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 صالحا أعمل أن والدي وعلى علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني ﴿ربي

 .الصالحين﴾ عبادك في برحمتك وأدخلني ترضاه

 .النمل سورة من 19 اآلية

 وسلم، عليه اهللا صلى محمد المصطفى الحبيب على والسالم والصالة هللا الحمد

 أهدانا الذي واألرض، السماوات خالق إلى الجلي إلى والثناء والحمد بالشكر أتوجه

 الحمد اهللا إلى العلم، طريق لنا وأنار دراستنا درب في ووفقنا والبصيرة، البصر نعمة

 .والشكر

 ل األستاذةالعم هذا إلتمام الثقة ومنحني العون بيد أمدني من إلى بالشكر نتقدم ثم

  "جمعي لمين"واألستاذ "  حارش ةمنسي"ة المشرف

 من كل بفضل نوهأ أن يفوتني ال كما والتوجيه النصائح في واألخير األول المرجع

أفادتني من بينهم األستاذة  قيمة بمراجع وأمدني الميدانية خبرته يديّ  بين وضع

 ."عبد اهللا المية"تعليم االبتدائيالمخضرمة في ال

 اهللا ومن يديه بين هذا بحثي يقع من كل ظن حسن عند كونأ أن األخير في وأملي

 .التوفيق نرجو

 

 



  

  

بكل حب واعتزاز أهدي مثار هذا العمل إىل الوالدين أيب 

ين حببه وغمرين بعطفه وأمي احلنونة اليت الغايل الذي ضمّ 

وأسال اهللا هلما الصحة وطول  أنارت دريب بالدعاء الصاحل،

  .العمر يف رضا اهللا وطاعته وبركته

 عائليت من وأعزائي أحبائي كل وإىل األعزاء إخويت وإىل

 قدم من كل وإىل الطلبة وزمالئي الكرام أساتذيت كل وإىل

 إجناز يف بعيد من أو قريب من أسهم أو املساعدة يد يل

  .البحث هذا
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  :مقدمة

وجتعله قادرا على التعبري  نفسيتهياة الفرد و حبارتباطا وثيقا كوا ترتبط  ؛رالفكاللغة وسيلة للتعبري عن 

أو   شفويا عن طريق األصوات اللغوية وسيلة للتواصل بني األفراد، وهي ظاهرة اجتماعية و ختلفةته املعن حاال

أو ) األذن(نظام مركب من وحدات صوتية تسمع باجلهاز السمعي  هي، فكتابيا عن طريق الكتابة املخطوطة

دراك هذه إمتكني الطفل من عي الصويت اخلطي على عالمات لغوية ورموز شكلية ترى بالعني، يعمل الو 

وذلك بتحفيز حاسة السمع عن طريق  ،اخلطيةتراكيبها الصوتية و األصوات والرموز من حيث مكّوناا 

عن طريق تتبع األشكال املرسومة اليت ُجتسد تلك  وحتفيز حاسة البصر لألصوات اللغوية، االستماع اجلّيد

نفس من أجل إدراك مكّونات اللغة وتعّلمها بطريقة تبعث يف ال قدرات املتعلميستهدف ، و )اخلط(األصوات

لغة العربية يف التعليم ـتعليم الـل اــنهجــمبنيه ــذلك ّمت تـــ، لتسابــاالكو  التعّلم النشاط مما يسهل عليهاحليوية و 

يف املدرسة اجلزائرية؛ ملدى أمهيته يف العملية التعليمية إذ يّتصل بالقدرات العقلية  -اجليل الثاين- االبتدائي

للغة  واخلطي ويتـــــستوى الصــــوإعادة تركيبها، دف إدراك املها ت اللغة وجتزئتوالذهنية من أجل استيعاب أصوا

عن طريق  صوتية، والتحكم فيهاـــالدات ـــوحـــة بني الـــيبيـــرتكـــداللية والــــالالقات ـــعــــالل معرفة الـــربية من خــــالع

ة ـــــــعــــــــوي األربـــغــــلــل الـارات التواصـــهـــــم ملـــــتعلّ ـــــاب املـــتســــيف اكم ــــهســـــيت تــــال ويتـــــصـــي الــــوعــــــــمهارات ال

تواصل قادرا على توظيف اللغة توظيفا صحيحا يف عملية ال هجتعلو ، )ماع، التحدث، القراءة، الكتابةـاالست(

  .مكتوبة كانت شفوية أمسواء  

ودوره في تعليم اللغة العربية  الخطي-الوعي الصوتي"البحث الذي عنوانه يعود اختيار موضوع     

الرتباطه باال التعليمي الرتبوي ويف الوقت  "أنموذجا -الجيل الثاني-الطفل السنة أولى ابتدائي لدى

نفسه ارتباطه بالعلم اللساين والذي يعد جمال التخصص بالنسبة يل، إذ البد من ملء الفراغ واملسافة املوجود 

وإدراك أمهيته يف تعليم  اخلطي- الصويت لألساتذة من أجل فهم املنهجاملفاهيم بعض لتقريب بينهما وكذلك 
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ألنه إذا اكتسبها وهو يف بداية منّوه بطها العلمية لدى الطفل املتعّلم؛ عربية الفصحى بضواوترسيخ اللغة ال

  .أكثر يف املستقبل قدراته الّلغويةفستبقى معه وتتطّور 

  :اآلتية ةالرئيسيطرح اإلشكالية نأيت ل عرف أكثر على موضوع البحثتّ لول

  ولى؟األالسنة  في وما دوره في اكتساب اللغة العربية لدى الطفل الخطي- ما هو الوعي الصوتي

ما هي و ؟ الوعي الصويت اخلطي ما هو اال الذي ينتمي إليه: منها نذكر تساؤالتعن هذه اإلشكالية تتفرع 

الطفل ي لدي الوعي اللغو وحتفيز أجل تنمية وكيف يتم تطبيقها من  ما هي مهاراتهو العالقة اليت تربطه باللغة؟ 

وما هي ؟مهاراتهمن خالل املتعّلم للطفل  إكساايعمل على اللغوية اليت  التواصل هاراتاملتعّلم؟ وما هي م

حاجزا ما هي العوائق اليت تقف و للطفل؟  اخلطي الصويت إيصال الوعياملسامهة اليت يقدمها املعلم للمتعلم يف 

 قيقها؟ وماحتإىل األهداف اليت يسعى ما هي و  ؟ل إجيابياتهفيما تتمثوتطوره يف املدرسة اجلزائرية؟ أمام جناحه 

  احللول املقرتحة لنجاحه؟

على مدخل  والدراسة اعتمدت يف البحث الية والتساؤالت اليت تفرعت عنهاولإلجابة عن هذه اإلشك

املدخل مت فيه التعرف على اال  مباحث وكل مبحث حيتوي على عناصر، وفصلني، كل فصل حيتوي على

انتقال املنظومة الرتبوية من كذلك و  ،تعليم اللغات منهج من مناهجوهو  اخلطي الذي ينتمي إليه الوعي الصويت

قة الوعي الصويت اليت تقوم بدجمهما وهي الطريقة التحليلية ـتحليلية إىل طريــطريقة الــرتكيبية والــطريقة الـــال

مباحث؛ املبحث  ةثالثالدراسة النظرية يف  والفصل األول يضم  ،عتمادها، مع ذكر بعض أسباب الرتكيبية

عن اللغة والكالم بتعريفهما وذكر بعض الفروق بينهما للحديث  األول حيتوي على ثالثة عناصر خصص

ّمت تعريف  اتالعالم، ومبا أن اللغة نظام من ةاللغألن موضوع البحث يرتكز على تعليم  والعالقة اليت تربطهما

ذكر بعض خصائصها، مث االنتقال إىل معرفة اللغة العربية من حيث تعريفها ومعرفة انتمائها و العالمة اللغوية 



 :مقدمة

 

 

  ث

ومكّوناا وخصائصها؛ فهي األساس الذي يسعى الوعي الصويت اخلطي يف املدرسة اجلزائرية إىل تنميته وإدراكه 

ملعرفة خمارج احلروف وأصوات اللغة العربية وصفاا، وذلك  وفهمه لدى الطفل، واملبحث الثاين خصص

، وطريقة حتديد خمرج ومعرفة الفرق بينهما والعالقة اليت تربطهما ،بتعريف احلرف والصوت وعالقته باملعىن

واملخارج اليت  ،االقدماء واحملدثني مع ذكر بعض الفروق بينهم احلروف عند وأيضا التطّرق إىل خمارج ،احلرف

ألنه يلعب دورا فعاال ويسهم مسامهة كبرية يف إيصال الوعي  ؛يتم التدريب عليها يف تعليم أحكام القرآن الكرمي

مون القرآن الكرمي علّ وعي الصويت وكانوا يُ ـــة الـــيـــدمي أمهـــقـــرب يف الـــعـــأدرك ال دـــقــــف ؛باللغة العربية الفصحى

 ثالثــاملبحث الأما  ،كل صوت من أصوات العربيةاليت متّيز  صفات العريف الصفة مع ذكر بواسطته، مث ت

واال نفس واالجتماع، ــلوم الــالقته بعــوعي وعــتعريف الــك طيــويت اخلــوعي الصــاصة بالــحات خــيضم مصطلف

مث ربط املصطلحات الثالثة وذلك بإدخال الوعي  ،كل مصطلح على حدة  ؛اخلطيالذي ينتمي إليه الصويت 

ومبا ) فونيم صوائت ومصّوتات،(يف التعليم بأصوات اللغة العربية وخّطها، ومعرفة مكّوناا الصوتية واإلدراك 

جاء الوعي الصويت لدراسة هذه أّا عبارة عن نظام من وحدات صوتية متتالية مقطعية وفوق مقطعية؛ 

يف النرب  فوق املقطعية تتمثلو  ،تتمثل يف املقطع والكلمة حيث مت تعريفهمااملقطعية ف :دات الصوتيةالوح

يف موجودة فهي مقاطع حمسوسة ُحتس بالسمع،  ؛غةاملتلقي للّ إىل يف إيصال املعىن مع تبيان أمهيتهما والتنغيم 

الشفوية املنطوقة وال توجد يف اللغة املكتوبة، مث الّتعرف على أنواع املقاطع العربية وأمهية املقطع يف العملية  اللغة

  .التعليمية

بيقية حيث ّمت فيه معاجلة مبحثني؛ املبحث األول ّمت ختصيصه للدراسة امليدانية التطفقد أّما الفصل الثاين 

لدراسة وجماهلا وعّينة الدراسة عملية البحث امليدانية من منهج ا بعة يفص لإلجراءات املنهجية املتّ خصّ 

استمارة تضم جمموعة من األسئلة ُوجهت موعة : ، واليت تتمثل يفيف مجع املادة العلمية واألدوات املستعملة

لدراسة ألنه عينة لاملقابلة، وقد مت اختيار املعلم من املعلمني واملعلمات أثناء استعمال األداة الثانية وهي 
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وسلبياته على املتعّلمني  إجيابياتهوحبكم تطبيقه له يالحظ  ؛املكلف األول يف تقدمي املنهج الصويت اخلطي

ويلعب دورا كبريا يف تطويره من خالل  ،عرض املشاكل اليت تعرقل عمله باملنهجو يستطيع طرح النقائص ف

والتعريف به لدى الزمالء الذين يصعب عليهم رفة مضمونه وتطبيقه على أكمل وجه، االجتهاد يف مع

ضمانا دقيقا علميا حتليال  لبيانات املتحصل عليهاحتليل او ووصف  تصنيف استيعابه، أّما املبحث الثاين فتّم فيه

املنهج وأهدافه  اجيابياتويف األخري معرفة  ،املعلومات من ميدان العمل والتطبيق يف نقلواألمانة  لمصداقيةل

املتوصل إليها من خالل نتائج ويف اخلامتة ذكر أهم ال، األهداف املسطرةل حتقيق من أج احللولوبعض 

  .الدراسة

وحتليل  وصف ، وذلك من خاللوقد مت االعتماد  على املنهج الوصفي التحليلي يف البحث والدراسة

   .مكونات الوعي الصويت اخلطي

  :ليها يف الدراسة جندوضوع وّمت االعتماد عهذا املالدراسات السابقة اليت تناولت  كما جتدر اإلشارة إىل

 .ملني مجعي: تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت اخلطي لــكتاب  - 

ملستويان الثاين والثالث ابتدائي ا أثر الوعي الصويت يف تعّلم مهارة القراءة بقسم اللغة العربية وكتاب - 

  .براهيم مهيداويإ: لـــ يةاملغرب اململكة أمنوذجا يف

  :اليت مت االعتماد عليها يف البحث نذكر على سبيل املثال ال احلصرجع ااملر املصادر و  من أهمو 

  .حممد إبراهيم اخلطيبدريسها يف مرحلة التعليم األساسي، كتاب مناهج اللغة العربية وطرائق ت - 

 . أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنربسيبويه  ،الكتاب - 

 .أبو الفتح عثمان بن جين، سر صناعة األعراب - 

 .كمال بشر،علم األصوات وكتاب دراسات يف علم اللغةكتاب  - 

  .عصام نور الدينائف األصوات اللغوية الفونولوجيا، علم وظ - 
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ونقص ضيق الوقت  :دراسة جندــحث والــلية البـــهت عمـــعوبات اليت واجـــص الصـــا خيـــيمــا فــــأم

عدم تّوفر مراجع تناولت ، قّلة أو أخذ االحتياطات الالزمةما أدى إىل  كورونا  فريوس تفشي وباءاملعلومات، 

وهذا ما زاد من  ،ب النظرية والتطبيقية باعتباره منهجا جديداالوعي الصويت اخلطي بالدراسة يف اجلوان موضوع

  .اإلفادة يف هذا املوضوع وحماولة إخراجه على أحسن صورةالعزمية على االجتهاد يف 

 نسيمة"ويف األخري ال يفوتين يف هذا املقام العلمي اجلليل إال أن أتقّدم بالشكر اجلزيل لألستاذة املشرفة 

الذي كان له الفضل الكبري يف تقدمي يد العون يل بالتوجيهات والنصائح " مجعي ملني"واألستاذ " حارش

، وجلميع األساتذة وكل من ساهم يف ت وإعطائي نسخة إلكرتونية لكتابه قبل خروجه من املطبعةوالتصحيحا

  . تقدمي يد العون

ويف اخلتام نرجو أن ينال هذا العمل املتواضع استحسان وإعجاب جلنة املناقشة املّوقرة، فقد تعرتيه بعض 

  .فلهم جزيل الشكرظام وتوجيهام وتصويبام، حالنقائص ولكنها ستكتمل مبال

أعذبه، ومن اللطف أقربه، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن اخلامتة  لفضلنسأل اهللا من ا

  .أحسنها



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

مصطلحات ومفاهيم متعلقة :مدخل
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المنهج الصوتي الخطي ودواعي : ثالثا

  .اعتماده
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  :تمهيد

ة ميـــطريقة تقدمي املادة العللتبع اشتغلت الدراسات الرتبوية احلديثة يف بيان أمهية املنهج بصفة عامة وامل

وذلك ، إال يف العقود األخرية عربيةــلدان الــبــيف الظى ا اآلن ـــيته اليت حيــكتسب أمهــي ه ملـــاصة إال أنـــفة خـــبص

درسية أداة ـــاملناهج امل"ر الفكر الرتبوي بشكل عام؛ فقد عّدت مي وتطوّ العلم املناهج مبستوى التقدّ  لتأثر

ناهيك عن  ها،ــة املتعلمني مجيعــب شخصيــامل يف جوانــنمو املتكامل والشــيق الــحقــتــعليم لــاد وتــيه وإرشـــوجـــت

أصبح املنهج ف ؛)1("توازنــوضوح والــساطة والــتسم بالبــس تــق أســوفتها على ثقافة اتمع وأصالتها، حمافظ

تهم نشأة ئ، وتنشِ والعلمية جتماعيةاالفسية و املدرسي يركز على تنمية قدرات املتعلمني من مجيع اجلوانب النّ 

زدهار، ويتم تطبيق هذا املنهج قي واالر ثقافته والنهوض به إىل الأجل احملافظة على قيم اتمع و  صحيحة من

 الوصول إىل األهدافدراكه لتسهيل عملية تطبيقه و إبسيطة تساعد الفرد يف فهمه و  وفق قواعد واضحة

  .املسطرة

حتتل  إذ ،والرتبوية ةميّ أمهيتها يف العملية الَتعلّ  دىاجلزائرية باملناهج التعليمية مل اهتمت املنظومة الرتبوية لذلك 

  .ما العمود الفقري للرتبية دّ إىل حمركزا حيويا فيها وتعترب 

تبنتها املنظومة الرتبوية اجلزائرية، يف تعليم اللغة العربية أحد أهم املناهج اليت ومبا أن موضوع البحث هو   

الذي يعتمد ؛ املنهج الصويت اخلطيائية، وهو يف املدرسة االبتد اكتسابه هلالدى الطفل يف املراحل األوىل من 

وجعل الطفل سنة أوىل قادرا على التمييز بني  )رمسها(على الوعي باللغة العربية من حيث أصواا وكتابتها

مضمون هذا املنهج الّتطرق إىل  وقبل ،األصوات اللغوية بتقطيعها ونطقها نطقا صحيحا ومطابقتها خطيا

يت اخلطي يف تعليم ال الذي ينتمي إليه الوعي الصو على اعرف تّ للتمهيد ملساعدة القارئ ا املدخل كجعلنا هذ

  .اللغة العربية

                                                           

، عمان، األردن، 01الشروق، ططه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، دار )1(
  .15ص ،م2005



 مصطلحات ومفاهيم متعلقة بالمنهج                                                   : مدخل
 

 

9 

  :المنهج: أوال

 : في اللغة واالصطالح تعريف المنهج .1

 :لغة  - أ

طريٌق ":للخليلمعجم العني  يف قد جاءف "ج"ة إىل اجلذر الثالثي أصل كلمة املنهج يف العربيّ يرجع 

 :املِنهاجَوَضُحه، و  َهُج الطريق،وضح، وِمنْـ  :أي- لغتان- أجوج األمُر و  ،ةٌ جَ هْ وطُرٌق نَـ  واضٌح، ٌج، واسعٌ 

 (...)النـْهُج،  بّني واضح، وهو: طريٌق جٌ : ج": جاء البن منظورسان العرب ويف ل ،)1("اضحالطريق الوّ 

َهُج الطريق. َكنَـْهجٍ : وسبيٌل منهجٌ  وَطُرٌق جةٌ  َهاجُ . وَضُحه: ومنـْ ﴿ِلُكل َجَعْلَنا  ]:قال تعاىل[.كاملنـَْهجِ : واملِنـْ

َهاًجا ُلوَُكْم ِيف َمآأُمًة َواِحَدًة  اللُه جلَََعَلُكمْ  ءَ َوَلْو َشآ ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ وأج })48(املائدة{﴾ُكمْ �َءات َوَلِكن لَيبـْ

َهاجُ (...) وضح واستبان وصار نـَْهًجا واضًحا بيـًنا، : الطريق املنهج يف املعاجم ومنه  ؛)2("حُ اضِ الوَ  الطريقُ : واملِنـْ

 .العربية القدمية جاء مبعىن الطريق الواضح البّني 

راسة الدّ  اجُ هَ نْـ ومنه مِ  ،)حمدثة(ة املرسومة، طّ واخلُ (...) ق الواضح، الطري: اجُ هَ نْـ املِ :"الوسيط المعجمويف   

واضحة : وطريقة ناهجة. بّني  واضحٌ : جٌ اهِ طريق نَ : يقال): جُ اهِ الن ( اهج،نَ مَ ) ج(التعليم وحنومها  ومنهاجُ 

هذا نـَْهِجي ال أحيُد : يُقال يق الواضح املستقيم،رِ الط :"ة والمعاصرةة الكالسيكيّ معجم العربيّ يف أّما ، )3("ةنَ يـ بَـ 

َهاجُ :"مجاني الطالبويف ، )4("عنه  : املِنـْ
َ
– هُ جُ هَ نْـ مَ  مٍ لْ عِ  ل كُ لِ : الطريقة - الطريق الواضح- ج مناهج جُ هَ نْـ امل

                                                           

 ،04ج م،2003/هـ1424بريوت، لبنان،  ،01وي، دار الكتب العلمية، طعبد احلميد هندا: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، تح)1( 
  .271-270ص ص

  .383ص، 02مجدط، دس، املصري، لسان العرب، دار صادر، ، بريوت،  اإلفريقيأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور )2(
 ،20دس، جدط، ، استانبول، تركيا، لغة العربية، املكتبة اإلسالميةإبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيّات وآخرون، املعجم الوسيط، جممع ال )3(

  . 957ص

 ،لبنان، بريوت، 01لبنان ناشرون، ط يوسف حممد رضا، معجم العربية الكالسيكية واملعاصرة معجم ألفبائي موّسع يف اللغة العربية، مكتبة )4(
  .1648ص ،م2006
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َهُج الدُروِس الثَانَِوية: ف مواضيع امتحانعّلم يف دورة الدروس وتؤلّ الربنامج أي تعيني املواد اليت تُ   والنـْهجُ  ،)1("َمنـْ

 ح التعليم و والدراسة و الربنامجأضافت للمنهج مصطلنجد أّن املعاجم العربية احلديثة ف؛ )2("الطريق النافذ"

 لكل علم العلوم حبيث أنّ ، وأصبحت هناك عالقة بني املناهج و )التعليمي(وما يعرف حاليا باملنهج املدرسي

  .ه اخلاصلديه منهجُ 

ِمْنُكْم ِشْرَعًة  ﴿ِلُكل َجَعْلَنا:قوله تعاىل)48(اآلية  املائدة ملناهج يف القرآن الكرمي يف سورةوردت كلمة او   

َهاًجا َوَلْو َشآءَ  ُلوَُكْم ِيف َمآ اللُه جلَََعَلُكمْ  َوِمنـْ لكل أمة من األمم نظام "مبعىن أّن  ﴾ُكمْ �َءاتأُمًة َواِحَدًة َوَلِكن لَيبـْ

واألدوار لألفراد واجلماعات واموعات وأّن اهللا نظم األعمال نظم حياة أفرادها، فتُ حياة خاص ا وشرعة تُ 

تعاىل قد أرسل الرسل هلذه الغاية فمن اتبع الرسول أخذ مبنهاج اهللا تعاىل ومن مل يتبعه ابتدع لنفسه 

  .)3("منهاجا

فيما بعد  أصبحو  الربنامج واملنهاج ؛حيث ورد مبعىنعليم بية والتّ مبجال الرتّ  منهجللاللغوي رتبط املفهوم او 

  .عليميأحد مكّونات املنهاج التّ  الربنامج

 : اصطالحا  - ب

ها الفرد جُ هِ تناليت تعين الطريقة اليت يَ " Curriculumاملنهج إىل الكلمة اإلغريقية  مصطلحيرجع   

لبلوغ ] يسعى[عن املنهج الذي  للوصول إىل غرض معني وقد نقل من هذا املعىن إىل اال الرتبوي ليعرب به

فاملنهج يف اال الرتبوي يسعى لتحقيق ، )4("األهداف الرتبوية اليت ينشدها اتمع وتسعى الرتبية إىل حتقيقها

                                                           

  .1008-1007صص م، 2001 ،، بريوت)50(، 05، طل.م.ش جماين الطّالب، دار جماين مشل )1(
  .561صدط، دس، بوزريعة، اجلزائر،  ،105/4: عزة عجان، املفضل قاموس عريب للتالميذ والطالب، دار هومة ، الصنف )2(
طويرها، زمزم ناشرون وموزعون، وحيي إمساعيل عبد، املناهج أسسها ومداخلها الفكرية وتصميمها ومبادئ بنائها ومناذج ت ناصر أمحد اخلوالده )3(

  . 21م، ص2011ألردن، عمان، ا ،01ط
 ، األردن، عمان01ط ار وائل للنشر،بسام حممد القضاة وآخرون، مقدمة يف املناهج الرتبوية احلديثة مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياا، د )4(

  . 19م، ص2014
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فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار من " هوبعة؛ فالتعليم والتعّلم و الرتبية للفرد و اتمع وفق نُظم متّ 

  .)1("طريقة أو نسق يتبعه الباحث وصوال إىل احلقيقة اليت ينشدهاو أجل الكشف عن احلقيقة، 

خطة يتم عن طريقها تزويد "؛ الذي يُعدّ  المنهج المدرسي يف اال الرتبوي داخل املدارس يسمىو 

تعمل على حتقيق أهداف عامة عريضة مرتبطة بأهداف خاصة التالميذ مبجموعة من الفرص التعليمية اليت 

اخلربات والنشاطات واحملتوى وطرائق "ف أيضا بأنّه ويعرّ ، )2("نةلة يف منطقة تعليمية أو مدرسة معيّ مفصّ 

 مهقدّ كل نشاط تُ "ومبعناه الشامل هو ، )3("التدريس والوسائل والتقومي املخطط هلا اليت تقدمها املدرسة لطالا

فاملنهج املدرسي  ،)4("داخل املدرسة أم خارجها كان سواءعنه  لةمسؤو شرف عليه وتكون نظمه وتُ املدرسة وتُ 

هو منهج خاص باملدارس واملؤسسات الرتبوية وخيتلف من مدرسة إىل أخرى من حيث اخلطة واخلربات 

 .م للمتعلمني، وذلك للوصول إىل أهداف معينةوالنشاطات اليت تقدّ 

  :تعريفات المختصين للمنهجبعض  .2

  :المنهج عند علماء االجتماع  - أ

الطريقة اليت يعتمدها الباحث للوصول إىل هدفه املنشود، وأّن وظيفته يف العلوم "يعرّفون املنهج بأنّه 

االجتماعية استكشاف املبادئ اليت تنظم الظواهر االجتماعية والرتبوية واإلنسانية بصفة عامة تؤدي إىل 

 .)5("ميكن يف ضوئها تفسريها وضبط نتائجها والتحكم احدوثها حىت 

  
                                                           

  .14، اجلزائر، ص2005، ط191/4صاحل بلعيد، يف املناهج اللغوية وإعداد األحباث، دار هومة، صنف  )1(
، م2004/ه1425كر العريب، القاهرة، تقوميها، دار الف -تطويرها-رشدي أمحد طعيمة، األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية إعدادها  )2(

  .28ص دط،
، 01ر والتوزيع، طعبد الرمحن عبد علي اهلامشي وفائزة حممد فخري العزاوي، دراسات يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، الوراق للنش )3(

  .144م، ص2007/م2006، عمان
  .19طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، ص)4(
 ،، عمان، األردن01الطبعة العربية  وخالد حممد أبو شعرية، مناهج البحث الرتبوي تطبيقات عملية، مكتبة اتمع العريب، ثائر أمحد غباري)5(

  .18م، ص2010/ه1431
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  :المنهج عند علماء التربية  - ب

  :من علماء الرتبية جند

أّن الطفل واملنهج حّدان لعملية واحدة، إّا عملية إعادة بناء مستمرة تبدأ من خربات «":)ديوي(يرى - 

يف حني ، »نفسها اخلربة أي خربة اجلنس البشريالطفل احلالية إىل ما ميثل حقائق نطلق عليها دراسات، وهي 

ويشمل . املنهج يشمل اخلربات املوجهة والالموجهة مجيعها، واملهتمة بتفتيح قدرات الفرد«:أنّ )بوييت(يرى 

  .)1("»اعية، وهي اليت تستخدمها املدرسة لتحقيق النمو وإمتامها خربات التدريب املوجهة بطريقة و أيض

يئها املدرسة لتالميذها داخل املدرسة جمموعة اخلربات الرتبوية والثقافية اليت ُ " :بأنّه )Charles(فه ويعرّ  - 

 هم الشامل يف مجيع النواحي وتعديل نشاطهم طبقا لألهداف الرتبوية املطلوبة إىل وخارجها بقصد تأمني منو

  .)2("أفضل ما تستطيعه قدرام

خطة عمل أو وثيقة مكتوبة تتضمن اسرتاتيجيات لتحقيق ":هو)هيلدا تابا(و )تايلررالف (واملنهج عند  - 

  .)3("الغايات واألغراض الرتبوية املرغوبة

عند علماء الرتبية من حيث تعريفاته عت نالحظ أّن املنهج اختلفت وتنوّ من خالل هذه التعريفات 

فقون ويستخدمون أنّنا جندهم يتّ ، وعلى الرغم من هذا االختالف إّال على خمتلف ااالت  اّتساعها وتركيزها

علم يف املدرسة ويتم حتقيق هذه اخلطط املوضوعة لتوجيه التّ "جمموعة من ؛ يعدّ إذ الفهم العام ملصطلح املنهج 

اخلطط يف الصف الدراسي، كما يعيشها املتعلمون جتريبيا وحتصل هذه اخلربات يف بيئة تعليمية تؤثر بدورها 

 . )4("فيما يتعلم

  

                                                           

  .21طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، ص)1(

  .147عبد الرمحن عبد علي اهلامشي وفائزة حممد فخري العزاوي، دراسات يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، ص)2(
  .51م، ص2008/ه1429، اململكة األردنية اهلامشية، 01عادل أبو العز سالمة، ختطيط املناهج املعاصرة، دار الثقافة، ط )3(
  .21وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، ص طه علي حسني الدليمي)4(
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  :الطريقة: نياثا

 :تعريف الطريقة في الّلغة واالصطالح .1

 :لغة  - أ

الطريُق " :للفراهيدييف كتاب العني  مأخوذ من الطريق، جاء عند علماء العربية وي للطريقةاملفهوم اللغ

َفٍة من ثَوٍب أو شيٍء ُمْلَزٍق بعُضه ببعض فهو طريقةٌ  وفالٌن على  .(...)مؤنث، وكّل ُأخدوٍد من أرٍض أو ِصنـْ

كّل شيء ملتصق ّثل  فهي عنده حاٌل أو طريٌق  يسري وفقها اإلنسان ومتُ ؛ )1("طريقٍة َحَسَنٍة أو سيئٍة أي حالٍ 

وكذلك  الُعظمى، األعظم والطريقُ  الطريقُ : ّنث؛ تقولذكر وتُؤ السبيل، تُ : الطرِيقُ "بعضه ببعض، وجاءت أيضا 

وطريقة  السرية،: ، والطرِيقة(...)ابتغى إليه َطرِيقًا : وَتَطرَق إىل اَألمر(...) السبيل، واجلمع أْطرِقة وطُُرق، 

 ابن منظورفهي عند  ؛)2("ما زال فالن على َطرِيقة واحدة أي على حالة واحدة: َمْذهبه، يقال: الرجل

 .الذي يسلكه أو يبتغيه املرء لدربوا السبيل املذهب أو

 :اصطالحا  - ب

إجراءات يّتبعها املعّلم ملساعدة تالميذه على " :املفهوم االصطالحي للطريقة يف اال التعليمي هي

مشروع أو إثارة مشكلة، أو طيط حتقيق األهداف، قد تكون تلك اإلجراءات مناقشات أو توجيه أسئلة أو خت

فهي خطوات يّتبعها  ؛)3("ذ إىل التساؤل، أو حماولة االكتشاف أو غري ذلكيئة موقف معّني، يدعو التالمي

وفق أسس معّينة من أجل حتقيق والوصول إىل األهداف املبتغاة  ،تقدمي الدرس التعليمي للمتعّلمنييف املعّلم 

املتمثلة يف إيصال املادة العلمية للمتعّلم وجعله يكتسب جمموعة من املهارات اليت تساهم يف جناحه وتفوقه يف 

                                                           

.45ص ،03ج اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني،)  1) 

  .221-220ص ص، 10ابن منظور، لسان العرب، مج) 2(
اجلمهورية ملحقة سعيدة اجلهوية،  مهدي، عثمان آيت : تص ، املعجم الرتبوي، املركز الوطين للوثائق الرتبوية،شنان ومصطفى هجرسيفريدة )3(

  .87-86ص ص، دط، 2009وزارة الرتبية الوطنية،  - اجلزائرية 
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ه املدرس طريقة التدريس تعين مجيع أوجه النشاط املوّجه الذي يقوم ب"حياته يف خمتلف ااالت، وبذلك تكون 

يف إطار مقتضيات مادة تدريسية وخصائص منو تالميذه، وظروف بيئته بغية مساعدة تالميذه على حتقيق 

وبالتايل مساعدم على اكتساب املعلومات و املعارف  التعّلم املرغوب فيه والتغيري املنشود يف سلوكهم،

شاطات اليت يقّدمها فهي تشمل مجيع النّ ؛ )1("واملهارات والعادات واالجتاهات وامليول والقيم املرغوب فيها

  .  خصائص النمّو لديهم ومراعاةاملناسبة واجلّو املالئم  لبيئةا ويئةاملعّلم للتالميذ 

 : الجزائرية طرائق التدريس التي اعتمدتها وزارة التربية .2

من أجل تطبيقه، ومن أهم الطرق التدريسية اليت  غة العربية طريقة خاصةلكل منهج من مناهج اللّ     

 :قبل انتهاج طريقة املنهج الصويت اخلطي جند اجلزائرية انتهجتها املنظومة الرتبوية

  : ريقة التركيبيةالط   - أ

وهي طريقة  )2("لتكّون كال: بالطريقة اجلزئية، ألّا تبدأ باجلزء وتضم األجزاء بعضها إىل بعض"وتسمى   

اء، تاء، بف، لأ(ف اهلجائية بأمسائها وترتيبها م احلرو بدًءا بتعل ] واللغة العربية[فيها بتعلم القراءة  يبدأ الطفل"

والتالميذ  ،م هذه احلروف فرادى أو مجاعات على السبورة ويقرأها، حيث يكتب املعلّ )اخل ...ثاء، جيم،

حلروف بأشكاهلا وأمسائها يبدأ يف تعليم يرددون بعده ّمث يتدرّبون على كتابتها إذا ما استوعب التالميذ ا

 )سَ (، سني فتحة)َدرَ ( )رَ (ة، راء فتح)دَ (مثل دال فتحة: مثال ،األطفال بعض أصوات احلروف كالفتحة

] هذه الطريقة ازُ تَ متَ (...) [ روف، مث إىل تكوين مجل ، وبعد هذا يبدأ يف تكوين كلمات من احل)َدَرسَ (

يطرة على احلروف تالميذ من السّ لكن اومتُ (...)  عناءأو  ةتكلفه مشقّ  رس، حيث الهولتها على املدّ بسُ 

  .)3("اهلجائية وتكوين كلمات جديدة

                                                           

  .45، دار اهلدى، املكتبة الوطنية، عني مليلة، اجلزائر، دط، دس، صحممد صاحل حثرويب، منوذج التدريس اهلادف ُأُسُسه وتطبيَقاتُه) 1(
  .180م، ص2009، عمان، 01إبراهيم اخلطيب، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساسي، مؤسسة الوراق، ط حممد)2(
  .181، صنفسه املرجع)3(
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 :الطريقة التحليلية  - ب

باملعىن منذ "وتم هذه الطريقة  )1("ية، ألّا تبدأ بالكل مث تنقل إىل األجزاءبالطريقة الكلّ "وتسمى   

جيب أن تكون نقطة االنطالق، كما أّن ) الكلمات واجلمل والرتاكيب(الوحدات ذات معىن  البداية، حبيث أنّ 

درك األشكال  فهو يف طبيعته يُ  ؛اإلنسان مير به ذييف اإلدراك الشى مع األسلوب الطبيعي اهذه الطريقة تتم

فاحلرف يف الكلمة ال قيمة له، وال معىن وال داللة إّال يف  ،جزًءا جزًءا هلةٍ دركها ألّول وُ ل وال يستطيع أن يُ كُ كَ 

إطار الكلمة اليت ينتمي إليها والكلمة نفسها قد حتمل معىن ولكن معناها الدقيق يتضح إذا وضعت يف إطار 

  .)2("املقصود منها

وترتيبها وأصواا، مث ومنه فالطريقة الرتكيبية تنطلق من معرفة الطفل للحروف أّوال واستيعاا بأشكاهلا   

يقوم مبساعدة املعّلم على ضم وائتالف هذه احلروف بعضها إىل بعض وتشكيل كلمات بسيطة ومن ّمث ينتقل 

  .إىل ضم الكلمات بعضها إىل بعض لتشكيل مجل، ومنه االنتقال من اجلزء إىل الكل

 ن إدراك الطفل للكلمة واجلملةم ألّا تنطلق ؛إىل اجلزء من الكلّ  ريقة التحليلية تنتقلُ بينما الطّ 

  .ومبساعدة املعلم يقوم بتجزيئها وتفكيكها وحتليلها إىل عناصر أصغر حىت يصل إىل أصغر وحدة

  ):الطريقة التركيبية والطريقة التحليلية( ننقد الطريقتي  - ت

  :هاتان الطريقتان وجهت إليهما انتقادات كثرية منها

  : نقد الطريقة التركيبية -

درك الطفل م عند الطفل فتبدأ باجلزئيات، بينما يُ ختالف عملية التعلّ " :الطريقة ألّاانتقدت هذه   

، كما أّن هذه (...)الكليات وتبدأ من اهول وهو احلروف اخليالية من املعىن، إىل الكلمات ذات املعىن 

                                                           

  .180ص ،حممد إبراهيم اخلطيب، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساسي)1(
  .185-184صص ، املرجع نفسه)2(
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م، وليس نع املعلّ ي من صُ الطفل، فاالنتقال من حرف إىل حرف انتقال منطق راعى فيها منوّ الطريقة آلية ال يُ 

  .)1("الطفل سيكولوجيا يراعي منوّ 

  :نقد الطريقة التحليلية -

جه إىل تنمية املهارات الالزمة أّن قدرا كبريا من االنتباه يوّ "بسبب  وذلكنتقاد هلذه الطريقة اال وجه  

  .)2("ف الكلماتعرّ االهتمام بتنمية مهارات تَ  الستخالص املعىن فيقلّ 

 .جاءت طريقة تدريس جتمع بينهما وهي الطريقة التحليلية الرتكيبية نيالطريقت نيهاتوبعد نقد   

 :ركيبيةحليلية التّ ريقة التّ الط   - ث

 نة من الطريقتني السابقتني، وجتمع بني عناصر معيّ ليفيةالتو ريقة املزدوجة أو التوفيقية أو وتسمى بالط

، وتسري )الكلية(والطريقة التحليلية ) اجلزئية(ألّا تقوم باملزاوجة بني الطريقة الرتكيبية  ؛لذلك مسّيت املزدوجة

مرحلة التعريف بالكلمات واجلمل ومرحلة التحليل ] مث[مرحلة التهيئة،": هذه الطريقة يف أربعة مراحل هي

ومرتابطة، حبيث أّن لكل مرحلة  هذه املراحل متداخلة فيما بينها)3("مرحلة الرتكيب] ويف األخري[والتجريد، 

جتمع بني الطريقة " ؛أّما تسميتها بالّتوليفية فألا وظيفة تقوم ا وكل مرحلة تعترب متهيد للمرحلة اليت بعدها،

السمعية والشفوية، تركّز على النطق واالستماع، والطريقة املعرفية اليت ترّكز على الفهم، أي إا جتمع بني الفهم 

 .وهذه الطريقة هي اليت يعمل املنهج الصويت اخلطي على تطبيقها ،)4("ستماع يف عملية التعّلموالنطق واال

 

 

  
                                                           

  .182- 181صص ، حممد إبراهيم اخلطيب، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساسي )1(
  .185، صهنفس املرجع)2(
  .189، صنفسه املرجع)3(
  .87فريدة شنان ومصطفى هجرسي، املعجم الرتبوي، ص) 4(
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 :طيالمنهج الصوتي الخ :ثالثا

 :الخطي-تعريف المنهج الصوتي  .1

تبّنته وزارة الرتبية الوطنية لتعليم وتعّلم اللغة العربية استكماال جلهود اإلصالحات تعليمي هو منهج   

ما السيّ أمهية كربى لتطوير املهارات األساسية يف القراءة  يويل" ألنّهيف املنظومة الرتبوية وقامت بإدراجه  ةالرتبوي

من الدخول املدرسي  اة يف تطبيق هذا املنهج بدءً لذا شرعت الوزارة الوصيّ  االبتدائييف الطور األّول من التعليم 

م م من رصد مهارات املتعلّ املعلّ "ن يهدف إىل متكُ و م املتعلّ ز هذا املنهج على ركّ يُ ، حيث )1("م2018/م2017

ما هو إّال تطبيق ، و )2("العثرات املرصودةيف كل من القراءة والكتابة، وبناء خطة عالجية مناسبة لتجاوز 

اليت استندت على الطريقتني التحليلية والرتكيبية، واليت تبدأ بتعليم اجلمل والسري منها إىل  للطريقة التوليفية"

الكلمات فاملقاطع فاحلروف بشكل حتليلي مث تعود مرة أخرى فرتكب هذه احلروف يف مقاطع فكلمات 

  .)3("فجمل

جمموع اخلربات واألنشطة " االيت تعّرف بأّ  مناهج تعليم الّلغة العربيةأحد  اخلطي-الصويتيعّد املنهج 

اللغوية اليت تقدمها املدرسة للتالميذ بقصد احتكاكهم ذه اخلربات واألنشطة وتفاعلهم معها، ومن نتائج هذا 

االحتكاك والتفاعل حيدث تعديل يف سلوكهم اللغوي يؤدي إىل حتقيق النمو الشامل املتكامل لديهم يف فنون 

دون أن ننسى دور أستاذ اللغة العربية يف تطبيق )4("والكالم والقراءة والكتابةاللغة األساسية، وهي االستماع 

هذا املنهج على أكمل وجه ألنه هو الذي يقدم منهج التعليم بطريقته و يسعي باجتهاده من أجل حتقيق 

                                                           

اخلطي يف تعلم اللغة العربية وتعليمها يف املرحلة االبتدائية من الطريقة التحليلية والرتكيبية إىل الوعي -دبّاغني، املنهج الصويت فريان وحممد ملني )1(
  .236م، ص2020، جانفي 01الصويت اخلطي، جملة اإلبراهيمي لآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة برج بوعريريج، العدد

  .241، صنفسه املرجع)2(
  .242، صنفسه املرجع)3(
  .23م،ص1991/ه1411، الكويت، 02علي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، مكتبة الفالح، ط)4(
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وهي أحد فروع  الّلسانيات التعليمية تنمية الوعي اللغوي لدى التالميذ، وينبثق هذا املنهج منالنمو املتكامل و 

  .م الّلغاتترتبط أساًسا بتعليم وتعلّ اليت  ميةالّتعلّ  الّلسانيات احلديثة تم باجلوانب الّتعليمية

 :دواعي االعتماد على المنهج الصوتي الخطي .2

  :من بني األسباب اليت دفعت الوزارة إىل اعتماد املنهج الصويت اخلطي جند  

  (...).من املبادئ األساسية للقراءة ] التالميذ[عدم متكن  "- 

وذهنية أساسية  أثبتت الدراسات أّن تطور القراءة لدى املتعلم يف املراحل األوىل يعتمد على قدرات لغوية  - 

  .)1("كالوعي الصويت ومعرفة احلروف والرتكيب الصويت، والتعّرف الدقيق والسريع على الكلمات

  .ن األخطاء اإلمالئية واللغوية للتالميذ يف أوراق االمتحانرصد الكثري م - 

  (...).تكريس االهتمام باسم احلرف على حساب الصوت " - 

  ] (...).من قبل التالميذ[عدم متييز أصوات اللغة، صوامتها وصوائتها على حنو دقيق  - 

وغريها من  ،)2("بالكلمة وباجلملة املعربة عن حقل التعليم أو حضوره الشاحب يب الوعي املقطعيتغيِ  - 

  .األسباب اليت دفعت وزارة الرتبية إىل اعتماد هذا املنهج

  .اخلطي و كيفية تطبيقه- كثر على مضمون املنهج الصويترف أَ يأيت سنتع ويف ما  

    

                                                           

اخلطي يف تعلم اللغة العربية وتعليمها يف املرحلة االبتدائية من الطريقة التحليلية والرتكيبية إىل الوعي -دبّاغني، املنهج الصويت فريان وحممد ملني)1(
  .238-237صص ، الصويت اخلطي

قطر،  ،18، التواصل اللساين، الد يوممن الكفايات اللغوية إىل املقاربات التعليمية، كلية دار العلوم، جامعة الف حممود العشريي، الوعي الصويت)2(
  .30-29صص ، 2/2017-1:ع
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  :تمهيد

ادت فيها النظرية ــرتة اليت ســدميا يف الفــلغات قــم الــام يف تعلــور االهتمــويت حمـــي الصــكان الوع        

تراجعا بسبب هيمنة نظريات لكن فيما بعد شهدت السمعية، وهي من املقاربات الكالسيكية التقليدية، 

أخرى على حقل تعليمية اللغات، بعدها ّمت الرجوع إليه من أجل تعّلم اللغات، وكان العرب القدامى ميارسون 

تلقني القرآن الكرمي واللغة بالوعي الصويت لكن بدون تسميته ذا املصطلح ألنه مصطلح حديث ظهر إىل 

عملت الدول العربية على تبنيه كمنهج لتعليم اللغة العربية ملا له من احلديثة، ف الوجود مع الدراسات اللسانية

، وَمتثل هذا الفصل النظري يف التعريف مبضمون من بينها اجلزائر تنعكس باإلجياب على املتعلمني فوائد مجة

   .الوعي الصويت اخلطي واملكونات اليت يسعى إىل تدريسها وإتقاا

  :اللغة: المبحث األول

  :غة والكالماللّ : أوال

  :في اللغة واالصطالح اللغةتعريف  .1

  : لغة  - أ

الصوت : الّلَغا":لسان العربجاء مفهومها يف و  )لغا(يف املعاجم العربية مأخوذة من اجلذر الثالثي غةاللّ 

: اوً غْ وا لَ ا يلغُ غَ ، ولَ غةٌ ى، لُ يلغَ  يَ غِ و، ولَ غُ ، وبعضهم يقول يلْ ىا يف القول يلغغَ لَ : قال الكسائي(...) .مثل الَوَغى

ت أي وْ من لغَ   ا كل قوم عن أغراضهم، وهي فعلةٌ عّرب ها أا أصوات، يُ وحد  نُ سْ الل : غةاللو (...) م تكلّ 

  .1"متكلّ تَ 

                                                           
  .252-251ص ص ،15مج ابن منظور، لسان العرب،  )1(
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فاللغة  ؛1"غو، وهو الطرح، فالكالم لكثرة احلاجة إليه يرمي بهاللّ " :جاء مفهومها مبعىن تاج العروسويف 

بواسطة جهاز يُنتُجه اإلنسان  م فعل خيتص بهسن، والكالم أو التكلّ لّ لالكالم وااها اللغوي جندها تقابل يف معن

غة عبارة عن لذلك كانت اللّ لغوية،  أصواتصدر طق اليت تُ سان وهو من أهم أعضاء الن سن من اللّ النطق، واللّ 

 .التواصل بني األفرادحتياجاته، وبواسطتها تتم عملية ا اإلنسان للتعبري عن متطلباته واأصوات يصدره

  :صطالحاا  - ب

  :التعريفات نذكر ؛د املعاين املشرتكة فيها ومن بني هذهغة وذلك لتعدّ صطالحية للّ اال دت التعريفاتُ تعدّ 

عنده وسيلة  فهي ؛2"كل قوم عن أغراضهم  ا ما يعّرب "غة هي يف قوله اللّ  لجرجانيا محمديعرفها        

تعكس شخصية "، وهي نشاطاماألفراد يف خمتلف عن األفكار واملشاعر واملعتقدات، يستخدمها  للتعبري

بالتفكري -فقط-وال ترتبط اللغة(...) الشعب، أو اتمع الذي يستخدمها، كما أا تعكس بنيته الذهنية 

، وهي ال شعب لغة ختّصه فلكلّ  ؛3"نفعاالم وعواطفهم وطقوسهماملنطقي، بل ترتبط أيضا بنفسية البشر وا

ا جيول داخله من مشاعر ترتبط باملنطق فقط بل تتعدى املنطق إىل نفسية اإلنسان وانفعاالته وذلك بالتعبري عمّ 

لها عامل األصوات اللغوية ل إنسانية، حيُ  أصواتأن تكون  غة يف مظهرها علىال تكاد تعدو اللّ ف"وأحاسيس، 

هلذا جاء علم األصوات  ؛4"صدورها، وأعضاء النطق اليت تساهم يف إخراجهاويصفها، كما يشرح لنا كيفية 

  .غة عبارة عن أصوات تصدر من اإلنسان بواسطة جهاز نطقهالذي يقوم بدراسة األصوات اللغوية، ألن اللّ 

                                                           
 ه،1422، الكويت، 02كويت، طعبد ايد قطاس، دار ال: حتاج العروس من جواهر القاموس، ت بيدي،حممد بن حممد بن عبد الرزاق الزُ  )1(

  .462ص ،39ج
  .161ص املنشاوي، دار الفضيلة، القاهر، دط، دس، حممد الصديق:  يد الشريف اجلرجاين، معجم التعريفات، تحعلي بن حممد السّ  )2(
  .11-10م، دط، ص ص2003دراسة يف التداخل االختصاصي، دار فرحة، السودان،  –حمي الدين حمسب، انفتاح النسق اللساين  )3(
  .124م، ص1966، القاهرة، 03إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة األجنلوا املصرية، ط 4)(
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سان ة اللّ جتماعي مللكوهي نتاج ا(...) سانجزء من اللّ ا بأّ " بقوله ،ردي سوسو  دفردينان هافويعرّ 

  . قائمة بذاا جتماعية ختص اتمع،ر ظاهرة اعند سوسو  هيف ؛1"هلا كيان موحد قائم بذاته(...) 

تفاعل بواسطتها أفراد نظام من الرموز املتعارف عليها، وهي رموز صوتية، ي"غة بأااللّ  تراجرف ويعرّ 

فئة، أو جمموعة من اجلمل  ]أا يمسكتشو ويرى [(...) ة عندهم ية الكليّ  ضوء األشكال الثقافجمتمع ما يف

، تتابع أصواتٌ  الّلغة يف األصل؛ 2"احملدودة، أو غري احملدودة، وميكن بناءها من جمموعة حمددة من العناصر

صويت أو رموز صوتية متتالية، وهي أيضا نظام من وحدات أو عالمات لغوية تتألف فيما بينها لتأدية وظائف 

  .نةمعيّ 

 :اللغة واالصطالحتعريف الكالم في  .2

 :لغة  - أ

 :يف قوله الخليلفه يعرّ  معجم العينففي  )كلم(من اجلدر الثالثي  مأخوذ يف املعاجم العربية الكالم

كالُم الّله :القرآنُ  :كلم" :بقوله لسان العربفه يف يعرّ  ابن منظورو  ، 3"مهتكل مك و كل اّلذي يُ  :وكليمك"

كان مكـــتفًيا بنــفسه وهــو الم ما  ـــالك: يلــروف، وقــَقْول، معــالم الــالك(...)  كِلمته،ِلماتُه و ــِلُم الّله وكَ ــوكَ 

إمنا وقعت يف  اعلم أّن قلتُ : اجلُْزء من اجلملة، قال سيبوبه القول ما مل يكن مكتفًيا بنفسه، وهواجلملة، و 

 ا ما كان كالًما ال قوًال، ومن أدل اس الفرق بني الكالم و القول إمجاع النّ الدليل على  الكالم على أن ُحيكى

  لذلك عنه بالكالم الذي ال يكون إالّ فـَُعرب  (...) على أن يقولوا القرآن كالم الّله وال يقولوا القرآن قول الّله،

كما َلْو َيْسَمُعوَن   :املرتكبة يف احلقيقة قول كثري  ل على أن الكالم هو اجلملومما يدّ (...) تامة مفيدة،  أصوات
                                                           

  .27، بغداد، دط، دس، ص3مالك املطليب، دار أفاق عربية : عزيز، مرايوئيل يوسف : ، علم اللغة العام، تردينان دي سوسورفر  )1(
، القاهرة، 01رشدي أمحد طعيمة، املهارات اللغوية مستوياا تدرسها صعوباا، دار الفكر العريب، مكتبة لسان العرب، ط )2(

  .151م، ص2004/ه1425
  .45، ص04،جبن أمحد الفراهيدي، كتاب العنياخلليل  )3(
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 عًا وُسجُوداِمسعُت كالمها َخرَة رُكول يف ـــالم والقـــّرق بني الكـــف ريفه أنهـــيف تع ن منظورــابد ـــجن؛ 1"وا ِلَعز

الكالم عبارة عن جزء من تلك اجلملة، و منه  ، والقولمعني عبارة عن مجلة تفيد معىن فالكالم عنده ،معجمه

  .حتمل معىن يف ذاا أصوات تنتج مجل مفيدة تامة

 (...)،ا بنفسهِ ، أو ما كان مكتفيً القولُ :"، الكالم هوالفيروز آبادييعّرفه  القاموس المحيطأما يف  

يف كتابه  لزمخشريافه يعرّ و ، 2"ثحتد : امَ الَ ا وتك مً م تكل وتكل . (...) مٌ لِ كَ : ج ،، والقصيدةُ فظةُ الل :مة والكلِ 

 ليمُ ـــوسى كـــان، ومه، وكانا متصارمني فصارا يتكاملمته وكاملتُ ــو كلّ م بكذا، يتكلّ  مسعته":بقوله أساس البالغة

؛ نالحظ من 3"المالم من أطايب الكَ م الكِ مبراهِ  اءَ م، وجَ لِ وبكَ  صاحٍ فِ  وبكلماتٍ  اهللا، ونطق بكلمة فصيحة

 أي الكلمة املنطوقة، والكلمة منلمة كالنطق مبا أّن و  ،فظةلّ الكلمة هي ال أنّ والزخمشري  تعريف الفريوز آبادي

؛ أّن اإلنسان أي ثالتحد ات املنطوقة واملتلفظة وهو وهو جمموعة من الكلمالكالم فإّن الكالم يكون منطوقًا 

  .كالما  عندما يتحّدث فهو ينتج

 : صطالحاا  - ب

متني باإلسناد ن كلِ ضم ما تَ ":بقوله هو يعرفه الجرجاني محمد صطالحي للكالم جندويف التعريف اال

ن من  وّ ــكــيتكالم ـــال صد أنّ ـــويق ؛4"تامــذي فيه اإلسناد الــعىن املركب الـــو املـــه: وينيــحــنــالالح ــطــصويف ا(...) 

  .كلمتني أو أكثر حتمل معىن معني، ويشرتط فيها اإلسناد

                                                           
  .523-522ص، ص 12ابن منظور، لسان العرب، مج  )1(
، بريوت، لبنان، 08مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، ط: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احمليط، تح )2(

  .1155م، ص2005/ه1426
، بريوت، 01حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط: أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري، أساس البالغة، تح  )3(

  .145، ص02ج يهم،-فأد: احملتوي م،1998/ه1419لبنان، 
  .155ص  ،الشريف اجلرجاين، معجم التعريفاتعلي بن حممد السيد  )4(
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بارة عن فعل الكالم ـــهو عــف ؛1"الكالميغوي والفعل ستعمال اللّ اال" :هو دي سوسور دـــالم عنـــوالك

ليس وسيلة "وهو  ث الذي يقوم به اإلنسان يف حياته اليومية، ويكون الكالم باستعمال اللغةأو التحدّ 

 هُ جتماعية، وحدتُ اخيص الفرد وحده على عكس اللغة ختص اتمع وهي  إذ ؛2"جتماعية بل مظاهر فرديةا

ا لكلمة واحدة أو لعدة  مركب دفعات نطقية أو ألفاظ، قد يكون أحدها نطق] وهو[(...) فظ املنطوق اللّ "

فهو ظاهرة إنسانية حبيث يقوم اإلنسان بإنتاج الكالم بواسطة جهاز النطق، وذلك بنطق كلمة أو ؛ 3"كلمات

 .أكثر وإصدار أصوات مفهومة تؤدي إىل معىن معني من أجل الفهم واإلدراك

  :في الدرس اللساني الفرق بين اللغة والكالم .3

مصطلحات   وأطلقَ  ،الكالمو  (...) ق بني الّلغةل من فرّ أوّ " هو ردي سوسو  فردينانلساين العامل الّ 

الفعل  ستعمال اللغوي؛اال(والكالم (...) .)الكالم اإلنساين ؛القدرة اللغوية(غة اإلنسانية اللّ  ية،كلّ 

الكالم هو ، و داخل الذهن اليت ميتلكها الفرد) اللغوية امللكة(فجعل الّلغة هي تلك القدرة اللغوية ؛ 4)"الكالمي

، فالكالم عبارة وإخراجها على شكل أصوات حمسوسة استعمال تلك القدرة أو امللكة اللغوية  يف احلياة اليومية

  . عن فعل يقوم به اإلنسان ينتجه جهاز النطق

ل منهما وتكوينه يف قوله والكالم من حيث طبيعة كغة ق بني اللّ يفرّ  انام حسّ تمّ الباحث اللغوي  وجند

الكالم عمل واللغة حدود هذا العمل، والكالم سلوك واللغة معايري هذا السلوك والكالم نشاط واللغة قواعد "

م طقا والبصر كتابة واللغة تفهالسمع نُ بِ  س هذا النشاط والكالم حركة واللغة نظام هذه احلركة والكالم حيُ 

كالم، والذي نقول حبسبه ونكتب حبسبه هو اللغة، فالكالم هو   الكالم، فالذي نقوله أو نكتبه بالتأمل يف

                                                           
  .32م، ص2003/ه1424، القاهرة، 01سعيد حسن حبريي، مؤسسة املختار، ط: املدخل إىل علم اللغة، تر كارل ديرت بونتنج، )1(
  .38فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، ص )2(
  .117م، ص2001/ه 1421، القاهرة، 4متّام حّسان، اللغة بني املعيارية والوصفية، عامل الكتب، ط )3(
  .32-31صص نتنج، املدخل إىل علم اللغة، بو  كارل ديرت  )4(
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املنطوق وهو املكتوب واللغة هي املوصوفة يف كتب القواعد وفقه اللغة واملعجم وحنوها، والكالم قد حيدث أن 

من  أجزء ال يتجزّ  ةول أن اللغـــالصة القـــوخ؛ 1"اعيةـــجتما ون إالّ ــــغة ال تكـــلــن الـــرديا ولكــــال فـــكون عمــــي

بطها، بينما الكالم نشاط اللغة هي نشاط ذهين ختضع لقواعد تض الكالم، كالمها يعترب نشاط لغوي غري أنّ 

ما اللغة فظ املنطوق بينيفيد معىن فهو كالم ووحدته اللّ كل ما ينطق به اإلنسان أو يكتبه الواقع، ف حيدث يف

و ختّص اتمع أّما الكالم يكون مادي حمسوس  ؛ الّلغة تكون معنوية ذهنيةمبعىن من القواعد والصيغ جمموعة

  .خيّص الفرد وحده

  :العالقة بين اللغة والكالم .4

على ف نهما،ق بيث عنها وفرّ وحتدّ  وردي سوساين سثنائية اللغة والكالم من الثنائيات اليت وضعها اللّ 

عالقة  ؛بالكلعالقة اجلزء وطيدة،  عالقة ا تربط بينهمامأ إالّ  سابقا ذكرناهود الفارق الذي غم من وجالرّ 

رتباطا ان بعضهما ببعض اهدفني يرتبط"اللغة والكالم  )لم اللغة العامع(يف كتابه  وردي سوستكاملية يقول 

منه، مث  ق الغاية املتوخاةق إذا أريد للكالم أن يكون مفهومه حيُ  أحدمها على اآلخر، فاللغة ضرورة ويعتمدوثيقا، 

ه حتقيق غاية الفهم، وذلك بإيصال املعىن ب يدَ رِ الكالم إذا أُ  أنّ  ؛ويقصد 2"أركان اللغة الكالم ضرورة لتثبيت إنّ 

 منطوقةً  باللغة سواءفالكالم ال يكون إال ، م أن يستعني باللغةالكالم، بالضرورة على املتكل  كالذي حيمله ذل

 نمن التأمل يف ذلك الكالم، والكالم يكو  ونفس الشيء مع اللغة فمن أجل تثبيت أركاا فال بدّ  أو مكتوبةً 

ع فتؤدي إىل حتوير نطباعات اليت حنصل عليها من اإلصغاء إىل اآلخرين تتجمفاال: هو السبب يف تطور اللغة"

يقوم الذهن بتخزين األلفاظ والكلمات  ،فعند اإلصغاء لآلخرين والرتكيز يف كالمهم ؛3"عندنا السلوك اللغوي

ر ويتطوّ  سلوكه اللغوي يعتدلالفرد اللغة و ذا يكتسب ها وإضافتها إىل الرصيد اللغوي وهكاجلديدة اليت مسع

                                                           
  .32م، ص1994ن، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، م حساّ امتّ  )1(
  .38-37فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، ص ص )2(
  .38، صنفسهاملرجع  )3(
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أجل التواصل فيما  منها مع اتمع فاللغة موجودة عند كل فرد ويف نفس الوقت موجودة عند اتمع ويشارك

فهي  ؛1"فرد من أفراد جمتمع معني نطباعات خمزونة يف دماغ كلّ موجودة على هيئة ذخرية من اال" بينهم فهي

أما الكالم  ،بأا ظاهرة اجتماعية رو دي سوساليت تربط الفرد مبجتمعه ويشرتك فيها اتمع، لذلك وصفها 

  .فهو فعل فردي يقوم به الفرد

  اللغويةالعالمة : ثانيا

آلف فيما بينها لتأدية معىن ـــتيت تـــابعة والـــالمات املتتـــم من العاظــــي نـــاتية، وهـــماصية عالـــا خــغة هلــــاللّ 

 .وتسمى هذه العالمات بالعالمات اللغويةما، 

 :العالمة اللغوية تعريف .1

ذو وجهني، أي ثنائي، أحد وجهي " فها بأاث عن العالمة اللغوية، وعرّ ل من حتدّ هو أوّ  سوسور

ة، إذا حتسس املرء أحباله الصوتية أثناء ــالمـــن العـــا مامً ـــادي متـــب املــانـــدال هو اجلـــوال ،دالـــالمة هو الــــالع

الدال اللفظي بأنه  ]ويصف[، )وهي مادية بدون شك( م، سيتضح له أن األصوات تنتج من اهتزازاتالكال

ال ينفصل عن الدال يف أية عالمة، وهو "هو الوجه الثاين عند سوسور وهو ا املدلول أمّ  ،2"الصوتيةالصورة 

 :وّمت التعبري عنها بالنموذج التايل .3"هذا مفهوم ذهين. بالفعل يولده الدال

  

  

                                                           
  .38ص فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، )1(
، 01إمام عبد الفتاح إمام، الس األعلى للثقافة، املشروع القومي للرتمجة، ط: مجال اجلزيري، مرا: كوبلي وليتسا جانز، علم العالمات، تربول   )2(

  .16م، ص2005القاهرة، 
  .17املرجع نفسه، ص )3(
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  1-اللغويةموذج دي سوسير للعالمة ن-

 ؛)الدال واملدلول(ن من ثنائية العالمة اللغوية تتكوّ  نستخلص أنّ  

 .)الصورة الصوتية(هو اجلانب املادي للعالمة : الدال -

 .)الصورة الذهنية(هو اجلانب املعنوي : املدلول -

 2".ما هو لغوي"ملوضوع املّوضح يف النموذج ميثل والشيء ا -

  :خصائص العالمة اللغوية .2

  :االلغوية بأّ  العالمةُ ز تتميّ 

تابع من ا تتابع صويت أو تَ ها على أّ دراكُ ن إِ كِ وميُ (...) إذ إنه هلا جسد عالمايت ) مدركة(ملموسة " -

 .)ة+ر + ج+ ش (درك مثال على أا تتابع من احلروف يف شكل مكتوب تُ ) شجرة(فكلمة  ،احلروف

ميكن تعريفه بأنه إمكانية اإلحالة يف عالمة ما، اليت  جمردٌ  فاملعىن شيءٌ (...) معىن  هلا مضمون أي؛ -

: فكلمة شجرة تقع يف جوار كلمات أخرى مثل انيها أيضا،د عالمات أخرى ومعدها ضمن ما حتدّ حتدّ 

                                                           
  .35كارل ديرت بونتنج، املدخل إىل علم اللغة، ص  )1(
  .35املرجع نفسه، ص )2(

املدلول

 الدال
)املوضوع(الشيء  العالمة  
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اعتباطية غري تربطهما عالقة  )دال ومدلول( ومنه فالعالمة اللغوية هلا جسد مادي ومعىن ؛1"نبات وشجرية

 :يتبع اآلخر وميكن أن منثل هلا بالتايلحبيث كل منهما مربّرة 

 

 

  

  

 اللغة العربية: ثالثا

  :تعريف اللغة العربية .1

إحدى "وهي  أصوات تتألف منها كلمات تنتظم يف مجل لتؤدي معاين شىت،عبارة عن اللغة العربية 

العربية  أشهرها(...) دون باللغات السامية اللغات اليت كان يتفاهم ا أبناء سام غات السامية، ويرياللّ 

العربية واحلبشية والعربانية والسريانية، والعربية أرقاها  ا منها إالّ ومل يبق حي (...) ] وغريها[والسريانية والعربانية 

نة أهلتها جعلتها لغة ذات ضوابط وحدود معيّ و "زا المح وظواهر ميّ مب عن باقي اللغات ، تتميّـزُ 2"امجيعً 

لقواعد والقوانني الضابطة هلا ا] من[مجلة ] هذه املالمح تتمثل يف(...) [روفة ا منذ أزمان بعيدة للتسمية املع

فقد جاءت  استخدام وأعدله، خدمت جهاز النطق عند اإلنسان خريستفاللغة العربية ا(...) ا ستعماالوال

                                                           
  .34ص بونتنج، املدخل إىل علم اللغة، كارل ديرت)1(
  .47م، دط، ص2013جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مجهورية مصر العربية،  )2(

  :ميثل) جسم(جسد عالمايت 

 تتابع حروف - 
  تتابع أصوات - 

 

 العالمة اللغوية

)مضمون، حمتوى(معىن   
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من  لكل صوتٍ ؛ ف1"مواضعه لكل نقاط ا شامالً ا واسعً زعة على مدارج النطق توزيعً أصوات هذه اللغة موّ 

  .ز أصواا بصفات أيضاأصواا خمرج خيرج منه ذلك الصوت من أحد أعضاء النطق وتتميّ 

الضاد " :لسان العربف الضاد فقد جاء يف ت بلغة الضاد ألا اللغة الوحيدة اليت حتتوي على حر يّ ومسُ 

، والضاد للعرب  وال وال زائداً  ال بدالً  ة يكون أصالً يلرف جمهور، وهو أحد احلروف املستعحرف هجاء وهو ح

لتها ورفع مكانتها بني لغات ى منزِ باللغة العربية فقوّ  ونزل القرآن الكرمي ،2"يف القليل توجد يف كالم العجم إالّ 

  }02: يوسف{﴾ُه قـُْرآناً َعَربِّياً َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن ِإنآ أَنزَْلنَ ﴿ :تعاىلالعامل قال 

جمموعة من الرموز الكتابية اليت ميثل كل  اأساسً " بائي أو الكتابة األلفبائية وهيتعتمد على النظام األلف

  .من أصوات اللغة العربية له رمز كتايب خاص به صوتٍ  ل فكُ  ؛3"من الصوت اً ا واحدمنها نوعً 

ختالف اللهجات العربية من شعب الشعوب العربية، وعلى الّرغم من ا اللغة العربية هي لغة مجيع

مسية يف األوىل والرّ  اللغة ا يف لغة واحدة مشرتكة وهي اللغة العربية الفصحى اليت متثلأا تشرتك مجيعً  آلخر، إالّ 

ت اب والصحف واالّ تّ وهي لغة الشعر والشعراء والكُ  ،وغريها ،اجلزائر، تونس، مصر: منهاالدول العربية 

 .وتستعمل يف التعليم وخمتلف ااالت واألعمال اإلدارية وامللتقيات الثقافية وغريها

 

 

 

                                                           
  .194-193م، دط، ص ص1998كمال بشر، دراسات يف علم اللغة، دار غريب، القاهرة،  )1(
  .266ص، 03ابن منظور، لسان العرب، مج )2(
  . 28دس، ص دط، سكندرية،إالنشر، افظ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و حممود فراج عبد احل: جورج يول، معرفة اللغة، تر )3(
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  :حروف اللغة العربية .2

  :من حيث العدد  - أ

البصريني "مثانية وعشرون فنجد اختلف علماء العربية حول عدد حروفها ما بني تسعة وعشرون حرفا أو 

أن كل حرف  ا، باعتباراملربد فإنه جعل األلف واهلمزة واحدً  إالّ (...) ا تسعة وعشرون حرفً فقوا على أا اتّ 

  .1"احرفً  فتكون مثانية وعشرين هلا مهزة،مسه فاأللف أوّ ل ايوجد مسماه يف أوّ 

  :من حيث الترتيب  - ب

ويسمى أيضا  ويكون برتتيب احلروف من األلف إىل الياء وهذا الرتتيب هو املشهور: الترتيب األلفبائي

ء، ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، (: بالرتتيب اهلجائي

  .)يق، ك، ل، م، ن، ه، و،

أْجبَْد، َهوْز، حطي، َكَلُمْن، َسْعَفْص، قـََرَشْت، َثَخْذ، : (جمموعة يف كلمات هي: الترتيب األبجدي

ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، أ، ب، ج، د، ه، و، (: مرتبة كاآليت) َضَظغْ 

  .)ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ

  :من حيث التسمية  - ت

  :ة تسميات وهيطلق على حروف اللغة العربية عدّ أ

بت منها ومسيت بذلك، ألنه ال يتوصل ك اهلجاء هو تقطيع الكلمة لبيان احلروف اليت ُر  :حروف الهجاء" -

 .ملعرفتها عادة إال به

                                                           
، مجهورية مصر 01القرش، دراسة املخارج والّصفات دراسة منهجية وتدريبات واختبارات، مكتبة طالب العلم ناشرون، ط إبراهيممجال بن  )1(

  .14م، ص2012/ ه1433العربية، 
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وذلك من باب التغليب  ،ومعناها حروف اخلط الذي وقع عليه اإلعجام، وهو النقط :حروف المعجم -

 .لةمألن النقط مل يقع عليها كا

 .ت منهالبناء الكلما :حروف المباني -

 .1"لرتكيب كالم العرب منها :حروف العربية -

 : خصائص اللغة العربية .3

  :عت يف الشكل التايلزها عن غريها من اللغات وقد مجُ يّ غة العربية هلا خصائص متُ اللّ 

 

 

 

  

  2- ط يمثل خصائص اللغة العربيةمخطّ  -

 

 

 

 

                                                           
  .13القرش، دراسة املخارج والّصفات دراسة منهجية وتدريبات واختبارات، ص إبراهيممجال بن  )1(
  .29حممد إبراهيم اخلطيب، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساسي، ص )2(

متايز اللغة 
 صوتيا

 خصائص اللغة العربية

ارتباط احلروف 
 وداللة الكلمات

متّيز الّلغة العربية 
 بظاهرة الرتادف

الّلغة العربية 
 لغة اشتقاقّية

تتمّيز الّلغة العربية 
 بأا لغة إعراب
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  مخارج حروف وأصوات الّلغة العربية  :المبحث الثاني

 :ف والصوتالحر : أوال

  :الحرف في الّلغة واالصطالح تعريف .1

  :لغة  - أ

وكل كلمٍة بُِنَيْت أداًة عاريًة يف الكالم لتفرقة  .من ُحروف اهلجاء اَحلْرفُ " :احلرف بقوله الخليلف يعرّ 

فاحلرف عنده تـُْبىن به ؛ 1"مثل حىت وَهْل وَبْل وَلَعل  املعاين ُتسمى َحْرفًا، وإْن كاَن بناؤها َحبْرفـَْني أو أكثر

فه ويعرّ  طلق عليها اسم احلرف،للتفريق بني املعاين يف الكالم أَ وكذلك الكلمات اليت بُِنَيت أداًة  ،الكلمات

وما سواه  ،ما جاء ملعىن ليس باسم وال فعل: وعند النحاة(...) ُه طَرفُُه، وشفريُه، وحد " :بقوله الفيروز آبادي

  .ا وال فعالً ولكنه ليس امسً  يف ذاته وحيمل معىن ،فهو طرف الشيء ؛2"دود فاسدٌ من احلُ 

  :اصطالحا  - ب

له  للصوت، عارضةٌ  احلرف هيئة" :فه بقولهيعرّ  ابن سينا يف ما خيص التعريف االصطالحي للحرف جند

هو صورة للصوت، وهو فاحلرف عنده ؛ 3"ا يف املسموعزً قل متيّـ ة والثّ خر مثله يف احلدّ آ ز ا عن صوتٍ تميّ ي

 م ف األخرى، يتّ و ر عن غريه من أصوات احل هزُ خاص به مييّـ  صوتٌ  حرفٍ  لّ كُ لِ  الرسم الذي يوافق الصوت، وأن

  .متييز هذه األصوات بواسطة اجلهاز السمعي عند اإلنسان

                                                           
  .305، ص01اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، ج )1(
  .799الفريوز آبادي، القاموس احمليط، ص )2(
شاكر الفّحام وأمحد راتب : حّسان الطّيان وحيي ميز علم، مرا حممد: أبو علي احلسني بن عبد اهللا ابن سينا، رسالة أسباب حدوث احلرف، تح  )3(

  .60الّنفاخ، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، دط، دس، ص
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ن وم 1"عتمد على خمرج حمقق أو مقدرصوت ا"من حيث الصوت هو الصوت والرمز؛ احلرف جيمع بني

 -قل-ات معينة أونة للداللة على أصو عالمة كتابية تستخدم يف لغة معيّ "حيث الرمز فاحلروف هي عبارة عن 

كان حمققا   سواءومنه فاحلرف له خمرج خيرج منه  ؛2"ستخدم لتمثيل النطق وتصويرهل أو وسائل كتابية تُ يَ هي حِ 

 .ها وصورة أو شكل ميثلُ رً أو مقدَ 

  :في اللغة واالصطالح الصوت تعريف .2

 :لغة  - أ

فالٌن بفالٍن َصوَت ":الخليليقول ) صات(الصوت يف العربية مبفهومه اللغوي مأخوذ من املصدر 

كل َضْرٍب من اُألغنيات َصوٌت من و  .وصاَت َيُصوُت صوتًا فهو صاِئٌت مبعىن صاِئح .َتْصويًتا أي َدعاه

جاء مبعىن الصوت الصائح أي الصوت  الصوت عنده ؛3"َحَسن الصوت شديُده: ورجل صاِئتٌ . األصوات

تا وْ ، صَ اتَ صَ " ؛جاء مبعىن المعجم الوسيطويف غىن به هو صوت، تَ املسموع الذي تسمعه األذن وكل ما يَـ 

  .4"هتزاز جسم ماجات ناشئة عن ااألثر السمعي اليت حتدثه متوّ : الصوتُ .(...). صاح: اوصواتً 

 :]قال تعاىل[. كالم) (...): أصوات - ج(  :صوتٌ " :ةاصر معجم العربية الكالسيكية والمعيف و 

احلرف خيرج من خمرج : اللغويّ  ]الصوت[ (...) } 02احلجرات{﴾النِيب  َصْوتِ  فـَْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  تـَْرفـَُعوا ال﴿

 لفظٍ  كلّ : األصوات عن النحاة أمساءُ : "نجد في اللغة واألعالمالموجاء أيضا يف ، 5"نة بطريقة معيّ معّني 

                                                           
  .13القرش، دراسة املخارج والصفات دراسة منهجية وتدريبات واختبارات، ص إبراهيم مجال بن )1(

  .17كمال بشر، دراسات يف علم اللغة، ص )2(
  .421، ص02أمحد الفراهيدي، كتاب العني، جخلليل بن ا )3(
  .527، ص01، جمصطفى وآخرون، املعجم الوسيط إبراهيم )4(
  .998يوسف حممد رضا، معجم العربية الكالسيكية واملعاصرة، ص )5(
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: توالصي  اتُ الص (...) . احليوانر ت به لزجوّ يف حكاية، صوت وقع احلجر أو صُ  قْ طَ كَ به صوت ٌ  كيَ حُ 

  .1"الشديد الصوت

 ينتقل ،و يكون صائًحا يصل إىل األذن ويسمع هو كل ما ؛الصوت من هذه التعريفات نستخلص أنّ 

م جسمني، وهو  اصطدا وأالطبيعية أصوات  وأهتزاز جسم ما كصوت وقع احلجر جات ناشئة عن ابواسطة متوّ 

وصوت اخلروف  "مياو"صوت القطة  :فاحليوان يصدر أصوات مثل  ،تواحليواناكل ما خيرج من فم اإلنسان  

  .قوله طق يف حكاية فطق هو صوت: وغريها، وكل ما يتلفظ به اإلنسان هو صوت مثل "باع"

 هو عبارة عن حرف له خمرجه خيرج منه  ؛اصرةيف معجم العربية الكالسيكية واملعكما جاء   غويّ وت اللّ الص

 .، من جهاز النطق لدى اإلنساننةبطريقة معيّ 

 :صطالحاا  - ب

هتمام الكثري من ألصوات موجودة، وكان الصوت حمور اكان الوجود على األرض كانت ا  منذ أن

هتزاز األجسام ات الطبيعة واألصوات الناجتة عن او انكبوا على دراسة وحتليل أصحبيث الدارسني والعلماء، 

الذي تصدر منه األصوات من أجل هو احملور األساسي  هأن ان اإلنسان مبّ صوات اليت تصدر موخاصة األ

رها ومن حيث الوظائف اليت تؤديها، ألّن التواصل بني بين البشر، فدرسوا األصوات من حيث تكوينها ومصد

حتتوي على تضاغط  )Waves(وخامتها، وهي من الناحية الفيزيائية أمواج  األصوات هي مادة األلفاظ"

 والرتدد )Amplitude( ة الصوتية عن األخرى من حيث السعةختتلف املوجل، خوختل

)Frequency(".2 

                                                           
  .439م، ص2003، بريوت، 40املنجد يف اللغة واألعالم، دار املشرق، املكتبة الشرقية، ط )1(
، بريوت، 01الّلغة و احلواس رؤية يف التواصل و التعبري بالعالمات غري الّلسانية، الدار النموذجية، املكتبة العصرية، طحممد كّشاش،  )2(

  .41م، ص2001/ه1422
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م بالصوت حبكم أنه طبيب قام بدراسة جهاز تهُ ايَ نَ و عِ لَ وْ العرب الذين أَ علماء من بني  ابن سيناجند و 

 جُ متو  ه القريبُ بُ بَ الصوت سَ  أظن أنّ " الصوت ال خيتص باإلنسان فقط فيقول  النطق لدى اإلنسان، غري أنّ 

ا مهما كان ة يعترب صوتً ج حيدث يف اهلواء بسرعة وقوّ متوّ  فأيّ  ،1"كان  سببٍ  من أي  ةٍ وبقوّ  بسرعةٍ  دفعةً  اهلواءِ 

  .السبب يف حدوثه

احلركة اليت تعرض للهواء فتجعلنا حنس به ال من حيث هو صوت فحسب بل من " فالصوت عبارة عن

ا يف العصب احلساس يف التجويف يتموج مؤثرً  اكداهلواء الرّ حيث هو حركة، فعندما تصل إىل الصماخ حيث 

ا يف الوعي مهم  عن طريق األذن فهي تلعب دوًرا درك هذا الصوت إالّ وال يُ  ،2"بالصوت دئذٍ فنحس عن

  .باألصوات

، وختص اإلنسان ألنه مصدر األصوات ةغصوات اليت تتألف منها اللّ األ ما هي إال :األصوات اللغوية -

صف ا رج منه وصفة يتّ عضاء النطق ولكل صوت خمرج معني خيحبيث خترج هذه األصوات من أ، ةاللغوي

  .مييزها جهاز السمع

حبيث تكون عملية اإلنتاج عن  ؛األصوات اللغوية لدى اإلنسان هو املسؤول عن إنتاج جهاز النطق

و موجات يف اهلواء طريق النطق باألصوات فيخرج كل صوت لغوي من خمرجه وينتقل على شكل ذبذبات أ

لقاها املستمع ويستوعبها عن فيستقبلها اجلهاز السمعي ويت ،لتصل هذه املوجات الصوتية إىل أذن السامع

  .إدراك معانيها طريق

 سواءستقبال األصوات األخرى ومهيأ ال اواستعماهل صواتوهو مهيأ إلنتاج األ قَ لِ خُ  أن فاإلنسان منذ

احلامل ملادي للحضارة " لغوية من أجل حتقيق التواصل بني بين البشر، ألن الصوت هو الاللغوية والغري 

                                                           
  .56ابن سينا، رسالة أسباب حدوث احلرف، ص )1(
  .113م، ص2007/ ه1427، عمان، 01إبراهيم خليل، يف اللسانيات وحنو النص، دار املسرية، ط )2(
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ها منسجمة سان يف جوهره أصوات، واألصوات عالمات ترتبط فيما بيناللّ  ة، ألنّ ا لطبيعته احلسيّ نسانية نظرً اإل

  .درك هذا الصوت عن طريق حاسة السمعيُ ؛ 1"لتكوين البنية الصوتية

هو مصدر إرسال هذا جود للصوت، األول مها فال وُ نعدم أحدُ ان أساسيان إذا امركزَ  له صوتفال

  .ستقبال الصوت وهو اجلهاز السمعي، هو مركز االصوت وهو اجلهاز النطقي والثاين

سان عن الكائنات احلية، وتصدرها مع، ينتجها اللّ الس  دركها حسنُ مادة يُ " الصوت هوأّن وخالصة القول 

 .2"ا اجلمادات حبركته

  :غوي والمعنىالصوت اللّ  .3

الذي خيرج د معىن الصوت بواسطة املخرج ويتحدّ  لكل صوت لغوي معىن ووظيفة خاصة به يقوم ا،

كلمة ذات معىن تصاله باألصوات اللغوية األخرى اليت تشكل  ن يف اكمزها األذن ووظيفته تمنه والصفة اليت متيّ 

م نقوم بتغيري الصوت وْ من النـ  )امَ نَ (الفعل :  معناها فمثالالكلمة يتغّري لغوي يف  صوت نة، فإذا تغّري ووظيفة معيّ 

ا، وهنا يكمن  متامً املعىن قد تغري  ام، جند أنّ يّ من القِ  )امَ قَ (يصبح الفعل  )قاف(بالصوت  )نون(اللغوي األول 

 معىن الصوت فأي تغري املعىن يف  يف الصوت يؤدي إىل تغري.  

 منا حبذف ، إذا قُ )جَ رَ خَ (الفعل : حذف صوت يف الكلمة يبقى معناها ناقص مثل وكذلك إذا مت

فحسب، نالحظ أن داللة الكلمة ) اجليم(و )الراء(نة من مكوّ  )جَ رَ (تصبح الكلمة  )اخلاء(ل الصوت األوّ 

الصوت ل، وهنا تكمن أمهية حذف الصوت األوّ  بريف املتوافق عليه، وذلك بسبمدلوهلا العت على انعدم

 بيئته الصوتية من ستغناء عنه يفاال ال ميكن )اخلاء(نة للكلمات، فصوت الواحد يف جمموعة األصوات املكوّ 

                                                           
دط، أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، اجلزائر،  )1(

  .97دس، ص
  .169حممد كّشاش، الّلغة و احلواس رؤية يف التواصل و التعبري بالعالمات غري الّلسانية، ص (2)
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كالنغمة "الصوت املفرد حبيث أّن نعدام معناها، قد يؤدي إىل ا ةمفحذف أي صوت يف الكل الكلمة؛

اللغوية يف داخل الكلمات هي رموز لغوية األصوات " ألنّ  1"، تتعني داللته يف حميطه العمليةاملوسيقية املفرد

  .2"صوتية ذات دالالت

تصاله والبيئة اليت يكون فيها، وتظهر أمهيته يف ا ضح من خالل احمليطمعىن الصوت وداللته تتّ ومنه 

 .باألصوات األخرى

  :الفرق بين الصوت والحرف .4

غة فهو وحدة من نات اللّ احلرف هو هيئة أو صورة للصوت، واحلرف من مكوّ  سبق على أنّ فنا فيما تعرّ 

درك بواسطة الذهن وذلك عن طريق فهم املعىن الذي تؤديه هذه احلروف يف ة، واحلروف تُ املنظمة لّلغ تالوحدا

اهلواء إىل  جات هوائية يقوم بإنتاجها جهاز النطق فتنتقل عرببينما الصوت هو أثر مسعي ناتج عن متوّ غة، اللّ 

  .السمع حبيث تلتقطها حاسة السمع

ن مادي حمسوس وهنا يكو  درك بواسطة حاسة السمع فهويُ  لصوتُ هن بينما ادرك بواسطة الذ احلرف يُ 

للصوت وبني اإلدراك الذهين الذي للحرف أي بني ما هو مادي  الذي الفرق واضح بني العمل احلركي"

طق فيكون نتيجة  حتريك أعضاء اجلهاز النطقي وما نْ فالصوت يُـ (...) حمسوس وبني ما هو معنوي مفهوم 

فهم يف إطار نظام احلروف يسمى النظام عية ولكن احلرف ال ينطق وإمنا يُ يصاحب هذا التحريك من آثار مس

طق بينما احلرف إدراك ذهين الن عن طريق فالصوت  عمل حركي وهو مادي حمسوس ينتج  ؛3"الصويت للغة 

صوت حقيقة مادية بينما احلرف غة، فالالصويت للّ  مظافهم يف الن نطق بل يُ هن و هو ال يُ فهم معناه بواسطة الذ يُ 

                                                           
  .116متّام حسان، اللغة بني املعيارية والوصفية، ص )1(
  .116املرجع نفسه، ص  )2(
  .73، صنفسهاملرجع  )3(
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وقد عرفنا  1"جزء من حتليل اللغةالصوت جزء من حتليل الكالم واحلرف "من نظام اللغة، ومنه نستنتج أن جزء 

 .بينهما سابقا اللغة والكالم والفرقُ 

  :العالقة بين الصوت والحرف .5

غري عتباطية لصوت واحلرف فهما تربطهما عالقة اا سبق نستنتج أن هناك عالقة وطيدة تكاملية بني اممّ 

  : يف أنّ مربرة تتمثل 

زه عن الصوتية للحرف، فلكل حرف صوت خاص به مييّ ية احملسوسة أو الصورة املادّ  هو الصورةُ  :الصوت -

 .باقي احلروف واألصوات

هو الصورة الذهنية، أو الصورة املعنوية للصوت، عند مساع الصوت يتشكل يف ذهننا صورة ذلك  :الحرف -

  .2"وتللصّ  احلرف هيئةٌ ": ابن سيناالصوت، ولكل صوت صورة ذهنية للحرف اخلاص به، كما قال 

 .الحروف العربيةمخارج : ثانيا

 :المخرج في اللغة واالصطالح تعريف .1

  :لغة  - أ

نقيُض  :اخلُُروجُ " الخليلول ـــيق )خرج(ثالثي ــذر الـــوذ من اجلـــأخـــم ربيةـــعــم الــــاجـــيف املع رجـــخــملا

 رجةً خَ  ج إال رَ ما خَ " أساس البالغةيف  مخشري لزّ اويقول  3"الدخول، َخرََج َخيْرُج ُخُروًجا فهو خارجٌ 

                                                           
  .74، صمتّام حسان، اللغة بني املعيارية والوصفية)1(

.60، رسالة أسباب حدوث احلرف، ص ابن سينا)  2)  
  .396، ص01اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، ج )3(
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 رُ دَ صْ مَ : م ضــه، وبالعُ ضِ وْ مَ : اأيضً  جُ رَ خْ ا، واملا وخمرجً روجً خُ  رجَ ــخ"حيط جاء ــوس املــقامـــويف ال، 1"واحدةً 

  .من الفعل خرج أو مصدر اخلُروج واملخرج هو موضع؛ 2"هُ جَ رَ خْ أَ 

  :صطالحاا  - ب

وهو  ،3"منه احلرف موضع خروجهاملوضع الذي ينشأ "املفهوم االصطالحي للمخرج يتمحور حول 

  .4"اا أو تقديرً الصوت حتقيقً  هحمل خروج احلرف الذي ينقطع عند"مكان أو 

كن القول بناءا على وميُ (...) عرتاض يف جمرى اهلواء قطة اليت يتم فيها االالن " :هأنّ المحدثين فه بعُض عرّ 

نقطة الذي يعرتض فيها الكان أو املفاملخرج هو ؛ 5"فس عند النطق بهعرتاض النّ املخرج هو موضع ا إنّ : ذلك

فلكل حرف  ؛6"عن غريه من احلروف هومتييز  سم ملوضع خروج احلرفا"طق باحلرف، وهو فس عند الن جمرى النّ 

حلرف عن طريق حركة أعضاء ف على خمرج ازه عن باقي احلروف، يتم التعرّ ي  ميُ سم معّني خمرج خاص به له ا

  .فسنقطاع النّ النطق وا

  :كيفية تحديد مخرج الحرف .2

  :تباع اخلطوات التاليةخمرج احلرف بإدد حيُ 

 ).بْ (  ]حرف الباء[: د مثلسكن احلرف أو يشدّ يُ " - 

                                                           
  .237الزخمشري، أساس البالغة، ص )1(
  .185الفريوز آبادي، القاموس احمليط، ص )2(
، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، مركز )3(غامن بن قدوري احلمر، أمهية علم األصوات اللغوية يف دراسة علم التجويد، دراسات تأصيلية  )3(

  .60م، ص2015/ه 1436، الرياض، 02، ط)14(تفسري للدراسات القرآنية، اإلصدار 
  .18مجال بن إبراهيم القرش، دراسة املخارج والصفات، ص )4(
  .60غامن بن قُدوري احلمر، أمهية علم األصوات اللغوية يف دراسة علم التجويد، ص )5(
ت، مشروع تيسري التجويد وعلوم ربية والصفاة عملية يف بيان خمارج احلروف العأمحد بن ممدوح الشرقاوي، خمارج احلروف وصفاا دراسة منهجي )6(

  .6القرآن، رسالة خمتصرة يف املخارج والصفات، شبكة األلوكة، قسم الكتب، ص
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 .)بْ اَ (هذه اهلمزة بأي حركة  كُ حنر  أدخلنا مهزة الوصل مثّ ) ابْ : ( حمركة بأي حركةدخل عليه مهزة وصل نُ  - 

: مثل، خمرجه املقدر نقطاع الصوت فثمّ احملقق وحيث ميكن ارجه احلرف فحيث ينتهي صوته فهذا خمنطق ن - 

 .1"خمرج الباء هو الشفتان

 :ارج الحروف عند القدامىمخ .3

  :الخليل بن أحمد الفراهيديعند   - أ

 ة، فكان اخلليل بن أمحد الفراهيديهتم علماء العربية باألصوات منذ القدمي وخاصة أصوات اللغة العربيا

، وقد اللغة العربية على خمارجهاع حروف ل من وز العربية إىل الدراسة الصوتية، وأوّ ل من أخضع اللغة هو أوّ 

ا، منها مخسة وعشرون يف العربية تسعة وعشرون حرفً : قال اخلليل" :علم األصواتجاء يف كتاب كمال بشر 

روف ح مقسّ جنده ؛ 2"واهلمزةينة ، وهي الواو والياء واأللف اللّ ةوخمارج، وأربعة هوائي ا، هلا أحيازٌ حاحً ا صِ حرفً 

 بِ سَ بها على حَ ا رتّ احلروف الصحيحة وهي مخسة وعشرون  حرفً  ل ضم م األوّ اللغة العربية على قسمني القس

ع ح ه خ غ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ":اها احلروف الصحيحة وهيخمارجها ومسّ 

ا من نطالقً عشرة خمارج ا الصحاح وضع للحروف؛ حبيث  3"، فهذه احلروف الصحاحر ل ن، ف ب م

فال يربطها  )والهمزة كذلك(األلف والياء والواو :  ]ا القسم الثاينأم [ خلا...لق واللهاة واللسان والشفاه احل"

حروف هوائية ليس هلا  ؛أي 4"ها إىل أي واحد منها، وإمنا ينسبها إىل اهلواءبُ سِ نْ مبخرج من هذه املخارج وال يَـ 

 ).املدية( وجود عارض ملرور اهلواء وهذه احلروف هي حروف املد  مخمرج، تتميز بعد

 

                                                           
  .6، صربية والصفاتعأمحد بن ممدوح الشرقاوي، خمارج احلروف وصفاا دراسة منهجية عملية يف بيان خمارج احلروف ال)1(
  .156م، دط، ص 2000كمال بشر، علم األصوات، دار غريب، القاهرة،   )2(
  .158املرجع نفسه، ص )3(
  .156املرجع نفسه، ص )4(
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  :عند سيبويه وبن جني  - ب

عدد هذه احلروف تسعة  ة عشر خمرجا، وأنّ عربية هلا ستحروف اللغة ال بن جين على أنّ و  فق سيبويهتّ ا

. والكاف. والقاف. ين، والحاء، والغين، والخاءالع. واأللف، والهاءالهمزة، "ا وهي ن حرفً و وعشر 

والصاد، والزاي، . والطاء، والدال، والتاء. والنون. والراء. والالم. والضاد. والجيم، والشين، والياء

  .1"والواو ،والباء، والميم. والفاء. والظاء، والذال، والثاء. والسين

وبعد  ،خمارجها من أقصى احللق إىل الشفتنيب كل من سيبوبه وبن جين هذه احلروف على حسب رتّ 

 فقان يف مجيع خمارج احلروفعراب وجدنامها يتّ صناعة األ إلطالع على كتاب سيبويه وكتاب بن جين سرّ ا

 : وهذه املخارج هي

  .الهمزة واأللف والهاءأسفل وأقصى احللق خمرج  - 1"

  .العين والحاءمن وسط احللق خمرج  - 2

  .الغين والحاءالفم خمرج  لمما فوق ذلك مع أو  - 3

  .القافمما فوق ذلك من أقصى اللسان خمرج  - 4

  .الكافخمرج  ]اللسان وما يليه من احلنك األعلىمؤخر [م الفم من أسفل من ذلك وأدىن إىل مقدّ  - 5

  .الشين والجيم والياءمن وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك األعلى، خمرج  - 6

  .الضادليها من األضراس خمرج ل حافة اللسان وما يمن أوّ  - 7

                                                           
  .45م، ص1993/ه1413، دمشق، 02حسن هنداوي، دار القلم، ط: أبو الفتح عثمان بن جين، سر صناعة األعراب، تح )1(
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ق يو ا فُ من حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف اللسان، من بينها وبني ما يليها من احلنك األعلى، ممّ  - 8

  .الالمخمرج  ]حافة اللسان إىل الطرف وما فوقها[ة ني ة والث باعيَ احك والناب والر الضّ 

  .النون خمرجويق الثنايا من طرف اللسان بينه وبني ما فُ  - 9

فويق أي ما بني طرف اللسان و [أنه أدخل يف ظهر اللسان قليال الحنرافه إىل الالم  ومن خمرج النون غري -10

  .الراء خمرج ]الثنايا أدخل يف ظهر اللسان

  .الطاء والدال والتاءني طرف اللسان وأصول الثنايا خمرج ا بمم -11

  .الصاد والزاي والسينمما بني الثنايا وطرف اللسان خمرج  -12

  .الظاء والذال والثاء طرف اللسان وأطراف الثنايا خمرج مما بني -13

  .الفاءمن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العال خمرج  -14

  .الباء والميم والواومما بني الشفتني خمرج  -15

  .1"نةُ اكِ الس  ؛قال اخلفيفة أي، ويُ ةالنون الخفيفمن اخلياشيم خمرج  -16

  :عند المحدثينمخارج الحروف  .4

موها إىل فئات وجمموعات روف عن القدامى وقسّ طق وخمارج احلُ احملدثني يف أعضاء النُ  ختلف بعضُ ا

 ا لألصوات العربية حسب موضع خارج ا إىل أحد عشر خمرجً املم قسّ غوي كمال بشر، الذي رئيسية بينهم الل

 وهذه املخارج هي طقالن:  

                                                           
  .48- 47-46ص ص ص  ،أبو الفتح عثمان بن جين، سر صناعة األعراب)1(
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  .الباء والميم: وهي أصوات شفوية - 1"

  .الفاء: أسنانية شفوية وهي - 2

  .الثاء والذال والظاء: أسنانية أو أصوات ما بني األسنان وهي - 3

  .التاء والدال والضاد والطاء والالم والنون: لثوية وهي - أسنانية - 4

 .الراء والزاي والسين والصادلثوية وهي - 5

علماء األصوات احملدثني ذكروا أّن الزاي والسني والصاد على أّا خمرج من التاء والدال بعض (    

قليال من حيث املخرج إذا قورن بأصوات هذه  أّن صوت الراء أدخلُ ] وأشار كمال بشر إىل) [وأخواما

  .اموعة

 .الجيم الفصيحة والشينحنكية وهي - لثوية أصواتٌ  - 6

 .الياءأصوات وسط احلنك وهي - 7

را الشديد يف املخرج لقُ الشين والجيم والياء ى األصوات الثالثة ارسني من مسَ وهناك من الدّ     

 .)أصوات وسط احلنك(

 .الواووالكاف والغين والخاء  أصوات أقصى احلنك وهي - 8

 .القاف أصوات هلوية وهي - 9

 .الحاءوالعين أصوات حلقية وهي  -10

  .1"الهاءوالهمزة حنجرية وهي  أصوات-11

 

                                                           
  .185-184-183كمال بشر، علم األصوات، ص ص ص   )1(
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 :والمحدثين ىماعض الفروق في المخارج بين القدب .5

حبيث وزعوا احلروف أو األصوات العربية على ستة عشرة  )16(ستة عشرة ىماعند القد احلروفِ  خمارجُ  - 

 .)11(اطق، بينما احملدثني اكتفوا بأحد عشرة خمرجً من أعضاء النّ  اخمرجً 

ا احملدثني العكس من الشفتني إىل إىل الشفتني، أمّ  من أقصى احللق وصوالً  يف توزيع املخارجِ  ىماانطلق القد - 

 .اتنازلي تصاعديا بينما عند احملدثني ترتيباترتيبا  ىمان ترتيب خمارج احلروف عند القدفكا ،احللق واحلنجرة

  :العربية الفصحىحروف مخارج  .6

طقها من أجل إنشاء جيل دريب على نُ والتّ  هاعُ إتّبا غة العربية الواجبُ روف اللّ حُ  على العموم خمارجُ   

هي املخارج املعتمدة يف قراءة القرآن الكرمي ألنّه جاء بلغة عربية  ،ن منهاناطق اللغة العربية الفصحى متمكّ 

وهي خمارج علماء العربية يف  ؛غة العربية انطلقت من القرآن الكرميغوية للّ راسات اللّ سليمة فصيحة، ومجيع الدّ 

مت إىل س وقُ . اجلوف، احللق، اللسان، الشفتان، اخليشوم: لى مخسة خمارج رئيسية وهييت مجَُِعت عالقدمي وال

  :ظر إىل ما ذكره اخلليل وسيبويه وبن جين وهيسبعة عشر خمرجا نذكرها مرتبة ومفصلة بالنّ 

 :الجوف  - أ

الواو الساكنة املضموم ما : الثالثة حروفه هي أحرف املدّ (...) وهو اخلالء الداخل يف احللق والفم "

ى باحلروف اجلوفية أو اهلوائية  سمّ وتُ [. قبلها، الياء الساكنة املكسور ما قبلها، واأللف الساكنة املفتوح ما قبلها

  .]ه هلاكما مسّاها اخلليل وهو أول من تنبّ 

 : الحلق  - ب

 :فيه ثالثة خمارج لستة أحرف

 .)ء، ه(اهلمز واهلاء: وخيرج منهأي أبعده مما يلي الصدر  :أقصى احللق - 
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 .)ع، ح(واحلاء  ،العني: وخيرج منه: وسط احللق - 

 .)غ، خ(واخلاء  ،الغني: أي أقربه مما يلي الفم، خيرج منه :أدىن احللق - 

  .وتسمى هذه احلروف باحللقية

 : اللسان  - ت

 :حرفالثمانية عشر  خمارجَ  وعشرةُ .) (..فيه أربعة مواضع خلروج احلروف 

 :فيه مخسة خمارج ألحد عشر حرفا): رأسه(طرف اللسان  - 

ط، ( الطاء، الدال، التاء: خيرج منه ثالثة أحرف وهي): أي جذورها(طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا  - 

 ).د، ت

 .)ظ، ذ، ث( الظاء، الذال، الثاء: طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، خيرج منه ثالثة أحرف هي - 

طرف اللسان مع ما بني األسنان العليا والسفلى، قريبة إىل السفلى مع انفراج قليل بينهما وخيرج منه ثالثة  - 

 .)ص، س، ز( الصاد، السني، الزاي: أحرف وهي

 .)ن( النونوخيرج منه حرف ) حتت خمرج الالم قليال(طرف اللسان مع ما حياذيه من اللثة العليا  - 

وخيرج منه حرف ) أنّه أدخل إىل ظهر اللسان قريبا من خمرج النون إالّ (سه طرف اللسان مع ظهره مائال رأ - 

 .)ر(الراء 

 :أي جانباه، وفيهما خمرجان مها: حافتا اللسان - 

 .(...)خيرج من إحدى حافيت اللسان، مع ما حياذيها من األضراس العليا ): ض( حرف الضاد - 

 .طرفه مع ما حياذيها من اللثة العلياخيرج من أدىن حافة اللسان إىل منتهى ): ل( حرف الالم - 

 :فيه خمرج واحد لثالثة أحرف، وهو: وسط اللسان - 

 .)ج، ش، ي( اجليم، والشني والياءوسط اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى، وخيرج منه  - 
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 :مما يلي احللق، فيه خمرجان حلرفني مها - أي أبعده-: أقصى اللسان - 

 .)ق( القافأقصى اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى، خيرج منه حرف  - 

ويكون حرف الكاف أقرب ، )ك( الكافأقصى اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى وخيرج منه حرف  - 

 .إىل الشفتني، بينما حرف القاف يكون أقرب إىل احللق وأعلى

 :الشفتان  - ث

 :فيهما خمرجان ألربعة أحرف ومها 

 .)ف( الفاءبطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، خيرج منه حرف  - 

 :بني الشفتني معا خيرج منه ما - 

 .بانطباق الشفتني ويكون خمرجه ):املظهرة(حرف امليم  - 

 .ويكون خمرجه بانفتاح الشفتني ):غري املدية(حرف الواو  - 

 .ويكون خمرجه بانطباق الشفتني انطباقا أقوى :حرف الباء - 

  :الخيشوم  - ج

  .)1("الفم، وخترج منه الغنةوهو خرق األنف املنجذب إىل الداخل، فوق سقف 

  

  

  

  

                                                           
، قسنطينة، 01حممد كرمي راجح، مكتبة اقرأ، ط: عبد الكرمي مقيدش، مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، تق )1(

  . 28-27-26-25م، ص ص ص ص2008اجلزائر 
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 :صفات الحروف: ثالثا

 :في اللغة واالصطالح تعريف الصفة .1

 :لغة  - أ

طلق فهي اسم يُ  ؛)1("تالسم الدال على بعض أحوال الذاا"الصفة عند اجلرجاين جاءت تدل على   

  .الذي يدل على الذات أو الشيءويدل على حالة الذات أو املعىن 

 :اصطالحا  - ب

   طق به، ويتم متييز هذه احلالة من حرف إىل آخر الصفة هي احلالة اليت يكون عليها احلرف عند الن

كيفية ثابتة عند النطق "صحيحا سليما من خمرجه، فالصفة هي طق احلرف نطقا عن طريق االستماع اجلّيد ونُ 

وليس املراد بالصفة النعت عند النحويني " فلكل حرف صفة ممّيزة له ؛)2("احلروفزه عن غريه من ي باحلرف ومتُ 

  .اا وال شبهً فصفة احلرف ليست نعتً  ؛)3("على املعىن كالشبه أو املثل أو ما دلّ 

 :صفات الحروف .2

زها عن بعضها البعض، وذلك عن طريق احلالة اليت خيرج ا احلرف غة العربية صفات متيّ حلروف اللّ   

وقسم يضم  هلا ضدّ  ؛صفات متضادة أي قسم يضمّ : جهاز النطق وهذه الصفات تنقسم إىل قسمني عرب

اهورة "به وذكر الصفات اليت هلا ضد وهي ث عن بعض الصفات يف كتاصفات ال ضّد هلا، وجند سيبويه حتدّ 

  .وهي ستة صفات )4("الشديدة والرخوة، املطبقة واملنفتحة ،واملهموسة

                                                           
  .114صاجلرجاين، معجم التعريفات،  )1(
  .22أمحد بن ممدوح الشرقاوي، خمارج احلروف وصفاا، ص )2(
  .120راسة املخارج والصفات، صالقرش، د إبراهيم  مجال بن  )3(
، القاهرة، 02عبد السالم حممد هارون، دار الرفاعي بالرياض، مكتبة اخلاجني، ط: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، الكتاب، تح )4(

  .436-434، ص ص04م، ج1982/ه1402
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 )1("واملكّرر، والّلينة، واهلاوي ،املنحرف، وحرف شديد"عند سيبويه هي  اليت ليس هلا ضدّ ا الصفات أمّ 

مع زيادة بعض الصفات إىل الصفات اليت ذكرها مع تعريف كل صفة  ،فيما يلي سنعرض إىل صفات سيبويه

  :واحلروف اليت تشرتك فيها

 :الصفات التي لها ضد  - أ

 :المجهورة والمهموسة - 1

عتماد عليه َفَس أن جيري معه حىت ينقضي االعتماد يف موضعه، وَمَنَع النـ أُشبع اال حرف"هي : المجهورة - 

الهمزة، واأللف، والعين، والغين، والقاف، والجيم، والياء، والضاد، والالم، والنون، وجيري الصوت، وهي 

 .(...)عة عشر حرفا فذلك تس. والطاء، والدال، والزاي، والظاء، والذال، والباء، والميم، والواو ،والراء

عتماد على عف االضُ  ؛أي )2("عتماد يف موضعه حىت جرى النـَفُس معهعف االحرف ُأض :ةالمهموس - 

 بْسم،  ،املْفلحون: أمثلة) فحثه شخص سكت: (جمموعة يف قوهلم"حروفه ، ى إىل جريان الّنفساملخرج أد

 .)3("لبْثتم ،الرْمحن

ا يؤدي إىل منع مرور يتم الضغط فيها على خمرجها عند النطق ممّ ومنه احلروف اهورة هي احلروف اليت 

ا يؤدي ط ضعيف على املخرج عند النطق، ما املهموسة فيكون الضغأمّ ا،دً الّنفس أو اهلواء فتكون مسموعة جيّ 

  .فتكون ضعيفة السمع واهلواءإىل جريان الّنفس 

 :الشديدة والرخوة - 2
والقاف، والكاف، والجيم، والطاء،  ،الهمزةهو الذي مينع الصوَت أن جيري فيه، وهو ": ف الشديدُ الحر  - 

ينقطع الصوت  هل الصوت إىل مكانصـــيرج و ـــرف من املخـــق احلـــطـــند نـــعــــــف؛ )4("والدال، والباء، والتاء

                                                           
  .435، صسيبويه، الكتاب)1(
  .434، صاملرجع نفسه)2(
  .29عبد الكرمي مقيدش، مذكرة يف أحكام التجويد، ص )3(

  .434سيبويه، الكتاب، ص (4)
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فعند النطق ا جتد أّن  )َأطْ (جّرب قول : صوت على اجلريان مثالعند الضغط على املخرج يتوقف ال ؛أي
  .الصوت ُمنع من أن جيري

الهاء، " وهي) صوت احلرف ُيسمح له باجلريان(هي اليت تسمح للصوت أن جيري فيه : خوةالرّ  - 

 .)1("والغين، والخاء، والشين، والصاد، والضاد، والزاي، والسين، والظاء، والثاء، والذال، والفاء،والحاء

 :حةتِ فَ نْـ قة والمُ بَ طْ المُ  - 3

ى ا حاذَ ك من مواضعهن إىل مَ ضعَت لساَنَك يف مواضعهن انطبق لسانُ وَ "هي حروف إذا  : ةقَ بَـ طْ المُ  - 

  .(...). ، والضاد، والطاء، والظاءالصادللسان ترفعه إىل احلنك، وهي ك األعلى من انَ احلَ 

فاحلروف املطبقة عند  ؛)2("لسانك منهن  ى ذلك من احلروف، ألّنك ال ُتطبُق لشيءٍ وَ ا سِ مَ  ل كُ : المنفتحة - 

سان واحلنك األعلى، على عكس احلروف املنفتحة، حيدث انفتاح بني النطق ا من خمرجها تنحصر بني اللّ 

  .اللسان واحلنك األعلى عند النطق ا

 :ستفالاالستعالء واال - 4

: هو ارتفاع قاعدة اللسان عند النطق باحلرف إىل احلنك األعلى، حروفه جمموعة يف قوهلم :االستعالء" - 

الغين والخاء ا يف كثريً ] غري أّن صفة التفخيم تضعف[وهي حروف التفخيم ، )خص ضغط قط(

 .الِغية: اآلِخرة، غ: خ: بالكسر حىت تكاد تنعدم مثل القافو

األعلى إىل قاع الفم عند النطق باحلرف، وحروفه هي كل هو اخنفاض اللسان عن احلنك  :االستفال - 

 .)3("احلروف ما عدا حروف االستعالء

  

  
                                                           

  .435، 434ص ،سيبويه، الكتاب)1(
  .436، صاملرجع نفسه)2(
  .29عبد الكرمي مقيدش، مذكرة أحكام التجويد، ص )3(
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 :صماتواإلذالق اإل - 5

يت هذه احلروف كذلك واخلفة يف الكالم، ومسُ (...) هو حدة اللسان أي طالقته وفصاحته  :اإلذالق" - 

 .من لبفّر : حروفه مجعت يف قوهلم. سان أي طرفهلق اللّ ألّا خترج من ذَ 

نفردة وأصوال يف كلمة واحدة رباعية أو مخاسية يف اللغة هو امتناع وجود حروف اإلصمات مُ  :اإلصمات - 

لعدم  )1("اسم للذهب وهي كلمة غري عربية) َعْسَجد: (مثل، العربية إذ البد أن جتتمع مع حروف اإلذالق

    .وجود حروف اإلذالق

  :الصفات التي ال ضّد لها  - ب

يتصل مبخرج غريه، ويكون عادة يف  امليل باحلرف عن خمرجه حىت"وهو : المنحرف أو االنحراف - 1

، فذلك امليالن )2("نفالالم تنحرف إىل طرف اللسان، والراء تنحرف إىل ظهر اللسا، الالم والراء: احلرفني

 .احنراف احلرف عن خمرجه ؛أي يسمى احنراف

جيري فيه الصوت، لتكريره واحنرافه إىل الالم فتجاىف للصوت  حرف شديد "وهو : كرارر أو التّ كرّ المُ  - 2

 3("الراءوهو ، الصوت فيه رِ ولو مل يكّرر مل جيَْ ، خوةكالر(.  

فعند النطق حبرف الراء  )4("عند النطق به - اهتزازه–الرتعاد رأس اللسان «ر اء باملكرّ صف حرف الرّ اتّ 

  .ر نطقهويتكرّ  جند رأس اللسان يهتزّ 

 ، ومها)5("ساع غريمهاسع هلواء الصوت أشّد من اتّ ، ألّن خمرجهما يتّ الواو والياءوهي " :الّلينةالحروف  - 3

 .بـَْيٌت، نـَْومٌ : زان بسهولة اخلروج مثلحرفان يتميّ 

                                                           
  .31، صالكرمي مقيدش، مذكرة أحكام التجويدعبد )1(
  .33املرجع نفسه، ص )2(
  .435سيبويه، الكتاب، ص )3(
  .34عبد الكرمي مقيدش، مذكرة يف أحكام التجويد، ص )4(
  .435سيبويه، الكتاب، ص )5(
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سمع له نربة قوية، حروفها جمموعة يف طق باحلرف الساكن حىت يُ وهي اضطراب املخرج عند النّ : القلقلة" - 4

 .قطب جد: قوله

يت هذه احلروف حبروف الصفري خلروج صوت عند مسُ (...) ائد خيرج من بني الشفتني صوت ز : فيرُ الصّ  - 5

 ا يشبه صفري الطائرالن ويكون الصفري على أشده يف حال السكون، ص، ز، س: وهي، طق. 

6 -  يفشِ الت : بالشينطق انتشار الريح يف الفم عند الن. 

حافيت اللسان إىل آخرها، ومسيت كذلك لطول خمرجها حيث امتداد الصوت من أول إحدى : االستطالة - 7

 .)1("للضادوهي صفة الزمة . يستوعب احلنك األمين، أو األيسر أو االثنني معا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .34-32عبد الكرمي مقيدش، مذكرة يف أحكام التجويد، ص ص )1(
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  خاصة بالوعي الصوتي الخطي مفاهيم مصطلحات :المبحث الثالث

  :مفاهيم عامة :أوال

 :في اللغة واالصطالح الوعي تعريف  .1

 :لغة  - أ

 :بقولهيعرّفه يف معجمه  الخليلمبعىن احلفظ والتدبّر فنجد الوعي يف املعاجم العربية القدمية جاء   

احلديَث : َوَعْيتُ "يعرّفه بقوله  الفّيوميوجند أيضا  ،)1("ا وحنوهأي حفظ حديثً  ،َوَعى يَِعي َوْعًيا"

  .)2("َحِفظُتُه وَتَدبـْرتُهُ )(...)َوْعًيا(

حافظة : أذن واعية: يقال": الوسيط المعجمويف املعاجم احلديثة أضيفت له بعض املفاهيم ففي   

شعور الكائن احلي مبا يف نفسه ): يف علم النفس(، احلفظ والتقدير والفهم وسالمة اإلدراك): الوعيُ (...) (

  .فالوعي هنا أضيف له مفهوم الفهم وسالمة اإلدراك والشعور بالنفس وما حييط ا ؛)3("وما حييط به

اإلشارة  متّ  مجاني الطالبويف ، )4("اليقظة" ؛جاء مبعىن معجم العربية الكالسيكية و المعاصرةويف   

وطيدة حبواس فالوعي له عالقة ؛ )5("سهاحو  استعاد: استعاد وعيه" :ىل عالقة الوعي باحلواس يف القولإ

 .واليقظة يق الفهم اجلّيد واإلدراك السليماإلنسان من أجل حتق

 

  

                                                           
  .385، ص04اخلليل بن أمحد الفراهدي، كتاب العني، ج )1(
، القاهرة، 02عبد العظيم الشناوي، دار املعارف، ط: أمحد بن حممد بن علي املقري الفّيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، تح )2(

  .666دس، ص
  .1045، 1044ص ص، 02جإبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط،  )3(
  .1733يوسف حممد رضا، معجم العربية الكالسيكية واملعاصرة، ص) 4(
  .1090جماين الطالب، ص) 5(
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 :اصطالحا  - ب

معناه جند عىن الفهم وسالمة اإلدراك واحلفظ، يف حني غويني العرب جاء مبمصطلح الوعي عند اللّ   

فس الرتبوي من خالل علم أساسي تربطه عالقة وطيدة بالرتبية والتعليم وهو علم النّ يتحّدد االصطالحي 

  :ني مهاوذلك من خالل تعريفني مهمّ 

فسه، وما حييط ـــي بنـــائن احلـــور الكـــعـــش: أنّهـــب] يـــالوع[ اضيـــي المـــفس فـــماء النـــعل"ّرف ـــع  

عندما يشعر بنفسه وذاته، ويشعر باحمليط الذي يدور حوله فهو كائن واعي ألّن الشعور  فالكائن احليّ  ؛)1("به

  .هو الوعي

 فسالنّ  علماءر مفهومه فعند طو وتَ  ،أكثر تعقيدا ر احلاصل يف املصطلحات أصبح الوعيّ ومع التطوّ   

ة صّ زة اخلاإىل قدرة اإلنسان املتميّ  العادية، ويشري ثانيا »اليقظة«يشري مصطلح الوعي أوال إىل حالة " الحديث

فس فالوعي يف علم النّ  ؛)2("على الشعور بذاته، ومتايز ذاته عن اآلخرين، وعن األشياء والكائنات األخرى

بط بالعقل والدماغ واحلواس، وحالة الشعور بالذات تاحلديث أصبح له حالتان، حالة اليقظة واإلدراك اليت تر 

فهو يرتبط باإلنسان ارتباطا  ،اخلية والّنفسية لدى اإلنسانواليت ترتبط باألحاسيس الدّ زها عن اآلخرين ومتيّ 

ومبا أّن الوعي مرتبط ، وثيقا لتمّيزه بالعقل والتفكري ألّن إعمال العقل يساهم بنسبة كبرية يف زيادة الوعي

تمع، أدى هذا االرتباط إىل باإلنسان واإلنسان بطبيعته اجتماعي يعيش وخيتلط مع جمموعة من األفراد يف ا

لب أو بالسّ  سواءيهتم بالوعي، ألّن اتمع يلعب دورا كبريا يف التأثري على وعي اإلنسان  علم االجتماعجعل 

  .باإلجياب

حمصلة "فهو يعترب  اجتماعيوالثاين منحى  نفسياألّول منحى ؛ ْني يَـ حَ نْ و مَ حُ نْ الوعي بصفة عامة يَـ   

معقدة، فالتفكري وحده ال ينفرد بتشكيل الوعي فهناك احلدس واخليال واألحاسيس عملية ذهنية وشعورية 

                                                           
  .09م، ص2000/ه1421، دمشق، 01، دار القلم، ط02عبد الكرمي بّكار، جتديد الوعي، الرحلة إىل الذات  )1(
  .253دط، دب، دس، ص، 97سامي خشبة، مصطلحات فكرية، مكتبة األسرة، مهرجان القراءة للجميع،  )2(
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ظم االجتماعية م ومرتكزات الفطرة وحوادث احلياة والن واملشاعر واإلرادة والضمري، وهناك املبادئ والقيّ 

ا، ويسهم  د جد حنو معقّ  على وهذا اخلليط اهلائل من مكّونات الوعي، يعمل، والظروف اليت تكتنف حياة املرء

ممّا جيعل لكل شخص نوًعا من الوعي خيتلف عن وعي  ،كل مكّون بنسبة ختتلف من شخص إىل آخر

وفهمه وإدراكه لألشياء  به خيتلف من شخص آلخر حبيث يكون لكل إنسان وعيه اخلاص فهو ؛)1("اآلخرين

يت نشأ عليها، وحياته االجتماعية وعالقاته فسية وقدراته العقلية والفكرية واملبادئ الوهذا راجع إىل طبيعته النّ 

  .مع األفراد

 : الصوتيتعريف  .2

عن طريق تصادم جسمني     سواءثنا سابقا يف املبحث الثاين عن الصوت وكيفية صدوره أو إنتاجه حتدّ   

دثه الذبذبات الصوتية أو أكثر، أو الصوت الذي يصدره اإلنسان من جهاز النطق، واألثر السمعي الذي حتُ 

 تسمعها مجيع الكائنات احلية خاصيتان مسعية عامة له صوتاألذن بواسطة اجلهاز السمعي، فال فتلتقطها

 نتجه اإلنسان من جهاز النطقالصوت اللغوي الذي يُ بم تّ يه ن، وموضوع البحثونطقية خاصة ختص اإلنسا

  .وتستقبله األذن بواسطة السمع

لدى اإلنسان، وتستقبلها األذن بواسطة اجلهاز السمعي  ا جهاز النطقهغة عبارة عن أصوات ينتجفاللّ   

ونشأ علم خاص يهتم بدراسة األصوات  ،سانيات احلديثة جبميع جوانب اللغة بصفة عامةلذلك اهتمت اللّ 

  .اللغوية وهو علم األصوات اللغوية أو الصوتيات

                                                           
  .10عبد الكرمي بّكار، جتديد الوعي، ص )1(
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الذي يهتم  يات؛ب إىل علم األصوات أو الصوتسَ نْ ومصطلح الصويت اخلاص بالصوت اللغوي يُـ   

 )linguistique")1عىن إّال باللغة املنطوقة، ألّا فرع من علم اللغة ال تُ "بالدراسة الصوتية للغة وهذه الدراسة 

  :مبنهجني خمتلفني، لكّنهما متكامالن، ومها"وتتم هذه الدراسة احلديثة؛  ∗وما يطلق عليها باللسانيات

 ):phonétique//phonetics( الفونتيكا  .أ 

 .هو علم األصوات اللغويةو  la matière/ matérielذي يدرس مادة الصوت لا

  :)la phonologie//phonology(الفونولوجيا   .ب 

وظيفته  حيث من)2("س الصوت اإلنساين يف تركيب الكالمرُ دأو علم وظائف األصوات اللغوية، ي

كاللغة العربية –نة الصوتية للغة معيّ ظم يدرس الن "يف سياق الكالم فهو  ؛نتمي إليه أيداخل السياق الذي ي

م املادة فينظّ  ..وقوانينها الصوتية، ووظائفها يف الرتكيب الصويت ،من حيث قيم هذه األصوات ومعانيها - مثال

 واملقطع والنرب والنغم ،)phonème(وتتسع دائرته ليدرس مع الفونيم  ..الصوتية، وخيضعها للتقعيد والتنظيم

صوات تدرس الفونولوجيا أو علم وظائف األف؛ )3("حتديد معىن الكلمة أو العبارةودور كل أولئك يف ..

األصوات اللغوية من حيث الوظائف اليت تؤديها هذه األصوات من أجل حتديد داللة ومعىن الكلمات 

  .والعبارات داخل السياق الكالمي

الفونتيكا يدرس الصوت اللغوي كوحدة صوتية خارج السياق اللغوي دون النظر إىل ومنه نستنتج أّن   

ه، بينما الفونولوجيا يدرس الصوت اللغوي داخل السياق الذي ينتمي إليه ووظيفته أو املعىن الذي تؤدي وظيفتها

  .  واملعىن الذي يؤديه ذلك الصوت

                                                           
  .23م، ص1992، بريوت، 01عصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية الفونولوجيا، دار الفكر اللبناين، السلسلة األلسنية، ط )1( 

اللغة البشرية دراسة علمية قائمة على مجيع املستويات وما يسمى علم اللغة، وهو مصطلح حديث يقصد به العلم الذي يدرس : سانياتاللّ  ∗
  .صوتية، صرفية، حنوية، داللية: اللغوية

  .24-23صص ، نفسهاملرجع  (2) 
  .35املرجع نفسه، ص )3(
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 :الخطيتعريف  .3

يف  الخليليف املعاجم العربية جاءت مبعىن الكتابة، يعرّفه واخلط ، طاخلمصطلح اخلطي جاء نسبة إىل   

لطريقة املستطيلة يف الشيء ا": لسان العربيف  بن منظورافه وأيضا يعرّ  ،)1("الكتابة وحنوها مما ُخيَط ": العين

: ، واخلط (...)كتبه بقلم أو غريه : وَخط الشيء َخيُطُه َخطًا. وَخط القلم أي كتب(...)  واجلمع خطوط

َوال َتُخطُه ﴿:قال تعاىل. هالكتابة خيط  خط :"بقوله أساس البالغةفه يف رّ يع الزخمشريا ، أمّ )2("الكتابة

والكتابة  )3("حدودا ليعلم أّا لهوكتاب خمطوط، واختط لنفسه دارًا إذا ضرب هلا  }29العنبوت{﴾بَِيِميِنكَ 

  .تكون بالقلم أو غريه، وخّط كلمة أي وضع هلا حدودا فالكلمات يف اللغة العربية املكتوبة هلا حدود

اخلط أو الكتابة جاءت بعد األصوات اللغوية حبيث أّن األصوات كانت سابقة يف الوجود من الكتابة   

تابة وذلك برمسها ووضع أشكال تدل إّال أّن اإلنسان بفطرته بدأ مبحاولة إخضاع تلك األصوات إىل الك

رت حىت وصلت إىل ما نعرفه حاليا بالكتابة اهلجائية، فاإلنسان عليها، ومّرت الكتابة عرب مراحل كثرية وتطوّ 

وسيلة للتواصل بني األجيال حبكم الكتابة باقية على مر العصور  مارس اخلط والكتابة منذ زمن بعيد، إذ تعدّ 

  .ر وتتغري على حسب بيئتها اليت تتطوّ  على عكس األصوات اللغوية

ه علماء العربية إىل أّن الّسماع ألصوات اللغة العربية غري كايف للحفاظ عليها، فأخذوا يكتبون كل ما تنبّ 

يسمعونه فكتبوا الدواوين وكتب الفقه والبالغة واألصول وغريها، ألّن الكتابة هي اليت حتافظ على تراث األمم 

  .وسيلة تواصل بني األجيال ور وتعد وثقافتهم عرب العص

 نُ كم املخطوطة اليت حتصّ واحلِ  ،دةلّ نة واألخبار املخاملدو  بُ ولوال الكتُ "يف فضل الكتابة  الجاحظ قولي

إىل  اس مفزعٌ لنّ النسيان سلطان الذكر، وملا كان ل لطانُ سُ  أكثر العلم، ولغلبَ  لَ طَ احلساب وغري احلساب، لبَ 

                                                           
  .321، ص01اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، ج )1(
  .286، ص07ابن منظور، لسان العرب، مج )2(
  .256، ص01الزخمشري، أساس البالغة، ج )3(
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فهو يشري إىل فضل وأمهية اخلط يف احملافظة على العلوم مبختلف أنواعها، فالشيء ؛ )1("موضع استذكار

  .املكتوب يبقى كما هو على مر العصور لو مل يلمسه حتريف

عليم، الكتابة أو اخلط أيضا يلعب دورا مهما يف تعليم فكما تلعب األصوات يف اللغة دورا مهما يف التّ   

هو ) اخلط(الكتابة " ة، إذ تعد يف العملية التعليميّ  بارزٍ  أثرٍ من له  لطفل، ِلَمالعربية وترسيخها يف ذهن االلغة ا

جتسيد ورسم لشكل الصوت ، أي جتسيد اللغة الصوتية  هو أّن اخلط، و )2(")الصوت(الوجه الثاين للفظ 

  .املنطوقة املسموعة إىل لغة مرسومة بأشكال رمزية مكتوبة ومرئية

وموضوع البحث ّي باخلطي ألّن الكتابة تكون خطية، ومسُ  ،خاص به خطو صوت لغوي شكل  كل ل  

  :يكون وفق وضعيتنيالذي تعليم وتدريس خط اللغة العربية و يهّتم ب

كوحدة مستقلة يف أوضاعها عن احلروف، ألن ] شكليا[وذلك بالنظر إىل احلروف  :التعليم بالقوانين" -

من حيث االرتفاع واالخنفاض عن السطر، ومن حيث زه عن غريه لكل حرف أحكامه وقوانينه اليت متيّ 

  .أو منفصال مث يتم تركيبه مع غريه يف نسق خاص ،وضعه مبتدئا أو متوسطا أو متطرفا

م تنفيذا وذلك مبحاكاة اخلط من كتابة كلمات مجلة واحدة، ويكون ذلك من املتعلّ  :التعليم بالمحاكاة -

نية جمّردة متكّونة من ثالث رموز بنظر هلا كعند تعليم اخلط يُ  )َدَخلَ (فمثال كلمة ؛ )3("م متابعا لهومن املعلّ 

حرف الدال، حرف اخلاء، حرف الّالم مع حركة الفتحة لكل شكل حرف، دون النظر إىل : لغوية خطية

والعالقة بني املنطوق واملكتوب هي عالقة اعتباطية غري  ،وت املنطوقـــط يتبع الصــلمة، فاخلـــمعىن الك

كلمة : ومعاين الكلمات نشأة إّما من التواضع واالصطالح باتفاق مجاعة على أّن ذلك املعىن مثال، مربرة

  .أو من االحتكاك بالطبيعة وأصوااوهو فعل الدخول، دخل تعين ذلك الفعل 
                                                           

  .47، دب، ص01م، ج1965/ه1384، 02عبد السالم حممد هارون، ط: أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، كتاب احليوان، تح )1(
بن بوعلي، الشلف،  أمحد بن عجمية، تعليمية اخلط العريب يف املرحلة االبتدائية مهاراته وخصائصه ومراحل تعليمه ومعّوقاته، جامعة حسيبة )2(

  . 03اجلزائر، ص
  .03، صنفسهاملرجع  )3(
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ون النظر إىل د ،اكل الكلمة وكيفية رمسها وتركيبها خطي يعتمد على دراسة ش فقط ومنه تدريس اخلط  

  .الكلمة عبارة عن بنية جمّردة تتشكل من حروف مكتوبةاملعىن الذي تؤديه وتعّد 

م الكتابة وتدريس الصوت يعتمد على دراسة أصوات اللغة ومقاطعها الصوتية اليت تساعد يف تعلّ   

  .الكلمةة اليت يؤديها ذلك الصوت يف اخلطية والوظيف

كان الكالم   ، فمثال)1("توافق فيها الصوت مع صورته ورمسهيوالكتابة اليت  ،الكالم املرئي" واخلط هو  

ستطيع اإلنسان التواصل ، ومثلما يامكتوبً  ابفضل الكتابة واخلط أمكن للكالم أن يكون مرئيً و  امسموعً  امنطوقً 

 .التعبري أيضا كتابةً  مكانهباألصوات أصبح بإبداخله ه وما مع أفراد جمتمعه وأن يعّرب عن شعور 

  :الوعي الصوتي الخطي: ثانيا 

 :الوعي الصوتي .1

املعرفة اخلاصة بأصوات اللغة ومبناها وإدراك أّن "عت فهو يعّد اختلفت تعريفات الوعي الصويت وتنوّ   

الوحدات الصوتية الوحدات اللغوية املنطوقة هي قالب مرّكب يتألف من عّدة أجزاء وهي بذلك سلسلة من 

لكن املعرفة وحدها ال تكفي وال يتوقف الوعي الصويت  ،)2("صوامت وصوائت وليست وحدة صوتية واحدة

  .إىل اليقظة والتمييز عرب اخلربات وامللكات العقلية  ،عليها بل يتجاوزه إىل اإلدراك والفهم

الصوتية الصغرية تتألف من  إدراك أّن الكلمة املنطوقة سلسلة من الوحدات"فالوعي الصويت هو   

، مبعىن أنّه يهتم باألصوات اللغوية املنطوقة )3(")صوامت ومصوتات: املقاطع بدورها تتألف من القطع(املقاطع 

واملرئية حباسة البصر وذلك برؤية حركة  ،عن طريق جهاز النطق واألصوات اللغوية املسموعة حباسة السمع

                                                           
  ).مقدمة(م، ص ب2012/م2011حبيب زمحاين فاطمة الزهراء، الكتابة الصوتية العربية، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، اجلزائر،  )1(
وتعّلمها يف الطور األّول من مرحلة التعليم االبتدائي، دليل تكوين اخلطي يف تعليم اللغة العربية -املفتشّية العامة للبيداغوجيا، املنهج الصويت )2(

  .م2018املكونني وزارة الرتبية الوطنية، اجلمهورية اجلزائرية، مارس
ني القراءة يف برنامج جترييب لتحس–اللغة العربية مكون القراءة دليل األستاذة واألستاذ للسنة أوىل من التعليم االبتدائي، القراءة من أجل النجاح  )3(

  .  11م، ص2016السنوات األوىل من التعليم االبتدائي، مديرية املناهج، وزارة الرتبية الوطنية، اململكة املغربية، 
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وات اللغوية، وإدراك أّن هذه األصوات عبارة عن مقاطع صوتية الشفاه وأعضاء النطق عند خروج األص

  .ية، ميكن تفكيكها إىل وحدات جزئيةة إىل وحدة صوتية كلّ مركبّ ) وحدات صوتية(

  :مفاهيم للوعي الصوتي -

ل اللغة الشفوية كما لو كانت سلسلة من مهارة متث ": هو ونغياسالوعي الصويت عند  ممفهو   

متعدد : ]بأنه[الوعي الصويت ]يعّرف[غيونو(...) قبيل املقاطع والقافية والفونيم الوحدات أو القطع من 

مقطع، وقافية، مث فونيم، األمر ذاته أكده : املستويات، ويرتبط بتقطيع الكلمات إىل وحدات صغرى

تلك : بركيتوهو عند ، الوعي الصويت قدرة عقلية تتصل بتجزيء بنية أصوات اللغة إنّ : بقوله غولدسوورثي

  .)1("لة بالقيام مبهمات حول اللغة الشفويةلغوية ذات الص القدرة امليثا

ميثل املهارة اليت ختص اللغة الشفوية املنطوقة مبختلف  الوعي الصوتيمن هذه التعريفات جند أّن   

من نة من سلسلة والرتكيز على املستوى الصويت وإدراك أّن اللغة الشفوية متكوّ  ،مستوياا وهي التحدث

وفونيم، وهذا عن طريق الوعي  ،مقطع، قافية: ية وميكن تقطيعها إىل وحدات صغرىوحدات أو قطع صوت

ذا الوعي بقدرات عقلية وذهنية من أجل استيعاب أصوات اللغة أصوات اللغة املنطوقة حبيث يتصل هب

  .وجتزيئها

هذه املعرفة العالقة ما بني اجلزء لقدرة على معرفة األصوات يف اللغة، تشمل ا"أيضا بأنّه  كما يعّرف  

لمة وإدخال التغيريات املختلفة ـــافة إىل القدرة على التحكم بأجزاء الكــباإلض، لمةـــلة والكـــل يف اجلمـــوالك

عليها، حبيث يتم فصل الكلمة عن معناها وعن مرجعها واعتبارها قالبا مركبا من عدة أجزاء، ميكن حتليلها 

تية، إعادة دمج أصواا املرتبة واملبعثرة أو حذف واستبدال إحدى أصواا لتكوين كلمات ملقاطع ووحدات صو 

                                                           
لدميقراطي العريب إبراهيم مهديوي، أثر الوعي الصويت يف تعّلم مهارة القراءة بقسم اللغة العربية املستويان الثاين والثالث ابتدائي أمنوذجا، املركز ا )1(

  .17م، ص2020، برلني، أملانيا، 01للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية، ط
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وهذا يعين الفهم والقدرة على إدراك املستوى الصويت للغة، وذلك مبعرفة العالقات بني الوحدات  ؛)1("خمتلفة

تطبيق مهارات الوعي  حكم ذه الوحدات عن طريقالصوتية من الوحدة الكربى إىل الوحدة الصغرى، والتّ 

الصويت واليت سنتعّرف عليها فيما بعد، من أجل الوصول إىل تكوين كلمات جديدة خمتلفة وإنتاج أصوات 

 معرفة امتالك القدرة على"له هو إىل هذه اخلاصية يف تعريفه للوعي الصويت بقو  لمين جمعيلغوية، وقد أشار 

إنتاج األصوات اللغوية وكيفية إخراج األصوات، والكيفية اليت تتشكل ا هذه األصوات لتكّون مع بعضها 

الكلمات واأللفاظ ومع القدرة على إدراك التشابه واالختالف بني هذه األصوات سواء أكانت هذه األصوات 

تاج األصوات اللغوية، ومعرفة خمارجها فهو جيعل الفرد قادرا على معرفة كيفية إن؛ )2("مفردة أم يف الكلمات

  .وكيفية صدورها والربط بني هذه األصوات لتكوين كلمات ومجل مفيدة

 :الوعي الصوتي الخطي .2

الوعي هنا يضم مصطلحني اثنني مها الصويت واخلطي والوعي ما هو وعي بكل مصطلح على حدة   

بالوعي الصويت  أُ دَ تَ بْ حيث أنّه دائما ما يُـ  ،صحيحاحىت إذا أدرك ماهلما إدراكا تاما أصبح توظيفهما توظيفا 

 ا ونطق حروفها نطقً  ،ا على إدراك أصوات اللغة ومتييزها صوتيا وتقطيعها بواسطة السمعقادرً  ح الطفلُ صبِ ا يُ فلم

ا على تركيب كلمات صبح قادرً ت، ويُ استحقه من خمارج وصفومُ  حّقهُ  ا بإعطاء كل صوتٍ ا سليمً صحيحً 

ا وله القدرة على إنتاج كالم يؤدي الوظيفة التواصلية، ينتقل بعدها إىل معرفة ويستطيع التعبري شفهيً ومجل 

 ا شكل تلك األصوات أي إىل اخلط والكتابة، هنا يأيت الوعي اخلطي وهو إدراك وفهم أصوات اللغة خطي

تباع تم تقطيعها خطيا وإوي ،بياا ويتم فيه جتسيد شكل الصوت أو احلرف وجتسيد الكلمات واجلمل كتاوكتابيً 

                                                           
  .04لوعي الصويت، مركز الدعم التعليمي، ماتيا، شرقي القدس، دط، دس، صلينا احلسيين، كراسة متارين يف ا )1(
م، 2021/ه1442، جيجل، اجلزائر، 01ملني مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت اخلطي، مؤسسة أيوش للنشر والتوزيع، ط )2(

  .21ص
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ا على إنشاء تعبري  ولكن عن طريق الكتابة اخلطية حىت يصبح الطفل قادرً  ،ي الصويتــوات الوعـــطـــس خـــفــــن

  .راعي فيه العالقات الداللية بني الكلمات وذلك بتوظيف الكلمات يف السياق املناسب هلايُ  ،كتايب

ا عن ا أي نطقً ينتقل من إتقان استعمال اللغة صوتيً ) التلميذ(فل فالوعي الصويت اخلطي جيعل الط  

 وذلك بتحويل  ؛غة إىل إتقان التعبري الكتايبلته بواسطة أصوات اللّ طريق التعبري الشفهي، فيعّرب عّما جيول يف خمي

الفتحة، الضمة، (خطاء اإلمالئية، وخاصة يف احلركات كتايب بدون الوقوع يف األالشفهي إىل تعبري  التعبري 

  .مبعىن حتويل املنطوق إىل املكتوب وإدراك العالقة بينها )واملدود ،والتنوين ،الكسرة

حالة من اليقظة واالنتباه والقدرة على متييز أصوات "الوعي الصويت اخلطي بأنّه  لمين جمعيويعّرف   

رج الصوت واحلرف يف حالته العادية اللغة يف حالة النطق أو حالة الكتابة، ففي حالة النطق هو الوعي مبخا

وصفاته وطريقة نطقه نطقا صحيحا مما يؤدي إىل توظيفه يف الكالم أي أثناء األداء الفعلي يف عملية التواصل 

أي التجسيد الشكلي للشيء املادي ) رسم احلرف(ا وأيضا الوعي حبالة الصوت يف حالته ا صحيحً توظيفً 

مما يؤدي إىل ) التلميذ(أّن هذا الوعي يؤدي إىل تطور يف معرفة اإلنسان كما ميكن القول أيضا ) املنطوق(

) التلميذ(ويقصد به أّن الوعي الصويت اخلطي جيعل الطفل  ؛)1("ا يف عملية التواصلا جيدً توظيفها أيضا توظيفً 

ا عن طريق شفهيً كانت عملية التواصل   سواءا يف عملية التواصل ا سليمً ا صحيحً ا على توظيف اللغة توظيفً قادرً 

  .عن طريق الكتابةكتابًيا أو عملية التواصل   ،ثالتحدّ 

 ]ـهُ [وُمِهمتُـ(...) إىل فهم العالقة بني البنية املنطوقة والبنية املكتوبة "فالوعي الصويت اخلطي يسعى   

تتعدى املعرفة الواعية بالواجبات الصوتية كما هي مرسومة إىل فهم العالقات النظامية بني احلروف والفونيمات 

وى الكلمة من خالل املزاوجة وجتزئة الرموز اليت تتكّون منها الكلمات، والقدرة على التعامل مع الرموز يف مست

مبعىن يسعى إىل  ؛)2("اا وإنتاجً غة استماعً تعويض املتعّلم للّ لك عن طريق ق ذها ويتحقّ تِ ئَ جِ هْ طق الكلمة وتَـ بني ن

                                                           
  .20ص، ملني مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت اخلطي)1(
  .245-244صص اخلطي يف تعّلم اللغة العربية وتعليمها يف املرحلة االبتدائية، -جنوى فريان، حممد ملني دباغني، املنهج الصويت )2(
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ومعرفة  ) احلروف(ال تكفي مبعرفة أصوات اللغة  ومهّمتهُ  ،فهم العالقة الداللية والرتكيبية بني املنطوق واملكتوب

اليت تتكون  كتابتها ورمسها فقط بل تتعدى إىل معرفة العالقة اليت تضّم أو تنتظم فيها هذه احلروف والفونيمات

على التعامل مع الرموز أي احلروف يف مستوى الكلمة وذلك بنطقها ) التلميذ(قدرة الطفل و ، منها الكلمات

ا، وذلك عن طريق النظر إىل ا وبصريً صوتيً  وقراءاظر إىل شكلها جئتها بالنّ هْ وتَـ  ،ادً صوتيا بعد االستماع هلا جيّ 

ا لشكل احلروف وأصواا، أي أّن لكل ح عارفً صبِ أن يُ  فالطفل ال بّد لهُ ئة احلروف املكّونة هلا، جِ هْ الكلمة وتَـ 

ونطق  حرف شكل وصوت خاص به، وتتحقق هذه املعرفة عن طريق تدريب الطفل على االستماع اجلّيد

وتدريبه على التمييز بني كتابة احلروف أو رسم احلرف بصريا، مث تدريبه على إنتاج مثلها  احلروف مبخارجها،

يف هذا اإلنتاج العالقة  ، حبيث يُراعى)ج شفوي وإنتاج كتايبإنتا (نطقا وكتابة ) احلروف والكلمات واجلمل أي(

حبيث عند ة للكلمات املشكلة للجمل؛ ية للحروف املكّونة للكلمات والعالقة الداللية والرتكيبيالداللية والرتكيب

البّد أن يكون الرتكيب منطقيا ويراعي السياق تركيب احلروف إىل كلمات وتركيب الكلمات لتشكيل مجل 

، هنا تكمن العالقة بني الوظيفة ، ويؤدي وظيفة داللية، أي معىن معني داخل ذلك السياقهالذي ينتمي إلي

  .، والعالقة بني الدال واملدلول)احملور الرتكييب واحملور الداليل(الرتكيبية والوظيفة الداللية 

  :ها يف اجلدول اآليتضح داللتُ و تُـ  )قـََلمٌ (فمثال كلمة 
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  الذهن عند مساع الكلمة

صورة الشيء يف العامل اخلارجي 

  )ذلك القلم الذي نكتب به(
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من صوامت وصوائت متثل الدال والصورة اليت تتبادر إىل الذهن هو املدلول " قـََلمٌ "املركبة للكلمة األصوات  - 

 . وهو معىن تلك الكلمة

  :مكّونات اللغة العربية من الناحية الصوتية .3

 : مكّونات الصوت اللغوي  .أ 

 :الصوامت و الصوائت -

، وقّسموها وذلك بدراستها وحتليلها ووصفهاا، ا كبريً اهتم علماء األصوات باألصوات اللغوية اهتمامً   

  :قسمني رئيسيني مها إىل

  .األصوات الصامتة -

  .ةاألصوات الصائت -

قنا تطرّ  هي احلروف الصحيحة األصلية، واليت ):consonnes(األصوات الصامتة في اللغة العربية  ∗

 ).املديّة(اجلوفية اهلوائية إليها يف خمارج األصوات عند اخلليل وسيبويه وبن جين، ما عدا احلروف 

ور أو املهموس الذي حيدث أثناء النطق به اعرتاض أو عائق يف هالصوت ا"والصوت الصامت هو   

، فالصوت الصامت عند النطق به حيدث )1("أو جزئيا(...) أكان االعرتاض كامال  سواءجمرى اهلواء يف الفم 

  .ويكون احلرف ساكنا ،امتناع رى اهلواء يف الفم

ختلوا من الضجيج، ألّا تصدر "وهي أصوات  ):Voyelles(األصوات الصائتة في اللغة العربية  ∗

، أي أّا أصوات عند النطق ا جيري اهلواء يف اجلوف من احللق إىل )2("دون أن يصطدم هواء الزفري بأي عائق

القدمي العرب مل يهتموا باحلركات بقدر اهتمامهم  ، ففيبالحركاتالفم دون وجود أي عائق يعرتضها وتسمى 

                                                           
  .151كمال بشر، علم األصوات، ص )1(
  .196م، ص1992، بريوت، 01عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية الفونتيكا، دار الفكر اللبناين، ط )2(
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وأشار إىل حروف  ،إىل أن جاء اخلليل بن أمحد الفراهيدي الذي ابتكر العالمات اليت تشري إليها ،باحلروف

املد وقال بأّا حروف هوائية وال يوجد اعرتاض رى النفس عند النطق ا، وتنقسم احلركات يف اللغة العربية 

 : إىل قسمني

  ).ــــــَـــــــــــــُــــــــِـــ(والكسرة  ،الفتحة، الضمة :الحركات القصيرة -

ل أو حروف املد يف اللغة العربية وهي األلف الساكنة املفتوح ما قبلها، والواو لَ وهي العِ  :الحركات الطويلة-

  ).ـــــَـــــــــــْا، ـــــُــــــــــْو، ــــــِــــــــيْ (والياء الساكنة املكسور ما قبلها  ،الساكنة املضمون ما قبلها

 :ومن أمثلة احلركات القصرية جند ∗

  .َأَكَل، قـَرَأَ، َضَربَ  :الفتحة -

  ).أُ (، أُْنزِل )مُ (، ُمَربٌع ) رُ (رُِفَع  :الضمة -

  ).طِ (، ِطْفٌل )مِ (، ِمْسَطرٌَة )رِ (َشِرَب  :الكسرة -

 :ومن أمثلة احلركات الطويلة ∗

  .ٌب، أقَالْم، قرَْاءة، َمْاءكَتاْ ): الفتحة الطويلة(  األلف الساكنة المفتوح ما قبلها - 

  .بُشْور، بُشْوش، وُدْودٌ سبـُْورة، طُ ): الضمة الطويلة( الواو الساكنة المضموم ما قبلها - 

  .كِرْمي، كِبْري، القاِضيْ ): الكسرة الطويلة( الساكنة المكسور ما قبلهالياء ا - 

  sonoritéة الوضع السمعي متتاز بقوّ "نواته، فهي  عد ا يف املقطع الصويت إذ تُ مً ا مهّ وتلعب احلركة دورً   

ودرجة الصوت، وهي أكثر  stressإذا قيست مبجمل األصوات األخرى، إّا حتمل اآلثار املوسيقية للنرب 

فهي تعطي للصامت نربة  ؛)1("طرب السمعاألصوات موسيقية أو قبوال للغناء إلمكانية تطويلها على وجه يُ 

  . موسيقية

                                                           
  .150كمال بشر، علم األصوات، ص )1(
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ا يف حتديد الوظيفة الصوتية والصرفية يف الكلمة مع الصوامت، فالصامت والصائت ا مهم وتلعب دورً   

و الفعل ذ: الصريف، فعندما تتغري احلركة يف الصامت يتغري معه امليزان الصريف مثلا يف التأليف ا مهم يؤديان دورً 

  :ثلـــامت مـــيف الص ائتـــالصصوت د امليزان الصريف يتغّري كّلما تغّري الـــجن] ك ـــ ت ـــ ب[ريف ــصـــل الـــاألص

  .ِكَتابٌ َكَتَب، َكـِتَب،َكُتَب،ُكُتٌب،

، وتعطي )1("غري مهموسةها جمهورة كلّ "القصرية واحلركات الطويلة وتكون  ومنه فالصوائت هي احلركات

  .موسيقًيا اللصامت جرسً 

  ): phonème(الفونيم   .ب 

ربية هي احلروف ، والفونيمات يف اللغة الع)2("هو الوحدة الصوتية الصغرى غري القابلة للتقسيم"

ن ع تز الفونيماالعربية فهي متثلها مجيعا وتتميّ  غةغوية للّ أو األصوات اللّ  )3("حروف اهلجاء"أو األلفبائية 

عن ثنا سابقا عن اآلخر، فالفونيم ميثل الصوت اللغوي املفرد وقد حتدّ  حبيث كل فونيم خيتلف ،بعضها البعض

 يف تغري  زات الفونيم يف اللغة العربية، فأيّ مميّ الصوت اللغوي وعالقته باملعىن، وممّيزات الصوت الّلغوي نفسها 

بفونيم آخر يف الكلمة  استبدال فونيم:  يف معىن تلك الكلمة فمثالالكلمة يؤدي بالضرورة إىل تغري  فونيم

تصبح  )القاف(بفونيم آخر  )امليم(استبدال الفونيم ) َمالَ (يف كلمة : بالضرورة يؤدي إىل تغيري املعىن مثل

وكل كلمة هلا معىن خاص ) َسالَ (تصبح الكلمة  )السني( بالفونيم )القاف(أو استبدال الفونيم ) قَالَ (الكلمة 

  .بفونيم آخر وذلك بسبب استبدال فونيم ،ا خيتلف عن معاين الكلمات األخرى

حمل الباء لتغّري املعىن  ا آخرضرَب، لو أخذناه ووضعنا صوتً :"ومن األمثلة أيضا جند الفعل  

  (...):مباشرة

                                                           
  .199عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية الفونتيكا، ص )1(
  .42إبراهيم خليل، يف اللسانيات وحنو النص، ص )2(
  .42ملني مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت اخلطي، ص )3(
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  َضَربَ  ←ب + َضَر 

  َضَرسَ  ←س + َضَر 

  َضرَع ←ع+ َضَر 

  َضَرفَ  ←ف+ َضَر 

  َضَركَ  ←ك+ َضَر 

  َضَرمَ  ←م+ َضَر 

  َضرَجَ  ←ج+ َضَر 

  َضرََح  ←ح + َضَر 

مكان بعضها فتغّري املعىن / ح/، /ج/،/م/، /ك/، /ف/، /ع/، /س/، /ب/ حيث وقعت األصوات  

  .يف كل مرة حّل فيها صوت مكان صوت آخر

فكل صوت من هذه األصوات، اليت حيّل حمّلها صوت آخر، فيغّري املعىن ويسمى   

  . )phonème (")1(بالفونيم

   :الوحدات المقطعية وفوق المقطعية: ثالثا

 :الوحدات المقطعية .1

 ):syllable(المقطع   .أ 

فهناك من رأى غويني حول أمهية املقطع وتعريفه، بني مؤيّد ومعارض ارسني واللّ من الدّ  اختلف العديدُ   

بأنّه ال أمهية له يف التحليل اللغوي، وهناك من رأى بأّن له أمهية كبرية يف تعليم اللغات عن طريق املقاطع 

  .الصوتية

                                                           
  .59لوجيا، صعصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية الفونو  )1(



 الوعي الصوتي الخطي ودوره في تعليم اللغة العربية لدى الطفل           :    الفصل األول

 

 

67 

إّن إصدار مجلة من اجلمل أو لفظا من األلفاظ هو عبارة عن " يف تعريفه للمقطع وكانتينيقول جنان    

النطق ا القيام بطائفة من عمليات االنفتاح واالنغالق يف جهاز إصدار سلسلة متتابعة من األصوات يتطلب 

كان جهاز الغلق كامال         سواء(التصويت وإّن الفرتة الفاصلة بني عمليتني من عمليات غلق جهاز التصويت 

فيها  فاملقطع عنده هو تلك الفرتة اليت ينغلق فيها جهاز النطق ويعرتض ؛)1("هي اليت متثل املقطع) أو جزئيا

  .اعرتاضا كامال أو جزئيا أثناء حركة جهاز النطق عند الكالم كان   جمرى اهلواء سواء

تقسيم طبيعي، فوق البسيط للحدث اللغوي مبعىن أنّه وحدة صوتية  "وهو  ويأيت املقطع بعد الفونيم  

النطق والبعد املكاين يف  ونيم مباشرة من حيث البعد الزمين يفـــعد الفــأيت بـــونيم، ويـــر من الفــبـــأك

اء النطق أثناء النطق باملقطع تكون أكرب من زمن النطق وخروج ــواء وحركة أعضــزمن خروج اهلأي؛ )2("الكتابة

  .اهلواء بالفونيم، واملسافة اليت حيتلها املقطع يف الكتابة أكرب من مسافة كتابة الفونيم

ويشري تعريف املقطع (...) وحدة يف كل لغة على حدة،  بالنظر إىل كونه"اه الفونولوجي ويعرفه االجتّ   

إىل عدد من التتابعات املختلفة من السواكن والعلل باإلضافة إىل عدد من املالمح األخرى مثل الطول والنرب 

 )3("والنغم  أو إىل علل مفردة أو سواكن مفردة تعترب يف اللغة املعينة كمجموعة واحدة بالنسبة ألي حتليل آخر

ألّن ، الطويلة أم القصرية سواءاحلركات  ؛احلروف الصحيحة أو الصوامت، ويقصد بالعلل ؛صد بالسواكنويق

فهو  ؛)4("وآخر صائت، وقد يتألف من أكثر من ذلك) صحيح(يتألف من صوت صامت "املقطع يف العادة 

، باإلضافة إىل )مت والصوائتالصوا(يف اللغة العربية عبارة عن تتابعات خمتلفة حلروف اللغة العربية وحركاا 

 .اهر الصوتية املتواجدة يف اللغة املنطوقة فقط من نرب وتنغيم، أو ما تسمى باحلركات فوق املقطعيةو بعض الظ

                                                           
صاحل القرمادي، نشريات مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية، اجلامعة : جنان كانتينو، دروس يف علم األصوات العربية، تر )1(

  .191م، دط، ص1996التونسية، تونس، 
  .93عصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية الفونولوجيا، ص )2(
  .285م، ، دط، ص1997/ه1418دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، أمحد خمتار عمر،  )3(
  .52إبراهيم خليل، يف اللسانيات وحنو النص، ص )4(



 الوعي الصوتي الخطي ودوره في تعليم اللغة العربية لدى الطفل           :    الفصل األول

 

 

68 

 :في الّلغة واالصطالح الكلمة  .ب 

 : لغة -

القاموس يف  الفيروز آباديفها مفهوم الكلمة يف املعاجم العربية جاءت مبعىن الّلفظ حبيث يعرّ 

فهي لفظة حتمل معىن  ؛)2("اللفظ املوضوع ملعىن مفرد"بأّا  الجرجاني، ويعرفها )1("الّلفظة: الكلمة" :المحيط

 .يف ذاا

  :اصطالحا -

هي ، بل بالنسبة هلم مرادفة الكلمة ةعلماء اللغة العربية يف القدمي كانوا ال يفرقون بني الكلمة والّلفظ  

يستشعرون مع اللفظ عملية ] فكانوا(...) [بني كل من اللفظ والكلمة،  حياولون التفرقة" الّلفظ غري أّن الّنحاة

النطق وكيفية صدور الصوت، وما يستتبع هذا من حركات الّلسان والشفتني، فإذا ربط هذه األصوات املنطوق 

نت يف رأيهم الكلمة، أي أّن الكلمة أخص ألّا لفظ دّل على ل عليه من معىن تكوّ ا وما ميكن أن تدّ 

فالفرق بينهما هو أّن اللفظ أعّم من الكلمة، ألّن اللفظ من التلفظ أي حدوث عملية النطق وحركة  ؛)3("معىن

  .أعضاء النطق وخروج األصوات من الفم، بينما الكلمة هي ربط هذه األصوات

ّمها معىن معني لة هذه األصوات عند ضهي وحدة صوتية تضم صوتني أو أكثر مشك  :ومنه الكلمة  

جمموعة واحدة كالمية يتكون منها الكالم، وهي يف ذاا تتكون "والكلمة الصوتية هي مفرد خاص بالكلمة، 

ألّن الكلمة كما قلنا  ؛)4("كانت هذه الكلمة الصوتية ذات معىن أو غري ذات معىن  سواءمن جمموعة أصوات 

مل معىن يف ذاا، فالكالم عبارة عن ضم األصوات إىل بعضها، لكن ما ندرسه وحنتاجه هو الكلمات اليت حت

                                                           
  .1155الفريوز آبادي، القاموس احمليط، ص )1(
  .155اجلرجاين، معجم التعريفات، ص )2(
  .38م، ص1976، مصر، 03إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، مكتبة األجنلو املصرية، ط )3(
  .42ملني مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت اخلطي، ص )4(
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جمموعة من الكلمات، أو تتابع سلسلة من القطع الصوتية حتمل معىن مفرد يف ذاا، وعند  ضمّ عن  عبارة

  .هذه املعاين على حسب السياق ضّمها تتحد هذه املعاين لتشكل معىن عام، وتعمل

 :الوحدات فوق المقطعية .2

 :في اللغة واالصطالح)Stress(النبر   .أ 

  :لغة -

ُر بالكالم" العينيقول يف معجمه  لخليلالنرب يف املعاجم العربية جاء مبعىن اهلمز والرّفع فا اهلَْمُز، : النبـْ

. أي ال مز »تـَْنِرب بامسيال«: مصلى اهللا عليه وآله وسل يبأّن رجال قال يا نيب اهللا، فقال النّ : ويف احلديث

 الفيروزويعرفه  )1("هُري فوق املنرب، ومسّي املِْنَرب ِمْنبَـرًا الرتفاعه وعلو األمِ  رَ وكل شيء رفع شيئا فقد نربه، وانتبَـ 

(...) ْنَرب ــــه املِ ـــنـــــُه، ومــــــعَ ــــرفَ : يءَ ــــ، والشهُ زـَ مه: رُهُ ــــبُ ـــنْ ـــرف يَ ـــــَر احلــــبَ ـــنَ ": ولهـــبق القاموس المحيطيف  آبادي

ادٍ  َباُر، كشدربَةُ . الفصيُح، والّصياح: والنت، وقد ان(...)َوَسُط النـُْقرِة هي ظاهر الشفِة، واهلمزُة : والن رب، وكل

ومبا أّن الّنرب هو الرّفع، فإّن النرب يف الصوت هو . )2("َرْفُع َصْوتِِه عن خفضٍ : ومن املغين(...) . مرتفٍع من شيءٍ 

  .رفعه وعلُوه

  :اصطالحا -

ة عناصر ته أو مداه أو عدّ ي إّما ارتفاعه املوسيقي أو شدّ قوّ أن تُ إشباع مقطع من املقاطع ب"ة هي النرب   

  .)3("من هذه العناصر يف نفس الوقت وذلك بالنسبة إىل نفس العناصر يف املقاطع ااورة

غة العربية تتكّون من كلمات ومجل، اجلمل يتم تقطيعها إىل قطع صوتية وهي الكلمات والكلمات بدورها واللّ 

  .ع الصوت فيه وزيادة مدى الصوتيتم تقطيعها إىل مقاطع صوتية، والنرب يف أحد هذه املقاطع يكون برف
                                                           

  . 183-182، ص ص04اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، ج )1(
  .478الفريوز آبادي، القاموس احمليط، ص )2(
  .194ينو، دروس يف علم األصوات العربية، صكانتجنان   )3(
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أعظم من املقاطع ااورة له يف الكلمة  م جبهدة ينطقه املتكلّ املقطع املنبور بقوّ ": ويعرفه اللغوي جونز  

ألحد األصوات أو املقاطع  proéminenceم ينتج عنه نوع من الربوز أو اجلملة، فالنرب نشاط ذايت للمتكلّ 

ا أثناء النطق به يف ا عضليً م جهدً غة املنطوقة فقط، حبيث يبذل املتكلّ فهو خيتص باللّ ؛ )1("بالنسبة ملا حييط به

ته وارتفاعه على باقي ز بقوّ ة، ينتج عن هذا اجلهد أثناء النطق صوت من أصوات اللغة يتميّ الكلمة أو اجلمل

  .ا متفاوت الدرجات يف العلو داخل أصوات اللغة فيما بينها قوة وضعفا مسعيً دث أثرً األصوات، وحيُ 

   وضح وأجلى طق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أَ نُ "رس الصويت يعين يف الدّ  ربُ والن ا من بقية نسبي

  .أو الكالم  ستوى الكلمة أو على مستوى اجلملةيكون على م وهو إّما أن؛ )2("املقاطع اليت جتاوره

 : في الكلمةالنبر  ∗

ىل تتابعة اليت يسلم بعضها إِ ـــرتابطة املــوات املــون من سلسلة من األصــلمة تتكــعلوم أّن الكــامل"من 

فالصوت أو املقطع ، ا، حبسب طبيعتها ومواقعهاوضعفً  ةً فيما بينها قوّ بعض، ولكن هذه األصوات ختتلف 

)stressed")3 اا منبورً ا أو مقطعً الذي ينطبق بصورة أقوى مما جياوره يسمى صوتً 
وختتلف درجات النرب يف ، 

 :ا، فهو عند معظم الدارسني ثالث درجاتوضعفً  الكلمة قّوةً 

املقطع األول ) ضـــ(، جند أّن )بَ /رَ /َضــــ/(": يكون فيه النرب بداية الكلمة يف املقطع األّول مثل: )4("قوي" −

 .املقطع )6("ضع يف أعلىيو )/("ورمزه )5("نطق بارتكاز أكرب من زميليه يف الكلمة نفسهايُ 

 يف املقطع األّول فيها نرب ) قَا(جند  ،)ئ/ رِ  //قَا: ( يف احلركات الطويلة مثلويكون مثال )7("وسيط"

                                                           
  .221أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص )1(
  .512كمال بشر، علم األصوات، ص )2(
  .512املرجع نفسه، ص )3(
  .513املرجع نفسه، ص )4(
  .513املرجع نفسه، ص )5(
  .513املرجع نفسه، ص )6(
  .513املرجع نفسه، ص )7(
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  .)1("يوضع يف بداية املقطع املنبور إىل أسفل )/(ورمزه "ضعيف

 يهتم علم ؛ كما )2("الضعيف تُرِك بدون رسم كتايب"املقطع  رسم خاص به إالّ  منبورٍ  مقطعٍ  وجعلوا لكل

  :  ه النطقية والفونولوجيةمِ يَ األصوات بالنرب، وذلك بدراسة قِ 

 .ذو أثر مسعي واضح، مييز مقطعا من آخر أو كلمة من كلمة أخرى: من الناحية النطقية" −

ع التتابع املقطعي يف الكلمات ذات األصل الواحد، عند تنوّ  على فتعرّ ال يقود إىل: من الناحية الوظيفية −

رب على املقطع يقع النّ ) بَ /تــــَـــــــ/كــــَـ/: (بسبب ما يلحقها من تصريفات خمتلفة، مثال، درجات نربها ومواقعه

هجات ا يف اللّ ويظهر النرب كثريً  )3("يقع على الثالث) ـــــــــه/ـــــــــتُ //ــــــتـَـبْ /َكـ(يقع على الثاين، و )ـتُ /ــــــْبـتَ //َكـــ(األّول و

 .العربية املختلفة

 :في الجملةالنبر  ∗

 الوظيفة اليت تؤديها اجلملة بني من الناحية الوظيفية حبيث يُ  رب أمهية كبرية يف مستوى اجلملة، وخاصةللنّ   

حيث ينتقل النرب القوي من   ،)contraste( أو املفارقة) emphases( ع النرب ودرجاته يفيد التأكيدوتنوّ "

سلسلة من  عن واجلملة عبارة ،)4("ا إىل بيان هذا التأكيد أو الكشف عن هذه املفارقةكلمة إىل أخرى، قصدً 

  .الكلمات تضّم بعضها البعض إلفادة معىن معّني 

  :في الكالمالنبر  ∗

ف بداياا وتعرّ ف الكلمة، عامال من عوامل تعرّ " ؛يعد  في اللغة العربية مستوى الكالمرب على النّ  

  .والتعرف على حدود الكلمات واملقاطع املكّونة هلا )5("واياا

                                                           
  .514، صكمال بشر، علم األصوات )1(
  .514، ص املرجع نفسه )2(
  .514، صنفسه املرجع )3(

  .515، صنفسه املرجع )4(
  .515، ص نفسه املرجع )5(
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العربية يكون بإشباع مقطع من مقاطعها الصوتية، وذلك برفع الصوت فيه أو يف اللغة بر النّ ومنه   

ويكون يف الكلمة على ثالث درجات حبسب قّوته  ضح وأعلى من املقاطع ااورة له،الضغط عليه وجعله وا

ويظهر عند النطق بالكلمة من خالل الضغط على املقطع املنبور أو نطقه بصوت عال  ،وضعفه وتوسطه

، والنرب يف الكلمة يُدرس من جانبني نُطقي مسعي من خالل األثر الذي حيدثه الصوت أثناء النطق به ومرتفع

ي فونولوجي من حيث الوظيفة اليت يؤديها النرب يف ذلك املقطع ألذن أي اجلهاز السمعي، وآخر وظيفوتلتقطه ا

ا مثال سابًقا و للتوضيح أكثر نضيف أ على الكلمة، وقد قّدمنات الصرفية اليت تطر وتلك الكلمة عند التغريّ 

) َضَربُتهُ (، /بْ رَ /النرب يكون يف املقطع الثاين ) َضَرْبتُ (، /ـــضَ /النرب يكون يف املقطع األّول  )َضَربَ : (آخر مثال

  ./تــُــــــ/النرب يكون يف املقطع الثالث 

رب يف من حيث الوظيفة اليت يؤديها النّ  ،)الفونولوجية(أّما يف اجلملة فيدرس من الناحية الوظيفية فقط   

فسية  عجب، والتأكيد والتعبري عن املشاعر الداخلية النّ اجلملة، والغرض املتوخى الوصول إليه، كاالستفهام، والتّ 

  ...كالفرح والغضب

  .من معرفة بداياا واياا امعَ السّ  ّكنُ ، وميُ دود الكلماتِ ني حُ بّ رب يُـ أّما يف الكالم فالنّ   

  :ظفة يف اجلمل جندومن أمثلة النرب يف الكلمات املوّ   

 .)أنا ال آكل يف الصباح عادةً (: عند إرادة التأكيد أو بيان المفارقة" �

 .)الصباح(واالسم  )آكل(رب على الفعل يف املواقف احليادية يقع النّ  −

 ).أنا(م يعين نفسه بالذات ال غريه، يقع النرب على الضمري عند إرادة التوكيد أو بيان أّن املتكلّ  −

 .)ال(داة النفي على أَ  ربُ الن  ه، يقعُ وضيحِ املعىن أو تَ  امع أو لتأكيدِ ك مثال عند السّ إلزالة الشّ  −
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م ميثل عادة عنده، إذ قد حيدث أحيانا أن يأكل يف الصباح على غري عادته لبيان أّن هذا السلوك من املتكلّ  −

ويف هذه احلالة تتغري درجات النرب املصاحبة للكلمات األخرى، فالنرب القوي يصري ، )عادة(نرب كلمة  فيجب

 .نةا على حسب احلالة املعيّ ا أو ضعيفً وسيطً 

 .هل فهمت؟ ال أو نعم: ستقّلة مثلًال مُ قعت مجُ عليها، إذا وَ  ربُ الن  قد يقعُ  :والحروف األدواتُ  �

ألّما تكونان مجلتني هلما   عاليةٍ  من درجةٍ  ربٌ صيبها نَ مثل هذه احلالة قد يُ يف ) نعم(أو) ال(ل من فكُ     

  .كياما اخلاص

وغريها من األمثلة  ؛)1("..ليس هذا فحسب: رب مثل، يقع عليها النّ البتةفحسب، فقط، قط،  :المكمالت �

 .مأثناء الكالم أو التكلّ رب يف الكلمات واجلمل، وهي كثرية يف حياتنا اليومية قوع النّ ضح وُ وّ اليت تُـ 

 :)intonation(التنغيم   .ب 

ن النرب ألنّه يضّم الكالم وهو أمشل م ؛)2("هر الصوتية اليت تكسو املنطوق كلهقمة الظوا"التنغيم هو   

هي تتابعات مطردة من خمتلف أنواع الدرجات  )intonation tonnes(التنوعات التنغيمية"و، ككل

 )3("وهو وصف للجمل وأجزاء اجلمل، وليس للكلمات املختلفة، الصوتية على مجلة كاملة، أو أجزاء متتابعة

اجلمل بإعطائها نغمة  فُ نة للجملة ختتلف من حيث درجاا وتصِ فهي سلسلة من األصوات اللغوية املكوّ 

  .موسيقية

الم فالكالم عند إلقائه تكسوه ألوان موسيقية ال ختتلف عن املوسيقى إال يف درجة موسيقى الك"ويسمى 

نغيم يقع يف الكالم فالتّ ، )4("التواؤم والتوافق بني النغمات الداخلية اليت تصنع ُكال متناغم الوحدات واجلنبات

أصوات تتفاوت يف درجات االرتفاع واالخنفاض ُحمِدثًا  م يصدرُ يف جمموعة مجل فاإلنسان عندما يتكلّ  ؛أي

                                                           
  .521-520كمال بشر، علم األصوات، ص ص )1(
  .531املرجع نفسه، ص )2(
  .229أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص )3(
  .533األصوات، صكمال بشر، علم  )4(
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م الّنفسية أو املوقف الذي يكون فيه، وأداء نغمات موسيقية، ختتلف هذه النغمات على حسب حالة املتكلّ 

ّسه األذن املدربة من حيث االرتفاع واالخنفاض حتُِ "غمات يتغري من شخص آلخر، هذا االختالف هذه النّ 

م كما يعّد إنّه يدل على احلالة النفسية للمتكلّ : وحا ويكسبه معىنالتلوين املوسيقي للكالم رُ ويعطي هذا (...) 

 فاجلملة الواحدة قد ، ا من عوامل توضيح املعاين وتفسريها، ومتييز أمناط الكالم بعضها من بعضعامال مهم

  .)1("يتنوع معناها بتنوع صور نطقها وكيفية التنويع يف موسيقاها

 يصل عن طريق السمع حبيث هذا املعىن يكون خمفي يف فالتنغيم جيعل أو يعطي للكالم معىن معّني   

م، فمثال اجلملة املكتوبة يكون هلا معىن فسية للمتكلّ يف اللغة املنطوقة ويُظهر احلالة النّ  اللغة املكتوبة ويظهر إالّ 

عة اليت نطقتها عليها، وكيفية التنويع صور املتنوّ واحد لكن عند النطق ا خيتلف املعىن حبسب طريقة النطق وال

  . ة معاين عند نطقها، ألّا تكون تركيبة واحدةيف نغماا املوسيقية، فاجلملة الواحدة قد يكون هلا عدّ 

من أجل عملية التواصل والفهم اجلّيد  ةغيإبالموسيقي هو تأدية وظائف ـــنغيم الــتــدف من الــواهل

  .دورًا كبريًا يف تثمني اللغة العربيةللمعاين، ويلعب 

 :نغيم نغمتني اثنتني رئيسيتني مهاللتّ : نغمات التنغيم �

صاف باهلبوط يف ايتها على الرغم مما قد لالتّ  كذلك تومسيّ ): Fallingtone( ةالنغمة الهابط" �

 :من أمثلتها جند(...) تنتظمه من تلوينات جزئية داخلية 

 (...).حممود يف البيت : امة ذات معىن كامل غري معلق مثلاجلمل التّ هي تلك : الجمل التقريرية -

 .أين، مىت، من: )2("أي اجلمل اليت حتتوي استفهام خاص، مثل: ةجمل االستفهامية باألدوات الخاصّ ال -

 أين أمحد؟اخل، ..

 .برهخرج أُ : حتتوي على فعل أمر أو حنوه مثلوهي اجلمل اليت : الجمل الطلبية" -

                                                           
  .534-533، ص صكمال بشر، علم األصوات)1(
  .536-535-534، ص ص صنفسهاملرجع  )2(
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 :من أمثلتها جند؛ ت كذلك لصعودها يف ايتهامسيّ  :)risingtone(النغمة الصاعدة  ∗

 حممود يف البيت؟: ، مثلالجمل االستفهامية التي تستوجب اإلجابة بال أو نعم -

ام الرتباطه مبا بعده، ويظهر ذلك بوجه خاص يف اجلزء األول من التّ  ونعين ا الكالم غري: جمل المعلقةال

هو مجلة شرط وهو كالم معلق ) إذا جيت(اجلزء األّول من الكالم  .إذا جيت، نتفاهم: الشرطية، مثلاجلمل 

 .)1("أي مل يتم ويتوقف متامه على اجلواب، فهو ذو نغمة صاعدة

  .وميكن أن يكون يف الكالم الواحد عّدة نغمات متسلسلة تؤدي معىن معّني     

غة املنطوقة ال يتواجد يف اللغة املكتوبة، ويسمى موسيقى للّ فالتنغيم هو ظاهرة من الظواهر الصوتية     

م خترج الكلمات من فمه متسلسلة بطريقة سلسة، يسمعها املتلقي كأّا الكالم ألّن اإلنسان عندما يتكلّ 

  .ف على نفسية املتكلم وحالتهنغمات موسيقية، بواسطة هذه النغمات يستطيع فهم املعىن املقصود وأن يتعرّ 

اهر و غة صوتيا وعمدت إليه أغلب دول العامل ألّن الصوت حيتوي على ظّمت إدخال تدريس اللّ ا وهلذ    

، والطفل الصغري جتذبه )اخلط(ا، وال توجد هذه الظواهر يف الكتابة دً تساهم يف إيصال املعىن وفهمه جيّ 

  .األصوات وتقّرب له املعىن، أفضل من اخلط وحده

 :العربية اللغة في أنواع المقاطع .3

دائما يبدأ بصوت "زها عن باقي اللغات فاملقطع يف اللغة العربية ز اللغة العربية مبقاطع صوتية متيّ تتميّ   

بصامتني  الصائت الصامت الذي يشكل بداية املقطع، وال يبدأ املقطع العريبّ  عُ بَ تْ ، ويَـ ]حرف صحيح[صامت 

ن املقطع يف اللغة العربية وال بصوت صائت، وينتهي إّما بصائت قصري أو طويل أو صامت واحد، وال يتكوّ 

 .الشروط املميزة للمقطع العريب هي وهذه ؛)2("من صوامت فقط

  
                                                           

  .537-536، ص صكمال بشر، علم األصوات)1(
  .95-94عصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية الفونولوجيا، ص ص)2(
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  :وتنقسم املقاطع العربية إىل قسمني

 .ا أم طويالكان قصريً  سواءو املقطع املنتهي بصوت صائت وه: المقطع المفتوح" -

 .)1("وهو املقطع املنتهي بصوت صامت]: المغلق[مقطع المقفل ال -

  :واللغة العربية هلا ست مقاطع صوتية وهي كاآليت    

 .)حص()2("كالكاف يف َكَتبَ : القصير المفتوح"المقطع  -

)              ح(صائــــــت   )ص(صامـــــت   

  ـــــــــــــَـــــــــــــ  كــــ  َــ كـــ

 .)ص ح ح()3("وما يف مالك يف كاتب مثل كا: طويل مفتوح"مقطع  -

  )ح(صائت   )ح(صائت   )ص(صامت   

  ا  ــــــــــــَـــــــــــ  كـ  َكا

  ا  ــــــــــــــَـــــــــ  مـ  َما

 .)4(")ص ح ص(ملَْ يف ملُتَك ويرمز بالرمز  :مثل: قصير مغلق"مقطع  -

  )ص(ت صام  )ح(صائت   )ص(صامت   

  م  ــــــــــــَـــــــــــ  ل  َلمْ 

 ر احلاء يشري إىل كون احلركةتكري() ص ح ح ص( بَاْل يف استقبال ويرمز له :مثل :طويل مغلق"مقطع -

 .)5("طويلة

                                                           
  .95، صعصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية الفونولوجيا)1(
  .55إبراهيم خليل، يف اللسانيات وحنو النص، ص )2(
  .55املرجع نفسه، ص )3(
  .55املرجع نفسه، ص )4(
  .55املرجع نفسه، ص )5(
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  )ص(صامت   )ح(ت صائ  )ح(صائت   )ص(صامت   

  ل  ا  ـــــــــــــــَـــــــــ  ب  بَالْ 

يشري إىل وجود  )ص(تكرير ( )ص ح ص ص(حنو بِْنْت ويرمز له بالرمز : قصير مزدوج اإلغالق"مقطع -

 .)1("صامتني يف اية املقطع

  )ص(صامت   )ص(صامت   )ح(صائت   )ص(صامت   

  ت  ن  ـــــــــــــِـــــــــــ  ب  بِْنتْ 

ص ح ح (وراّد وجاّد يف الوقف خاصة، ويرمز له بالرمز  ،ماّد وقاصّ : حنوطويل مزدوج اإلغالق "مقطع -

 .)2(")ص ص

  )ص(صامت   )ص(صامت   )ح(صائت   )ح(صائت   )ص(صامت   

  د  د  ا  ــــــــــَـــــــــــــ  مـــ  مادّ 

  ص  ص  ا  ـــــــــــــَــــــــــ  ق  قاصّ 

 : أهمية المقطع .4

الكتساب طريقة النطق  اأساسيً «طق لغة من اللغات فهو يلعب دورا م نُ كبرية يف تعلّ  ةٌ للمقطع أمهيّ   

د على النطق الصحيح للنغمات الصوتية، ، فأحسن طريقة للتعو ]املراد تعّلمها[املطابقة لنطق أصحاب اللغة 

ا مع ا مقطعً ، مقطعً ببطءهي نطق الكلمات أو جمموعة من الكلمات (...) وللوقفات املوجودة يف اللغة 

ات الصحيحة بني كل مقطع ومقطع وبالتدريج يزيد املرء من سرعة نطقه للحدث الكالمي حىت يصل الوقف

جلب الوعي الصويت اخلطي يف تعليم اللغة العربية، فال ميكن أن يكون تعليم  لذلك مت  ؛)3("إىل السرعة العادية

                                                           
  .55، صإبراهيم خليل، يف اللسانيات وحنو النص)1(
  .55املرجع نفسه، ص )2(
  .283أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص )3(
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والذي يعتمد على التقطيع الصويت والتقطيع اخلطي من خالل  ،ف على األصوات ومتييزهاخطي بدون التعرّ 

داخل اللغة الواحدة "قادرا يف ) التلميذ(يصبح الطفل  حبيث تقطيع اجلمل إىل كلمات والكلمات إىل مقاطع،

دود ـــف أيضا على حوالتعرّ  )1("الميـــــدث الكــــابع، أو يف احلـــاطع يف التتــــدد املقــــابعه عــــعلى أص د ُـــ عـــأن ي

  . ا بنغماا ووقفااا فصيحً ا صحيحً الكلمات، ونطق اللغة نطقً 

  

 

                                                           
  .283، صالصوت اللغويأمحد خمتار عمر، دراسة )1(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 الوعيتعليم اللغة العربية ب :لثانيالفصل ا

الخطي  في السنة األولى  -الصوتي

  .تدائياب

  :تمهيد

اإلجراءات : المبحث األول

  .المنهجية

اإلجراءات : المبحث الثاني

  .التحليلية
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  :تمهيد

وقدرة أدواته منهجية الدراسة دورا مهما يف حتديد قدرة الباحث ومدى متكنه من البحث، تلعب 

ويف هذا الفصل ّمتت الدراسة امليدانية حول البحثية اليت يسعى من خالهلا أن تكون قريبة املصداقية والعلمية، 

من التعليم  للسنة أولى) الخطي-المنهج الصوتي(تعليم اللغة العربية بطريقة الوعي الصوتي الخطي

وتنمية الكفاءات القاعدية يف جماالت  مرحلة اكتساب التالميذ املعارف األساسية" ؛الذي يعدّ  االبتدائي

ل على تربية من احلصو  كما ميّكن التعليم االبتدائي التالميذ  ،(...)]وغريها[الّتعبري الّشفهي والكتايب والقراءة 

 الّنفسي واللغوي فيه تتم عملية بناء قدرات املتعّلمني ووعيهم ،يف خمتلف ااالت )1("مالئمة وتوسيع اإلدراك

ركيزة السنوات الالحقة فإذا  ؛ املنهج الصويت اخلطي يف التعليم االبتدائي للسنة األوىل واليت تعدِين ب تَـ  وهلذا متّ 

مسريته الدراسية  يف املستقبل أثناء سيتخطىالوصول إليها فإنه  يعمل هذا املنهج إىلبلغ املتعّلم الغاية اليت 

ويضم هذا الفصل ، اللغة العربيةيف املتعّلمني أغلب الكثري من العوائق اللغوية اليت يتعرض إليها والعلمية 

  :مبحثني

أو  ، ّمث عّينة البحثوجماهلا اولت منهج الدراسةتناليت نهجية املجراءات حيتوي على اإل: املبحث األول  - 

 .إىل األدوات املعتمدة يف الدراسةإضافة  الدراسة،

 وطريقة تطبيقه هومضمون ل موضوع البحثتائج والبيانات اخلاصة مبجالنّ احتليل حيتوي على  :الثاين بحثامل - 

  .ملعرفة مدى جناحه يف العملية التعليمية ،اخلطي-وهو املنهج الصويت

  

                                                           

زائر، ــلة، اجليدى، عني ملــية، دار اهلــناهج الرمســرجعية واملــصوص املــنــق الــي وفــتدائــليم االبــرحلة التعـــيل البيداغوجي ملــرويب، الدلـــاحل حثــــحممد الص )1(
  . 22م، دط، ص2012
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   .اإلجراءات المنهجية: المبحث األول 

   :منهج الدراسة:أوال

األهداف املسطرة وفق أسس الباحث للوصول إىل املعرفة و عها يعّرف املنهج بأنه الطريقة اليت يّتب

وفق اعتبارات معّينة   ا من عناصر البحث، حبيث يتم اختيارهتضبط عمله، إذ يُعد عنصرا رئيسوقواعد 

املعلومات اليت نات و اليه من خالل البحث و نوعية البيطبيعة موضوع الدراسة، واهلدف املراد الوصول إك

  .ىل نتائج مناسبةل على حتليلها و تفسريها للوصول إا، والعميقوم الباحث جبمعه

وطبيعة موضوع البحث والدراسة فرضت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، الذي يعّرف بأنه 

حتليلها من أجل قياس و معرفة أثر فها و تدوينها وحماولة تفسريها و يقوم على مجع البيانات و تصني"منهج 

بسلوك الظاهرة يف  التنبؤسة دف استخالص النتائج و داث الظاهرة حمّل الّدراوتأثري العوامل على إح

االجتماعية، فهو يّوضح للطالب يوعا يف جمال العلوم اإلنسانية و من أكثر املناهج ش عد يُ و  1"املستقبل

حتليلها طرق مجع املعلومات والبيانات و  إعدادلّدراسة من حيث صياغة الفرضيات و والباحث مسار ا

  .وتفسريها واخلروج بنتائج حول الظاهرة املدروسة

   :مجال الدراسة: ثانيا 

  : تمثل يفجل مجع املادة العلمية، ويية من أَ الذي متت فيه الّدراسة امليدان أو اإلطارُ  زُ احليـ هو 

م وامتدت الفرتة الزمنية للدراسة 2021/م2020ّمتت هذه الدراسة يف العام الدراسي  :المجال الزمني  . أ

  :م مقّسمة إىل قسمني2021م إىل جوان 2021أشهر من مارس ) 04(حوايل أربعة 

                                                           

  . 30م، دط، ص1998عثمان حسن عثمان، املنهجية يف كتابة البحوث و الرسائل اجلامعية، منشورات الشهاب، اجلزائر، )1(
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اإلملام قة مبوضوع الدراسة قصد اإلحاطة و حيث ّمت فيها مجع أكرب قدر من البيانات املتعلّ  :الفترة األولى - 

 .قدر اإلمكان مبشكلة الدراسة

اخلروج باستنتاجات متعلقة بالدراسة على نتائجها و بتطبيق األدوات وحتليل وهي الفرتة اخلاّصة  :الفترة الثانية

  .العينة املختارة

يتمثل يف املؤسسات الرتبوية اليت ُأجريت فيها الّدراسة امليدانية يف والية جيجل وهي  :المجال المكاني  . ب

  .مدارس ابتدائية) 06(ستة

  :املوقعاالسم و ال املكاين حسب ضح ايوّ  :)01(الجدول رقم

  الموقع  اسم المدرسة

  حي العقايب الزبريية  مدرسة عياد مولود .1

  حي العقايب دار الثقافة  مدرسة زغبيب حممد .2

  نزل املالية حي العقايب  مدرسة غريب صاحل .3

   العقايباميَ مَ حي الشّ   مدرسة مارس حممد .4

  حي فيالج موسى مقابل مصلحة حمافظة الغابات  ة أحسنمدرسة خشّ  .5

  وسط مدينة جيجل  مدرسة بومعزة حممد .6

غري اخلطي، و - نني يف املنهج الصويتاملعّلمات املتكوّ يضّم جمموعة من املعّلمني و  :المجال البشري  . ت

فردا منهم من ّمت االلتحاق م ) 28(يتكّون من و تكّونني ولكّنهم حياولون تطبيقه يف السنة األوىل ابتدائي، امل

 .يف املدارس ومنهم من مت االتصال م هاتفيا
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  عّينة الّدراسة : ثالثا 

عبارة عن عناصر وحاالت حمددة يتم اختيارها بأسلوب معّني من مجيع "تعّرف عّينة الّدراسة على أا 

احلالية  ة الدراسةوعّين ؛)1("حتقيق هدف الدراسةيعمل على ومبا خيدم ويتناسب و  مع الدراسة،عناصر أفراد وجمت

أحد عشر هم يف املدارس و تواصل معّمت ال) 17(ومعّلمة، سبعة عشر  امعّلم) 28(تكّونت من مثانية وعشرون 

  .ّمت االتصال م هاتفيا ) 11(

  أداة الدراسة : رابعا 

متثل جمموعة الوسائل اليت يستخدمها الباحث للحصول على بيانات من امليدان الذي جيرى فيه البحث 

املعلومات اليت يستعني ا ائل جلمع البيانات و سوأّي منهج حبثي مهما كان نوعه، فهو يعتمد على أدوات وو 

النتائج الّتحقق من الفروض املصاغة وصوال إىل جابة على ما أثاره من تساؤالت و الباحث ويستعملها يف اإل

  .داتني جلمع املعلومات والبياناتاملقابلة كأهلذا الغرض اسُتخدمت االستمارة و وحتديدا مبشكلة دراسته،  املتعلقة

 :االستمارة  - أ

جمموعة من األسئلة مّوجهة ملعلمّي  العامة جلمع البيانات اخلاصة بالبحث، وتضم  من األدواتِ  عد تُ 

 هذه ؛دريس مبوضوع البحث والدراسةالسنة األوىل من التعليم االبتدائي واملعّلمني الذين لديهم خربة يف الت

  .أثناء إجراء املقابلة تـُّوجه إليهم األسئلة

ّسمت كما من األسئلة، قُ  أساسية حتتوي هذه احملاور على جمموعةٍ  حماورَ ) 05(هذه االستمارة مخسةَ  تضمُ 

  :يأيت

                                                           

.109عدنان اجلادري و آخرون، مناهج البحث العلمي، جامعة عّمان للنشر و التوزيع، األردن، دط، دس، ص) 1) 
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حتديد ذلك من خالل و ، )أسئلة03يشمل(عرف على ايب أسئلة خّصصت للتّ م يض: المحور األول - 

سنوات اخلربة يف التعليم االبتدائي، هذه املعطيات بالغة األمهية كوا تتمحور التخصص اجلامعي، و اجلنس و 

  . حول معرفة خربة األستاذ ومدى تأهيله

صص للتعّرف على طريقة تطبيق خُ  ،)أسئلة 10يشمل(الطريقة حول املنهج و يضم أسئلة : الثاني المحور - 

، ومدى مطاوعة ما جاء يف املقّرر واملادة الّدراسية لتطبيقهالكايف املعّلم للمنهج، وهل ميتلك التكوين والوقت 

  .اخلطي-باملنهج الصويت

اخلطي ومدى استيعاا لدى املتعّلم - حول آليات التدريس باملنهج الصويتيضم أسئلة : الثالث المحور - 

ة العربية خّصص للتعّرف على مهارات الوعي الصويت ودورها يف اكتساب املتعّلم الّلغ، )أسئلة 10يشمل (

  .واملسامهة اليت يقدمها املعّلم يف إيصال هذا الوعي

املتعّلم املعّلم و  العوائق اليت تواجهخّصصت ملعرفة الصعوبات و  ،أسئلة) 03( ثالثة يضم: الرابع المحور - 

  .بتدائياليف تطبيق املنهج يف السنة األوىل من التعليم ا

طي ــــاخل- ويتـــــالصداف املنهج ـــــأه عرفةــــصت ملــــخصّ  أسئلة، )04( ةـــعــأرب مــــيض :المحور الخامس - 

  .ه وتطويرهاحللول املقرتحة لنجاحو ، اتهـــابيــــواجي

  :المقابلة  - ب

 املعّلمات أثناء املقابلةمني و بعد االنتهاء من وضع أسئلة االستمارة وضبطها دف توجيهها للمعلّ  

اشرة تتم وجها مب دينامكيةعبارة عن عالقة مهنية "جاءت مرحلة إجراء هذه املقابالت، وتعّرف املقابلة بأا 

رتشد صعوبة يف اعدة الفرد يف حتقيق هدف جيد املسرشد إىل مســالفرد، يسعى فيها امللوجه بني املرشد و 
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تطلب فنيات ميارسها املرشد لتحقيق الغاية  حتقيقه، وتتم املقابلة يف فرتة زمنية حمّددة، ومكان حمّدد، وت

  .الفرتات الزمنيةدارس اليت ّمتت فيها املقابالت و يّوضح امل) 02(الجدول رقم ، و)1("اإلرشاديّة

  :قّسمت املقابلة إىل ثالثة مراحل

املقابلة ّمت   هذهيف )2("وهي أّول مقابلة مع الفرد ويتم فيها التمهيد للمقابالت التالية" :المقابلة المبدئية - 

ة نظر  تكون لديهنّ لكي وعرض موضوع البحث  من أجل الّتعرف عليهنّ ، التّوجه إىل املدارس ملقابلة املعّلمات

  . أجل إجراء املقابلة الفرديّة ضبط موعد من ، وفيها متّ عامة حول األسئلة املوجهة إليهنّ 

. مبفردهفرد  كل  جريت هذه املقابلة مع، حبيث أُ املعّلماتمتت يف املواعيد املتفق عليها مع  :المقابلة الفردية - 

إجراء  متّ املعّلمني أّما باقي  )02(الجدول رقم ضحة يف مة يف املدارس املوّ معلّ )17(مع سبعة عشر ّمت إجراؤها

  .ق مكاملات هاتفيةمقابلة معهم عن طري

 أصبح اموعمعّلم ومعّلمة، و ) 11(عشريق مكاملات هاتفية مع أحد عن طر  ُأجريت :غير مباشرة مقابلة - 

  ).28(عشرونمثانية و 

يت ّمت االلتحاق ا يف املدارس االبتدائية، وزمن نة العيّ الراسة اخلاص بضح جمال الدّ يوّ ): 02(الجدول رقم

  :الفردية إجراء املقابالت

  زمن إجراء المقابلة الفردية  )عدد المعّلمات(العّينة  المدارس االبتدائية

  سا09:30م، من2021ماي25           03              مولود عياد  - أ

  .سا12:30إىل  

  سا 10:40م، من2021ماي30   02              زغبيب حممد  - ب

                                                           

 ،انــ، عم02فة، طقاــدار الث ة،ــعلميـــه الـــة تطبيقاتـــيــه الفنـــأساليب-ةــريــنظــفاهيمه الــم-توجيه املدرسيــوي، الــطــزت عــجودت عز و ــزيالعبد ــعيد عــس) 1(
  .97م، ص2009

  .97، صنفسهاملرجع ) 2(
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  .سا12:00إىل 

  سا 08:30م، من2021ماي30  03              غريب صاحل  - ت

  سا13:00سا، ومن10:30إىل

  .سا14:00إىل 

  سا09:00منم، 2021ماي27  03              مارس حممد  - ث

  سا12:00إىل 

  سا09:00م، من2021ماي31  04              خشة أحسن  - ج

  سا12:00إىل 

  سا12:30م، من2021ماي31  02              بومعزة حممد  - ح

  سا13:30إىل 

    17              المجموع

 :ونوع المقابلة يّوضح عّينة الّدراسة): 03(جدول رقم

  التكرار  نوع المقابلة                    

  17  مقابلة فردية مباشرة                 

  11  مقابلة فردية غري مباشرة               

  28  المجموع                       
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  .اإلجراءات التحليلية للدراسة الميدانية: المبحث الثاني 

  :مينتحليل البيانات الخاصة بالمعلّ : أوال 

 :العّينة حسب خاصّية الجنستوزيع أفراد : )01(الجدول رقم .1

  %سبةالنّ   التكرار  الجنس

  %32,15  09  ذكر

  %67,85  19  نثىأ

  %100  28  المجموع

حيث بلغت  مني إناث، أعاله أّن أغلب أفراد عّينة البحث من املعلّ ظهر اجلدول املبّني يُ  

يوفره  رّمبا إىل ما ، لعّل ارتفاع نسبة اإلناث يعود%32,15يف حني بلغت نسبة الذكور  ،%67,85نسبتهنّ 

يوفره من تقدير  القطاع من عطل سنويّة وتوزيع فرتات العمل اليت هي يف الغالب مناسبة للمرأة، إضافة إىل ما

، وكذلك إىل طبيعة املرأة اليت خلقها اهللا عليها وهي طابع احلنانة أشرف مهنة بالنسبة للمرأة عدّ واحرتام هلا إذ يُ 

طفال والتفاين يف تعليمهم وتربيتهم والطفل جنده مييل للمرأة أكثر ألنه يشبهها والـــرفق والعـــطف وحب األ

 ماديةخنفاض نسبة الذكور يف القطاع، فيعود رّمبا إىل انصرافه إىل مهن أخرى، قد تكون ألسباب أّما ا  ألمــه،

ومسؤولّية الرجل يف األسعار يف مجيع متطلبات احلياة  رتفاعرجة األوىل، خاصة يف ظل غالء املعيشة وابالد

  .العائلة، ورّمبا قد تكون األسباب نفسّية وغريها
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  :توزيع أفراد العّينة حسب التخصص في الماّدة :)02(الجدول رقم .2

  %سبةالنّ   التكرار  االحتماالت

  %21,43  06  لغة عربيةالّ 

  %7,14  02  علم النفس الرتبوي

  %10,71  03  جتماععلم اال

املعهد التكنولوجي للرتبّية 

  والتعليم

01  3,57%  

  %10,71  03  م اإلسالميةو عل

  %3,57  01  فلسفة

  %21,43  06  قتصادتسيري وا

  %10,71  03  علوم سياسةال

  %3,57  01  تصالعالم و االعلوم اإل

  %3,57  01  بيولوجيا

  %3,57  01  بيوكيمياء حيوية

  %100  28  المجموع

ضح لنا أّن م، اتّ اصبتدائية وختصّ املدرسة اال ستوى التعليمي ملعلميّ اجلدول ملعرفة املستقراء من خالل ا

لتحاق مبهنة معّلم الّلغة صات لالقبل معلمني من خمتلف التخصّ بتدائي تستاالعليم تّ املدرسة اجلزائريّة يف ال

 من أجل اجلامعية صاتالتخصّ الوزارة أعطت احلق ملختلف ة، ألّن نيّ صات معال تتقّيد بتخصّ و العربّية، 

اقتصاد ص تسيري و ختصّ الّلغة العربّية و ص د ختصّ االلتحاق برتبة معّلم الّلغة العربّية يف املدرسة اجلزائريّة، فنج
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 بنسبة علوم سياسّية علوم إسالمية،  ،جتماععلم ا اتصختصّ  أيتمث ت، %21,43بأعلى نسبة  حضي

صصات سبة األدىن جند ختـــ، ويف النّ %7,14نسبة ـــربوي بـــالت فســـلم النّ ـــص عـــمث ختصّ  ،10,71%

من سبة ملتخّرجة نفس النّ و ، %3,57حيويّة بنسبة بيوكيمياءلسفة، علوم اإلعالم واالتصال، بيولوجيا، ــــالف

العربّية بلغ ليم الّلغة ح اجلدول أّن عدد التخصصات املشاركة يف تعويّوض ،التعليماملعهد التكنولوجي للرتبّية و 

والزالت التخّصصات اليت ّمت منحها احلق يف االلتحاق بالّتعليم االبتدائي لّلغة ، صختصّ ) 11(أحد عشر

على االستخالف الذي أعلنته وزارة الرتبّية، دف القضاء  مّسها اإلدماج الرتبويصات ختصّ العربية وهي 

  .األماكن الشاغرةو 

 :حسب الخبرة الميدانية توزيع أفراد العّينة:)03(الجدول رقم .3

  سبةالنّ   التكرار  االحتماالت

  %35,71  10  سنوات] 0-5[

  %53,57  15  سنوات] 5-10[

  %00  00  سنة] 15- 10[

  %03,57  01  سنة] 20- 15[

  %07,14  02  سنة] 25- 20[

  %100  28  المجموع

سنوات هي ] 10-5[ساتذة الذين ميتلكون خربة مابني أّن نسبة األ اجلدول يتبّني  استقراءمن خالل 

سنوات قدرت بنسبة ] 5- 0[أيت بعدها فئة سنوات مابني ، مث ت%53,57النسبة العالية حيث قّدرت

، وأدىن نسبة %07,14سنة حبيث سجلت ] 25-20[، وبنسب ضعيفة فئة سنوات مابني 35,71%

مني ذوي اخلربة طر عليه املعلّ يأّن القطاع يس نستنتج، ومنه %03,57سنة قّدرت] 20- 15[ئة ما بني لف
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رّمبا إىل ا وهذا راجع سنوات، يف حني الذين لديهم خربة طويلة يف التعليم فنسبتهم ضعيفة جد ] 10- 0[مابني

  .تقاعد أغلبهم

 :تحليل أسئلة حول المنهج و الطريقة: ثانيا

  الخطي؟-هل لديك تكوين في المنهج الصوتي:)04(الجدول رقم .1

  %سبةالنّ   التكرار  حتماالتاال

  %78,57  22  نعم

  %21,43  06  ال

  %100  28  المجموع

يف حني ،%78,57اخلطي تبلغ- املنهج الصويت مني يفاملعلّ  تكوين من خالل اجلدول نالحظ أّن نسبة

فيما خيّص نسبة التكوين فهي تعود إىل تكوين مّدته ال تتعدى ثالثة   ،%21,43نسبة غري املتكّونني بلغت

الّدراسية ّمت استدعاء جمموعة من املعّلمني للسّنة األوىل وتقدمي املنهج هلم وفرض تطبيقه ففي بداية السنة  ،أيام

وّمت تسجيل  الفتقاره للكثري من املعلومات ذلك هج،ّد تكوينا غري كاف لفهم املنعُ يف الدخول املدرسي، وقد 

وهذا ما جعل  ومات خاطئةما أدى إىل خروج أغلب املعّلمني مبعل ،نقص يف اإلطارات املختصة يف تقدميه

من أجل إيصال املعلومات الصحيحة  ،بعض املعّلمني يتطوعون من أجل تقدميه يف ندوات داخلية يف املدرسة

فالتكوين يلعب دورا مهما يف إعداد املعّلم ويئته م على فهمه وتطبيقه بطريقة صحيحة، ومساعدة زمالئه

ميذ املنهج التعليمي، حبيث أّن املعّلم هو األّول الذي يقدمه للتاللكي يكون عنصرا فّعاال مسامها يف جناح 

ممارسة ليكون امليدانّية، فكر و ري من النواحي النظريّة والعملّية و الكث"عداده يف داخل القسم أو خارجه، وذلك بإ

ارسته للمهنة تتاح له كما أّن املعلم يف أثناء مم] تعليم الّلغة العربّية باملنهج الصويت اخلطي[أهال لتلك املهنة
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 )1("وتستهدف تلك اجلهود رفع مستوى أدائه يف ممارسة املهنة ومتنوعة فرص االلتحاق بربامج تدريبّية عديدة

لكي يكون املعّلم يف املستوى املطلوب لتنفيذ  ؛شامل جلميع املعارفلذلك ال بّد أن يكون التكوين كاف و 

حتقيق نتائج جّيدة مع التالميذ، أّما الغري متكّونني مل يتم استدعاؤهم واملعلومات اليت حتصلوا عليها من و املنهج 

  .تطبيقه إما من طرف زمالئهم أو من خالل اجتهادهم يف البحث عن املعرفة أجل

  الخطي في تعليم الّلغة العربية؟-ق المنهج الصوتيهل ُتطب :)05(الجدول رقم .2

 %سبةالنّ   التكرار  حتماالتاال

  %64,29  18  نعم

  %00  00  ال

  %35,71  10  أحيانا

  %100  28  المجموع

اخلطي - لمنهج الصويتقني لاملطبّ أّن نسبة عالية من املعّلمني يف األعلى يّتضح من اجلدول 

على حسب  %35,71فأحيانا ما يطّبقونه بنسبة، أّما البقّية أغلبهم املتكّونني فيه %64,29بلغت

يف املنهج أو إىل نقص التكوين يعود السبب ، )املتعّلمني( تقدميه للتالميذمعلومام ومعارفهم واجتهادهم يف

 من هذه النسبة يتم استنتاج، %00، أّما عدم تطبيقه ائيا فغري موجود لدى بعض املعّلمني عدم وجوده ائيا

لو بالقليل املتّوفر من فهمه من أجل تقدميه للمتعّلمني و هدون يف تطبيقه و مات جيتأّن املعّلمني و املعلّ 

 .املعلومات

 

                                                           
  .73م، ص1995/ه1415، القاهرة، 01أمحد حسني اللّقاين، تطوير مناهج الّتعليم، عامل الكتب، ط )1(
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  الخطي؟-س الّلغة العربية بالمنهج الصوتيدليل تربوي توجيهي لتدري هل لديك):06(الجدول رقم .3

  %الّنسبة  التكرار  االحتماالت

  %67,86  19  نعم

  %32,14  09  ال

  %100  28  المجموع

 %67,86الدليل الرتبوي التوجيهي لدى املعّلمني واملعّلمات  قّدرتامتالك ظهر اجلدول أّن نسبة يُ 

 واجلانب النظري حيتوي على احملتوى فقط تربوي دليل يعدّ ، إذ يف املنهج كّوننيتللم خاّصة تعود هذه النسبة

العموم على يف متكّونني، و أغلبهم الغري  %32,14تقّدر ، أّما نسبة عدم امتالكه والتطبيق فيه الطريقة ليسو 

للمنهج  التطبيقيةميع اجلوانب النظرية و جبال يوجد دليل كامل متكامل شامل  ما تّوصلت إليه الّدراسة حسب

  .،وهذا يؤدي إىل إعاقة جناح و تطّور املنهجاخلطي- الصويت

 : دليل المنهج �

- باملنهج الصويت اخاص البتدائي أن ميتلك دلينة األوىل من التعليم االلسّ ل معّلمةال بّد لكّل معّلم و 

كيفية ى كيفية معاجلة املادة العلمية وختطيط اخلربات وتنفيذها و عبارة عن مرشد يستدل منه عل"اخلطي إذ هو 

فهو الذي يدّل املعّلم على   ؛)1("ر اخلرباء بضروراعُ شْ تقومي مستويات أداء األبناء و غري ذلك من األمور اليت يَ 

عرًضا حتليال لوحدات املقّرر أي املادة "كيفية تقدمي الدروس بطريقة صحيحة تتوافق مع املنهج ألنه يضّم 

أن يكتسبها  نرجوم اليت ومهارات وغري ذلك من نواتج التعلالعلمية املختارة بكل ما تشمله من مفاهيم وقيم 

                                                           

  .06ص ،اللّقاين، تطوير مناهج الّتعليمأمحد حسني )1( 
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اخلطي ال بّد أن يتوفر على مجيع مفاهيمه ومهاراته وكيفية تطبيقه - هج الصويتفالدليل اخلاص باملن ؛)1("األبناء

  .على إكساا للطفل املتعّلم املعّلم و األنشطة اخلاصة واملهارات اليت يعمل

  هل تتقّيد باستعمال مصطلحات خاّصة بالوعي الصوتي؟) ة(أنت كمعّلم ):07(الجدول رقم .4

  سبةالنّ   التكرار  االحتماالت

  %42,86  12  نعم

  %00  00  ال

  %57,14  16  أحيانا

  %100  28  المجموع

يبّني اجلدول مدى تقّيد املعّلمني و املعّلمات باستعمال مصطلحات خاصة بالوعي الصويت بنسبة 

الصوت الطويل  مصطلح الصوت بدل احلرف؛ مال مصطلح التقطيع الصويت؛ـاستع: مثل 42,86%

يف حني  ،%00وغريها من املصطلحات، وانعدام استعماهلا سجل  هجئةالصوت القصري؛ التّ و  املمدود؛

وهذا راجع إىل تفادي استعماهلا أحيانا  %57,14استعمال هذه املصطلحات يف بعض األحيان قّدر بنسبة 

الصوت الصوت الصامت و : ال يستوعبها مثلالطفل ال يفهم بعض املصطلحات و  أثناء تقدمي الّدرس حبجة أنّ 

الوعي الصويت من طرف املعّلمني ّن استعمال املصطلحات اخلاصة بنستنتج أ ومنهّوت، الصائت أو املص

ب وقوع الطفل يف خلط بسبب هذه تجن لاملعّلمات تكون إّما بصفة دائمة أو يف بعض األحيان، و 

العربية  إلدراكه أّن الّلغةيصال الفهم للمتعّلم و حرية، وتستعمل من أجل املسامهة يف إاملصطلحات ووقوعه يف 

 .لغة علمية وأا عبارة عن أصوات قابلة للتقطيع والتجزيء والقلب واإلبدال والرتكيب وغريها

  

                                                           

  .06ص ،أمحد حسني اللّقاين، تطوير مناهج الّتعليم)1(
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  ؟الخطي-لعربّية متماشي مع المنهج الصوتيمادة الّلغة اهل المقرر الدراسي ل:)08(الجدول رقم .5

  %سبةالنّ   التكرار  االحتماالت

  %32,14  09  نعم

  %60,72  17  ال

  %07,14  02  أحيانا

  %100  28  المجموع

اخلطي -راسي  ملادة الّلغة العربّية مع املنهج الصويتمن خالل اجلدول يتضح أّن نسبة متاشي املقرر الدّ 

، وذلك بإخضاع كتاب الّلغة العربّية للسنة األوىل إىل الوعي الصويت أثناء التطبيق لكن هذا %32,14قّدرت 

وذلك اإلخضاع يكون حمدود وغري كاف للتطبيق، حبيث يستطيع املعّلم فقط تكييف املقرر مع املنهج 

 األكرب قّدرت  سبةشيه فاحتّل النّ اجتهاده واطالعه على طريقة التطبيق بالوعي الصويت، أّما عدم متاب

على مراسلة للتكوين فيه للموسم  ااخلطي جاء بناء- املنهج الصويتحبيث أّن  ،60,72%

 يفال توجد أي إشارة إليه م ومل يدرج حينها و 2016يريه عام بينما املنهاج مت تغ م،2019/م2018الدراسي

دمي يُعمل ــويت بل بقي املنهاج القــي الصــالوع حدث علىـــهاج ال يتـــل، أي أّن املنـــال الدليدرسي و ـــاب املـــالكت

به، وكتاب الّلغة العربّية ال عالقة له بالوعي الصويت بل مت اإلبقاء على الكتاب القدمي الذي ميشي بالطريقة 

، وّمت تسجيل نقص أو انعدام م2018الوعي الصويت جاء تطبيقه سنة م و 2008طُبع سنةوالذي التقليديّة 

أو حصة التدريب على القراءة واليت تلعب دورا كبريا يف حتفيز ) دراسة النص كما كان يُعرف(نشاط القراءة

وذلك بإضافة   ي لديه مهارة االستماع والقراءة،مِ نَ بأصوات الّلغة مركبة على شكل نصوص وتُـ  وعي املتعّلم

ار على تدريس احلروف كلمات جديدة إىل الكلمة املدروسة دف تنمّية الرصيد اللغوي لديه، وعدم االقتص

دى املتعّلم بطريقة الوعي والكلمة اليت ينتمي هلا احلرف فقط، ألّن القراءة من بني املهارات الواجب اكتساا ل
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حبيث ميكن  %07,14راسي مع املنهج يف بعض األحيان سجل أصغر نسبة بينما متاشي املقّرر الدّ  الصويت

يف  ةً وجود صعوبة خاصّ أحيانا ال ميكن تطبيقه، وذلك لو  راسيتطبيق الوعي الصويت أحيانا على املقرر الدّ 

  .تدريس حرفني يف األسبوع، فحّبذ لو يتم تدريس حرف واحد يف األسبوع

  هل الحجم الساعي المقرر لتدريس الّلغة العربّية كاف لتطبيق هذا المنهج؟:)09(الجدول رقم .6

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  %17,86  05  نعم

  %78,57  22  ال

  %03,57  01  أحيانا

  %100  28  المجموع

املقّرر لتدريس الّلغة العربية غري كاف  الساعية يف اجلدول يتبّني أّن احلجم املبّين من خالل النتائج

تطبيق مجيع مهارات الوعي ذلك بد و 45يوم ملدة ال ، إذ يتم تدريس حرف واحد يف%78,57بنسبة 

حرف  هذه املّدة الضّيقة يف يوم واحد دون الرجوع لليف هاتطبيقلدى بعض املعّلمني الصويت، فمن املستحيل 

أّمـا  ،من طرف الوزارة حرفني بالوعي الصويتختصيص حصتني يف األسبوع لتدريس  حبيث متّ  من أجل املراجعة،

هذه الّنسبة تعود للمعّلمني الذين  ،%17,86 تطبيق املنهج سّجلاملقّرر يكون كاف ل نسبة احلجم الساعي

ميتلكون معلومات ومهارات الوعي الصويت وكيفية تطبيقها وإخضاعها للوقت احملّدد، بينما احلجم الساعي 

تعود هذه النسبة للمعّلمني الذين و %03,57 يكون أحيانا كاف وأحيانا غري كاف سّجل نسبة ضعيفة

لتدريس الّلغة العربية ص مهارات الوعي الصويت فلما يتم احلذف يكفي الوقت املخصّ  يضطرون حلذف بعض

يأخذ بعض الوقت من  للمعّلم أن يتحايل مع الوقت كأن البدّ ، إذ يفيك طُّبقت مجيعها فالوقت الأّما إذا 

  .األولويّةعطى هلا جيب أن تُ و  بّية يف السنة األوىل هي األهمشاطات األخرى، ألّن الّلغة العر النّ 
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  عّلمين ؟تهل ترى أّن المحتوى المقرر لمادة الّلغة العربّية متماشي مع طاقة الم :)10(الجدول رقم .7

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  %25  07  نعم

  %67,86  19  ال

  %7,14  02  أحيانا

  %100  28  المجموع

عدمه يكون حبسب التالميذ وقدرم متاشي احملتوى املقّرر ملادة اللغة العربية مع طاقة املتعّلمني من 

من خالل النتائج املّوضحة يف اجلدول يتبّني أّن احملتوى املقّرر و  وحبسب املعّلم وطريقته يف تقدمي املادة العلمية،

  :النسبة ترجع إىل أمرين ؛ هذه%67,86 احتّل أعلى نسبةو ملادة الّلغة العربية غري متماشي مع طاقة املتعّلمني 

الفردية القليلة اليت يعاين  الفروقبغض النظر عن ا جاء يف احملتوى طاقة املتعّلم تعّد أفضل بكثري ممّ  :األول - 

هذا األمر يرجع للمعّلم الذي يبذل جهدا يف تطبيق احملتوى بطريقة جّيدة ُمتّكن املتعّلم و ، منها بعض املتعّلمني

تصري بالنسبة للمعّلم واملتعّلم تافه وطاقة املتعّلم  احملتوىفيصبح ذا وتزيد من استيعابه  من تلقيه للمعلومات

  .أفضل بكثري

إىل أنه فوق طاقة التالميذ وهذا يرجع إىل املعّلم األقل نشاطا واجتهادا يف تقدمي احملتوى بطريقة : الثاين- 

رف املعّلم معقّدة صحيحة ، ما يؤدي إىل متعّلم أقل استيعابا وفهما وتصبح املادة العلمية املقّدمة له من ط

  .يصعب عليه فهمها فريى املعّلم بأّن احملتوى فوق طاقة املتعّلم

ما يؤدي إىل وجود  ،وترجع إىل املعّلم الذي يقّدم املعلومة يف حدود %25نسبة متاشيه سجلت  أّما 

يف حني متاشيه ، فريى املعّلم بأّن احملتوى متماشي مع طاقة تالميذهمتعّلم مستوعب لتلك املعلومة احملدودة 
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، ترجع حلسب طبيعة املتعّلم وحسب نشاط املعّلم ويئة اجلو املالئم %07,14سجل نسبة ضعيفة أحيانا 

املعلومة  إيصالاملعلم وقدرته على  نشاطاحملتوى يكون حبسب  إدراك لتلقي املعلومات والتحضري املسبق؛ ألن

االستيعاب لدى املتعلمني وأصبحت طاقتهم أفضل وكلما  والتأثري يف املتعّلم، فكلما زاد النشاط زادت قّوة

  .ص النشاط َضُعَفت طاقتهمنقُ 

  هل يوجد اختالف بين الوعي الصوتي والوعي الصوتي الخطي؟:)11(الجدول رقم  .8

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  %60,71  17  نعم

  %39,29  11  ال

  %100  28  المجموع

- من خالل النتائج املّوضحة يف اجلدول يتبّني أّن نسبة االختالف بني الوعي الصويت والوعي الصويت 

  :؛ ترجع هذه النسبة إىل أنّ %60,71اخلطي هي األعلى

التقطيع فيها يكون ) سٌ مشَْ : (يُبىن على احلرف مثل الخطييُبىن على الصوت أّما  الوعي الصوتي - 

واملقطع الثاين  )ص ح ص)(ـــَشمْ (املقطع األول )ُسنْ /ــــَشمْ )(سٌ /ـــمْ شَ (يني صوتيا و تقّطع إىل مقطعني صوت

ومنه يف ، )س(وحرف)م(وحرف) ش(حروف حرف) 03(يف حني كتابتها تكون يف ثالثة ،)ص ح ص)(سٌ (

بيًا تقطيع احلروف إىل الصوائت صويت التقطيع يكون صوتيًا شفويًا ويف اخلطي التقطيع يكون خطيًا كتاال

 ./ٌ  )س/م/َ  /ش(الصوامتو 

 األّولمها كتابة، حبيث يكون التعليم يف تعل  الخطيهو تعلم الّلغة العربّية نطقا أّما  الوعي الصوتي - 

 .لواح و الكتابة عليهمباستخدام السبورة و األالثاين يكون التعليم شفويا مع استعمال حركات األيدي و 
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الوعي دون الكتابة على السبورة، بينما  )حاسة السمع(يعتمد على االستماع اجلّيد الوعي الصوتي - 

الكتابة ومالحظة احلرف أي استعمال حاسة السمع و البصر معًا مع يعتمد على االستماع و  الصوتي الخطي

الوعي الصوتي ، بينما فقط وحده يكتفي مبعرفة احلرف مسعياً  الوعي الصوتيومنه  ،الكتابةعلى السبورة

الربط بني ، و املكتوب املرئي الكتابة أي االنتقال من الصوت املسموع إىل اخلط يطابق الصوت مع الخطي

  .الوعي الصوتي الخطيمتهيد للقراءة أوًال وقاعدة الكتساب  فالوعي الصوتياملنطوق و املكتوب، 

  :هذه النسبة إىل أنّ  ، ترجع%39,29نسبة وجود اختالف بينهما سجل يف حني عدم 

فهما متالزمان و يتماشيان بالتوازي و بشكل متزامن، وتطبيقهما  للخطيمكمل  الوعي الصوتي - 

تقطيع الكلمات إىل مقاطع صوتية نفس اخلطوات صوتيا و خطيا، و كالمها يعتمدان على  بإتباعيكون 

  .، هدفهما اكتساب مهارة القراءة لدى املتعّلم)صوامت وصوائت(مقاطع خطيةو 

  هل مازلت تحتفظ بالطريقة القديمة في تعليم الّلغة العربية؟: )12(الجدول رقم .9

  النسبة  التكرار  االحتماالت

 %25  07  نعم

  %57,14  16  ال

  %17,86  05  أحيانا

  %100  28  المجموع

يبّني اجلدول مدى احتفاظ املعّلمني و املعّلمات بالطريقة القدمية يف تعليم الّلغة العربية، حبيث بلغت 

اخلطي صعبة على -حبجة أا أحسن من الطريقة احلديثة و أّن طريقة املنهج الصويت%25االحتفاظ نسبة 

ذلك أّن طريقة املنهج احلديثة أفضل و  %57,14استيعاب املتعّلمني، ونسبة التخلي عنها سجّل أعلى نسبة 

هارات ال توجد يف القدمية، أما بكثري من الطريقة الّتقليدية حبيث تساهم مسامهة فّعالة يف تزويد املتعّلمني مل
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و هذا يرجع إىل وجود بعض العوائق بالنسبة  %17,86نسبة الّتحفظ مابني القدمية و احلديثة سجلت نسبة 

  .للمعّلم يف تطبيق الطريقة احلديثة حبكم تعّوده على التدريس بالطريقة القدمية فيقوم باملزاوجة بينهما

  هل تعتمد على الطريقة التحليلية التركيبية في تعليم الّلغة العربية؟ ):13(الجدول رقم .10

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  %100  28  نعم

  %00  00  ال

  %100  28  المجموع

أي  ، حبيث مل ُتسّجل%100يبّني اجلدول أّن نسبة االعتماد على الطريقة التحليلية الرتكيبية بلغ نسبة 

على الرغم من أن بعض األساتذة ال يزالون حيتفظون بالطريقة التقليدية ، ف%00نسبة لعدم االعتماد عليها 

إال أم يعتمدون على التحليلية الرتكيبية، و هذا االعتماد على  ؛)12(كما هو مّوضح يف اجلدول رقم  القدمية

من طرف الوزارة و كذلك لعدم توفر املعلومات  القدمية يرجع سببه إىل االحتفاظ بالكتاب القدمي التقليدي

الطريقة و  الكافية و الالزمة و الواجب اكتساا لدي املعّلمني و املعّلمات من أجل تطبيقيها تطبيقا صحيحا،

التحليلية الرتكيبية تعتمد على االنتقال من الكل إىل اجلزء عن طريق التعرف على اجلملة و حتليليها إىل كلمات 

 د ، مث يُعا)صوائتصوامت و (بدورها ُحتّلل إىل أصواتف على الكلمة و حتليليها إىل مقاطع و املقاطع والتعر

 .املقاطع إىل كلمات و الكلمات إىل اجلملتركيب تلك األصوات إىل مقاطع و 
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  تحليل أسئلة حول آليات التدريس ومدى استيعابها لدى المتعّلم: ثالثا 

 هل يتم تدريب المتعّلم على مهارة االستماع ؟ ):14(الجدول رقم .1

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  %100  28  نعم

  %00  00  ال

  %100  28  المجموع

، كما هو موّضح يف اجلدول أعاله، تبّني %100على مهارة االستماع حظي بنسبة املتعّلم تدريب 

وىل من أجل تنمية مهارة اّسة السمع بالدرجة األـــار حــاستثملى ـــزون عـــمني يرك علّ ـــتيجة أّن املـــذه النـــه

وهي أّول مهارة يتم التدريب عليها واكتساا لدى الطفل،ملا هلا من أمهّية يف اإلدراك اجلّيد  االستماع؛

 لألصوات من خمارجها و الفهم اجلّيد للجمل املنطوقة، ويتم توظيف هذه املهارة وخاّصة يف حصة فهم املنطوق

  من خالل 

من صور متحركة، قصص (اخلطاب احلواري "ل يف ــوم ا املتعّلم تتمثـــطوقة يقــابات خمتلفة منــــخط

خطاطة النص  ، أو حنو النص، أو)حمفوظات وأناشيد(أو مقاطع شعريّة )خلا...الرتاث، تسجيالت، فيديوهات

م جّيًدا ويفهم ويتفاعل معها بالرتكيز على النمط املتعل ي صغِ اجلمل االستفهامّية والتعجبّية، حبيث يُ احلواري و 

وجييب على األسئلة اليت يطرحها املعّلم من خالل استماعه للنص املنطوق، ويتم تقييمه على  )1("احلواري

  . أساس األجوبة اليت يقّدمها

                                                           
، اجلمهورية اجلزائرية، وزارة 2016الّلجنة الوطنية للمناهج، مديرية التعليم االبتدائي، التعليم االبتدائي منهاج الّلغة العربية، وثائق رمسية س، ط)(1

  .17الرتبية الوطنية، ص
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بلسان عرّيب ويفك الرموز  مشافهة يف وضعيات بسيطةٍ ] املتعّلم[يتواصل " فهم المنطوقففي حصة 

ا، ويفهمها وينتج نصوًصا بسيطة يف وضعيات تواصلية داّلة تامً  مشكولة شكالً  ويقرأ بُيسر نصوصا بسيطة

عل املتعّلم يُتقن مهارة االستماع و بالتايل تنعكس هذه ؛ فهذه احلصة جت)1("ومشاريع هلا دالالت اجتماعية

ديه، حبيث يصبح قادرا على إنتاج نصوص لغوية بسيطة ويكتسب املهارة باإلجياب على التعبري الشفهي ل

أثناء اجلواب على السؤال  وجتنب الوقوع يف اخلطأ قة يف الّنفس،ـــكسبه الثـــتُ ه، و ـــأس بـــوي ال بـــد لغـــرصي

  .واإلدراك اجلّيد لألصوات يؤدي إىل الفهم اجلّيد ملعاين الكلمات مشافهة؛

 الخطي؟-يقّدمها المعّلم للمتعلم في إيصال الوعي الصوتيما هي المساهمة التي  .2

  :يفيما يل اخلطي-إيصال الوعي الصويتيف  للمتعّلم املعّلماليت يقّدمها سامهة املبعد التحليل والدراسة متثلت 

 .حتفيزهم على املنافسة من خالل التوجيه اجلّيد ولفت االنتباه، و ّلمنيتشجيع املتع - 

الوعي الصويت بتوظيفها على شكل ألعاب قرائية، وابتكار طُرق من أجل إيصال التدريب على مهارات  - 

 .احليوية يف نفسية املتعّلمنيّدرس بطريقة محاسية تبعث النشاط و الفهم للمتعّلم وذلك بتقدمي ال

من أجل تقدمي ...)حروف قابلة لّلصق صور، حروف ملّونة،(ئل الغري متوفرة يف املدرسة توفري بعض الوسا - 

 .ّدرس بطريقة ناجحةال

 .النطق الصحيح لّلغة العربية مع احرتام خمارج احلروف - 

استعمال احلواس إليصال (املساعدة على فهم الكلمات املنطوقة وذلك باالعتماد على احلس احلركي - 

 لكل صوت صائت املعّلم حبيث جيعل) الوجهركات لتشكيل الكلمات باألصابع واأليدي و احلاملعلومة، و 

يف الصائت الطويل أي يف احلرف املمدود، ميد املعّلم يده، فلما يكون املد يف : حركة أصبع خاصة به مثل

األلف الساكنة املفتوح ما قبلها ميّد يده لألعلى، ويف الواو الساكنة املضموم ما قبلها ميد املعّلم يده يف 

                                                           
  .  17، صالّلجنة الوطنية للمناهج، مديرية التعليم االبتدائي، التعليم االبتدائي منهاج الّلغة العربية)1(
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، أّما يف الصائت القصري فيجعل لكل صائت الوسط، ويف الياء الساكنة املكسور ما قبلها ميّد يده لألسفل

ستعمل هذه اإلشارات خاصة يف التنوين ، تُ إلصبع، وكذلك يف احلرف املشّدد و قصري إشارة تشري إليه با

اإلمالء فهي تساهم بشكل فّعال يف التخّلص من األخطاء اإلمالئية، وأيضا مالمح الوجه تلعب دورًا مّهما 

ملا ينطقها املعّلم ويقوم بتمثيلها  ؛)دخل الولد مبتسما(اجلملة : تعّلم مثليف إيصال املعىن و الفهم للم

وهو يبتسم ويقوم بنطق اجلملة حبيث  يدخل املعّلم من باب القسمفل هذا األمر الفهم لدى املتعّلم، سه يُ 

 .مركزا معه يفهم املعىن املراد إيصالهيكون املتعّلم يتابعه و 

 .ساهم يف اكتساب املتعّلم خط مجيل وكتابة صحيحة، يُ مقاييس احلروفاحرتام و  الّيدِ  خطِ  حتسنيُ  - 

 .طقيةطقهم وتصحيح أخطائهم النّ مني أثناء نُ االستماع اجلّيد للمتعلّ  - 

 (...).إىل اختيار املواضيع القريبة من بيئة املتعّلم"يسعى يف حصة فهم املنطوق  - 

 ؛اهَ العتناقِ  تدفعهُ عرض فكرة وجيهة تعين املتعلم و  - 

دخل : و قد قدمنا مثاال يف[ اإلمياءات؛ومصاحبة املنطوق باإلشارات و  االنفعالإبداء جهارة الصوت و  - 

 ؛]مبتسماالولد 

 لة و الرباهني؛م بتقدمي األدّ عواطفهِ  توجيهِ و  امعنيإثارة السّ  - 

 .)1()"النص املنطوق وحماكاةمتثيل ( يه ن بَـ معىن ميكن من تَـ  إلعطائه االنفعالفظ أو احلركة أو لّ متثيل ال - 

حماولة منه جلعل التلميذ "  ؛تعد م يف إيصال الوعي الصويت اخلطيكل هذه املسامهات اليت يقدمها املعلّ 

، يدرك العالقة بني املنطوق واملكتوب و كذلك إدراك كيفية إنتاج املنطوق من خالل جعل التلميذ )املتعلم(

خالل إدراك صفاا  يف يتصرف فيها منــطقها وكـــيت ينــوات الـــاألصع ـــود بني مجيـــز املوجـــدرك التميّ ـــي

، حىت إذا متكن هذا اعتباطية، بعالقة )الصوت(من حيث املكتوب الذي يرمز للمنطوق  وخمارجها، كذلك

                                                           

  .37، صالّلجنة الوطنية للمناهج، مديرية التعليم االبتدائي، التعليم االبتدائي منهاج الّلغة العربية)1( 
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مني اخلروج مبجموعة أكرب من املتعلّ  اهلدف هوكان ،  )1("التلميذ من حتسني مستواه النطقي ومستواه الكتايب

  .املتمكنني من اللغة العربية، والقادرين على إنتاج تعابري شفوية وكتابية

  الحروف بالمخارج والصفات؟ قهل يتم تدريس المتعلم لكيفية نط):15(الجدول رقم .3

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  %85,71  24  نعم

  %14,29  04  ال

  %100  28  المجموع

العربية تدريس م اللغة من واجب معلّ زها عن باقي اللغات، و متي ، وصفاتٌ خارج مبغة العربية للّ تتمّيز ا

صفاا حبيث مت تسجيل نسبة حروف اللغة العربية مبخارجها و  ضح مدى تعليماجلدول يوّ احلروف مبخارجها و 

سبة مدى استيعاب املعّلمني واملعّلمات ألمهّيِة خمرج احلرف بالنّ  بّني سبة املرتفعة تُ هذه النّ ؛85.71%

عدم نطق احلروف من خمارجها يصبح مبقدوره إتقان اللغة جبميع جوانبها، أما  فإذا استطاع )التلميذ(لللطف

يرجع هذا بالنسبة للمعلمني الذي  ؛% 14.29ملخارج سجّل نسبة منخفضة تدريس كيفية نطق احلروف با

 متثل علما قائما بذاتهرج احلروف خما باعتباراحلرف،  استخراجاملخرج يف حصة  وجود صعوبة يف ضبط يرون

وقت املخصص للغة العربية غري  حيتاج حلصة مستقلة، إذ البد من توفر خمرب خاص لدراسة األصوات وأن ال

صفته، خاصة أصحاب ال يعرفون ما معىن خمرج احلرف و  منيبعض املعلّ  وجودو لتدريس املخارج  كاف

  .خصصات العلميةالتّ 

الطفل ل ا القدماء بدون أجهزة خاصة،و بالطريقة القدمية اليت قاميكن تدريس خمرج احلرف يف حني 

 الصغري ميكن تدريبه على نطق احلرف نطقا صحيحا باملمارسة، فبالطريقة القدمية ميكن أن تستشعر مكان

                                                           

  .22مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت اخلطي، ص ملني )1( 
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ل حمركة بأي ـــوصزة ـــال عليه مهـــإدخو  طقهـــدريب على نـــراد التـــرف املـــان احلــإسكـــذلك برف و ــــروج احلـــــخ

يف  احلرف رجر املكان الذي ينتهي فيه الصوت وهو خم، تستشع)عْ َا (، ملا تنطقه )ع(العني  حرف:مثل ؛حركة

 ينتقل إىل مثعلى نطق احلرف ذه الطريقة  الً أوّ  التالميذم يدرب هكذا مع بقية احلروف، فاملعلّ وسط احللق، و 

املتعّلمني  تدريب،فكتشاف احلرفهذه العملية تتم يف حصة ا ى نطقه، رب علللصوت املدّ الصوائت إضافة 

 قراءةواكتسام مهارة ال ،على نطق احلرف من املخرج يساهم مسامهة فّعالة يف جتاوز صعوبات النطق لديهم

 .والتحدث بطالقة

  بالمتعلم من الصوت إلى الخط؟ االنتقالكيف يتم  .4

  :جندخلط، من بينها الصوت إىل ا باملتعلم من االنتقالحول كيفية اإلجابات  عتتنوّ 

  .إعادة نفس اخلطوات كتابيابيق مهارات الوعي الصويت صوتيا و تط - 

الصوت  واستخراجالكلمات املشكلة هلا، مث الوعي باملقاطع اليت تتكون منها الكلمة، الوعي حبدود اجلملة و  - 

  .إىل اخلط االنتقالمن الكلمة ومتييزه و التالعب باألصوات مث 

  .الكراساللوحة و تدريس احلرف صوتيا مث كتابته على الرمل أو اهلواء مث ّ  - 

  .الصوت شفهيا مث التعرف عليه خطيا اكتشاف - 

الشكل املنطوق من أصوات اللغة  وفق منهج التطابق الصويت اخلطي وهو إقامة العالقات بني االنتقال يتم - 

  .أشكال خطيةاألصوات إىل حروف و توب مع حتويل الشكل املرئي املكو 

  :إىل اخلط كاآليت للمتعلم من الصوت االنتقالومنه تكون طريقة 

 الكتشاف اجلملة :نة األوىل مثلص املنطوق، أو أخذها من كتاب اللغة العربية للسّ لة من النّ مجُ  استخراج - 

  .)ةِ ل السَ  ةِ رَ ي كُ فِ  لٌ طَ بَ  قٌ ارِ طَ ( ؛)ط(حرف 

  .شفويا دون كتابتها على السبورةم ينطقها املعلّ  - 
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تصحيحه لدى ند النطق و جانب التنغيم ع احرتاممن أجل فهم داللتها و  ؛)موناملتعلّ (دها التالميذُ ردّ يُ  - 

  .التالميذ

  كم من كلمة تتكون اجلملة؟: التالميذ حول عدد كلمات اجلملة مُ يسأل املعلّ  - 

  .ب انتباه املتعلمنيثلها بأشياء حمسوسة جتذميُ و  تٍ كلما)05(مخسُ جييبونه مث يعطيهم اجلواب الصحيح،  - 

  األخرية؟ الَسلةِ  - .            ؟ طَارِقٌ األوىل يسأهلم، ما الكلمةُ  - 

الميذ إعادة ـــطلب من التـــيلمات و ـــويش الكـــتش(ملة ـــويت على اجلـــوعي الصــــارات الــــعض مهـــق بطبّ ـــيُ  - 

هذه املهارات تطبق بأشياء حمسوسة  )اخل...طق اجلملة وغريهاحذف الكلمة األوىل مث نُ رتيبها، يطلب منهم ــت

  .ل بشيء حمسوسث على شكل ألعاب، حبيث كل كلمة متُ 

املرحلة متثل الوعي الصويت باجلملة، ألن اجلملة هي األساس يف اللغة العربية و هي منطلق استخراج  هذه ∗

  ).اخل..... الصوتية، الصرفية، النحوية(الظواهر اللغوية 

يقوم املعلم بالعمل مع التالميذ حبذف مجيع الكلمات بعد تقطيع اجلملة صوتيا و اللعب بتطبيق املهارات  - 

  ).الصوت املراد اكتشافه(الكلمة اليت حتتوي على احلرف  عليها، يرتك

أجزاء أمام أعني التالميذ ويقول هلم هذه األجزاء ) 03(حيضر املعلم ورقة و مقصا، يقوم بقطع الورقة إىل ثالثة  - 

  ).تتيح هذه اخلطوة للتلميذ التعرف على مدلول كلمة مقطع(تسمى مقاطع 

قطع ملتصقة مع بعضها البعض ) 03(ثالثة : ، مثال)بطل(كلمة املتبقية يضع الشيء احملسوس الذي ميثل ال - 

  .مكتوب عليها احلروف املشكلة للكلمة

لكي يفهم الطفل بأن (يقول هلم بأّن هذا اجلهاز موجود داخل الذهن حيضر علبة كأا جهاز لتقطيع الكلمات - 

، يدخل )ن كلمات ومجل وتقطيعها داخل الذهنالتقطيع الصويت يكون عن طريق االستماع اجلّيد ألصوات اللغة م

، يفككها داخل العلبة بعيدا عن أعني التالميذ، و خيرجها جمزأة إىل ثالثة )بطل(فيها القطعة احملسوسة للكلمة 
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ــ ــبـ ــ ــ/ــ ــ ــ ــ/طـ ــ عدد  عد يطلب من التالميذ إعادة نطقها و  على الطاولة أثناء النطق، ثالثا طقها والنقرل، مث يقوم بنُ ــ

  ).ثالث مقاطع(مقاطعها 

  ).ط(، مث حيذف املقطع األخري ويسأهلم ما املقطع املتبقي )طل(يقوم حبذف حمسوس املقطع األول  - 

  ).خارج اجلملة(هذه املرحلة متثل الوعي الصويت للكلمة خارج السياق  ∗

ــكت، حبيث ي)الكتابة(هنا يتم االنتقال إىل اخلط *  ــ يطلب من التالميذ السبورة و  ب املعلم اجلملة علىـ

 ).بطل(بتقطيعها و احلذف التدرجيي للكلمات إىل أن يصل إىل كلمة  قراءا، يقوم

  .ةِ ل السَ /ةِ رَ كُ /ِيف /لٌ طَ بَ /قٌ ارِ طَ 

1    2    3   4  5  

  .ةِ ل السَ /ةِ رَ كُ /ِيف /لٌ طَ بَ 

  .ةِ رَ كُ / ِيف /لٌ طَ بَ 

  ِيف /لٌ طَ بَ 

  لٌ طَ بَ 

  .لٌ /طَ /بَ ): لٌ طَ بَ (مقاطع الكلمة  مث يسأل املعلم التالميذ عن عدد- 

 .)ط(، مث حمو املقطع األول ويبقى إال احلرف املكتشف طَ /بَ :مث يقوم مبحو املقطع األخري- 

  .نبه املعلم التالميذ إىل خمرج احلرف وكيفية نطقه نطقا صحيحا و التعرف على أصواته مع مجيع الصوائتيُ  - 

يقوم بتطبيق بعض األنشطة املتعلقة مبهارات الوعي الصويت يف الكلمات اليت حتتوي على احلرف، مث االنتقال إىل   - 

  .كتابة احلرف بعد جتريده من الصوت الصائت

يكتب احلرف  حركة األصابع، بعد ذلك التلميذ يتبعواء أو على الرمل و كتب احلرف بواسطة أصابعه على اهليَ  - 

  .هاجتاهاتعلى حسب قسمه مبقاييسه ويُ على السبورة 

  .األخري على الكراسيف العجينة أو باأللواح، و  بواسطةويطلب من التالميذ إعادة كتابته  -
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رحلة مبرحلة التطابق اخلط، وتسمى هذه امل هكذا يتم االنتقال باملتعّلم من معرفة الصوت إىل معرفة

  .اخلطي- الصويت

  :التطابق الصوتي الخطي - 

 )1("ع تطابقات بني املنطوق واملكتوبأي بوض اخلّطي، القدرة على ربط الوحدة الصوتّية بشكلها" هو

وهو أيضًا حتويل الصوت  ،املكتوب؛ ربط الصوت بالشكل الذي يوافقه وإدراك العالقة بني املنطوق و مبعىن

غة العربّية تعليم الل ي يفيكون اهلدف من التطابق الصويت اخلطّ ، الّلغوي املسموع إىل شكل مكتوب مرئي

لصوت احلرف ما ينطق و ما يكتب والتمييز السمعي  يدرك العالقة بني"هو جعل الطفل  ابتدائيللسنة األوىل 

  : يكتب و ينطق مثل معزوالً أو يف مقاطع أيضاً التعرف على ما يكتب وال ينطق أو التعرف على  ما ال

  : مثل ،)2("الوصل، و احلركاتالشمسّية و القمريّة، و التنوين ، مهزة *

 ماءُ الس-  فاحُ الت-  تنطق الشمسّية تكتب وال)ال( ←هب الذ.  

  .ة تكتب وتلفظالقمريّة، الالم القمري)ال( ←لُ مَ اجلَ - ابُ تَ الكِ  -رُ مَ القَ 

  .كتبنطق وال تُ التنوين، النون تُ ← قطٌّة  -مستطيلٌ  -بطلٌ 

تقطيع الكلمات إلى مقاطع صوتّية وإعادة تركيبها هل يستوعب المتعلم كيفّية :)16(الجدول رقم .5

  إلى كلمات؟

  النسبة  التكرار  االحتماالت

 %75  21  نعم
  %00  00  ال

  %25  07  أحيانا

  %100  28  المجموع

                                                           

  .11اللغة العربية مكون القراءة دليل األستاذ واألستاذة للسنة أوىل من التعليم االبتدائي، ص)1(
  .75ملني مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت، ص)2(
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إعادة تركيب قطيع الكلمات إىل مقاطع صوتّية و يبّني اجلدول أعاله مدى استيعاب املتعلم لكيفّية ت

، ونسبة عدم %75حبيث مت تسجيل أعلى نسبة الستيعاب املتعلمني قدرت تلك املقاطع إىل كلمات، 

إعادة الرتكيب باإلجياب ى انعكاس طريقة التقطيع الصويت و ، هاتني النسبتني توضح مد%00االستيعاب 

وذلك بزيادة نسبة الوعي لديهم يف أصوات اللغة، ما يؤدي باملتعّلم إىل اكتساب مهارة القراءة   ،على املتعّلمني

واليت  بالقراءة المقطعية؛وما تسمى وذلك بتقطيع النصوص إىل مجل فكلمات فحروف وإعادة تركيبها وقراءا

لة قراءة احلرف ّمث الكلمة فاجلملة، من الطرائق املثلى ذات املخرجات اإلجيابية، فتطبيقها يؤدي إىل سهو :"تعدّ 

، ّمث وهو ضمــــن الكــــلمة، ِبعدها هذه الكلمة هي اليت تقيم حداألا تقوم على معرفة احلرف مستقًال على 

ومسيت هذه الطريقة باملقطعية . (...) جمموعة من العالقات الرتكيبية والصرفية لتشكيل بناء أكرب هو اجلملة

يف ،)1("بها لتشكيل كلمات ومجلـــــــّم تركيــــــــيل اجلمل والكلمات إىل مقاطع فأصوات، مث يتــــــلألا تقوم على حت

الفرديّة الذين يعانون  الفروق، هذه النسبة ختص املتعّلمني ذوي %25حني حصول االستيعاب أحيانا سجل 

األنشطة اخلاصة بالتقطيع و الرتكيب  التكرار وتوجيه لهفهم و االستيعاب لكن باملمارسة و من ضعف يف ال

  .ميكنه أّن يتجاوز هذه الصعوبة وحيصل االستيعاب

  : ، أُقّطع الكلمات التالّية إىل مقاطع صوتّيةنشاط حول تقطيع الكلمات إلى مقاطع صوتّية -

  مشس                    زهرة                  طاولة                 خروف 

         .../...      .../.../...       ../.../.../...           .../.../...  

  :أرّكب املقاطع الصوتّية التالية نشاط حول تركيب المقاطع الصوتّية،  -

←  

 

                                                           

اخلطي يف تعلم اللغة العربية وتعليمها يف املرحلة االبتدائية من الطريقة التحليلية والرتكيبية إىل -دبّاغني، املنهج الصويت فريان وحممد ملني جنوى)1(
  .243الوعي الصويت اخلطي، ص

  ـــــــَرا  ــــــــةٌ   فـــَــــــ  َشـــــــــ
...........................  
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← 

  

←  

 :مالحظة -

من األحسن جتنب احلرف املشّدد يف السنة األوىل، ألّن احلرف املشّدد يتكّون من حرفني ساكن 

  .سُ /ــــــمْ ـــشَ /ـــــــالشْ  ←سُ مْ شَ الشْ : يكون تقطيعها؛ سُ مْ لش ومتحرك، مثل كلمة ا

التلميذ يف السنة األوىل ال يستطيع استيعاب هذا التقطيع يؤدي به إىل الوقوع يف األخطاء ألّن تفكري  - 

  .يكون حمدود، من األحسن يدّرس احلرف املشّدد السنة الثانية

  هل يخلط المتعّلم بين الحروف؟:)17(الجدول رقم .6

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  %17,86  05  نعم

  %07,14  02  ال

  %75  21  أحيانا

  %100  28  المجموع

ــالنتمن خالل  ــ ــ ــاحل فت الدراسة أّن املتعّلم خيلط بنيكشائج املوضحة يف األعلى؛  ـ ــ ــنســــروف بــ بة ــ

وذلك حيدث خاصة يف األصوات املتقاربة النطق من حيث املخرج و الصفة، واملتشاة  يف الكتابة ، 17,86%

هكذا يقوم بنطقها (مشتهد ←جمتهد : ؛ مثل)ج، ش(، )ذ، د(، )ف، ق(، )خ، ح، ج:(والرسم، من بينها جند 

  ـــــــطَ 
  ــــــــةٌ   بــــــَـــ 

............................  

 َدبـــْـــــــ بٌ  ــــــــُدو
..........................  
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 %07,14جيل نسبة يف حني ّمت تسيصار،  ←يسار : يتم اخللط بينهما مثل ) س،ص(، كذلك )بعض التالميذ

ويرجع سبب هذا اخللط إّما ؛%75 لعدم اخللط وهي أضعف نسبة، أّما اخللط يف بعض األحيان سجل نسبة

ــل ، دون أّن علمنيـــلدى املت عةــــعدم الرتكيز واالستماع اجلّيد، كذلك نقص املطال طق واإلدراك، أوــــوجود خلل يف النــ

ــمل تكتمل بعد، وقد يالبناء و النمو و  راملتعلّمني ال تزال يف طو ننسى أّن الذاكرة الصوتّية لبعض  ــ ــ ــ ــــرجع السـ ــ ــ بب أيضا ـ

ــــل القسم وطريقته يف تقّلم داخـــإىل قدرة املع ــــدمي احلروف، ألن املعّلم والطريقة اليت يتّبعـ ــ ــ ــها يف تـ روف ــــدريس احلــ

ــتلع ــاملتع دىــــخها لـــب دورا يف ترسيـ ــّلم، وكذلك تدريبــ وكتابته كتابة  قا صحيحاــــطق احلرف نطـــه للمتعّلم على نــ

  . والتمييز بينها نطقيا وكتابيا فالتدريب يساعد على جتاوز صعوبات النطق واخللط يف نطق احلروف ؛صحيحة

 ما هي األخطاء التي يقع فيها المتعّلم في تطبيقه لمهارات الوعي الصوتي؟ .7

ــهـــم ــ ــارات الوعــ ــــي الصــ ــــويت متـ ــثــ ــ ــــل اجلــ ــ ــانب التـ ــ ــقي للـــطبيــ ــمنـ ــــويتــ ــاخل- هج الصــ ــ ــّطي الـ ــ ــ ــــذي يـ ــّؤديـ ــه املـ ــ ــ م مع  ــعلّ ـ

ة وعي وقدرات تنمي، اهلدف منها هو )ر الكلماتمثل لعبة قطا(مني، حبيث يتم تطبيقها على شكل ألعابــاملتعلّ 

املتعّلمني و جعل حصة الّلغة العربّية نشطة، وإتقان املعّلم تطبيق هذه املهارة يؤدي إىل اخلروج مبتعّلمني متمّكنني من 

ذلك معرفة كتابة وتشكيل الكلمة معرفة حدود الكلمات يف اجلملة، و بقاطع الصوتّية املكّونة للكلمة و إدراك امل

اليت تعود على املتعّلم، وهي مثانّية  وغريها من الفوائد طوقة و املكتوبةوإدراك الكلمات املنيدة ذات معىن، مفومجلة 

  :مهارات تتمثل يف) 08(

  :مهارة التمييز  -  أ

يف الّلغة العربّية  الكلمةو (...) متييز عدد املقاطع املكّونة للكلمة،"سمى أيضا مهارة رصد املقطع تتمثل يف ت

ويكون ذلك عن طريق الدق على الطاولة أو ...) من مقطع واحد، اثنان، ثالثة(قد تتكّون من عدة مقاطع 
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ــبَ (وقد ذكرنا مثاال سابًقا يف كلمة ، )1("املكتب أو السبورة أو التصفيق أو اإلشارة ــ ــــطَ ــ عها املعّلم إىل ثالثة ، ملا يقطّ )لٌ ــ

  :ومن األمثلة أيضاً جند ،بنطقها مع الدق على الطاولة ثالث دقّاتمقاطع يقوم 

ــا(مكّونة من مقطعني ) تَاجٌ (كلمة  -   لكلمة يدق أو يصفق مع كّل مقطع ينطق مقاطع هذه ا ، املعّلم ملا)جٌ /تَـ

  . التلميذ يكرر ذلك معه، وتكون دقتني أو تصفيقتنيو 

ــبُ (مكّونة من أربعة مقاطع ) بُرتـَُقالٌ (كلمة  -  ــ ــتُ /رْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقَ /ــ ــ ــ مقطع عند نطقه كل   ؛يصفق املعّلم أربعة مرّات مبعىن) لٌ /اــ

  .تصفيقةتتبعه 

 :مهارة التقطيع  -  ب

: إىل مقاطع صوتّية يف هذه املهارة يكون املقطع موضوع الدرس، مثال"تقطيع الكلمة و جتزيء يتم فيها  

ــغَ (الصوت األول  ، إذ املقطع الطويل يف)رَ /دَ /اـــغَ (غادر يتم التقطيع الصويت والتقطيع  فيها،و )2("يُلّوُن بلون خمتلف) اــ

  )::اخلّطي؛ مثل

ــ:  )بََطلٌ (يف كلمة  التقطيع الصوتي -  ــ ـَـ ــ/بــ ــ ــطَـ ــ ــ   .لٌ /ــ

 ./ٌ  ل /َ  / ط/َ  / ب: التقطيع الخّطي - 

ــاكَ : )َكاِتبٌ (يف كلمة  التقطيع الصوتي -  ــ ــ ــ ــتِ /ـ ــ ــ ــ ــ ــ/ــ ــ ــ  .ٌب ـ

ــ : الخطيالتقطيع  -  ــا/ كــ ــَـ ــ ــ ــ ــ/ــ ــ ــ   /ٌ  .ب/ِ  /تـ

  : (isolation)مهارة العزل  -  ت

ف على الوحدات الصوتية املكونة ملقطع التعرّ و  "،)املقاطع(يتم فيها التعرف على املكونات الصوتية للكلمة

ــــمُ  : يلٌ طِ تَ سْ مُ : مثل ؛)3("ما ــــسْ ـ ــــ ــ/ ـــ ــــ ــ ــتَ ـ ــ ــ ــ ــ/  ـ ــ ــ ــ ــطِ ــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ/ـ   .لٌ ـ

                                                           
  .72ملني مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت اخلطي، ص) 1(
  .73، صنفسه املرجع) 2(
  .73املرجع نفسه، ص )3(
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  .ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ص

ــــ:   تِْلَفازٌ : ومثل ــ ــ ــْل ــ ــ ــ ــ ــ ِــ ــا /ت ــ ــ ــ ــ   .زٌ /فَـ

  .ص ح ص/ص ح ح/ص ح ص 

ــــنْ : (تها العروضيةألن كتاب) زٌ (و) لٌ (يف كل من ) ص ص ح( -    .)ُزنْ (و) لُـ

  ؟يلٌ طِ تَ سْ ل يف كلمة مُ ما الصامت األوّ : مثال؛م التالميذرة يسأل املعلّ ايف هذه امله - 

  ).م(الصوت الصامت /ص)/ تعلمنيامل(يبه التالميذ جيُ  - 

  :)catégorisation(مهارة التصنيف  -  ث

آخر الكلمة، والتصنيف  عها يف الكلمة، بداية، وسط،ضتصنيف األصوات حسب مو "يتم يف هذه املهارة 

  .)1("حسب القافية

  .جديد: كلمات هلا نفس القافية للكلمةم من التالميذ إعطائه  يطلب املعلّ : مثال - 

  .اخل...، بعيد، فريد سعيد، جديد،: جييبه التالميذ - 

ب منهم حتديد موقع احلرف يف يطلُ املدروس و ) احلرف(توي على الصوت كلمات حتيف هذه املهارة   عطيهميُ و  - 

  .ةل أو الوسط أو يف اية الكلماألوّ 

  : )délétion(مهارة الحذف  -  ج

) احلرف( ]الصوت[إلدراك أمهية "يتم فيها حذف وإزالة مقطع من املقاطع الصوتية للكلمة، وذلك  - 

 إىل تغيري املعىن أو إنتاج معين"؛اداخل الكلمة لبيان معناها، فأي حذف على مستوى الكلمة يؤدي إم  )2("الفونيم

                                                           

  .73، صملني مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت اخلطي)1(
  .73، صنفسهاملرجع )2(
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: جتريد الكلمة من املعين مثلميكن أن يؤدي إىل ، و )1(")ذهب؛ هب(، )مال مجال،: (مغاير للكلمة األصلية مثل

  .)رج خرج،(

 : )blending(مهارة التركيب   -  ح

كلمة لصوتية واجلمع بينها لتكوين  إىل سلسلة من الوحدات ا االستماع"هي ؛ و مجسمى أيضا مبهارة الدّ تُ و 

تركيب  "، أو)2("عَ مسَِ : ؟ املتعلم/فتحة/،/ع/،/كسرة/،/م/،/فتحة/،/س/ما الكلمة اليت تتكون من : األستاذ: مثل

  :اطع الصوتية التالية إىل الكلماتتركيب املق:مثل ؛)3("كلمة أو كلمات بناءا على مقاطع صوتية مرتبة أو غري مرتبة

ــِق -  ــ/  ــ ــٌة / َط ـ ــ ــقِ = ـ   .ةٌ ـــط ــ

ــ لَ -  ــ/ا / وِ / ــ ــ/ طــ ــاوِلَ ـــطَ = ٌة ــ  .ٌة ــ

ــُم -  ــ/ ــ ــَعــ ــ/  ــ ـِـلــ ــ/ـ ــمُ =  مٌ ــ ــعَ ـ ــلِـ   .مٌ ــ

ــُك/ سٌ  -  ــ/ ا /  ــ ــرَ كُ = ر ــ   .اسٌ ــ

 : مهارة اإلضافة  -  خ

التلميذ يستطيع تشكيل كلمة جديدة من كلمة أصلية ]حبيث جتعل[زيادة حرف أو مقطع صويت،"يتم فيها 

 .،كمال،رمال)4("ماء،مساء،مال،مجال:مثل

 :التعويض أو االستبدال مهارة  -  د

مجال، رمال، :جديدة، مثل صويت بآخر داخل الكلمة لتكوين كلماتاستبدال مقطع "م فيها تعويض أو يتّ 

 .)5("...جبال، حبال، مال، جال، خال

  
                                                           

  .73، صملني مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت اخلطي)1(
  .15اللغة العربية مكون القراءة دليل األستاذة واألستاذ للسنة أوىل من التعليم االبتدائي، ص) 2(
  .75مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي الصويت، ص ملني )3(
 .74املرجع نفسه، ص) 4(
  .74، صنفسه املرجع) 5(



تعليم اللغة العربية بالمنهج الصوتي الخطي في السنة أولى ابتدائي:            الفصل الثاني  

 

114 

  :م يف تطبيق مهارات الوعي الصويتيّوضح األخطاء اليت يقع فيها املتعلّ  :)18(والجدول رقم  - 

  %النسبة  التكرار  المهارات

  %11,11  05  متييز األصوات

  %11,11  05  تقطيع الكلمات إىل مقاطع

  %08,89  04  العزل

  %04,44  02  الّتصنيف

  %11,11  05  حذف حرف أو مقطع

  %13,34  06  تركيب احلروف أو املقاطع

  %20  09  إضافة حرف أو مقطع

  %13,34  06  إبدال حرف بآخر

  %06,66  03  الكل

  %00  00  ال يقع

  %100  45  المجموع

خطاء أثناء تطبيق مهارات الوعي األعّلمني يقعون يف ت أن املبّني تاجلدول يمن خالل النتائج املّوضحة يف 

صعوبة إجياد  ؛ وذلك من خالل%20الصويت لكن بنسب متفاوتة،فتّم تسجيل أعلى نسبة يف مهارة اإلضافة 

كذلك اإلضافة ضعف ملكتهم اللغويّة الصوتّية و  األمر إىلهذا يرجع  أو مقطع وإضافته، رّمبايف اإلتيان حبرف 

اإلبدال املرتبة الثانّية بنسبة وع يف اخلطأ يف مهاريت الرتكيب و تتطّلب عندهم وقت من أجل الرتكيز، واحتل الوق

وإجياد صعوبة يف  التعويضمهارة اإلبدال و  ضع املتعّلم حروف عشوائّية يفوذلك من خالل و ؛13,34%

 %11,11احلذف كّل واحدة على ِحدة يف مهارات التمييز والتقطيع و ، و روف بعضها إىل بعضتركيب احل

يع ـــــاصة يف تقطــــخ، بعدم استيعاب التقطيع الصويت داخل الذهن وعد عدد املقاطع والتمييز بينها ؛وذلك
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؛ وذلك %04,44التصنيف ، و %08,89، ويف مهارة العزل بنسبة احلرف املشّدد واحلرف املمدود والسكون

من خالل اخللط بني احلروف يف أول الكلمة ويف الوسط ويف األخري، خاصة احلروف اليت ال متد يََدْيها 

، ويف وسط الكلمة )ُدبٌ : (مثل وحده بل يكون فحرف الدال يف بداية الكلمة ال يلتصق مع احلرف،)د،ر:(مثل

  .)بدر: (مثل) ميد يده للحرف الذي قبله( يلتصق باحلرف الذي قبله فقط دون أن يلتصق بالذي بعده 

  :ومن أجل إيصال هذه املهارة للمتعلمني يلجأ بعض املعّلمني إىل إعطاء هذه احلروف صفة مثل 

 -  ْوها باحلروف يْ دَ يَ  احلروف اليت متدــــ(حرف الالم، يف قَــَلٌم : مثل الكريمةها يف وسط الكلمة مس ــَلــ ــ ، حرف امليم )ـ

ــٌر  ــمــ ــــ(يف َق ــَمـ   ).ـ

حبيث شبهوها باحلمار  الرافسةأو احلروف  البخيلةها أطلقوا عليها اسم احلروف يْ واحلروف اليت ال متد يدَ   - 

ــد(حرف الدال يف كلمة بدر، يف وسط الكلمة : مثل ،س ما قبلهالذي جير العربة اليت وراءه ويرف ــ ــ ــ فهو ) ــ

  .حرف؛ جير احلرف الذي قبله ويرفس احلرف الذي بعده

ــيعاا كلها فســـأما است ،%06,66عدم استيعاب مجيع املهارات  ني ّمت تسجيل نسبةـــيف ح ــــجــ ّل ـ

األوىل؛ وذلك من خالل طريقته يف تطبيق مهارات الوعي الصويت ، يرجع هذا األمر إىل املعّلم بالدرجة 00%

قد تكون  غري كافية، أو ال يوجد فيها إبداع من أجل تنمية وعي املتعّلمني وحتفيزهم وإيصال هلم املهارات 

تقبال رات الوعي الصويت، وبالدرجة الثانية للمتعّلم من خالل طبيعته يف اسالتواصلية املراد اكتساا بواسطة مها

  .املعلومات ودرجة استيعابه ألا ختتلف من متعّلم إىل آخر

واجبات حول ب املتكرر، وإعطاء أمثلة بسيطة و املمارسة املكثفة والتدري :جتاوز هذه األخطاء عن طريق يتم

ويئة البيئة  جديدة، اتإعادة تطبيق املهارات اليت جيد فيها املتعلم صعوبة يف كلم، و املنزلو  هذه املهارات يف القسم

 .يف جتاوز األخطاء هم و تساعدعلّ تب تركيز املناسبة ألا تلعب دورا مهما يف جذامل
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    :بعض أنشطة الوعي الصوتي ∗

  عدد املقاطع يف كل كلمة؟          أستمع مث أحيط بدائرة - 1

ــامَ ـــمَ ـــحَ    .4.  3.  2.  1=  ةٌ ـ

ــبَ  ــيْ ــ   .4.  3.  2.  1=  تٌ ــ

    .4.  3.  2.  1=  يلٌ ــمِ ـــجَ 

 ّوتٍ صَ ه مع مُ اعِ مسََ  دَ نْ عِ  زُ وأقف)احلركة القصرية(قصري تٍ و صَ مع مُ  )س(أقف عند مساع الصوت الصامت- 2

  :)مد احلركة الطويلة،(طويل 

  ابٌ جَ ــنْ ــٌة                         سِ ـــالَ سَ غَ 

  اءُ سَ ــنْ ــخَ                         سٌ رَ ـــجَ 

  سٌ وْ ــــقَ      ي                   امِ ـــسَ 

ت طويل     مع مصو ) ف(اليت تتضمن الصوت الصامت  جبانب الكلمة) ×(أرسم عالمة  مثّ  أستمعُ - 3

 ):حركة طويلة(

 (   ) فارس                             (   )ورٌ ــفُ ـــنْ ـــسَ 

 (   ) فرس                                 (   )فستان

 (   ) فتاة                                 (   )فيل

 كيف تساهم مهارات الوعي الصوتي في بناء الوعي اللغوي لدى المتعلم؟ .8

تساهم بشكل كبري يف حيث  ا أمهية كبرية يف بناء الوعي اللغوي لدى املتعّلم،هلمهارات الوعي الصويت 

  : ذلك من خاللبناءه؛ و 
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، وذلك باكتشاف كلمات جديدة ومعاين جديدة لديه ثراء امللكة اللغويةإ تساهم يفرصيد لغوي و لاكتسابه  - 

  .نوتثبيتها يف الذه

ــي-  ــ ــيادرًا على توظــــصبح قـ ــيــف الّلغة بشكل سلـ ــت واءــــس م،ــ ــيوظــ ــبيا، وفهم معفا شفويا أو كتاــ اين الكلمات ـ

نة حدود الكلمة داخل اجلملة، وكذلك معرفة املقاطع املكوّ ومعرفة و  وذلك بإنشاء مجل مفيدة ذات معىن،؛لـــواجلم

 .للكلمة

ــوالتبالدرجة األوىل، الّتخلص من األخطاء اإلمالئية على ساعدهتُ  -  ــ ــالع الكلماتمييز بني ـ ــربيـ ــ ــة والكلـ مات ــ

 .نوات القادمةللس  ستقبالً ه مُ ويئُ لة، ـيــــالدخ

 .صوصد للنتساهم يف الفهم اجليّ - 

ه خمارجها بإعطاء لكل مقطع حقّ  ف منو طق احلر طق ونُ تعّلمه السالسة يف النّ و ، غة العربيةصوات اللّ نمي وعيه بأتُ - 

حتكاك بأصوات وذلك باال التأتأة،:وتعاجل الكثري من مشاكل اللسان مثل أين، مه الفصاحة والتتعلّ ، و ومستحقه

  .فصيحة بطريقة اللغة العربية اليت ينطقها املعّلم

بالشكل الذي ) حرف(ة للحروف، حبيث يصبح عارفا لرسم كل صوتي وعيه بأشكال اللغة العربية املشكل مِ ن تُـ - 

  .يوافقه، وحتسني خطه الكتايب مبعرفة مقاييس اخلط لكل حرف وذلك بالتدريب على اخلط

بنماء وعيه الصويت اجلّيد يف وذلك  ل عليه فهم الّدروس، و جتنب األخطاء النحوية والصرفية،ه سَ تُ  - 

؛ وهي األصــــوات الــــــطويلــــــــة دودةــــاملم، و رةــــوات القصيـــــوهي األص ؛ورـــــوم، املكســــــوح، املضمـــــــاملفت: األصوات

  ).الشّدة(، واألصوات املدموجة)الصامتة(األصوات الساكنةو 

من خالل استخدام تفكريه من أجل البحث عن كلمات جديدة تساهم يف حتفيز الذكاء لدى املتعّلم، - 

  .حتتوي على احلرف املدروس

م بشكل كبري يف اكتساب املتعّلم ملهارات التواصل الّلغوي مهارات الوعي الصويت ُتساهِ  نستنتج أنّ  ومنه

  : وهي ؛األربعة
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د املقطع ــورص مهارة التمييز تدريب على االستماع من خاللــالوذلك؛ بّدرجة األوىل ـــبال :االستماع-1

واالحتكاك باألصوات املسموعة  الوعي بالكلمات املتشاة يف اإليقاع باستغالل حاسة الّسمعوالقافية، و 

  .وإعادة نطقها كما مسُِعت

2- ا وكيفية النطق الصحيح السليموذلك؛ ببالدرجة الثانية  :حدثالتهلا  التدريب على خمارج احلروف وصفا

 شاكل الّنطقص من مـــــالتخلّ ، مـــــــا يؤدي إىل طالقة الّلسان و ليهااالستماع إحماكاة األصوات بعد من خالل 

 تكوين كلمات جديدةب ؛ وذلكمهارة اإلضافة واالستبدال :ذه املهارة بواسطةهليّتم اكتساب املتعلم و 

التعبري (واستعماهلا يف اإلنتاج الشفوي  ،يف الذهن االحتفاظ بأصوات الّلغة داخل امللكة الّلغويةتسجيل و الو 

  ).الشفوي

 ، وذلك)القراءة املقطعية( ذه املهارة بواسطة مهارة التقطيعحبيث يتم اكتساب ه ؛ بالدرجة الثالثة :القراءة - 3

  .قراءة صحيحةقراءا تلك املقاطع الصوتية وتركيبها و  الكلمات إىل مقاطع وتـَْهِجئةبتقطيع الّنص إىل كلمات و 

قاطع الصوتية وكتابتها إىل كلمات وتركيب وذلك برتكيب امل ؛مهارة الرتكيببواسطة ويّتم اكتساا  :الكتابة - 4

إنتاج  ى الرسم الصحيح للحرف مبقاييسه، والقدرة علىالتدريب عل لمات إىل مجل و اجلمل إىل نصوص، معالك

  .تعبري كتايب خايل من األخطاء اإلمالئية

كيف يكون رد فعل المتعّلمين أثناء حصة تدريس الّلغة العربية بطريقة الوعي ):19(الجدول رقم .9

 الصوتي؟

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

 %00  00  مستقبل فقط

  %100  28  مستقبل ونشط

  %100  28  المجموع
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نشط الصويت تكون مستقبل و ريقة الوعي يّبني اجلدول أّن رد فعل املتعّلمني أثناء تدريس الّلغة العربية بط

؛ هذه النسبتان تّوضح مدى تفاعل املتعلمني % 00يف حني نسبة االستقبال فقط سجلت، %100بنسبة

ألن حصة الّلغة العربية مبهارات الوعي الصويت جعلت املتعّلمني ينتظروا بفارغ اخلطي، - مع املنهج الصويت

بيق املهارات، فيها يتلّقى الطفل التعليم عن طريق الّلعب ملا فيها من نشاط وحيوية و لعب أثناء تطالصرب 

والطفل الصغري يف السنة األوىل بطبيعته ال يزال حمبا لّلعب وحبه هذا جيعله حمبا لّلغة العربية، حبيث هذه الطريقة 

مع على املنافسة  هحتفيز ويزيد  واالكــــتساباالجــــتهاد يف التعلــــم ه و ــــيف نفسيت شاطـــــوالناس ـــــث احلمــــتبع

 .   فهو يتعّلم و يلعب يف نفس الوقتيف زيادة طاقة ووعي املتعّلم من خالل استعماله حلواسه وتساهم زمالئه، 

 كيف تجد عالمات المتعّلمين في امتحان الّلغة العربية؟):20(مالجدول رق .10

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  %21,43  06  ممتازة

  %53,57  15  جّيدة

  %25  07  متوسطة

  %00  00  ضعيفة

  %100  28  المجموع

المات املتعلمني ترتاوح مابني ممتازة وجّيدة ــــأّن عأعـــــاله دول ــــــّوضحة يف اجلـــــدراسة املــــشفت الــــك

 %25املتوسطة وتليها العالمات ، % 53,57احتّلت العالمات اجلّيدة أعلى نسبة  حبيث ومتوسطة،

أما العالمات الضعيفة فانعدمت، وترجع هذه العالمات النعكاس التدريس  ،%21,43والعالمات املمتازة 

حبيث يساهم يف اكتسام اللغة العربية بطريقة سليمة صحيحة  بالوعي الصويت باإلجياب على املتعّلمني 

االمتحان و الّتحصل على نتائج جّيدة، وحىت بقواعدها العلمية ما يؤدي إىل تفادي الوقوع يف األخطاء يف 
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لى عالمات جّيدة وذلك باملمارسة والتدريب على طة ميكن اخلروج م إىل الّتحصل عذوي العالمات املتوس

التطبيق يف املهارات وإملام املعّلمني طي صوتيا وكتابيا، فعلى الّرغم من نقص اخل- خمتلف أنشطة الوعي الصويت

نه سجل مستوى جّيد من حيث عالمات املتعّلمني وحتسنهم يف الكثري من مهارات التواصل جبميع معارفه إال أ

  .الّلغوي

  تحليل البيانات حول الصعوبات والعوائق : رابعا 

 الخطي؟-هل تتوفر الوسائل الالزمة لتطبيق المنهج الصوتي):21(الجدول رقم .1

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  %17,86  05  نعم

  %82,14  23  ال

  %100  28  المجموع

اخلطي هي - تقول الّدراسة من خالل اجلدول أّن نسبة عدم تّوفر الوسائل الالزمة لتطبيق املنهج الصويت

 اشو، تلفاز، أشرطة فيديو، حواسيبداث(د ذه النسبة الوسائل السمعية البصرية ـ، ويقص %82,14األعلى 

تعماهلا بشكل دائم يف التعليم تتوفر عليها لعدم اس فأغلب املدارس ال...) ألصواتوأجهزة لتسجيل ا

 إثراء احلصة لكن الوقت تلعب دورا مهما يف،و ، فهي تستخدم أحيانا من أجل تثمني العمل واإلبداعاالبتدائي

سجلت الزمة لتطبيقه ـل الــــوسائــــــوفر الـــــة تـــسبا نـــــأم، واحلصص حمدودة وهلذا ليست ضرورية كثريا غري كاف

أشكال، أجسام، بطاقات مكتوبة (سيطة اليت ميكن للمعّلم توفريهاتتمثل يف الوسائل الفردية الب؛ 17,86%

 السنة أوىل ال يتطلب وسائل غالية؛ إذ ميكن تطبيقهفتعليم الّلغة العربية بالوعي الصويت اخلطي ...)وملّونة

كصنع بطاقات بالورق املقّوى أو املعّلم لتوفريها،   ا منبطريقة ناجحة بواسطة وسائل بسيطة تتطلب اجتهاد

صنع أشكال وأجسام للفت انتباه املتعّلم  ،  كذلك بإمكانهكارتون حتتوي على حروف وكلمات أو شرائهاال
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عن طريق  وكذلك بالورق  ، فالتقطيع ميكن تطبيقه على السبورة واللوحةأثناء تطبيق مهارات الوعي الصويت

تشبيه ذلك ، و أو وضعها داخل جسم ما وإخراجها ُجمزأة األوراق وتقطيعها باملقصكتابة الكلمات على 

التصنيف بواسطة البطاقات املصنوعة والتشويش و ، اجلهاز بدماغ الطفل الذي يفكك الكلمة إىل أصوات

اصة بكل املدرسة ال تستطيع توفري هذه الوسائل سنويا وجلميع املعّلمني ألا تُعترب فردية خ، ألن باألوراق

  .معّلم

-المعّلم في تعليم اللغة العربية بالمنهج الصوتي تواجهوالصعوبات التي ما هي العوائق  .2

 الخطي؟

 ج من املناهج الّتعليمية عوائق و منه لكل من أجل تطبيقه على أكمل وجه مصعوبات تقف يف وجه املعل 

معّلم الّلغة الذي وجد  اخلطي-من بني هذه املناهج جند املنهج الصويت ،متوافقة مع تعليماته بطريقة صحيحة

  :والصعوبات جند العوائق هذه من بني ،من العوائق والصعوبات يف تطبيقه الكثري العربية للسنة األوىل

ونقص الرصيد  ،غياب تكوين متخّصص للمعّلم يف املنهج، ما أدى إىل عدم متكنه فيه من مجيع اجلوانب - 

يف الكثري من األخطاء أثناء تطبيقه خاصة ذوي  عوقو الحول طريقة تقدميه؛ ما أدى إىل  لديه املعلومايت

مل يستوعبوا بعض  ذوي التخصصات العلمية أغلب املعّلمني واملعّلمات ، ألنّ التخصصات اجلامعية العلمية

وأا مصطلحات جديدة مل يسبق هلم معرفتها،وهذا راجع إىل عدم اإلملام مبستويات الوعي الصويت  مصطلحاته

  .للمعّلم ولة عن تقدمي التكوين اخلاصئُ املخّتصة املس نقص اإلطاراتو 

هذا الوقت و ) د45(، حبيث ّمت ختصيص مدةلتطبيق مجيع مهارات الوعي الصويت اعي غري كافجم السّ احل - 

  .ا خطوات تتطلب وقت أكرب لتطبيقهاغري كاٍف لعمل مجيع اخلطوات أليعّد ضيق و 

وجود عدد كبري من التالميذ يعيق عملية تقدمي الدرس من طرف املعّلم، ما يؤدي  االكتظاظ داخل القسم؛ - 

  .إىل وجود فوارق فردية بينهم، وهذا األمر ُيصّعب على املعّلم املوازنة بني مجيع املتعّلمني
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ما أدى إىل وجود صعوبة يف تدريبهم على  الّلغة العامّية والّلغة العربية؛ازدواجية الّلغة لدى املتعّلمني بني  - 

حبيث ال يستطيع املعّلم تدريبهم على النطق واملمارسة لتحسني  ،خاصة ذوي صعوبات النطقالّنطق الصحيح 

  .نطقهم ألّن الوقت املخّصص غري كايف وعدد املتعّلمني كبري

ألّن املعلومات الواردة نظرية فقط وأغلب  ؛للمنهج يقتدي به املعّلمميداين  م وجود جانب تطبيقيدَ عَ  - 

وكذلك عدم تّوفر  )هذا يعيق عملية تقدمي الدرس بالوعي الصويت(املعّلمني ال تتوافق ختّصصام مع املنهج

أنشطة كتابية للتطبيق فاملعّلم عندما ينتهي من التطبيق الشفوي ينتقل إىل إعطاء أنشطة وواجبات حلّلها من 

وعي ـــــاصة بالـــــطة خـــــع أنشـــــيسعى هو إىل البحث ووضشطة التطبيقية و ــــــاألن ال جيدـــــــف ،ذــــــرف التالميـــــط

  .عدم توافق كتاب الّلغة العربية باملنهج الصويت اخلطيمع خاصة ، الصويت

م بالدرجة سائل الالزمة لتنشيط احلصة وإيصال الوعي للمتعّلم، حبيث تعتمد املدرسة على املعلّ الو  نُقص - 

  .وشرائها األوىل على توفريها

الصوتي  العربّية بطريقة الوعيما هي الصعوبات التي يواجهها المتعّلم في تلّقيه الّلغة  .3

  ّطي؟الخ

  :باملنهج الصويت اخلّطي، تتمثل يفالصعوبات اليت يواجهها املتعّلم يف تعّلم الّلغة العربّية 

اضطراب يف الكالم، يتميز "وهي؛ ظة ظاهرة التأتأة لدى بعض املتعّلمنيحبيث مت مالح :صعوبة النطق -

أو بتوقف أعضاء النطق الذي يصاحبه جهد عضلي بال ) املستمرة التأتأة(بتكرار يف األصوات اللغوية

وغالبا ما تكون أسباب التأتأة نفسية، وعالجها يكون باملزاوجة بني التقنيات اللغوية ) التأتأة املتقطعة(جدوى

نطق ة يف إخراج احلروف من خمارجها، كذلك ّمت تسجيل صعوبة يف وجود صعوب ، وهذا سبب)1("والنفسية

 )ضفدع؛ ضفضع(كلمة :  الكالم مثليؤّدي إىل وجود صعوبة يفلدى بعض املتعّلمني، ما الكلمات  ضـــبع

                                                           

  .17فريدة شنان ومصطفى هجرسي، املعجم الرتبوي، ص)1(
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ونطق القاف بالكاف يف  ،)هدا؛ هذا( يف) ذ(بـــــ ) د(وحرف) عّسالةغّسالة؛(يف ) ع(حبرف) غ(نطق حرف

،وذلك بقيام من املخارج التدريب على النطق الصحيح، يتم جتاوز هذه الصعوبة باملمارسة و )احلقيقة، احلكيكة(

خروج احلرف يف اجلهاز النطقي لديه،وأمره بإعادة نطق احلرف  ملس منطقةاملعّلم بتدريب املتعّلمعلى النطق مع 

ألّن  ؛قادراً على النطق السليم للحروف املتعّلم التعّود يصبحب و  ً ،تكراره إىل أن يستطيع نطقه نطقاً صحيحاو 

الطفل بطبيعته ذكي يستطيع تذكر عمل املعّلم معه أثناء ملس خمرج احلرف وهكذا ميكنه أّن يتجاوز هذه 

 .الصعوبة

يئة اجلو  أحيانًا يكون املتعّلمون يف درجة عالّية من الرتكيز و االنتباه بسبب :االستماع الجّيدالتركيز و  -

ّلت الرتكيز وضعف االنتباه بسبب انشغاله بأمور خارج القسم جيل قِ املناسب و البيئة املناسبة، وأحياناً يتم تس

 .كثرياً أو التكلم مع الزميل أو امليل إىل اللعب  

املرسخة يف ذهنه احلروف ؛ فكّل متعّلم و آخر تلف من متعّلم إىلهذه الصعوبة خت:عدم استيعاب الحروف -

 :بــــــــ استيعاب الكلمات اليت تبدأ صعوبة يفبني احلروف املتشاة، وإجياد أحيانًا حيصل له اخللط و 

وهذا ، وكذلك صعوبة يف استيعاب بعض املصطلحات، والربط بني الصوت والصورة )استقبل( :مثل)إست(

 م تدريسه حرفني يف األسبوع و ملارس حبيث يتلكثرة خطوات التطبيق ونقص يف احلجم الساعي للدّ  ؛راجع

 .ينسى احلروف اليت قبلهاإىل حروف أخرى املتعّلم ينتقل 

وعدم توفر كرّاس ،عدم املراجعةبسبب عدم حفظ احلروف، و : وجود صعوبة في تركيب المقاطع الصوتّية - 

أنشطة خاص بالوعي الصويت يوّجه للمتعّلم من أجل حّلها يف الواجبات، إذ البّد من املعّلم من التوثيق 

عدم  يؤّديو ، ...)ويت، التمييز، الرتكيب،التقطيع الص(وبطاقات يف اية كل أسبوع  ،بواسطة أنشطة خاّصة

 . باملتعّلم إىل عدم قدرته على قراءة النصوص الغري مشكلة باحلركات توفر هذه األشياء

البّد من حماولة  إذاملتعلم بطريقة الوعي الصويت؛ هذه الصعوبات تشكل عائق يقف يف وجه جناح 

  .العمل على حتسني املستوى التعليمي لّلغة العربّية دف اخلروج مبتعّلمني متمّكنني فيهاها و التخّلص من
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الحلول المقترحة للتخّلص من ت حول أهداف المنهج، إيجابياته و تحليل البيانا: خامسا

   .الصعوبات

  :إيجابيات المنهج .1

يف املدرسة اجلزائرية، إال  اخلّطي-الصويتاملنهج  على الرغم من العوائق والصعوبات اليت واجهت تطبيق

  : تتمثل يفانعكست على التعليم واملتعلمني؛ و إجيابيات كثرية  أنّه ّمت تسجيل 

انتباه وتركيز املتعّلمني  طريقة تطبيقه تشد ، و احلماس يف القسمتنشيط حصة الّلغة العربّية وبعث احليويّة و  - 

ى امللل يف بينهم، ألنّه جاء على شكل لعبة بواسطتها يتم القضاء علبث روح املشاركة و التنافس وتعمل على 

 .املتعة أثناء الدراسةو ،العملّية التعّلمية 

يف خمتلف مواقع احلرف يف الكلمة ، و مع حركاانُطقها نُطقًا صحيًحا تساب املتعّلم احلروف مبخارجها و اك - 

 .و اكتسابه كلمات جديدة

إحداث االنسجام بني و  ،لربط بني مقاطع الّلغة الواحدةاو  األصوات املنطوقةو ذن حتقيق األُلفة بني األُ  - 

 .املنطوق وسامعه عرب التحكم يف خمارج احلروف

 .يساعد املتعّلم يف فهم الّلغة العربّية بطريقة صحيحة - 

 .يساهم يف تنمّية الرصيد الّلغوي لدى املتعّلم  - 

 .تفادي األخطاء اإلمالئّيةاً و يّ خطيساعد املتعّلم على الرسم الصحيح لّلغة  - 

  :أهداف منهج الصوتي الخطي  .2

داٌف  من مناهج تعليم الّلغة العربّية أهداف يسعى لتحقيقها، و املنهج الصويت اخلّطي له أهلكّل منهج 

 من بني األهداف اليت حتققت من خالل تطبيقه يف السنة األوىل من التعليمكثرية يسعى للوصوِل إليها و 

  :االبتدائي جند
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دى الكتابّية لة و ذلك من خالل التقليل من األخطاء اإلمالئيّ العمل على املدى البعيد؛ و : الهدف األّول - 

تعّلم، فالتعليم امل صعوبات القراءة اليت تواجه أغلب القضاء علىو غويّة الشائعة، املتعّلمني وتصحيح األخطاء اللّ 

للسنوات الالحقة، ألّن الطفل ملا يكرب تكون طاقته  حضريللتّ  امتهيد اخلّطي للسنة األوىل يعدّ - باملنهج الصويت

َدَخَل، َداِخٌل، َمَدَخٌل، : مثل ؛الكلماتمن خالل التالعب ب ،األصوات توّعى جّيدًا يفووعيه قد منا و 

دما يكرب جيد لكن عن ،أوزان صرفّيةوىل ال يعلم أّن هذا جناس و ، فالطفل يف السنة األَمْدُخوٌل، َدِخيٌل، ُمَداَخَلةٌ 

وعَيُه ذلك بتوظيف اخل،يكون ...صرف، واشتقاقحنو، : من التعّرف على قواعد الّلغة العربّيةسهولة يف التعّلم و 

مهارات الوعي الصويت ختلق له معرفة التشكيل  اـــأيضمل، و ـــيب اجلـــلرتك اتــــوات واحلركـــويت واألصـــالص

  .خلا...آنحفظ القر و الكتايب، القراءة، 

 )تماع، القراءة، الكتابة، التحدثاالس(: اكتساب املتعّلم مهارات التواصل الّلغوي األربعة: الهدف الثاني - 

  .مهارات الوعي الصويت الثمانيةتطبيق حيث يتم اكتساا عن طريق 

املتعّلم للغة واألفراد  إْذ البّد من جعل الطفل ؛ثقافة، فهي لغة علم و علمنة الّلغة العربّية:  الهدف الثالث - 

  .ليل، وأّا من أرقى الّلغاتع من إدراك أمهيتها بني اللغات وأّا لغة علمية قابلة للدراسة والتحاتمو 

 :الحلول المقترحة لنجاح وتطوير المنهجبعض   .3

شى مع تغيري املنهاج مبحتوياته وذلك حبذف الّتعليمات الغري هادفة والتخفيف من الربامج؛ وجعله يتما - 

؛ إذ البد أن يراعي املنهج ألن التطبيق الكتاب املدرسي للسنة أوىلمن خالل تغيري اخلطي - املنهج الصويت

 .يبقى جمرد اجتهادات لبعض األساتذة

التكوين الالزم والضروري لألساتذة من أهل االختصاص مع تكثيف التكوين عاهد لتقدمي ــــفتح امل - 

 .األستاذ هو املكّلف بتطبيق املنهج لألساتذة،ألن

معرض للغة : التشجيع على اجناز معارض للوسائل التعليمية وبث املنافسة لتسهيل العمل الرتبوي، مثاال - 

 .العربية من حيث الوسائل اليت حيتاجها املعّلم يف تطبيق الوعي الصويت اخلطي
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 .والتطبيقية للمنهج توفري دليل منهج لألستاذ حيتوي على مجيع اجلوانب النظرية - 

ختصيص احلجم الساعي الكايف لتطبيق املهارات أو تقليص عدد املتعّلمني داخل القسم، لكي يستطيع  - 

 .املعّلم السيطرة على املتعلمني وتدريسهم بطريقة صحيحة؛ حبيث تتاح له فرصة التعامل معهم مجيعا

الوعي بأصوات اللغة العربية الفصيحة  ختصيص حصص خاصة بتعليم القرآن الكرمي؛ ألنه يساهم يف تنمية - 

 .بشكل كبري

التدريب املستمر على مساع اللغة العربية الفصحى، والقراءة بصوت مرتفع والتعبري باللغة العربية يف احلياة  - 

 .اليومية

 .إدراجه كمادة مستقلة لتعليم اللغة العربية، مع جتهيز البيئة املالئمة - 

 .م ا أثناء تقدمي املهاراتيدعتتوفري بعض الوسائل التعليمية وال - 

توفري الوقت الكايف للتدريب على اخلط ملا يلعبه من دور يف ترسيخ اللغة العربية بطريقة املنهج الصويت  - 

 . اخلطي

 .أقسام خاصة بتدريس اللغة العربية: تكييف األقسام الدراسية على حسب املادة التعليمية؛ مثل - 

مراقبة تطّور منّو الوعي الصويت لدى املتعّلم من خالل وضع بطاقة تقييمية يسّجل فيها املعّلم مدى حتسن  - 

 .وتراجع املتعّلم
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  :خاتمة

العملية التعليمية التعلمّية يف ميدان اللغة يف أصل القصد منها إىل بيان منهج من مناهج الدراسة سعت 

من خالل بعض التعريفات يف احلقل  ،تنظري اجلوانب املعرفية املتعّلقة باللغةفانطلقت من  ،وجماالا املتنّوعة

فهو ينحو منحى  ،اليت تلعب دورا كبريا يف حتقيق فهم موضوع املنهج وارتباطه الوثيق بالعلم اللساين اللساين

ربية يف خمتلف األحوال ـــمال اللغة العــادرا على استعـــلم قـــعل املتعـــك جبــربية وذلــــغة العـــيف تدريس الل اوظيفي

طابية لشىت األغراض، وتدريس اللغة بطريقة مسعية شفوية؛ اعتمدت على حبوث ونظريات علمية يف اخل

خلص البحث  ، وقداللسانيات واالستفادة مما حققه علم النفس وعلم الرتبية من نتائج فّعالة يف اكتساب اللغة

  :إىل

ترتبط بالتفكري املنطقي لدى اإلنسان اللغة وسيلة للتعبري عن األفكار واملشاعر واألحاسيس واملعتقدات، - 

وتتعداه إىل نفسيته وانفعاالته، يتم هذا التعبري عن طريق جمموعة من األصوات يصدرها اإلنسان تتألف فيما 

، بينما الكالم هو أصوات بينها لتأدية وظائف معينة حتقق عملية التواصل بني األفراد فهي ظاهرة اجتماعية

مل معىن يف ذاا لتحقيق الفهم واإلدراك وهو ظاهرة فردية، تصدر هذه األصوات من نتج مجال مفيدة تامة حتتُ 

غوية اليت ـــلكة اللـــجهاز النطق لدى اإلنسان، وقد فرق الدرس اللساين احلديث بينهما إذ تعّد اللغة القدرة أو امل

كة وإخراجها إىل الوجود، وعلى الرغم من ــلك امللــال تـــالم هو استعمـــما الكـــذهن بينـــل الـــرد داخــلكها الفـــميت

وجود فرق بينهما إال أما تربطهما عالقة وطيدة عالقة تكاملية واليت تتمثل يف أن اللغة حتقق الفهم الذي 

  .، والكالم يثّبت أركان وقواعد اللغةإيصالهيسعى الكالم إىل 

تتكون من دال ومدلول ومرجع، فالدال ميثل الشيء  اللغة نظام من العالمات اللغوية والعالمة اللغوية - 

احملسوس وهو الصوت املسموع واملدلول هو الشيء املعنوي الذي يقع فهمه داخل الذهن تربطهما عالقة 

  .اعتباطية غري مربرة، واملرجع هو الشيء اخلارجي الذي ميثل العالمة اللغوية
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الرغم من اختالف اللهجات إال أم مجيعا يشرتكون يف  هي لغة مجيع الشعوب العربية فعلىاللغة العربية  - 

، فهي أصوات تعتمد على النظام )اللغة العربية الفصحى(قرآن الكرمي ـــة الـــغــدة وهي لـــــغة مشرتكة واحــــل

ي از النطق لدى اإلنسان خيرج منه، وصفة يّتصف ا متّيزه عن باقـــل صوت منها خمرج يف جهــاأللفبائي، لك

األصوات، فقد عمد العرب يف القدمي على تدريس القرآن مبخارج احلروف وصفاا للحفاظ على النطق 

  .والفصاحة للغة العربيةالصحيح 

تُبىن الكلمات، جيمع بني الصوت الذي يعتمد على خمرج حمقق  هو هيئة للصوت بهيف اللغة العربية احلرف - 

أو مقدر وبني الرمز الذي هو عالمة كتابية، بينما الصوت هو مادة يدركها حسن السمع، والصوت اللغوي 

) اجلهاز النطقي(األول مصدر اإلرسال : يعتمد على مركزان مهمان إذا انعدم أحدمها فال وجود للصوت

والصفة منه يف جهاز النطق ، يتحدد معناه بواسطة املخرج الذي خيرج )اجلهاز السمعي(ستقبالوالثاين مركز اال

وات اللغوية األخرى اليت تشكل كلمات ذات معىن ــــاله باألصــــمن وظيفته يف اتصــــاليت متّيزها األذن، وتك

أو جتردها من   املعىنتغّري من أصوات الكلمة قد يؤدي إىل  يف صوت أو حذف ووظيفة، فإذا حدث تغّري 

املعىن، والفرق بني احلرف والصوت يكمن يف أن احلرف يُدرك بالذهن عن طريق فهم املعىن الذي يؤديه يف 

اللغة فهو وحدة من الوحدات املنظمة للغة وجزء من حتليلها، والصوت حقيقة حمسوسة ينتج عن طريق النطق 

تربطهما عالقة اعتباطية غري مربرة فلكل صوت صورة ذهنية ويدرك حباسة السمع وهو جزء من حتليل الكالم، 

   .متثله وهو احلرف

مت املخارج إىل سبعة عشرة خمرجا سّ حلروف اللغة العربية خمارج وصفات متّيزها عن باقي اللغات، قُ  - 

  .ضد هلا والصفات قّسمت إىل صفات هلا ضد وصفات ال
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الوعي ارتباطا وثيقا حبواس اإلنسان من أجل حتقيق الفهم واإلدراك السليم واليقظة، إذ جنده ينحو  يرتبط - 

 وعيه لألشياء وفهمه وهذا راجع لطبيعة الفرديف كل فرد خيتلف عن اآلخر حيث   منحيني نفسي واجتماعي

  .النفسية وقدراته العقلية وحالته االجتماعية

الفونتيكا الذي يدرس الصوت : منهجني خمتلفني ولكنهما متكامالن مهامصطلح الصويت يُدرس من خالل  - 

اللغوي كوحدة مستقلة خارج السياق دون النظر إىل الوظيفة اليت يؤديها، والفونولوجيا الذي يدرس الصوت 

  .داخل السياق الذي ينتمي إليه من حيث وظيفته ومعناه

اللغة كانت منطوقة مسموعة عبارة عن أصوات ألن ، فمصطلح اخلطي جاء نسبة إىل اخلط والكتابة اخلطية - 

الصوت أسبق يف الوجود وبفضل الكتابة واخلط أصبحت مرئية تُرى بالعني، ومثلما يستطيع اإلنسان التواصل 

   .مع أفراد جمتمعه باألصوات أصبح بإمكانه التواصل كتابًة عن طريق اخلط

ومبا أن موضوع البحث يتمحور حول الوعي الصويت باللغة الوعي الصويت هو الوعي باملستوى الصويت للغة  - 

العربية، وذلك بإدراك أصواا الشفوية املنطوقة وأا متكونة من سلسلة وحدات أو قطع صوتية ميكن تقطيعها 

، فهو يركز على )صوامت ومصوتات(وتقطيع هذه املقاطع إىل وحدات أصغر إىل مقاطع صوتية وإعادة تركيبها

األذن وتدريبها على االستماع اجليد وجعله يكتسب مهاريت  ات اللغة لدى املتعلم بتحفيزخ أصو تعليم وترسي

حبيث جيعله قادرا على إنتاج  عن طريق معرفة خمارج احلروف ونطقها نطقا صحيحا فصيحا التحدثاالستماع و 

املقطع (بالوحدات املقطعية ، وهذا التعليم ال يكتفياألصوات اللغوية والربط بينها لتكوين كلمات ومجل مفيدة

بل يتعداه إىل الوحدات فوق املقطعية من نرب وتنغيم ملا هلما من أمهية يف حتديد املعىن والوظيفة ) والكلمة

  .البالغية اليت تؤديها تلك األصوات

وذلك بإدراك أن اللغة عبارة عن أصوات لغوية ) الكتابة(الوعي الصويت اخلطي جيمع بني الصوت واخلط - 

، فلما يصبح املتعلم قادرا على إدراك )حاسة البصر(بواسطة العني) اخلط(رك بواسطة األذن أو بالكتابةتد
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أصوات اللغة ومتييزها صوتيا وتقطيعها بواسطة السمع ونطق حروفها نطقا صحيحا سليما بإعطاء كل حرف 

الوعي باللغة (ريا شفهياحقه ومستحقه من خمارج وصفات ويصبح قادرا على تركيب كلمات ومجل وإنتاج تعب

 ، ينتقل بعدها إىل معرفة وإدراك شكل تلك األصوات وذلك بتحويل الصوت املسموع إىل خط)صوتيا

مكتوب مع إتقان كتابته مبقاييسه وجيعل املتعلم قادرا على حتويل التعبري الشفهي إىل كتايب أو إنتاج تعابري  

  ).الوعي باللغة خطيا(كتابية مضبوطة

ي الصويت اخلطي كمنهج علمي لتعليم اللغة العربية يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية يف املدارس تبين الوع - 

  .االبتدائية للسنة األوىل

شهدت املدارس اجلزائرية ميشا كبريا من طرف الوزارة وذلك بعدم توفري اإلمكانيات الالزمة من أجل  - 

املتخصص يف املنهج بالنسبة للمعلمني، عدم وجود تطبيق املنهج على أكمل وجه من بينها نقص التكوين 

دليل تربوي شامل جيمع مابني التنظري والتطبيق خاص بالوعي الصويت اخلطي، عدم تغيري الكتاب املدرسي 

م، عدم توفر كراس 2018م وتطبيق املنهج جاء يف 2008واإلبقاء على الكتاب التقليدي الذي طبع سنة 

 طي، ما أدى إىل عدم تطبيق املنهج على أكمل وجه من طرف املعلمنيأنشطة خاص بالوعي الصويت اخل

لمني يطبقونه من ، وأغلب املعوذلك باستعمال بعض مصطلحاته فقط وتطبيق بعض مهاراته وليست كلها

اجتهادهم الشخصي، وعلى الرغم من العوائق اليت واجهت تطبيقه إال أنه انعكس باإلجياب على املتعلمني 

: حتّسن ملحوظ من بداية السنة إىل ايتها من حيث اكتسام ملهارات التواصل األربعة حيث ّمت تسجيل

  .االستماع، التحدث بطالقة، القراءة، والكتابة خبط مجيل مع التخلص من األخطاء اإلمالئية واللغوية الشائعة

لمني وبإمكانه أن جيعل يلعب املعلم دورا فعاال يف تطبيق حمتوى املنهج وجعله يتماشى مع قدرات املتع - 

  .قدرام أفضل وذلك من خالل تقدميه للمادة العلمية بطريقة جيدة يتمكن املتعلم ا من االستيعاب والرتكيز
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تدريب على االستماع اجليد ونطق حروف اللغة العربية من خمارجها يساهم مسامهة فعالة يف زيادة ـــال - 

ة ــــلــــرتكيز وقــــضعف الــــل كـــض املشاكـــص من بعـــتخلــــــساعد املـــتعلمني كثريا يف الـــويـــوات اللـــغة ــــالـــــوعــــي بأص

االستيعاب، التخلص من صعوبات النطق كالتأتأة واخللط يف احلروف املتشاة النطق وغريها من الصعوبات 

  .اليت تواجه املتعلم

والوصول إىل درجة الوعي للمتعّلم  ،مهارات الوعي الصويتوذلك بتطبيق تطبيق آليات املنهج العلمي  -   

بداية من فهم املنطوق إىل اإلنتاج الكتايب  ؛مبختلف عناصر اللغة من أصوات وحروف وكلمات ومجل ومعاين

جهودات إّال أننا نشّيد مباملعلم الصعوبات اليت يعانيها من  رغمعلى الو  ،أنشطة متنوعة يف االاعتمادا على 

وهو بادرة خري على املنظومة الرتبوية اليت تنمي  ،الدولة اليت أدرجت هذا املنهج العلمي لتدريس اللغة العربية

للخروج باملدرسة  ؛استدراك النقائص وتصحيح العثرات اليت عاقت العمل الرتبوي باملنهج الصويت اخلطي

طيل وترية جناح العملية التعلمية إىل دم املتعّلم وتعليت ال ختسيكية والدفاتر العقيمة امن املناهج الكال االبتدائية

يف تعليم ، فقد جاء املنهج الصويت اخلطي إىل الرقي والتمّيز بني اللغاتتدفع باللغة العربية  مناهج علمية حديثة

والّلساين واملنهج الّنفسي وية والعلم ة اشرتكت فيها البيداغوجيا الرتبوث ودراسات علمية عاملياللغات نتيجة حب

  .ز على االهتمام بامللكة اإلبالغيةيالتجرييب، دف تلقني املتعّلم للغة العربية الصحيحة والرتك

ويف اخلتام أرجو من الّله العلي القدير أن أكون قد وفقت يف إجناز هذا العمل، فإن وفقت فمن عند اهللا وإن 

  .ىل أن يوفقنا ملا حببه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعاالشيطانمن و أخطأت فمن نفسي 
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    :قائمة المصادر و المراجع

  .القرآن الكرمي، رواية حفص عن عاصم

 :قواميسالمعاجم و قائمة ال

إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيّات وآخرون، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، املكتبة اإلسالمية،  .1

  .استانبول، تركيا، دط، دس

أبو الفضل مجال الدين حممـد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر، بريوت،  .2

  .دس

حممـد باسل عيون السود، دار : الزخمشري، أساس البالغة، تح أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد .3

  .م1998/ه1419، بريوت، لبنان، 01الكتب العلمية، ط

عبد العظيم : أمحد بن حممـد بن علي املقري الفّيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، تح .4

 .، القاهرة، دس02الشناوي، دار املعارف، ط

، بريوت، 01عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني،  تح .5

  .م2003/ه1424لبنان، 

، بوزريعة، اجلزائر، دط، 105/4: عزة عجان، املفضل قاموس عريب للتالميذ والطالب، دار هومة، الصنف .6

 .دس

حممـد الصديق املنشاوي، دار الفضيلة، :   يفات، تحعلي بن حممـد الّسيد الشريف اجلرجاين، معجم التعر  .7

  .القاهرة، دط، دس

عثمان آيت مهدي، : فريدة شنان ومصطفى هجرسي، املعجم الرتبوي، املركز الوطين للوثائق الرتبوية، تص .8

 .م2009، .وزارة الرتبية الوطنية، دط -ملحقة سعيدة اجلهوية، اجلمهورية اجلزائرية 
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 .م2001، بريوت )50(، 05ن، ط.م.اين مشل شجماين الطّالب، دار جم .9

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة : جمد الدين حممـد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احمليط، تح .10

 .م2005/ه1426، بريوت، لبنان، 08الرسالة، ط

ار عبد ايد قطاس، د: حممـد بن حممـد بن عبد الرزاق الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح .11

 .ه1422، 02الكويت، ط

 .م2003، بريوت، 40املنجد يف اللغة واألعالم، دار املشرق، املكتبة الشرقية، ط .12

يوسف حممـد رضا، معجم العربية الكالسيكية واملعاصرة معجم ألفبائي موّسع يف اللغة العربية، مكتبة  .13

 .م2006، بريوت، لبنان، 01لبنان ناشرون، ط

 :مصادرالقائمة 

، دمشق، 02حسن هنداوي، دار القلم، ط: أبو الفتح عثمان بن جين، سر صناعة األعراب، تح .1

 .م1993/ه1413

، 02عبد السالم حممـد هارون، ط: أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، كتاب احليوان، تح .2

 .م1965/ه1384

حّسان الطّيان وحيي ميز حممـد : أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن سينا، رسالة أسباب حدوث احلرف، تح  .3

 .شاكر الفّحام وأمحد راتب الّنفاخ، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، دط، دس: علم، مرا

عبد السالم حممـد هارون، دار الرفاعي بالرياض، : سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، الكتاب، تح .4

 . 04م، ج1982/ه1402، القاهرة، 02مكتبة اخلاجني، ط
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 :ئمة المراجعقا

 .م1976، مصر، 03إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، مكتبة األجنلو املصرية، ط .1

  .م1966، القاهرة، 03إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة األجنلوا املصرية، ط .2

 . م2007/ ه1427، عمان، 01إبراهيم خليل، يف اللسانيات وحنو النص، دار املسرية، ط .3

، أثر الوعي الصويت يف تعّلم مهارة القراءة بقسم اللغة العربية املستويان الثاين والثالث إبراهيم مهديوي .4

والسياسية واالقتصادية، برلني، أملانيا،  االسرتاتيجيةابتدائي أمنوذجا، املركز الدميقراطي العريب للدراسات 

  .م2020، 01ط

أمحد بن ممدوح الشرقاوي، خمارج احلروف وصفاا دراسة منهجية عملية يف بيان خمارج احلروف الغربية  .5

 . والصفات، مشروع تيسري التجويد وعلوم القرآن، رسالة خمتصرة يف املخارج والصفات، دط، دس

اجلامعية، الساحة  أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديوان املطبوعات .6

 .املركزية، بن عكنون، اجلزائر، دط، دس

  . م1995/ه1415، القاهرة، 01أمحد حسني اللّقاين، تطوير مناهج الّتعليم، عامل الكتب، ط .7

 .م1997/ه1418، .أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، دط .8

لرتبوية احلديثة مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياا، دار بسام حممـد القضاة وآخرون، مقدمة يف املناهج ا .9

 . م2014، األردن، عمان، 01وائل للنشر، ط

إمام عبد الفتاح إمام، الس األعلى : مجال اجلزيري، مرا: بول كوبلي وليتساجانز، علم العالمات، تر .10

 .م2005، القاهرة، 01للثقافة، املشروع القومي للرتمجة، ط

 .م1994اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، دط،  متّام حساّن، .11

 .م2001/ه 1421، القاهرة، 04متّام حّسان، اللغة بني املعيارية والوصفية، عامل الكتب، ط .12
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 ثائر أمحد غباري وخالد حممـد أبو شعرية، مناهج البحث الرتبوي تطبيقات عملية، مكتبة اتمع العريب، .13

 .م2010/ه1431، عمان، األردن، 01الطبعة العربية 

جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مجهورية مصر العربية،  .14

 .م، دط2013

مجال بن إبراهيم القرش، دراسة املخارج والّصفات دراسة منهجية وتدريبات واختبارات، مكتبة طالب  .15

 .م2012/ ه1433مجهورية مصر العربية،  ،01العلم ناشرون، ط

حممود فراج عبد احلافظ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، إسكندرية، دط، : جورج يول، معرفة اللغة، تر .16

 . دس

تقوميها، دار الفكر  - تطويرها- رشدي أمحد طعيمة، األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية إعدادها  .17

 .م2004/ه1425، .دط،العريب، القاهرة

رشدي أمحد طعيمة، املهارات اللغوية مستوياا تدرسها صعوباا، دار الفكر العريب، مكتبة لسان  .18

  .م2004/ه1425، القاهرة، 01العرب، ط

 .سامي خشبة، مصطلحات فكرية، مكتبة األسرة، مهرجان القراءة للجميع، دط، دس .19

الفنية تطبيقاته  -مفاهيمه النظرية أساليبه - سعيد عبد العزيز و جودت عزت عطوي، التوجيه املدرسي .20

  .م2009، عمان، 02العلمية، دار الثقافة، ط

 .، اجلزائر2005، ط191/4صاحل بلعيد، يف املناهج اللغوية وإعداد األحباث، دار هومة، صنف  .21

ر طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، دا .22

 .م2005، عمان، األردن، 01الشروق، ط

، اململكة األردنية اهلامشية، 01عادل أبو العز سالمة، ختطيط املناهج املعاصرة، دار الثقافة، ط .23
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 .م2007/م2006، عمان 01وزيع، طتدريسها، الوراق للنشر والت

، دمشق، 01، دار القلم، ط02عبد الكرمي بّكار، جتديد الوعي، الرحلة إىل الذات  .25

 .م2000/ه1421

حممـد كرمي : عبد الكرمي مقيدش، مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، تق .26

 .م2008، قسنطينة، اجلزائر 01راجح، مكتبة اقرأ، ط

، دطاجلزائر و الرسائل اجلامعية، منشورات الشهاب،  مان حسن عثمان، املنهجية يف كتابة البحوثعث .27

 .م1998

 .عدنان اجلادري وآخرون، مناهج البحث العلمي، جامعة عّمان للنشر و التوزيع، األردن، دط، دس .28

 .م1992بريوت، ، 01عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية الفونتيكا، دار الفكر اللبناين، ط .29

عصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية الفونولوجيا، دار الفكر اللبناين، السلسلة األلسنية،  .30

 .م1992، بريوت، 01ط

 .م1991/ه1411، الكويت، 02علي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، مكتبة الفالح، ط .31

، )03( دراسة علم التجويد، دراسات تأصيلية غامن بن قدوري احلمر، أمهية علم األصوات اللغوية يف .32

، الرياض، 02، ط)14(فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، مركز تفسري للدراسات القرآنية، اإلصدار 

 .م2015/ه 1436

، 03مالك املطليب، دار أفاق عربية : يوئيل يوسف عزيز، مرا: فريدينان دي سوسور، علم اللغة العام، تر .33

  .بغداد، دس

، القاهرة، 01سعيد حسن حبريي، مؤسسة املختار، ط: يرتبونتنج، املدخل إىل علم اللغة، تركارل د .34

 .م2003/ه1424
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 .م1998كمال بشر، دراسات يف علم اللغة، دار غريب، القاهرة، دط،  .35

 . م2000، .كمال بشر، علم األصوات، دار غريب، القاهرة، دط .36

، 01الصويت اخلطي، مؤسسة أيوش للنشر والتوزيع، طملني مجعي، تعليم اللغة العربية مبهارات الوعي  .37

 .م2021/ه1442جيجل، اجلزائر، 

 .لينا احلسيين، كراسة متارين يف الوعي الصويت، مركز الدعم التعليمي، ماتيا، شرقي القدس .38

حممـد إبراهيم اخلطيب، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساسي، مؤسسة الوراق،  .39

 .م2009، عمان، 01ط

حممـد الصاحل حثرويب، الدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم االبتدائي وفق النصوص املرجعية واملناهج الرمسية،  .40

 . م2012دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، دط، 

مليلة، حممـد صاحل حثرويب، منوذج التدريس اهلادف أُُسُسه وتطبيَقاتُه، دار اهلدى، املكتبة الوطنية، عني  .41

  .اجلزائر، دط، دس

حممـد كّشاش، الّلغة و احلواس رؤية يف التواصل والتعبري بالعالمات غري الّلسانية، الدار النموذجية، املكتبة  .42

 .م2001/ه1422، بريوت، 01العصرية، ط

. دراسة يف التداخل االختصاصي، دار فرحة، السودان، دط –حمي الدين حمسب، انفتاح النسق اللساين  .43

 .م2003

ناصر أمحد اخلوالده وحيي إمساعيل عبد، املناهج أسسها ومداخلها الفكرية وتصميمها ومبادئ بنائها  .44

 . م2011، األردن، عمان، 01ومناذج تطويرها، زمزم ناشرون وموزعون، ط

صاحل القرمادي، نشريات مركز الدراسات والبحوث : جنان كانتينو، دروس يف علم األصوات العربية، تر .45

 .م1996، .دط،دية واالجتماعية، اجلامعة التونسية، تونساالقتصا
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 .م2012/م2011

الّلجنة الوطنية للمناهج، مديرية التعليم االبتدائي، التعليم االبتدائي منهاج الّلغة العربية، وثائق رمسية  .3
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برنامج جترييب لتحسني القراءة يف السنوات األوىل من التعليم االبتدائي، مديرية املناهج، وزارة الرتبية –النجاح 
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 .م2/2017- 1:الفيوم، التواصل اللساين، قطر،ع

اخلطي يف تعليم اللغة العربية وتعّلمها يف الطور األّول من - املفتشّية العامة للبيداغوجيا، املنهج الصويت .6

 .م2018كونني وزارة الرتبية الوطنية، اجلمهورية اجلزائرية، مارسمرحلة التعليم االبتدائي، دليل تكوين امل

 ميياإلبراه" اخلطي يف تعّلم اللغة العربية وتعليمها يف املرحلة االبتدائية، جملة- جنوى فريان، املنهج الصويت .7

 .م2020في جان – 01 :دالعد بوعريريج برج جامعة – "يةاإلنسان والعلوم لآلداب
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  :ملخص

اخلطي ألساتذة التعليم االبتدائي والعمل على تبيان مكانته - دف هذه الدراسة إىل تقريب املنهج الصويت

والتغلب ) دث، القراءة، الكتابةاالستماع، التح(التواصل األربعة  ودوره يف اكتساب مهارات ،يف تعليم اللغات

فعلى الرغم من املعّوقات اليت ويهدف إىل تنمية وعي وقدرات املتعّلمني،  ،على عسر النطق ومشاكل الكالم

  .واجهته يف املدرسة اجلزائرية إال أنه مت تسجيل حتّسن ملحوظ على مستوى التالميذ

وفق األرضّية النظريّة اليت اللغة ليال على اإلدراك العميق حلقيقة العربّية يف جمال التعليم إّال د ما جناح الدولو 

تعليمها  العناصر الّلغويّة املراد اختياريوفرها تطّور البحث اللساين الذي بإمكانه أن يساعد أستاذ الّلغة يف 

تعّلم إىل مستوى الوعي الصويت اخلّطي الذي يرتقي باملتعّلمني إىل درجات أعلى من فصاحة الوصول باملو 

مهارات املعارف واألفكار، وتنمية الرصيد الّلغوي و  ة الفكر، ودقّة اللفظ، وسالسة النطق ووفرةالّلسان ، ونضار 

ثنا اخلطّية إىل ميدان التدريس حبو منضي قدماً بدراساتنا النظريّة و تثمني العمل اإلبداعي، هكذا القراءة والكتابة و 

  .األديباملعريف و  وفر من التأّلق الفّين مي للغة العربّية يف مدارسنا و حتقيق مردود أيالتطبيق و إثراء املنهج التعلو 

اللغة العربية تعليم  -الوعي الصويت اخلطي   –اخلطي الوعي  ––الصويت الوعي  –الوعي  :الكلمات المفتاحية

  الطفل - 


