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 الفصل الثاني

 النظري اإلطار

 pauseالسكتة   : األول المبحث

 تعريف السكتة .1

وىي يف حقيقة . والسكتة يف إصطالحنا أخف من الوقفة وأدين منها زمنا
 .9األمر ال تعٍت إال رلرد تغيَت مسَتة النطق بتغيَت نغماتو 

، rising toneوالقاعدة أف تأيت السكتة الكاملة مصاحبة بنغمة صاعدة 
 .دليال علي عدـ سباـ الكالـ

 عالمة السكتة .2

وىذه ىي الفاصلة  [،  ]رمزىا يف الكتابة الفاصلة وعالمة السكتة ىي 
و . ىي فاصلة نطقا واصلة للسابق بالالحق بناء و معناه: فاصلة واصلة 

ؽلكن إعماذلا، كما غلوز إعلاذلا، ولكن إعماذلا  (خبالؼ الوقفة )السكتة 
 .10أويل 
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 مواقع السكتة .3

تلك ىي . تقع السكتة يف النطق الصحيح يف ظلاذج معينة من الًتاكيب
النماذج اليت تنتظم طرفُت يكوناف وحدة متكاملة، وال يستغٍت أحدعلا عن 

 .11اآلخر، وفقا ذليئات تركيبهما وداللة ادلنطوؽ كلو
 :من أىم النماذج وأوضحها يف ىذا الشاف ما يلي 

 .الشرط واجلواب: حيث تكوف السكتة بُت طرفيها :   اجلملة الشرطية -1

): كما يف قولو تعايل    ،          ( ) الطالؽ 

   ). 

 : ومثلها يف ذلك كل اجلمل احملكومة برابط من الروابط العامة مثل  -2

  ):ومن أمثلة ذلك قولو تعايل . بينما، بينا، كلما، دلا، لو، لوال، إخل

          ،        ) ( آؿ عمراف   

   ) وقولو ،(    ،   ) ( سبـــأ   ) ،  وقوا

 )عز شأنو         ،         ( )

 (.    البقرة 

 . تقع السكتة أيضا بُت ادلنعوت و النعت ادلقطوع -3
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 ىناؾ إمكانية لسكتة خفيفة بُت ادلبتدأ و اخلرب إذا كاف معرفتُت،  -4
وخباصة إذا كاف اخلرب زللي بأداة التعريف الدالة علي العهد أو الكماؿ، 

ذِلَك  ): وكاف ادلبتدأ إسم إشارة، كما مثلنا لذلك قبال بقولو تعايل 
 .علي قراءة من جعل الكتاب خربا (الِكَتاب 

 ))وأداة االضراب  ((لكن  )) ربدث سكتة أيضا قبل أداة االستدراؾ  -5
مسعت : ضلو . ، وذلك بعد الكالـ مستدرؾ عليو أو مضروب عنو((بل 

 .ما يقولوف ، ولكٍت غَت متأكد

 . 12وحكايتو ((القوؿ  ))  تقع السكتة زلتملة أو وقفة أحيانا، بعد  -6

 علم األصوات: لثاني ا المبحث

 تعريف علم األصوات .1

و أما تعريف األخر ىو .ت كالـ األصواىو الدرس العلمية : علم األصوات 
علم األصوات اللغوية من ناحية وصف سلارخها و كيفية حدوثها وصفاهتا 

كما يدرس القوانُت اليت زبضع ذلا ىذه . ادلختلفة اليت يتميزىا صوت من صوت
  .األصوات يف تأثَتىا بعضها ببعض عند تركيبها يف الكلمات أو اجلملة
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 فروع علم األصوات .2

 Articulatory)علم األصوات النطقي أو الفسيولوجي     . أ

phonetic)  

علم األصوات النطقي ىو العلم الذي يدرس حركات أعضاء النطقي من 
أجل إنتاج األصوات الكالـ أو يعاجل عملية إنتاج األصوات اللغوية وطريقة 

  .13ىذا اإلنتاج
 :ويتكوف جهاز النطق اإلنساف من ثالثة أقساـ 

أعضاء التنفس اليت تقدـ اذلواء اجلاري ادلطلوب إلنتاج معظم  -1
 األصوات اللغوية

 احلنجرة اليت تنتج معطم الطامة الصوتية ادلستعملة يف الكـر وتعد  -2
 دبثابة صماـ ليظم تدفق تالر اذلواء

التجاويف فوؽ ادلزمارية اليت تقـو بدور احلجرات الرئُت وفيها تتم  -3
 14معظم أنواع الضوضاء اليت تستعمل يف الكالـ 

 Acoustic ) علم األصوات األكوستيكي أو الفيزيائي   . ب

phonetics) 

علم األصوات األكوستيكي ىو يدرس خصائص ادلادية  أو الفيزيائية 
 .15للصوت الكالـ أثناء إنتقاذلا يف اذلواء متكلم إيل أذف السامع 
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 األكوستيكية الصوت
 :من ادلعروؼ أف العملية الصوتية تتضمن عناصر ثالثة ىي 

 وجود جسم يف حالة تذبذب -1

 وجود وسطي تنتقل فيو الذبذبة الصادرة عن اجلسم ادلتذبذب -2

 .16وجود جسم يستقبل ىذه الذبذبات  -3

 ( Auditory phonetic)   علم األصوات السمعي  .  ج

علم األصوات السمعي ىو العلم الذي يدرس ما ػلدث يف األذف عندما 
يصل الصوت اللغوي اليها ويستقبلو حيث يبدأ السامع يف فك شفرة 

 .الكالـ
 النظاـ الصويت-  .3

النظاـ الصويت ىو األصوات اجملردة اليت ربتوي عليها كل لغة زائدا الطريقة اليت 
 تنطم هبا لتكوين كلمات 

" الصوتيات " فاجلهاز الصويت أو النظاـ الصويت للغة يدرس علم  
phonology  مستخدما يف دراسة العناصر اآلتية : 

 ىي أوصاؼ احلركات العضوية phoneticsمعطياط علم األصوات  -1
اليت يقـو هبا اجلهاز النطق أثناء النطق وكذلك اآلثار السمعية دلصاحبة 

 ذلذه احلركات 
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" طائفة من العالقات العضوية اإلغلابية وطائفة أخري من ادلقابالت  -2
 .17للتفريق بُت صوت و صوت آخر " القيم اخلالفية 

 و العالقات و القيم اخلالفية ىي phoneticsفادلعطياط علم األصوات 
العناصر اليت يتكوف منها النظاـ الصويت للغة و يقـو علم الصوتيات علي ىذه 

 18األساسي بواسطة استخداـ ىذه العناصر بالكشف عن ىذا النظاـ الصويت

يتناوؿ علم ألصوات احلديث و ادلعاصر دراسة ىذا النظاـ من خالؿ فرعُت 
 :أساسُت علا 

 phonetics الفوناتيك: أوالً 

أو دراسة األصوات اللغة و ىي . ىو دراسة الصوت أين ينطق و كيف ينطق
حيث ػلدد علماء األصوات طبيعة الصويت . معزولة بعيدة عن البنية اللغوية

اللغوي و مصدره وكيف ػلدث ومواضع نطق  األصوات ادلختلفة و الصفات 
 .النطقية و السمعية ادلصاحبة ذلا

 phonology الفونولوجياً : ثانياً 

علي أساس أنو علم يدرس " وظائف األصوات"فأحسن ترمجة لو ىي علم 
األصوات من حيث وظائفها يف اللغة،  و من حيث إخضاء ادلادة الصوتية 

 19للتقعيد وكال اجلانبُت من صميم إخصاصات الفونولوجيا
 :النظاـ الصويت يف اللغة العربية يقسم علي 
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 وىي عبارة عن (segmental phonemes) فونيمات قطعية  -1
 .األصوات الصامتة و األصوات الصائتة

 

 (supra-segmental phonemes) فونيمات فوؽ قطعية  -2
، التنغيم stressوىي عبارة عن ظواىر مصاحبة للنطق كالنرب 

intonation الوقفة ،jucture الطوؿ ، length. 

  (segmental phonemes) فونيمات قطعية  .1
 consonantsاألصوات الصامتة  
 يسمي باحلروؼ عند علماء العربية ربتلف consonantsاألصوات الصامتة  

 20.من لغة  إيل أخري يف عددىا و صفاهتا ادلميزة ذلا
 :ويقسم األصوات الصامتة إيل 

   bilabilal soundاألصوات الشفتانية  .1

 /ب/، /ـ:/ويوجد يف العربية صوتاف علا . 21وىي اليت زبرج من بُت الشفتُت
  Labiodental soundsاألصوات الشفو أسنانية  .2

و ؼلرج يف العربية صوت واحد . وزبرج من بُت الثناياف العليا والشفة السفلي
 /.ؼ: /وىو 

  Interdental soundsاألصوات البُت أسنانية  .3
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، /ث:/وىي األصوات اليت ربرج من بُت الثنايا العليا و طرؼ اللساف، وىي 
 /.ظ/، /ذ/

 alveolar-dental soundsاألصوات اللثو أسنانية  .4

. وزبرج من بُت أصوؿ الثنايا وما يليها من اللثة وطرؼ أو مقدـ اللساف
، /ز/، /س/، /ر/،/ؿ/، /ض/، /ف/، /د/، /ط/، /ت/وؼلرج ىذا ادلخرج 

 /.ص/
  palato-alveolarاألصوات الغار لثوية  .5

، /ي: /ىي األصوات اليت زبرج من بُت الغار و اللثة مع مقدـ اللساف، وىي
 /.ج/، /ش/

 velar soundsاألصوات الطبقية  .6

وؼلرج منها يف . وىي األصوات اليت زبرج من بُت احلنك اللُت ومؤخر اللساف
 /.ؾ/العربية 

 uvular soundsاألصوات اللهوية  .7

وؼلرج منها األصوات . وىي ادلنطقة الواقعة بُت اللهات ومؤخر اللساف
 /.غ/، /خ/، /ؽ:/التالية
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  pharyngealsoundsاألصوات احللقية  .8

وؼلرج ىذاف الصوتاف /. ع/، /ح/األصوات احللقية اليت زبرج من احللق ىي 
عندما يقارب اللساف ادلزمار اجلدار احللقي فيقع سلرجهما بُت لساف ادلزمار و 

 اجلدار احللقي
  glottalاألصوات احلنجرية  .9

وسلرج ىذين الصوتُت ادلزمار وىو الفتحة /. ، ىػ/ء/ؼلرج من احلنجرة صوتاف 
 .الواقعة بُت الرقيقتُت الصوتيتُت

  vowelsاألصوات الصائتة 

األصوات الصائتة ىي أصوات اليت عند النطق هبا يندفع اذلواء من الرئتُت 
ماراً باحلنجرة، مث يتخذ رلراه يف احللق والفم يف شلر ليس فيو حوائل تعًتضو 

فالصفة اليت زبتص هبا  . 22فتضيق رلراه كما ػلدث مع األصوات الشديدة
أصوات اللُت ىي كيفية مرور اذلواء يف احللق و الفم وخلو رلراه من حوائل و 

 23موانع
: واألصوات الصائتة ىي ما اصطلح القدماء علي تسمية باحلركة  وىي 

وكذلك ما مسوه باأللف اللينة، و ياء اللينة ، و .  الفتحة، الكسرة، والضمة
 . 24الواو اللينة 

 .وكل من ىذد احلركات الست يكوف مرققا و مفخما ينب الًتقيم و التفخيم

                                                           
22

 27، ص األصوات اللغوية إبراهيم أنيس،  
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ويكوف الًتقيق احلركات إذا تلت صوتا مرققا، ويكوف تفخيما إذا تلت صوتا 
مفخما، وتكوف بينهما إذا تلت صوتاً طبقيا أو ذلوياً كالقاؼ، والغُت، 

 .واحلاء
 )ضلو . و مفخمة بعد الطاء (َتال  )فالفتحة تكوف مرققة بعد التاء ضلو 

 (  قَلي ) ضلو . وبُت تفخيم و الًتقيق (َطهي 
و  (ِصيانة  )و مفخمة يف ضلو  (ِسيادة  )وكذلك الكسرة تكوف مرققة، ضلو 

 . (ِقتاؿ  )بُت بُت يف ضلو 
 ومفخمة يف ضلو  (ُسرور  )والضمة كذلك تكوف مرققة، ضلو 

 .(ُقم  )و بُت بُت ضلو   (ُصم  )
 أنواع األصوات الصائتة

 إيل من حيث الطوؿ و القصرتقسم األصوات الصائتة يف اللغة العربية  .1
 :ما يلي 

الصوائت القصَتة، وىي الضمة القصَتة، والكسرة القصَتة،  -1
 .وِلدَ : والفتحة القصَتة، ضلو 

الصوائت الطويلة، وىي الضمة الطويلة، الفتحة الطويلة،  -2
 قولو : والكسرة الطويلة، ضلو 

حركة الشفبُت عند تقسم األصوات الصائتة يف اللغة العربية من حيث  .2
 : إيل ما يلي النطق هبا
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الصوائت ادلدورة، ىي اليت تستدير الشفتاف عند النطق هبا، و  -1
 .ىي الضمة القصَتة و الطويلة

الصوائت ادلدورة، ىي اليت تستدير الشفتاف عند النطق هبا، و  -2
 .ىي بقية الصوائت األربع

  إرتفاع اللساف يف الفمتقسم األصوات الصائتة يف اللغة العربية من حيث  .3
 :إيل ما يلي 

الصوائت العالية، ىي اليت يرتفع اللساف عند النطق هبا، وىي  -1
 .الضمتاف القصَتة و الطويلة و الكسرتاف القصَتة و الطويلة

الصوائت الوسطية،  ىي اليت يرتفع اللساف إيل وسط الفم عند  -2
 .النطق هبا، وىي فتحة القصَتة

الصوائت ادلنخفضة،  ىي اليت ترفع اللساف عند النطق هبا، وىي  -3
 . فتحة الطويلة

جزء اللساف الذي تقسم األصوات الصائتة يف اللغة العربية من حيث  .4
 :  إيل ما يلي يتحرؾ عند النطق هبا

الصوائت األمامية، ىي اليت تتحرؾ مقدمة اللساف عند ادلطق هبا،  -1
 .وىي الكسرة القصَتة و الكسرة الطويلة

الصوائت ادلركزية، ىي اليت تتحرؾ وسط اللساف عند ادلطق هبا، وىي  -2
 .الفتحة القصَتة و الفتحة الطويلة
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الصوائت اخللفية، ىي اليت تتحرؾ مؤخر اللساف عند ادلطق هبا،  -3
 .25وىي الضمة القصَتة و الضمة الطويلة

 supra-segmental phonemes)  (فونيمات فوق قطعية .2
فحسب بل  (األصوات الصامت و الصوائت )ليس النظاـ الصويت تلك الفونيمات 

 .إف ىناؾ ظواىر مصاحبة البد من تعلمها و تدرب عليها 
، stress، النرب syllableوأنواع من الفونيمات فوؽ القطعية ىي كادلقطع 

 ، الطوؿ  أو ادلد  jucture، الوقفة أو ادلفصل  intonationالتنغيم 
length. 

 syllableكادلقطع  -1

 يف كتب بتأليف سلتار عمر ىو الواحدة الصغري Stetsonادلقطع عند 
ليس ذلا " ألنو يرفض تقسم الكم ادلتصل إيل أصوات ألف األصوات يف رأيو 

و عند تقطيع الكلمات يف اللغة العربية فإننا . 26"وجود مستقل يف الكالـ 
، /ؾ ػَ /ننطقها أثناء التهجية " َكَتَب " فالكلمة . غالباً ما صلزئها إيل مقاطع

. ولقد وجد اللغويوف أف اإلنساف غلزئ الكلمات إيل مقاطع/. ب ػَ /، /ت ػَ /
 .(صوامت و صوائت  )ىذه ادلقاطع تتكوف من فونيمات 

 . closed) (، و ساكن ( open )متحركة : ادلقطع الصوتيات نوعاف 

                                                           
25

 49علم األ صوات ، ص نصر الدين إدريس جوىر ،مذكرة يف . د  
26

 161سلتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  أحمد  
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ادلقطع : وادلقطع متحرؾ ىو الذي ينتهي بصوت لُت قصَت أو طويل ضلو 
أما ادلقطع . (يف، ما، ال )و ادلقطع الطويل  ((/ ؿَ / خَ / دَ  )َدَخَل  )القصَت 

أو حبرؼ صوت الصامت و حرفُت 27ساكن فهو الذي ينتهي بصوت ساكن
  .(من  )ينتهي حبرؼ : ضلو . 

 مقطع اللغة الربية 
 مقطع يف اللغة العربية ستة بالرمز 

 صوت صامت= ص 
 صامتاف= ص ص 

 حركة قصَتة= ح 
 :وىي . ألف مد، ياء مد، و واو مد= ح ح 

 َدَخَل  = ح  +ص = ادلقطع القصَت ادلفتوح  .1

 َبْل = ص + ح +ص = ادلقطع الطويل ادلغلق حبركة قصَتة   .2

 شْعْب = ص ص + ح + ص= ادلقطع ادلديد ادلقفل بصامتُت  .3

 َما = ح ح +ص= ادلقطع مطلقاً طويالً مفتوحاً  .4

 َماءٌ = ص +ح ح+ص= ادلقطع مديدا مقفالً بصامت  .5

 ضارْ = ص ص + ح ح+ ص= ادلقطع مديدا مقفالً بصامتُت  .6

 stressالنرب  -2

                                                           
27

 87، ص األصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  
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فعند النطق دبقطع . النرب ىو نشاط يف مجيع أعظاء النطق يف وقت واحد
منبور، نلحظ أف مجيع أعضاء النطق تنشط غاية النشاط، إذ تنشط 

عظالت الرئتُت نشاطا كبَتا، كما تقوي حركات الوترين الصوتيُت و يقًت بأف 
أحدعلا من اآلخر ليسمحا بتسرب أقل مقدار من اذلواء، فتعظم لذلك 

 .28الذبذبات، و يًتتب أف يصبح الصوت عالياً واضحاً يف السمعي
. ذلك أف ادلقطع ػلمل النرب. ادلقطع و النرب متالزماف يف الدرس و التحليل

و من مث كاف الكالـ عليهما معاً بإلقاء شئ . والنرب أمارة من أمارات تعريفو
من الضوء علي خواصهما و دورعلا يف البناء الصويت للغة العربية، وإف إغلاز 

 .موجز 
وذبتلف اللغات يف استخدامها . النرب فإنو يكوف علي ادلقطع أو الكلمة

 .29و النرب يؤدي تغيَت ادلعٍت فهو بذلك فونيمات. للنرب
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 النبر في اللغة العربية
 :مواضع النرب يف اللغة العربية علي أساس ما يلي 

النرب يقع علي ادلقطع األوؿ من الكلمات و القطع األخَت ال  .1
 ينرب

  َ(َر -صَ -فَ )َصَر ف 

  َ(َب -رَ -ضَ  )َرَب ض 

 النرب يقع علي أوؿ ادلقطع طويل من آخر الكلمة .2

  ْ(ج -ر-زَبػْ -إسْ  )رج َت ْ إس 

 (ؿ -تاَ -ؽ )ؿ تَاؽ 

وكانت " إفتعل أو إفتعل " إذا كانت الكلمة مشتقة من الوزف  .3
 .مقاطعها الوسطي قصَتة يقع النرب علي ادلقطع الثاين

  ْ(ع -ـ-  ت–إجػْ  )مع تَ إج 

  ْ(ر -س-ؾَ -إفْ  )ر َكسإف 

إذا إنتهت الكلمة بضمَت النصب ادلتصل يقع النرب علي ادلقطع  .4
أما إذا كاف قصَتا فيقع النرب علي . قبل األخَت إذا كاف طويال

 .ادلقطع الثالث من هناية الكلمة

  َ(ىا -َلتْ -ؾ-أ )ىا تْ أكل 

 (ع -طا-ؽ-إف)ع طاإنق 
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 ماال يقع عليو النبر

 شهر رمضاف: مضاؼ  .1

 أمحد زلمد: اجلزء األوؿ من الكلمة ادلركبة  .2

 أماـ البيت: ظرؼ الزماف و ادلكاف  .3

 يف ادلسجد: حروؼ جر  .4

 ما أعرؼ سفره: ما دلوصوؿ  .5
 Intonationالتنغيم  -3

 العادي الكالـ أثناء يف اطلفاضو و الصوت بإرتفاع األداء يف تغيَتالتنغيم ىو 
 أيضا التنغيم يسمى و. 30الواحدة اجلملة يف ادلتنوعة ادلعاين على لدداللة
 ىذا يساعد و ،ادلوقف و الًتكيب الظلاط وفقا ؼلتلف الذي الكالـ موسيقي

 و قاؿ ابراىيم انس  األصوات اليت 31.ادلقصود ادلعٌت فهم على اإلختالؼ
يتكوف منها ادلقطع الواحد زبتلف يف درجة الصوت وكذلك الكلمات زبلف 

ومن اللغات ما ذبعل الختالؼ درجة الصوت أعلية كربي، اذ زبتلف فيها .فيها
و قالت أيضاً 32. معاين الكلمات تبعاً الختالؼ درجة الصوت حُت النطق هبا

األستاذة سهل ليلي  التنغيم ىو ادلصطلح اإلرتفاع أو اإلطلفاض يف طبقة أو 
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 59علم األ صوات ، ص نصر الدين إدريس جوىر ،مذكرة يف .  د  
31
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درجة الصوت، ويربط ىذا اإلرتفاع و اإلطلفاض  بتذبذب الوترين الصوتيُت 
 .33اللذين ػلدثاف  النغمة ادلوسيقية

 وظائف التنغيم

و للتنغيم وظائف منوعة يف التحليل اللغوي و يف عملية االتصاؿ االجتمعي بُت 
  :34ادلتكلمُت، نذكر منها أربعاً ألعليتها اخلاصة

وظيفة ضلوية - ىي الوظيفة األساسية للتنغيمالوظيفة األولي 
grammaticalوسنقف عندىا وقفة خاصة فيما بعد ،. 

ىي وظيفة داللة سياقية، حيث ينبئ اختالؼ النغمات، وفقا الوظيفة الثانية 
الختالؼ ادلواقف اإلجتماعية، عن حالة أووجهات نظر شخصية يف عملية 

وىذه النغمات تؤذي دورىا يف ىذه الشأف دبصاحبة ظواىر .اإلتصاؿ بُت األفراد
  وظواىر prosodic featureصوتية أخري من ظواىر التطريز الصويت 

 تتعلق بالظروؼ paralinguistic featuresخارجية غَت لغوية 
 .وادلناسبات اليت يلقي ىلها كالـ

ىي يشَت إليها علماء اللغة اإلجتماعيوف توجو خاص إهنم يروف الوظيفة الثالث 
 ادلختلفة يف أف للتنغيم وأظلاطو دورايف تعريف الطبقات اإلجتماعية والثقافية

 .اجملتمع ادلعُت
 .ىي وظيفة ذات إطار خاصالوظيفة الرابعة 
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 :35وللتنغيم وظائف صرفية وتركيبية وداللية سنوضح بعضها فيما يلي 
التنغيم يفسر ادلعٍت النحوي، وىو ادلسؤوؿ عن ربديد عناصر اجلملة  -1

 .ادلكونة ذلا

قد تؤدي النغمة يف ادلعٍت مؤدي الصيغة يف الصرؼ فالصيغة الصرفية  -2
التنغيم منحٍت نغمي خاص باجلملة،يعُت علي الكشف عن معناىا 

 .اللغوي

 .يؤدي التنغيم مؤدي بعض األدوات عند حذفها -3

 .التنغيم يفرؽ أيضا بُت معاين األدوات واحلروؼ -4

وللتنغيم داللة وظيفية علي معاين اجلمل تتضع يف صالحية اجلمل  -5
 .التأثَتية ادلختصرة

وبا إلمجاؿ ؽلكن تنصنيف و ظائف التنغيم علي ثالثة وظائف رئسية  -6
 :كما قدمهات احملدثوف تتمل يف 

وظيفة إبالغية وتظهر يف كوف الكالـ قد اكتمل أواًل، وىل  .1
 .الكالـ نفي أو استفهاـ أو دعاء

وظيفة تعبَتية تعطي إمكانية استيضاح شحصية ادلتكلم وانتمائو إيل ىذه 
 .الفئة اإلجتماعية أو تلك
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فالتنغيم ذو عالقة بًتدد الرقيقتُت الضوتيتُت أثناء الكالـ، فقد يكوف التنغيم 
 :للجملة إما 

 صاعداً  (1

 ىابطاً  (2

 مستوياً  (3

وعند . و يؤثر التنغيم علي معٍت اجلملة، فغالباً ما تكوف  اجلملة إستفهامية
 .36ما تكوف ىا بطاً، تكوف اجلملة خربية

 خواص التنغيم

 :للتنغيم خواص ؼلتص هبا وىي 

النغمية و نعٍت هبا حركات النغمة يف العبارة اليت يكوهنا إرتفاع جرس  .1
 .فالنغمية مكوف نغمي. الصوت األساسي أو إطلفاضو

 الشدة و ىي ادلكوف اإليقاعي احلركي .2

 الطوؿ و السرعة و ىو ادلكوف الزمٍت .3

 الوقف أو القطع و النطق بأطواؿ سلتلفة .4

 احلدة أي تلونات الكالـ الشعورية و اإلنفعالية .5

 .يعتمد علي ادلنطوؽ دوف ادلكتوب .6
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التنغيم ظاىرة صوتية تشرؾ فيها معظم اللغات لكوهنا تؤثر يف تغَت  .7
 . 37الداللة دوف أف تتغر ادلفردات

 junctureالوقفة أو ادلفصل   -4

الفواصل الصوتية مصطلح نطقو ضلن علي رلموعة من الظواىر الصوتية اليت 
تلوينا موسيقيا خاصا بادلنطوؽ، - كالنرب و التنغيم-تشكل ظواىر أخري

 و stop ةالوقف: ىذه الفواصل ىي. ػلدد طبيعة الًتكيب وما ىيئة وداللة
وكلها ذات خطر وباؿ يف .   واإلسًتاحة أو أخذ النفسpauseالسكتة 

 . 38صحة األداء الصويت وذبويد، ويف التحليل النحوي والداليل للًتاكيب
ويرتبط األداء الصحيح ذلذه الفواصل ارتباطا و ثيقا بعنصرين مهمُت من 

ىيئات الًتاكيب وما تنتظمو وما تنتظمو : أوذلما. عناصر التوصيل اللغة
و اخلواص النحوية ىنا .من قواعد وأحكاـ ربحد نوعيتها وخواصها النحوية

مصطلح عاـ يشَت إيل اخلواص الصوتية و الصرفية و الًتكبية ادلقررة يف نظم 
علي ماجري -ومن مث كاف لنا.ىذه ادلستويات وادلتفق عليها نظراوتطبيقا

قواعد "أف نسمي ىذا العنصر األوؿ-العرؼ عند بعضهم
ثانيهما ادلعٍت الذي يفصح عن ىذا . grammatical rules"اللغة

إف العنصرين متالزماف صحة وفسادا،فإذا صح الًتكيب . الًتكيب أو ذاؾ
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صح ادلعٍت،والعكس بالعكس سباما، إذاليتصور أف يتعارض الًتكيب 
 .39ادلنتظم للقواعد الصحيحة مع ادلعٍت ادلراد

 

 تعريف الوقفة

وال تكوف الوقفة إال  .40ىو احلبس ويف القراءة ىو قطع الكلمة عّما بعدىا
يف تعريف آخري ىي األصوات  ة والوقف.41عند سباـ الكالـ يف مبناه و معناه

فأثناء نطق ىذه األصوات تقـو . اليت ينغلق فيها رلري اذلواء سباماً داخل الفم
الشفتاف أو اللساف بغلق رلري اذلواء داخل الفم شلا يؤدي إيل منع خروج 

 .42اذلواء من الفم
والقاعدة أف تأيت الوقفة الكاملة مصاحبة بنغمة ىابطة، دليال علي سباـ 

وىذه ىي احلاؿ يف اجلملة والًتاكيب  [ . ]الكالـ، ورمزىا يف الكتابة النقطة 
ولكنها . وأحيانا تأيت اجلملة اإلستفهامية منتهية بوقفة أو يشبو بو. التقريرية

تفيد إرتباط السؤاؿ دبا يتمو وقفة معلقة إهنا : رلرد فاصلة صوتية ، أوقل 
و العادة أف يشار إيل ىذا ادلثاؿ و ضلوه . ويكمل معناه، و ىو إجابو عنده

 [ . ]عالمة اإلستفهاـ يف هناية السؤاؿ، وبالنقطة  [؟  ]يف الكتابة بالرمز 
   43يف هناية اإلجابة ادلتممة للرسالة مبٍت و معٍت
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 مواقع الوقفة

الغلوز الوقفة يف كثَت من الًتاكيب، وىي وإف نأت عن احلصر و 
 :44اإلستقصاء، ؽلكننا تقدمي ظلاذج منها جملرد التوضيح

الغلوز الوقفة كما الغلوز السكتة أيضا بُت ادلضاؼ و ادلضاؼ إليو،  .1
 .ألهنما مبٍت و معٍت كالشئ واحد

وكذلك احلاؿ بُت الفعل و فاعلو، كما ال غلوز الفصل بينهما و بُت  .2
 ادلفعوؿ 

ينطق ىذا بتمامو علي الًتكيب ادلكونة من األدوات اخلاصة و  .3
 . مدخوذلا

ونعٍت هبذه األدوات تلك اليت تؤثر يف مدخوذلا من حيث اإلعراب 
كما احلاؿ يف حروؼ اجلر مع األمساء وأدوات . أوادلعٍت أو كالعلا

النصب و اجلـز مع ادلضارع وأدوات اإلستثناء مع ادلستثٍت، وأدوات 
 .النفي واإلستفهاـ مع  ما مدخل عليو من األمساء واألفعاؿ

احمللّي  (أو عطف بيانو  )ال مكاف للوقفة بُت اسم اإلشارة و بدلو  .4
 .باأللف والالـ

ال تقع وقفة بُت النعت و منعوتو، إال إذا كاف النعت نعتا مقطوعا  .5
 .فيجوز وقفة خفيفة بينهما

 ال غلوز الفصل بوقفة بُت ادلمّيز .6
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 أنواع الوقفة

وىي األصوات اليت ؽلنع فيها اذلواء من . nasal stopsوقفية أنفية : األول 
ويف . اخلروج عرب الفم ولكنو ؼلرج من األنف عن طريقة الفتحة احلنكحلقية

 /.ف/، /ـ: /العربية صوتاف علا 
وىي األصوات اليت الؼلرج فيها  .  oral stopsوقفية فموية : الثاني 

. أي ؽلنع اذلواء من اخلروج عرب اجلهاز الصويت. اذلواء من األنف وال من الفم
فتغلق فتحة احلنكحلقية باحلنك اللُت، ويغلق رلري اذلواء داخل الفم إما 

أو أف ؽلنع اخلروج اذلواء عرب ادلزمار فتغلق الرقيقتاف . بالساف أو بالشفتُت
واألصوات الوقفية الفموية يف اللغة . الصوتيتاف كما ىي احلاؿ يف اذلمزة

 /.ت/، /ب: /العربية ىي 
 lengthالطوؿ  أو ادلد   -5

التعريفات أساسا اليت وضعها علماء احملدثوف ألصوات الطوؿ أو ادلد فرأي 
صوت رلهور ؼلرج اذلواء عند "  أف األصوات ادلد jonesدنيل جونز 

دوف أف يتعرض لتدخل . النطق بو علي شكل مستمر من احللق و الفم
". األعضاء الصوتية تدخال ؽلنع خروجو أو بسبب فيو إحتكاكا مسموعا

تعديالت للصوت "  أف األصوات ادلدBloomfieldوعند بلو مفيلد 
". ادلنطوؽ ال تتضمن غلقا وال إحتكاكا و ال إتصاال من اللساف أو الشفتُت

يندفع اذلواء من " وكذلك الدكتور إبراىيم أنيس أنو عند النطق بصوت ادلد 
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الرئتُت ماراً باحلنجرة، مث يتخذ رلراه يف احللق والفم يف شلر ليس فيو 
 . 45"حوائل

وجد الباحثوف القدماء بوجو عاـ الصعوبة يف وصف أصوات ادلد، ويعلل 
 ىذه صعوبة خبلو ىذه األصوات من ظاىرة Abercormbieابركرو ميب 

احتكاكي اليت ؽلكن أف تكوف وسيلة جيدة لتبُت مواضع أحداث ألصوات 
 .46اللغوي  من ضلو ماىو حاصل يف الصوامت 
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