخ ٖثوٍفردثس ،ٖثوٍقضٗ٘ ،ٖعىً ثو رٖـ ،ٍج ٜ ضٍة عىٙ ثوضرلٝخٖإِ  
 
 

ْفؿه كٛ ثإ ٍَ َ   ِؾىٝسٜز كٖٛصمٍُ  ٍٔٝز ثو ثومفي غٝر ٌّضٓ  ،  عةر  ٌٗر:  ٖوٕج: ٜػٝر إوٙ  

ٍٖٜغه ثضضرثفز دُٝ لىٍضُٝ كٛ ؽٍىز  ٖ عذجرر،
 

ٖٜذُٝ ِٕجٜز  (،wh–questions  (ٖٜذُٝ ِٕجٜز  ضتىز

 .(Alkhuli,2008)كٛ لٍج ٖرد (Yes–No questions ضتىز )

َ   أثر يؼُٕي:ِؾىٝسٜز: ٖوىٍفؿه  عرثَ عىٙ ِاجي ثوىغز ثإ ْفؿه عةي ٖؽٗد  ٌجٔٝضٓ   ٍَ ثو

 لٍج ٖرد ٖٔلث ٜؤدٚ إوٙ ثوىذص ٖثوغٍٗـ ،ٌػمىز صرلٝذٝز كٛ ثوفًٕ ٖثضضقذجن ثوٍ ىٌٗجس ٜؤدٚ إوٙ

 ٌُٖ  ٌغىز ذوك:  . Neumann,2007)-Gildersleeve (Redford andكٛ

  Help a /Snailضجعة ثوقىسَٖ                 Help us /nailضجعةِج كٛ ثوضغذٝش                  

َ   ٔأثر حركٍبً:        ْفؿه ٜؤدٚ إوٙ صغٝ  ٌجٔٝضٓ   ٍَ ر ثغضقجة ثومىٍز ٌُ ر قٗثعةٚ ٌُ ِجفٝز صغٝ ثو

            ثضً إوٙ ك ه إوٙ ؾفز

 قٗوّج: ٌُٖ  ٌغىز ذوك ،(Kooij, 1971)عىٙ ٌج ؽجو كٛ  

 Light  )ؾفز(   house  Keeper                                       فجرش ثوذٝش الفٝف ثوٗزَ    

  Lighthouse )ًثض( Keeper                                              غمؽ دمطر كٛ ثوذٝش 

  Light ؾفز( )  housekeeper                                          غمؽ ٜقٗي دهعٍجن فقٝقٝز  

ج ِؾةٔج كٛ  رد ز   ْفؿه كٛ ثإِؾىٝسٜز، كئِّ  ٍَ   ِٗثع: ٖ ٌج عُ ٌاجٔر ثو

ْفظم انزائذ ًَ ٖٔٗ ٖقف قؿٝر دُٝ لىٍضُٝ كٛ ؽٍىز  ()ٖٜرٌس وٓ (: Plus Juncture) أٔال: ان

 ٖ عذجرر، ٌع ِذر ٌقةد، ٖٖؽٗدْ ٜغٝر كٛ ثوٍ ّٙ، ٖٔلث ٜغذش  ِٓ ٖفةر ؾٗصٝز لٍج ٖرد كٛ 

(Alkhuli,2008)،  :ٌغىز ذوك  ٌُٖ 

ْفؿه ثوسثةة:  ٍَ  )ِضرثس ثوؿٗدٜٗي(.  nitrate ه زثةة: ٌ ةن ثوىٝه(. دَٖ ٌفؿ)  night+rateثو

ْفؿه ثوسثةة:  ٍَ  )ٔلث ؾ خ(.  that’s tough )ٔلث ثوطجقً(. دَٖ ٌفؿه زثةة:    that+stuffثو

ْفظم انًكخسب  ًَ ( ٖٜطضمةي كٛ ثومفي عّة ٖٜرٌس وٓ )(: Sustained Juncture) ثاٍَا: ان

ضٕج، ٖثوفجةةر ٌّٓ إالذجر ثوٍطضٍع  َ ٖؽٗد ثوفٗثؾه كٛ ثومضجدز دثاله ثوؾٍىز، ٖومُ وٝص كٛ ِٕجٜ

ْفؿه ٌٗثلُ ٔٛ فطخ    ٍَ   :  (Alkhuli,2008)ثوؾٍىز غٝر ٌمضٍىز، ٖوٕلث ثو
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  is coming tomorrow. → My sonدُٝ ثوفجعه ٖثوف ه، ِقٗ:  -

  is leaving soon. → my friend   → Aliقذه ؽٍىز ثوٍىمٝز، ِقٗ:  -

   and a bag.  a pen → He bought a book(، ِقٗ: series) دُٝ عطف ثوٍفردثس -

ْفظم انٓابظ )انُٓائً( ًَ ( ٖٜؿجر إوٝٓ كٛ ِٕجٜز ٖٜرٌس وٓ )(: Falling Juncture  (ثانثا: ان

 ? Why is he late :(Alkhuli,2008)ٌج ؽجو كٛ ِقٗعىٙ (،wh- questionsثوّطي كٛ )

  

ْفظم انظاػذ )انُٓائً( ًَ ٖٜؿجر إوٝٓ كٛ  (وٓ ) ٖٜرٌس (:Rising Juncture ) رابؼا: ان

  ، (Alkhuli,2008) لٍج ٖرد كٛ (Yes-No questions)ِٕجٜز 

   ?Have you seen him lately                                                    : ٌُٖ  ٌغىضٓ

ْفظم األفمً ًَ ( ٖٜؿجر إوٝٓ كٛ ِٕجٜز ٖٜرٌس وٓ )(: Level Juncture ) انُٓائً()خايسا: ان

 :( (Al-Hammash,1984ٌج ؽجو كٛ  ِقٗطي، عىٙ ثوّ

                                                         All the passengers seemed unwell  

ْفؿه كٛ ثإِؾىٝسٜز قطٍُٝ:   ٍَ  ٖللوك ِؾة د كًٕ ٜقطً ثو

ْفظم االخخٍاري:  ًَ ٓ )ثالضٝجرٜج، ٖٜرٌس و ٖٜفؿه كٝٓ دُٝ ٌؾٍٗعز ٌُ ثومىٍجسان

)(Alkhuli,2008)،  :ٌٓغىض  ٌُٖ 
The boy who came here is 

Ali 
The boy/who came here is 

Ali 

The boy who came here  

is Ali 

 

ْفظصصصصصم اإلجبصصصصصاري: ًَ ٖٜفؿاااااه كٝااااآ داااااُٝ ٌؾٍٗعاااااز ٌاااااُ ثومىٍاااااجس إؽذجرٜاااااج، ٖٜرٌاااااس وااااآ ) ان

)(Alkhuli,2008)    :ٌٓغىض  ٌُٖ 

He  I think  is a poor man.                

ْفؿه وضضجدع قٍٝرُٜ ٌُ قٍجةر ثوفجعىُٝ.  ٍَ ْفؿه إؽذجرٚ، كىٗال ٔلث ثو ٍَ َ  ثو  ّٖٔج ٜإر  

 

 ثانثا: انطٕل:

 انطٕل فً انهغت انؼربٍت:  -

ٜ ر  لٗن ثوؿٗس دهِٓ: " لٗن ثوسٌُ ثولٚ صقضفظ كٛ الفوٓ دجوؿٗس ٌطضٍرث كٛ لىٍز 

،(258: 1999 ٖ عذجرر ٌ ّٝز ")كٗزٚ ثوػجٜخ،
 
فطخ ر ٚ  فٍة  –ٜقطً ثوطٗن كٛ ثوىغجس عجٌز ٖ

إوٙ عفعز  قطجي: لٗن ثألؾٗثس ٖلٗن ثوٍقجلع، ٖلٗن ثألفةثط ثومفٌٝز، ٖٜقؿة  -ٌمضجر عٍر

 . (233: 1976ثوٗقش ثولٚ ٜطضغرقٓ ِطقٕج" ) فٍة ٌمضر عٍر، –عّةْ  –دمىٍز ثوطٗن 

َ  له   ؾٗس ٍٜمُ إلجوضٓ دقةر ٖقة ٜقؿة دجوطٗن عّة د كًٕ ثوطٗن ثوطذٝ ٛ وىؿٗس؛ أل

ٌج ٜطٍـ ثوٕٗثو. ٖفضٙ ثألؾٗثس ثوٗقفٝز ٍٜمُ إلجوضٕج وذ ف ثوٗقش عُ لرٜي إلجوز ثوغىي وفضرر 

 (. Beeston,1970ٌ ّٝز )

 إَٔاع انطٕل فً انهغت انؼربٍت:

ٜ ة لٗن ثوؿٗثٌش  وفِٗٝج؛ ألِ ٓ ال ٜضرصخ عىٝٓ دَٗ ٌ ؾٍٛ،أٔال: طٕل انظٕايج: 
 

ٖدّجو عىٙ ذوك 

(.79كًٕ ؾفز ثوطٗن ثوفٍِٗٝٛ كٛ ثوؿٗثٌش ثو ردٝز )عذجدّز،ِفٙ د 
 
 

َ  ذوك ال ّٜفٛ ٖؽٗد د ف ثإغجرثس ثوضٛ صذٝ ُ  عر د ف ثواٗثٔر ثوضؾٜٗةٜز كٛ  إال إ

َ  ؾٗثٌش ثوىغز ثو ردٝز  صطٜٗه د ف ؾٗثٌش ثوىغز ثو ردٝز، صىك ثوضٛ صؾ ه ٌُ ثوقمً ثولٚ ٌفجدْ  

  ف ؽٗثِذٕج ال لىٕج.ال صطٗن فمٍجا غٝر دقٝي  وذضز كٛ د

كٍُ صىك ثواٗثٔر صطٜٗه ؾٗس ثوَّٗ ٌع ثألؾٗثس ثوضٛ صمضفٛ ٌ ٕج؛ كىٝطش ثوغّز إال 

إلجوز وؿٗس ثوَّٗ. كجوسٌُ ثولٚ ٜطضغرقٓ ثوّطي دجوغّز كٛ ٌ اً ثألفٝجَ  ق ج  ٌج صقضجػ إوٝٓ 

: 1984درثًٔٝ ثِٝص،ثوَّٗ ثوٍإرر... كجوفرة دُٝ ثوَّٗ ثوٍإرر َِٖٗ ثوغّز كرة كٛ ثومٍٝز... ")إ
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64.)
 

كجوَّٗ ثوطجلّز ثوٍضطركز صطٗن ٖصٍٝه إوٙ ٌمرػ ثوؿٗس ثولٚ د ةٔج )إالفجو( ٌع ثألؾٗثس 

 (.390: 1976) فٍة ٌمضجر عٍر،(ؼ، ذ، ػ، ظ، ة، ش، د، ل، ز،  ، س، ـ، ي)

ٖللوك ؾٗس ثوًٍٝ، كّؾة ّٔجت صطٜٗفا كٝٓ دجورغً ٌُ قىز غٝٗعٓ، كف ٜىؾه إوٕٝج إال قىٝف، 

ًْ د جَّلل   ﴾ ٖذوك فُٝ ٜىٕٝج دجو ٜمػٙ ٌ ٕج ٌُ كّجو ثوًٍٝ كٕٝج،  ٖ فُٝ صمَٗ ٌػةدر، ِقٗ: )نن  َِْٜ ضَؿ 

جوَزَ ثْوَقطَخ ﴾( 101ٖعٍرثَ  ٍ  (.68: 1984)إدرثًٔٝ ثِٝص، (4)ثوٍطة، َِف

ٖقة صطٗن ثألؾٗثس ثوػةٜةر ثوٍؾٕٗرر؛ وٝإر ؽٕرٔج، ٖٜقٗن دّٕٝج ٖدُٝ  َ صؿذـ 

ٍٝج إذث لجِش ضجلّز. ٖٔلْ ثواجٔرر  ضٍجٔج ثوقةٌجو دجوقىقىز، كقىقز ثوذجو ثوطجلّز وٝطش ٌٍٕٗضز، ٖال ض

 (.85: 1984إال إلجوز وٕج ٌع إقجكز ؾٗس وُٝ قؿٝر ؽةث ٜػذٓ ثومطرر )إدرثًٔٝ ثِٝص،

: إذث لجِش انحانت األٔنىٖقة ٜقةط ثوضطٜٗه كٛ ؾجٌش ثوٍٕسر عّة صٗثوٍٕٝج كٛ فجوضُٝ: 

جلّز، ٖقة ضقطش ٌُ ثومفي، ٖثضض ٝف عّٕج دئلجوز فرلز ثألٖوٙ، ٌغه: نٌُ. ثوٍٕسر ثوغجِٝز ض

لش ثوٍٕسصجَ، كلثت ٜقضجػ إوٙ ؽٕة عكىٛ ٌمغف؛ ولوك ٜىؾه إوٙ ثإلجوز  ٔانحانت انثاٍَت: إذث صقر 

  (.79: 1984)إدرثًٔٝ ثِٝص،كٛ فرلز ثوٍٕسر ثألٖوٙ؛ وٝؿٝر ثوّطي كٛ ثوغجِٝز ضٕفا ٜطٝرث

 -ثوضٍطٝم –طٜٗه ثوؿٗثٌش لٛ صؤدٚ ٖيٝفز ِقٜٗز صرلٝذٝز، كجوضطٜٗه ٖقة ٜؿجر إوٙ ص

ٜةن عىٙ ٖؽٗد عّجؾر لفٌٝز ٌقلٖكز كٛ عذجرر ٌج، ٖقة صّذٓ ثدُ ؽّٛ إوٙ ذوك فٍّٝج قرر  ِٓ ٌُ 

قٗر " كٛ إذث ٌج زدِج  " دةال ٌُ " لجَ ٖهللا رؽف كجقف  ٖ غؾجعج... لجَ ٖهللا رؽفا ثوؾجةس ثوقٗن " 

 ٚ: رؽفا كجقفا  ٖ  ،ٖإلجوز ثوؿٗس دٕج ٖعىٕٝج صٍطٝم ثوفي هللا" ٔلْ ثومىٍز، ٖصضٍم ُ كٛ"ـثوىفظ د

ج  ٖ ِقٗ ذوك ٍا ج  ٖ لرٜ  .(132ثدُ ثألعٝر، ٖ 373: 2" )ثدُ ؽّٛ، غؾجعا

َ  صطٜٗه ثوؿٗثٌش ٌٗؽٗد كٛ ثو ردٝز، ٖٔٛ يجٔرر ال ٍٜمُ  ٖدّجو عىٙ ثوٍّجذػ ثوطجدقز كئ

ؤدٚ  ٚ دٖر كٍِٗٝٛ، كغجوذجا ٜؿجر إوٝٓ إفة٘ ثألٌٗر ثٞصٝز: ثوطٕٗوز صؾجٔىٕج، غٝر  ِ ٓ ال ٜ

 ٖثوضٝطٝر كٛ ثوّطي، ثوةالوز عىٙ ثو ّجؾر ثوٍقلٖكز، ٖثوقفجي عىٙ لذٝ ز ثوؿٗثٌش ٖؾفجصٕج.

 ثاٍَا: طٕل انظٕائج: 

ج ص ذ ر كٛ د ف ثألفٝجَ عُ ٖيٝفز   ص ة ثوؿٗثةش عّؿرثا رةٝطجا كٛ ثوىغز ثو ردٝز؛ ألِٕ 

ٍِٝٝز صؤعر كٛ ثوٍ ّٙ لقٗوّج كْه: كٗن، عفٖر عىٙ  ِ ٕج صؤدٚ إوٙ دٖر صؿرٜفٛ دضقٗن ثومىٍز ٌُ كٗ

 دّٝز ثغضقجقٝز إوٙ دّٝز  الر٘ إذث ٌج زدِج لٍٝز ثوؿٗس كٕٝج لقٗوّج: لضخ: لجصخ. 

، ٖٔٛ ٌج ٜطىي عىٕٝج ٖثوؿٗثةش كٛ ثوىغز ثو ردٝز درؽجس، كّٕجت ثوؿٗثةش ثوقؿٝرر ؽةثا 

، ٖثوؿٗثةش (ؾٗس ثإٌجوز ثوقؿٝرر، ٖؾٗس ثإٌجوز ثوطٜٗىز، ٖؾٗس ثوضفمًٝ ثوقؿٝردجوٍمضىطز )

، ٖثوؿٗثةش (ثألوف ٖثوٗثٖ ٖثوٝجو)ٖثوؿٗثةش ثوطٜٗىز  (ثوفضقز ٖثومطرر ٖثوكٍز)ثوقؿٝرر، ٖٔٛ: 

ثأللٗن، ٖصضمَٗ دضٗثؽة ؾجةش لٜٗه قذه ٍٔسر، ٖثوؿٗثةش ثوٍةٜةر، ٖصضمَٗ دضٗثؽة ثوؿٗثةش 

 وؿجٌش ثوٍك ف. ثوطٜٗىز قذه ث

ن ثوٍضمى ً دُٝ ٔلْ ثوؿٗثةش ٌُ درؽز إوٙ  الر٘، صذ جا وٍؾٍٗعز ٌُ ثو ٗثٌه،   ٗ ٖقة ٜضق

(: لذٝ ز ثألؾٗثس ثوٍؾجٖرر وؿٗثةش 233: 1969ٖثألِطجلٛ،  194: 1966ٖٔٛ)ؽجَ لجِضّٝٗ،

د ف ثوقجالس ثوّفطٝز ثوضٛ ٜقجٖن ٖصطر   ؾٗثس ثوٍة، ٖدرؽز ثوّذر ِٖٗعٓ، ٖ كٛ ثوطٝجة،

ج ٜذقظ كٛ ٌؾجن ثو  ٍ َْ ٜسٜة صهلٝة ثوٍرثد ٌُ لفٌٓ، ٖثو جٌه ثألالٝر وٝص وغٜٗجا، ٖال ٌ ٍضمىً كٕٝج  

 درثضز ثألؾٗثس. 

 

 انطٕل فً انظٕائج انمظٍرة:

َ  له  درؽز ٌُ درؽضٛ ثوطٗن كٛ ٔلْ ثألؾٗثس صٍىك كٛ ثو ردٝز ثضضقفالا كٍِٗٝٝجا عُ  إ

َ  صغٝر درؽز ؾٗس ثوٍة كٛ  ثومىٍز ٜغٝر كٛ ٌ ّجٔج ثوؿركٛ ٌُ ِقٗ ٌج ِؾة كٛ ثألالر٘، فٝظ إ

َْ 221: 1984ثألٌغىز ثٞصٝز: قرح: قجرح، قضه: قجصه، ؽىص: ؽجوص)ثوٍطىذٛ،  ( ٌُٖ ثوٍٍمُ  

ٜغٝ َر  ٜكج كٛ ثوٍ ّٙ ثألضجضٛ ٌُ ِقٗ ٌج ِؾة كٛ وفاز " غٍر"  ٚ عف ٖغطج، كئذث ٌطه ؾٗس 

: 1984ؿذـ غجٌر دٍ ّٙ الجؾً غٝرْ )ثوٍطىذٛ، ثوٍة ثولٚ قذه ثوًٍٝ صغٝر ثوٍ ّٙ ثألضجضٛ كض

221.) 
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ٖإذث ك ىش ثو رح ذوك ، كقجن: " دجح كٛ ٌطه ثوقرلجسٖقة عذ ر ثدُ ؽّٛ عُ ذوك كٛ 

 ِػهس عُ ثوقرلز ثوقر  ٌُ ؽّطٕج. كضّػب د ة ثوفضقز ثألوف، ٖد ة ثومطرر ثوٝجو، ٖد ة ثوكٍز 

)ثدُ ْ  دٗ عىٛ الدُ ٔرٌز ٜرعٛ ثدّٓ: ٌُ قٗوٓثوٗثٖ. كجألوف ثوٍّػهر عُ إغذجع ثوفضقز ٌج  ِػةِج

 :(91: 1969ٔرٌز،

ٌ     ٌَٙ رْ ٌُ ثوغٗثةه فُٝ ص    ِش  ٖ (123: 3")ثدُ ؽّٛ،  ثؿسَ ضَ ّْ ٍ  ثورؽجن د   ي  ذَ  ُْ ٖ
 

 

 انطٕل فً انظٕائج انطٌٕهت: 

ج قة صٍطه كضضقٗن إوٙ ؾٗثةش  لٗن؛ كؿٗس   ٖٜقةط ثوضطٜٗه ثوؿٗثةش ثوطٜٗىز، إذ إِٕ 

طٜٗه ثولٚ ٜهصٛ قذه ثوٍٕسر ٜسدثد لٗالا ٌُ ِقٗ قٗوّج  ضٍجو ٌٖجو ٖٜكٛو ٖدطٛو)ثدُ ثوٍة  ثو

(.19: 1: 1954ؽّٛ،
 

ٖو ه  ثوطذخ كٛ ذوك عجةة  إوٙ ثوضذجُٜ ثوقجد كٛ ثو ٍىٝز ثوؿٗصٝز كٛ ثوٗقع 

 ثوؿٗصٛ ثوقر ثوطىٝي ثولٚ صضطىذٓ ثوؿٗثةش ثوطٜٗىز، ٖثوٍؾٕٗد ثو كىٛ ثومذٝر ثولٚ ٜضطىذٓ ثوٍٕس

ثوٍضٍغه كٛ ثِطذجة كضقز ثوٍسٌجر ثِطذجقجا ٌقمٍجا. ّٖٔجت ضذخ نالر صقةط عّٓ  درثًٔٝ  ِٝص ٖٔٗ  َ 

 (. 80: 1984ثالضض جقز عُ فل  ثوٍٕسر  ٖ صمفٝفٕج ٔٗ دٍة ثوؿجةش ثوطٜٗه" )إدرثًٔٝ  ِٝص،

ٖصٍطه ثوؿٗثةش ثوطٜٗىز إوٙ ؾٗثةش ٌةٜةر؛ ٖذوك إذث ؽجو قذه ؾٗس ؾجٌش ٌةغً ٌُ 

(، ٖو ه ثوطذخ كٛ ذوك عجةة إوٙ ثوضذجُٜ ثوقجد كٛ ثو ٍىٝز 19: 1: 1954ٖدثدز )ثدُ ؽّٛ، ِقٗ غجدز

ثوؿٗصٝز كٛ ثوٗقع ثوؿٗصٛ ثوقر ثوطىٝي ثولٚ صضطىذٓ ثوؿٗثةش ثوطٜٗىز، ٖثوٍؾٕٗد ثو كىٛ 

 ثومذٝر ثولٚ ٜضطىذٓ ثإدغجي. 

ر كّقٗ ٔج عّة ثوضلل  ة  ٖ ٌج ٌٖللوك صطٗن ٔلْ ثوؿٗثةش كٛ فجوز عجوغز، قجن كٕٝج ثدُ ؽّٛ: " 

ِٖقْٗ.  زٜةثا  قٗوك:  الٗثت قردج، إذث لّش ٌضللرث وىٍف ٗن " ٖ ثوار   ٖ ِقٗ ذوك"  ٚ قردجا 

رس كٛ ِقٗ قردٗث، إذث لّش صضللر ثوٍف ٗن  ٖ ثوار   ٖ ِقٗ ذوك:  ٚ ٖللوك صٍطه ثوٗثٖ إذث صلل  

. ٖللوك ثوٝجو كٛ ِقٗ ثقردٛ كضضللر ثوقجن ،  ٖ قردٗث ٜٗي ثوؾٍ ز  ٖ قردٗث قٝجٌجا قردٗث زٜةثا 

.(130: 3")ثدُ ؽّٛ، ِٖقْٗ  ٚ ثقردٛ زٜةثا 
 
 

ُ  ؽّٛ كٛ ذوك:"  ٖٜةن ذوك عىٙ  َ ثو رح ٖصٍطه ثوؿٗثةش كٛ  ضىٗح ثوّةدز، ٖقة قجن ثد

وٍج  رثدس ٌطىُٕ وىّةدز ٖإلجوز ثوؿٗس دُٕ كٛ ثوٗقف ٖعىٍش  َ ثوطمٗس عىُٕٝ ّٜضقؿُٕ ٖال 

وٗقف صٗكٝز وُٕ ٖصطجٖال إوٙ إلجوضُٕ. ٖذوك قٗوك: ٖثزٜةثْ، ٖثؽ فرثْ. ٜفٛ دُٕ  صذ ضُٕ ثوٕجو كٛ ث

ٌُ ثوٕجو كٛ ثوٗقف كئَ ٖؾىش  ضقطضٕج، ٖقجي ثوضجدع غٝرٔج كٛ إلجوز ثوؿٗس ٌقجٌٕج. ٖذوك  ٖالدة  

 (.130: 3" )ثدُ ؽّٛ،  قٗوك: ٖثزٜةث، ٖثعٍرثْ

ُ  ؽّٛ إلجوز ثوؿٗثةش ثوطٜٗىز كٛ ثوقجوضُٝ ثألالٝرص ٖثوٍ ّٙ ثوؾجٌع ُٝ دقٗوٓ: " ٖعى ه ثد

  ٍ  ،ج لجِش ٔلْ فجن ٔلْ ثألفر دُٝ ثوضللر ٖثوّةدز قٗر ثوقجؽز إوٙ إلجوز ثوؿٗس كٛ ثوٍٗق ُٝ. كى

 َْ  ٖلّش عّة ثوضللر لجوّجلي دجوقر  ثوٍطضللر؛ ؾجر لهِٓ ٔٗ ٌىفٗي دٓ. كضٍش ٔلْ ثألفر  ٖإ

          ك. "كٕلْ فجن ثألفر  ٖق ُ  لرثكج، لٍج ٜضٍٍُ إذث ٖق ُ فػٗث ال  ٖثالر. كجعر  ذو

 .(130: 3)ثدُ ؽّٛ،  " ثوٍٍطٗوز

ٖقة ٜؿجر إوٙ صطٜٗه ثوؿجةش ثوطٜٗه إذث ٌج لجِش ثومىٍز ٌّذٗرر، ٖصفٔج  ؾٗثس  الر٘ 

ٌّذٗرر؛ كجوؿٗس ثوٍّذٗر  لٗن ٌّٓ فُٝ ٜمَٗ غٝر ٌّذٗر، ٖثِطؾجي ثومفي كٛ ِغٍجصٓ ٜضطىخ لٗن 

ذ ٍٜٝه ثوؿٗس ثوٍّذٗر إوٙ ثوقؿر إذث ٖوٝٓ ؾٗس غٝر د ف ثألؾٗثس ٖقؿر ثوذ ف ثٞالر، إ

ٌّذٗر، ٖذوك صققٝقجا ورغذز ثومفي كٛ  َ صضقجرح ٌقجل ٓ ثوٍّذٗرر د كٕج ٌُ د ف. كئذث لغرس 

ثوٍقجلع غٝر ثوٍّذٗرر د ة ٌقطع ٌّذٗر، قىىش ٌُ لٗوٓ، كجألوف كٛ لىٍز " لضجح"  لٗن ٌّٕج كٛ 

 (. 84: 1984،ثو ذجرر " لضجح صىٍٝل" )إدرثًٔٝ  ِٝص

ٖو ه وؿفجس ثوؿٗثٌش ثوٍؾجٖرر وىؿجةش ثوطٜٗه  عرثا لذٝرثا كٛ صطٜٗه ثوؿٗثةش 

َ  ٖقٗعٓ  ثوطٜٗىز، كٗقٗع ثوؿجةش ثوطٜٗه دُٝ ٌؾٕٗرُٜ ٜسٜة ٌُ لٗوٓ، ٖعىٙ ثو مص ٌُ ذوك كئ

ثألوف( كٛ )(، ِقٗ: ثوؿجةش ثوطٜٗه 224: 1984دُٝ ٌٍٕٗضُٝ ٜقؿر ٌُ ٔلث ثوطٗن)ثوٍطىذٛ،

 الج (.ٖ ؾجؿ) لٗن ٌّٓ كٛ  (زثدٖ ؽجن،)
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َ  صطٜٗه ثوؿجةش ثوطٜٗه درؽز صفٗة ثوسٌُ ثوٍمؿؽ وٓ ٜ ة دوٝفا عىٙ  ٖ الٝرثا، كئ

ضٝذٜٗٓ " ضٝر عىٝٓ وٝه "  ٚ:  ٛ قٗنكلٜٗه(، )ثوؿفز ٌُٖ ذوك فل  ٌقلٖ  ٌج كٛ ؽٍىز ٌج، 

 220: 1، 2005)ضٝذٜٗٓ،ثوؿفز     ضٝر عىٝٓ وٝه لٜٗه، ٖقة ٌة ثوٍضمىً ثوٝجو، كقجٌش ثوٍةر ٌقجي 

 .(28 :2، 1958ثورثزٚ، ٖ

َ  صطَٜٗه ثوؿٗثةش  ثوقؿٝرر وٓ ٖيٝفز كٍِٗٝٝز، إذ إِٓ  ٜطًٕ كٛ صغٝٝر دّٝز ثومىٍجس  ِٖر٘  

َْ ٜؤعر ذوك كٛ  ثوضٛ صضهعر ٌ جِٕٝج صذ ج ولثت ثوضغٝٝر، عفٖر عىٙ  ِٓ  ٜغٝر ٌ ّٙ ثومىٍجس دَٖ  

)ٌفجصـ: ٖ ال ٜؤدٚ  ٚ ٖيٝفز كٍِٗٝٝز ِقٗ: )عّجلخ:  عّجلٝخ( –جَ كٛ د ف ثألفٝ –دّٝضٕج. إال  ِٓ  

  ِي:  ِٝي(.)ٌفجصٝـ( ٖ

ٖ ٌج صطٜٗه  ثوؿٗثةش ثوطٜٗىز، كٕٗ ٜةاله قٍُ ٌّسوز ثوطٝجة كٛ ِارٜز ثوّقٗ ثو ردٛ، 

كجوطٝجة ثو جي وؾٍىز  ٌج ٜقضً عىٙ ثوٍضمى ً فل   فة عّجؾر ثوقةط ثومفٌٛ و ىً ثوطجٌع دٓ، 

ُ ثوٍقلٖ  دضطٜٗه ثوؿجةش ثوطٜٗه، كٝمَٗ ثوضطٜٗه ذث دالوز ٌ ّٜٗز صطًٕ كٛ إٜؿجن ٖٜطض جـ ع

 ثورضجوز ثومفٌٝز وىٍضىقٛ. 

 

 انطٕل فً انهغت اإلَجهٍزٌت: -

ٜ ة  لٗن ثوؿٗس كٛ ثإِؾىٝسٜز ٔٗ لٗن ثوفضرر كٛ ِطي ثوؿٗس كٛ لىٍز  ٖ عذجرر كٛ 

ٕج ثوطٗن ٔٛ: ثوؿجةضز، ٖثوؿٗثٌش فرٖ  ثوؿجةضز ٖثوقرٖ  ثوؿجٌضز، ٖثألؾٗثس ثوضٛ ٜضً د

 ٍمرررثو  ثألِفٝز، ٖثوؿٗثٌش ثوؾجِذٝز، ٖثوؿٗثٌش ثالفضمجلٝز، ٖثوؿٗثٌش ثالِفؾجرٜز، ٖثوؿٗثٌش

 .(Jones, 1972) ٌج ؽجو كٛ ِقٗعىٙ  ٖغجوذج ٌج صٗقع عفٌز ثوطٗن ٌذجغرر د ة ثوقر  ثوطٜٗه

َ  ّٔجت ٌؾٍٗعز ٌُ ث  (Jones,1972)ٖقة ذلر دثِٝجن ؽِٗس و ٗثٌه صؤعر كٛ ثوطٗن  

عةد ٖ درؽز ثوّذر،، ٖلذٝ ز ثألؾٗثس ثوٍؾجٖرر وٓ كٛ ثوضضجدعٖ ٍٕٔج: لذٝ ز ثوؿٗس ِفطٓ، 

 ثوضّغًٝ كٛ د ف ثألفٝجَ. ٖثوٍقجلع ثوٍ ضرقز دُٝ ِذر قٗٚ ٖصجوٝٓ، 

 

 ظٕائج انطٌٕهت: انانطٕل فً 

د ثوىغَٜٗٗ قٗثعة ٌقةدر كٛ صطٜٗه فرٖ  ثو ىز كٛ ثوىغز ثإ   ,Jones)ِؾىٝسٜز فطخوقة فة 

1972)  ، :ٖٛٔ 

عّةٌج صمَٗ ٌؾجٖرر وقرٖ  ٌػجدٕز ٖصىفظ  )ːɘ ː,u ː,ɔ, ːa ː,i(: صطٗن فرٖ  ثو ىز ثوضجوٝز أٔال

                 ِقٗ:  ،دةرؽز ثوّذر ِفطٕج

 
 

: فرٖ  ثو ىز ثوطٜٗىز " ثوٍضضجد ز" ثوٍضذٗعز دقر  ؾجٌش ال ٜىفظ  قؿر ٌُ ثوٍضذٗعز ثاٍَا 

   : جٌش ٜىفظ، ِقٗدقر  ؾ

 ٖ                           

 

 ] [l : فرٖ  ثو ىز ثوطٜٗىز" ثوٍضضجد ز" صمَٗ قؿٝرر إذث ؽجو د ةٔج فر   ِفٛ  ٖ فر ثانثا

  ِقٗ:                                                           ،ثوٍضذٗع دقر  ؾجٌش 

                                      

          
 



 

 ثوردكٛ ٖٔٝغً ثوغٗثٜذز رًٜ... ثوضّغًٝ ٖثوٍَْفؿه ٖثوطٗن  22

 

: فرٖ  ثو ىز ثوطٜٗىز " ثوٍضضجد ز" كٛ ثوٍقجلع ثوٍّذٗرر صمَٗ قؿٝرر عّةٌج صضذع كٗرث دٍقطع رابؼا

 ِقٗ: ، غٝر ٌّذٗر

            
 

: فرٖ  ثو ىز ثوطٜٗىز " ثوٍضضجد ز"  قؿر كٛ ثوٍقجلع غٝر ثوٍّذٗرر ٌُ ثوٍقجلع ثوٍّذٗرر، خايسا

 ِقٗ:

        
 

 صسدثد لٗال إذث ٖوٕٝج ؾٗثٌش ٌؾٕٗرر، ِقٗ: ((i, e, æ, ɔ, u, ʌ, ɘ ثوقؿٝررثوؿٗثةش : سادسا

                                      

              
 

 انهغت اإلَجهٍزٌت: طٕايجانطٕل فً 

َ  لٗن ثوقرٖ  ثإِؾىٝسٜز ثوؿجٌضز ٜمضىف عُ ٌة ثوؿٗثةش، ٖقة   وقة  غجر ثوىغَٜٗٗ إوٙ  

لٍج ٖرد كٛ   دٗقع ٌؾٍٗعز ٌُ ثوقٗثعة ثوضٛ ٜطضفٝة ٌّٕج ثوٍض ىً ثألؽّذٛ، ٖٔلْ ثوقٗثعة قجٌٗث

(Jones, 1972):ٛٔ ، 

: ثوؿجٌش عّةٌج ٜمَٗ نالر ثومىٍز ٖٜمَٗ ٌطذٗقجا دؿجةش قؿٝر، كئِٓ   لٗن ٌُ ذثت ثوٍطذٗة أٔال

 دؿجةش لٜٗه  ٖ ؾجةش ٌضضجدع، ٌُٖ  ٌغىز ذوك:

                                            

               
 : ثوؿجٌش ثوٍجةع ثوٍضذٗع دقر  ؾجٌش ٜىفظ  لٗن ٌُ ثوٍضذٗع دقر  ؾجٌش ال ٜىفظ، ِقٗ:ثاٍَا

                                                  
ش، ( عّةٌج صطذي دؿجةش قؿٝر ٌػةد  ٖ دؿجp, b, t, d, k, gٌ  (: ثوؿٗثٌش ثالِفؾجرٜزثانثا

 كئِٕج ص ة لٜٗىز، ِقٗ:

                            
صضذع دٍقطع غٝر ٌػةد كٛ دةثٜز ٖ : ثوؿٗثٌش ثوٍجة ز لٜٗىز عّةٌج صطذي دؿجةش قؿٝررابؼا

 ِقٗ: ،ثومىٍز

             
: ثوؿٗثٌش ثوٍطذٗقز دٍقطع ٌػةد ٜقضٗٚ عىٙ ؾجةش قؿٝر ص ة لٜٗىز؛ ٖذوك ٌُ  ؽه خايسا

  ِقٗ: ،ثوضٗلٝة
                                                                                                                       

 

 

 انخاحًت

وقة قة ر وّج كٍٝج ٌكٙ ٌُ ؾفقجس ثوٗقٗ  عىٙ ثو ةٜة ٌُ ثوٍففظ ثوضٛ صفطر ِقجل  

َْ صٗيف  ثالوضقجو ٖثالالضف  دُٝ ثألِاٍز ثوطجدقز كٛ ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز، ٖٔلْ ثوّقجل ٍٜمُ  
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وضهضٝص درِجٌؼ ص ىٍٝٛ وض ىًٝ ثو ردٝز وىّجلقُٝ دجإِؾىٝسٜز، ٖص ىًٝ ثإِؾىٝسٜز وىّجلقُٝ دجو ردٝز، 

 ٖٔلْ ثوٍففظ، ٔٛ:

 

 انخُغٍى بٍٍ انؼربٍت ٔاإلَجهٍزٌت:

ٌطردر صضٍغه كٛ ٌٗثلُ  ٖوٕج: ثوضّغًٝ كٛ ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز وٓ ِاجي ٌقة د لِٗٓ ٜمكع وقٗثعة 

ثوؿجعة ٖثوٕجدم ٖثألكقٛ( ٖصمجد ٔلْ ثوٍٗثلُ صضفي كٛ لغٝر ٌُ ثألفٝجَ، ٌُٖ ٔلْ ) غمجوٓ ثوغفعز 

-whٖ) ثوٍٗثلُ ٔذٗل ثوضّغًٝ كٛ ثوىغضُٝ كٛ ثوؾٍه ثوٍمضٍىز وفاٝج ٌٖ ّٜٗج، ٖ ضتىز ثوارٖ 

questions)  عذجس ثوضّغًٝ كٛ ثوؾٍه غٝر ٖ (ِ ً، ال)ٖثوض ؾخ. ٖؾ ٗد ثوضّغًٝ كٍٕٝج كٛ  ضتىز

ثوٍمضٍىز، ٖو ه ٔلث ثالصفجة ٜػمه عّة ثوٍض ىً ثألؽّذٛ ثوقجعةر ثألضجش وةرثضز ثوضّغًٝ كٛ ثوىغز 

 ثوغجِٝز.

 ٚ  َ ثالِضقجن دُٝ  غمجن  -دٖر ٌٍٝ س –عجِٕٝج: ثوضّغًٝ كٛ ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز وٓ دٖر كٍِٗٝٛ 

ٔج، كؿ ٗد ثوضّغًٝ كٛ ؽٍىز " ٌقٍٗد كٛ ثوذٝش " فٗوٕج ٌُ ثوضّغًٝ ثوغفعز كٛ ثوؾٍىز ٜؤعر كٛ ٌ ّج

" ؽ ىٕج الذرٜز، كٛ فُٝ ؾ ٗد ثوضّغًٝ كٕٝج  yesالذرٜز إوٙ إِػجةٝز، ٖٔذٗل ثوضّغًٝ كٛ ؽٍىز " 

 ؽ ىٕج إِػجةٝز.

عجوغٕج: ثوضّغًٝ كٛ ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز  ككٙ إوٙ ٖيجةف ٌقةدر، ٖٔلْ ثوٗيجةف ؽجوس ٌضفقز إوٙ 

ؾة ثوٗيٝفز ثوةالوٝز، ٖثوٗيٝفز ثإدفغٝز، ٖثوٗيٝفز ثوّقٜٗز، ٖثوٗيٝفز ثوؿٗصٝز، ٖٔلث فة  ٌج، كّ

 ثألٌر ٜطًٕ إوٙ فة  لذٝر كٛ ضٕٗوز ص ىًٝ ثوضّغًٝ.

 

ْفظم بٍٍ انؼربٍت ٔاإلَجهٍزٌت:  ًَ  ان
ْفؿه كٛ ثو ردٝز ثرصذم ثرصذجل ٖعٝقج دضفٖر ثوّؽ ثوٍقةش، ٖولوك كئِّ  ٍَ َ  ِاجَي ثو ج ِؾة عّجٜز  ٖوٕج: إ

كجةقز كٝٓ ضٗثو عىٙ ٌطضٗ٘ ثوىغز ٖثوّقٗ  ي عىٙ ٌطضٗ٘ ثوقرثوثس ٖثوضؾٜٗة؛ ٌُٖ ّٔج ؽجو ثوةٖر 

ْفؿه  ٍَ ثوقطُ ٖثوقذٝـ ٖثوٗثؽخ...،  –ثوٗقف  –ثوفٍِٗٝٛ وىٍفؿه كٛ ثو ردٝز فجقرثا دقٗر؛ كّؾة ثو

ْفؿه إوٙ ثالضٝجرٚ ِٖؾة كٛ ثإِؾىٝسٜز ٌج ٜػذٓ ٌج ٔٗ ٌٗؽٗد كٛ ثو ردٝز، إذ إِ ًٕ قطٍٗث  ٍَ ثو

 ٖإؽذجرٚ، ٖومُ ٔلث ثوضقطًٝ وً ٜمُ دجومفجور ثوفٍِٗٝٝز ثوٍٗؽٗدر كٛ ثو ردٝز.

ْفؿه كٛ ثإِؾىٝسٜز ٜقضرح لغٝرثا ٌُ ثالِضاجي، كٕٗ الجـ إوٙ قٗثعة ٌطردر صضذع  ٍَ َ  ِاجي ثو عجِٕٝج: إ

ْفؿه دُٝ ثوف ه ٖثوفجعه ٖقذه ؽٍىز  ٍَ ْفؿه كٛ ٖضم ثوؾٍىز ِٖٕجٜضٕج، كّؾة ثو ٍَ ثوٍىمٝز، ِٖؾة ثو

ْفؿه ثوؿجعة كٛ ِٕجٜز ؽٍىز  (wh-questions)ثوٕجدم كٛ ِٕجٜز ؽٍىز ثالضضفٕجي  ٍَ ٖثو

ْفؿه كٛ ثو ردٝز كٕٗ د ٝة عُ ثوّاجي ٖثالل رثد ٖال ٜمكع Yes, Noثالضضفٕجي) ٍَ (، ٖ ٌج ِاجي ثو

 وقٗثعة ٌقةدر. 

ْفؿه كٛ ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز  عرثَ  ٍَ ٌٍٕجَ:  عر كٍِٗٝٛ ٜطًٕ كٛ صغٝٝر ٌ ّٙ عجوغٕج: وّاجي ثو

(، ٖ عر صرلٝذٛ ٜطًٕ كٛ Night rate)  Nitrateٖ (ؽجن ضّج ثوقٍر)ثوؾٍه، ِقٗ: ؽجوطّج ثوقٍر 

 Light house keeper( ٖ ٖؾٙ وٛ)صغٝٝر دّٝز ثومىٍجس كٛ ثوؾٍه، ِقٗ:  ٖؾجوٛ 

(Lighthouse keeper.) 

 

 انطٕل بٍٍ انؼربٍت ٔاإلَجهٍزٌت:

  َ ِاجٌٛ ثوطٗن كٛ ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز ٜمك جَ إوٙ قٗثعة ٌقةدر ٖعجدضز، ٖصمجد ٔلْ   ٖوٕج: إ

صطٗن إذث لجَ ثوؿجٌش   -كٛ لىضج ثوىغضُٝ -ثوقٗثعة  َ صمَٗ ٔٛ ِفطٕج كٛ ثوىغضُٝ، كجوؿٗثٌش 

ج صطٗن  إذث ٖق ش دُٝ ؾجٌضُٝ  –كٛ لىضج ثوىغضُٝ  –غةٜةثا ٌؾٕٗرثا، ٖللوك ثوؿٗثةش كئِٕ 

 ٖإذث لجَ ثوؿجةش ٌّذٗرثا  ٖ ٌضذٗعجا دؿٗثٌش ٌّذٗرر. ٌؾٕٗرُٜ، 

َ  ثوةٖر ثولٚ ٜقٗي دٓ ثوطٗن كٛ ؾٗثةش ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز ٔٗ دٖر كٍِٗٝٛ، غٝر  َ  عجِٕٝج: إ

َ  ثوطٗن كٛ ثوؿٗثٌش كٛ  ّٔجت  دٖثرثا  الر٘ لجوٗيٝفز ثوضرلٝذٝز، ٖثوٗيٝفز ثوؿٗصٝز، كٛ فُٝ  



 

 ثوردكٛ ٖٔٝغً ثوغٗثٜذز رًٜ... ثوضّغًٝ ٖثوٍَْفؿه ٖثوطٗن  22

 

رثا كٍِٗٝٝجا ٌطىقجا؛ ألِٓ ال ٜىؾه إوٙ ٔلث ثوطٗن إال وضقطُٝ ِطي ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز ال ٜى خ دٖ

 ثوؿجٌش لٛ ال ٜمضىم ِطقٓ ٌع ِطي ثوؿجٌش ثولٚ ٜىٝٓ، كضكٝع د ف الؿجةؿٓ ثوّطقٝز. 

 

فْظم ٔانطٕل  ًَ  انظؼٕباث انخً حٕاجّ انًخؼهى األجُبً فً انخُغٍى ٔان

ٝسٜز ٌُ فٝظ ثوفٍِٗٝجس كٗة ِؾىإلوى ردٝز ٖوضقىٝه ثوّاجي ثوفِٗٗوٗؽٛ د ة ثوقٝجي د

 ِؾىٝسٜز ٖصٗزٜ جصٕج ٖصّٗعجصٕجٌ ركز ٌفٕٗي ثوفٍِٗٝجس كٗة ثوضرلٝذٝز كٛ ثو ردٝز ٖثإٖ ،ثوضرلٝذٝز

ٖٖيجةفٕج. لجَ ال دة  ٌُ ثوض ر  عىٙ ثوؿ ٗدجس ثوضٛ ٌُ ثوٍضٗقع  َ ص ضرـ ثوٍض ىً؛ ٖٜطضفجد ٌُ 

 ، ٌُٖ  ٍٕٔج:ذوك كٛ ٖقع درِجٌؼ عفؽٛ ٜرل س عىٙ صىمً ثوؿ ٗدجس

 ٖالا: إَ ٔلْ ثواٗثٔر ثوؿٗصٝز ثوغفعز ص ضٍة عىٙ ثألدثو ٖثوٍػجكٕز، ٖصقةٜة لذٝ ز ثوضّغًٝ ٖثوٍفؿه 

ٖثوطٗن ٌرصذطز دجوطٝجة، ٖ ؾٗثصٓ ٌٖقجل ٓ، ٖثورضً ثو ردٛ وً ٜف  دئيٕجر صىمً ثواٗثٔر، ٌٖج 

مضجدٛ ٖد ف عفٌجس ثوٗقف ؽجو دٓ د ف عفٌجس ثوضرقًٝ ل فٌز ثالضضفٕجي ٖثوض ؾخ كٛ ثورضً ثو

 كٛ ثوّؽ ثوقرنِٛ. 

عجِٝجا: ثالضضفٕجي كٛ ثو ردٝز ٜقطً إوٙ قطٍُٝ: ثضضفٕجي فقٝقٛ ٖثضضفٕجي دفغٛ، ّٖٔجت ثو ةٜة ٌُ 

ثوٍ جِٛ ثوضٛ ٜمرػ إوٕٝج ثوقطً ثوغجِٛ، ٖد ف ٔلْ ثوٍ جِٛ ٜطضمةي ٌ ٕج ثوضّغًٝ ثوٕجدم ٖد كٕج 

ٌر ٜػمه ؾ ٗدز عىٙ ثوٍض ىٍُٝ ثوّجلقُٝ دجإِؾىٝسٜز إَ وً ثٞالر ثوضّغًٝ ثوؿجعة، ٖو ه ٔلث ثأل

 عىٙ ثوّجلقُٝ دجو ردٝز. –للوك  –ٜمُ 

عجوغجا: ٜرصذم ثوضّغًٝ كٛ د ف ٌٗثلّٓ دقل  د ف ثو ّجؾر ثومفٌٝز لقرٖ  ثالضضفٕجي ٖفرٖ  

ط ثومفٌٛ ثوّةثو... ٖٜقٗي ثوضّغًٝ دض ٜٗف ثوٍقلٖ ، ٖو ه ص ر  ثألؽّذٛ عىٙ ثوذّٝز ثو ٍٝقز وىقة

 ٌُ الفن ثوذّٝز ثوططقٝز ٜػمه ؾ ٗدز عىٙ ثوٍض ىً ثألؽّذٛ. 

رثد جا: ّٔجت ثالضف  دُٝ ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز كٛ ٍِم ثوضّغًٝ، كذٍّٝج صطض ٍه ثو ردٝز ثوّغٍز 

 ثوؿجعةر كٛ ٌغه قٗوّج:   وٝص للوك؟ صطض ٍه ثإِؾىٝسٜز ثوّغٍز ثوٕجدطز.

قرثوثس ثألغمجن ثوٍّجضذز وضقةٜة ٌجٔٝز ثوٗقف كٛ ثوقرنَ الجٌطجا: وقة ٖقع عىٍجو ثوضؾٜٗة ٖثو

ثومرًٜ، ٖولوك ال ِؾة ؾ ٗدز كٛ ص ىًٝ ثألؽّذٛ ذوك، غٝر  َ ثوّؿٗؼ ثألالر٘ ضٗثو  لّش ِغرٜز 

 ي غ رٜز كئِٕج غجوذج ٌج صٗرد دٍِٖج رٌٗز ٌٍج ٜؾ ه ثوٍض ىً ٜؾة ؾ ٗدز كٛ صقةٜة  ٌجلُ ثوٗقف  ٖ 

 ثوٗؾه. 

َ  ِاجي ث وؿٗثةش كٛ ثو ردٝز  ؾغر ٌّٓ دمغٝر ٌّٓ كٛ ثإِؾىٝسٜز، كجو ردٝز صػضٍه عىٙ ضجدضجا: إ

َ  ثإِؾىٝسٜز صكً عػرُٜ  ضضز ؾٗثةش ٌضّجيرر  ٚ عفعز قؿٝرر صّجيرٔج عفعز لٜٗىز، غٝر  

ؾجةضج ثعّج عػر ٌّٕج عجدٜز، ٌٖج صذقٙ ؾٗثةش ٌرلذز، ٖعىٙ ٔلث كجوٍض ىً ثو ردٛ ضٝؾة ؾ ٗدز كٛ 

 ضٍٝج ٖ َ ثو ردٝز صمىٗ ٌُ ثوؿٗثةش ثوٍرلذز. ٔلْ ثوقكٝز ال

َ  ِاجي ثوؿٗثةش كٛ ثو ردٝز ٍٜٝس دُٝ ثوؿٗثةش ثوقؿٝرر  ٖثوؿٗثةش  –ثوقرلجس  –ضجد جا: إ

ثوطٜٗىز، ٖٔلث ٌج ال ِؾةْ كٛ ثإِؾىٝسٜز، ّٖٔج ضٝقع ثوٍض ىً ثإِؾىٝسٚ دٍػمىز ٌجٔٝضٕج عةي ثوضٍٝٝس 

 َلجصخ".ٖ دُٝ " َلضََخ"

اجي ثوؿٗثٌش كٛ ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز ِاجي ٌمضىف، كضضػجدٓ ثو ردٝز ٖثإِؾىٝسٜز كٛ عجٌّجا: إَ ِ

عٍجِٝز عػر ؾجٌضج ٖصّفرد ثو ردٝز عُ ثإِؾىٝسٜز د ػرر ؾٗثٌش، ٔٛ)ل، ـ، ة، و، ك، ي، ؿ، 

َ  ٔلْ (غ، ؼ، ع ، ِٖارث وٕلث ثالالضف ، كئِٓ ضٝضػمه ؾ ٗدجس ِطقٝز وًٕ. ٖعفٖر ذوك كئ

 ثوؾٕر ٖثوٍٕص".ٖ ثورالجٖر "ٖ كٍٝج دّٕٝج دجوىغضُٝ دجوؿفجس " ثوػةر ثوؿٗثٌش صمضىف
 

******************** 
                                                

 انحٕاشً



 
 23  2015 (18) 6، ٌؾىز ثأللجدٍٜٝز ثألٌرٜمٝز ثو ردٝز وى ىٗي ٖثوضمّٗوٗؽٝج -أيارابان

 

                                                                                                                                          
 (i )

ألَ ثألضاضجذ ثواةلضٗر ٖوٝاة ثو ّاجصٛ قاجي دةرثضاز ثوّذار داُٝ ثوىغاز ثو ردٝاز  "؛ثوّذارصضّجٖن ثوةرثضز ثوفًِٗٝ ثورثداع " وً 

وؾٗٔرر، ، ث1، لانهساٍَاث انخطبٍمٍت ٔحؼهٍى انهغت انؼربٍت نغٍر انُاطمٍٍ بٓاثو ّجصٛ، ٖوٝة، ٖثوىغز ثالِؾىٝسٜز. ثِار: 

2003 . 

 

 انًظادر ٔانًراجغ
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صّذٝآ ثوغاجكىُٝ ٖإرغاجد ثوؾاجٔىُٝ عٍاج ٜقاع ، ٔاـ(1118)عىٛ دُ ٌقٍة دُ ضجوً،  دٗ ثوقطاُ ثوّاٗرٚ  ،ثوؿفجقطٛ .41

 .ٌؤضطجس عذة ثومرًٜ دُ عذة هللا، : ٌقٍة ثوػجذوٛ ثوّٝفر، صققٝيوًٕ ٌُ ثومطه فجن صفٖصًٕ ومضجح هللا ثوٍذُٝ

،ثوطا ٗدٜز، 1ثو جِٛ، ضىٍجَ، ثوضػمٝه ثوؿٗصٛ كٛ ثوىغاز ثو ردٝاز كِٗٗوٗؽٝاج ثو ردٝاز، صرؽٍاز، ٜجضار ثوٍافؿ، ل .42

1983. 

 .14عذجدّز، ؽ فر، لٗن ثوؿٗس ثوىغٗٚ، ثوٍؾىز ثوغقجكٝز، ع .43

 ،ضطااز ثوٍمضااجرؤٌ، ثوقاجٔرر، 1، لثوٗقاف ثوقرنِااٛ ٖ عاارْ كاٛ ثوضاارؽٝـ عّاة ثوقّفٝااز، عاسس غااقجصٓ لارثر ٌقٍااة .44

1424. 

 عٍجٜرر، الىٝه  فٍة،  ضىٗدج ثوّفٛ ٖثالضضفٕجي، ٌطذٗعجس ؽجٌ ز ثوٝرٌٗت. .45

 . 2003، ثوؾٗٔرر، 1ٖص ىًٝ ثوىغز ثو ردٝز وغٝر ثوّجلقُٝ دٕج، لثو ّجصٛ، ٖوٝة، ثوىطجِٝجس ثوضطذٝقٝز  .46

دثر ، دٝارٖس، 3، ل: ٌقٍاة عذاة ثوٍاّ ً الفاجؽٛ، صققٝايثإٜكجؿ كٛ عىٗي ثوذفغاز، ٔـ(739ٌقٍة ) ،ثوقسّٖٜٛ .47

 .ثوؾٝه

 .2001، 13، ػ1ثوقكٍجِٛ، رقٗثَ، ثألٍِجل ثوضّغٍٝٝز كٛ ثوىطجَ ثو ردٛ كٛ عىٗي ثوىغز، ع .48

 .2000ثألؾٗثس، دثر ثوغرٜخ، ٌؿر، ثوقجٔرر،  لٍجن دػر، عىً .49

دثر ثوفمار ، ثوقاجٔرر، 2، ل: ٌقٍاة  داٗ ثوفكاه إدارثًٔٝ، صققٝايٌقٍة دُ ٜسٜة، ثومجٌه كاٛ ثوىغاز ٖثألدح ،ثوٍذرد .50

 .1997، ثو ردٛ

از ) ،ثوٍؿرٚ .51  ،1، ل: ٌقٍاة ثوؿاجدة قٍقاجٖ٘، صققٝايثو ٍٝاة كاٛ عىاً ثوضؾٜٗاة، ٔاـ(1367ٌقٍٗد داُ عىاٛ دط 

 .ي 2004 -ٔـ  1425، و قٝةردثر ثٌؿر، 

ثوٍطىذااٛ، غجوااخ كجقااه، كااٛ ثألؾاااٗثس ثوىغٜٗااز درثضااز كااٛ  ؾاااٗثس ثوٍااة ثو ردٝااز، ثو اارثة، ٖزثرر ثوغقجكاااز  .52

 .1984ٖثإعفي، 

  .2006 ،دثر ؾجدر، دٝرٖس، 3، لوطجَ ثو رح، ٔـ(711) ٌٛقٍة دُ ٌمري دُ عى ،ٌّاٗرثدُ  .53

 .2003، 1لؾه ٖثوضفجؾه، دثر ٖثةه، ؽةن ثوضٗث  ٌٕةٚ عرثر، يجٔرر ثوىذص كٛ ثو ردٝز .54

: د ، صققٝايعىٛ دُ َعْةالَ داُ فٍاجد داُ عىاٛ ثورد اٛ، ثالِضماجح ومػاف ثألدٝاجس ثوٍػامىز ثإعارثح ،ثوٍٗؾىٛ .55

 .ي1985ٌؤضطز ثورضجوز ، دٝرٖس، 2، لفجصً ؾجوـ ثوكجٌُ

دثر ، دٌػاي، 6لت، : د. ٌاجزَ ثوٍذاجر، صققٝايٌغّٛ ثوىذٝاخ عاُ لضاخ ثألعجرٜاخ، ٔـ(761عذة هللا ) ،ٔػجيثدُ  .56

 .1985ثوفمر، 

 .1999، غرؿ ثوٍفؿه، دٝرٖس، عجوً ثومضخ، (ٔـ643 -ٔـ553ثدُ ٜ ٝع، ٌٗكي ثوةُٜ) .57

58. The American Heritage Dictionary of the English Language. (5
th
 edition) (2011). 

Boston: Houghton Mifflin. 

59. Webster’s New World College Dictionary. (5
th

 edition)(2014). USA: Webster’s 

New World. 

60. Al-Hammash, K.I. (1984).English Phonetics and Phonology. Baghdad: Rusafi. 

61. Alkhuli, M.A. (2008). English Phonetics and Phonology. Amman: Dar alFalah. 

62. Beeston, A.F.L. (1970). The Arabic Language Today. London: Hutchinson. 

63. Crystal, D. (1969). Prosodic Systems and Intonation in English. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

64. Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics (6
th
 edition). Oxford: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/148_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/180_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/180_%D9%87%D9%80


 
 23  2015 (18) 6، ٌؾىز ثأللجدٍٜٝز ثألٌرٜمٝز ثو ردٝز وى ىٗي ٖثوضمّٗوٗؽٝج -أيارابان

 

                                                                                                                                          

Blackwell Publishing. 

65. Fisiak, J. (1981). Some introductory notes concerning contrastive linguistics. In J. 

Fisiak (Ed.), Contrastive Linguistics and the Language Teacher, (pp. 1-11). Oxford: 

Pergamon.  

66. James, C. (1971). The exculpation of contrastive linguistics. In G. Nickel 

(Ed.), Papers in Contrastive linguistics, (pp.53-68). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

67. Jones, D. (1972). An Outline of English Phonetics (9
th
 edition).Cambridge: Heffer. 

68. Kooij, J.G. (1971). Ambiguity in Natural Language: An investigation of certain 

problems in its linguistic description. Amsterdam: North-Holland Publishing 

Company. 

69. Lado, R. (1957). Linguistics Across Cultures: Applied linguistics for language 

teachers.  Ann Arbor: University of Michigan Press. 

70. Ladfoged, P., & Johnson, K. (2010). A Course in Phonetic (6
th
 edition.).Boston: 

Cengage Learning. 

71. Redford, M.A., & Gildersleeve-Neumann, C. E. (2007). The Acquisition of Two 

Phonetic Cues to Word Boundaries. Journal of Child Language, 34(4), 815-843. 

72. Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology: A practical course (4
th
 

edition). Cambridge: Cambridge University Press.  

73. Sajavaara, K. (1981). Contrastive linguistics past and present and a communicative 

approach. In J. Fisiak (Ed.), Contrastive Linguistics and the Language Teacher, 

(pp. 33-56). Oxford: Pergamon. 

74. Wardhaugh, R. (1974). Topics in Applied Linguistics. Massachusetts: Newbury 

House, Rowley. 

75. Wells, J.C. (2006). English Intonation: An Introduction. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 


