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 إىل
  أّمي 
 والدي املرحوم 
 العزيزة أسريت الكرمية 
  الدين وتقومي اللسانطالب علوم، 
 اإلسالمية امدّرسي لغة القرآن الكرمي وثقافته، 
 عريّب يف األراضي األفريقّيةسالمّي الكّل مهتّم مبستقبل التعليم اإل. 
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ّشكرّوتقدير
 

 احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصاحلات،
 أمحده محدا يليق جبالله، وأشكره شكرا يكافئ نعمه،

 ]إبراهيم[ (7َلَشِديٌد ) َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذايب   َوِإْذ ََتَذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئنْ قال عّز من قائل: 
 والّصالة والّسالم على سّيد الثقلني وأصحابه الغّر امليامني،

قال وهو الصادق املصدوق: "...من أتى لكم معروفًا فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه، فادعوا له حَّتَّ 
 َتعلموا أْن قد كاَفْأُُتُوه".

 فان بعد شكر هللا جّل جالله، إىلجَّه ابلشكر والعر امتثاال هبذا؛ أتو 
 أوّجه شكري وتقديري،وحتقيقه  عمليف إجناز هذا ال -من قريب أو بعيد-كّل َمن أسهم 

 ".خري كلَّ  عّن  هللا كمجزا " قائال:
 من كّل سوء، األمة اإلسالميةهللا هللا أسأل؛ أن حيفظ 

 فيها خلريي الدنيا واآلخرة. هاوأن يوفِّق
 ه نعم املوىل ونعم النصري.إنّ 

 واحلمد هلل
! 



 1  ـــــــــــــــــــيوتو تـ ــامل ــــــــ ـــــــــــــــــ اللغة العربية دلى قبائل ُانْكو يف غينيا، دراسة وصفيّة تقابليّة ــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 توتويااحمل

 أ..................................................................................................................................... البسملة

 ب ..................................................................................................................................... إهداء

 ج .............................................................................................................................. شكر وتقدير

 1ّ........................................................................................................................ّاحملوتويات

مةّالدراسةّوالرموزّاملسوتخدمةّفيها:
 
 5ّ................................................................................ّمقد

 11 .......................................................................................................... الدراسة: هذه في المستخدمة الرموز

ةّيفّغينياّوجهودّقبائلّانكوّيفّنشرها
 
 15ّ................................................ّالفصلّاألول:ّّدخولّالعربي

 15 ...................................................................................... واستعمالهما: وغينيا انكو ظيلف معنى األول: المبحث

ال  15 .................................................................................................... معنى لفظ انكو واستعماله:  -أوَّ

 16 .................................................................................................. معنى لفظ غينيا واستعماله:  -ثانيا

 20 ........................................................................................................... لهجاتها: و انكو لغة الثاني: المبحث

ال ي تنتمي إليها لغة انكو:  -أوَّ
ة الن 

ّ
 20 ..................................................................................... األرسة اللغوي

 21 ............................................................................................... لهجات انكو الرئيسة والفرعّية:  -ثانيا

ي غرب افريقيا:  -1
 
 21 ......................................................................................................................... لهجات انكو الرئيسة ف

ي جمهورّية غيني - 2
 
 25 ................................................................................................................ ا: لهجات لغة انكو الفرعّية ف

 31 .................................................................. نشرها: في انكو قبائل وجهود غينيا في العربيّة دخول الثالث: المبحث

ال ي غرب افريقيا:  -أوَّ
ى

كو ف
ْ
ي مناطق ان

ى
 31 ............................................................................. دخول العربّية ف

1-  : ي  
جار الشماليِّ

ُّ
 31 ............................................................................................................................................ دور الت

2-  :  33 .............................................................................................................................................. دور العرب الفاتحي  
: د -3  36 ..................................................................................................................................................... ور المرابطي  
ي غينيا:  - 4

 
كو ف

ْ
ي مناطق قبائل ان

 
 37 ........................................................................................................ دخول اللغة العربّية ف

ي غيني -ثانيا
ى

ي نشر اللغة العربّية ف
ى

كو ف
ْ
 38 ................................................. ا قبل االستعمار وبعده: جهود قبائل ان

1-  : ّ ي غينيا قبل االستعمار الفرنسي
 
ي نشر العربّية ف

 
 38 ................................................................................................. جهودها ف

ي غينيا  -2
 
ي نشر اللغة العربّية ف

 
:  جهودها ف ّ  43 .......................................................................................... بعد االستعمار الفرنسي

 47 ....................................................................................... األجنبيّة: اللغة ونشر اللغويّ  التقابل الرابع: المبحث

ال  47 .................................................... تحليل األخطاء(، نشأته وأنواعه: التقابل اللغوّي )التحليل التقابليّ و  -أوَّ

 48 ................................................................................................. نشأة التقابل اللغوّي )التحليل التقابلي وتحليل األخطاء(:  -1
 49 ................................................................................................. ل التقابلي وتحليل األخطاء(: أنواع التقابل اللغوّي )التحلي -2

ي نشر اللغة األجنبّية:  -ثانيا
ى

 63 ..................................................................... هدف التقابل اللغوّي وفائدته ف

ة
 
ّالسابق:ّالفصلّالثاني:ّّحتليلّاللغةّالعربي

 
 67ّ................................ّوّلغةّانكوّّيفّضوءّالوتقابلّاللغوي

 67 ..................................................................................................... الصوتّي: المستوى تحليل األول: المبحث

ي 
ى

ى ف ى اللغتي  ال: االختالف والتشابه بي  : أوَّ ي
 70 ................................................................ عنارص النظام الصوت 

ي الصوامت القطعّية
ى

ى ف ى اللغتي   73 ................................................................... : ثانيا: االختالف والتشابه بي 

 73 ................................................................................................................................. معيار المخرج أو موضع النطق:  -1
2-  : ي    82 .................................................................................................................................. معيار وضع الوتَرين الصوتيَّ
 84 ........................................................................................................................................ معيار حالة مجرى الهواء:  -3

ي الصوائت القطعّيةثالث
ى

ى ف ى اللغتي   88 .................................................................... : ا: االختالف والتشابه بي 

 90 ............................................................................................................. معيار الكم ولزوم الصائت للصامت رسما كتابة:  -1
 91 ....................................................................................................................................................... معيار الكيف:  -2

ْوِقطعّية: 
َ
ي الفونيمات الف

ى
ى ف ى اللغتي   98 ............................................................... رابعا: االختالف والتشابه بي 

 99 ...................................................................................................................................... المفصل، مفهومه وأنواعه:  -1
، مفهومه وأنواعه:  -2  100 ......................................................................................................................................... النبر

 : ى عة لدى الدارسي 
ّ
 104 ............................................................................... خامسا: مشكالت صوتّية متوق

عة – 1
ّ
ي الفونيمات العربّية:  مشكالت متوق

 
 104 ................................................................................................................... ف

ي لزوم الصوائت العربّية لصوامتها كتابة:  - 2
 
عة ف

ّ
 104 ........................................................................................... مشكالت متوق

ي درجة نسبة االخ - 3
 
عة ف

ّ
ي الفونيمات القطعّية: مشكالت متوق

 
 105 ................................................................... تالف بي   اللغتي   ف



 2  ـــــــــــــــــــيوتو تـ ــامل ــــــــ ـــــــــــــــــ اللغة العربية دلى قبائل ُانْكو يف غينيا، دراسة وصفيّة تقابليّة ــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 105 ................................................................................................. الصرفّي: المستوى تحليل الثاني: المبحث

ي ا
ى

ى ف ى اللغتي  ال: االختالف والتشابه بي  : أوَّ  107 ...................................................................... لنظام المقطعيّ

 : يّ
ى

ي النظام الرصف
ى

ى ف ى اللغتي   114 ........................................................................ ثانيا: االختالف والتشابه بي 

نات ي مكوِّ
ى

ى ف ى اللغتي   115 ........................................................................الكالم:  ثالثا: االختالف والتشابه بي 

ي وظائف رصفّية: 
ى

ى ف ى اللغتي   118 ....................................................................... رابعا: االختالف والتشابه بي 

 118 ..................................................................................................... وظائف رصفّية تندرج تحت مفهوم االسم والصفة:  - 1
 130 ............................................................................................................. وظائف رصفّية مندرجة تحت مفهوم الفعل:  - 2

 : ى عة لدى الدارسي 
ّ
 137 ............................................................................... خامسا: مشكالت رصفّية متوق

ّ المغلق:  -1 ي ي المقطع العربر
 
عة ف

ّ
 137 ............................................................................................................... مشكالت متوق

ي وظائف االسم:  - 2
 
عة ف

ّ
 137 ........................................................................................................................ مشكالت متوق

 139 ................................................................................................. النحوّي: المستوى لتحلي الثالث: المبحث

ي أركان الجملة: 
ى

ى ف ى اللغتي  ال: االختالف والتشابه بي   141 .......................................................................... أوَّ

ي تصنيف 
ى

ى ف ى اللغتي   143 ...................................................................... الجملة: ثانيا: االختالف والتشابه بي 

ي نظام بناء الجملة: 
ى

ى ف ى اللغتي   145 ..................................................................... ثالثا: االختالف والتشابه بي 

ي بناء الجملة ال
ى

ى ف ى اللغتي  ة: رابعا: االختالف والتشابه بي   148 ................................................................. فعليَّ

 148 ............................................................................................................. نمط الجملة المبنّية من الفعل الالزم وفاعله:  -1
ي للمفاعيل -2

ّ
 149 ...................................................................................................... : نمط الجملة المبنّية من الفعل المتعد

ي بناء الجملة االسمّية: 
ى

ى ف ى اللغتي   152 ............................................................. خامسا: االختالف والتشابه بي 

 152 ....................................................................................................................................... أنماط الجملة البسيطة:  - 1
بة - 2

ّ
 157 ....................................................................................................................................... : )(أنماط الجملة المرك

ي أساليب مختارة:  - 3
 
 161 ................................................................................................................................ بناء جمل ف

عة لدى ال
ّ
ة متوق

ّ
: سادسا: مشكالت نحوي ى  177 ................................................................................ دارسي 

ي نظام بناء الجملة:  - 1
 
عة ف

ّ
 177 ..................................................................................................................... مشكالت متوق

ي بناء الجملة االسمّية:  - 2
 
عة ف

ّ
 177 ................................................................................................................. مشكالت متوق

ي أساليب مختارة:  - 3
 
ي بناء جمل ف

 
عة ف

ّ
 177 ...................................................................................................... مشكالت متوق

ّالالحِق:ّمشكالتّوحلول
 
 179ّ................................ّالفصلّالثالث:ّّلغةّالدارسنيّيفّضوءّالوتقابلّاللغوي

 182 ................................................................................. الدارسين: لدى الصوتيّة األخطاء تحليل األول: المبحث

ال: تعّرف األخطاء الصوتّية  182 ...................................................................................................... : أوَّ

 182 ..................................................................................................... : ثانيا: وصف األخطاء الصوتّية

 184 ...................................................................................................... : ثالثا: تفسي  األخطاء الصوتّية

 186 ...................................................................................... : رابعا: مشكالت صوتّية وقع فيها الدارسون

 186 ................................................................................................................................. مشكالت الفونيمات العربّية:  - 1
ي كتابة الكلمة:  - 2

 
 186 ............................................................................................ مشكالت لزوم الصوائت العربّية لصوامتها ف

 187 ......................................................................... مشكالت نسبة اختالف فونيمات العربّية القطعّية عن فونيمات لغة انكو:  - 3

 188 ................................................................................ الدارسين: لدى الصرفيّة األخطاء تحليل الثاني: المبحث

ال: تعرف األخطاء الرصفّية:   188 ....................................................................................................... أوَّ

 190 ...................................................................................................... ثانيا: وصف األخطاء الرصفّية: 

 197 ...................................................................................................... ّية: ثالثا: تفسي  األخطاء الرصف

 198 ...................................................................................... : رابعا: مشكالت رصفّية وقع فيها الدارسون

 203 ................................................................................. الدارسين: لدى النحويّة األخطاء تحليل الثالث: المبحث

ة: 
ّ
ال: تعرف األخطاء النحوي  203 ....................................................................................................... أوَّ

ة: 
ّ
 205 ...................................................................................................... ثانيا: وصف األخطاء النحوي

ة: ثالثا: تفسي  
ّ
 216 ...................................................................................................... األخطاء النحوي

ة وقع فيها الدارسون
ّ
 218 ....................................................................................... : رابعا: مشكالت نحوي

 223 .......................................................................................... العربيّة: لنشر ومقترحات حلول الرابع: المبحث

 224 ............................................................................................................ أّوال: حلول لنشر العربّية: 

ا خاّصا:  -1
ً
مو العربّية للناطقي   بلغة انكو تكوين

ّ
ن معل وَّ

َ
 224 ............................................................................................... أن ُيك

م اللغة العربّية للناطقي   بلغة انكو تعليًما لغب  أبنائها:  - 2
َّ
عل
ُ
 226 ........................................................................................... أن ت

 مواد تعليم عربّية خاّصة بالناطقي   بلغة انكو:  - 3
ّ
عد

ُ
 227 ................................................................................................... أن ت



 3  ـــــــــــــــــــيوتو تـ ــامل ــــــــ ـــــــــــــــــ اللغة العربية دلى قبائل ُانْكو يف غينيا، دراسة وصفيّة تقابليّة ــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

حات لنشر العربّية: 
 239 ....................................................................................................... ثانيا: ُمقي َ

 242ّ.......................................................................................................................ّاخلامتة:

 242 ................................................................................................................................. الدراسة: نتائج

 246 ...................................................................................................................................... التوصيّات:

 246 ....................................................................................................................................... الملحقات:

ال: الجدول رقم ) ي انكو: يحتوي عل أخطاء دارسي العربّية من نا (38أوَّ
 246 ................................................. طق 

يّ 
ي امتحان نهات 

ى
ى بلغة انكو ف ى من الناطقي   264 .................................................... ثانيا: نموذج ورقة أحد الدارسي 

ى  ى الناطقي  ي امتحان القبول بجامعة: ثالثا: نموذج ورقة أحد الدارسي 
ى

 265 ........................................... بلغة انكو ف

 266 ........................................................................................................................................ المراجع:

ال: مراجع عربّية:   266 ................................................................................................................... أوَّ

ة: 
ّ
 275 .................................................................................................................. ثانيا: مراجع انكوي

 276 .................................................................................................................. ثالثا: مراجع أجنبّية: 

ت ودوريات: 
ّ

 276 ............................................................................................................. رابعا: مجال

 277 ............................................................................................................... خامسا: رسائل علمّية: 

ونية:   277 ............................................................................................................ سادسا: مواقع إلكي 

 278 .......................................................................................................... سابعا: مقابالت شخصّية: 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 280 

ABSTRAIT.............................................................................................................................. 282 

ّ



 4  ـــــــــــــــــــراسة ـــ مقدمة ادلــــــــــــــــ ـ اللغة العربية دلى قبائل ُانْكو يف غينيا، دراسة وصفيّة تقابليّةــــــــــــــــــ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ّالدراسةّمقدمة
 موزّاملسوتخدمةّفيهاوالر

 



 5  ـــــــــــــــــــراسة ـــ مقدمة ادلــــــــــــــــ ـ اللغة العربية دلى قبائل ُانْكو يف غينيا، دراسة وصفيّة تقابليّةــــــــــــــــــ

 

 

ّ
 
ّ:فيهاّةوالرموزّاملسوتخدمّالدراسةّمةمقد

وره األوىل، ولغُته العربّية منذ عص ة اليت وصل إليها اإلسالمُ من القبائل األفريقيّ  N'koقبائل انكو
قافة اإلسالمّية ال الثَّ ؛ إذ تُعدُّ من القبائل اليت تفاَنْت يف إيصأفريقياوإليها يرجع الفضل يف نشره يف غرب 

ال و  مُ عرف اإلساليُ   به، والعرف إالَّ ها العربّية لآلخرين، واشتهرْت بذلك، فأصبحْت ال تُ وتعليم لغتِ 
ء ك بني أبنااملشتَ  ، والقاسمَ يقياأفر يف غرب  قافة واإلدارةِ الثَّ  غة العربّية لغةَ اللُّ   صارتِ  هبا، حَّتَّ ه إالَّ ثقافتُ 

-اّصةً خ حتت مملكة مايل اإلسالمّية-انكو قبائلِ  ومنذ القرن احلادي عشر امليالدي بدأْت مدنُ  .املنطقة
ن امليالدي، حني ها اإلسالمّية شيًئا فشيًئا، إىل بداايت القرن العشريتَ اللغة العربّية وثقاف معاملَ  بُ تستوعِ 

م ثقافته بلغته، فأنشأ يفرض على أبنائها تعلي أنْ  -بعد استيالئه على املنطقة -رأى االستعمار الفرنسيُّ 
يم اللغة ة ملدارس تعلسلذلك مدارس استعماريّة يف العواصم وحميطها، وافتتح ملتابعة تلك املدارس املنافِ 

ّية استاتيجبًة ابقتاحات ، مصحو ومفصَّلةً  دقيقةً  تقاريرَ  ا، ترفع إليهتفتيش   العربّية وثقافتها مكاتبَ 
س افِ مويّة بشريّة اترة أخرى. يف حني ظلَّ تعليم اللغة العربّية أمام هذا املنّية اترة، وبشكاوى تنْ عليمت

تتَّجه يف  ،ل جهات  ذات طابع مؤسَّسايتّ هتماًما من ِقبَ ه، ومل ينْل ا عمَّا لاله منافسُ رس معزواًل الشَّ 
مبوجب ما  صرييّةعليمّية، لتتَّخَذ قرارات  مف على تلك املعامل التَّ تشر مويّة سياساهتا إىل إنشاء جلان تنْ 

رفع إليها من تقاريَر ونتائِج دراسات ورسائل علمّية، تَنُتج عنها إصالحاٌت حول تعليم اللغة العربّية، ت
 .ّدارسنيأن يكون دافًعا وحمفِّزًا لل ا ميكنممَّ 

ارخيّية ينّية والتَّ كتب الدِّ من ال  القليلُ ف فيها إالَّ مل يؤلَّ و  ،لكتابةابديثة احللغات اللغة انكو من بني و 
يف منتصف ذا الغرض إاّل يفي هب كتايبي   ضع هلا نظامٌ و عهدها ابلتأليف حديث جدًّا، فلم يُ  عليمّية؛ إذْ والتَّ 

 ،هذا .م1987ويف عام  تيِت كانْ -سليمان-م، على يد سولومالا1949يف عام حتديًدا  لقرن املاضيا
 ميها.لدى معظم متكلِّ  اللغة منطوقةً هذه وإن كانت 

مجهورية بائل انكو يف ولغة قاللغة العربّية بني  تقابلّيةوصفّية بدارسة  كتابالهذا ويُعىن موضوع 
 ،عموًما فريقياأعلى التعريف بقبائل انكو موطنا ولغة يف غرب  -مكانقدر اإل- غينيا، مع إلقاء الضوء
يان جهود علمائها يف ، وبوبعده قبل االستعمار الفرنسيّ  ابلعربّيةة انكو لغ وعالقةويف غينيا خصوًصا، 

 التشكإرساء دعائم اللغة العربّية وثقافتها اإلسالمّية، مع بيان منزلة اللغة العربّية لديها وتشخيص امل
 .وتعليمها اللغة العربّية متعلّ  يواجهها الدارسون يفاليت ميكن أن 
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خارَج  أخرى لغاتاللغة العربّية لدى الناطقني ب رى دراساٌت حولَ هذا إىل أنَّه من املهمِّ أن جتُ 
 هم.ون أنفسُ ة إذا قام هبا األفريقيُّ الوطن العريب، وخباصَّ 

ا يُ  ة للغة لم اللغة التطبيقي، الذي يقارن بني األجزاء الداخليّ درس مثُل هذا املوضوع يف ضوء عوإَّنَّ
-طريق التحليل التقابليّ  اللغة العربّية ولغة انكو، عنيف هذه الدراسة   ُتثّلهماتنيلاملتعلَّمة ولغة املتعلِّمني ال
 للغويّةم ات التعلّ المشك؛ لتشخيص الالحق التقابل اللغويّ  -وحتليل األخطاء- التقابل اللغوّي الّسابق

 .توّقع لدى الدارسني واليت وقعت فعالتُ اليت ميكن أن 
من  لغيت التنزيل والدعوةب اويف عالقته من جهة التطبيقّية افتتمثَّل يف طبيعته ؛دراسةأمَّا أمهّية ال

غات بلللناطقني  تعّلمهاو  يف تطوير برامج تعليم اللغة العربّية ا؛ إْذ من املتوقَّع أن ُتسهم نتائجهجهة أخرى
سهم تُ سكما   ،غينيا، ويف غريها من البلدان اليت تُتعلَّم فيها العربّية بوصفها لغًة أجنبّيةمجهورية يف  أخرى

لقبائل يف سدِّ ثغرة يف املكتبات العربّية ابلدراسات املتعلِّقة ابللغات األفريقّية عموًما ولغات ا دراسةال هذه
 اللغة العربّية بني االختالف والتشابهيف كشف جوانب  سهمتُ األفريقّية اإلسالمّية خصوًصا.  كما س

 تعليم اللغة العربّية وتعلُّمها. صعوابتبذلك بعض ولغة انكو مذلِّالً 
تعليم العريّب يف مؤّسسات الاللغة العربّية يف  أنّه ينبغي أن تُعّلميف  دراسةال هذهتكمن مشكلة و 
التقابل ا ابسم تقابليًّ  أجنبّية، األمر الذي يستدعي حتلياًل بصفتها لغة  اغينيمجهورية يف قبائل انكو  مناطق

الذي جيعلنا نستطيع و  بني اللغة العربّية ولغة انكو، شابهوالتّ  ختالفيكشف جوانب اال، اللغوي السابق
أن نتوّقع مواطن الصعوبة ومصادر املشكلة لدى دارسي اللغة العربّية يف جوانب االختالف بني اللغتني.  

ق به من صّحة الذي نتحقّ  حتليل األخطاء، وهو التقابل اللغوي الالحقحتليال آخر ابسم عي كما يستد
مامنا يف تكوين ، فنوّجه إليها اهتاللغة العربّية لدى أبناء قبائل انكو ما ميّثل فعال مشكالت وصعوابت

 ...املنهج توإجناز مفردا معّلمي اللغة العربّية وتصميم موادها التعليمّية
، التقابليّ املنهج و  جيمع بني املنهج الوصفيّ  أبن ؛من منهج أكثرَ  ه الدراسةخدم يف إجناز هذوسيست

يستخدم و . العربّية..تهم لعرب ولغف على قبائل انكو الغينّية وعالقتها ابلتعرّ فيستخدم املنهج األّول يف ا
بعض ؛ لكشف ايًّ حنو و  اصرفيًّ  ا،صوتيًّ  ولغة انكو بني اللغة العربّية تقابليّ  حتليل؛ إلجراء اآلخراملنهج 

ة العربّية لدى ف على مشكالت تعّلم اللغلتعرّ يستخدم املنهج الثاين يف او  .االختالف والتشابهجوانب 
هذه املشكالت حّل  يف يسهمما ميكن أن مع اقتاح  ،يف مجهوريّة غينيا انكو دارسي العربّية الناطقني بلغة

 .تْ إْن وجدوتذليلها اللغويّة 
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، اترخيّية بٌ تُ ، منها كُ عديدة انكو واللغة العربّية مؤلَّفات وحبوث علمّية لغةجنزْت حول د أُ لقو 
اللغة لغات، منها:  عدَّةهذه املْنجزات العلمّية تاج يف إنْ  خدمتْ لكتونّية، واستُ إوأخرى  ،ورسائل جامعّية

كمهما لغيت حب الفرنسّية واالجنليزيّة اللغةمّث  وأّوهلا وفادة إىل موطنها.اللغات حبكمها أقدم  العربّية،
 N'koنكوواجلدير ابلذكر أنَّ مصطلح ا لغة انكو، وغريها من اللُّغات احلّية.مّث  االستعمار يف املنطقة،

م. 1949عام يف  م(1987-1922)يتكانْ   سليمانالذي اختعه  ظام الكتايبّ نّ الراد به طلق فإنَّه يُ إذا أُ 
 Mandingغدينْ ومانْ  ، Mandinkكدينْ من: مانْ  راد به كلي فإنَّه يُ  ؛قبيلة أو شعبضيف إليه لفظ وأمَّا إذا أُ 

يف الكتاابت الغربّية  Mali ومايل ،Malinké كيينْ ومالِ  ،Mandingo كودينْ ومانْ  ،Mandingo غودينْ ومانْ  ،
، Màndiˋnka  ߘߋ߲߬ ߞߊߡߊ ߲߬ وماْنديْنكا  Màndiˋn ߡߊ ߲߬ߘߋ߲߬  ماْنديْن  N'ko ߒߞߏ ، وُيسّمى يف كتب انكووالعربّية

 ߖߎ ߟߊ، وجوال Bamanan ߓߊߡߊߣߊ߲߬ أو ابمالاْن  Bambaraأي: ماْنديْنكّي، ويراد به كلي من قبيلة ابمبارا 

Djula ߡߊ ߣߌ ߲߬ߞߊ، ومانِيْنكا Maninka  ߞߏوماْنديْنغو ا اخت . Mandingo ߡߊ ߲߬ߘߋ ߲߬ ߒߞߏ  مصطلح انكو تُ وإَّنَّ

N'koا جتمع بني قبائل انكو ا اختلفْت هذه مهْ مَ ؛ إْذ على اختالف هلجاهتاو  ،أمسائهامبختلف  ؛ ألَّنَّ
ا مجيًعا تنطق هذه العبارة من غري حتريف أو تغيري صويتّ  وسيأيت بيان ذلك  .القبائل يف هلجاهتا فإَّنَّ

 .الحًقا يف مبحث معىن لفظ انكو واستعماالته
لة هبذا املوضوع،   :الّتاليةيف  ها إىل اآلن تتمثَّلاليت اطَّلعُت عليو وإنَّ أهمَّ الدراسات ذات الصِّ

. دراسة لغويّة مقارنة ،اجلوانب التأثرييّة للغة العربّية يف لغة املاندينكو :المني دمبيا، يعقوب -1
يا رسالة املاجستري قّدمت إىل كلّية اللغة العربّية ابجلامعة األمسريّة للعلوم اإلسالمّية مبدينة زلينت يف ليب

راجعة: مب ،أثر اللغة العربّية يف لغة املاندينكو: دراسة لغويّة مقارنةلة بعنوان: وطبعت الرسا م.2007عام
 الباحث تناول فيها م.2007، 1أكتوبر، ليبيا، ط 7حممد أحممد عثمان بن طاهرة، منشورات جامعة 

ها، ولغتِ  -بائل انكوق -كوينْ دِ ْفت األنظار حنو املانْ مباحث اترخيّية حول قبائل انكو، يهدف فيها إىل لَ 
ة كو من لاحيدينْ يف لغة شعوب املانْ  ابللغة العربّية، ودراسة املفرد العريبّ ها وإبراز العالقة اليت تربط

 األصوات والصرف والنحو والداللة.
سعى إىل بيان يعقوب ت أبنَّ دراسةهذه بني هذه الدراسة ودراستنا  -بشكل جممل- فرقةوميكن التّ 

علم أنَّ قبائل مع ال، تهدراس لعّينة املوقع اجلغرايفَّ د دّ أْن حييف لغة انكو دون جوانب َتثري اللغة العربّية 
أِضْف إىل ذلك أّن ، اُتها اخلاصَّة تقريبً ، ولكّل دولة تسميأفريقياانكو موّزعة بني تسع دول يف غرب 

السنغال  من يف كلّ   ، وهي اللهجة السائدةقبائل انكوهلجات  بعض طلق علىيإَّّنا كو دينْ املانْ  لفظ
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ب معه التفاهم، كاد يصعُ يبشكل  األخرى عن قبائل انكو هلجتهايف وختتلف  .وغامبيا وسرياليون وليبرياي
للغة العربّية يف فهو يتتبَّع آاثر االباحث ينتمي إىل الفرع جوال الذي يف مجهوريّة ساحل العاج. مع أّن 

اليت ميكن أن لغويّة ال شكالتإىل تشخيص امل لغة انكو يف املستوايت اللغويّة، يف حني هتدف دراستنا
االختالف ان جوانب يف تعليم العربّية وتعّلمها ببييواجهها دارسو العربّية من الناطقني بلغة انكو الغينّية 

 .والنحويّ  والصريفّ  ى الصويتّ بني اللغتني يف املستو  والتشابه
دراسة ، ةو على مستوى اجلملة البسيطالتَّقابل بني اللغة العربّية ولغة انك :سانوغو، نوح -2

 . اجلامعة اإلسالمّية بساي، مجهوريّة النيجر، كلّية اللغة العربّية وآداهبا: قسم اللغة العربّية، عامتقابلّية
ة يج قّدم للحصول على درجة اإلجازة العالحبث خترّ  ، هوم2004-2003ه املوافق: 1424-1425

  .(1)يف اللغة العربّية
ن عجوانب اترخيّية للغة انكو وقبائلها، وبنّي مواطنها وهلجاهتا والفروق بينها، وحتّدث تناول فيها 

عن  حتّدث ، مثّ -غة انكواللغة العربّية ول-للغتني وحياة خمتعها، وبنّي النظام التكيبّ  كتايبّ نظام انكو ال
سعْت هذه  .ابليّ ج التقفاق واالختالف بينهما على مستوى اجلملة البسيطة يف ضوء املنهجوانب االتّ 
ى فاق واالختالف بني اللغة العربّية ولغة انكو على املستو جوانب االتّ عن كشف حماولة الالدراسة إىل 

، وهبذا ختتلف وغريمها الصريفّ  واملستوى ُمغفاًل بقّية املستوايت اللغويّة، كاملستوى الصويتّ  حنوايًّ  التكيبّ 
 .هذه الدراسة عن دراستنا هذه

دراسة  ،أثر اللغة العربّية يف اللغة املاندنكّية على مستوى املفردات :ديب، غوسو حممدسي -3
: . اجلامعة اإلسالمّية بساي، مجهوريّة النيجر، كلّية اللغة العربّية وآداهبا: قسم اللغة العربّية، عامتقابلّية

يف  ةازة العاليللحصول على درجة اإلج ج قّدمحبث خترّ  ،م2004-2003ه املوافق: 1424-1425
 ،ا الرئيسةهلجاهتُ ها و من حيث أصلُ  -لغة انكو- تناول فيها احلديث عن اللغة املاندنكّية اللغة العربّية.

ؤثِّرة يف املاندنكّية وتناول العوامل امل وعيِّنتها. الدراسةد مكان دِّ أن حيُ ّرِسْت يف دراستها دون واجلهود اليت كُ 
مثَّ  ،-املاندنكّية والعربّية-كلتا اللغتني، وذكر كيفّية بناء االسم والفعل يف  أثناء احتكاكها ابللغة العربّية

فردات العربّية خلصائص ملا كيف ختضعبناء االسم والفعل، كما أبرز  بني اللغتني يف  قام بتحليل تقابليّ 
 اللغة املاندنكّية.

                                                 
 م.2003/2004حصول عىل درجة الليسانس )اال جازة العالية( يف اللغة العربيّة وأ داهبا عامحبث خترج للباحث نفسه قدمه اس يوتكامال لل (1)
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ا اقتصرْت يف الدراسة التقابلّية ع هذه، عن دراستنا وختتلف ا وفعاًل دون فردة امسً لى بناء امليف أَّنَّ
 هذا النقص.ض بع اعليه، فدراستنا هذه َتيت لتستدرك األخرى التَّطرُّق إىل املستوايت اللغويّة

هتدف إىل تشخيص بعض املشكالت اليت ميكن أن تواجه دارسي اللغة مبا أن هذه الدراسة و 
ه بني اللغة ل بيان جوانب االختالف والتشابالعربّية من الناطقني بلغة انكو يف مجهوريّة غينيا من خال

اقتضى  ،العربّية ولغة انكو يف بعض املستوايت اللغويّة، القتاح ما ميكن من حلول لتلك املشكالت
ويف لغة انكو  (1)أن تتمّثل العيِّنة املستهدفة بوجه عام يف اللغة العربّية الفصحى -بطبيعة احلال-ذلك 

، وذلك من خالل دراسة الـُمْخَرجات التعليمّية -Lingua francaاملشتكة  الّلهجة-بلهجتها مانِيْنكا 
يف املؤسَّسات التعليمّية احلكومّية  (2) للطالب والتالميذ الذين يدرسون اللغة العربّية الفصحى لغة اثنية

عة الظروف الراهنة يواألهلّية، مبا يف ذلك اجلامعّية وغري اجلامعّية، ممَّا يتيسَّر احلصول عليه نظرًا إىل طب
، أي: Contrastive Linguistics Analysisيف الدولة. وعليه، فبعد القيام ابلتحليل اللغوّي التَّقابلّي 

غة األم أو السابق أو الّتحليل التوقُّعّي؛ إذ سأقوم مبوازنة بعض املستوايت اللغويّة بني ل التحليل التقابليّ 
 Langue Matetnelleاللغة األوىل

؛ لتحديد (2)ملمثَّلة بلغة انكو والعربّية الفصحى اليت هي اللغة اهلدفا (3)
ضوع الصعوابت واملشكالت اللغويّة املتوّقعة يف تعلُّم العربّية وتعليمها، فإنَّ املادة اللَّغويّة اليت ستكون مو 

ة حتريريّة، لتحليلها حتليالً يّ التحليل تتمثَّل يف َّناذَج كتابّية ممَّا أْنتَجه هؤالِء الدارسون من تعبريات  إنشائ
تقابليًّا الحًقا )أي: حتليل األخطاء(، وذلك لتحديد الصَّعوابت واملشكالت اللُّغويّة اليت ميكن أن 

 .(4)ُتواجههم يف تعلُّم اللغة العربّية
 ةالنماذج اليت تسعى هذه الدراسة إىل حتليلها فقد اختت بعضها من واثئق االختبارات النهائيّ ا أمَّ 

 :مثل ،Kankanلبعض الطالب من أهّم مدارس التعليم العريّب يف مدينة كاْنكاْن 
 .محه هللا تعاىل(بكر كولايت )ر  أيب َتسيس الشيخ يف املرحلة اإلعداديّة، مدرسة دار الشريعة األهلّية - 1
 .لفرنسيّ ا العريبّ للتعليم  يف املرحلة الثانويّة احلكوميّ   Dialloلو اج  Yayaاياي  Alphaمعهد ألفا  -2

                                                 
افية والعلمية ماكنيوته. ق( يه املس يوتوى اللغوي اذلي يس يوتخدم يف اجملاالـ الثقافية والس ياس ية، وحترتم قواعدها عند املثقفني، وتدمع الامنذج ال دبية والكتب الث1)

 .18، صعمل اللغة العربية سس يوتخدم يف مواق  مالمية يف اجال ايحياة اليومية. ينرر  اجازى  ويه يف مقابل العامية اليت
 .497ص ،معجم املصطلحاـ اللغويةبعلبيك    . ينررL1اللغة ال وىل  مقابل L2بـ  لها ، ويرمزTarget language (TL)( يه اللغة املس هتدفة2)

ر  . ينرال ساس يّة اليت ييوتلكّمها اال نسان يف حميطه ابيوتداء من أ ّول مّرة يبدأ  الالكم  أ ي  اللغة (r TongueMotheوسسّمى أ يضا يف اللغة الاجنلزييّة )( 3)

 .163، صمعجم املصطلحاـ ال لسنيّة؛ فرنيّس، انلكزيّي، عربّ   مبارك
ل ابل ( 4) ْذ هو اللغو  يوتقابلوصفُت اليوتحليل ال وَّ َّه يس بق وقوَع ال خطاء ابلفعل؛ ا   ليوتقابلمسيُت اليوتحليل الثاين ابل و  حتليل مبينٌّ عىل اليوتَّخمني واليوتوقُّع،.ي السابق؛ ل ن

َّه عكس اليوتحليل ال ول، فهو يأ يت الحقا، بعد حدوث ال خطاء وحتقُّقها، وهذا اليوتحليل مبينٌّ عىل الواقع وايحاصل.اللغو   ي الالحق؛ ل ن
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بعض لالنماذج من واثئق امتحان القبول  ، اليت اختت فيها بعضاجلامعة اإلسالمّية ابلنيجر -3
 .Kankanالطالب الناطقني بلغة انكو من إقليم كاْنكاْن 

ا تر بدالً من األقاليم األخرى وأمَّا عن األسباب الداعية إىل اختيار العّينة يف إقليم كاْنكانْ  جع ؛ فإَّنَّ
يف مجهوريّة غينيا يف مجيع أقاليمها الطبيعّية واإلداريّة على ثالثِة أَّناط   N'koهلجاِت لغة انكو  إىل أنَّ 
حول َّنر النيجر يف مجيع املنتشرة  Maninkaهي: األوَّل: هلجات مانيْنكا  -بيان ذلك أييتكما - هلجّية

املنتشرة يف مناطق  Toma-maneanَمانِبَياْن -ْوَماوتُـ  Koniyaمناطق غينيا العليا. والثاين: هلجات ُكْونَِيا 
وِميِكيُفْورِْي  Djakanإقليم غينيا الغابّية على احلدود الشرقّية واجلنوبّية للدولة. والثالث: هلجات َجاَكاْن 

Mikiforè لة يف ثِّ املنتشرة يف مناطق إقليم غينيا الوسطى وإقليم غينيا البحريّة. ومبا أنَّ اللَّهجة األوىل املتم
هي اللَّهجة السَّائدة يف إقليم َكاْنَكاْن اإلدارّي وما جاوره، بل يف الدولة عموًما؛  Maninkaهلجة مانِيْنكا 

هو املشهور واجلاري على األلسنة لتعيني قبائل  -Maninkaهلجة مانِيْنكا -إْذ جند اسم هذه اللَّهجة 
 ساسيُّ لقبائل انكو، وذلك الحتوائه مدينَة انـَْياين انكو، ويضاف إىل هذا أنَّ اإلقليم هو املوطُن األ

Niani  العاصمة التارخيّية ململكة مايل اإلسالمّية اليت أسَّسْتها قبائُل انكو على ضفاف َّنر النيجر يف
نوًعا - من هلجات انكو معزولةٌ  -هلجات الّنمط الثالث- مشال الدولة. ومبا أنَّ هذه اللَّهجة األخرية

اتأو   Foulbehقبائل انكو األساسّية بقبيلة ُفوْلِبْ  عن مواطن -ما ؛ لذا يُفّضل أن تكون هلجة Foulataُفالَّ
 إقليم كاْنكاْن وما جاوره هي اليت ُُتثِّل لغة انكو يف هذه الدراسة.

َتَق العّينة من اللَّهجات األخرى؛ واكُتِفَي بواحدة من ثالث هلجا  ؟!توقد يتساءل البعض: ملَ مَلْ تـُنـْ
يرجع إىل  Maninkaيُقال يف ذلك أنَّ السبب الذي اضطرَّ الباحث إىل االْكتفاء بلهجة مانِيْنكا 

أمرين: أوَّهلما أنَّه ملا عزَم الباحث القياَم جبولة ِعلمّية جلمع املادة العلمّية صادف ذلك مروَر الدولة مبْحَنة 
َتِئذ  حظَر التَّ  َر  انِْتشار املشكلة نقل بني األقاليم لتقليل فُـ صحّية فرضْت السلطات الصحّية للدَّولة وقـْ

الصحّية من بيئة  إىل أخرى، إضافة إىل اخلوِف الذي اْنتاَب املواطنني يف ذلك الوقت على صحَّتهم. 
يضمُّ بعض املدارس العربّية املهمَّة يف الدَّولة  Kankanواألمر اآلخر، هو أنَّه لـمَّا رأيُت أنَّ إقليم كاْنكاْن 

يت جتمع املعطيات اليت سُتشكِّل موضوع التحليل، وأنَّ هذا اإلقليم هو املوطن األساسّي للغة انكو، وال
إضافًة إىل أنَّ هلجات هذا اإلقليم هي اللَّهجة السَّائدة لشهرة لغة انكو ابمسها؛ لذا مل أَر َغضاضًة يف 

ا هي اللَّهجة املختارة إلجراء هذ Maninkaأْن تكون هلجة مانيْنكا  يان ب أييتكما -ه الدراسة، هذا وأَّنَّ
 Secondة اللغة الثانيو بني الناطقني بلغة انكو وغريهم،  Lingua francaالّلهجة املشتكة  -ذلك
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Language
عّي ألغلب سّكان الدولة أبقاليمها الطبيعّية األربعة، وخاصَّة يف إقليم غينيا الغابّية اإلقليم الطبي 

 الرابع.
ولغة انكو  يف جانبها التطبيقّي تتمثَّل من حيث اللغةُ يف اللغة العربّية الفصحى راسةالدفعيِّنة هذه 

الغينّية بلهجة مانيْنكا املشتكة. ومن حيث املوقع اجلغرايّف للدراسة هو إقليم كاْنكاْن اإلدارّي يف منطقة 
تعمال اللغتني هو وجمال اسغينيا العليا حيُث يُتحدَّث بلغة اْنكو يف هلجتها املشتكة اآلنفة الذكر. 

 .املؤسَّسات التعليمّية املعاصرة اليت تدرِّس العربّية الفصحى للناطقني بلغة اْنكو
ّالرموزّاملسوتخدمةّيفّهذهّالدراسة:

 :هي كما يليف الدراسةهذه يف  املستخدمةرموز الأما و 
 فونيمات انكو القطعية ونظرياهتا الدولية: -1

 الصوائت الصوامت

 الصوائت الدولية نكوصوائت ا الصوامت الدولية كونصوامت ا

 a ߊ b ߓ
 e ߋ p ߔ
 I ߌ t ߕ

 ɛ ߍ ʤ ߖ
 u ߎ tʃ ߗ

 o ߏ d ߘ

 ↄ ߐ r ߙ
 الطويلة الصوائت s ߛ
 aa ߊ   gb ߜ
 ee ߋ   f ߝ
  ii ߌ   k ߞ
 ɛɛ ߍ   l ߟ
 uu ߎ   m ߡ

 oo ߏ   ny ߢ

 ↄↄ ߐ   n ߣ
 الصوت احملايد h ߤ
 w ߥ

 n ’ ߒ
 y ߦ
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 ربات الصوتّية ورموزها:الن -2

رمزها يف  مالحظات رمزها يف انكو النربة الصوتّية
 الكتاب

 /a/ رمز فارغ، أي: وضع عادّي من دون عالمة /ߊ/ النربة الصاعدة صعوًدا هادًًئ معتدال
 /á/ رمزها شرطة أو خط مستقيم فوق الصائت /ߊ  = / ߫   النربة الصاعدة بغتةً 

 /å/ رمزها نقطة على الصائت /ߊ  = / ߫   عتداًل  مالنربة اهلابطة هبوطا هادًئً 
 /à/ رمزها خط معرّج كالشدة العربية /ߊ  = / ߫   النربة اهلابطة بغتة.

 النغمة الصوتّية ورمزها: -3
 مالحظات الكتابرمزها يف  رمزها يف انكو النغمة الصوتّية

 رمز فارغ، أي: وضع عادّي من دون عالمة /an/ /ߊ߲߬ / التنوين

 وقائمة املصادر واملراجع: الكتابثيق: رموزه وطريقته يف ثنااي التو  -4
 الكتابأ/ التوثيق يف ثنااي 

 رموز التوثيق كيفية التوثيق مصدر التوثيق

 حة.، اجمللد/اجلزء، رقم الصفعنوان الكتابلقب املؤلف/ما اشتهر به:  الكتاب
   الصفحة

 م اجمللد
 ج اجلزء

   الصفحة ، رقم الصفحة.عنوان األطروحة/ الرسالة/ البحثاحث: لقب الب الرسالة العلمية

 اسم اجلريدة/ اجمللة، العدد، رقم الصفحة. عنوان املقال،لقب الكاتب:  اجلريدة / اجمللة
 جر اجلريدة
 مج اجمللة

   الصفحة
 .استباتريخ االقاسم املوقع االلكتوين: الرابط ابللغة اإلجنليزية،  املوقع االلكتوين

 ينظر: املرجع )تدرج معلوماته حسب نوعه: كتاب أو غريه( التوثيق يف احلاشية السفلية
 ب/ توثيق املصادر واملراجع

قيق، طبعته، ، حتعنوان الكتابلقب املؤلف/ما اشتهر به، االسم األول، فالثاين، فالثالث:  الكتاب
 اتريخ النشر، الدار، مكان النشر.

اجلامعة،  ،عنوان األطروحة/ الرسالة/ البحثالباحث، االسم األول، فالثاين، فالثالث:  لقب الرسائل العلمية
 الكلية، القسم، السنة.

، العدد، اسم اجلريدة / اجمللة عنوان املقال،لقب الكاتب، االسم األول، فالثاين، فالثالث:  اجلريدة / اجمللة
 اتريخ النشر، مكان النشر.

 .اتريخ االقتباسملوقع االلكتوين: الرابط ابللغة اإلجنليزية، اسم ا املوقع االلكتوين
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 :وغري ذلك رموز اجلدول والتشجري ومجلة التمثيل واحلاشية -5
 داللته الرمز
 تكرار العنصر يف اجلدول. //
 أو /
 ، أو ال مماثل ، أو ال يوجدأي: ال شيءَ يُذكر ةغر فاخانة  -
ø ي:عالمة.، أيف اجلملة يست له دالةعنصر ل 
 يف تعبري الدارس. موقع احلرف احملذوف  ...
 تتابع السطر السابق لالحق يف احلاشية السفلية. = =
 اجلملة اخلاطئة. ]  [
 من الصفحة كذا إىل الصفحة كذا ص ص
 يف رسم الكلمة ابخلط العريبّ  /ↄ/ رمز يشري إىل صوت وْ 
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّ

ّفصلّاألولال
ةّيفّغينياّوجهودّقبائلّانكوّيفّنشرها

 
ّدخولّالعربي

ّاملبحثّاألول:ّمعىنّلفظيّانكوّوغينياّواسوتعماهلما:
 معنى لفظ انكو واستعماله.أوال: 

 ثانيا: معنى لفظ غينيا واستعماله.

*** 

ّاملبحثّالثاني:ّلغةّانكوّوهلجاتهاّيفّمجهوريةّغينيا:
 األسرة اللغويّة التي تنتمي إليها لغة انكو.أوال: 

 ثانيا: لهجات انكو الرئيسة والفرعيّة.

*** 

ة:
 
ةّوانوتشارهاّيفّمناطقّانكوّالغيني

 
ّاملبحثّالثالث:ّدخولّالعربي

 أوال: دخول العربيّة في مناطق انكو في غرب افريقيا

 ر وبعدهثانيا: جهود قبائل انكو في نشر العربيّة في غينيا قبل االستعما

*** 

ة:
 
ّونشرّاللغةّاألجنبي

 
ّاملبحثّالرابع:ّالوتقابلّاللغوي

 أوال: التقابل اللغوّي )التحليل التقابلّي وتحليل األخطاء( ونشر اللغة األجنبيّة.
 ثانيا:  هدف التقابل اللغوّي وفائدته في نشر اللغة األجنبيّة.
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ةّيفّغينياالعّدخولّ:ّولاألالفصلّ
 
ّوجهودّقبائلّانكوّيفّنشرهاّربي

ّ:ماواسوتعماهلّوغينياّانكوّيمعىنّلفظ:ّاملبحثّاألول
ال
َّ
 معىنّلفظّانكوّواسوتعماله:ّ-أو

؛ حيث ميكن تفسري اللفظة األوىل  (ko ُكوْ   ߞߏ)، و(1)('N نْ ٱ ߒ)مركَّب من لفظيت  انكو لفظ
ة األخرية عبارة عن أداة ، واللفظ(تُ )ك ضمري الرفع املتحرِّ  أو املتَّصل (ألا) م املفرد املنفصلبضمري املتكلِّ 

هو:  (N’koنكواߒߞߏ)يؤدِّي معىن كلمة ميكن أن  فأقرب تعبري عريبّ  . عليه؛تعبري عن ذلك الضمري
عن االستعداد  ه: عبارةأبنَّ  انكواللِّسانيِّني للغة يف اصطالح  هذا اللفظ رفوقد عُ  .(قُلتُ ( أو )أقولُ )

وا سالذين أسَّ  انكوظر يف اتريخ شعب وابلنَّ  .(2)الده لفظً ا جيول يف خَ م لإلفصاح عمَّ ى املتكلّ لد النفسيّ 
 للفظ أنَّ  الحظيُ  .مملكة مايل اإلسالمّيةـيف املصادر التارخيّية العربّية ب ةاملعروف( Mandin ماْنِدينْ )مملكة 

 ، وهي:تستعماالة اثالث (N’ko انكو ߒߞߏ)
ا يف تمرًّ سيستعملوَّنا استعماال م إذ ؛انكومن كلمات لغة كأيِّ كلمة   ةاستعماله كلمة عام   -1

أن يُعيد ما قاله  -مثاًل  -مَّا جيول يف خلدهم. فإذا أراد أحدهم ع ونعربِّ وهم يُ ثنااي أحاديثهم وختاطبهم 
َكْيَت   قلتُ أْي:  ،"!! Tàn ߕߊ ߲߬  ˊNi߫  ߣߌ  Tànߕߊ ߲߬  ˋLeߟߋ   N'ko ߒߞߏ "سلفًا تراه يستعمل اللفظ قائاًل: 

 ˋLe ߟߋ   N'ko ߒߞߏ؛ ˊÀyiߊ ߦߌ    "ر قوالً ما أو أن يُفنِّده... فإنَّك جتده يقول: وَكْيَت!. وكذا إذا أراد أن يقرِّ 
 انكو وهذا ال يعن أن استعمال لفظ .!! مبعىن: كالَّ؛ بل قلُت َكْيَت وَكْيتَ  ،"!! Tàn ߕߊ ߲߬  ˊNiߣߌ   Tàn ߕߊ ߲߬ 

 .Mandin على لسان شعب ماْندينْ  ل يف اخلطاب اليوميّ هلذا املعىن قد انتهى؛ بل ما زا

، ُتييزاً انكووهم قبائل  Mandin (3) شعب ماْنِدينْ  ، وهوشعب معنيَّ لامسًا علمًا  هاستعمال -2
 فروعه الرئيسةب؛ ألنَّ شعب ماْنِديْن أفريقياغرب  يف انكوقبائل  هلم عن الشعوب األخرى اليت جاورتْ 

ا هكلَّ   د الفروعَ ؛ بل جنانكومن فروق لفظّية يف لغة  مابينه نْ يكُ مهما بعض، ال خيتلف بعضه عن  (4)
، كما سبق ااي حديثهابستمرار يف ثن ،قلتُ  :أو، أقول :مبعىن (انكو) لفظأنَّ املتحدِّث أييت بعلى  متَّفقةً 

                                                 
 لساكن يف اللغة العربية.( ينطق بغنة من اخليشوم مس يوتعينا هبمزة الوصل، ا ذ ال يُبدأ  اب1)
 .13، صاليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس يوتوى امجلةل البس يطة  دراسة تقابلية( سانوغو  2)
ذا اكنت3) ا ا  ذا اكنت منهتية بنربة صاعدة صعودا هادئا دلَّت عىل الشعب، وأ مَّ هابطة بغيوتة  ةية بنرب منهت  ( خييوتل  معىن لكمة )َمانِْدْيْن( حسب نربة أ خرها، حبيث ا 

قامة ذكل الشعب. ا تدلُّ عىل ال رض ومنطقة ا  َّنَّ  فا 
يف مجهورية  Mandingoومجهورية ليبري ت، وفرع مانْديْنغو يف مجهورية غينيا ومجهورية مايل ومجهورية سرياليون Maninkaوهذه الفروع الرئيسة يه  فرع ( 4)

يف  Banmananيف مجهورية ساحل العاج وبوركينا فاسو وبعض مجهورية غاان يف شاملها. وفرع  Djulaغامبيا والس نغال ومجهورية غينيا بيساو، وفرع جوال

 ة يف هذا المتهيد.ليوتاليمجهورية مايل. وسوف يأ يت بيان ذكل حتت عنوان  لغة انْكو ولهجاهتا يف مجهورية غينيا يف الصفحاـ ا
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فيما  أهلها يتفاهمو اليت ترجع إىل أصل واحد ولغة واحدة،  ةليالقبفروع على مجيع اللفظ  طِلقَ أُ  بيانه؛ لذا
 ترمجان.حاجة إىل بينهم بال 

Soˋndjata Keyta يف خطبة امللك ُسْوجْنَااَت ِكْيتا لفظالهذا وتذكر الرواايت التارخيّية ورود 
يف  (1)

-kùrùkanfuwa ߞߙߎ ߞߊ߲߬ ߝߎߥߊ ߜߙߊ  )رف بــيف مؤُتر كبري يف دار الشورى عُ  م1236 سنة  Kabaابَ منطقة كَ 

gbara)ولدان من الرجال والنِّساء والهؤالء إىل كّلِ  كالمي موجَّهٌ  : "قال حيثلِّ خطبته ، جاء يف مسته
 .(2)"انكومانِْديْن، وإىل كّلِ إخواين الذين يقولون: 

Kantè Solomaana سليمان كاْنيِت  اليت اختعها( انكوأجبديّة )على  استعماله مصطلحاً  -3
(3) ،

ا املئةَ والثَّمانني مؤلَّفاً يف العلوم فيه هالكثرية؛ إْذ تعدَّى عدُد مؤلَّفاتِ  علمّيةوقواعده اللغويّة وكتاابته األدبّية وال
ألخري من القرن يف النصف اوكان ذلك  اإلنسانّية والطبيعّية، فضاًل عن الكتب التعليمّية والدينّية...

مريكّية، مثل: جامعة لعربّية واألوابتْت هذه األجبديّة مبا أُْنِتج فيها تدَّرس يف بعض اجلامعات ا .(4)العشرين
وغريها يف الوالايت املتَّحدة  Boston يف بُوْستونْ   Harvardالقاهرة يف مجهوريّة مصر العربّية، وجامعة هارفارد

 .(5)األمريكّية

 :اسوتعمالهفظّغينياّولمعىنّّ-ثانيا

األصلّي لتعّدد مع بيان مصدر اشتقاقه  (6)ِغيِنَيا( eéGuin)ستحسن حتديد املقصود بـلفظ يُ 
مسمَّياته، فاللفظ اترة يدّل على منطقة معينة، واترًة يدّل على دول معينة، وعلى ُعملة بْنكّية معيَّنة اترًة 

 بعض الُكتَّاب نَّ فإة املستكشفني األوروبيِّني هذا اللفظ مشتقًّا من تسمي كونعلى الرَّغم من  و أخرى. 
)ِجِنِيَي حتريف للفظ  ِغين( Guinée)، أو ِغيِنَيا(Guinea )لفظ  يَرْون أنَّه من أصل أفريقّي؛ وذلك أبنَّ 

Ginyia ) ِجِنْيَي أو(Gineua ) ْعلى لسان جتَّار ُمورles marchands maures
الذين كان بيَنهم وبنَي  (7)

                                                 
يقدر عىل القيام فضاًل عن امليش، معَّت الروا تـ الشفوية والقصص امللحمية بشجاعيوته  م معلواًل ال1208، ودل س نة Maganماغانْ  Naaré( هو ابن انري1)

ًة مبارزته مع مكل سوسو س ايحقيقي ململكة مايلSumaworo Kantéسوماورو اكنيت Sossoيف تأ سيس مملكته، وخاصَّ  -مانْدينْ -، ويعدُّ ذلكل املؤّسِ

 .113اترخي مايل، ص أ ي  ،Mandin dofoߘߝߐ   ߡߊ߲߬ ߘߋ߲߬    Kantèߞߊ߲߬ߕߍ  م. ينرر  2551م، وتويف س نة 1235اال سالمية، اعيوتىل العرش س نة 

ون عن أ نفسهم يف الالكم بلفظ  اْنكو.2)  ( أ ي  اذلين يُعرّبِ
حافرة مب Soumankoyeمن ضوايح  koloniم يف ُكولوين1922، ودل عامKantè( هو  سولوماان بن أ مارا بن أ مدو بن مالييك بن اكرميو من أ رسة اكنيت3)

. ينرر  موقع Conakryم يف كوانكري29/11/1987شامل دوةل غينيا، تعملَّ وحفظ القرأ ن الكرمي عىل يد وادله أ مارا، وتويف Kankan اكْناكنْ 

Kanjamadi الرابط ، http://www.kanjamadi.com/nkodofo4.html ، م.25/5/2015  تباساترخي الاق 

 م.25/5/2015  اترخي الاقتباس، http://www.kanjamadi.com/nkodofo4.html ، الرابط Kanjamadi( موقع 4)

 .م10/10/2015اترخي املقابةل   ،éDiakit( مقابةل مع ال س يوتاذ جاكييت5)

 يف اللغة الفرنس ية. Guinéeيف اللغة اال جنلزيية، ويقال  غيين Guinea( يقال  غينيا 6)
ْنقيط7) ْكَجة(، اكنوا ينافسون ال وروبيِّني والفرنس يِّني خصوًصا يف ِتارة املنطقة الواقعة  –ِتيِشيت) Tagantوتاَكنْت (،َودان–( مه ساكن مناطق َأْدرار )ش ِ ِِتِ

لَّها اللغة قبل أ ن حيلَّ حم  -َساَراُكويِلْ -لغة الرببر ولغة الُسوِنينْكيِّنيمن  ام، اكنت لغهتم اليوتجارية خليط6لقرن البني دوةل مورييوتانية ودوةل مايل ايحديثة، منذ ا
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يت كانت لاملستكشفني الربتُغاليِّني عالقاٌت جتاريّة، فكانوا يـَْعنوَن ابللفظ مَماليَك جنوب الصحراء الكربى ا
 يتعارض مع وهناك رأي آخر، قد ال آنذاك مركزًا جتارايًّ أكثَر أمهّية. Jenné  (Djennè) (1) مدينُة ِجْيِن 

 agane، الذي هو حتريف للكلمة الرببريّة Ghanaاألوَّل، وهو أنَّ اللفظ مستمدي من اسم غالا القدمية الرأي 
أصل اللفظ يرجع إىل لفظ إحدى قبائل مجهوريّة غينيا   ة أخرى تقول إنَّ ورواي .(2)اليت تعن األدغال

sosSoسوسو كولاكري، وهي قبيلة 
ة؛ إْذ وة. ولذلك قصّ سنِّ ال: يعن عندها( guiney ينغِ )، فلفظ (3)

سم املكان فخيِّل وهّن عن اكالم الربتغاليني حني سألُ   جوابَ يف كالم جمموعة منهنَّ جاء  يقولون إنَّ اللفظ
 .(4)مسًا للمكانفأجْْبَ: حنُن نسوة. فقيَّد الربتغاليون ذلك اللفظ يف قراطيسهم ا؟ يَعنون: َمن أننُتَ  أَّّنم إليهنَّ 

 رجعان إىليإىل لفظني قد ( Guinéeيـينِ غِ )أو ( Guineaياينِ غِ )إرجاع أصل لفظ وعلى هذا حيتمل 
 مها: ،واحد   أصل  

به مدينة  ونقصد، كانوا يmauresورمُ  جَّارـلفظ تُ  ، وهو(Gineua)أو ( Ginyia): لفظ هلماأو  
 .Sikassoسيكاسو إقليممجهوريّة مايل يف  يفالواقعة اليوَم  Jennéيـنِ يْ جِ 

ة غالا ّق منه اسم امرباطوريّ اشتُ الذي  ، وهو اللفظلفظ قبائل الرببر، وهو (agane)لفظ  :خراآلو
هؤالء الذين كانوا جيهلون موطن سبة إىل ابلن Jennèيـينِ إىل موقع مدينة جِ  إذا نظرلا. ف(5)مبعىن األدغال

يكون  عد أنْ فال ُيستبْ  ،يث مناجم الذهب والغاابت الكثيفةح ،آنذاك Jennèيـينِ مناطق ما وراء مدينة جِ 
وأمَّا إرجاع اللفظ  ا.واحدً مراًدا ( agane)، ولفظ الرببر (Gineua)أو maure :(Ginyia )من لفظ مور املراد

 هنا :كذاه ؤال املوجَّه إليهنَّ على حقيقتهالسُّ  نَ مْ َفهِ  نَّ إذا كُ  ستبعد  غري مُ  اكذهو  ؛(6)وي ّ سو س إىل أصل  
أن تكون هو  بعدُ ستامل إذِ  ؛عدستبْ هذا ال يُ أرى أنَّ . jinnèيـينِ جِ ؟ فيكون جواهُبنَّ: أنتم يف  أي مكان

؛ رُها عليهنَّ خَيفى أم - من حيث التجارة ومناجم الذهب -ري واالقتصادي يومئذ  املنطقة بوضعها الثَّ 
ل  سوسويّ  َأِضْف إىل ذلك استبعاد رجوع اللفظ إىل أص كانت متََّجَه النَّاس حبثاً عن الكنوز.  ألنَّ املنطقة

ولة كاسم د  ،؛ لوجود مناطق أخرى حتمل االسم نفسه"حنن نسوة"إذا كان املراد جبواب تلك النسوة: 
                                                 

  :Pp. 320L'oasis de Tuigia entre 1660 et 1960, La région du Tagant en MauritanieFrémeaux ,- ايحسانية تدرجييًّا. ينرر
 رييوتانيا امَسها من لفظ مور.ويقال  اش يوَتقَّت مو . .323

يس مملكة Sarakolé)َساراَُكويِلْ Soninké، ينتسب ا ىل قبيةل ُسوِنينيِْك Jinourم( بفرتة طويةل، واكن حامكها ِجنُور11( اكنت مدينًة قامئة قبل القرن الـ)1) ( مؤّسِ

 .43، صم15-13شامل ال فريقي من القرن مملكة مايل اال سالمية وعالقاهتا مع أ مه املراكز ابل غاان القدمية. ينرر  ادلايل  

(2 )16/10/2014.Cited:  .http://www.cosmovisions.com/ChronoAfrique05.htm(Imago Mundi):  Encyclopédie  
 ا البحرية.( ا حدى القبائل يف مجهورية غينيا، يسكنون يف منطقة غيني3)

 .5، صمن غينيا بيساو ا ىل غينيا كوانكري، رحةل وحديث يف أ مور املسلمني( العبودي  4)
نَّ لفظ غاان حتري  للفظ انْواان5) ن اكنت هناك روا تـ شفوية تقول  ا   .mandeاذلي يعين  املهرة والعباقرة يف بعض لغاـ مانْدي n'wana( وا 
  املنطقة البحرية يف مجهورية غينيا.( أ ي من أ لفاظ قبيةل سوسو الساكنة يف6)
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ملوقع، إْذ ودولة غينيا االستوائّية، وهذه ختتلف عن األخرى يف اغينيا بيساو اجملاورة لدولة غينيا نفسها، 
وسيأيت  يا،مل االسم نفسه ولكن يف قارة آس، لاهيك عن دولة أخرى حتفريقيانطقة الوسطى ألاملتقع يف 

 فأَّنَّ التَّوافق بني هذه املناطق املختلفة يف املوقع والتاريخ! ،يف الصفحة التاليةذلك بيان 
ُ  اال، أمَّا من حيث األصل  يا( من حيُث هذا لفظ )غين خليج( ، فمتنوِّع؛ إذ يطلق مع لفظ )ستعما

ول ساحل ، ُتتدُّ على طأفريقياغرب  يفة معيَّنويراد به منطقة  ،(le Golfe de Guinéeخليج غينيا )هكذا: 
ه إذا أطلقت هذه ا، إالَّ أنَّ هها االعتباطّية فإنَّه من الصَّعب حتديدُ حدودِ  نظراً إىل طبيعةِ و  ،يّ نطاحمليط األطل

، الغابوناحل دولة سسرياليون إىل ساحل دولة من  احلّية املمتدَّةُ السَّ  تلك املنطقةُ  راد هبايُ فإنَّه  العبارة
 Coriscoيْسكوورِ كُ منطقة   السنغال إىل أقصى جنوب دولة يف Kassamans سكازامانْ   منطقة من وابلتحديد

(  2كم  3500-3300بني )تُقدَّر حبوايْل ما ، على مساحة Guinea-uatorialEq غينيا االستوائّية دولة يف
 .(1)مربـًّعا  امتً  كيلو

والبقّية يف آسيا،  اأفريقيراد به واحدة من مخس دول، ثالثة منها يف ويُ أيضاً ( اينيلفظ )غِ  ستعملويُ 
هذا موضوع -Conakry متها كولاكريعاصاليت  la Guinée غينيادولة  :فأوالها أفريقياالثة اليت يف ا الثَّ أمَّ 

هي و عاصمتها بيساو، اليت  la Guinée-Bissauغينيا بيساو :ةوالثاني ،مستعمرة فرنسّية، وهي -الكتاب
وهي ، Malabo وعاصمتها ماالبو Equatorial-Guinea غينيا االستوائّية :والثالثة ،مستعمرة برتغالّية

 la nouvelle Guinée غينيا اجلديدة الغربّية :والمهايف آسيا فأُ ن خراين اللتامستعمرة إسبانّية. وأمَّا األُ 

Occidentaleغينيا  :إندونيسيا بعد استقالهلا، واألخرىدولة ا من أصبحت جزءً  ،، وهي مستعمرة هولنديّة
ا أستالي دولة هامكحتان ، ككانت مستعمرة بريطانّيةو ، la nouvelle Guinée Orientaleاجلديدة الشرقّية

 Papoua ابسم اببوا استقلَّتْ  ، مثَّ ارايًّ إد
(2). 

ة اجنليزيّة واألخرى إحدامها أوروبيّ  ،فذلك يف دولتني كّيةن  ب    ع مالت  ( على اينيلفظ )غِ  استعمالوأمَّا 
 متْ خدِ هب واستُ ن الذَّ م تْ كَّ صُ ملة أفريقّية عربّية، ومها دولتا بريطانيا ومصر، ففي بريطانيا هي عُ دولة 

ني لِ يتتاوح ما بني واحد وعشرين إىل ثالثني شِ  قيمُتها ، وكانت(م1814) إىل عام م(6631)من عام 
  .(4)ئة قرشاقّدر مبوتُ  املصري( اجلنيهــ). وأمَّا يف مصر فتعرف ب(3)حسب أسعار الذهب

                                                 
(1 ).Cited: 16/10/2014. http://www.cosmovisions.comEncyclopédie Imago Mundi:   
 وما بعدها. 6 ، صمن غينيا بيساو ا ىل غينيا كوانكري، رحةل وحديث يف أ مور املسلمني( العبودي  2)
(3 ).24/10/2014cited:  http://www.writeopinions.com: Write opinions  
 ( املوقع نفسه واليوتارخي نفسه. 4)
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ة وهي دولةٌ ساحليّ  ،أمَّا )غينيا( اليت تتَّصل ببحثنا هذا؛ فهي مستعمرة فرنسّية، عاصمتها كولاكري
( مشااًل، مطلًَّة على احمليط 9.50( غرابً وخط العرض )13.717، تقع بني خط الطول )أفريقيايف غرب 

( نسمة حسب 11.745.189. وعدد سكاَّنا )(1)كيلو مت(  300األطلسي، على ساحل  طولُُه )
ها من كيلو متاً مربعاً. وحتدُّ   245,857. وتبلغ مساحتها (2)م للبنك العاملي2013-2009إحصائّية 

اجلهة الشمالّية دولة السنغال ودولة مايل ودولة غينيا بيساو، يف الشمال الغريب منها حتديدا، ومن اجلهة 
ة اجلنوبّية ، ومن اجله-ساحل العاج-الشرقّية دولة مايل أيضا، أي: الشمال الشرقي، ودولة ُكْوْت ِديُڤوارْ 

. واستقلَّْت مجهوريّة غينيا بتاريخ: (3)حمليط األطلسيدولة ليبرياي ودولة سرياليون، ومن اجلهة الغربّية ا
Ahmed Sekou Touréرًئسة أمحد ِسْيُكو تُورِْي م، ب2/10/1958

. واللغة الفرنسّية هي لغة مجهوريّة (4)
منذ  ، وذلكغة اْنكوفروع ل لغة مانِيْنكا إحدى منهااليت إىل مثان  من اللغات احمللّية غينيا الرمسّية إضافًة 

 .أفريقياموقع دولة غينيا يف منطقة غرب  وّضحة تواخلريطة التالي الل الدولة.استق
ح موقع غينيا يف غرب 1خريطة رقم )  :أفريقيا( توّضِ

كما يظهر يف هذه 
اخلريطة، فإنَّ مجهوريّة غينيا 

(Guinea )م نقسم إىل أربعة أقاليت
نيا : إقليم غيأوَّالطبيعّية هي: 

نطقة البحريّة، يقع يف أقصى امل
ى املطلَّة عل الغربّية من الدولة
 l'Océan احمليط األطلنطيّ 

Atlantiqueقبائل  ، وهو موطن
وأقليات قبائل  Soussouسوسو

اْنكو، وفيها تقع العاصمة  

                                                 
 .10، صاملسلمون يف غينيا( أ محد  1)

(2): 4/11/ 2014.Cited .http://data.worldbank.org The World Bank Group:  
(3)P.87., Géographie-Histoire: INRAP 
قلمي فاراان يف منطقة غينيا العليا بيوتارخي  4) ل رئيس دوةل غينيا من س نة 9/1/1922( ودل يف ا  مارس يف  26م، حيث تويف 1984م ا ىل س نة 1958م، أ وَّ

اترخي ،  ttp://global.britannica.comh، الرابط Encyclopedia Britannicaيفالند يف والية أ وهايو. ينرر  موقع الوال تـ ال مريكية امليوتحدة يف لك 

 .م27/10/2015 النقل 
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 وطنم. واثنيا: إقليم غينيا الوسطى الواقع يف وسط الدولة بني جنوهبا ومشاهلا، وهو  Conakryكولاكري
 شرق الدولة تكثر فيه اجلبال واهلضبات. واثلثا: إقليم غينيا العليا يفو قبائل اْنكو، قبائل فوالات وأقليات 
ذهب نّية ابملعادن، مثل الوهي منطقة السفالا الغَ  ،األساسّية انكوقبائل  موطن ومشال شرقيها، وهو

 ث موطن عدة قبائلينوب الشرقي؛ حاس. ورابعا: إقليم غينيا الغابّية الواقع يف املنطقة الشرقّية واجلملواأل
سبع  اجلوار ولدلدولة غينيا مع الف السياسّية والطبيعّية؛ . أمَّا حدود مجهوريّة غينيا(1)من بينها قبائل اْنكو

يف الشمال،  Sénégal، ودولة السنغال يف الشرق والشمال الشرقيّ  Mali : دولة مايلسياسّية، هي حدود
 وليبرياي Sierra Léone ، ودولة سرياليونل والشمال الغريبّ يف الشما  Guinea-Bissauودولة غينيا بيساو

Liberia يف اجلنوب، ودولة ساحل العاج Côte d'ivoire  ط احمليا احلدود الطبيعّية؛ فهي أمّ يف الشرق. و
 يف الغرب. األطلنطيّ 

*** 

ّ:هلجاتهاّوانكوّّلغة:ّاملبحثّالثاني
ال
َّ
ةّالوتيّتنوتميّإليهاّلغةّاّ-أو

 
ّنكو:األسرةّاللغوي

Joseph Harold Greenbergجوزيف هارولد ْجرِْنِبريْْغ  صنَّف اللغويُّ األمريكيُّ 
مجيَع لغات  (2) 

الكبرية  (3)انّيةكوردف-كونغو، وهي فرع ألسرة كونغو-مجهوريّة غينيا احمللّية ضمن فصيلة لغات نيجر
elafosseD ديالفوسمتفّرِعة إىل جمموعتني األوىل: جمموعة غرب أطلنطّي، ويسميها 

-: جمموعة سنغال(4)
 -مبجموعة نيجر Delafosse ديالفوس، وهي املسمَّاة عند Mande غينّية. والثانية: جمموعة َماْنِديْ 

                                                 
 ( س يأ يت بيان مواطن قبائل اْنكو يف مناطق غينيا ومدى انتشارها يف النقطة اليوتالية. 1)
م، لغوي مشهور بأ عامل اليوتصني  اللغوي، قىض جل حياته يف جامعة س يوتانفورد، من 2001مايو  7م وتويف يف ابلو أ ليوتو 1915مايو  28دل يف نيورك ( و2)

، الرابط  Encyclopedia Universalisأ عامهل القيام بيوتصني  جديد للغاـ ال فريقية. ينرر  موقع 

greenberg/-harold-http://www.universalis.fr/encyclopedie/joseph 28/10/2015 ، اترخي النقل. 

( مليون متحدث، 400)( لغة وحبوايل  1.514كوردفان، تعيوترب أ كرب أ رسة لغوية يف العامل من حيث اليوتوّسع اجلغرايف واليوتعداد الساكين حبوايل )  -( أ رسة نيجر3)

لهيا تنمتي أ غلب اللغاـ ال فريقية. وتضمُّ هذه ال رسة اللغوية فصيليوتني لغوييوتني، هام  لغاـ فصيةل نيجر   ®Microsoftكوردفان. ينرر  كونغو ولغاـ فصيةل-وا 
 ,Kordofan-, La famille NigerLangues d'AfriqueEncarta:  

 كونغو. -ه ال رسة اللغوية امس  نيجروهناك ابحثون أ خرون يطلقون عىل هذ     
، Parisيف ابريس م13/11/1926يف دوةل فرنسا، وتويف Cherيف حمافرة سشري Sancerguesم يف سانْسريغيس20/12/1870( هو موظَّ  فرنيس ودل 4)

ثنية، ومدرِّ  دار تًّ يف املس يوتعمراـ الفرنس ية، وخبرًيا ابلشؤون ال فريقية وادلراساـ اال  اابـ العربية ًسا وصاحَب مقاالـ وفرية، درس بعض الكتاكن موظًفا ا 

عدي) اترخي  السودان ( طبع الكتاب ، الرابط  Wikipédiaينرر  موقع  م. 1898فرنسا،  -طبعة أ وىل يف ابريس اليوتارخيية دراسة نقدية مهنا كيوتاب السَّ

.wikipedia.org/wiki/Maurice_Delafossehttp://fr، 25/10/2015  اترخي النقل. 
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، وإىل هذه األخرية تنتمي لغة انكو. ويف هذا ختتلف لغة انكو عن اللغة العربية اليت تنتمي إىل (1)سنغالّية
 .(2)اللغات السامّية احلامّية

ةّهلجاتّانكوّالرئيسةّ-ثانيا
 
ّ:والفرعي

 لهجات انكو الرئيسة في غرب افريقيا: -1

Living Language احلّية أفريقيامن لغات  انكوعدُّ لغة وت
اليت انتشرت انتشارًا واسًعا خارج  (3)

شخص   د خماطبة؛ إْذ هي اليت يلجأ إليها املرء عند ما يريأفريقياغرب  اصَّة لتصبح لغةً رمسّية يفحدودها اخل
، وهي معروفة لدى سكان (4)األم يَتُه، فهي وسيلة اتِّصال مشتكٌة ألقوام  خمتلفني يف لغاهتمما جيهل ُهو 

ا لغة الدين اإلسالميّ  لوثنّيني ، ولذا يف معظم بلدان املنطقة يُطِلق  بعض النَّصارى وبعض اهذه املنطقة أبَّنَّ
، كما ُيسمُّون اإلسالَم بـاسم Malinké لِيْنِكيّ أي: كتاب ما Manding bookعلى القرآن الكرمي اسم 

Manding religion أي: دين ماليْنكي. ويف دول أمثال مجهوريّة مايل وغينيا وكوت ديفوار )ساحل ،
يفهم هذه اللغة؛ ألنَّ معظم اخلَُطب واإلرشادات يف سو ال تكاد جتد مسلًما إالَّ و العاج( وبوركينا فا

 أفريقيايف  لجيش الفرنسيّ لنّية تكون هبا، وألمهِّيتها اختارها الفرنسيون لغة رمسّية املساجد ويف احملافل الدي
 اللغات األفريقّية ة. وقد كتب أحد املتخصِّصني يفني األوىل والثانيترَبني العامليَّ جنوب الصحراء، فتة احل

اآلن مستوى  -لغة انكوأي: -لقد تعدَّت لغة مانْدينْ " : ّية عن أمهّية هذه اللغة مبا يليوهلجاهتا احملل
.  (5)" العرق والقبيلة؛ إْذ مل يعْد نطاُق توسُِّعها يف مستوى العرق والقبيلة بل جتاوز ذلك لتصبح لغة دوليّة

Lingua Franca صلاكما أصبحْت لغَة التَّو 
ا؛ إْذ هوخباصَّة لغة التِّجارة، واهتمَّ هبا كذلك غرُي أهلِ ، (6)

قاهرة مثل: جامعة ابريس وجامعة لْندْن، وجامعة ال كثرية،  ومؤسَّسات تعليمّية جامعات أُدخلْت يف برامج
 وغريها. (7) غات فيهايف أقسام اللّ 
امل اليت أّدْت أهمَّ العو  انكوواختالف مواطن قبائل  ، يُعدُّ العامل اجلغرايفّ عّدة هلجات انكووللغة 

ى سبيل املثال عُضها عن بعض بظواهر صوتّية، منها علُتيَّز ب ، ومبوجب هذا االتِّساع اجلغرايفّ هاإىل ظهور 
                                                 

(1 ). Conakry, 1996.Les Langues de la GuinéeVoeltz:   
 .100، صةالعربيفقه اللغة  ،لسان العربعمل ال   اجاهد (2)

 .291، صعجم املصطلحاـ اللغويةبعلبيك  م( يه لغة سس يوتعمل لغة ختاطب بني أ فراد جامعة لغوية ما، ويه بذكل عرضة لليوتطور. ينرر  3)
(4 ): 410. , tome 1, pageSénégal Niger, Les Pays les peoples les langues-Haut: elafosseD  
 ونص الالكم ابللغة الفرنس ية هو  .م28/5/2015النقل   اترخي .http://www.kanjamadi.com/nkodofo4.htmlالرابط   ،Kanjamadiموقع ( 5)

'' Le mandingue est aujourd’hui au –dessus des ethnies son cadre d’expansion  n’estplus l’ethnie mais les Etats !!'' 
، Encyclopedia Britannica  ( يقصد هبا اللغة املس يوتخدمة وس يةًل لليوتواصل بني الناطقني بلغاـ خميوتلفة. ينرر6)

   31/1/2015 ، اترخي النقلfranca-http://global.britannica.com/topic/lingua ,الرابط 
 وما بعدها 34، صأ ثر اللغة العربية يف لغة املانْديْنكو، دراسة لغوية مقارنة( ُدْمِبيا  7)
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لى ة عهجات األخرى يف نطق صوت /م/ يف الكلمة الدالّ تتميَّز عن اللّ  Banmananهلجَة ابَّْنالاْن  أنّ 
جند يف هلجيت مانِيْنكا وماْنديْنغو ينطق الصوت  يف حني، (Maa)َمااإلنسان ابلفتحة الطويلة هكذا: 

 ، وتتميـَُّز هلجة جوال بنطق الكلمة يف مقطعني بتحقيق الضَّمَّة الطويلة(mɔɔ)ُمْووكذا: ابلضَّمَّة الطويلة ه
 .(ɔgɔmوُگ)ُموْ  هكذا: (1)ةأو كافًا فارسيًّ  ةجيما مصريّ  على الكاف

 :Djoulaلهجة جوال - 1-1

Djoulaهلجة جوال حتتلُّ 
يل اإلسالمّية مملكة ما، أي: Mandin دينْ مانْ لبالد ا املناطق الشرقّية عمومً  (2)

 يـبِ غْ نْـ ينِ الو جُ هلجة ، و Djoulaba ابالو جُ  هلجات أخرى حملّية، منها: هلجة ضمّ . وهي تالشرقيّ  امشاهلو  ة،عامَّ 
Djoulaningbèh ا بَ غْ اتهلجة ، وTagba،  الو جُ -نيْ نِ يمِ يجِ وهلجة Djiminin-Djoula غْ ونْ كُ هلجة  ، و Kong ،

، Djoula-farafaran انْ ر افار اف-الو جُ ، وهلجة Wankaran نْ ار اكوانْ هلجة ، و Gbotokaكا و ـوتُ بُ غْ هلجة و 
خريطة توّضح و  .(3)بوركينافاسوودولة ، Ghana غالاودولة  العاج، ساحلدولة على  حاليًّا عةموزَّ  اهمواطنو 

 ( مواطن انتشار هلجة قبيلة جوال.2رقم )
 (: مواطن انتشار هلجة جُوال:2خريطة رقم )

 هلجة جواليظهر يف هذه اخلريطة أن 
مشتكة بني أكثر من دولة، ولكن وجودها يف 
مجهوريّة ساحل العاج وبوركينافاسو أكرب، فال 
تكاد جتدها يف الدول األخرى إالَّ يف جزء 

 يسري من املناطق احلدوديّة هلاتني الدولتني.

 :Banmananلهجة باْنـمانانْ  -1-2

Banmananهلجة ابنْـمالانْ  حتتلُّ 
 كلَّ   (4)

ا والشمال الشرقي لشمالّية عمومً املناطق ا
ناطق حوايل أربعة أقاليم واقعة يف م يفمناطق انتشارها اليوم يف مجهوريّة مايل ، و Mandin دينْ لبالد مانْ 

                                                 
 /گ/.ه الاكف مع فتحة طويةل هكذا  ( رمز 1)
(، Gooro)غورو Woro  امس يطلق عىل لغة ِتار قبائل انكو اذلين اكنوا يش يوتغلون بيوتجارة امللح ومثرة وورو Dioula /Diyulaأ و ديوال  Djoula( جوال2)

 .37ص ،لغة املانْديْنكو، دراسة لغوية مقارنة أ ثر اللغة العربية يفسسمى به لهجاـ لغة انكو يف ساحل العاج وبوركينا فاسو. ينرر  ُدْمِبيا  
 .15، صاليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس يوتوى امجلةل البس يطة، دراسة تقابلية( سانوغو  3)
اًرا كبرًيا حبيث منترشة انتش للهجة  امس يطلق عىل لهجاـ لغة انكو اليت ييوتلكم هبا يف مجهورية مايل اليوم، وهذه ا Bambaraأ و ابْمبارا  Banmanan( ابنْـاماننْ 4)

كو، دراسة لغوية أ ثر اللغة العربية يف لغة املانْدينْ متحدًًث من الساكن فهيي لغة العامة واليوتجارة واللغة الثانية ل غلب الشعب املايل. ينرر  ُدْمِبيا   % 60متثِّل 

 .36، صمقارنة
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، Ségouيم ِسيغو . وتتمثَّل هذه األقاليم يف إقلة، وجزء من املناطق الغربّيةالدولة اجلنوبّية واجلنوب الشرقيّ 
عاصمة مجهوريّة  Bamakoابماكو ، ومنطقة Sikassoوإقليم سيكاسو ، koroKouliوإقليم كوليكورو 

ساحل وريّة مجهبوركينافاسو، و يشتك يف هذه اللهجة سكان املناطق احلدوديّة مع مجهوريّة و . (1)مايل
 ( مواطن انتشار هلجة قبيلة ابمالاْن.3خريطة رقم )توّضح و  .(2)النيجرمجهوريّة العاج، وغرب 

 :Banmananمالانْ مواطن انتشار هلجة اب(: 3خريطة رقم )
ة اخلريطة أنَّ هلجهذه ُيالحظ يف 

تكاد تسيطر على  Banmananابَّْنالاْن 
املناطق اجلنوبّية يف مجهوريّة مايل، كما 
جتدها تشتك يف بعض املناطق مع هلجة 
 مانيْنكا خصوًصا يف اجلهة الغربّية للدولة.

 :Mandingoلهجة ماْنديْنغو -1-3

Mandingoهلجة ماْنديْنغو تلُّ حت
(3) 

، ينْ دا لبالد مانْ املناطق الغربّية عمومً 
 اتي، وكِ Khasson سونْ اوتوجد يف أقاليم ك

Kita ، نيْ بِ الو فابو Bafulaben ، وكازاماْنسKassamans َّمجهوريّةو  غرابً  مايل مجهوريّة عة بني، وهي موز 
 .(4)مال الغريبّ وجزء من مجهوريّة غينيا يف الشّ  ينيا بيساوغمجهوريّة السنغال ومشال مجهوريّة غامبيا وجنوب 

 ( مواطن انتشار هلجة قبيلة ماْنديْنغو.4خريطة رقم )توّضح و 

 

 
 

                                                 
 .23، صقضا ت لسانية أ فريقية( بََرِزي  1)
 15، صليوتقابل بني اللغة العربية ولغة اْنكو عىل مس يوتوى امجلةل البس يطة، دراسة وصفيةا( سانوغو  2)
ئل اْنكو، وتُطلق حاليًّا ا( تُطلق هذه التسمية عىل لهجاـ قبائل اْنكو يف وادي َّنر غامبيا ال دىن، واس يوتخدم الربتغاليون والاجنلزي هذه التسمية يف كيوتهبم عن قب3)

 .37ص ،أ ثر اللغة العربية يف لغة املانْديْنكو، دراسة لغوية مقارنةية غامبيا وليبري ت وسرياليون. ينرر  ُدْمِبيا  عىل لهجاـ انْكو يف مجهور
 .16، صاليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس يوتوى امجلةل البس يطة، دراسة وصفية( سانوغو  4)
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 :Mandingo(: مواطن انتشار هلجة مانْدينْغو4خريطة رقم )
جة أنَّ هليف هذه اخلريطة يالحظ 

ن م ماْنديْنغو منتشرة يف اجلزء الغريبّ 
يف مخس دول:  اأفريقيمنطقة غرب 

جنوب مجهوريّة السنغال وشرق مجهوريّة 
 .غامبيا ومشال مجهوريّة غينيا وغينيا بيساو

 :Maninkaلهجة مانيْنكا -4 -1

 هذه اللهجة املناطق الوسطى حتتلُّ 
، أي: Mandin دينْ وجنوب بالد مانْ 

وي وهي حتت ة،مملكة مايل اإلسالمّية عامَّ 
، وهلجة مانِيْنكاموري Gbèh، وهلجة ْغِب Koniyanكونياْن على هلجات أخرى حملّية، منها: هلجة  

Maninkamory وهلجة مانِيْنكااب ،Maninkaba وهلجة كاُسوْن ،Kasson  انكوور كُ ، وهلجة Kourankɔ 
دولة و  مايلدولة و  غينيا دولة من بني كلّ   حاليًّا اللهجاتهذه مواطن تتوزّع و  .n'fanye ايْ فنْ اُ هلجة و 

( مواطن انتشار 5خريطة رقم )توّضح و  .(1) ليبريايدولة و  سرياليوندولة و  ديفوار( )كوت ساحل العاج
 هلجة قبيلة مانِيْنكا.

 مواطن انتشار هلجة مانيْنكا:(: 5)خريطة رقم 
يالحظ يف هذه اخلريطة أنَّ هلجة 
مانيْنكا منتشرة يف مخس دول، هي: دولة 

دولة ، و مال الشرقيّ مال والشّ مايل يف الشّ 
رق، ودولة ليبرياي العاج يف الشّ ساحل 

وسرياليون يف اجلنوب، ودولة غينيا يف 
الوسط، وأنَّ انتشارها أكرب يف مجهوريّة 

 غينيا مثَّ يف مايل.

                                                 
 .15، صيوتوى امجلةل البس يطة، دراسة وصفيةاليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس  سانوغو   (1)
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 في جمهوريّة غينيا: الفرعيّة انكولهجات لغة  - 2

هوريّة غينيا غات مجإىل أنَّ لاجتماعّية ت اللغاِت األفريقّية دراسة لغويّة درساليت  البحوثتوصَّلت 
 شرين لغة من بينها مثان بضع وعتتمثَّل لغاهتا احمللّية يفحملّية وأخرى أجنبّية وافدة ، و  تتكوَّن من لغات  

 من أمّهها إْن مل نقْل أمهَّها، وذلك من حيث اتِّساع مناطق انكولغة  دّ لغات اعتمدهتا الدولة رمسيًّا، وتع
الشعب  من دور هامّ  يف كوَّنا اللغة املشتكة بني كثري من هلاما يف مجهوريّة غينيا، إضافة إىل ها انتشار 
يف السطور  كمدن الدولة الكربى كما سيظهر ذل، خاصَّة يف منطقيت غينيا العليا وغينيا الغابّية و الغينّ 
 .التالية

وهي  (1)فتتمثَّل يف لغتني إحدامها تنتمي جملموعة اللغات السامّية ،الوافدة األجنبّيةاللغات أمَّا 
أمَّا ما يتعلَّق أوروبّية، وهي اللغة الفرنسّية. و -تنتمي األخرى إىل جمموعة اللغات اهلندو يف حنيالعربّية، 

تسمياهتا ابختالف  سيجد أّن هذه القبيلة تنوَّعت انكوفإنَّ املتتّبع ملناطق انتشار قبائل  انكوبلهجات لغة 
 .الحًقالنا  مواطنها يف مجهوريّة غينيا، ذلك ما سيتبنيَّ 

جتد أنَّ أراضيها موزَّعة توزيعًا شبَه  (2)عندما تُـمعن النظر يف خريطة مجهوريّة غينيا التَّضاريسّيةو 
 طبيعيّ  على أربع مناطق قَبلّية نوعاً ما؛ إْذ عندما تنطلق من املنطقة السَّاحلّية املطلَّة على احمليط األطلنطيّ 

رب لغة ُسْوُسْو األوَّل؛ حيث تُعت اإلقليم الطبيعيّ ، وهو ينيا البحريّةأي من إقليم غ ،متَّجهًا حنو الداخل
Sosso  وسيلَة التَّواصل اللغويِّ ابلدرجة األوىل، جتد أنَّ بعَض سكاِن املنطقة ثُنائيُّ اللغة؛ حبيث يتواصل

 إقليم  ، وواحدة يفاإلداريّ   Bokéمنها ثالثة يف إقليم بـُوِْكيْ  ،انكومع البعض إبحدى هلجات لغة 
Mikiforéِميِكيُفْورِْي  هي: هلجة اليت يف إقليم بـُوِْكْي اإلداريّ  . فالثالثاإلداريّ   Kindiaِكيْنِدايَ 

اليت يف  (3)
املستخدمة يف حمافظة  Djakanالفرعّية حملافظة بـُوِْكْي املركز. وهلجة َجاَكاْن   Bintimodiaحمافظة بِْنِتُمْوِدايَ 

الفرعّية حملافظة   Youkounkoun، ويف حمافظة يُوُكوْنُكونْ Gaoualفظة َغاَواْل الفرعّية حملا  Toubaُتوابَ 
Koundara ْوهلجة َجاُلْون .Djalon 

هجة . واللّ  Gaoualالفرعّية حملافظة َغاَوالْ  Koumbiaيف حمافظة ُكوْمِبَيا  (4)
يف  ،Kourou-Maninkaانِيْنَكاهي هلجة ُكوُرومَ  Kindiaيف إقليم ِكيْنِداَي  انكواليت تستعمل من هلجات لغة 

Kindiaيف إقليم ِكيْنِداَي  oyahCحمافظة ُكْوايَ 
(5). 

                                                 
 م.29/6/2015 خي النقل اتر ،ency.com-http://www.arabة  نس بة ا ىل سام بن نوح عليه السالم. ينرر  موقع املوسوعة العربية، الرابط  ( الساميَّ 1)

 ، ابب الضاد، مادة )ض ر س(.املعجم الوس يط  مجمع اللغة العربية( اليوتضاريس هو َما عىل سطح الَْرض من مرتفعاـ ومنخفضاـ. ينرر  2)
  : Conakry : 1996.eLes Langues de la GuinéVoeltz .( أ ي اال نسان ال سود يف لغة ُسْوُسْو، وأ صوهلم من فَااَلاَب يف فَاَرااَن. ينرر 3)

قلمي الب Touguéيف تُوِغيْ  Maliيف منطقة مايل Balakéوابالِكْ  Koubiaوفاراان وُكوِبيا Koumbia( يه منترشة يف مناطق ُكوْمِبيا4) ويف قرى  ،Labéيف ا 

  : Conakry, 1996. .Les Langues de la GuinéeVoeltzعديدة يف منطقة فوات جالون، ومه ساكَّنا قبل قبيةل فُوالات. ينرر 
(5 ).. Conakry, 1996Les Langues de la GuinéeVoeltz:   
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يم إداريّة تتمثَّل يف الذي حيتوي على ثالثة أقال-إقليم غينيا البحريّة-األوَّل ففي هذا اإلقليم الطبيعيّ 
موجودة يف  انكولغة  ، يتبنيَّ لك أنَّ Kindiaوإقليم كيْنِداي Bokéوإقليم بوكي Conakryإقليم كولاكري 

، وهلجة Djakan، وهلجة Mikiforéمتمثَّلًة يف أربع هلجات هي: هلجة  Kindiaوكيْنداي Bokéإقليمْي بوكي
. أمَّا يف اثلث األقاليم اإلداريّة اإلداري  Kindiaيف إقليم ِكيْنِداي  Kourou-Maninka. وهلجة Djalonجالونْ 

رغم َكْوَِّنا منطقَة قبائل  -عاصمة الدولة؛ فإنَّه   Conakryُكولاكري  يف إقليم غينيا البحريّة الذي هو إقليم
Bakaوغريها من اللغات األطلنطّية، كلغة َبَكا Soussouُسوُسو

تعدُّ َمهَجر لغات جاليات  -وهلجاهتا (1)
 -بيلة فوالات لغة ق -Poular وبُواَلرْ  Maninkaاملعروفة ابسم لغة َمانِيْنَكا انكواألقاليم األخرى. وتعدُّ لغة 

اللغات املشتكة. بذلك تشكِّل كولاكري العاصمة بيئًة لغويّة يسودها  Soussouإضافة إىل لغة ُسْوُسوْ 
أيَّ  Sossoال تُلبِّ لغة ُسْوُسوْ  ، يف حني(3)؛ حيث جند أغلب املواطنني ثُنائيَّ اللغة(2)االزدواجّية اللغويّة

هلجة لغة اْنكو املشتكة  - Maninkaخرى بدرجِة ما عليه لغة َمانِيْنَكاحاجة  تواصلّية يف األقاليم الطبيعّية األ
Poularولغة بُواَلرْ  -

(4). 
نَّ ميكن أْن أقوَل يف جواب ذلك: إ ، Conakryقد يتساءل أحُدلا عن اللَّهجة السَّائدة يف كولاكري

ة، أنَّ املستجَوبني كانوا لغة اثني أو (5)كلغة أوىل  انكوأثناء قيامي ابستجواب الناطقني بلغة يف ما الحظُته 
عاصمًة  دّ اليت تع  Kankanيتحّدثون إيلَّ بلهجة  قريبة  جدًّا من اللَّهجة السَّائدة يف شوارع مدينة كاْنكانْ 

. ، وهي هلجة خليطManinkaمبعىن لغة مانيْنكا  ،Maninka-kanكانْ -املشهورة ابسم مانِيْنكا انكوللغة 
 حيث ؛Labéوإقليم اليب  Mamouمها إقليم مامو  ،إقليمني إداريَّني الذي يضمّ الوسطى وأمَّا يف إقليم غينيا 

ث ابسم مخس هلجات، منها ثال فيه وجود ابرز انكوللغة  نلكهي لغة التَّواصل،  Poularتعدُّ لغة بوالر 
  Djalonي: هلجة َجالُْونْ فالاليت يف إقليم اليب ه .Mamouواثنتان يف إقليم َماُمو  Labéهلجات يف إقليم اَليبْ 

Garankéهلجة َغارَاْنِكْي و . éTouguويف حمافظة ُتوِغْي   Maliالفرعّية حملافظة َمايل  Balakéيف حمافظة 
(6) 

يف  وأما اللتان . Dalabaيف حمافظة َدااَلابَ  Kourou-Maninka . وهلجة ُكوُروَمانِيْنَكاTombonيف حمافظة 
                                                 

 حسب اللهجة امللية. Baga ( معناه يف لغة ُاْنكو  جامعة البحر، اذلين يعيشون يف املناطق البحرية. ويقال أ يضا1)
 .80، صغويةحرب اللغاـ والس ياساـ الل( يه اس يوتخدام عدد من اللغاـ يف اجمتع ما. ينرر  اكلفي  2)
 .80، صحرب اللغاـ والس ياساـ اللغوية( الثنائية اللغوية يه قدرة الفرد عىل اس يوتخدام عدد من اللغاـ. ينرر  اكلفي  3)
(4) Diallo: Contact entre les langues Mandé et Atlantiques en Guinée.  Frankfurrt/Main, 2006.  

= اللغة primary language  اللغة اليت يكتس هبا الطفل من وادليه وسائر أ بناء اجمتعه. ومن مرادفاته  First Language (L1)يقصد ابللغة ال وىل ( 5)

 .193، صمعجم املصطلحاـ اللغويةبعلبيك    ينرر. = لغة أ مmother tongueلغة أ م،  native language=ال ساس ية، 

لوا شي ا مثَّ حتوَّ  م، يقميون يف مناطق غينيا الوسطى وما جاورها، ُعرفوا ابليوتجارة ابمس جأاكْنيِك 17ن ( يْنحدرون من أ رسة ملكية يف مملكة غَاان القدمية يف القر 6)

د قرون ا ىل املنطقة جالوْن بع فشي ا ا ىل ُموِري )رجال دين(. وُعرفوا أ يضا ابمس غَاراْنيك يف ادلابغة وصناعة النعال اليوتقليدية من اجلدل، مثَّ نََزحوا من فوات

 .Diallo: Contact entre les langues mandé et tlantiques en Guinée, 2006 ة. ينرر الساحلي
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béKakaهلجة فهما:  إقليم َماُمو
. وهلجة املركز Mamouحملافظة َماُمو الفرعّية  Kaba-éOurيف حمافظة  (1)

ُبو Sokotoro يف ُسوُكوُتوُرو Mikiforéِميِكيُفْورِْي   Mamouالفرعّية حملافظة َماُمو  Timbo يف حمافظة تِنـْ
 .(2)املركز

ه اإلداريَّني: إقليم مامو يْ مَ يإبقل حاضرة يف إقليم غينيا الوسطى الطبيعيّ  انكوهبذا يتبنيَّ لنا أنَّ لغة 
Mamou  وإقليم اليبLabé ألقاليم، مثل ا حدود، وأّن بعض هلجاهتا موجودة يف أكثر من إقليم  طبيعيّ  يف

 Mamouويف إقليم مامو  يف إقليم غينيا البحريّة الطبيعيّ  اإلداريّ   Bokéيف إقليم بوكي Mikiforéهلجة 
 اإلداريّ  Bokéيف إقليم بوكي  Djalon. وكذلك توجد هلجة جالوْن طبيعيّ يف إقليم غينيا الوسطى ال اإلداريّ 

 .يف إقليم غينيا الوسطى الطبيعيّ  Labéمع وجودها يف إقليم اليب  يف إقليم غينيا البحريّة الطبيعيّ 
إىل هم اب هاتني اللهجتني اضطرَّ بعضإىل أنَّ أصح -حسب ما ظهر يل-ويرجع السَّبب يف ذلك 

حتت مضايقة القبائل الوافدة عليهم، فاتَـّجهوا صوب الغرب حيث وجدوا متَّسًعا من مناطقهم  ترك
 Kankanْي َكاْنَكاْن إقليم يضمّ ي الذ-الثالث اإلقليم الطبيعيّ -أمَّا إقليم غينيا العليا األراضي اخلصبة. 

؛ إْذ هلا يف اصل اللُّغويِّ بال ُمنَهيمنًة كبرية على ساحة التَّو  انكواإلداريَّني، فإنَّ للغة   Faranahوفَارَالاَ  ازِع 
يف منطقة واقعة بني حمافظيت   Djalonستُّ هلجات تقريًبا هي: هلجة َجاُلْونْ  إقليم فَارَالَا اإلداريّ 

يف  Maninkagbèh. وهلجة َمانِيْنَكاْغِبْ Dabolaويف حمافظة َدبـُْواَل  Siguiriوِسيِغرِي   Dinguirayeِديْنِغريَايْ 
 .وما جاورها، ويف حمافظة َدبـُْواَل يف إقليم فارالا اإلداريّ  الفرعّية حملافظة ِديْنِغريَايْ  Kahlinkoلِيْنُكوْ حمافظة َكا

Léhléhوهلجة لِْيِليْ 
يف جنوب غريب حمافظة   Kassadouوَكاَساُدو Yombiroيف حوايْل يُوْمِبريُوْ  ،(3)

فظة ِكيسيدوغو ويف جنوب حمافظة يف جنوب شرقيِّ حما Kourankɔ. وهلجة Kissidougouكيسيدوغو
يف حمافظة فارالا وحوالْيها. وهلجة  Sankaranفارالا ويف دولة ِسرْياليون اجملاورة. وهلجة َساْنَكارَانْ 

Kouroussaوُكوُروَسا يف حوايْل ما بني حمافظيت َدبـُْواَل  Wouladaُوواَلَدا
(4). 

ها يف مجهوريّة غينيا؛ ومهد انكوفهو بُؤرة لغِة  -ا العلياغيني يْ اثين إقليمَ -وأمَّا إقليم َكاْنَكاْن اإلداريّ 
حوايل تسع  ضمُّ هذا اإلقليم جبميع حمافظاتهالعاصمة التارخيّية ململكة َمايل اإلسالمّية. وي Nianyإْذ به نَِياين 

 Kouroussa وحمافظة ُكوُروَسا Siguiri يف حمافظة ِسيِغريِ  Maninkaba هلجات، هي: هلجة َمانِيْنَكاابَ 
                                                 

قلمي مامو Poularوبوالر  Maninka( يه لهجة خليطة من لغيت ماِنيناْك1)  .م16/2/2015 اترخي املقابةل  ،. ينرر  مقابةل مع سييس Mamouيف ا 
(2 ), 1996.. ConakryLes Langues de la GuinéeVoeltz:  
Voeltz :ابدلرجة نفسها. ينرر   léh hLéبدرجة جيدة، بيَد أ نَّ انطقي لهجة مانيناْك يصعب علهيم فهم لهجة Maninka( جييد انطقو هذه اللهجة لهجة مانيناْك3)

. Conakry, 1996.Les Langues de la Guinée 
(4). Conakry, 1996.Les Langues de la GuinéeVoeltz: . 
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 Tɔhrɔhn وهلجة تـُْوُرْونْ  ،وحوالْيها Kérouané يف حمافظة ِكرْيُوَواينْ  Kourankɔ وهلجة ُكورَاْنكو ،وحوالْيهما
جبميع تفريعاهتا اللهجّية  Koniya وهلجة ُكْونَِيا ،الفرعّية حملافظة ِكرْيُوَواينْ  Baranama يف حمافظة اَبرَالَاَما

Simandou وهلجة ِسيَماْنُدو ،رْيُوَواينْ شرقًاحوايْل حمافظة كِ  يف (1)حمليًّا
وهلجة  ،حمافظة ِكرْيُوَواينْ  يف  (2)

يف حمافظة  Wassolon وهلجة َواُسْوُلْونْ  ،يف حمافظة َكاْنَكاْن املركزيّة وحوالْيها Maninkamory َمانِيْنَكاُمورِي
 انَِيانْ مَ -وهلجة تـُْوَما ،افظة ُكوُروَسا وحوالْيهايف حم Woulada وهلجة ُوواَلَدا ،وحوالْيها Mandiana َمانْـَجالاَ 

maniyan-Toma  ْر هلجة كوراْنكو وهلجة ُوواَلَدا بني إقليم فارالا ويرجع سبب تكرُّ  .(3)يف حمافظة ِكرْيُوَواين
. ويف إقليم غينيا الغابّية الذي هو رابع األ وإقليم كاْنكانْ  اليم الطبيعّية قاإلداريَّني إىل تقسيم املنطقة إدارايًّ

 (4)بلهجاهِتا احمللّية انكوجند أيضاً أنَّ لغة  -N'Zérékoré إقليم اُْنزيرِيُكورِي- واحد واملكوَّن من إقليم إداريّ 

Toma ولغة ُتوما Kissi ( ولغة ِكيِسيrzé éGuِغرْيْزِيْ )  Kpèlèُتثِّل مع لغة ْكِبْيِلْي 
تكًة لغًة مش (Lomaُلْوَما) 

جبميع  Koniya طنة يف املنطقة، وذلك حبوايْل مخس هلجات هي: هلجة ُكونِيَيايَّات املستو بني خمتلف القوم
 . وهلجة ِسيَماْنُدوLola اَل وْ لُ و  Macenta نـَْتااسَ امَ و  Beyla بِْياَل  هجّية احمللّية يف حمافظاتتفريعاهتا اللّ 
Simandou ْنُكو  َكاويف حمافظة َماَسانـَْتا. وهلجة ْغِبيْ الفرعّية حملافظة بِْياَل  Senko أيضا يف حمافظة ِسيـْ

Gbèhka  وهلجة َمانَِيانْ بِْياَل يف حمافظة . Maniyan  وهلجة . وحوالْيهما نـَْتااسَ امَ و  بِْياَل يف حمافظيْت-Toma

manian
ْنُكو foula-Sinkoوهلجة  ،وحوالْيهما نـَْتااسَ امَ و  Beyla بِْياَل يف حمافظيت  (5)  Senko يف حمافظة ِسيـْ

 .(6)بِْياَل ّية حملافظة الفرع
ثالثِة أَّناط   ميع أقاليمها الطبيعّية واإلداريّة حتتجبيف مجهوريّة غينيا  انكووميكن إدراج هلجاِت لغة 

اْنَكاْن يف مجيع مناطق غينيا العليا، وهي اللهجة السائدة يف إقليم كَ  َّنط هلجات حوض النيجرهلجّية هي: 
 Toma-maneanوهلجة  Koniya املتمثِّلُة يف هلجات ُكْونَِيا يا الغابيّةَّنط هلجات غيناإلداري وما جاوره. و

                                                 
 .Kragba، وWorodouو Bassandͻلهجة  ( مهنا 1)

 .Toma-manean، ولهجة Koniyaولهجة  Kourankɔ( يه خليطة ثالث لغاـ  لهجة 2)
(3 ), 1996.. ConakryLes Langues de la GuinéeVoeltz:  
 .Worodou ،Toma-maniyan، ولهجة Gbèhkaولهجة  Koniya( مثل لهجة 4)
 ال يفهموَّنا.  Tomaمع أ نَّ انطقي لغة توما Tomaرداهتا بلغة توما ( تأ ثَّـر هذه اللهجة كثرًيا يف مف5)
(6 ), 1996.. ConakryLes Langues de la GuinéeVoeltz:  
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 Djakan وَّنط هلجة جَاَكانْ  .(2)يف ساحل العاج وبوركينا فاسو (1)اللتنْي ال ختتلفان كثريًا عن هلجة ُجواَل 
Mikiforèوهلجة 

 .(4)يف إقليم غينيا البحريّة وإقليم غينيا الوسطى (3)
ة يف األقاليم الطبيعة واإلداريّة للدولة، بل يف مدَّنا الكبري  انكوانتشار لغة من هنا ُيالَحظ مدى 

وُكْولَاْكرِي  Coyahوُكْواي Bokéذات الطابع املختلط حيث ختتلط القبائل. مثل مدينة َماُمو وِديْنِغريَاْي وبـُوِْكي
غة من منظور علم اللالعاصمة. وغريها من املدن ذات الكثافة السكانّية ومتعدِّدي اجلاليات. فهي 

واليت ُتثِّل  Langue de masse يف أقاليم الدولة الطبيعّية واإلداريّة من أهمِّ اللغات املشتكة  (5)االجتماعيِّ 
Langue véhiculaire لغًة لاِقلةً 

تتجاوز مستوى الِعْرق إىل مستوايت التنمّية االجتماعّية واالقتصاديّة؛  (6)
.لغة املن انكوإذ تعدُّ لغة  ويف  اسبات الدينّية واالقتصاديّة يف التَّواصل االجتماعيِّ يف إطار تعدُّد لسايّن 

 .(7)رهيف دولة غينيا مستندا إىل ما سبق ذك انكوأحاول توِضيح مواطن انتشار لغة  التايل( 1رقم )اجلدول 
 ( توضح مواطن انتشار هلجات انْكو يف األقاليم الطبيعيّة األربعة:1دول رقم )اجل
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 .Diyoula أ و  Djoulaأ حد فروع لغة اْنكو ال ربعة الرئيسة يف غرب أ فريقيا، وهو لغة ( 1)
 ليا املس يوتخدمة يف املراكز ايحضارية يف أ قالمي ادلوةل اال دارية.ويه يف تدحوٍر أ مام اللهجاـ ش به امليوتَّحدة يف غينيا الع ( 2)
دة سشمل لهجاـ 3) يف دوةل الس نغال. وهذا المنط ال خري معزول نوعًا ما عن ال مناط  Kasamansيف دوةل غامبيا ولهجاـ  N'Gaabou( هو لهجاـ ش به موحَّ

 يف الس نغال. Fouta-Toroيف غينيا  Fouta-Djalonيف منطقيْت  Foulataال خرى بقبيةل 

(4 ), 1996.. ConakryLes Langues de la GuinéeVoeltz:   
وب اللغوية، والض    فرع من عمل اللغة يُعىن بدراسة العالقة بني اللغة واجملمتع؛ ومن مباحثه مس يوتو تـ اللغة،Sociolinguistics( ويقال  لسانياـ اجامتعية 5)

 .460، صمعجم املصطلحاـ اللغويةطريقة ايحديث، وس ياق ايحال. ينرر  بعلبيك  وازدواجية اللغة، واجملمتع اللغوي، و 
 .83، صقضا ت لسانية أ فريقية( يه اللغة املس يوتعمةل يف االتصال بني شعوب ذاـ لغاـ أ ّمٍ خميوتلفة. ينرر  بََرِزي  6)
ذ أ طلق مصطلح مانيناك  عىل بعض  :uinéeContact entre les langues Mandé et Atlantiques en GDiallo .2006 ,. نقل ابليوترصف من (7) ؛ ا 

ما جلههل هبا أ و ليوتقليل نس بة قبائل انكو يف ادل  ةل.وفروع قبائل انكو الغينية، أ ما يف هذا اجلدول فقد أ درجنا لك الفروع اليت مل يذكرها ا 
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Kissidougou  جنوب
 شرقي

- 
Kourankɔ 10 

Faranah  ابجنو - 
Faranah - Sankaran 11 

4 

ابّية
 الغ

ينيا
غ

 Z
ér

ék
o

ré
 

Beyla 

 وحواليها

Koniyakan  // 
Gbèhkan 19 
Maniyan 20 

Toma-Maniyan // 
Senko مشاال Koniyakan // 

 Senko Senko-Foulahkan 21حوايل 

Macenta وحواليها 
Maniyan // 

Toma Maniyan // 
Koniyakan // 

Lola وحواليها Koniyakan // 

مدى انتشار لغة اْنكو يف األقاليم الطبيعّية األربعة للدولة، ويصل عدد هلجات يف هذا اجلدول يالحظ 
 ( هلجة، هي:21انكو يف غينيا إىل حوايل )

 وهلجة جاكاْن، -3 ،مانيْنيانْ -وهلجة توما -2 هلجة توروْن، -1
 وهلجة سيماْندو، -6 وهلجة ساْنكاراْن، -5 وهلجة جالوْن، -4
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 ،gbèوهلجة ْغِب  -9 وهلجة غاراْنكي، -8 فوال،-وهلجة سيْنكو -7
 وهلجة كورومانيْنكا، -12 وهلجة كوراْنكو، -11 وهلجة كاكايب، -10
 وهلجة مانيْنكااب، -Léhléh، 15وهلجة ليلي -14 وهلجة كونِياْن، -13
 وهلجة مانِياْن، -18 وهلجة مانيْنكاموري، -gbè، 17ْغِب -نِيْنكاوهلجة ما -16
 وهلجة ووالدا. -21 وهلجة واسولوْن، -20 وهلجة ميكيفوري، -19

*** 

ةّ:ّاملبحثّالثالث
 
ّ:يفّغينياّوجهودّقبائلّانكوّيفّنشرهادخولّالعربي

ال
َّ
كوّ-أو

ْ
ةّيفّمناطقّان

 
ّ:يفّغربّافريقياّدخولّالعربي

اللغة العربّية يف مناطق غرب أفريقيا عمومًا ومناطق قبائل اْنكو يف مجهوريّة غينيا  عنإنَّ احلديث 
خصوصاً يستدعي ابدئ ذي بدء دراسًة اترخيّية لتوضيح الظروف التارخيّية اليت حصل فيها االتِّصال بني 

ق الغربّية من يف املناطالعرب وسكان منطقة غرب أفريقيا، وبيان األدوار اليت أدَّْت إىل اطِّالع األفارقة 
أفريقيا على ثقافة العرب املسلمني عامَّة واللغة العربّية على وجه التحديد، وميكن اختزال تلك األدوار يف 

 ني مُثَّ دور العرب الفاحتني فدور املرابطني اجملاهدين.دور التجار الشماليّ 

 دور التُّجار الشماليِّّين: -1

نطقة الصحراويّة وراء امل ب اليت كانت تسكن مشال الغرب األفريقيّ أقصد هبؤالء التُّجار تلك الشعو 
ني ، واألمازيغ والفينيقيِّ نيالفراعنة مرورًا ببالد الشعوب املكوَّنة من ذراري العربانيِّ مصر اليت ُتتدُّ شرقًا من 

، ومن قِدم معهم من (2)والعثمانيِّني والعرب املسلمني ،(1)والوِْندال واإلغريق، نيوالبيزْنطيِّ ، نيالكنعانيِّ 
يف غزواهتم حَّت أقصى بالد  ةاأللبانيِّني وبقااي الفرْنج واألسرى األوروبيِّني الذين استقدمتهم السفن العثمانيّ 

ا قُلُت ذراري . (3)ألفريقيا املغرب يف منطقة الشمال الغريبّ  ر ؛ ألنَّ املنطقة وقعت حتت أكثالكنعانيِّنيوإَّنَّ
حر مثَّ الفرس ، بدًء من الفينيقيِّني ركاِب البمليالد إىل القرن التاسع عشر امليالديّ من نفوذ، منذ ما قبل ا

ذه والعرب وانتهاءً ابألوروبيِّني، وكانت االنتماءات الثقافّية االجتماعّية ألهل ه واإلغريق والرومان والوِْندال

                                                 
 ( والِونْدال  قبائل جرمانية من رشق أ ورواب.1)
براهمي ( العرب املسلمون  مهنم القحطانيو2) . والعامثنيُّون  اذلين هاجروا منذ القرن اخلامس الهجري-علهيام السالم-ن والَقيْس يُّون العداننيُّون من نسل ا سامعيل بن ا 

 مه ال تراك ومهنم الَكراِغةل.
اترخي الاقتباس  ، https://tribusalgeriennes.wordpress.com/2014/04/01 ، الرابط tribus Algeriennesموقع  القبائل اجلزائرية  (3)

 م.5/5/2015
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. ويدلُّ ساينّ اللّ -تماعيّ تعدُّد االنتماء االج ممَّا له َتثريه الكبري يف ، وذلكاملنطقة تتغَّري تبعًا ألهل النفوذ
هذا على أنَّ سكان املنطقة مل خيضعوا لثقافة واحدة؛ بل تعدَّدت ثقافاهتم بتعدُّد انتماءاهتم السياسيّة 

ة اليت َهْيَمَنْت على ثقافة هي الثقاف اليت تنتمي إليها الثقافة العربّية ّيةساماالجتماعّية، وإْن كانت الثقافة ال
مال منطقة الشّ  يف األمة السامّيةخني وجود أهل تلك املنطقة قبل العصر احلديث؛ إْذ يُرجع بعض املؤرِّ 

 األمةن إىل ما قبل امليالد آبالف السنني مستدلِّني مبا تشري إليه بعض الدراسات أبنَّ الفينيقيِّني م األفريقيّ 
ت يف زيرة العرب إىل بالد الشام حيث استقرَّ ّية اليت هاجرت منذ األلف الثالث قبل امليالد من جسامال

م أقوام جزريّةأرض كنعان اليت تغطِّي جزًءا كبريًا من ساحل البحر األبيض املتوسّ  نسبة إىل جزيرة ) ط، وأَّنَّ
كما أرادت التوراة، وأنَّ القرطاجيِّني جزء من هذه األقوام الفينيقّية هاجرت    (2)وليست حامّية (1)العرب(

. وهذا يعن أنَّ القرطاجيف حدود األ ط الغريبِّ يِّني لف األوَّل قبل امليالد حبثًا عن حمطَّات  جتاريّة يف املتوسِّ
ّية مثل الفينيقيِّني. واستدلَّ أصحاب هذه الدراسات على زعمهم هذا مبا أنتجته سامال مةمن األ -أيضا-

 كنعان، وأبنَّ سكان واملقابر الفينيقّية يف دراساهتم من وجود تشابه بني مقابر البحرين يف اخلليج العريبّ 
ق زرهم هي أمساء فينيقّية، أضف إىل ذلك أنَّ األمازيغ الذين انتشروا يف املناطالبحرين يدَّعون أنَّ أمساء جُ 

مة السامّية اليت تعّد ، كما يضاف إىل ذلك أنَّ وجود األ(3)أنَّ أصوهلم كنعانّية -أيضا-الصحراويّة يرون 
لقارة يف شرق القارة األفريقّية أقدم منه يف مشاهلا لُقرب املسافة بني اجلزيرة العربّية وشرق اا منها جزءً  العرب

األفريقّية. وأنَّ شرق هذه القارة عرف قيام دول وحضارات قبل غرهبا؛ إْذ يُرِجع أغلب سكاِن املنطقة 
صَّة اليت يُرجع بعُض لعربّية عامَّة وبالد اليمن خااجلزيرة ا لشمالالغربّية ُأصوهَلم إىل املنطقة الشرقّية املتامخة 

ة العرب ُأصوهَلم إليها. ويف أقدم املصادر التارخيّية إشارٌة إىل وجود عالقات جتاريّة بني هذه القبائل الفينيقيّ 
كر املؤرِّخ حني ذ  ،والقرطاجّية واألمازيغّية يف مشال أفريقيا وبني غرهبا يعود اترخيها إىل القرن الرابع امليالديّ 

Herodotus هريودوتس اليولاينّ 
ود تقع قوام سُ يف مشال أفريقيا احتكاك أب (للِّيبيِّنيا )أي: للُّوبّينيأنَّه كان  (4)

م كانوا يف أوقا وغري سلمّي اترة أخرىكون احتكاكا ِسْلميّ يبالُدهم جنواًب منهم، اترًة  ْلم ، وأَّنَّ ات السِّ

                                                 
اترخي ، ab.comhttp://www.diwanalar موقع ديوان العرب، الرابط   ينررو  .9، ص1962اليوتارخي الس يايس للجزائر من البداية ولغاية بوجوش  ( 1)

 م29/6/2015الاقتباس  
 .م29/6/2015 اترخي الاقتباس  ،ency.com-http://www.arab الرابط   موقع املوسوعة العربية، ينررنس بة ا ىل حام بن نوح عليه السالم. ( 2)

 م.7/5/2015 ، اترخي الاقتباس    .http://bayanealyaoume.press.ma/index( موقع اجةل بيان اليوم، الرابط 3)

خ يوانين مشهور يف اليوتارخي القدمي، عاش يف القرن الـ Herodotus (484-425( هريودوسس4) مس يوتعمرة  قبل امليالد، ودل يف هالياكرانسوس 5ق.م(  مؤّرِ

قبل امليالد، اش هتر بلقب " أ بو اليوتارخي الكنائيس"، أ لّ  كيوتااًب يف اليوتارخي ابللغة اليواننية،  480/484يف أ س يا الصغرى. وقيل ودل يف ال انضول س نة  ا غريقية

  . وينرر  موقع املوسوعة العربية، الرابط61-57، ص صاملفصل يف اترخي العرب قبل اال سالم". ينرر  عيل  the chroniconعرف بـ" 
 ency.com-http://www.arabم.2/5/2015 ، اترخي الاقتباس  
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. (جارة الَبْكماءِ التِّ )َلع دون أن يعرف بعُضهم لغَة البعض، ذلك ما ُعرف بـيُتاجرون فيما بينهم بتبادل السِّ 
جدْت يف النُّقوش ، وقد وُ وهذا يـُْثبت وجود عالقاِت تبادل  بني العرب واألفارقة منذ القرن الرابع امليالديّ 

 .(1)آاثٌر واضحٌة على تلك العالقات
 ّية اليتساملترجع أصوهلُا إىل القبائل ا - نـَُقل كلَّهاإْن مل-فبما أنَّ القبائل الشمالّية يف معظمها 

عربّية يف ول ذات أصوقوع احتكاك بني أقوام  يستبعدفال  ؛هاجرت من جزيرة العرب تنمي إليها العرب
مشال أفريقيا أبقوام أعجمّية يف غرهبا حيُث موطُن قبائل اْنكو، وخباصَّة  إذا سلَّمنا بتلك البحوث 

 -الذين هم سكان مشال أفريقيا -أثبَتْت أنَّ الفينيقيِّني والقرطاجيِّني واألمازيغيِّني الكنعانيِّنيوالدراسات اليت 
ط ساممن القبائل ال ّية اليت نَزَحْت من جزيرة العرب وانتهوا يف سريهم إىل ساحل البحر األبيض املتوسِّ

قوام ائل اْنكو أبضمنيًّا أنَّ عالقة قب عنوهذا ي .حيُث مشاُل أفريقيا وذلك منذ األلف الثالث قبل امليالديّ 
 عالقة قدمية يعود اترخيها إىل ما قبل امليالد بقرون عديدة قبل دخول اإلسالم. -وغري عربّية ّيةعرب-سامّية 

 دور العرب الفاتحين: -2

ا بفضل ا وترابطف؛ بل ازدادت تشابُكً غرهبا مل تتوقّ  يلاوأه أفريقيامشال  يلاني أهبإنَّ هذه العالقة 
إىل يومنا  ديّ ا من أواخر القرن السابع امليالالبعثات الدعويّة اإلسالمّية اليت قام هبا العرب الفاحتون، بدءً 

خلفائه  انتشر العرب املسلمون يف األقطار إبشراف -صّلى هللا عليه وسّلم -هذا؛ إْذ بعد وفاة رسول هللا 
املهمَّة  يف أحناء العامل، فجهَّزوا كتائب وسرااي لتلك ينشرون الدين اإلسالميَّ  -صّلى هللا عليه وسّلم-

... نيالدعويّة، وجَّهوا بعضها شرقًا صوَب بالد الشام والعراق وبالد الفرس وبالد اهلند واألفغان والصِّ 
ه  ووجَّهوا بعضًا منها مشااًل حيث بالد األتراك واألرمينيِّني... وبعضًا منها جنواًب حيث بالد اليمن. وُوجِّ

بعض منها أيضًا جهَة الغرب حيُث مشاُل أفريقيا عامَّة، وخاصًَّة بالد النوبة واألحباش والطوارق وبالد 
)مناطق قبائل اْنكو( اليت مشلْت أراضي مملكة غالا القدمية وبعض األراضي اجملاورة هلا.  Mandin َماْنِدْينْ 

الذي ُنسب ( Calpéَكْلِپهْ )عرب مضيق جبل  طومن هناك َزحفوا إىل أورواب عابرين البحر األبيض املتوسّ 
مل يكن هؤالء اجملاهدون يهِدفون من ذلك سوى و بعد هذا احلدث الكبري.  (2)إىل القائد طارق بن زايد

 .(3) نشر الرسالة احملمديّة السمحة

                                                 
 .50، صموجز اترخي أ فريقيا ايحديث واملعارصموىس  ( 1)
هو ابن ز تد اللييث ابلوالء بربري ال صل، أ سمل عىل يد موىس بن نصري، فاكن من أ شّدِ رجاهل، فاحت  م(  720 - 670هـ = حنو  102 - 50( طارق )حنو 2)

 .217، ص3ج ،مل عالاال ندلس. ينرر  الزرلكي  
 .24-22صص اترخي مايل،  ، أ ي Mandin dofoߘߝߐ   ߡߊ߲߬ ߘߋ߲߬    Kantèߞߊ߲߬ߕߍ  ( 3)
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ن بل العرب املسلمون إىل األراضي األفريقّية لنشر اإلسالم مرورًا بفلسطني بقيادة عمرو خَ وهكذا دَ 
م(، مثَّ بعد واحد 640الذي استطاع أن ُيسيطر على بالد مصر حوايْل سنة ) -رضي هللا عنه-(1)العا 

م ووجَّهه 663سنة (2)ة أخرى وسلَّم قيادهتا البن خالته عقبة بن لافعيبتِ وعشرين سنة من اإلقامة جهَّز كَ 
تمكَّن واستطاع هذا األخري أن يهناك.  لنشر الدين اإلسالميّ )أي: غرب أفريقيا(  الصحراءصوَب جنوب 

يها سنة وأنشأ ف -حيث بالد القرطاجيِّني اليت أصبحت اليوم جزًءا من تونس- (3)من أهل تلك املنطقة
م مركزًا استاتيجيًّا لنشر اإلسالم يف مجيع أحناء املنطقة ُعرف ذلك املركز مبدينة القريوان اليت ذاع 670

يْت إحدى مدَّنا مبدينة كريوواينصيُتها يف األوساط األفريقّية، وخا Kérouané صَّة يف مجهوريّة غينيا؛ إْذ مسُِّ
 

أحد القوَّاد املشهورين حلركات  (4)م(1900-م1830) Samory Touré اليت يُنسب إليها َساُمْورِي تُورِي
غرب الفاحتني ب . وظلَّْت مدينة القريوان مقرًّا للحكَّام العرب(5)يف غرب أفريقيا  املقاومة ضدَّ االستعمار

، م910/م909ه/297سنة ببيعة عبد هللا املهدّي ني م، مثَّ صارت عاصمةً للفاطميّ 800أفريقيا إىل سنة 
 .(6)( جامع عقبة بن لافعسم )وهبا أقيم جامع القريوان املشهور الذي ُعرف اب

عوا دائرة ويف بداايت القرن الثامن امليالديّ  دِّ اإلسالميِّ لتشمل امل َعزم العرب الفاحتون على أن يُوسِّ
م وقع اْشتباك عنيف بني العرب الفاحتني 703بالد املغرب األقصى حيُث اململكةُ املغربّية اليوم. ففي سنة 

                                                 
همي القريش، أ بو عبد هللا، فاحت مرص، وأ حد عرامء العرب ودهاهتم وأ ويل الرأ ي وايحزم واملكيدة م(  هو ابن العاص بن وائل الس 574ق .هـ=  50( معرو )1)

مرة جيش " ذاـ السالسل ه النيب صىل هللا عليه وسمل ا  ه بأ ب بكر  " فهيم. اكن يف اجلاهلية من ال شداء عىل اال سالم، وأ سمل يف هدنة ايحديبيّة. والَّ وأ مدَّ

ه معر بن اخلطاب  -ريض هللا عهنام-الصديق ومعر بن اخلطاب  ه معاوية -ريض هللا عنه-ووالَّ عىل مرص  -هللا عنه ريض-فلسطني، مثَّ مرص فافتيوتحها. ووالَّ

 .79، ص5ج ،مل عالام. ينرر  الزرلكي   664س نة  -هـ  43هـ، وتويف ابلقاهرة س نة  38س نة 
 -بالد املغرب اليوم-القريش الفهري، من كبار القادة يف صدر اال سالم، فاحت بالد شامل أ فريقيام(  هو ابن انفع بن عبد القيس ال موي 621ق.هـ= 1( عقبة )2)

فريقية س نة  ه معاوية ا  ودفن ابلزاب.  م682/م683ه/63الفرجن س نةكس يةل الرببري ابليوتعاون مع م، وقتهل 670هـ/50افتيوتح كثريا من ختوم السودان فوالَّ

اترخي شامل افريقيا وما بعدها. والثعاليب   26، ص1962اليوتارخي الس يايس للجزائر من البداية ولغاية وبوحوش   ،241، ص4ج ،مل عالا ينرر  الزرلكي 

 وما بعدها. 53، صمن الفتح اال ساليّم ا ىل َّناية ادلوةل ال غلبيّة

 .24-22صص اترخي مايل، ، أ ي  Mandin dofoߘߝߐ   ߡߊ߲߬ ߘߋ߲߬    Kantèߞߊ߲߬ߕߍ  ( 3)
قلمي اكنْاكن bissandouم يف منطقة بيسانُْدو1830ودل س نة Samory Touré( ساموري توري4) يف مجهورية غينيا، يُلقب بـ" اال مام" وبـ"  Kankanيف ا 

مرباطور َواُسْولُْونْ  م. متكَّن 1898م ا ىل س نة 1891" يف اال قلمي نفسه، لقيامه ابجلهاد واليوتصدي لالس يوتعامر الفرنيس س بع س نواـ من س نة  Wassolonا 

س مملكة َواُسْولُْونْ 1900حيث ماـ س نة  Gabonم ونَفْوه ا ىل غابونْ 1898س نة  منه أ عداؤه اال سالمية يف منطقة  Wassolonم بعد أ ن أ سَّ

-http://www.tidiane.net/culture/afrique-figures ، الرابط  Culture et Histoire الثقافة واليوتارخي. ينرر  موقع  Wassolonَواُسْولُْونْ 
toure.php  ةل البيان، ، اجاضطهاد القبيةل املسلمة العمالقة يف غرب افريقيا. وينرر  سييس، أ بو بكر عبد القادر  م27/11/2015، اترخي الاقتباس

 ، اترخي الاقتباس http://islamport.com/w/amm/Web/135/4742.htm املنيوتدى اال ساليم. وموقع املوسوعة الشامةل، الرابط ، تصدر عن238ع

  م.28/11/2015

 .1551، ص2ج ،معجم اللغة العربية املعارصة( يقصد به هنا  احتالل دوةٍل دوةًل ُأخرى وفرض س يطرهتا وس يادهتا علهيا واس يوتغاللها. ينرر  معر  5)

 .45، صادلوةل الفاطميّةوالصالّب   .50، صاترخي اال سالم يف غرب أ فريقيا( هاو  6)
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، انتهى هبزمية العرب الفاحتني، (1)م(705-م578يا بنت ينفاق )هْ وبني الربابرة األمازيغ بقيادة ملكتهم دِ 
طرة على سنوات قليلة  حَّتَّ استطاع العرب الفاحتون السَّي سوى مخسُ ولكنَّ تلك اهلزمية مل ميِض عليها 

 األطلنطيّ  حمليطهبجمة جديدة أوصلتهم إىل شواطئ ا (2)املنطقة الشمالّية بقيادة القائد موسى بن نصري
. مُثَّ واصل (3)الكثرُي من قبائل األمازيغ يف أقصى بالد املغرب، وهكذا يف غضون سنوات اعتنق اإلسالمَ 

ط جهَة املضيِق املمتدِّ بني بالد املغرب وبالد  الفاحتون حركاهِتم إىل أورواب بعبور البحر األبيض املتوسِّ
بن زايد  قيادة القائد طارقبم حبملة عسكريّة أغلب مقاتليها من الربابرة األمازيغ 711هـ/96أسبانيا سنة 

( وادي لكه)يف معركة  (5)م( 712)ت Rodéric ُروْدريكْ  األندلسيّ  (4)، فُهزم ملُك مملكة القوطالرببريّ 
ِمْلكاً  -رنساف -هزميًة ساحقًة، فأصبح بذلك جزء كبري من بالد أسبانيا والربتغال وجنوب بالد غول

بانّية والربتغالّية ُتدين هلم قافة األسللعرب الفاحتني. وعلى الرَّغم ممَّا يُقال عن هؤالء العرب الفاحتني فإنَّ الثّ 
عبد الرمحن بن  الكبري وبعد هذا النصر الكبري حبوايْل واحد وعشرين عاًما جهَّز القائد العريبّ  .(6)ابلكثري

م 824رفت سنة اليت عُ  les Gaules لالغام يـَْقصد السيطرة على بالد 732ا آخر سنة عبد هللا جيشً 
وكثري ممَّن كان معه هناك  د هوبدولة فرنسا لُيضيفها إىل بالد أسبانيا، ولكنَّه مل يوفَّق يف ذلك؛ إْذ اسُتشه

اههم إىل 732سنة  م، يف تلك املعركة اليت ُعرفت بـ)بالط الشهداء(. وهلذا غريَّ العرب الفاحتون جذرايًّ اجتِّ
هوا صوب الغرب بْ جهة أخرى مُ  تعدين عن أورواب َّنائيًـّا، فرجعوا إىل املغرب لتجهيز جيش آخر، فاجتَّ

ت عد عبور الصحراء دخلوا يف بالد مملكة غالا القدمية اليت كانت وقتئذ  حتود، وبحيث بالد األفارقة السُّ 
 Mandin واليت كانت تضمُّ ممالك أخرى صغرية مثل مملكة َماْنِدْينْ ، les Soninkés حكم القبائل الُسْونِيْنِكّية

لك  ئوا أبنَّ ُعدَّة مثالثني ألف مقاتل، لكنَّهم ُفوج 30.000وغريها، وكانت ُعدَّة العرب الفاحتني حوايْل 
وق تقديرهم أبضعاف؛ إْذ كانت فُ كانت تَـ   (7) (éKayamagan Cissسيسي  َماَغانْ  َكاايَ املعروف بـ)غالا 

                                                 
اترخي س نة. ينرر  املييل   127م(  يه بنت ينفاق الشهرية ابمس الاكهنة. اكنت أ مرية عىل قبيةل جراوه من زاننة جببل أ وراس عاشت 705-م578( دهيا )1)

 .33-30، ص ص2، جاجلزائر يف القدمي وايحديث
م(  هو ابن نصري بن عبد الرمحن ابن زيد اللخمي ابلوالء، أ بو عبد الرمحن، أ صهل من وادي القرى ابيحجاز، ونشأ  يف 715-640هـ =97-19موىس )( 2)

ف فريقية يف والية عبد العزيز بن مروان. وملا أ لت اخلالفة ا ىل الوليد بن عبد املكل، واله ا  ة وما وراءها من املغرب ريقية الشامليدمشق، فاحت ال ندلس. غزا ا 

ة، واكن جهـ فأ قام ابلقريوان، ووجه ابنيه عبد هللا ومروان فأ خضعا هل من بأ طراف البالد من الرببر. واس يوتعمل مواله طارق بن ز تد اللييث عىل طن 88س نة 

 .330، ص7ج ،مل عالا  الزرلكي  ينررقد فتحها وأ سمل أ هلها. 
 وما بعدها 50، صيف غرب أ فريقيااترخي اال سالم ( هاو  3)
س بانيا، وسقطْت مملكهتم عىل يد العرب الفاحتني4) سوا مملكهتم عىل أ نقاض بالد الروم يف ا  م. 711س نة  ( قوم ينحدرون من أ صول جرمانية يف أ ورواب، أ سَّ

ـْ  ـْ  Wizighothويعرفون يف اللغاـ الغربية بـ وزيغو  .Visigothأ و فزييغو
س بانيا لفرتة وجزية بني Rodrigo( هو ُرودريغو5) ريق، مكل ا   م، وهو الشهري يف ال سطورة بأ نه أ خر ملوك القوطيِّني.712م و710، عرف عند العرب بـ ذَلْ
 .51-50، ص صاترخي اال سالم يف غرب أ فريقيا( هاو  6)

 .Cisse( أ حد ملوك مملكة غاان القدمية من أ رسة سييس7)
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، ممَّا  60.000ِماَئيت ألف مقاتل  جاهز  إضافة إىل  200.000حوايْل  ة ملك غالاُعدَّ  ستِّني ألف فارس 
قة، فبدأ اإلسالم يف تلك املنط نشرمكَّنون هبا من جعل العرب الفاحتني يبحثون عن خطَّة أخرى يت

لميُّ يف الدعوة إبحياء نظام جتاري ّ  ألفريقيَّني قبَل مال وأهل الغرب اكان مألوفًا بني أهل الشّ األسلوب السِّ
من  -ب الصحراءجنو -، فتعامل هؤالء العرب الوافدون مع أهايل بالد غرب أفريقيا القرن الرابع امليالديّ 

وا يفجِت تثقيف ابملعارف اإلسالمّية إضافًة إىل خالل ال املنطقة حبدِّ  ارة الذَّهب وغريه، فاستطاعوا أن يُغريِّ
عاصمة مملكة غالا القدمية حيَّان:  Koumbi ليتحقََّق حبدِّ السَّيف. فأصبح يف ُكوْمِب  الّلسان ما مل يكنْ 

هبا املكان الذي تقام فيه الصالة، وكان  ، يقصدونKoumbi-Salahب الصالهومْ بكحيي للمسلمني مسُّوه 
احليُّ اآلخر يضمُّ بالط امللك وأتباعه. فتطّورت اململكة علميًّا وذاع صيُتها فأصبحت وجهَة النّاس 
للمتاجرة وملآرب أخرى، وعلى إْثر هذا ظهرْت مؤلَّفات عربّية ضخمة جاء فيها أخبار غرب أفريقيا فيما 

مَّنت ما حدث خالل أكثر من ستَّة قرون، ووصل عدد تلك املؤلَّفات م، تض1556م وعام 950بني عام 
الذي  ريريّ مقامات احليف أخبار املنطقة أو جاء فيها بعض أخبارها إىل أربعة عشر مؤلَّفاً، من بينها: 

. (1)جاء فيها ذكر املنطقة عندما يذكر إحدى سفراته اليت انتهت به إىل منطقة قريبة من مملكة غالا القدمية
النُّظار يف غرائب  حُتفةـ)سوم بو الذي ذكر أيضا يف كتابه امل الرَّحَّالة املغريبّ  كتاب ابن بطوطة :ومنها

سليمان أخي  (2)يف عهد االمرباطوِر َمْنسا Mandin زايرتَه ململكة َماْنِدينْ  (األمصار وعجائب األسفار
، وكان ابن بطوطة شاهد عيان (3)شهورةصاحب احَلجَّة امل( َكاْنُكو موسى)مْنسا موسى املشهور ابسم 

 .(4)يف املنطقة االجتماعيّ  للنهضة الثقافّية والعمرانّية، وانتشار اإلسالم والرقيّ 

 دور المرابطين: -3

بعد مرور عدَّة قرون من العالقات التجاريّة بني مشال أفريقيا وغرهبا أي بني  (5)وأييت دور املرابطني
ع نفوذها إىل البالد اجملاورة لُتسيطر  أهل الصحراء وجنوب الصحراء، استطاعت مملكة غالا خالهلا أن تُوسِّ

                                                 
 .24-22صص اترخي مايل،  ، أ ي  dofoMandinߘߝߐ   ߡߊ߲߬ ߘߋ߲߬    Kantèߞߊ߲߬ߕߍ  ( 1)
 ( هو املكل يف لغة اْنكو.2)

َّه أ غىن مكٍل يف اليوتارخي ملا  .24-22صص  اترخي مايل،، أ ي  Mandin dofoߘߝߐ   ߡߊ߲߬ ߘߋ߲߬    Kantèߞߊ߲߬ߕߍ  ( 3) واش هتر هذا املكل يف كيوتب اليوتارخي بأ ن

ه من مكيٍَّة هائةٍل من اذلهب، فانترش خربه يف أ حن ، 3، جقىالاس يوتقصا ل خبار دول املغرب ال  اء العامل رشقًا وغراًب. ينرر  النارصي  اصطحب به يف اجِّ

 .151ص
 م.5/5/2015اترخي الاقتباس   ،slamweb.nethttp://library.i( موقع  ا سالم ويب، الرابط 4)
قامُة عىََل هِجاِد العدّوِ اِب  املرابطون، مجع املرابط، وهو امس فاعل لفعل رابط، وهو من يقوم ابلرابط، جاء يف لسان العرب أ نَّ  (5)

ِ
ابط  اال لَْحْرِب... ال صل يف الّرِ

. ابط واملُرابَطة  ُمالزمُة ثَْغِر الَعُدّوِ   ابن ينرر. 200سورة أ ل معران، ال ية/، َوصاِبُروا َوراِبُطوا  .. ومنه املُواَظبُة عىََل اَلمر. قَال س بحانه وتعاىل وأ نَّ الّرِ

 ، ابب الطاء فصل الراء.لسان العربمنرور  
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على الطرق التجاريّة وتتحكَّم فيها، ويف هذا داللة على قوَّهتا السياسّية والعسكريّة. وبسبب هجرة بعض 
وأُنشئْت  ،سالماإل علىالتُّجار العرب املسلمني الذين استقرُّوا يف مدن غالا الكربى تعرَّف سكان اململكة 

وحدها بلغ عدد مساجدهم اثن عشَر مسجًدا، كما  Koumbi ففي العاصمة كومب ؛فيها أحياءٌ إسالمّية
غم من ذلك فإنَّ . وعلى الر التُّجاراإلسالمّية إىل قرى لائية جبهود بعض األفراد  بعض الثقافةت انتقل

تلك األحياء  إالَّ يف بعض أحياء عاصمتها، -طقةصاحبة النفوذ يف املن-اإلسالم مل يْنتشر يف مملكة غالا 
إشارة إىل األحياء اليت تقام فيها الصلوات  ،أو كومب صاحل Koumbi-salahاليت ُعرفْت بـُكومب صاله

فيها، مما حفَّز  َتثري لإلسالميكن  مْ لفَ  ،ا املمالك التابعة ململكة غالااملفروضة أحياء التجار العرب. أمَّ 
عرب إىل القيام حبركات جهاديّة لنشر اإلسالم يف أحناء اململكة وما بعدها من األقاليم بعض القادة ال

م استطاع 1054ففي سنة  .(1)واملمالك األخرى فبدأت تلك احلركات اجلهاديّة إبرسال محالت جهاديّة
يش بقيادة حيىي بن إبرسال ج (3)أن َيستوُلوا على مدينة َأْوَدُغْست (2)املرابطون بقيادة عبد هللا بن ايسني

عاصمة مملكة غالا القدمية واستَـْوَلْوا  Koumbi م( توجَّهوا إىل ُكوْمب1076ه/469، مث يف سنة )(4)عمر
، ولكنَّهم مل يبَقْوا فيها أكثَر من مخس عشرة سنة؛ إْذ اثر عليهم أهل (5)عليها بقيادة أيب بكر بن عمر

  ن ظهرت مملكة َماْنِدْينْ ضئيل إىل أ مّية إالَّ يف أهايل إطار جغرايفّ املنطقة، ومل تؤثِّر الثقافة العربّية اإلسال
Mandin-اإلسالم  ول اليت يعود إليها فضل انتشاراليت تعدُّ من أهمِّ املمالك والدُّ  -مملكة مايل اإلسالمّية

 .(7) يزال ينسب إليها اإلسالم يف بعضهاالحيث  ،(6)وثقافته يف مناطق غرب أفريقيا

 اْنكو في غينيا:قبائل العربيّة في مناطق اللغة  خولد - 4

 مناطق العرب الفاحتني دخلت اللغة العربّية إىلمع و العرب جار بواسطة املعامالت التجاريّة مع التُّ 
غرب أفريقيا، وإْن كان دور الفاحتني ومن سار على درهبم من املرابطني وغريهم أكرب قبائل انكو يف 

                                                 
 .141، صأ فريقيا  اللغة واليوتارخي، مجموعة أ حباث لسانية( سويد  1)
ل للمرابطني، وجامع مشلهم، وصاحب ادلعوة اال صالحية فهيم. اكن من طلبة العمل يف دار أ نشئت ( هو ابن  تسني بن مكو اجلزويل املصمو 2) دي، الزعمي ال وَّ

 .144، ص4ج ،مل عالام. ينرر  الزرلكي  1059ه/451ابلسوس ومسيت  دار املرابطني، تويف س نة
مرحةل، 12والسودان، يف حصراهئا ماء قليل، شبهية مبكة يف صفهتا، تبعد عن مملكة غاان بـ َأْوَدغُْسْت  مدينة عرمية أ هةل رمغ صغرها، تقع بني حصراء لَـْميوُتونة (3)

 مالحرة  ولعلَّ املؤل  يقصد ابملرحةل أ ماكن الزنول والاسرتاحة.. 63، صالروض املعطار يف خرب ال قطارامحلريي    ينررمرحةل.  31وعن مدن واْرمالن بـ
م، فقيه ماليك عامل ابيحديث، من موايل بين أ مية. نشأ  بقرطبة، 828ه/213لكناين ال ندليس اجلياين، أ بو زكر ت، ودل س نة( هو ابن معر بن يوس  بن عامر، ا4)

جزءا، مهنا يف الفقه كيوتاب  املنيوتخبة يف اختصار املس يوتخرجة. 40م بسوسة. هل مصنفاـ يف حنو902ه/289وسكن القريوان، ورحل ا ىل املرشق. تويف س نة

 .160، ص8ج ،مل عالاينرر  الزرلكي  
وس بأ رسه، واكن مع س يد املرابطني عب5) لاْمَسة ومكل السُّ بن  تسني يف حروبه،  د هللا( هو ابن معر اللَّْميوُتوين، من رؤساء هذه ادلوةل يف املغرب. اس يوتوىل عىل ِِسِ

 .68، ص2ج م،ل عالام يف حرب مع السودان. ينرر  الزرلكي  1087ه/480قتل شهيًدا س نة 
 م.5/5/2015اترخي الاقتباس   ،http://library.islamweb.netقع  ا سالم ويب، الرابط ( مو 6)
 .141، صأ فريقيا  اللغة واليوتارخي( سويد  7)



 38   ــــــــــــــــــــــــــــــــو يف نرشها ــــــــــــــــــــــــــ الفصل ال ول  دخول العربيّة يف غينيا وهجود قبائل انكـــــــــــــــــــــ
 

 

ما متالزمان تالزم الشيء ول أْن يُ وأظهر؛ إْذ من لافلة الق قال: إنَّ اللغة العربّية مرتبطة ابإلسالم. وأَّنَّ
بظلِّه... فأينما حلَّ اإلسالم حلَّْت معه الثقافة العربّية مبا فيها اللغة؛ ألنَّ اإلسالم واللغة العربّية مثُل 

وفَدْت إىل غرب ة لغة أجنبيّ  ىلّية هي أو وْجَهي الُعْملِة، ال ينفصالن أبًدا. فال َغْرَو أن تكون اللغة العرب
 هواإلسالم يكون و، وأن اْنك قبائل نطقْت هباأفريقيا مبا فيها دولة غينيا، وأن تكون هي أُوىل لغة ثقافّية 

ت امساوّي اعتنقْته، وأن يكون احلرُف العريبُّ هو أوَّل حرف اسُتخدم يف املراسالت اإلداريّة والرمسيّ  يند أول
عايش، ذلك بني الثَّقافتني مبوجب التَّ  وعطاء   ل أخذ  و حص مع مرور الزمن فتضيُ . و مناطقهايف  األخرى

لمات العربّية حبكمها نه دخول بعض الكعبـالتَّأثري والتَّأثُّر، ممَّا يَنُتج  ما يُعرف يف علم اللغة االجتماعيّ 
ويد ما وتع ؛ لتنمية مستواها الداليلّ  ابملئةثالثني % 30ما يُقدَّر حبوايل  قافة الغالبة إىل لغة اْنكولغة الثّ 

ربة عن فاظ املعِّ ق ابملفاهيم اإلسالمّية كاأللينقصها من املفردات للتعبري عن املعاين اجلديدة اليت تتعلّ 
 -كما أزعُم   "...هللا وامللك واإلميان والصالة والصوم والزكاة": هذه األلفاظ الغيبيَّات والعبادات. مثل

ة الدخيلة قد أنَّ تلك الكلمات العربيّ  - أنَّ اللغة كائن حمَكم بنظام  أو قانون  لغويّ  طبيعيّ  استناًدا إىل
 .خضعْت هلذا القانون اللغويّ 

كوّيفّنشرّ-ثانيا
ْ
ةّّاللغةّجهودّقبائلّان

 
 :غينياّقبلّاالسوتعمارّوبعدهيفّالعربي

 :في نشر العربيّة في غينيا قبل االستعمار الفرنسيّ  هاجهود -1

تقدَّم يف الفقرة السابقة أنَّ دخول اللغة العربّية يف منطقة غرب أفريقيا عموماً، ويف املناطق اليت 
تسكنها قبائل اْنكو مبا فيها مجهوريّة غينيا خصوصًا يعود اترخيه إىل ما قبل اإلسالم بقرون عديدة عرب 

 من املنطقة كانت القوافل التجاريّة َتيتمعامالت جتاريّة بني أهايل مشال املنطقة وبني أهايل جنوهبا، إْذ  
العربّية يف الشمال إىل أفريقيا جنوب الصحراء قبل جميء اإلسالم، وبدخول اإلسالم إىل املنطقة يف القرن 

فريقّية من خالل ابلشعوب األ اإلسالميّ  ازدادت العالقة بينهم وتقوَّى االتِّصال العريبّ  السابع امليالديّ 
ه الدعاة والفاحتون والتجار العرب املسلاحلمالت الدعويّة ا مون ليت قام هبا العرب الفاحتون واملرابطون؛ إذ اجتَّ

إىل أفريقيا، واستقرُّوا فيها، بل اختلطوا بشعوهبا وصاهروهم، ونتج من هذا التزاوج بني العرب الوافدين 
 .(1)ميَّتنيوالسكان احملليِّني خليط من الثقافة العربّية والثقافة األفريقّية اإلسال

اهتمَّت قبائل اْنكو كغريها من القبائل األفريقّية املسلمة بنشر اللغة العربّية منذ القرن احلادي عشر 
ه ال سبيل ، وقد أدركْت تلك القبائل أنَّ عندما بدأ أفراد قبائل اْنكو يدخلون يف الدين اإلسالميّ  امليالديّ 

                                                 
ـ يف موقع مقاةل نرش  ،القرن العرشينمنيوتص  دور الهجرة المينية ا ىل رشق افريقية حىت بفضل  نقهل من  .2، صأ ثر اللغة العربية يف لغة مانْديْنكوا  دمبي (1)

 .م20/04/2017،  اترخي الاقتباس   http://www.yemeress.com/algomhoriah/2035219يََمِرْس، الرابط 
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، إجادة اللغة العربّية؛ إْذ هبا ُدوِّنْت نصوُصها وأحكاُمهاإىل فهم تعاليمه فهًما صحيًحا إالَّ من خالل 
فكان من الضروري أنَّ تكون العلوم اإلسالمّية مرتبطًة ابلعلوم اللغويّة، ولكي يتحقَّق هلم فهم الدين جلبوا 

Keita العلماء إىل بالدهم، وأرسلوا بعثات  لطلب العلم، ولذا بعث َمْنسا موسى ِكْيتا
 أحناء العلماَء إىل (1)

، ومل ختُل مدينة كبرية من تلك اململكة الكربى إالَّ وهبا األئمة (2)مملكته واهتمَّ ببناء املساجد واالعتناء هبا
 .(3)والفقهاء وطلبة العلم

كما بعثت تلك القبائل أبناَءهم إىل البلدان العربّية كالقاهرة والقريوان وفاس ومكة واملدينة؛ لدراسة 
ممَّا جعل هذه األنشطة نواًة لظهور حركات  ثقافّية إسالمّية يف مدَّنم الكربى  ،للغويّةالعلوم الشرعّية وا

اليت كانت عاصمة امرباطوريّة مايل اإلسالمّية، املوجودة حاليًّا يف مجهوريّة غينيا جهة   Nianyأمثال: نِياين
Saleh-Kumbi حدودها مع مجهوريّة مايل، وكومب صالة

لكة غالا القدمية، اليت كانت عاصمة مم (4)
. وتقع هذه املدن كلُّها يف مجهوريّة مايل ما عدا مدينة واالات  Jennehوتوْمبوْكتو وِجين  Oualataوواالات

 (5)، ممَّا أدَّى إىل ظهور دور تعليم وجمالس علمّية ومؤسَّسات  تربويّةOualata الاتاوَ  :املوريتانّية املعروفة اليوم
يّة ر؛ بل تطوَّرت وازدهرت وبقيت على الرغم من وجود خمطَّطات ُمعادِ اضالوقت احلمل ينقطع إنتاُجها إىل 

للثَّقافة العربّية واإلسالمّية قدميًا حاولْت أن حُتدَّ من انتشارها، وال يزالون يعملون ليـُْثبطوا مِهَم األفارقة 
قافة العربّية حاملي الثال وأحو ويصرفوهم عن اإلقبال على اللغة العربّية بدعوات  عدائّية تكاد ظروف 

 .ذلك تصدِّق وأوضاعهم االقتصاديّة واإلسالمّية يف سوق العمل
جهود علماء  على -إىل جميء االستعمار من دخول اإلسالم يف الغرب األفريقيّ  -وممَّا يدلُّ قدميًا 

اذُ  ؛قبائل اْنكو يف نشر الثقافة العربّية اإلسالمّية وخباصَّة اللغة العربّية للغَة العربّية وسيلًة حملو األمّية هم ااختِّ
َمْنَسا موسى كيتا،  العربّية، مثلاللغة يُذكر أنَّ بعض سالطني قبائل اْنكو كانوا جييدون ؛ إذ وتعليم الكبار

م وهو يف طريقه إىل 1334سنة  (6)الذي تكلَّم هبا بطالقة عند مقابلته سلطان مصر حممد بن قالوون
هي اللغة املستعملة  -(7)قبل هيمنة لغة االستعمار الفرنسيّ  -كانت اللغة العربّية و  ألداء فريضة احلج، مكة

                                                 
مرباطورية مانْدينْ م( اش هتر بـاَكْنُكو موىس، 1332-م1280) -سونْـجاات-ماري جاات ( هو  موىس بن أ ب بكر بن1) اات اال سالمية بعد سونْـج-مايل-ًثلث سالطني ا 

 .151، ص3، جالاس يوتقصا ل خبار دول املغرب ال قى  النارصي  ينرر م.1332-م1312اكن حمكه بني الس نتني  كييوتا، 
 .394ص اترخي مايل،، أ ي  Mandin dofoߘߝߐ   ߡߊ߲߬ ߘߋ߲߬    Kantèߞߊ߲߬ߕߍ  .  49، ص4، جال مصار مساكل ال بصار يف مماكل  الٌعمري( 2)
 .102، صاليوتاسع عرش امليالدي-ادلعوة اال سالمية يف غرب افريقيا وقيام دوةل الفوالين يف مطلع القرن الثاين عرش الهجريعبد الراهر   (3)
 ( ويقال أ يضا  كوميب صاحل.4)
 .وما بعدها 7، صدوةل مايل اال سالمية، دراساـ يف اليوتارخي القويم ال فريقيطرخان  . 122، صغة القرأ ن  الفصحى ل( اجلندي5)
م(، من كبار ملوك ادلوةل القالوونيَّة، سلطان مرص 1341-م1285ه=741-ه684( هو  املكل النارص، محمد بن قالوون بن عبد هللا الصايحي، أ بو الفتح )6)

 .11، ص7ج م،عالل  ا  والشام. ينرر  الزرلكي
 ( يقصد به  الاحتالل الفرنيس يف غرب أ فريقيا وفرض س يادهتا وثقافهتا عىل املنطقة واس يوتغاللها لرثواهتا.7)
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فقات التجاريّة؛ بْل كانت لغة التعليم والثقافة واملعامالت الدبلوماسّية سالت الرمسّية والصّ ايف املر 
Francis Moreفراْنسيْس مور ذلك ما أكَّده الرحَّالة اإلجنليزيّ  ،(1)واالقتصاديّة

م، عندما 1731سنة  (2)
وصل إىل مجهوريّة غامبيا، حيث وجد أنَّ معظَم أهِلها يتكلَّمون اللغة العربّية وأنَّ إملاَمهم هبا أكثُر من 

جة عظيمة وجد  أنَّ الكثرَي يتكلَّمون اللغة العربّية، وهلا در كما إملام أهِل أورواب الوسطى ابللغة الالتينّية،  
 .(3)نصف القارة السوداء والّتواصل حلوايلْت لغَة التَّخاطِب من الذيوع واالنتشار؛ حَّت غد

ومن جهود قبائل اْنكو يف نشر اللغة العربّية يف مجهوريّة غينيا ما قامت به تلك القبائل من إنشاء 
ْن وسائل تعليمّية تقليديّة لنشر الثقافة العربّية واإلسالمّية يف منطقة غينيا العليا عموماً، ويف إقليم كاْنكا

خصوًصا. ومن أهمِّ تلك الوسائل التقليديّة: احللقات القرآنّية أو الكتاتيب واجملالس العلمّية اليت  اإلداريّ 
(، أو يف ظلِّ Karamogo تكون عادة ملحقة ابملساجد أو يف ُدور املعلِّمني املشهورين ابسم )كرامغو

إحدى املناطق  -لقبائل اْنكو يف غينيا  املوطن األساسيّ  -األشجار الكبرية. وتعترب منطقة كاْنكاْن 
 .لرحال إليهاا طالب العلم األفريقّية اليت راجت فيها اللغة العربّية وثقافتها رواجاً كبرياً، وشدَّ 

مّية منذ ظهور هبذه املراكز العل –كغريها من القبائل يف غرب أفريقيا   -لقد اهتمَّْت قبائل اْنكو 
لدين م الدين وتعليمه والسيما تعليم القرآن قراءًة وحتفيظاً مع تعاليم امن خالل تعلُّ  يف مناطقها اإلسالم

عقيدة وفقها. فكانوا يرسلون األوالد إىل احللقات القرآنّية )الكتاتيب( على الرغم من صغر  اإلسالميّ 
 سسنِّهم، وعادة ما يهدف هذا التعليم إىل حتصيل مبادئ الدين مع حتفيظ قصار السور. وأمَّا اجملال

العلمّية؛ فكان الكبار يتلقَّون فيها تعاليم دينهم، من خالل متون معينة وبعض الشروح من كتب العقائد 
يد يف العبادات على مذهب اإلمام مالك، أليب ز  والفقه على مذهب املالكّية، مثل كتاب منت األخضريّ 

حممد عبد هللا بن أيب زيد هـ، وكتاب منت الرسالة أليب 983ت عبد الرمحن بن حممد الصغري األخضريّ 
يف مذهب اإلمام مالك لعبد الباري بن أمحد بن  هـ، وكتاب منت العشماويّ 386ت عبد الرمحن القريواينّ 

لشمس  ، وكتاب مواهب اجلليل يف شرح خمتصر اخلليلاألزهريّ  القاهريّ  بن عتيق العشماويّ  عبد الغنّ 
هـ. ويف املتون اللغويّة يدرسون 954ت املغريبّ  الطرابلسيّ الدين أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن 

                                                 
 .122ص الفصحى لغة القرأ ن،( اجلندي  1)

م، 1735م ا ىل عام1730أ فريقيا من عام ، أ ي  )الرشكة امللكية ال فريقية(، وسافر كثريا ا ىل Royal African Company، مَعِل يف 18( عاش يف القرن ال2)

ًَّفا بعنوان   ثر ذكل من املس يوتعمرين اُلول يف دوةل جورجيا الواقعة يف الشامل الرشيق من دوةل تركيا. وترك مؤل  Travels into the inland Partsوأ صبح ا 
of Africa اجدلاـ، وكرثا ما أ عيد طبعه بعنوان   8م يف 1738، أ ي  )رحالـ يف ال جزاء ادلاخلية من أ فريقيا(، طبعة لندن عامA voyage to 
Georgia  أ ي  )رحةل ا ىل جورجيا(، ينرر  موقع ،Imago Mundiالرابط ، http://www.cosmovisions.com/Moore.htm اترخي الاقتباس ، 

 .م16/10/2015

فريقيا الغر ( قداح  3)  .71، وص149، صبية يف ظل اال سالما 
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 فزازيّ صلى هللا عليه وسلم، مثل قصيدة العشرينّية يف مدح خري الربيّة، لل قصائد مشهورة يف مدح النبّ 
وأيب بكر حممد املهيب، وقصيدة ابنت سعاد لكعب بن زهري، وقصيديت الربدة واهلمزيّة لشرف  األندلسيّ 

أليب حممد القاسم  هـ. كما يدرسون يف األدب مقامات احلريريّ 996بن سعيد البوصريي تالدين حممد 
هـ. ويف النحو يدرسون منت 321ت ه، واملعلقات السبع، ومنظومة ابن دريد516ت بن علي احلريريّ 

، على األجرومّية، وملحة اإلعراب للحريريّ  ه، وشرح الكفراويّ 723ت األجرومّية البن الصنهاجيّ 
ه. ويف الصرف كتاب المّية األفعال البن مالك صاحب األلفّية، وكتاب فتح 672ت ّية ابن مالكوألف

 ضرميّ جلمال الدين أيب عبد هللا بن عمر احل -املعروف بـالشرح الكبري  -األقفال شرح المّية األفعال 
 .(1)هـ930ت

على سبيل املثال:  تها قبائل اْنكوومن تلك اجملالس العلمّية واحللقات القرآنّية التقليديّة اليت أسَّس
 ، وجمالس كاماراالjanela ، وجمالس جانِيالtchefinna ، وجمالس تشيفيْنناcherifula جمالس شريفوال

kamarala ْدو، وجمالس فودي عثمان fode-usman-duuوجمالس كاابال ،kabala  وجمالس ،
-كاكو  ، وجملس كراموkramɔɔ-sidikiسيديكي-، وجملس كرامو m'menbakɔdɔاَّْنِيْنباُكوُدو

 savanela، وجملس سافانِيالkakolaminin -kramɔɔالِميِننيْ 
وكلُّها موجودة إىل اآلن يف مدينة كاْنكاْن،  .(2)

mamudu konde -kramɔɔوْنِديمامودو كُ  وحتوَّل بعضها وتطوَّر إىل مدرسة حديثة كمجلس كرامو
(3). 

، djankana اجملاورة ملدينة كاْنكاْن مثل َجْنكالا وأنشئْت كذلك جمالس تقليديّة يف املناطق
،  karifamoriya، وكاريفامورايkunban ، وكوْنبانْ nafadji -batehنَفاجي-، وابيتdjansumana وجاْنسومالا

 kɔlɔnnin، وكولوْنِننيْ  sumankoyeوسوماْنكويْ 
(4). 

افًة إىل  املؤسَّسات احلديثة، إضوكلُّها كذلك موجودة إىل اآلن مع تقلُّص يف تعداد روَّادها لصاحل
ا افتتحْت unicef) أنَّ بقاء تلك اجملالس مهدَّد بسياسة تربويّة جديدة من ِقبل منظَّمة يونيسيف (؛ ألَّنَّ
 .(5)مدارس فرنسّية جمانّية لتالمذة اجملالس يف الفتات الصباحّية ملدة ثالث سنوات

يء التعليم فظات إقليم كاْنكاْن مل تبَق إالَّ القليل مبجكما أسَّسْت قبائل اْنكو حلقات قرآنّية يف حما
ىل ، ألنَّه اضطرَّ معظم تلك املراكز التقليديّة أن تغلق أبواهبا النصراف الناس عنها إالفرنسيّ -االستعماريّ 

                                                 
  م.16/8/2015 اترخي الاقتباس،  /http://madaarisarabiafarncia.blogspot.com، الرابط Balde( موقع  ابدلي1)

 ن.س الكبار وحلقة القرأ ن الكرمي معا، والبعض ال خر عىل أ كرث من مركز يف غري ماك( اس يوتخدمت صيغة امجلع للفظ )اجمللس( الحتواء بعض املراكز عىل اجل2)
 م.13/8/2014 ( مقابةل مع ال س يوتاذ توري يف اكْناكْن، اترخي املقابةل 3)
 م.20/8/2014 ( مقابةل مع ال س يوتاذ رشي  مسؤول اجالس وحلقاـ قرأ نية يف منطقة اكنْاكْن، اترخي املقابةل 4)
 م.20/8/2014 مع ال س يوتاذ رشي  مسؤول اجالس وحلقاـ قرأ نية يف منطقة اكنْاكْن، اترخي املقابةل مقابةل  (5)
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 ـجالامثل ما حدث جملالس حمافظة مانْ  ،واملدارس العربّية اإلسالمّية احلديثة مدارس التعليم الفرنسيّ 
Mandianaحيث اختفى جملس كرامو سيكو سانو ، kramɔɔ-seku saanɔɔ يف ُوودايال wodiala  وجملس ،

، وجملس   Mandianaيف مدينة ماجْنالا kramɔɔ-seku zumana djakite كرامو سيكو ُزومالا جاكييت
Sunundjana يف سونوجْنالا laye brama-kramɔɔ كراموالي براما

 (1). 
اكز التعليمّية؛ من خالل هذه املر  املبذولة قدمياً يف نشر اللغة العربّية ل انكوقبائ وعالوًة على جهود
 يف دعمها ونشرها من خالل التأليف يف العلوم الدينّية واللغويّة، غري أنَّه ال علمَ  افقد بذلْت كذلك جهود

الذي عاش يف القرن  ود َكَباحمم أِلَْلَفا حبر األنوارف يف هذا اجملال لدى قبائل اْنكو سوى كتاب لِّ يل مبا أُ 
، ومها ديوالان (1962)ت Talby Kabaِلَكَرُمو تـَْلبِـي َكَبا سفينة األخيار على حبر األنوار، وكتاب (2)م19

يف مديح النب صلى هللا عليه وسلَّم، وإْن كان يغلُب على الظنِّ توافُر مؤلَّفات أخرى غري هذين املؤلَّفني 
 (4)وابن خلدون (3)اًدا على ما شهد به بعُض املؤّرِخني من أمثال البكريّ غابْت لسبب  ما، وذلك اعتم

اإلسالمّية، وأنَّ مؤسَّساهتا العلمّية كانت مكتظَّة حبملة العلم  (5)العلم يف أحناء مملكة مايل انتشارمن 
عون العلماء على نشر العلوم بني السكان  ذلك ما رواه َأِضْف إىل ،(6)والفقهاء، وأنَّ ملوكها كانوا يشجِّ

د العَيان حني زار مملكة مايل اليت أسَّستها قبائل اْنكو، وجتوَّل يف مدَّنا الكربى اهِ ش (7)الرحَّالةُ ابُن بطوطة
على  مجهوريّة غينيا اليوم مشال  الواقعة يف مناطق قبائل انكو يف Niany إىل أن وصل إىل عاصمتها نِيانِـي

ملكة ب به من صفات حر  أهل املعجِ يال جتواله وأُ ما شاهده حِ  ، فوصف لناحدودها مع مجهوريّة مايل
عنايتهم حبفظ القرآن العظيم وهم جيعلون ألوالدهم القيود إذا ظهر يف  (8)... ومنهاعلى العلم قائال:"

أوالده عنهم حَّت حيفظوه. ولقد دخلُت على القاضي يوم العيد و  فكُّ فال تُ  ،حقهم التقصري يف حفظه

                                                 
مام خطيب ومسؤول حلقة قرأ نية يف مانْـجاان، اترخي املقابةل  1)  م.5/8/2014( مقابةل مع اال مام جالو  ا 
 .68، ص1ج، الشعر العرب يف الغرب الافريقي خالل القرن العرشين امليالدي( َكبا  2)
خ وجغرايف وأ ديب، اش هتر ابلبكري، يُنسب ا ىل بكر بن وائل. ودل يف ش 3) غرب  Saltesطيشل ( هو  عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد ال ندليس، أ بو عبيد، مؤّرِ

 .98، ص4ج ،مل عالام، ينرر  الزرلكي  1094هـ/487ا شبيلية، مثَّ انيوتقل ا ىل قرطبة، تويف س نة 
خ وعامل اجامتعي وحبَّاثة، ا شبييل ال صل، ودل ونشأ  يف تونس  ( هو  عبد الرمحن4) بن محمد بن محمد، أ بو زيد، اش هتر بـابن خدلون، فيلسوف ومؤّرِ

 .330، ص3ج ،مال عالم. ينرر  الزرلكي  1406هـ/808م، وتويف يف القاهرة س نة1332هـ/732س نة
 اع صيهتا يف عهد منسا موىس كييوتا. ( يقصد بـها مملكة مانْديْن اليت أ ّسس هتا قبائل اْنكو، وذ5)
 .24، ص1، جالشعر العرب يف الغرب الافريقي خالل القرن العرشين امليالدي( َكبا  6)
خ. ودل ونشأ  يف طنجة 7) اةل ومؤّرِ براهمي اللوايت الطنجي، أ بو عبد هللا، اش هتر بـابن بطوطة، رحَّ قى ابملغرب ال   Tanger( هو  محمد بن عبد هللا بن محمد بن ا 

هـ فطاف بالد املغرب ومرص والشام وايحجاز والعراق وفارس والمين والبحرين وتركس يوتان وما وراء الهنر 725م، وخرج مهنا س نة 1304ه/703س نة 

فريقية. واس يوتغرقت رحليوته  م، وماـ يف مراكش س نة 1352م ا ىل عام 1325س نة من عام 27وبعض الهند والصني واجلاوة وبالد اليوترت وأ واسط ا 

 وما بعدها. 235، ص6ج ،مل عالام. ينرر  الزرلكي  1377هـ/779
 ( أ ي  من أ فعاهلم ايحس نة، يقصد به أ هايل مملكة منسا موىس كييوتا، أ حد ملوك قبائل اْنكو.8)
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لُت له: أال تسرِّحهم ؟ فقال: ال أفعلُ حَّتَّ حيفظوا القرآن. ومررُت يوماً بشاب  منهم حسِن مُقيَّدون، فق
الصورة عليه ثياب فاخرةٌ ويف رجِله قـَيٌْد ثقيل. فقلُت ملن كان معي: ما فعل هذا ؟! أقَتلَ ؟! فَفِهمَ عّنِ 

ا قـُيَِّد حَّتَّ حيفظ القرآن...  .(1) "الشاُب وضِحَك، وقيل يل: إَّنَّ

 في نشر اللغة العربيّة في غينيا بعد االستعمار الفرنسّي: هاجهود -2

أواخر القرن  يف وأمَّا عن جهودهم املبذولة يف نشر اللغة العربّية منذ دخول االستعمار الفرنسيّ 
يم اْنكو إىل اليوم؛ فبمرور الزمن طوَّر العلماء يف وسائل التعل قبائليف مناطق  التاسع عشر امليالديّ 

د من حيث املنهج واإلدارة؛ حَّت ظهرْت مؤسَّسات تربويّة حديثة ُعرفْت ابملدارس العربّية واملعاه ةلتقليديَّ ا
ى ما كان عليه طابعاً نظامياً بوسائل تعليمّية معاصرة، فلم يعْد عل العريبّ  العربّية اإلسالمّية؛ فأخذ التعليم

 اإلسالميّ  عليم العريبّ الفضل إليها يف تكوين النواة األوىل للت يف احللقات القرآنّية واجملالس العلمّية اليت يرجع
 احلديث يف البلدان األفريقّية عموماً ويف دولة غينيا خصوصاً.

ا قبل االستقالل يف يعود اترخيه إىل م يف مجهوريّة غينيا ويُذكر أنَّ افتتاح أوَّل مدرسة عربّية إسالمّية
م دخلت اللغة 1977ويف عام . Fadigah (2) حممد فاِدقا الشيخ م يف إقليم ِكْنِداي على يد1948عام 

ساعتني أسبوعيًّا ب كمادة دراسيَّة  حني صارت تُدرَّس مع العلوم اإلسالمّية ،العربّية يف القطاع العام الرمسيّ 
يف  نسيّ فر وال جديد؛ وهو دمج التعليم العريبّ  . وهبذا ظهر نظام تعليميي (3)يف املدارس احلكومّية العمومّية

من حيث  ، وذلكعلى الرغم من أنَّ ذلك كان على حساب اللغة العربّية وثقافتها املنهج التعليميّ 
ابل التقديرات القويّة يف مق املقررات العربّية ضعيفً اتقدير  جعلإىل  ىدّ أملقررات بصورة ااختالف تقدير 

طالبوا إبنشاء و  ا املنهج اجلديد،ذه عن يرغبون الناس لك ما جعل بعضللمقررات األخرى غري العربّية؛ ذ
م الذي 1978تُدرس فيها اللغة العربّية مع العلوم اإلسالمّية، فصدر القرار احلكوميُّ عام  ،ةمدارَس خاصّ 

مزدوج  كوميّ ح أوَّل معهد إعداديّ  ئة، فأنشنصَّ على تبَـنِّـي الدولة للمدارس العربّية اإلسالمّية اخلاصّ 
املدارس املزدوجة اليت  هكذا ظهرتو  .فرنسّيةالواد املة والتبّية اإلسالمّية إضافة إىل للغة العربيّ تدرس فيه ا

 تتَّبع نظام التعليم العام مع تدريس اللغة العربّية والعلوم اإلسالمّية، ُعرفت ابملدارس الفرنسّية العربّية أو
لَّ اللغة إبحالل اللغة العربّية حم قامتْ  املدارس االزدواجّية. ومع ذلك ظهرت مؤسَّسات يف القطاع اخلا ّ 

الفرنسّية، فصارت العربّية هي لغة التعليم ولالْت اهتمام هيئة التدريس والطالب على حدّ  سواء، ومل تـَُعد 
                                                 

 .536-535، ص ص2، جحتفة النرار يف غرائب ال مصار وجعائب ال سفار( ابن بطوطة  1)
 م.16/8/2015، اترخي الاقتباس  /http://madaarisarabiafarncia.blogspot.com، الرابط Balde( موقع  ابدلي2)

 م.16/8/2015 الاقتباس ، اترخي /http://madaarisarabiafarncia.blogspot.com، الرابط Baldeموقع  ابدلي (3)
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اللغة الفرنسّية فيها سوى مقرَّر يُدرس ساعتني يف األسبوع، على عكس ما كان احلال عليه يف القطاع 
 .(1)العام الرمسيّ 

هبدف  لوطنّ ا تحت وزارة التبّية والتعليم قسَم اللغة العربّية يف املعهد التبويّ م افتَ 1988ويف عام 
م طبع 2001. ويف عام (2)وإعادة َتهيل مدّرِسيه على مستوى الدولة متابعة وتطوير مناهج التَّعليم العريبّ 

 مجهوريّة غينيا، عربّية السعوديّة يفمنهج تعليم اللغة العربّية والعلوم اإلسالمّية إبشراف سفارة اململكة ال
 .(3) والتبّية الوطنّية ق واملعتمد لدى وزارة التعليم قبل اجلامعيّ وهو املنهج املطبّ 

ثالثة أنواع من وسائل نشر اللغة العربّية وثقافتها اإلسالمّية يف مناطق قبائل هناك فاحلاصل أنَّ 
اب الناس مبادئ ، يهدف إىل إكسوراثيّ  وشعبّ  تقليديّ  ميّ ل يف نظام تعلييتمثَّل النوع األوّ إْذ  ؛اْنكو

عتمد هذا يو . وصاحب هذا النظام انتشار اإلسالم يف أوساط قبائل اْنكو وغريها، وقراءةً  الدين كتابةً 
كما يعتمد   وم،شبه نظري التعليم قبل اجلامعّي الي الكتاتيب واحملاضر، وهي النظام على احللقات القرآنّية

حمافظ يف  ام تعليميّ . ويتمثَّل النوع الثاين يف نظاليت مبثابة التعليم العايل احلديث لس العلمّيةاجملاعلى 
 ؛ فيتمّثلالنوع الثالثّما أابللغة العربّية. و  ؛ إْذ تدرس فيه مجيع مواد املنهج التعليميّ اخلا ّ  القطاع األهليّ 

غة العربّية، ينّية واالجتماعّية واللغة العربّية ابللتدرس فيه املواد الد إذْ مدمج أو مزدوج؛  يف نظام تعليميّ 
، أو الفرنسيّ  لتعليم العريبّ اب املواد العلمّية ابللغة الفرنسّية، وُيسمَّى هذا النظام التعليميّ ويف املقابل تدرس 

ربّية الع املدارس يرجع إنشاء هذهو . اانتشارً  التعليمّية . وهو أكثر الوسائل(Franco-Arabeعرب -)فَرْنكو
 ةول التالياويف اجلد. (4)إبنشاء بعضها حلكومةكما قامت ا  بعضها، جهود فرديّة مُثَّ تبنَّت احلكومة إىل

 ذكر بعض تلك املؤسَّسات اليت تعدُّ من الوسائل احلديثة لنشر اللغة العربّية وثقافتها اإلسالمّية لدى قبائل
 .ذلكالتالية توّضح  (4( و)3( و)2رقم ) واجلداول اْنكو يف مجهوريّة غينيا.

 (:5احلكوميّة)العربيّة اإلسالميّة  املؤسَّساتيبنّي ( 2دول رقم )اجل
 مراحلها التعليمّية موقعها اسم املؤس سة ت
 دائّيةبت-متوسطة-اثنويّة كاْنكانْ  العريب الفرنسي  Alpha-yayaاياي-معهد ألفا  .1
 يّةاثنو  كولاكري العربّية الفرنسّية Matamمعهد ماُتَْ   .2

                                                 
 م.16/8/2015، اترخي الاقتباس  /http://madaarisarabiafarncia.blogspot.com، الرابط Baldeموقع  ابدلي (1)

  م.20/8/2015 ، اترخي الاقتباس http://malikba.blogspot.com/ 2013/02post.html-/blog، الرابط Bah( موقع  ابه2)
 م.20/8/2015 تباس ، اترخي الاق http://malikba.blogspot.com/ 2013/02post.html-/blog، الرابط Bahموقع  ابه (3)

 م.20/8/2015 ، اترخي الاقتباس http://malikba.blogspot.com/ 2013/02post.html-/blog، الرابط Bahموقع  ابه (4)

ليه من خالل اليوتواصل مع املس ئولني يف اجا5) لُت ا  ساـ املذكورة يف اجلدول ال  Baldeل اليوتعلمي ومبا نرشه ماكل ابدلي( اكيوتفيُت مبا توصَّ نيوته. فهذه املؤسَّ يف مدوَّ

ساـ اليوتعلميية يف مجهورية غينيا. ، اترخي  a.blogspot.com/http://madaarisarabiafarnci ، الرابطBaldeوينرر  موقع  ابدلي متثِّل مجيع املؤسَّ

 م.16/8/2015الاقتباس 
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 مراحلها التعليمّية موقعها اسم املؤس سة ت
 متوسطة كولاكري احلكومي Gbèsiyaمعهد بِيِسيا  .3
 متوسطة كولاكري العربّية الفرنسّية Simbayaمعهد ِسيْمبااي  .4
 تدائّيةاب-متوسطة-اثنويّة ِكيْنِداي معهد التعليم العريب الفرنسي  .5
 تدائّيةاب-متوسطة-اثنويّة البـي معهد التعليم العريب الفرنسي  .6
 ابتدائّية -متوسطة يطرب -يـبال ميمعهد نصر الدين اإلسال  .7

 األهليّة: العربيّة اإلسالميّة ( املؤسَّسات3دول رقم )اجل
 مراحلها التعليمّية موقعها اسم املؤس سة ت
 دائّيةبتا-متوسطة-اثنويّة انزيريكوري معهد أيب بكر الصديق اإلسالمي 1
 دائّيةابت-وسطةمت-اثنويّة انزيريكوري املعهد العلمي والبحوث اإلسالمّية 2
 دائّيةابت-متوسطة-اثنويّة انزيريكوري معهد سبيل النجاح 3
 دائّيةابت -متوسطة-اثنويّة انزيريكوري معهد السالم اإلسالمي 4
 دائّيةابت-متوسطة-اثنويّة ا(ماساْنت)انزيريكوري   معهد الدراسات اإلسالمّية 5
 ابتدائّية -سطةمتو  ال(يْ بِ )انزيريكوري معهد العلوم اإلسالمّية 6
 ابتدائّية -متوسطة (جاكوليدو)انزيريكوري معهد سبل السالم 7
 اثنويّة -دبلوم (يْنكوسِ )انزيريكوري مركز اإلمام مالك اإلسالمي 8
 ابتدائّية -متوسطة (يْنكوسِ )انزيريكوري Djakité معهد عمر جاكييت 9

 ابتدائّية -متوسطة (Lolaانزيريكوري)لوال معهد العلوم اإلسالمّية 10
 دائّيةابت-متوسطة-اثنويّة كاْنكانْ  معهد دار الشريعة اإلسالمّية 11
 دائّيةابت-متوسطة-اثنويّة كاْنكانْ  معهد دار اخلليل السلفّية 12
 ابتدائّية -متوسطة كاْنكانْ  معهد رابطة املدارس اإلسالمّية 13
 دائّيةابت -متوسطة-اثنويّة كولاكري معهد عمر بن اخلطاب اإلسالمي 14
 دائّيةابت -متوسطة-اثنويّة كولاكري معهد مجعّية النصر اإلسالمي 15
 دائّيةابت -متوسطة-اثنويّة كولاكري معهد املنار اإلسالمي 16
 دائّيةابت -متوسطة-اثنويّة كولاكري معهد بدر الدين اإلسالمي 17
 ئّيةداابت -متوسطة-اثنويّة كولاكري معهد املعتصمني حببل هللا 18
 دائّيةابت-متوسطة-اثنويّة كولاكري معهد أم القرى 19
 ابتدائّية -متوسطة كولاكري معهد التعليم العريب الفرنسي 21
 جامعّية كولاكري جامعة اإلعمار 22
 ابتدائّية -متوسطة ُكواي )ِكيْنِداي( مدرسة احملمديّة 23
 ئّيةدابتا-متوسطة-اثنويّة مامو معهد األخوة اإلسالمّية 24
 دائّيةابت-متوسطة-اثنويّة مامو مدرسة دار القرآن 25
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ة تعدُّ هذه املؤسَّسات التعليمّية أهمَّ وسيلة من وسائل نشر اللغة العربّية والثقافة اإلسالميّ  -مالحظة:
ا اقتصرلا على ذكر املؤسَّسات التعليمّية دون املساجد واجلمعيّ  ؛ ألنَّ ت اإلسالمّيةايف مجهوريّة غينيا، وإَّنَّ

، وال تنتشر انتشارً   تكون مقصودة يف الوكذلك  ،اا مباشرً اللغة العربّية ال تستخدم وسيلَة تواصل  لغويّ 
ويّة، فال تظهر ات الدعأمَّا الوسائل األخرى كاملساجد واجلمعيّ  االستعمال إالَّ يف املؤسَّسات التعليمّية.

عويّة ومقتضبة  مثل: افتتاح اخلطب واجللسات الد اللغة العربّية فيها إالَّ يف شكل عبارات  جمذوذة  
 .العربّيني أو مبحفوظات من النثر والشعرالنبوّي، واحلديث  الكرمي ة بنصو  من القرآنواحملاضرات العامّ 

ّن جمموع أمن حيث موقع هذه املؤسَّسات نالحظ  يف مجهوريّة غينيا ولو قارلاَّ بني األقاليم الطبيعّية
يمّية اثنتان وثالثون مؤسَّسة، منها سبع مؤسَّسات حكومّية، كما نالحظ أنَّ أكثر من املؤّسسات التعل

ائل مؤّسسات أُنِشئْت جبهود قب-وإن كان أكثر من ذلك-نصف املؤسَّسات األهلّية اخلمسة والعشرين
 ( التايل.4م )دول رقاجلانكو لنشر اللغة العربّية وثقافتها اإلسالمّية يف مجهوريّة غينيا. كما يوّضح ذلك 

ح العدد التقريب للمؤسَّسات التعليميّة العربيّة اإلسالميّة حسب أقاليم الدولة:4دول رقم )اجل  ( يوّضِ
 أهلّية حكومّية عدد مؤس ساته اإلقليم ت 

مواطن قبيليت ُفالات وُسوُسو األساسّية؛ حيث موطن 
 أقليات قبائل انكو

 10 4 14 غينيا البحريّة 1
 2 2 4 ىوسطغينيا ال 2

 مواطن قبائل اْنكو األساسّية
 3 1 4 غينيا العليا 3

13 
 10 0 10 غينيا الغابّية 4

  32 7 25  

ربعة أبيف هذا اجلدول نالحظ أنَّ إقليم غينيا البحريّة هو الذي يضمُّ أكثر املؤسَّسات التعليمّية 
ربع مؤسَّسات أ أهلّية. وحيتوي إقليم غينيا الوسطى على عشر مؤّسسات سة تعليمّية، منهاعشرة مؤسَّ 

 تعليمّية، منها أهليتان. وتوجد أيضا أربع مؤسَّسات تعليمّية يف إقليم غينيا العليا، ثالثة منها أهلّية. ويف
 إقليم غينيا الغابّية عشر مؤسَّسات تعليمّية كلُّها أهلّية.

بائل اْنكو، وأنَّ هي مهد ق-إقليم كاْنكاْن وإقليم فارالا-نطقة كاْنكاْن إبقليميها اإلداريَّنيفبما أنَّ م
، وأنَّ املؤسَّسات (1)غالبّية املسلمني من سكان منطقة غينيا الغابّية هم من قبائل اْنكو مبختلف فروعها

كانْت جبهود   –نيا الغابّيةغينيا العليا وغي–التعليمّية العربّية اإلسالمّية األهلّية اليت أُنشئْت يف املنطقتني
قبائل اْنكو؛ فال شكَّ يف أن تكون جهود قبائل اْنكو يف إْنشاء وسائل نشر اللغة العربّية يف مجهوريّة غينيا 

                                                 
 .Toma-maniyanمانيانْ -وقبيةل توما Maniyanوقبيةل ماِنيانْ  Koniyanka( مثل قبيةل كونياناْك1)
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إذا مجعنا بني -إن مل تكن أعظمها-يف منطقيت غينيا الوسطى وغينيا البحريّة (1)ال تقلُّ عن جهود اآلخرين
ني، وذلك ت التعليمّية العربّية اإلسالمّية األهلّية يف إقليمي غينيا العليا وغينيا الغابّية الطبيعيِّ عدد املؤسَّسا

إبضافة الثالثة إىل العشرة، فيكون عدد املؤسَّسات اليت أُنشئْت مبجمل جهود قبائل اْنكو ثالث عشرة 
ا يف مة واملناطق غري األساسّية هلمؤسَّسة تعليمّية، وال يشمل هذا العدد ما أنشأوه يف كولاكري العاص

 منطق غينيا الوسطى وغينيا البحريّة.
*** 

ة::ّرابعاملبحثّال
 
ّونشرّاللغةّاألجنبي

 
ّالوتقابلّاللغوي

ال
َّ
ّوحتليلّاألخطاء(ّ-أو

 
ّ)الوتحليلّالوتقابلي

 
ّنشأتهّوأنواعه:ّ،الوتقابلّاللغوي

صوات والفونولوجيا: التباين، يف علم اللغة العام وعلم األ  Contrastيقصد مبصطلح التقابل
n Oppositioوالتعارض، واملفارقة

( أو التحليل LC) Linguistic Contrast. وأمَّا مصطلح التقابل اللغوّي (2)
(؛ فكالمها مستخدمان يف البحوث العلمّية، غري أنَّ الثاين مستخدم CA) Contrastive analysisالتقابلّي 

صاحبة ، ونظرا إىل غلبة الطابع الفلسفّي على كلمة )التحليل( املأكثر يف حبوث علم اللغة التطبيقيّ 
ه إىل وإن كانت تستعمل عادًة يف مقابل كلمة )التكيب( مبعىن تفتيت املرّكب وتفكيك-للمصطلح الثاين 

ل يف هذ -،(3)أجزائه اليت يتكّون منها  tLinguistic Contrasمصطلح التقابل اللغوّي  ه الدراسةفإنَّن أُفضِّ
(LC من معىن املوازنة واملقابلة بني لغتني خمتلفتني أصاًل )تسمَّى إحدامها (4)(؛ ملا حتمل كلمة )التقابل ،

، أو وضعهما وجًها لوجه  Mother tongue، وتسمَّى األخرى بـلغة األم  Target languageبـاللغة اهلدف
م اللغويّة، كما هو نُّظُ يف ال -تقريبيًّا-مها هبدف إجراء دراسة علمّية بينهما؛ لقياس مدى تقارهبما أو تباعد

ة ؛ حيث ُتثِّل اللغة العربّية الفصحى اللغة اهلدف، وُتثِّل لغة اْنكو لغة األم أو اللغاحلال يف هذه الدراسة
األوىل للدارسني. ويقصد هبذا املصطلح يف علم اللغة التطبيقّي ذلك املنهج اللغوّي الذي يسعى إىل حتديد 

ا يف التمجة تكيبّية بني لغتني اثنتني يف استعماهلما، وصوال إىل حتديد الصعوابت اليت ميكن تذليلهالفروق ال
 Differentialمن إحدامها إىل األخرى، أو يف تعليم إحدامها ألبناء األخرى. وهو مرادف ملصطلح 

analysis
(1). 

                                                 
 والقبائل ال خرى يف مواطهنم ال ساس ية يف منطقيت غينيا الوسطى وغينيا البحرية.مجهورية غينيا ( مه حكومة 1)
 .123، صصطلحاـ اللغويةمعجم املبعلبيك   )2(

 وما بعدها.  5، صاليوتحليل اللغوي عند مدرسة أ كسفورد( عبد ايحق  3)
 .46، صعمل اللغة العام( أ بو هدمية  4)
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 )التحليل التقابلي وتحليل األخطاء(: نشأة التقابل اللغويّ  -1

؛ بل هي قدمية ات ليسْت حديثةً اللغأو املقابلة بني املقارنة د ال خيفى على أحد  إذا قيَل إّن فكرة ق
البحث  زدهرا ِقدَم البحث اللغوّي؛ إْذ لالْت اهتمام الباحثني يف القرن التاسع عشر امليالدّي، وذلك حني

 العشرين امليالديّ  يف القرنت الفكرة واستمرَّ ، Comparative Philology فقه اللغة املقارناللغوّي يف ضوء 
املقارنة أو املقابلة بني اللغات اليوم  هدفَ  لكنَّ  ؛Comparative Linguistic علم اللغة املقارن يف ميدان
لغتني  مبقارنةِ  خيتصُّ  علم اللغة املقارن يرى بعض الباحثني أنَّ  ا؛ إذْ ا بيِّنً اختالفً كان يُقصد به   اعمَّ اختلف 

 ةقارناملك  ،الوصول إىل اخلصائص الوراثّية املشتكة بني هذه اللغات ابتغاءَ  ؛ن عائلة لغويّة واحدةأو أكثر م
ا كً همِ نْ مُ  Comparative Philology فقه اللغة املقارنوكان  ...العربيّةاللغة احلبشّية و اللغة العربّية و  اللغة بني

هلذه  ة  عامَّ   قواننيَ إىل غّية الوصولِ بُ  لغويّة واحدة   من عائلة   على لغات   تْ ات اليت طرأَ يف مقارنة التغريُّ 
مJacob Grimm(1785-1863 ) جرمي  جاكوبالعاِلَمني أعمال  يف رفَ على حنو ما عُ  ،اتالتغريُّ 

ولكْن مع تطوُّر البحث العلمّي يف هذا اجملال  ،(1) مGrimm (1859-1786) جرمي Wilhelm وويلهيلم
إىل عهد  (2)مFerdinand de  Saussure  (1857-1913)ديناند دي سوسريمن عهد العامل السويسرّي فر 

ليقارن بني  Linguistic Contrastمنهج التقابل اللغوّي  العامل األمريكّي تشومسكي، ويف ِخضم ذلك نشأ
لغة غري ة ، كاملقابلة بني اللغة العربّية ولغة اْنكو الغينّية مثاًل؛ إذ األخري عائالت لغويّة خمتلفة منلغتني 

سامّية، وأمَّا إذا كانت املقارنة بني لغتني من عائلة لغويّة واحدة، كالعربّية والعربيّة مثال؛ الحندارمها من 
Comparative Linguisticsاألصل السامّي، فهذا يدخل يف جمال علم اللغة املقارن 

(3). 
 Linguistic )التقابل اللغويّ  Linguistic Comparativeوإذا كان الباحثون يعدُّون علم اللغة التقابلّي 

Comparative من املباحث اللغويّة احلديثة اليت ظهرت يف الغرب، يف الوالايت األمريكّية، وابلتحديد يف )
للغات، اخلمسينيَّات والستِّينيَّات وأوائل السبعينيَّات من القرن العشرين يف أثناء إجراء حتليالت تقابلّية بني ا

لغة اإلجنليزيّة بوصفها لغًة هدفًا ولغاِت متعّلميها من الناطقني بلغات  أخرى، فُدرسْت وخاصًَّة بني ال
 ، معظم اللغات احلّية وُقورَنْت نُظُُمها بُنظُم اللغة اإلجنليزيّة وغريها من اللغات األوربّية خالل ربع قرن 

ونِه أبرز العناصر اللغويّة الصويّت؛ لك وتناولْت معظم تلك الدراسات التقابلّية التحليلّية يف البداية املستوى
يف  اليت يتَّضح فيها َتثرُي لغة األم يف اكتساب اللغة اهلدف وتعلُّمها، مثَّ تاله املستوى النحوّي والصريّف.

                                                 
َّا بفقه اللغة ومجع القصص ُودِلا يف أ واخر القرن الـ1) موقع  ويكيبيد ت،  م يف أ ملانيا. ينرر 19م، وتوفيا يف أ واسط القرن الـ18( عاملان لسانيان أ ملانيان اهمت

 .م25/11/2015 اترخي الاقتباس ، https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_et_Wilhelm_Grimm الرابط 

  Cours de Linguistique Généraleدروس يف عمل اللغة العام( أ س يوتاذ ابحث لساين سويرسي، اش هتر مبحارضاته اليت نرشـ بعد موته كيوتااب بعنوان  2)

 .7، صيف عمل اللغة اليوتقابيل، دراسة تطبيقية(  تقـو  3)
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حني كان املستوى املفردايّت أقلَّ حظًّا من غريِه، وأُغِفَل اجلانُب الثقايّف فلم يُهتمَّ به إىل أن لادى العامل 
Robert Ladoمريكّي روبرت الدو األ

وغريه من رواد هذا املنهج احلديث إىل االهتمام به وعدم  (1)
التقابل اللغوي الالحق )أي: -يف شقِّه الثاين  Linguistic Comparative. ولكّن التقابل اللغوّي (2)إغفاله

اث اللغوّي ثني العرب يف الت خاصًَّة مل يكن غريًبا يف نظر بعض الباح -( Errors Analysisحتليل األخطاء
العريّب، بسبب ما ظهر يف دفاعهم عن اللغة العربّية عندما خالط العرَب األعاجُم واجتمعت األلسنة 
املتفرّقة واللغات املختلفة، وذلك ابلتنبيه إىل ُفشوِّ الفساد يف كالم العامَّة، واالندفاع إىل دراسة األخطاء 

 .(3)اليت جنمْت عن ذلك وتصويبها

 )التحليل التقابلي وتحليل األخطاء(: التقابل اللغويّ  أنواع -2

لِِعْلِمي اجلازم  -منهجي التحليل التقابلّي وحتليل األخطاء-عندما رأيت ضرورة اجلمع بني املنهجني 
أنّه ال يُغن أحُدمها عن اآلخر يف الدراسة التقابلّية الناجحة، وأنَّ املنهجني ميثِّالن ملنهج التقابل 

 مرحلتني حتليلّيتني. وممَّا يؤكِّد ذلك ما أشار إليه بعض الباحثني أبنَّه مرَّ   Linguistic Comparativeللغويّ ا
هذا املنهج اللغوّي يف التحليل مبرحلتني، تتمثَّل إحدامها يف مرحلة اعتماد منهج التحليل التقابلّي 

Comparative Analysis رى يف مرحلة ابق أو الَقبلّي، وتتمثَّل املرحلة األخالذي مسَّيُته ابلتقابل اللغوّي الس
يف تفسري األخطاء اللغويّة، ذلك ما مسَّيته هنا ابلتقابل  Error Analysisاعتماد منهج حتليل األخطاء 

 .(4)اللغوّي الالحق أو البعديّ 

 :التحليل التقابلّي((/القَْبلّي السابق التقابل اللغويّ  -2-1

( أبنَّه: إجراء Contrastive Analysisللغوّي الساِبق/القبلّي )التحليل التقابلّي يُعّرف منهج التقابل ا
( وهي 2(، وهي لغة األم، ويرمز لألخرى بـ)ل1يرمز إلحدامها بـ)ل-مقارنة منتظمة لقواعد وعناصر لغتني 

املعىن، و  هبدف وصف أوجه التشابه وأوجه االختالف بينهما يف الشكل والتوزيع والوظيفة -اللغة اهلدف
وميكن أن تتناول هذه الدراسة التقابلّية بعض املستوايت اللغويّة، كاملستوى الصويّت واملستوى الصريّف 

ر واملستوى النحوّي. ويتَّصل هذا املنهج اللغوّي اتِّصاالً وثيقاً ابنتقال اخلربات اللغويّة السابقة، أي أنّه يؤثّ 
عة، ذلك ما يُعرف ويّة املتشاهبة بني اللغة األوىل واللغة اهلدف بسر يف التعلُّم، حبيث تُتعّلم التاكيب اللغ

                                                 
. ينرر  ويكيبيد ت، Bethesda  (Maryland)م يف11/12/1995، وتويفTampa  (Floride)م يف31/5/1915امل وابحث لساين، ودل يفهو عا (1)

 .م30/10/2015  ، اترخي الاقتباسhttps://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Lado  الرابط  

 .79، صاجاالته وتطبيقاته يف حقل تعلمي اللغاـ-عمل اللغة اليوتطبيقي( حامد  2)
 . 11، صطبقاـ النحويني واللغويني( الزبيدي  3)
 .117، صاللغوي يف تعمل اللغة الثانية وتعلميهاتأ ثري اليوتدخل ( اخلويل  4)
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عض ابالنتقال اإلجيايّب، وأمَّا التاكيب املختلفة فـَتـَُتعلَُّم ببطء ، وهذا ما يدعى ابالنتقال السلّب؛ لذا يرى ب
تشابه بني اللغتني،   كالباحثني أنَّه ميكن أن ُتشارك لغة األم يف تسهيل تعلُّم اللغة اهلدف عندما يكون هنا

كما ميكن لغة األم أن تعوق عملّية تعلُّم بعض مظاهر اللغة اهلدف اليت ختتلف فيها عن اللغة اهلدف، 
أي: أّن اللغة األوىل قد تتدخَّل يف اللغة الثانية لتصبح حجَر عثرة  يف طريق تعلُّم اللغة اهلدف. وهكذا 

 . (1)يمهامظنَّات تدخُّل لغة األم يف تعّلم اللغة اهلدف وتعل ميكِّن التقابل اللغوّي السابق من الكشف عن
لّي وإَّّنا مسِّي هذا املنهج ابلتقابل اللغوّي الساِبق أو التحليل التوقُّعّي؛ ألنَّه جمّرد حتليل لغوّي تقاب

foreign languageلغة األم واللغة األجنبّية -بني نظام اللغتني 
نكو  لغة ااملتمثّلتني يف حبثنا هذا يف -(2)

والعربّية الفصحى، فهذا التحليل السابق إَّّنا هو دراسة نظريّة ال تطبيقّية. وأييت وصف هذا املنهج 
ابلتحليل التوقُّعيِّ عن طريق إجراء دراسة نظريّة على الظواهر اللغويّة للغتني؛ للوصول سلفًا إىل توقُّع 

 .(3)صعوابت لغويّة، وابلتايل وضع حلول مناسبة هلا
ذا يعدُّ التقابل اللغوّي السابق املرحلة األوىل هلذه املقاربة اللغويّة التقابلّية، أي أنّه مرحلة نشأة هب

 املقارن فقه اللغة، حيث قُلِّدت املناهج اللغويّة السابقة، كمنهج Linguistic Comparativeالتقابل اللغويّ 
Comparative Philology (4)ةوغريه من املناهج اللغويّة القدمي. 

ولقد ظهرت إرهاصات هذا املنهج احلديث من الدراسات اللغويّة يف أواخر األربعينيات من القرن 
العشرين يف الغرب، واتَّضحْت معامله يف أوائل اخلمسينيات من القرن نفِسه، وذلك عندما أخذت مناهج 

تأثَّر بنظرايت واجّتاهات ه املرحلة تالبحوث العلمّية والتحليالت اللغويّة يف جمال نشر اللغات األجنبّية يف هذ
 اللغويّة لِلعامل األمريكي ليولارد بلومفيلد  Structural Theoryلغويّة ونفسّية اليت من أبرزها النظريّة البنيويّة

Leonard Bloomfield 
النفسّية للعامل   Behavioral Theory، والنظريّة السلوكّية(5)(1887-1949)

. فعندما استعان كلي من علماء اللغة  وعلماء (6)مan Pavlov Iv(1849-1936)الروسي إيفان ابفلوف

                                                 
 .117، صتأ ثري اليوتدخل اللغوي يف تعمل اللغة الثانية وتعلميهااخلويل   .100، صيف تدريس اللغاـ ونيوتاجئها العمليّةة يّ ليوتاكمل ا ةالنرري  هامريل (1)
كة العربية السعودية. ، اكللغة العربية يف مجهورية غينيا، واللغة اال جنلزيية يف اململ( يقصد به اخمليوتصون ابكتساب اللغة  اللغة اليت ييوتعلمها ال جنيب خارج بدلها2)

 .12، صالنرر تـ اللغوية والنفس ية وتعلمي اللغة العربيةينرر  العصييل  
 .2-1، صاليوتقابل اللغوي وحتليل ال خطاء( ادلويش  3)

 .13، صيةالنرر تـ اللغوية والنفس ية وتعلمي اللغة العرب ( العصييل  4)
م، من أ مه رواد اللغو تـ البنيوية. ينرر  ويكيبيد ت، الرابط  18/4/1949م وتويف 1/4/1887لساين أ مرييك، ودل عامل لغوي أ و  (5)

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bloomfield م25/11/2015 اس ، اترخي الاقتب. 

م، اش هتر بنررية الاس يوتجابة الرشطية اليت تفرس هبا اليوتعمل. ينرر  27/2/1936م، وتويف 26/9/1849( طبيب وعامل وظائ  أ عضاء رويس، ودل يف 6)

 م.25/11/2015 ، اترخي الاقتباس Pavlovhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_ويكيبيد ت، الرابط  
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وغريه من    Bloomfieldأمثال بلومفيلد ،(1)النفس آبراء بعضهم البعض يف نظرهتم إىل اللغة تعلُّماً وتعليماً 
من  وغريمها (2)مB. F. Skinner (1904-1992)وسكينر Pavlovعلماء اللغة البنيويني وأمثال ابفلوف

اه أو منهج حتليلّي لغويّ  ا ميكن تسميته نفسّي أو م-علماء النفس السلوكّيني، أدَّى ذلك إىل ظهور اجتِّ
ذ من التقابل اللغوي ّ  منهجًا أساسيًّا يف حتديد املشكالت  Linguistic Comparativeبـ)نـَْفِسُلغوّي(، اختَّ

 Behavioralّي ذلك ابالتِّـجاه السلوكّي البنيو الناجتة عن نشر اللغات األجنبّية وتفسري أسباهبا، وُعرف 

Structural Trend
ا كانت ُمهتمًَّة (3) ، وكان أكثر وضوحاً يف الوالايت املّتحدة األمريكّية منه يف غريها؛ ألَّنَّ

زيّة بتعليم اللغات األجنبّية؛ العتبارات  سياسّية وعسكريّة وأمنّية، ابإلضافة إىل اهتمامها بتعليم اللغة اإلجنلي
 .(4)بوصفها لغة اثنية

ّية ال أجنب للغة   م  متعلِّ  أيَّ  ر أنَّ قرِّ تُ  من مقولة   Linguistic Comparativeالتقابل اللغوي ّ  فكرةُ  عُ بَ وتنْـ 
بها عن نُظم لغته األم،  من خربات  سابقة  اكتس همتعلُّ يْنطلق املتعّلم يف ا إَّنَّ و  ؛يف احلقيقة من فراغ  ْنطلق ي

جيد  الذ ألم؛ا ا ما يف لغتهنظامً يشبه  نظامُ هذا الوأن يكون  يف نظام اللغة اهلدف،ما  ظاهرةً  يعرفَ  كأن
 اللغة اهلدف نَّ أ يفتض ابتداءً ن كا  وإنْ ، صعباً  ها اآلخرَ وبعضَ  سهالً  اللغويّة الظواهر بعضَ الدارس هذا 

 - موهو يتعلَّ  -يكتشفُ  هذلك، لكنَّ  مه لتعلُّ جهدَ  لَ يبذُ  عليه أنْ  ، وأنَّ األم ها ختتلف عن لغتهمُ اليت يتعلَّ 
 .وهكذا (5)األم يف لغتهأخرى  أشياءَ  هُ شبِ تُ  ظواهرَ  مثةَ  أنَّ 

 Contrastiveالتحليل التقابليّ  / Linguistic Comparativeويُعزى ظهور منهج التقابل اللغوّي 

Analysis   :فريزكرابْنتري تشارلز  يف الغرب إىل العاِلَمني األمريكيَّنيes Carpenter Fries Charl
يف جامعة  (6)

Michigan وروبرت الدوRobert Lado  يف جامعة جورْج اتوْنGeorgetown 
؛ إْذ كالا قائَمني على (7)

برامج تعليم اللغات األجنبّية آنذاك وكرَّسا جهودمها يف الدراسات النظريّة والتطبيقّية يف جمال نشر اللغات، 
                                                 

 .53-52، ص صالنرر تـ اللغوية والنفس ية وتعلمي اللغة العربية( العصييل  1)
س م، صاحب فلسفة السلوك امليوتطرف، ومؤسّ 18/8/1990م وتويف20/3/1904( أ مرييك اخصايئ عمل النفس سلوك ولساين وفيلسوف اجامتعي، ودل2)

، https://en.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinnerعمل النفس )اليوتحليل اليوتجرييب للسلوك(. ينرر  ويكيبيد ت، الرابط   مدرسة البحث اليوتجرييب يف

 م.25/11/2015 اترخي الاقتباس 

عىل السلوك اللغوي -م20م وبداية القرن الـ19الرتابطية يف عمل النفس، ظهـر يف َّناية القرن الـ النررية السلوكية أ و-( أ حد نيوتاجئ تطبيق ا حدى نرر تـ اليوتعمل 3)

 .19، صالنرر تـ اللغوية والنفس ية وتعلمي اللغة العربيةدلى اال نسان. ينرر  العصييل  
 .55-53، ص صالنرر تـ اللغوية والنفس ية وتعلمي اللغة العربيةالعصييل   (4)

 .49، دار الهنضة العربية، صمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربيةع( الراحجي  5)

س معهد تعلمي اال جنلزيية املذكور، ودل يف  (6)  ، الرابط  Encyclopedia2م. ينرر  8/12/1967م، تويف 29/11/1887هو اكتب وعامل لساين، مؤّسِ
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Charles+Carpenter+Fries م.30/10/2015 ، اترخي الاقتباس 

سْت يف عام   (7) ْنَطْن العامصة. تأ سَّ رابط  ينرر  ويكيبيد ت  الم. ويعرف حرهما الرئييس بقاعة هييل. 1789يه جامعة أ هلية اكثوليكية حبثية خاصة، ومقرها واش ِ

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University م.18/11/2015 ، اترخي الاقتباس 
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 Appliedجماالً من جماالت علم اللغة التطبيقّي  ديًدا؛ إْذ يُعدُّ التحليل التقابليّ ويف تعليم اللغة اإلجنليزيّة حت

linguistics  كنَّ هذا لو  يف علم اللغة،جديدة  مباحث ظهور جبهودمها اليت أسفرْت عنشف كتُ الذي ا
 يزيّةة اإلجنلتعليم اللغهد مع يفحني صار موضوعًا مستقالًّ م 1946 حوايل عاميف  إالَّ ستقلَّ ي العلم مل

تعليم  ص يفمعهد متخصِّ ابلوالايت املتَّحدة األمريكّية، وهو   Michiganيف جامعة Friesالذي أسَّسه فريز
 .أجنبّية اللغة اإلجنليزيّة لغةً 

يف مباحِث علم  -Lado والدو Fries فريز-كانْت بداايُت هذا العلِم بتحليالِت هَذْيِن العاِلَمني و 
 ;Language Learning بيقيّ ة علم اللغة التطجملّ  ؛م اللغةتعلُّ املعهد: ) ةنشر يف جملّ  كانْت تُ اللغة التقابلّي اليت

Journal of Applied Linguistics) َّمدرسة علم اللغة التطبيقيّ ابسم هذا العلم  ستْ سَّ َت ، مث School of 

Applied Linguistics  ْربهيف جامعة إدن Edinburgh
يف اجلامعات  ذاع صيُته، وبذلك م1958 عام (1)

 Associationلعلم اللغة التطبيقيّ  حاد الدويلّ ـاالتِّ منظمٌة دولّية محلْت اسم:  هل تْ سسِّ أُ ، فالعاملّية

Internationale de Linguistique Appliquée وقد حتمَّل هذا االحّتاد عْبَء تنظيِم مؤُترات  عاملّية على ،
؛ ل فكان التحليل التقابلّي  .ومنهِجه (2)دُّ يف جمال هذا العلمجيستعرض ما رأس كلِّ ثالث سنوات 

Contrastive analysis (CA الذي يُعدُّ منهجاً لعلم اللغة التقابلّي، من ،) ه هذه املؤُترات اليت تناولتاجملاالت
، لغويّ ال دالتعدُّ و تعليم اللغة األجنبّية، و وتعليمها،  (3)مم لغة األتعلُّ إضافًة إىل جماالت أخرى، كمجال 

املعجم، و لتمجة، او عالج أمراض الكالم، و ، علم اللغة النفسيّ و ، علم اللغة االجتماعيّ و ، التخطيط اللغويّ و 
  .، وغريها من مستجدَّات البحث يف علم اللغة التطبيقيّ نُظُم الكتابةو ، علم اللغة احلاسبّ و 

، اهتماَم الباحثني وعنايَتهم، فص ذه اجملاالته بعضُ كما لالْت  ثل علم اللغة مارت علماً مستقالًّ
، وإْن كان هناك قاسم مشتك جيمع  Psycholinguistics وعلم اللغة النفسيّ  sociolinguistics االجتماعيّ 

والتخطيط  ،د اللغويّ فالتعدُّ  ، مناسباً ب حالًّ وجود مشكلة  ما تتطلَّ ب هذه اجملاالت، هو الشعور كلَّ 
ّي إىل ... كلُّها تشتك يف وجود مشكلة  ما يسعى علم اللغة التطبيقاللغة ، وأمراض الكالم، وتعليماللغويّ 

 Contrastive analysisإجياد حلّ  هلا، وذلك من خالل مباحث جماالته املختلفة، مبا فيها التحليل التقابلّي 
(CA،)  هو اجملال الذي  -(ةالذي ُأمسِّيه جتاوزًا )وسيلة نشر اللغ -ال غرابَة يف أن يكون جمال تعلُّم اللغة و

                                                 
ست عام عامصة ا سكتلندا الربيط Edinburgh( يه ا حدى اجلامعاـ الس بع العيوتيقة يف اجلزر الربيطانية، تقع يف مدينة 1) م. ينرر  ويكيبيد ت، 1583انية، تأ سَّ

 م.23/10/2015 ، اترخي الاقتباس  /https://ar.wikipedia.org/wiki الرابط 

 .14-13، ص صي وتعلمي العربيةعمل اللغة اليوتطبيق( الراحجي  2)

 .1. ولغة ال م يه اللغة اليت ييوتعلمها الفرد أ وال من وادليه وبيته عادة. ويرمز لها ابلرمز ل110، صتأ ثري اليوتدخل اللغوي يف تعمل اللغة الثانية وتعلميها( اخلويل  3)

 .163. صفرنيّس ألكزيّي عربّ معجم املصطلحاـ ال لسنيّة، تقّدم حتديد مفهوم مصطلح لغة ال م، ينظ  مبارك  
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  -كما سبق-علم اللغة التطبيقّي يف بداايت ظهوره؛ إْذ  ى التحليل التقابلّي عند ذكر مصطلحعل لبُ يغ
لُّم اللغة اإلجنليزيّة، مثَّ توجَّه العلماء إىل تعميم ذلك ليشمل تع م اللغةتعلُّ كان يتَّجه اهتماُم رواده إىل 

ربّية للغة األجنبّية يف وطن املتعّلم نفسه، مثل تعلُّم غري العريّب للعأكان تعّلم لغة األم أو اسواء عاّمة، 
 .م اللغة األجنبّيةيعلجه إىل تتتَّ  هذا العلمكان معظم حبوث   وإنْ الفصحى يف الوطن العريّب أو يف وطنه هو، 

عليم اللغة على ت يكون مقصوراً  آخرَ  قتاح مصطلح  اب الدعوة إىل ببعض الباحثني حداما  لكذ
David Arthur Wilkins زولكنْ ، فاقتح دافيد أرتور األجنبّية

الدراسة العلمّية لتعليم اللغة تسميَته بـ) (1)
أن يسمَّى  (2)مWilliam Francis Mackey  (1918-2015) ماكايْ  (، واقتح وليام فراْنسيساألجنبّية

nard SpolskyBer سكيسبولْ برلارد  ادعو ، (Language Didacticsعلم تعليم اللغةبـ)
(3)م(1932)ولد 

 

 تعليم اللغة وحبث: )انتشر يف أملانيا مصطلح(، و Linguistic Educational  علم اللغة التعليميّ ) تسميتهب
 علم اللغة التطبيقيّ سوى مصطلح ) َيِشعمل  ذلك ومع(. Sprachlehr-und Lernforschung التعليم

Applied Linguistics،) (4)تعليمّيةاملؤسَّسات ال توبه أخذ. 
 -ولغة األم اللغة اهلدف –وكان منهج التقابل يف هذه املرحلة مقتصرًا على دراسة نُظُم اللغتني 

اللغتني  نيلتسليط الضوء على نقاط التشابه واالختالف ب إبجراء دراسة  تقابلّية بينهما؛ دراسًة وصفّية،
 .(5)ا َخَضعوا لعملّية نشر اللغة اهلدفومن مثَّ توقُّع مواضع املشكالت اللغويّة لدى الدارسني إذ

 التقابل اللغوّي الالحق )تحليل األخطاء(: -2 -2

يعرف منهج التقابل اللغوّي الالِحق )حتليل األخطاء( أبنَّه: دراسة حتليلّية الحنرافات متعّلم اللغة 
هتمُّ هذا التحليل بًة. وياهلدف عن معايري الفصيحة للناطق األصلّي أثناء إنتاج اللغة اهلدف كالًما أو كتا

بتصنيف األخطاء من جانبني، أوهلما: تصنيف موضوع اخلطأ، أي حتديد نوعه، هل هو خطأ يف 

                                                 
 ، الرابط Teflpediaيف بريطانيا. ينرر   Readingبروفسور بريطاين غري متفرغ للسانياـ يف جامعة ريدينغ (1)

   http://teflpedia.com/David_Wilkins م.30/10/2015 ، اترخي الاقتباس 

م. ينرر  ويكيبيد ت، الرابط  14/3/2015م وتويف 26/1/1918، ودل  Canadianور ولساين َكنَدي( بروفس2)

  https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Francis_Mackeyم.25/11/2015  ، اترخي الاقتباس 

،  Bar-Ilan. ينرر  موقع جامعة ، ارسائيلBar-Ilanم، وهو ال ن يف جامعة ابر ا النْ 1932، ودل يف نيوزيالندا س نةتفرغ وابحث لغوي( بروفسور غري م 3)

 .م23/11/2015 ، اترخي الاقتباس  / http://www.biu.ac.il/faculty/spolsbالرابط 
 وما بعدها. 11، صعمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربيةاحجي  الر   (4)
، اترخي الاقتباس  http://faculty.mu.edu.sa/anada/courses( موقع أ محد ندا، أ س يوتاذ اللغة العربية املساعد، لكية الرتبية جبامعة اجملمعة، الرابط  5)

 م.8/11/2015
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األصوات أو الكلمات أو القواعد أو غري ذلك... واجلانب اآلخر: تصنيف سبب اخلطأ، هل مردُّه إىل 
 .(1)لغة األم، إىل اللغة اهلدف، أم خطأ ُصْديف وغري ذلك من األسباب

ويرى آخرون أنَّه: منهج يُعىن بدراسة ما يقع فيه متعلِّمو اللغات األجنبّية من أخطاء يف اللغة 
اهلدف وفق خطوات معيَّنة؛ تبدأ بوصف األخطاء وتصنيفها وتفسريها مثَّ حتديد أسباهبا. فهذا املنهج 

لعلَّ تسميته بـ)حتليل سري، و إذن ليس حتلياًل فحسب كما يبدو من امسه ولكنَّه مجع وتصنيف وحتليل وتف
( من ابب تسمّية الكلِّ ابسم اجلزء، ألنَّه أهمُّ هذه األجزاء، بل هو اهلدف Error Analysisاألخطاء 

اولة ع تلك األخطاء وحمبتتبُّ  انبالباحثون يف هذا اجل وقد اهتمَّ . (2)الذي يسعى هذا املنهج إىل حتقيقه
 من واستفيدما مل ي اجملالطبع ما كان هلم أن خيوضوا يف هذا وابل ،أسباهبا وطرق تالفيها نالكشف ع

 .(3)التقابل اللغوّي الساِبق لغة األم واللغة اهلدف
وهذا املنهج هو املرحلة األخرى للتقابل اللغوّي؛ فهو يعدُّ مرحلًة حديثًة نسبيًّا ابلنسبة إىل املرحلة 

عامل بت  العشرين، وخاّصة عندما اطُّلع على حبث الاألوىل؛ إْذ اشتهرت يف بداية السبعينيَّات من القرن 
 The Significance ofم( الذي بعنوان: أمهّية أخطاء املتعلِّمني1918-1990)Pit Corder كوردر

Learners Errors فظهر إثَر ذلك اجتاه آخر اختلف عن االجتاه السابق يف  ،(4)م1947، املنشور يف عام
 Cognitive Innate ينّ أو العقال الفطريّ  ا ونشرها، عرف ابالتِّـجاه املعريفّ نظرته إىل اللغة من حيث اكتساهب

or Rational Trend
الذي أخذ أنصاره يطعنون يف االتِّـجاه األوَّل؛ ببيان عدم جدواه وإظهار القصور  (5)

تِّـجاه السلوكّي البنيوّي اليف مبادئه النظريّة وتطبيقاته العملّية، األمر الذي أدَّى إىل تقليل ثَِقِة الباحثني يف ا
(؛ آخذين ابنتقادات أنصار CA) Contrastive analysisومناهجه التحليلّية، مبا فيها التحليل التقابلّي 

االتِّـجاه اجلديد الذين يَِعيبون على أصحاب االتِّـجاه السلوكي البنيوي اعتماَدهم على احلكم النظري 
لُّ أمهّية  اللغات يف بعض مستوايهتا، هذا مع إغفال جوانب أخرى ال تقواملقارنة الشكلّية اليت جُيروَّنا بني

ني بفساد فرضّية  عن تلك املستوايت، كاختالف الثقافات واملستوايت االجتماعّية وغريها؛ حُمتجِّ

                                                 
 .117، صتأ ثري اليوتدخل اللغوي يف تعمل اللغة الثانية وتعلميهااخلويل   . 101، صيف تدريس اللغاـ ونيوتاجئها العمليّةة يّ ليوتاكمل ا ةالنرري  هامريل (1)
 .153، صلطالب املس يوتوى الرابع بقسم اللغة العربية جبامعة شرياز حتليل ال خطاء النحوية( رحامين  2)
 .م8/11/2015، اترخي الاقتباس  http://faculty.mu.edu.sa/anada/coursesالرابط   ،دا( موقع أ محد ن3)

 . 151، صلطالب املس يوتوى الرابع بقسم اللغة العربية جبامعة شرياز حتليل ال خطاء النحوية( رحامين  4)
ـٍ كثريًة مهنا نررية اجلش يوتالت ال ملانية، ونررية ابفلوف، ونررية جان بياجيه البنائية، ونرَعرف هذا الاِتاه املعر (5) ر للعقل دوره املهم نرر ت ية ر يف اذلي يُقّدِ

 وما بعدها. 63، صالنرر تـ اللغوية والنفس ية وتعلمي اللغة العربيةسشومسيك اليوتحويلية اليوتوليدية، ينرر  العصييل  
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ف، دالسلوكيِّني البنيويِّني حني ربطوا اختالف نُظُم لغة األم عن نُظُم اللغة اهلدف بصعوبة تعلُّم اللغة اهل
 .ومن ثَـمَّ توقَّعوا حتمّية وقوع أخطاء  حمدَّدة  

م وهذا ما اعتربه املعرفيون العقالنّيون نقطَة َضْعف  يف فرضيَّتهم؛ إْذ يرى املعرفّيون أنَّ اختالف نُظُ 
اللغتني مسألة لغويّة، أمَّا الصعوابت فمسألٌة نفسّية، وال يصحُّ عندهم التوصُّل إىل الصعوابت مباشرًة 

 (1)معرفِة الفروق اللغويّة بني اللغتني، وإْن كانوا قد أعادوا النَّظر يف دور لغة األم والّتداخل اللغويّ  ردمبج
نوعني من القواعد: قواعد غري  اليت هي عبارة عن  markedness theoryيف حديثهم عن نظريّة املوسومّية

يطة ل قواعد طبيعّية وبسوع األوّ النّ عد قوامة( وأخرى موسومة. فغري معلَّ أي )  Unmarked Rulesموسومة
، كما ال حُيتاج إىل ل اللغويّ دة(، تشتكها معظم اللغات، وُتكتسب أوَّاًل، وال تتأثَّر ابلتدخّ غري معقَّ أي )

 ل.وع األوّ ؛ على عكس النّ  Marked Rulesموسومة هوع اآلخر، فقواعددليل  على وجودها يف اللغة. أمَّا النّ 
 ْذ لوحظ أنَّ ع لبعض أخطاء متعلِّمي اللغات األجنبّية؛ إقنِ ريّة للبحث عن تفسري مُ وِجيء هبذه النظ

هذه  ُتشكِّل صعوبًة وأخرى ال ُتشكِّل أيَّ صعوبة ، ولتفسري دفبعض الفروق بني لغة األم واللغة اهل
ال خيرج من حيث  دفهللغة ااألم واللغة ني إىل معادلة أنَّ أيَّ مورفيم يف اللغتني الظاهرة، جلأ بعض اللغويّ 

بيعيًّا إىل نظام املورفيم يف لغته األم؛ لكونه ط الدارسجلوء  :املوسومّية وعدمها عن أربعة احتماالت منها
حيتمل أن حتدث هذه احلالة للناطقني بلغة اْنكو عند  لذا ؛(2)دفيف لغته، أو شاًذا معقًَّدا يف اللغة اهل

]جاء رجل  يف )جاء رجالن، ورأيت رجَلنْي(: -مثال-فتاه يقول   يف اللغة العربّية؛استخدامهم للمثىّن 
اليت يتوصَّل إىل  مثنية يف لغته األتّ لل خا  غياب مورفيموالسبب يف ذلك  ؛)*(اثنني، ورأيت رجل اثنني[
 .(3)أو اثنتني اليت تعىن: اثنني (làˋfiߝߌ ߟߊ  ذلك ابلكلمة الوظيفّية )

ملا ثبَت يف عدد   Linguistic Comparativeنيوّيني يف التقابل اللغوّي كما انتقدوا منهج السلوكيِّني الب
من الدراسات من عدم وقوع الدارسني يف كثري  من األخطاء اللغويّة اليت كانْت متوقَّعًة ابلفعِل، وبوقوعهم 

اي تعليمّية قامْت ايف أخطاء  مل تكْن متوقَّعًة أصاًل. ذلك ما حدا هبم إىل القول بضرورِة إعادِة النَّظر يف قض
على تلك التوقُّعات. كما توجَّهْت بعُض الدراسات إىل االهتمام ابلدارس نفِسِه ومجع معلومات  عنه يف 
مرحلة نشر اللغة الثانية، مثَّ وصُف هذه املعلومات وحتليلها وتفسريها، بداًل عن البحث يف نُظُم اللغتني 

                                                 
ذا اكن الفرد يعرف اللغة أ  واللغة ب. فيسبب ذكل يف ( يقصد ابليوتدخل أ ن 1) ّ تيوتدخل لغة أ  يف لغة ب، ا  ال م ا ىل اللغة الثانية.  ة اخلاطئة من لغةنقل العاداـ اللغوي

 قابل اللغويّ اليوتادلويش  ينرر  . و 113-111، ص صتأ ثري اليوتدخل اللغوي يف تعمل اللغة الثانية وتعلميهاوخييوتل  عن اليوتداخل واليوتحول.  ينرر  اخلويل  

 وما بعدها. 4، صوحتليل ال خطاء

 وما بعدها. 101، صالنرر تـ اللغوية والنفس ية وتعلمي اللغة العربية( العصييل  2)

 .82، صاجاالته وتطبيقاته يف حقل تعلمي اللغاـ-عمل اللغة اليوتطبيقي( حامد  3)
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نهج تِّـجاه آخَر يف تعلُّم اللغات األجنبّية وتعليمها، ُعرف مباهلدف واألم. وأصبحْت هذه اآلراء أساًسا ال
 Errors Analysisحتليل األخطاء

(1). 
ومسِّي هذا املنهج الثاين ابلتحليل التقابلي الالحق أو التحليل التوضيحي والتفسريي، ومن الواضح 

واقع واحلقيقة، ال على وجه الأنَّ سبب تسميته ابلالحق أنَّه حتليٌل ألخطاء الدارسني بعد وقوعهم فيها 
على وجه االفتاض املبن على نظريّة سابقة. أمَّا وصفه أبنَّه توضيحي أو تفسريي، فألنَّ هذا التحليل 
يهدف إىل حتديد وتوضيح أنواع أخطاء الدارسني وتفسري أسباب وقوعهم فيها بصفة عامة؛ إْذ لألخطاء 

ة بني تبوّي أو التعليمّي، ونوعّية التدريس، والفروق الفرديّ أسباب عديدة سوى لغة األم، مثل: املنهج ال
 .(2)الطالب وغري ذلك من أسباب األخطاء

 املوازنة أَّناط من ــــــ كما يراه الباحثون يف جماله ـــــــ َّنط Linguistic Comparativeفالتقابل اللغوّي 
للغتني اثنتني بطريقتني أ بني املقابلة على واملقارنة، يقوم اجلمع بينهما لتفادي  و إبحدامها، وإن كنُت أفضِّ

ما يف املنهجني من قصور  يف حتقيق الغرض املرجو يف إجناح عملّية نشر اللغات األجنبّية أبقلِّ جهد  ممكن، 
 The Contrastive Analysisمنهج التحليل التقابلّي -وذلك بتطبيق إجراءات االجتاه السلوكّي البنيوّي 

Method (CAM)-  حتت اسم التقابل اللغوّي السابق أو القْبلّي أوَّاًل مُثَّ إتباع ذلك إبجراءات االجتاه
ابسم التقابل اللغوّي الالحق أو البعدّي، حبيث - Errors Analysisمنهج حتليل األخطاء-املعريّف العقالينّ 

اللغوّي منهج التحليل طوات  بتتبُّع خُتدرس نُظُم لغِة الدارسني مبستوايهتا الصوتّية والصرفّية والنحويّة أوَّاًل 
ة اهلدف ولغة األم، مث اللغتني اللغ التشابه واالختالف بني جوانبلتسليط الضوء على  الساِبق؛ التقابليّ 

 ُتدرس أخطاء الدارسني الصوتّية والصرفّية والنحويّة، بتتبُّع منهج حتليل األخطاء.
ة اإلجنليزيّة ت اللغبلَ و قُ حيث ذا الغرض، تّمت هباليت اهوقد ظهرت مجلة من الدراسات الرصينة 

مقابلة اللغة  لكتاباعلى حنِو ما يُراد يف هذا  ،اللغات غريها منابلعربّية والفرنسّية والروسّية والصينّية و 
 ويتّ النظام الص-ويّة املقابالت يف النُّظُم اللغ العربّية بلغة اْنكو لغة األم للدارسني، وغالًبا ما جترى مثل هذه

 للغتني مفصَّاًل  اوصفً  الوصف والتحليل؛ حيث يقدِّم الباحث معتمًدا يف ذلك على -والنحويّ  والصريفّ 
نهما بتحليل نظمهما اللغويّة، فمثال: يصف وحيّلل النظام الصويّت يف اللغتني مث يقابل بياهلدف واألوىل 

ال بذلك إىل بيان جوانب التشابه واالختالف بني اللغتني  وبة لدى الدارسني، وتوضيح مظنَّات الصعمتوصِّ
 وهكذا يفعل يف النُّظُم اللغويّة األخرى لكلتا اللغتني.

                                                 
 . 84ص  ،غاـاجاالته وتطبيقاته يف حقل تعلمي الل-عمل اللغة اليوتطبيقيحامد   (1)
 .2-1، صاليوتقابل اللغوي وحتليل ال خطاء( ادلويش  2)
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وأّما املستوى املعجمّي  .يقابل بني جوانب التشابه واالختالف يف هذه النُّظُم اللغويّة يف اللغتني مثَّ 
اللغوّي  القتاضاب ل ما يسّمىاملقابلة حو  أو الداليّل الذي سوف خنّصص له دراسة مستقّلة؛ فتجرى فيه

اللغات  اقتاضك  اللغات مبوجب مؤثرات  سياسّية أو دينّية أو اجتماعّية أو ثقافّية، بني حيصل الذي
 الشراب، زعفران،ال الليمون، مثل: صناعّية، أو زراعّية منتجات على الدالّة العربّية األوروبّية من الكلمات

لغة اْنكو من الكلمات العربّية حاصل يف الكلمات الدالّة على القهوة... واقتاض  القطن، السكر،
املفاهيم التعبديّة والغيبّية وغريها، مثل: الصالة، والصوم، والدين، واحلج، والسحور، والسجود، والركوع، 

 واملسجد، وامللك، واجلن، واجلنة، وجهنم، والصراط... 
: ات، فمثاًل ع داللِتها أو تقليُصها بني اللغقد ختتلف داللة هذه الكلمات املقتضة من حيث توسي

ا؛ على العم واخلال معً  ( يف اللغة الفرنسّية تطلقOncleاإلجنليزيّة أو ) اللغة يف (Uncle )العم جند أن كلمة
 . (1)أمَّا يف العربّية فهي ُتطلق فقط على الذكر من إخوان األب

ريق بني تخدامها بني اللغات، مثل: التفكما توجد عبارات داللّية ختتلف من حيث املعىن يف اس
التعبري عن ملكّية ما ينفصل عن املالك وملكّية ما ال ينفصل عنه يف لغة اْنكو؛ بينما ال يكاد يوجد 

عبري عن تفريق بينهما يف اللغات األخرى مبا فيها اللغة العربّية واللغة اإلجنليزيّة واللغة الفرنسّية، فيختلف الت
سم عنه يف التعبري عن غريه من املمتلكات، كالتعبري عن ملكّية الرأس وهي على العنق ملكّية أعضاء اجل

" إذا أسير  يف اجلسم خبالف التعبري عن ملكّية تلك الرأس اليت هي عضو يف جسم آخر، فمثال تقول: "
 التعبري يف أرْدَت الرأس اليت على عنقك، وال يقال ذلك لرأس ذبيح أو ذبيحة ُتتلكها، بينما ال جتد فرقا

عن تلكما الرأسني يف اللغات السابقة الذكر، كما توجد لغات أخرى مثل العربّية تتوصل إىل ذلك حبذف 
 املضاف وإقامة املضاف إليه مكانه.

 ُتسهِّل عملّية نشر اللغات األجنبّية إذا ما ُدرست هذه الدراسات اللغويّة من شأَّنا أن فأمثال هذه
صبح املقتضة منها، وأُرجعت إىل أصوهلا يف اللغة اهلدف؛ ألَّّنا ستُ  ت ابأللفاظالكلمات املقتضة وُقورِن

 لدى الدارسني منطلًقا رصيًنا لصنع خلفّية لغويّة ومن مَثَّ تكّون لديهم رصيدا لغواّي يف اللغة اهلدف.
لى منهج التقابل ع وإجراء التَّقابل بينها وبني نُظُم اللغة اهلدف اللغة األوىلوبعد القيام بدراسة نُظُم 

(، جُترى دراسٌة أخرى بعد خضوع CA) Contrastive analysisاللغوّي الساِبق أي: التحليل التقابلّي 
الدارسني لعملّية نشر اللغة الثانية لغرض حتليل أخطاء الدارسني يف إنتاجهم اللغوّي على منهج التقابل 

                                                 
 م.8/11/2015الاقتباس   ، اترخيhttp://faculty.mu.edu.sa/anada/courses( موقع أ محد ندا، الرابط  1)
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 Linguistic Errorsاألخطاء اللغويّةحتليل  غوّي الالحق الذي ُقصد به يف هذه الدراسةالل

Analysis(L.E.A)(1). 
يعدُّ هذا منهج التقابل اللغوّي الالحق من أهمِّ موضوعات علم اللغة التطبيقي أحد فروع علم اللغة 
احلديث، وينطلق من واقع عملّية نشر اللغة وتعليمها، على عكس التقابل السابق الذي ينطلق من املقارنة 

منها  نبَّأ ابحتمال الوقوع يف خطأ أو بصعوبة التعلُّم؛ ألنّه يدرس مدوَّنة األخطاء ليستنبطبني لغتني ويت
 .(2)مشكالت نشر اللغات وتعليمها وليكشف دوافع هذه األخطاء وأسباهبا

وال يعوِّض منهج التقابل السابق الختالف األهداف؛ إذ يتوىلَّ إنتاج الدارس الكتايب والشفوي، 
، وجلوء الدارس إىل التعميم وتوظيف قواعد اللغة اهلدف (3)ف على حاالت التدخُّل اللغويوحيلِّله ليتعرَّ 

اه البنيوي حير  يف حتليال ته توظيًفا لاقًصا. وارتبط هذا التحليل ابلّلسانيات البنيويّة أساسا؛ ألنَّ االجتِّ
ممَّا جعله  لّلساينّ على منهجه،على صحَّة األداء اللغوّي، وعلى كشف نظام اللغة، فانعكس هذا املنظور ا

ّدد يهتّم ابملستوايت اللغويّة الصوتّية والتكيبّية وغريمها، واهتمَّ يف بعض أحباثه بوضع تصّور  نظرّي حي
األخطاء ويفّسرها ويعّللها، وعمَد يف أحباث أخرى إىل التطبيق منطلًقا من عّينات مشلت أخطاء الدراسني 

ها ومفّسرا سبب وقوعهاالكتابّية أو التحريريّة، م  .(2)صّنفا إايَّ
ويصنَّف هذا املبحث ضمن اجملموعة األخرية من أحباثه. ويقصد ابخلطأ علميًّا احنراف دارس اللغة 

 ، وهو ثالثة أنواع؛ هي:(4)العربّية عن َّنط قواعدها
صلّي: أ ؛ وهي خطأ لاتج عن ترّدد املتكّلم وعدم انتباهه، كأن يقول عريّب لاطقزلّة الّلسان -

 "، يف حني لو صدرت مثل هذه العبارة عن دارس أجنّب العُتربت خطأ وجهال ابلقاعدة.ولدي تلميذة"
؛ وهي لاجتة عن إتيان املتكّلم بكالم غري مناسب للموقف، كأن يقول الدارس األجنّب: الغلطة -

 "، واحلال أنّه هلا لقاء مع طبيبها.زوجيت عندها اجتماع مع الطبيب" 

؛ وهو خطأ ينتج عن خمالفة املتحّدث أو الكاتب قواعد اللغة عّدة مرات إىل حّد جمّرد حنالل -
لا أ، ومن أمثلته أن ينّكر الصفة إبضافته إىل املوصوف قياًسا على لغته األم فيقول: " (5)زلّة لسان أو قلم

                                                 
 . 151، صوى الرابع بقسم اللغة العربية جبامعة شريازلطالب املس يوت حتليل ال خطاء النحوية( رحامين  1)
 .202، صتوظي  اللسانياـ يف تعلمي اللغاـ( الكشو  2)
ذا اكن الفرد يعرف اللغة أ  واللغة ب؛ فيتسبَّب من ذكل 3) خييوتل  و نقل عاداـ لغوية خاطئة من لغة ال م ا ىل اللغة الثانية. ( يقصد به تدخل لغة أ  يف لغة ب، ا 

ل.  ينرر  اخلويل   عن اليوتداخل اليوتقابل اللغوي وحتليل ادلويش  ينرر  . و وما بعدها 111، صتأ ثري اليوتدخل اللغوي يف تعمل اللغة الثانية وتعلميهاواليوتحوُّ

 وما بعدها. 4، صال خطاء

 وما بعدها. 53، صعمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربية( الراحجي  4)

 وما بعدها. 204، صلغاـتوظي  اللسانياـ يف تعلمي ال( الكشو  5)
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 n'nyé kàrànbon ߠߊ   ߕߐߣߊ߲߬ ߞߐߣߐ߲߬  ߛ߯ߊߘߊ ߞߊ ߙߊ ߲߬ߓߏ߲߬  ߧߋ   ߒ" على نسق ما يقال يف انكو )تلميذ يف صف التاسع

saada kɔnɔntɔnan ná بدال من الصف التاسع. ومنه أيضا أن يطابق الدارس بني الفعل والفاعل من )
، وهو ال يدرك "التالميذ يعملون "، و" يعملون التالميذحيث العدد عندما يتقّدم الفعل الفاعل فيقول: "
ّلل األخطاء األم، حيث يتقّدم الفاعل على الفعل. وحتالفارق بني هاتني العبارتني على نسق ما يف لغته 

 حسب ثالث مراحل، وهي: التعّرف والوصف والتفسري، وميكن اختصارها فيما يلي:

 تعّرف األخطاء: مرحلة - 1

حيث يعىن أبخطاء األداء اإلنتاجّي أو التعبريّي اليت هلا صفة الشيوع واليت تدلُّ على نظام خاطئ. 
قوم بتحديد أخطاء الدارسني يف أدائهم اإلنتاجّي الكتايّب، كاألداء الصويّت والصريّف ويف هذه املرحلة أ

والنحوّي، وقد يُدمج بني هذه األداءات أثناء حتديد األخطاء؛ إْذ من البديهي أنَّ حتديد اخلطأ يكون يف 
ا يدلُّ على خلل  ما يف قاعدة من قواعد  -مثال–النظام، فاخلطأ  إطار نظام اللغة، مبعىن أنَّ خطأ ما إَّنَّ

 .(1)يف أداء  ما قد يكون دليال على فقدان قاعدة يف نظام اللغة
جبدولة العبارات اخلاطئة لتحديدها وبيان قصد الدارس ومراده فيها انطالقا أقوم سويف هذه املرحلة 

وجزة، مثَّ أييت مممَّا أنتجه غريه من زمالئه يف قاعة الدرس، وبيان اخلطأ ونوعه ومرجعه... وذلك بصورة 
 .(2)تفصيل ذلك يف املرحلة الالحقة

وتكتشف أخطاء الدارس عندما خيالف نظام اللغة اهلدف فيما يقوله أو يكتبه، لكّنه قد يعّد الحنًا 
يف قوله وكتابته أيضا حَّّت وإن ساق عبارة صحيحة الصياغة؛ ووجه اخلطأ يف هذه احلالة أنّه مل يعرّب عن 

يف حتديد األخطاء على ما ظهر فقط، إَّّنا يتتّبع احملّلل خاّصًة مدى مالءمة عبارات  قصده؛ لذا ال يقتصر
الدارس للمقام. فإذا تبنّي صّحة األداء يف العبارة مع عدم مطابقتها للظرف سّجل خطًأ، وإن مل يتأّكد 

عبارات ، وقد يعتمد على (3)من زعمه فإنّه يطرح استفسارات على الدراس ليتأّكد من حدوث اخلطأ
دارس آخر شاركه يف تكوين مدّونة أو َّناذج هذه الدراسة العتبار لغة الدارس يف إنتاجهم للغة العربية 

 خطأ وخمالفة للمراد.
ويالحظ يف وصفنا إلنتاج الدارس للغة اهلدف ابخلطأ عدم اعتبار لغتهم لغَة هجيًنا أو لغًة بـَْيِنيًَّة،  

ان سبب قصد الدارس يف إنتاج اللغة العربّية. ميكن االقتصار يف بيكما يالحظ اعتبار البعد التداويّل يف 
                                                 

 وما بعدها. 55، صعمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربية( الراحجي  1)

 وما بعدها . 143، صاليوتقابل اللغوي وحتليل ال خطاء( صيين  2)

 206، صتوظي  اللسانياـ يف تعلمي اللغاـ( الكشو  3)
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ذلك مبا الحظناه يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى عموما وبلغة انكو خصوًصا من غلبة 
الطابع الديّن عليه يف دولنا اليت تستخدم لغات املستعمرين يف اآلداب والعلوم، بل ويف الدين؛ إذ يهدف 

يم العريّب يف بالدلا إىل إكساب الدارس آلية التواصل ابلتاث اإلسالمي الذي ال سببيل إىل فهمه التعل
إال عن طريق العربّية الفصحى أو لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي وما يتعلق هبما من نصو  تراثّية 

 .إسالمّية
يّل اهتماما يف وصف  البعد التداو فلو اجّتهنا يف وصف اخلطأ مّتجه الّلسانيني الوصفّيني الذي يويل

اإلنتاج اللغوّي مرّجحا بذلك االجّتاه الوصفّي الذي ال خيطئ اإلنتاج اللغوّي كيفما كان خمالفا للقواعد 
اللغويّة على خالف ما يذهب إليه االجتاه املعيارّي يف ختطئة املتكّلم عند خروجه عن جادة الصواب 

 ة جيمع بني مجاعة لغويّة معّينة. لغويّ اللغوّي املنبن على قواعد وقوانني
ولو أردلا كما يراد يف بالدلا من التعليم العريّب أن نربط الدارس هبذا التاث اإلسالمّي الذي هدفنا 
يف تعليم العربية فالبد من توجيه الدارس صوب ما يكفل له ذلك، وأظّن أّن ذلك ال يتأّتى إاّل من خالل 

، ام الدارس بنمط لغوّي معنّي يشتك فيه مع غريه يف التواصل مع التاث الدينإجادة قواعد العربّية وإلز 
ومبا أّن من أهداف هذه الدراسة إمجاال أن تسعى إىل بيان مدى ُتكن الناطقني بلغة انكو من اللغة 
 العربية من خالل إنتاجهم اللغوي، وإخال أّن ذلك ال ميكن إالَّ من خالل وصف ذلك اإلنتاج اللغويّ 

وصًفا معيارايًّ ال وصًفا تداوليًّا كما يريد بعض الّلسانّيني احملدثني. وأرى أنَّ ذلك سُيؤدِّي إىل االبتعاد عن 
 التاث الديّن.

 وصف األخطاء: مرحلة - 2

يعترب النشاط يف هذه املرحلة نشاطا لغواّي؛ إذ يقوم وصف األخطاء فيها على مالحظة أدائهم 
 الل املقارنة بني العبارة اخلاطئة والعبارة املصحَّحة اليت يُبنيَّ فيها قصد الدارساإلنتاجّي لغوايًّ من خ

 .(1)ومراده
وغالًبا ما تكون هذه األخطاء اللغويّة أخطاء حذف عنصر ، وأخطاء زايدة عنصر، وأخطاء  

 .(2)اختيار عنصر غري صحيح، وأخطاء ترتيب العناصر ترتيبا غري صحيح

                                                 
 وما بعدها. 145، صاليوتقابل اللغوي وحتليل ال خطاء( صيين  1)

 وما بعدها. 55، صعمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربيةاحجي  ( الر 2)
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ة. ى املنهج املّتبع يف التحليل؛ فاملذهب البنيوي يرّكز على سالمة اللغويتوّقف وصف اخلطأ عل
فيتتّبع مدى ابتعاد الدارس عن اللغة اهلدف، مصنّـًفا األخطاء إىل أخطاء صوتّية أو إمالئّية وصرفّية أو 

 تركيبّية وحنويّة أو تركيبّية أو أسلوبّية.
اسها مدى ة، وإَّّنا ينظر إىل اخلطأ نظرة خمتلفة، أسأّما االجّتاه التواصلّي؛ فال يرّكز على بنية اللغ

حتّقق اإلبالغ؛ فقد خيطئ الدارس أحيالًا أخطاء عديدة لكّنها ال ُتنع املخاطَب من أن يفهم املعىن 
املقصود، ممّا جيعل احملّلل يرى أّن تلك األخطاء نتيجة لعدم اإلملام الكايف من الدارس بنظام اللغة اهلدف. 

فقد حيدث أن يقع الدارس يف خطإ واحد يؤّدي إىل تعّطل  كامل  لوظيفة اإلبالغ، ممّا يؤّكد ويف املقابل 
 .(1)خطورة ذلك اخلطإ وضرورة العمل على معاجلته

ويتّم وصف اخلطأ ببيان كيف أخطأ الدارس، وما نوع خطئه؟ وبعد حتديد األخطاء اللغويّة من 
اخلطأ الذي  حلة اليت فيها توصف تلك األخطاء اللغويّة بنوعحيث تكرارها ونسبتها املئويّة َتيت هذه املر 

 وقع فيه الدارسون، وذلك كما أييت الحقا يف مباحث الفصل الثاين.

 تفسير األخطاء:مرحلة  – 3

إْن كان وصف اخلطأ يف املرحلة السابقة بوجه عام نشاطا لغواّي فإنَّ تفسريه يعترب مشكلة لغويّة 
 سباب اليت أّدت ابلدارس إىل خمالفة القاعدة يف اللغة اهلدف أو جتاهله هلا. ويفنفسّية؛ إْذ تتعّلق ابأل

غياب نظريّة مقبولة بشكل  عامّ  حول كيفّية تعلُّم اللغة الثانية أو غريها فإنَّ تفسري اخلطأ ال يزال قائما 
 .(2)على الفرضيات

 :وغالًبا ما تعزى أخطاء الدارس يف أدائه إىل عوامل منها ما يلي
؛ إْذ إنَّ تعليم partial knowledge factor in target languageعامل املعرفة اجلزئّية ابللغة اهلدف - 1

ا جيري على فتات زمنّية، فتنشأ األخطاء نتيجة ذلك، ألنَّ اللغة  كما –اللغة ال حيدث دفعة واحدة، وإَّنَّ
ا داخليًّا، أو اء نظام اللغة كّلها مرتبطة ارتباطً نظام داخلي مستقلي ُمكتف  بذاته، وهذا يعن أنَّ أجز -يُقال

ا نظام من أنظمة متعّددة ومتداخلة، ويفهم من ذلك أنَّ أيَّ نظام يف اللغة ال ميكن تعلُّمه كاماًل ومبعزل  أَّنَّ
 عن نظمها األخرى.

ا ؛ ألنَّ كcognitive ability factor of the studentعامل القدرة املعرفّية لدى الدارس - 2 لَّ دارس إَّنَّ
يتَّبع استاتيجّية معيَّنة يف التعلُّم. ومن هذه االستاتيجّية ما هو كلِّيي مشتك بني البشر، ومنها ما هو 

                                                 
 وما بعدها. 206، صتوظي  اللسانياـ يف تعلمي اللغاـ( الكشو  1)

 .146، ص144، صاليوتقابل اللغوي وحتليل ال خطاء( صيين  2)
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خا ي بكلِّ دراس. هذا، وإْن كان الكلِّيُّ منها هو الذي لال اهتمام الباحثني مبا أسفرته عنه من دراسات 
ا ال تزال جزئّية.  لداخلّية اليت وأمَّا اخلا ُّ منها املتعلِّقة ابستاتيجّية التعّلم، وهي العمليات الافعة، غرَي أَّنَّ

جتري يف أعماق الدارس واليت يّتبعها أثناء تعّلمه، فليس من السهل الوصول إليها، وال تزال ميدالا حيتاج 
 .(1)إىل البحث العلمي للكشف عنه مستقبال

 the factor of the exaggerating the generalization of theعامل املبالغة يف تعميم القاعدة - 3

rule.؛ وقد يعوِّل الدارس على عوامل أخرى كأن يبالغ يف تعميم قاعدة من قواعد اللغة املدروسة 

؛ وهو أن يطبِّق  the incomplete application factor of the ruleعامل التطبيق الناقص للقاعدة - 4
 د اللغة اهلدف  تطبيقا لاقًصا.الدراس قاعدة من قواع

؛ الذي يلجأ به الدارس إىل توظيف خرباتِه language interference factorعامل التدخُّل اللغويّ  - 5
أو عاداته اللغويّة يف لغته األم يف اللغة اهلدف كّلما الحظ اختالَف النظام اللغوي بني لغة األم واللغة 

 .(2)اهلدف
ليل األخطاء هبذا العامل على الرغم من كونه موضع نقاش واسع بينهم؛ ويتمسَّك الباحثون يف حت

رة جديدة إننا نتعلَّم مهاملا أسفر عنه هذا العامل من نتائج ملموسة. وتدور فكرته على مبدأ مفاده: "
 ".على أساس مهارة موجودة تعلَّمناها قبالً 

م، وحيدث دة يف املهارة اجلديدة أثناء التعلُّ وهذا يعن أنَّه البدَّ أن حيدث تدخٌُّل ما للمهارة املوجو 
، وهذا النقل قد يكون ُمقبال أو أماميًّا، وذلك أبن تؤثِّر transferهذا التدّخل نتيجَة ما يُدعى بـالنقل 

املهارة املوجودة يف املهارة اجلديدة، وقد يكون ُمْدبرا أو ارجتاعيًّا على عكس األوَّل، وكلي منهما قد يكون 
هارة نقال إجيابّيا أو نقال سلبيًّا، فُيعدُّ اإلجيايّب منها تيسريا يف عملّية التعليم؛ إذ يساعد على تعلُّم مإمَّا 

جديدة بسبب ما بني املهارتني من تشابه، وأمَّا النقل السلب، فغالًبا ما يعدُّ إعاقة يف تعلُّم مهارة جديدة 
كلَّ دارس ملبدأ العام عن املهارات يف تعلُّم اللغة يُقبسبب ما بني املهارتني من اختالف. فطبًقا هلذا ا ال إن َّ

 أو متعلِّم مييل مياًل طبيعيًّا إىل أن ينقل بنية لغته األم إىل اللغة اهلدف اليت هو بصدد تعلُّمها.
ة على إنّنا نستطيع أن نتنبَّأ مبشكالت تعلُّم اللغة األجنبيّ ومن هنا نشأت هذه املقولة النظريّة: " 

اس أوجه االختالف بينها وبني لغة األم. ونستطيع أن نفسر هذه املشكالت على أساس أوجه أس

                                                 
 وما بعدها. 55، ص عمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربية( الراحجي  1)
 .207، صياـ يف تعلمي اللغاـتوظي  اللسان ( الكشو  2)
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ه إىل مبدأ التدّخل من انتقادات، فإنَّه ال يزال معيارًا صاحلًا لتفسري   االختالف هذه". وعلى الرغم ممّا وجِّ
 كثري من األخطاء.

 أي طبيعة املادة اللغويّة املقدمة للدارس. ؛education strategy factorعامل اسرتاتيجّية التعليم - 6
؛ كالتشتُّت واالرتباك وعدم االنتباه الناجتة عن اخلوف والقلق وغريها من األمور عوامل نفسّية - 7

النفسّية اليت ختيِّم على الدارس أثناء قيامه مبهمَّة تربويّة كاالمتحالات واالختبارات... وغري ذلك من 
ليس  لّية التعليم والتعّلم. وكّل هذه العوامل أدلّة على أّن تفسري اخلطأ ومعرفة سببهالعوامل املؤثّرة يف عم

 .(1)من األمر اليسري بدرجة تقرب من اليقني؛ لتعّدد أسباب احلطأ ومراجعه

عليه، فيتّم تفسري اخلطأ ببيان سبب وقوع اخلطأ؛ هل سببه تداخل لغوّي ؟ أم أّن سببه هو اللغة 
ر  يف تطبيق قاعدة اللغة اهلدف ؟ أو أنّه من أجل مبالغة يف توظيف قاعدة اللغة اهلدف من أجل قصو 

اهلدف بتعميمه ؟ أم أّن سبب اخلطأ عامل نفسّي؛ كقلق الدارس وتشّتت ذهنه املسّبب من دخوله 
 االمتحان ؟

نح الدارس ميومن املالحظ أّن طبيعة املدّونة تؤثّر يف نسبة حدوث األخطاء ويف نوعها، فالتعبري احلّر 
فرصة جتّنب األخطاء؛ ألنّه يكتب ما هو متأّكد من صّحته، أّما االختبار املوّجه أو إعادة صياغة نّص 

 .(2)أو اإلجابة عن أسئلة حمّددة، فيفرض على الدارس أنواعا من اإلجاابت اليت قد خيطئ فيها

ة:ّ-ثانيا
 
ّوفائدتهّيفّنشرّاللغةّاألجنبي

 
ّهدفّالوتقابلّاللغوي

 Linguistic تكون مبالغًة إذا قلُت إنَّ للدراسات اللغويّة بوجه  عام والتقابل اللغويّ قد ال

Comparatve  خصوًصا من األمهّية ومُسوِّ القيمة ما للدراسات اإلسالمّية عامًَّة واجلانب الدعوي منها
األمة اإلسالمّية اليت هي  أصبح أمرًا حتتِّمه ظروف  Linguistc Comparativeخاصًَّة؛ ألنَّ التقابل اللغويّ 

يف أمسِّ احلاجة إىل التوحيد يف الفكر والثقافة، كما تفرضه الرغبة امللّحة يف عرض اإلسالم على غري 
 العرب عن طريق معرفتهم ابللغة العربّية اليت هي لغة الدين اإلسالمّي. فالتقابل بني اللغة العربّية واللغات

ا  يق ذلك الغرض؛ إْذ معرفُة هذا الدين تـَْقوى حني تكون ابللغة اليت هباألجنبّية من أهمِّ الطرق إىل حتق
 .(3)ُكتبْت نصوُ  مصادره الشرعّية ومعلوماته الثقافّية

                                                 
 .60، ص55، ص عمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربية( الراحجي  1)

 .204، صتوظي  اللسانياـ يف تعلمي اللغاـ( الكشو  2)
 .78، صعمل اللغة وفقه العربية( الطيب  3)
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شتاك ليس بيان أوجه التشابه واال -كما أعتقد   -ومن أهمِّ ما يهدف إليه هذا املنهج التقابلّي 
، بل يسعى إضافًة إىل (1)عرف ابلُكّليات اللغويّةبني اللغات املتقابلة فحسب، أي حصر البحث فيما ي

ذلك إىل توضيح وجوه االختالف والتباين بينها، وإن كان التكيز على االختالف حني يكون االختالف 
؛ ألنَّ ذلك ممَّا ميكِّن من حتديد األخطاء اللغويّة اليت يُتوقَّع وقوُع الدارسني فيها، بسبب (2)أكرب وأكثر

تاك وجوانب أوجه التشابه واالش–للغة اهلدف عن نُظُم لغتهم األم، وبتحديد هذه اجلوانب اختالف نُظُم ا
ر تتحدَّد مواطن االهتمام يف عملّية نشر اللغات األجنبّية؛ إْذ ميكِّن من حتديد العناص -االختالف والتباين

اللغويّة املشاهبة هلا  ن العناصرواألَّناط اللغويّة اليت ينبغي تدريب الدارسني عليها بشكل  مكثَّف، بداًل م
 .(3)يف لغة األم

وإنَّ ما يُثار حول ما ينتج عن جوانب التشابه واالختالف بني اللغات يف العناصر اللغويّة من 
سهولة وصعوبة اإلدراك، فقد أُثبَت خالُف ذلك حبجَّة أنَّ االختالف والتشابه مسألتان لغويتان، أمَّا 

 .(4)ن نفسّيتان ترجعان إىل الفروق الفرديّة والقدرة على التعلُّم والنطقالسهولة والصعوبة فمسألتا
يف منهجه التحليل   Linguistic Comparativeوميكن إمجال ما يهدف إليه التقابل اللغويّ 

 ، هي:ثالثة أهدافالتقابلّي التوّقعّي يف 
 فحص أوجه االختالف والتشابه بني اللغة اهلدف ولغة األم. -1

كالت اليت ميكن أن تنشأ عند خضوع متعلِّمي اللغة اهلدف وحماولة تفسري تلك املشكالت توقُّع املش -2
 بعوامل معّينة لغويّة كانت أم غري لغويّة.

 .(5)اإلسهام يف عملّية تطوير مناهج تعليم ونشر اللغات األجنبّية وموادها الدراسّية اخلاّصة -3
ا ـ كما سبق ــــــ إىل وصف األخطاء اليت وقع فيهفيهدف ـــــ ؛منهج التقابل اللغوّي الالحقوأمَّا 

ظهر هذا النقل اهلدف. ويإىل اللغة  ملغة األ نُظُم الدارسون وحتليلها على ضوء النقل اللغوّي املباشر من
 هاووصف هاديدووسائل حت لغته األم الصيغ اإلعرابّية جلمل -مثال- اللغوّي املباشر يف أن ينقل الدارس

. ويُعدُّ هذا النقل (6)تبه إليهوذلك بطريقة الشعوريّة ال ينْ  اهلدف،إىل اللغة  فيها جلنسوأَّناط العدد وا

                                                 
 .51، صعمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربية( الراحجي  1)
 .78-73، ص صلعربيةعمل اللغة وفقه ا( الطيب  2)
 وما بعدها. 76، صعمل اللغة اليوتطبيقي، اجاالته وتطبيقاته يف حقل تعلمي اللغاـ( حامد  3)
 وما بعدها. 76، صعمل اللغة اليوتطبيقي، اجاالته وتطبيقاته يف حقل تعلمي اللغاـحامد   (4)
 وما بعدها. 51، صعمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربية( الراحجي  5)
 .40، صاليوتقابل اللغوي وحتليل ال خطاء وأ خر  ( صيين6)



 65   ــــــــــــــــــــــــــــــــو يف نرشها ــــــــــــــــــــــــــ الفصل ال ول  دخول العربيّة يف غينيا وهجود قبائل انكـــــــــــــــــــــ
 

 

اللغوّي أو تدخُّل نُظُم لغة األم يف إعاقة تعلُّم اللغَة اهلدف هو السبب الرئيس ألخطاء الدارسني، كما 
لك الوسائل اليت تؤلَّف جملموعة  عالّية من تتُعدُّ الوسائل التعليمّية اليت تُعدُّ لفئة تعليمّية حمدَّدة هي األكثر ف

 .(1)غري معيَّنة أو حمدَّدة
ا ميثِّل دور التمهيد ملعاجلة مشكالت لغويّة يف املواد التعليمّية  فهذا التحليل التقابلّي الالحق إَّنَّ

 .(2)وإجراءات التدريس وأنشطته، والستدراك ما قد يْنفلت من التحليل التقابلّي السابق

 التقابل اللغويّ -وفوائده بشقْيِه  Contrast linguistic فيمكن تلخيص أهداف التقابل اللغويّ عليه، 
 تلخيًصا عامًّا يف نقطتني، مها: -السابق والالحق

 أنَّه وسيلة لتوقُّع مظنَّات الصعوابت اللغويّة لدى الدارسني. األوىل:النقطة 

  .(3)عليمّيةتمام يف عملّية التعليم وتصميم املواد الت: أنَّه ميكِّن من حتديد نقاط االهثانيةالنقطة ال

                                                 
 .154،  صلطالب املس يوتوى الرابع بقسم اللغة العربية جبامعة شرياز حتليل ال خطاء النحوية( رحامين  1)

 .49/القبيّل )اليوتحليل اليوتقابيل(، صاليوتقابل اللغوي السابق -1-2  ذكل يف العنوان الفرعي راجع( 2)

 وما بعدها. 78، صالعربية عمل اللغة وفقه( الطيب  3)
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 ّ

ّفصلّالثانيال
ةّولغةّانكوّيفّضو

 
ّالسابقحتليلّاللغةّالعربي

 
ّءّالوتقابلّاللغوي
ّللغوتني:

 
ّاملبحثّاألول:ّحتليلّاملسوتوىّالصوتي

 أوال: االختالف والتشابه بين اللغتين في عناصر النظام الصوتيّ 

 ثانيا: االختالف والتشابه بين اللغتين في الصوامت القطعيّة

 ثالثا: االختالف والتشابه بين اللغتين في الصوائت القطعيّة

 ف والتشابه بين اللغتين في الفونيمات الفوقطعيّةرابعا: االختال

ّ.خامسا: مشكالت صوتيّة لدى الدارسين
***ّ

ّللغوتني:
 
ّاملبحثّالثاني:ّّحتليلّاملسوتوىّالصريف

 االختالف والتشابه بين اللغتين في النظام المقطعيّ أوال: 

 االختالف والتشابه بين اللغتين في النظام الصرفيّ ثانيا: 

 ف والتشابه بين اللغتين في مكّونات الكالماالختالثالثا: 

 االختالف والتشابه بين اللغتين في وظائف صرفيّة رابعا:

 مشكالت صوتيّة لدى الدارسين. خامسا:

***ّ
ّللغوتني:

 
ّاملبحثّالثالث:ّّحتليلّاملسوتوىّالنحوي

 االختالف والتشابه بين اللغتين في أركان الجملةأوال: 

 بين اللغتين في تصنيف الجملة االختالف والتشابهثانيا: 

 االختالف والتشابه بين اللغتين في نظام بناء الجملةثالثا: 

 االختالف والتشابه بين اللغتين في بناء الجملة الفعليّة رابعا:

 مشكالت نحويّة لدى الدارسين. خامسا:
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ةّحتليلّّ:ّالفصلّالثاني
 
ّالسابقّّانكوّلغةّواللغةّالعربي

 
ّ:يفّضوءّالوتقابلّاللغوي

::ّاملبحثّاألول
 
ّحتليلّاملسوتوىّالصوتي

ا ما وعالقاهتذلك النظام الذي يُبنّيِ أصوات لغة  هو:"  -كما عرَّفه الدكتور اخلويل-النظام الصويتّ 
ة للغات املختلفة تُظهر يّ األنظمة الصوتّـ  هبا. كما أنَّ  خا ي  لغة نظام صويتّ  عاهتا، ولكلِّ وتوزيعاهتا وجتمُّ 

 .(1)"درجات متفاوتة من التشابه واالختالف
حمدودة  أكثر ممَّا ينسب إليه من أصوات يُعربَّ عنها برموز علىومبا أنَّ هذا النظام الصويتّ يشتمل 

وت م األلفبائّية اليت يسمَّى أفرادها يف صورهتا الكتابّية ابحلروف، أرى أنَّه ينبغي التفريق بني الصابس
... ويف ذلك ذهب بعض الباحثني إىل أنَّ احلرف أعمَّ Allophoneوغريه من احلرف والفونيم واألَلوفون 

ه رمز كتايّب يفّي، فاحلرف عندمن الصوت املنطوق، وال يرى احلرف إالَّ الصورة الكتابّية للصوت الوظ
 .(2)يُنظَر، وأمَّا الصوت فأداٌء مسعيي يُنطق أو يُعَمل

؛ فهو مصطلح غريّب يقصد به الصوت الوظيفّي وغري الوظيفّي، يالحظ phonemeوأمَّا الفونيم 
زيع تكامليّ  تو أسرة من األصوات املتشاهبة اليت تكون يف ذلك يف تعريف الدكتور اخلويل للفونيم أبنَّه: " 

. وهذا يعن أنَّ الفونيم ميثِّل أصواات جيوز أن حيلَّ بعُضها حملَّ بعض دون تغيري معىن (3)"أو تغريُّ حرّ 
الكلمة إذا كان التغريُّ حرًّا، ويكون الصوت حينئذ  ألوفولًا أو تنوُّعا صوتيًّا، أي صوات غري وظيفّي، وأمَّا 

ذ  فونيًما  حّر، ومن مَثَّ يسّمى توزيًعا تكامليًّا، ويُعدُّ الصوت حينئإذا امتنع ذلك فإنَّ التغريُّ يكون غري
 .(4)قطعيًّا، أي صوات وظيفيًّا

ة يّة املوجودة يف كافّ الوحدة الصوتويالحظ الشيء نفسه يف تعريف الدكتور صين للفونيم أبنّه: " 
ّية مًعا. ل الصوت يف صوره النطقّية والكتاب. مبعىن أنَّ الفونيم ميثّ (5)"اللغات، املكتوبة منها وغري املكتوبة

تبداهلا ويُغلِّب بعض الباحثني اجلانَب احلريفَّ يف داللة الفونيم بِعدِّه أصغر وحدة صوتّية جتريديّة يؤدِّي اس
أو تغيري توزيعها إىل تغيري معىن الكلمة. وأنَّه أصغر وحدة لغويّة ليس هلا معىن يف ذاهتا، وجيمع عدَّة 

                                                 
 .175، صمعجم عمل ال صواـ اخلويل  )1(

 وما بعدها. 83، صاملدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغويعبد اليوتواب   )2(

 .126ص ،معجم عمل ال صواـ اخلويل  )3(

 .127 ص ،معجم عمل ال صواـ اخلويل  )4(

 .13، صاليوتقابل اللغوي وحتليل ال خطاءصيين وأ خر   )5(
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مات األنفّية واجلهريّة والشفويّة يف فونيم امليم اليت ُتيِّ مسات ُتي زها عن غريها يزيّة ُتيِّزه عن غريه، مثل السِّ
 .(1)من الفونيمات

مثل ما يوجد بني )َبَصر(  ،(2)وهبذا تُعدُّ وظيفته األساسّية التفريق بني معاين الكلمات ودالالهتا
 فاء املعىن بسبب ما بني كلّ  من الزوجني من اختالف يف و)َنَصر( أو بني )َصرْب( و)َسرْب( من اختالف

الكلمة، فاختالف املعىن بني الكلمتني يف الزوج األّول لاتج عن اختالفهما يف فونيَمْي /ب/ و/ن/، 
وأمَّا اختالف املعىن بني الكلمتني يف الزوج الثاين؛ فناتج عن اختالف فونيم / / عن فونيم /س/، 

فونيم بني هذه الفونيمات هو ما يقصد ابلتوزيع التكاملّي. ويؤثِّر كذلك ترتيب ال وهذا التغري غري احلرِّ 
، ومثال ذلك اختالف معىن الكلمة ابختالف رُتبة فونيم /ب/ يف (3)وموقعه يف بنية الكلمة وظيفيًّا

كن ل)َبَصَر( و)َصرَبَ(، حيث تكوَّنت الكلمتان من الفونيمات نفسها، واليت هي /ب/ و/ر/ و/ /، و 
 .(4) بتتيب خمتلف أدَّى إىل اختالف املعىن

، فما هي إاّل الصور النطقّية املختلفة للفونيم Allophone وأمَّا األلوفولات اليت هي مجع األلوفون
الواحد حسب موقعه أو توزيعه يف الكلمة أو العبارة. وتتميَّز هذه األلوفولات عن الفونيم أبنّه ال َتثري 

مة كما أنّه ليس هلا رمز مستقّل سوى ما ُوضع للفونيم الذي يُعّد األلفون جزًءا من هلا يف داللة الكل
/ فونيًما p. فبينما يعدُّ الصوت /(5) تنوُّعاته. وما يعدُّ فونيما يف لغة ما قد ال يكون كذلك يف لغة أخرى

 يف لغة انكو فإنَّه يعدُّ يف اللغة العربّية ألفولًا لفونيم /ب/، وهكذا.
كوَّنا م الفونيمات إىل قسمني، وُيسمَّى أوَّهلما ابلفونيمات الِقْطِعّية أو الرئيسة أو التكيبّية؛ لوتنقس

ا جزًءا يف تركيب الكلمة. وُيسمَّى القسم اآلخر ابلفونيمات الَفْوِقْطِعّية أو الثانويّة أو غري التكيبّية؛ ألَّنَّ 
كلمة. وتتكّون هذه الفونيمات الِقْطعّية من على عكس القسم األوَّل، ال تكون جزًءا من تركيب ال

 Vowel، وجزء صائت وهو احلركة Consonantجزأين؛ جزء صامت ال صوت له مبفرده، وهو احلرف 

                                                 
 .67، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثاالنجار   )1(

 .وما بعدها 71، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثاالنجار   )2(

 ..72، ص ال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثاالنجار    )3(

 وما بعدها.  67، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثاالنجار   )4(

 .127، معجم عمل ال صواـ اخلويل  )5(
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خبالف الفونيمات الفوِقطعّية اليت هي عبارة عن ظواهر صوتّية  اتبعة  (1)اليت ُيصوَّت هبا اجلزُء الصامت
 .(2)ة يف النظام الصويّت لبعض اللغات كما سيأيت بيان ذلكللفونيمات القطعّية، وهي غري وظيفيّ 

واختُت هلذه الدراسة الصوتّية الفونيمات الِقْطعّية وبعض الفونيمات الفوقطعّية، وخصَّصُت من 
دون األصوات السياقّية واأللفولات؛ ملا تتَّسم به األصوات  (3)الفونيمات القطعّية األصوات الوظيفّية

. وإذا  الستقاللّية؛ إْذ يكوِّن كلي منها وحدًة قائمًة بذاهتا تفّرِق بينها املخارُج وطريقُة النُّطقالوظيفّية من ا
وفونيميًّا  تكون بدراسة نظامها الصويتّ صوتيًّا -كما يرى بعض الباحثني-كانت دراسة فونيمات لغة ما 

ا هتدف هذه الدراسة إىل إحصاء الفونيمات يف (4)وإحصائيًّا فها اللغة العربّية ولغة انكو، ووص؛ فإَّنَّ
معتمًدا على املخارج اللغويّة األساسّية والعضو الفاِعل يف عملّية إصدار تلك الفونيمات ونطقها لتحديد 

 أوجه التشابه واالختالف بني اللغتني.
 وإذا كان النظام الصويّت من اخلصائص اللغويّة املشتكة بني اللغات؛ فهْل يعن ذلك أنَّ اللغة

ا هنا الفصيحة ال ختتلف عن لغة اْنكو يف مكوِّلات ذلك النظام الصويّت املعربَّ عنه صورهتاالعربّية يف 
 والفونيمات الفوقطعّية كًما ونوًعا ؟!! -الصوامت والصوائت-ابلفونيمات القطعّية بنوعيها 

ه واالختالف بني شابذلك ما يسعى العرض التّايل إىل إثبات ذلك أو نـَْفِيه، بدءًا ببيان أوجه الت
اللغتني يف األصوات الوظيفّية حسب معيار املخرج الصويّت أو موضع النُّطق، ومعيار وضع الوترين أو 

 .(5)احلبلني الصوتّيني أثناء النُّطق، ومعيار حالة جمرى اهلواء أو جتاويف الرنني ابنسداده كلِّيًّا أو جزئيًّا
فات إبحدى الص -رج الصويّت أو موضع النطقاملخ- فيوصف الصوت حسب املعيار األّول 

الّتالية: الشَّفوّي، الشفوّي األسنايّن، األسنايّن أو ما بني األسنان، األسنايّن اللثوّي، اللثوّي، اللثوّي 
. وحسب املعيار الثاين يوصف (6)احلنكّي، وسط حنكّي، أقصى حنكّي، اللهوّي، احللقّي، احلنجريّ 

                                                 
 .127، صمعجم عمل ال صواـ. اخلويل  88، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثا( النجار  1)
 .98الاحتالف والتشابه بني اللغيوتني يف الفوناميـ الفوقطعيّة، ص رابعا راجع ذكل يف العنوان الفرعّي  ( 2)

ة اليت تنتج عن قابل ال صواـ الس ياقية مثل ال لوفوانـ أ و اليوتنوعاـ الصوتيأ قصد هبا ال صواـ ال ساس ية اليت لها تأ ثري يف تغيري معىن اللكمة، واليت ت (3)

ليت قبل اال ماةل، ا توزيعها يف اللكامـ واجاورهتا ل صواـ أ خرى، اكلنون املدمعة واخملفاة... ومثل الصوائت الناِتة عن اال ماالـ اكلفتحة املشوبة ابلكرسة

أ ثُّرها ، والفتحة املامةل حنو الضمة اليت تكون قبل أ ل  اليوتفخمي، ومتال بني ال ل  والواو. والصوائت الناِتة عن تواكل ل  املامةل اليت توجد بني ال ل  والياء

وما  40، ص، مطبعة َّنضة مرصال صواـ اللغويةبأ صواـ معينة، مثل أ صواـ اليوتفخمي ال ربعة ) الصاد، الضاد، الطاء والراء( أ و غريها. ينرر  أ نيس  

 بعدها.

 .67، صمعجم عمل ال صواـ. اخلويل  46، صال صواـ اللغوية  أ نيس )4(

 .40، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثا( النجار  5)
 .42،  صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثاالنجار   (6)
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، وأمَّا املعيار األخري (1)هتزَّ الوتران الصوتيَّان بنطقه، وإالَّ ُوصف أبنَّه مهموسالصوت أبنَّه جمهور إذا ا
أو َوْقِفّي،  Plosiveالذي هو حالة جمرى اهلواء أثناء النطق، فَِبه يوصف الصوت أبنَّه شديد أو انفجارّي 

ذا كان احنباسه ، وأمَّا إوذلك إذا كان حيدث مع نطقه انفجار بسبب احنباس تيار النفس احنباًسا حُمْكًما
احنباًسا جزئيًّا أبن حيدث مع نطق الصوت نوٌع من الصفري أو احلفيف، فحينئذ  يوصف الصوت أبنَّه 

Fricativeصوت رخو أو احتكاكّي 
(2). 

ال
َّ
ّ:(3)نظامّالصوتيالاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّعناصرّّ:أو

و اختالفهما على مستوى النظام الصويّت ه -عربّية وانكوال-إنَّ أوَّل ما ُيالحظ يف تقابل اللغتني 
يف عدد عناصر الفونيمات القطعّية اليت يتكوَّن منها نظامامها الصوتّيان؛ إْذ يف الوقت الذي جند أنَّ 

ثالثة قصرية، وهي  منهاالنظام الصويّت للغة العربّية يتكوَّن من مثانية وعشرين صامًتا وستِّ صوائت، 
تحة والضمة، ابلتتيب حسب حركة الّلسان يف الفم أثناء النطق هبا، وثالثة أخرى هي الكسرة والف

فإنَّنا يف  ؛(4)لةالطوي ، والضمةالطويلة ، والفتحةائت القصار، وهي الكسرة الطويلةالصور املمدودة للصو 
 (6)وسبعة صوائت وصوت  حمايد   (5)املقابل جند النِّظام الصويّت للغة انكو يتكوَّن من تسعة عشر صامًتا

إمَّا تُنطقان نطًقا عادايًّ  لصاعدة والنربة اهلابطة، وكلتامهاة انرب وهي: ال، خمتلفة قصرية ُُتدُّ وتـُْنرَب أربع نربات
 أو نطًقا مفاجًئا أي بـَْغتًة، أييت بيان ذلك الحًقا.

ن أربعة عناصر، م فاللغتان ختتلفان يف عناصر النظام الصويّت؛ إذ يتكوَّن نظام لغة انكو الصويتّ 
أوَّهلا: الصوائت األربعة عشرة قصرية وطويلة، واثنيها الصوامت التسعة عشرة، واثلثها: الصوت احملايد، 

، خبالف اللغة العربّية اليت ال يوجد يف (7)ورابعها النَّربات الصوتّية اليت تلحق الصوائت والصوت احملايد
ميكن عرض ابع اللَّذان مها الصوت احملايد والنَّربات الصوتّية. و نظامها الصويتّ العنصر الثالث والعنصر الر 

 -القطعّية لنظام اللغتني الصوتيَّني عرًضا بسيطًا فيما يلي: الفونيمات

                                                 
 وما بعدها. 47، صال صواـ اللغوية( أ نيس  1)
 .58، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثا( النجار  2)
عاـ الصوتيّة وال لوفوانيُقترص ( 3)  .ـيف تقابل النرام الصويّت للغيوتني عىل ال صواـ الوظيفيّة واليوتعلمييّة، دون ال صواـ غري الوظيفيّة من اليوتنوُّ
 .120، صمناجه البحث يف اللغة( حسان  4)

س يوتخدم فقط لليوتوكيد، س  يترة" ال" الراء املكرّ أ ي r/fìlànεn/ ߝߌ ߟߊ ߣߍ߲߬ / ߙ/ ها مثانية عرش صامتا دون اعيوتبار صـو الراء املسمى بـ( من الباحثني من يعدّ 5)

لهي  .5، صأ ثر اللغة العربية يف اللغة املاندنكية عىل مس يوتوى املفرداـ، دراسة تقابلية. ينرر  س يدب  /ߚابلرمز / اويرمز ا 

 .36، ص31ا(، صرم الكتابية وقدراهت، )النُّ à sekoyaˊsuu n sunεbεSߛߋߞߏߦߊ ߣߴߊ   ߛߎ   ߛߓߍߛߎ߲߬   èDianߖߊ߰ߣߍ  ( 6)

 .24/2/2015 املقابةل ؛ اترخي جاينمقابةل مع اباب مامادي  (7)
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والعشرون مكوَّنة من األصوات الّتالية: اهلمزة/ء/، الباء/ب/، التاء/ت/،  الثمانيةفصوامت العربّية 
اء/خ/، الدال/د/، الذال/ذ/، الراء/ر/، الزاي/ز/، السني/س/، الثاء/ث/، اجليم/ج/، احلاء/ح/، اخل

الشني/ش/، الصاد/ /، الضاد/ض/، الطاء/ط/، الظاء/ظ/، العني/ع/، الغني/غ/، الفاء/ف/، 
 القاف/ق/، الكاف/ك/، الالم/ل/، امليم/م/، النون/ن/، اهلاء/ه/، الواو/و/، الياء/ي/.

لها من: الفتحة /، وطوي-ِ /، الكسرة/-ُ /، الضَّمة/-َ لفتحة/وتتكوَّن صوائتها القصرية الثالثة من: ا
 الطويلة/ ــــــَـــــا/، والضَّمة الطويلة/ ــــــُــــو/، والكسرة الطويلة/ــــــِـــي/.

/، i ߌ/، و/e ߋ، و//a ߊأمَّا لغة انكو؛ فتتكوَّن صوائتها القصرية السبعة من األصوات الّتالية: /
/، uu ߎ  /، و/ɛɛ ߍ  /، /ii ߌ  /، و/ee ߋ  ، و//aa ߊ  /. وطويلها: /ɔ ߐ، و//o ߏ/، و/u ߎ/، و/ɛ ߍ/

 ./ɔɔ ߐ  /، و/oo ߏ  و/
هبذا يكون عدد صوائت انكو بنوعيها القصرية والطويلة أربعة عشر صائًتا. وتتكوَّن صوامتها 

 ߜ//، s ߛ، /(1)/(rr ߙߙ/، )/r ߙ/، /d ߘ/، /ʧ ߗ/، /ʤ ߖ/، /t ߕ/، /p ߔ/، /b ߓ/ التسعة عشر من
gb/ ،/ߝ f/ ،/ߞ k/، /ߟ l/ ،/ߡ m/ ،/ߢ ny/ ،/ߣ n/ ،/ߤ h/ ،/ߥ w/ ،/ߦ y/ (2). 

، وهو فونيم تركيّب N'/(2) ߒوأمَّا الصوت احملايد الذي يتميَّز به النظام الصويّت للغة انكو فهو: /
، واترة (3)ًما صرفيًّانيحمايد؛ إْذ ال يعدُّ صامًتا وال صائًتا، وهو أيضا متعدِّد الوظيفة؛ إْذ اترة يُوظَّف فو 

 ، وسيأيت بيانه.(4)أخرى يُوظَّف فونيًما حنوايًّ 
ا: النَّربة نرباتن صاعداتن أو مرتفعتان، مه أ والمهافتتكوَّن من جمموعتني،  ن ربات لغة انكووأمَّا 

من دون  ي، أي ميثَّل الوضع العاد/ߊهكذا: / الصاعدة صعوًدا هادًًئ معتداًل، يُرمز إليها ابلرمز الفارغ
ونيم / فوق الف߫  /. والنربة الصاعدة بغتة، يرمز إليها ابلرمز / a هكذا / الكتابعالمة، ويرمز له يف هذا 

، كذلك نرباتن ولكنَّهما هابطتان أو واجملموعة األخرى. /áهكذا / الكتاب/، ويُرمز له يف ߊ  /هكذا 
الدراسة هبذا  /، ويرمز له يف هذهߊ  // هكذا ߫  /النَّربة اهلابطة بغتًة، يرمز إليها ابلرمز منخفضتان، مها: 

                                                 
ر خاّص 1) ا!! (، ميكن ترمجيوته هكذا  ذهبُت  furrú ߝߙߙߎ   taadá ߕ߯ߊߘߊ   'N ߒلليوتأ كيد، كام يف )  ( هو فونمي مكرَّ  !! بعيًدا جدًّ
 .وما بعدها 5د امليرسة، صالقواع، أ ي  nεananɔɔyl έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ  ( 2)

 ( ليوتأ دية معىن الطرح واال خراج.όdn’boߘߐ  ߒߓߐفُتدرج يف بناء بعض املصادر، كام يف )( 3)
( مبعىن رأ ين، ورأ ييوته؛ حيث جاء لفظ à 𝑦éfanán k n’ é,yn’ àk à´ߝߣߊ ߲߬ ߞߴߊ  ߦߋ   ߒ، ߦߋ   ߒߊ  ߞߊ  فيأ يت مضريا للميوتلكّم، فاعال ومفعوال به، كام يف )( 4)

ل مفعوال به، وأ ىت الثاين فاعال. وسس يوتخدم كذكل لفظ تعّجب بنربة صاعدة بغيوتة هكذا /  ’nߒ  / /، ولفظ حتذير مبّد هذه النربة الصاعدة بغيوتة ń´ ߒ  / ال وَّ

 .3، ص/ߒحرف/عرب، -معجم "اكجنامادي انكوجاين  /. ينرر   n´ńߒ߯ هكذا /
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 ߊ  /ونيم هكذا / بوضع نقطة فوق الف߫  النَّربة اهلابطة هبوطا هادًًئ معتداًل، يرمز إليها ابلرمز //، و àالرمز /
 .å  /(1)/، ويُرمز له هنا هبذا الرمز /

الظواهر الصوتّية اليت تصاحب  أهمَّ  (/ åߊ  / ، /à ߊ  / ، /á ߊ  / ، / aߊ/)فُتعدُّ هذه النَّربات األربعة 
 (kàla ߞߊ ߟߊ)ظ بلف عجميًّامله  فيمثَّل ،الصوائت، وهلا َتثريات ُتييزيّة داللّية معجميًّا وصرفيًّا وحنوايًّ 

سه على السهم اللفظ نف ويدلّ  ،الذي يدّل على القلم ابلنربة الصاعدة صعودا معتدال على املقطع األّول
 بتنكري صرفّياله  وميّثل (. kala ߞߊߟߊ ): ل نفسه هكذاوّ على املقطع األ غتةً كون النربة اهلابطة بتعندما 

 ߞߊߟߊ   ( الدالة على السهم ابلتعريف هكذا: ) kala ߞߊߟߊ لفظ )ال، فتقول يف تنكري الكلمة وتعريفها

 ákalߦߋ   ߎ  ߟ ߡߊ ߲߬ߛߊ) ؛ فيمكن أن ميّثل له هبذه اجلملةحنوايّ وأّما داللتها  .(2)(، أي: سهٌم ابلتنكري 
àlù lánɛ́n ’ná lè k gbɛ̀nmànsa lù yé kɔ̀nɔ̀ߘߐ   ߛߎ ߣߐ   ߕߏ   ߟߊߣߍ߲߬  ߞߵߊ ߟߎ   ߟߋ   ߠߊ   ߜߍ ߲߬ ߞߣߐ  

dɔ́tó sùnɔ́ɔ  من  خريقطع األعلى امل بغتةً ة هابطون، وذلك بنربة وهم لائمامللوك حُيَرس اليت تعن: (، و
 ، وذلكنو ابحلراسة وأنتم لائمامللوك يَقوم  :-اأيض-وتعن هذه اجلملة  (.nɛ̀gbkɔ̀nɔ̀ ߜߍ ߲߬ ߞߣߐ  ة )الكلم
 ߦߋ   ߟߎ   ߡߊ ߲߬ߛߊ( هكذا: )gbɛ́nkɔ̀nɔ̀ߜߍ߲߬ ߞߣߐ  ) نفسهخري األ املقطععلى  صاعدة صعودا عادايّ بنربة 
 ná lè k`álú lánɛ́n`  gbɛ́nmànsá` lù yé kɔ̀nɔ̀ߘߐ   ߛߎ ߣߐ   ߕߏ   ߟߊߣߍ߲߬  ߞߵߊߟߎ   ߟߋ   ߠߊ   ߜߍ߲߬ ߞߣߐ  

tó sùnɔ́ɔ` dɔ́.) 
( أي عالمات الصوت، kanmasereߞߊ߲߬ߡߊߛߙߋ دعى هذه املالمح الصوتّية يف انكو ابسم )وتُ 

ح ذلك جُمَمال.5دول رقم )اجلوهي مبعىن: النربة والنَّغمة. و   ( التايل يوضِّ
ح اختالف اللغتني يف عناصر النظام الصويتّ:5دول رقم )اجل  ( يوّضِ

 اللغة
 عناصر النظام الصوتّ 

 الصوامت
 الصوائت

 لصوت احملايدا
 النربات الصوتّية

 النازلة )بغتة أو بدون( الصاعدة )بغتة أو بدون( الطويلة القصرية
 2 2 1 7 7 19 لغة انكو
 يوجد مماثل له يوجد مماثل له ال يوجد مماثل له 3 3 28 ةاللغة العربيّ 

 

                                                 
/ للنربة الهابطة بغيوتة. من وضع الباحث وضعت ليوتقريب الصورة  à / للنربة الهابطة املعيوتدةل. و/åبغيوتة، و// للنربة الصاعدة á هذه الرموز الصوتية الالتينية / (1)

 اذلهنية للقارئ.

 .123وظيفة تعيني املسمى وعدمه )اليوتعري  واليوتنكري( يف الفصل الثاين، ص -3-1راجع ذكل يف العنوان الفرعي  ( 2)
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ةّ:ثانيا
 
ّ:(1)االخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّالصوامتّالقطعي

يان جوانب االختالف والتشابه بني اللغتني يف صوامتهما القطعّية حسب املعايري السالفة ميكن ب
 -الذكر وهي كما يلي:

 معيار المخرج أو موضع النطق: -1

بني اللغتني هنا يف جانبني، جانب عدد املخارج وجانب أصوات املخارج، أمَّا  االختالفيتمثَّل 
تج من الدراسات َوْفق ما نَ -يف أنَّ عدد املخارج العربّية يتاوح اختالفهما يف عدد املخارج فيظهر ذلك 

، بينما يف لغة انكو ال يتجاوز عدد املخارج (2)بني عشرة خمارج وأحد عشر خمرجا -الصوتّية احلديثة
 .)3(مثانية حسب ما تشري إليه الدراسات الصوتّية حول خمارجها

ا تكون حينئذ  أكثر من خمارج لغة انكو، ويعولو اعُتمَد العدُد األخري ملخارج العربّية،  ن هذا فإَّنَّ
 أنَّ لغة انكو تنقص عن اللغة العربّية بثالثة خمارج.

وبعد فحص الفونيمات القطعّية للغتني ومالحظتها تبنيَّ يل أنَّ املخارج العربّية اإلحدى عشرة 
خارج الثمانية أكثر فونيمات تلك املحتتوي خمارج لغة انكو الثمانية وزايدة، مما جعلن أفتض أن تكون 

ص أصواات مشتكة بني اللغتني ومن مَثَّ نقطة تشابه وتقارب بينهما، وأن تكون املخارج الثالثة اليت هبا تنق
لغة انكو عن اللغة العربّية خمارج خاصَّة ابللغة العربّية ومظنَّة صعوبة أمام الدارس من الناطقني بلغة 

ة اليت تتشارك فيها اللغتان هي: الشفتان، والشفة السفلى مع أطراف األسنان انكو، فاملخارج الثماني
العليا، وذلق الّلسان مع األسنان والّلثة أو أصول الثنااي العليا، وذلق الّلسان مع الّلثة، ومقدَّم الّلسان 

ر الّلسان ؤخَّ مع الّلثة واحلنك األعلى أو احلنك الصلب، ووسط الّلسان مع احلنك األعلى أو الغار، وم
 أو أقصاه مع احلنك اللني أو الطبق، وأخريًا احلنجرة.

ن وأمَّا املخارج اخلاصَّة ابللغة العربّية، فتمثَّلت يف تلك املخارج الثالثة اليت تنقص هبا لغة انكو ع
سان (، وأقصى اللّ Inter-dentalاللغة العربّية يف عدد املخارج، وهي: ذلق الّلسان مع ما بني األسنان )

 .(2)الّلسان مع احللق (4)مع الّلهاة أو القصبة أو احلنك الّلني، وَجْذر

                                                 
 هام.ية اليت لها دور يف تغيري معاين اللكامـ، وتقابلها ال لوفوانـ أ و اليوتنوعاـ الصوتية، اكلنون املدمغة واخملفاة وغري ( أ قصد هبا الصوامت ال ساس ية أ و الوظيف 1)
 وما بعدها. 42، صال صواـ واللهجاـ قدميا وحديثا( النجار  2)
 .91، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويتكوين   )3(

لسان هو اجلزء ال خري من اللسان والواقع بعد مؤخر اللسان، وليس لهذا اجلذر أ ي دور مبارش يف النطق، وهو هبذا خييوتل  عن ذلق اللسان جذر ال  )4(

 .55، صمعجم عمل ال صواـومقدمه ووسطه ومؤخره. اخلويل  
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ني يف ، فيظهر ذلك يف أنَّه على الرَّغم من اتِّفاق اللغتأصوات املخارجأمَّا اختالف اللغتني يف 
ما ختتلفان يف بعض أصواهتا، فمخرج الشفتني الذي تنطق أ واتُه صاملخارج الثمانية اليت سبق ذكرها؛ فإَّنَّ

بتقريب املسافة بْب الشفتني بضمِّهما، أو إقفاهلما يف طريق اهلواء الصادر عن الرئتني، هو خمرج مشتك 
/، b/ ،/mبني اللغتني؛ إْذ منه مخسة أصوات تنسب إليهما أو ينسب بعضها إىل إحدامها، وهي: /

/w/ ،/p/ ،/gb اصَّان بلغة اللغتني واألخريان خ/. فاألصوات الثالثة األوىل منها من اليمني مشتكة بني
/ ألوفولًا للباء العريب؛ لكونه نظريه املهموس يف بعض اللهجات pانكو. وِمن الباحثني َمن يعدُّون الصوت/

 .(1)العربّية
. هو حرف الباء يف plosive، شديد أو انفجارّي voiced/: صوت شفتاين، جمهور bفالصوت/

. والصوت (3)أي: العمل أو الشغل (2)(araábߓߊ߯ߙߊ /. حنو: )ߓانكو ابلرمز /اللغة العربّية، ويرمز إليه يف لغة 
/m ط، أي: ليس انفجارايًّ وال احتكاكيًّا. هو حرف امليم يف اللغة /: صوت شفتاينّ أنفّي، جمهور، متوسِّ

/: wصوت/. وال(5)مبعىن: الربّ  (4)(riàamߡߊ߰ߙߌ/. كما يف: )ߡالعربّية، ويف لغة اْنكو يرمز إليه ابلرمز /
صوت شفتايّن، جمهور، نصف ِعلِّي، أي: نصف حركة، ينطق بضمِّ الشفتني ضمًّا دون اإلقفال مع 

األواتر  إىل األمام، ورفع مؤخَّر الّلسان وسدِّ اجملرى األنفّي، مع وجود ذبذبة يف -تقدُّمهما- نتوئهما
 الصوتّية أثناء النطق.

ض وّي؛ ملكانة الشفتني يف نطقه، وإن كان بعولقد ُوصف هذا الصوت قدميًا أبنَّه: صوت شف
احملدثني يصفونه ابحلنكّي؛ القتاب أقصى الّلسان عند نطقه إىل أقصى احلنك. وأمَّا األصوات اخلاصَّة 

، (6)/. األوَّل صوت شفتايّن قصي مركَّب أو مزدوجp/ والصوت /gbبلغة انكو فصواتن مها: الصوت /
ظة، فراج أقصى احلنك، فينحبس تيار النفس خلف موضَعْي النطق حلجمهور، ينطق إبغالق الشفتني وان

مُثَّ ينطلق تيار النفس من املوضَعنْي فجأًة، فيخرج الصوت بشيء من االنفجار. وأمَّا الصوت اآلخر، 

                                                 
قد يأ يت صـو الباء همموسا يف قائال  "...   91لبحث يف اللغة ص. وأ شار ادلكيوتور متام حسان ا ىل ذكل يف كيوتابه مناجه ا48، صال صواـ اللغوية( أ نيس  1)

ذا تاله صـو همموس، ويف أ خر  ذا س بقه صـو همموس، أ و صـو عةل طويل، مثال ذكل  أ بْشع، كَسْب، كيوتاْب".وسط الالكم ا   الالكم، ا 
 .11املس يوتخدمة يف هذه ادلراسة، ص رموز الراجع ذكل يف ( 2)
 /.ߓ/عرب، حرف -انكومعجم "اكجنامادي ( جاين  3)
م رشح هذه الرموز الصوتية )النرباـ ااُلْنُكوية(.4)  ( تقدَّ
 ./ߡ/عرب،  حرف -معجم "اكجنامادي انكو( جاين  5)
 .104، صمناجه البحث يف اللغة( أ ي  صـو جيمع بني صفيت الانفجارية والاحتاككية معا. ويقال  مزيج، مزدوج. ينرر  حسان  6)
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. يرمز إىل األّول يف انكو (1)/ اجملهورbفهو صوت شفتايّن، انفجارّي، مهموس، وهو نظري الصوت /
(، أي املؤُتر أو الشراكة يف شيء  gbàra ߜߊ ߙߊ/. مثال األّول: )ߔىل الصوت الثاين ابلرمز //، وإߜابلرمز /

 .(2) (، أي اخلُْنثىpàlon ߔߊ ߟߏ߲߬ ما أو على شيء ما. ومثال الثاين: )
طن الذي تُنطق أصواته ابتِّصال أطراف األسنان العليا ببا األسنانتني مع خمرج الشفوأمَّا يف 

لغتني، ييق اجملرى الفموّي لتيار النفس. فوجدُت أنَّ منه صواًت واحًدا مشتًكا بني الالشفة السفلى؛ بتض
. وهو حرف الفاء (3)، مهموس، مرّققfricativeوهو صوت شفوّي أسنايّن، احتكاكّي  /،fالصوت / هو

تمكِّن يف (، أي الدكتور، املfodeߝߏߘߋ/. كما يف كلمة )ߝيف العربّية. ويرمز إليه يف لغة انكو ابلرمز /
 .(4)ختصُّصه

ق ، أي: أصول الثنااي العليا، الذي هو خمرج ألصوات تنطذلق الّلسان مع األسنان واللثةوأمَّا يف 
لّلسان ابللثة، اإبلصاق ذلق الّلسان، أي: طرفه، إمَّا ابلثنااي العليا أو األسنان السفلى مع اّتصال مقدَّم 

 -فمنه سبعة أصوات:
مهموس، مرّقق. ينطق إبلصاق ذلق -انفجاريّ -ايّن لثوّي، شديدصوت أسن /:tالصوت / -1

ُمه ابللثة، وبتخفيض مؤّخر الّلسان وإقفال -األسنان العليا-الّلسان بداخل الثنااي العليا اجملرى  ومقدَّ
 األنفّي مع انفتاح األواتر الصوتّية لتمنع اهتزازها.

مفخَّم. يُنطق إبلصاق ذلق وهو صوت أسنايّن لثوّي، شديد، مهموس،  /،țالصوت / -2
اه  الّلسان ابألسنان العليا من داخلها، ومقدَّم الّلسان ابللثة، ويرتفع مؤخَّر الّلسان يف الوقت نفسه يف اجتِّ

الطبق، ذلك ما يسّمى ابإلطباق، ويتأخَّر قلياًل إىل اجلدار اخللفّي للحلق، وهو التحليق، ويرتفع الطبق 
 .t/(5)هذا الصوت هو املقابل املفخَّم واملطَبق للصوت /لَِيُسدَّ اجملرى األنفّي. و 

                                                 
املدخل ا ىل . عبد اليوتواب  92، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويت.  كوين  57وحديثا، صـ واللهجاـ قدميا ال صواالنجار   (1)

 وما بعدها. 42، صعمل اللغة ومناجه البحث اللغوي

 ازةل بغيوتًة./ النربة الن ˋوأ قصد هبذا الرمز / /.ߔوحرف// ߜعرب، حرف /-معجم "اكجنامادي انكو( جاين  2)
النجار   .43، صاملدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغوي. عبد اليوتواب  48، صال صواـ اللغوية. أ نيس  97، صمناجه البحث يف اللغةحسان   )3(

 .56وحديثا، صال صواـ واللهجاـ قدميا 

 /.ߝ/عرب، حرف -معجم "اكجنامادي انكو( جاين  4)
 .56-55، ص صدميا وحديثاال صواـ واللهجاـ قالنجار   )5(
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وهو صوت أسنايّن لثوّي، شديد جمهور، مفخَّم. وهو كما ينطق به قـُرَّاء  /،ᶁالصوت / -3
القرآن يف وقتنا احلاضر، ينطق إبلصاق ذلق الّلسان ابألسنان العليا، واتِّصال مقدَّمه ابللثة، مثَّ إلصاق 

 . (1)تّيةللحلق ليسدَّ اجملرى األنفّي، ويتمُّ كلُّ ذلك مع وجود ذبذبة يف األواتر الصو  الطبق ابجلدار اخللفيّ 
وهو صوت أسنايّن لثوّي، شديد جمهور، مرقَّق، يُنطق كما ينطق الصوت  /،dالصوت / -4
 .ᶁ/(1)/ مرقَّق، فهو املقابل املرقَّق للصوت /d/ غري أنَّ الصوت /ᶁالسابق /
ت أسنايّن لثوّي، احتكاكّي، أي رخو، مهموس، مفخَّم. يتمُّ نطقه وهو صو  /،ṣالصوت / -5

بوضع ذلق الّلسان ملتصًقا ابألسنان السفلى، ووضع مقدَّمه ملتصًقا ابللثة، ورفع مؤخَّر الّلسان جُتاه 
اه اجلدار اخللفّي للحلق حَّت ينتج عن احلركتني كلتيهما األثر الصويّت املسمَّ   ىالطبق، وبرجوعه يف اجتِّ

 .(1)ابلتفخيم، مع فتح األواتر الصوتّية ملنع اجلهر
وهو صوت أسنايّن لثوّي، احتكاكّي، مهموس، مرقَّق. ينطق إبلصاق ذلق  /،sالصوت / -6

الّلسان ابألسنان السفلى، وإبلصاق مقدَّم الّلسان ابللثة مع إلصاق الطبق ابجلدار اخللفّي للحلق ليسّد 
صوت ، مع خفض مؤخَّر الّلسان ملنع الذبذبة يف األواتر الصوتّية. ويعدُّ الاجملرى األنفّي أمام تيار النفس

/ṣ/ مقابله املفخَّم، والصوت /z/ التايل مقابله اجملهور، وتسّمى هذه احلروف الثالثة /s/ ،/ṣ/ ،/z /
 .(1)حبروف الصفري الثالثة

لتصًقا لّلسان موهو صوت أسناين لثوي، احتكاكي، جمهور، ينطق بوضع ذلق ا /،zالصوت/ -7
رى ابألسنان السفلى، ومقدَّمه ملتصًقا ابللثة، مع رفع الطََّبق لِيَـْلَتِصَق ابجلدار اخللفي للحلق ليسدَّ اجمل

 .s/(2)/ والصوت/ṣاألنفّي مع إحداث ذبذبة  يف األواتر الصوتّية. وهو املقابل اجملهور للصوت /
ني لغة انكو. العربّية، والبقّية مشتكة بينها وب ومن بني هذه األصوات السبعة أربعة خاصَّة ابللغة

/، وهي على التتيب: z/، والصوت/ṣ/، والصوت/ᶁ/، والصوت/țفاخلاصَّة ابللغة العربّية هي الصوت/
/، وهي: s/، والصوت/d/، والصوت/tالطاء والضاد، والصاد والزاي. وأمَّا املشتكة بينهما فهي الصوت/

/، كما ߛ/، و/ߘ/، و/ߕغة العربّية، ويف لغة انكو يرمز إليها ابلرموز الّتالية: /التاء والدال والسني يف الل

                                                 
 .56-55، ص صال صواـ واللهجاـ قدميا وحديثاالنجار   )1(

، ص ال صواـ اللغوية . أ نيس 46، صاملدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغوي. عبد اليوتواب  100-92، ص صمناجه البحث يف اللغةحسان   )2(

 .56-55، ص صال صواـ واللهجاـ قدميا وحديثا. النجار  78-51ص
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ߓߊߟߋ߲߬ (، أي الزمن والوقت. و)tùma ߕߎ ߡߊيف الكلمات اآلتية: )  ߛߊ ߙߊ(، أي احلُمَّى. و)denbalen ߘߋ߲߬

sàra(1)( ، مبعىن اأُلجرة/اأَلجر. 

ِفيه تشتك ان أبصول األسنان العليا، فَ حيث يتَّصل طرف الّلس ؛خمرج ذلق الّلسان مع اللثةوأمَّا 
 اللغتان يف ثالثة أصوات هي: 

ط )أي ليس انفجارايًّ وال احتكاكيًّا(، جانبّ  /:lالصوت / -1 جمهور،  (2)صوت لثوي، متوسِّ
 يُنطُق برفع ذلق الّلسان حَّت يتَّصل ابللثة، ورفع الطبق أو احلنك اللني حَّت يتَّصل ابجلدار اخللفيّ 

 َيُسدَّ اجملرى األنفّي مع إحداث ذبذبة يف األواتر الصوتّية. للحلق، لِ 
صوت لثوّي أنفّي جمهور مرقَّق. يُنَطق جبعل ذلق الّلسان ملتصًقا ابللثة مع  /:nالصوت / -2

 خفض الطبق لفتح اجملرى األنفي وإحداث ذبذبة يف األواتر الصوتّية.
ط، تكرارّي، جمهور /:rالصوت / -3 طريق  . يُنطق جبعل الّلسان مستخًيا يفصوت لثوي، متوسِّ

تيار النفس اخلارج من الرئتني، فريفرف الّلسان، ويضرب طرفه يف اللثة ضرابت مكرَّرة، وهذا معىن 
. وتسمَّى تلك األصوات الثالثة يف اللغة العربّية ابلالم، والنون، والراء، وأمَّا يف لغة (3)الّتكرار يف صفته

األمثلة الّتالية:  / كما يفߙ/، والرمز /ߣ/، والرمز /ߟوز التّالية على التتيب: الرمز /انكو فريمز إليها ابلرم
 .(5)، مبعىن: األجرة(4) (sàra ߛߊ ߙߊ( ، أي: الدين. و)namun ߣߊߡߎ߲߬ (، أي: اإلخراج. و)labɔly ߓߐߟߌߟߊ)

ه ابتِّصال أصواتواحلنك الصلب أو مقدَّم الغار، الذي تُنطق  خمرج مقد م الّلسان مع اللثةوأمَّا 
أو لثويّة غاريّة، فمنها صواتن  Alveopalatalمقدَّم الّلسان أو تقاربه ابلغار، وتسمَّى أصواتُه لثويّة حنكّية 

مشتك بني اللغتني، وهو صوت لثوّي غارّي أو  أو هلما/، ʧ/ والصوت /ʤصامتان مها: الصوت /
اه الغ حنكّي، مركَّب، أي: انفجارّي احتكاكّي، مرّقق، ينطق ار حَّت أبن يرتفع مقدَّم الّلسان يف اجتِّ

يتَّصل به حابًسا خلفه تيار النفس مثَّ ينفصل عنه تدرجييًّا على عكس ما حيدث مع األصوات الشديدة 
اليت ينفصل مقدَّم الّلسان عن الغار فيها فجأًة معطًيا بذلك فرصة احتكاك اهلواء الصادر من الرئتني 

                                                 
 /.ߛ/، وحرف/ߘ/، وحرف/ߕ، حرف/عرب-معجم "اكجنامادي انكوجاين   )1(

للسان يحيلوةل اأ ي  أ ن أ حد جانيب اللسان أ و لكهيام يدع الفرصة ليوتيار النفس الرئوي لمير بينه وبني ال رضاس يف الوقت اذلي مييوتنع فيه مروره عىل وسط  (2)

 .107، ص90، صمعجم عمل ال صواـ. اخلويل  105، صمناجه البحث يف اللغة طرف اللسان امليوتصل ابللثة دون ذكل. ينرر  حسان 

املدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث . عبد اليوتواب  58-55، صال صواـ اللغوية. أ نيس  106-104، ص ص85، صمناجه البحث يف اللغةحسان   )3(

 .57، ص55، صل صواـ واللهجاـ قدميا وحديثا. النجار  اوما بعدها 47، صاللغوي

م رشح هذه الرموز الصوتية )النرباـ ااُلْنُكوية(.  (4)  تقدَّ
 /.ߙ/، وحرف/ߣ/، وحرف/ߟعرب، حرف/-معجم "اكجنامادي انكوجاين   )5(
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(، iʤ ߖߌ/. كما يف: )ߖهو اجليم يف اللغة العربّية ويرمز إليه يف لغة انكو ابلرمز/ابلعضوين املنفصلني، و 
فهو صوت لثوّي غارّي أو حنكّي، مركَّب، مهموس، يُنطق  ؛اآلخر/ ʧ/الصوت . وأمَّا (1)أي: املاء

ّية ملنع تابنطباق مقدَّم الّلسان ابلغار، كما يُنطق الصوت السابق مع فارق واحد هو انفتاح األواتر الصو 
وهو خا ي بلغة انكو اليت يرمز  (2)تذبذهبا، فيعطي الصوَت صفَة اهلمس خبالف نظريه األوَّل اجملهور

 .(3)(، أي: الوظيفةʧedaߗߋߘߊ/، كما يف كلمة: )ߗإليه فيها ابلرمز /
 أو الغار فمنه صواتن، ينطقان ابلتقاء مقدَّم Palate خمرج مقد م الّلسان مع وسط احلنكوأمَّا 

فاألوَّل صوت  /.ny/ والصوت /yالصوت /الّلسان مع احلنك الصلب، أي: الغار، أو تقارهبما، ومها: 
غارّي، ونصف ِعلِّّي، أي: حركة، جمهور، وهو صوت مشتك بني اللغتني. وهو الياء يف اللغة العربّية،  

 .(4)، أي: الرؤيّة أو اإلبصار(yeli ߦߋߟߌ/ كما يف )ߦكما يف كلمة رؤيّة. ويرمز إليه يف لغة انكو ابلرمز /
فهو صوت غارّي، أنفّي، جمهور، ينطق ابلتصاق مقدَّم الّلسان ابلغار  ؛اآلخر/.nyالصوت /وأمَّا 

أي: احلنك الصلب، واخنفاض الطبق ليسدَّ اجملرى الفموّي، فيتسرَّب تيار النفس عرب اجملرى األنفّي، مع 
ما / كߢت خا ي بلغة انكو يرمز إليه فيها هبذا الرمز /. وهو صو (5)وجود تذبذب يف األواتر الصوتّية

 .(6)(، أي: األماميُّ nyɛta ߢߍߕߊيف قولك: )

)أي القصبة أو الطبق( الذي تصدر أصواته يف  خمرج أقصى الّلسان مع أقصى احلنكوأمَّا 
هي:  ،موضع التقاء أو تقارب مؤخَّرة الّلسان مع أقصى احلنك أي احلنك اللني، فمنه ثالثة أصوات

/k/ ،/ɣ/ ،/x./  تِّصاال  واتِّصاهلما ا -أي أقصى الّلسان مع أقصى احلنك-فبالتقاء هذين العضوين
الذي يوصف أبنَّه صوت طبقّي، شديد، أي: انفجارّي، ومهموس، / kالصوت /كاماًل ينشأ هذا 

اه الطبق، وإلصاقه به، وإلصاق الطبق اب دار اخللّفي للحلق جلمرقَّق، ينطق برفع مؤخَّر الّلسان يف اجتِّ
 ليسدَّ اجملرى األنفّي مع فتح األواتر الصوتّية ملنع تذبذهبا. وهو صوت مشتك بني اللغتني، فيدعى يف

                                                 
 /.ߖحرف / عرب، -معجم "اكجنامادي انكوجاين   )1(

ملدخل . عبد اليوتواب  ا70، صال صواـ اللغوية يس  ، أ ن 62، صمعجم عمل ال صواـ، اخلويل  103، ص13-8، ص صمناجه البحث يف اللغةحسان   )2(

اليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل . كوين  55، صل صواـ واللهجاـ قدميا وحديثا. النجار  ا53-50، ص صا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغوي

 .69، صاملس يوتوى الصويت

 /.ߗ"، حرف/عرب-معجم "اكجنامادي انكوجاين   )3(

 /.ߦ"، حرف /عرب-معجم "اكجنامادي انكواين  ج )4(

ملدخل ا ىل . عبد اليوتواب  ا55، صل صواـ واللهجاـ قدميا وحديثا. النجار  ا44، صال صواـ اللغوية. أ نيس  108، صمناجه البحث يف اللغةحسان   )5(

 .70، ص92، صنكية عىل املس يوتوى الصويتاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاند . كوين 55، ص53ص، عمل اللغة ومناجه البحث اللغوي

 /.ߢ"، حرف /عرب-معجم "اكجنامادي انكوجاين   )6(
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(، kuma ߎߡߊߞ/ كما يف )ߞالعربّية حبرف الكاف، كما يف كلمة كالم. ويف لغة انكو يرمز إليه ابلرمز /
 .(1)أي: الكالم

فاألوَّل صوت طبقّي،  /.x/، والصوت /ɣالصوت /ن: وبتقارب العضوين ينشأ هذان الصوات
احتكاكّي، جمهور، مرقَّق، وشبه مفخَّم، يتمُّ النطق به برفع مؤّخر الّلسان حَّت يتَّصل ابلطبق مع مساح 
 احتكاكه ابلعضوين يف نقطة تالقيهما، ويف الوقت نفسه يرتفع الطبق ليسدَّ اجملرى األنفّي، مع تذبذب

، فهو النظري املهموس للصوت األوَّل، / الثاينxالصوت /كسابه صفة اجلهريّة. وأمَّا األواتر الصوتّية إل 
وهذا يعن أنَّه صوت طبقّي، احتكاكّي، مهموس، مرقَّق، ينطق كما ينطق الصوت األوَّل غري أنَّه ال 

  ف الغني، كما يف. وكالمها خاصَّان ابللغة العربّية، ومها حرف اخلاء وحر (2)هتتزُّ معه األواتر الصوتّية
 كلميت َخرْي وَغرْي. فال مقابل هلما يف لغة انكو.

الذي تنطق أصواته إبقفال أو تضييق  يف   larynxأي فتحة املزمار gulletخمرج احل نجرة وأمَّا 
يوصف  /.h/، والصوت /?الصوت /الوترين الصوتيني اللَّذين يف قاعدة احلنجرة، فمنه صواتن مها: 

 -، يكون نطقه إبقفال فتحة املزمار(3)نَّه صوت َحْنجرّي، انفجارّي، مهموس، مرقَّقالصوت األوَّل أب
 إقفااًل اتمًّا، فينحبس تيار النفس خلفها، مثَّ إطالقُه بفتحها فجأًة، فينشأ هذا الصوت -أي: احلَنجرة

ت اآلخر الذي . ويُنطق الصو glottal stopومعه نوع من االنفجار، وُيسمَّى هذا الصوت: وقفة حنجريّة 
/ فيكون ابحتكاك التيار اهلوائي مبنطقة األواتر الصوتّية دون أن حيدث معه اهتزاز hيرمز إليه هبذا الرمز /

 لألواتر، ويرتفع الطبق لسدِّ اجملرى األنفّي، فهو َحْنجرّي، احتكاكّي، مهموس، مرقَّق.
بذبة. وأوَّل الصوَتني فيه بعض الذ وقد عدَّه بعض الباحثني صواًت جمهورًا ملا يصحبه من أثر صويتّ 

،  كما (4)املذكوَرين أعاله صامت خا ي ابللغة العربّية ال نظري له يف صوامت انكو، وهو حرف اهلمزة
يف كلمة األحد اليت اقتضت لغة انكو منها لفظ )هَلَِد( حبذف مهزيَت الوصل والقطع. وأمَّا الصوت الثاين 

                                                 
 /.ߞ"،  حرف/عرب-معجم "اكجنامادي انكوجاين   )1(

، يدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغو . عبد اليوتواب  امل75-71ص ص ،ال صواـ اللغوية. أ نيس  102-95، ص صمناجه البحث يف اللغةحسان   )2(

اليوتقابل بني اللغوي بني العربية كوين    .109، صمعجم عمل ال صواـ. اخلويل  57-55، ص صل صواـ واللهجاـ قدميا وحديثا. النجار  ا54-53ص

 .70، صواملاندنكية عىل املس يوتوى الصويت

ـ حمايًدا، ال هو ابجملهور وال ابملهموس، لطبيعة نطقه ابنطبا (3) ام يف النطق ابملهموس، ق الوترين الصوتيني عىل حنو خيال  انفراهجمن الباحثني من يعد هذا الصو

 .17، صاليوتحليل الصويت للنصقهبا  ينرر  وخيال  توتُّرهام يف حاةل النطق ابجملهور. 

دخل اب  امل. عبد اليوتو 57، ص55، صال صواـ واللهجاـ. النجار  76، صال صواـ اللغوية. أ نيس  103، ص97، صمناجه البحث يف اللغةحسان   )4(

معجم عمل . اخلويل  94، صاللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويت اليوتقابل. كوين  58، ص56، صا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغوي

 .61، صال صواـ
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/hيه ْذ هو حرف اهلاء يف اللغة العربّية كما يف عبارة )اهدلا(. ويرمز إل/ فصوت مشتك بني اللغتني؛ إ
 .(1)(، مبعىن الطمعhawudjɛߤߊߥߎߖߍ/. كما يف كلمة )ߤيف لغة انكو هبذا الرمز /

/، إالَّ أنَّ هناك صائت يقوم بوظيفته الكتابّية يرمز ?ورغم ُخُلوِّ صوامت لغة انكو من الصوت /
( أي فتح الفم، مبعىن الصائت الذي ينطق بفتح الفم. dalakaߘߊߟߞߊسّمى بـ)/ املa ߊإليه هبذا الرمز /

/ بوظيفة اهلمزة العربّية. aولغة انكو يف ذلك مثل اللغة الفرنسّية واللغة اإلجنليزيّة اليت فيها يقوم الصائت/
 (.ahadun ߊߤߊߘߎ߲߬ يف انكو هكذا: )  (ahad?التعويض عن اهلمزة يف كتابة كلمة أحد ) -مثاًل  -فيمكن

الذي تتكوَّن أصواته بوضع ذلق  inter-dentalخمرج ذلق الّلسان مع ما بني األسنان وأمَّا 
بني األسنان العليا؛ فهو خمرج خاّ  ابللغة العربّية؛ إْذ ال مقابل ألصواته يف لغة انكو، -طرفه-الّلسان

 وهي األصوات الثالثة التّالية:
/، وهي صوت أسنايّن أو بني أسنايّن، احتكاكّي، θز/اليت يرمز إليها دوليا ابلرم الثاء -1

مهموس، مرقَّق، ينطق بوضع طرف الّلسان بني أطراف الثنااي، حبيث يضيق منفذ تيار النفس، ويصبح 
لك  الّلسان يف معظمه مستواًي، ويرتفع الطبق ليسدَّ اجملرى األنفّي ملتصًقا ابجلدار اخللفّي للحلق، ويتمُّ ذ

 ذب األواتر الصوتّية.كلُّه مع عدم تذب
ا صوت θ/، وهي نظرية الثاء /ðاليت يرمز إليها دوليا ابلرمز / ذاُال -2 / اجملهورة، يعن ذلك أَّنَّ

أسنايّن أو بني أسنايّن، احتكاكّي، جمهور، مرقَّق. وينطق صوت الذال مثل نطق نظريه التاء، سوى أنَّه 
 نطقه، ذلك ما جيعله صواًت جمهورًا. يفارقه يف أنَّ الوترين الصوتيني يهتزَّان أثناء

/ املفخَّمة، فهو صوت أسنايّن أو ð/، وهي نظري الذال /ð̦اليت يرمز إليها هبذا الرمز/ الظاء -3
بني أسنايّن، احتكاكّي، جمهور، مفخَّم، ينطق كما ينطق ولكنه خيتلف عنه يف أنَّ أقصى الّلسان يرتفع 

 .(2)ت املطَبقحنو الطبق معه، ذلك ما يعطيه صفة الصو 
( الذي تنتج أصواته من التقاء خمرج أقصى الّلسان مع الّلهاةوكذلك يعدُّ   )أي احلنك اللنيِّ

ال مقابل هلا يف / զرمز/ابلاليت يرمز إليها  القافأقصى الّلسان ابلّلهاة خمرًجا خاصًّا ابللغة العربّية؛ ألنَّ 
صق ، ينطق برفع مؤخَّر الطبق، حَّّت يلتفونيمات لغة انكو، وهي صوت هلوّي، انفجارّي، مهموس

ابجلدار اخللفّي للحلق، لسدِّ اجملرى األنفّي، ورفع أقصى الّلسان حَّت يتَّصل ابلّلهاة واجلدار اخللفّي 
                                                 

 /.ߤ، حرف /عرب-معجم "اكجنامادي انكو  جاين )1(

اليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية . كوين  84، صمناجه البحث يف اللغة. حسان  44، صغوياملدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللعبد اليوتواب   )2(

 وما بعدها. -55، صال صواـ واللهجاـ. النجار  69، صعىل املس يوتوى الصويت
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للحلق، مع عدم حدوث ذبذبة يف األواتر الصوتّية، فينحبس تيار النفس مث ينفجر بعد انفصاله من 
 سان مع الّلهاة(. ذلك ما جيعله قريبا من الكاف، إالَّ أنَّه أعمق منهالعضوين املتَّصلني )أي أقصى اللّ 

 .(1)قلياًل يف املخرج

ق خمرجا خاصًّا ابللغة العربّية، ومنه صواتن يُنطقان عن طري جذر الّلسان مع احللقويعدُّ كذلك 
 / للحاءɦ/ للعني و/؟/تضييق اجملرى احللقّي ابنكماشه، ومها: العني واحلاء، ويرمز إليهما هبذين الرمزين 

ق احللق أبنَّه صوت حلقّي، احتكاكّي، جمهور، مرقَّق. ينطق بتضيي األو ُيف األجبديّة الدولّية. يوصف 
عند لسان املزمار، ونتوء لسان املزمار إىل اخللف حَّت يتَّصل أو يكاد يتَّصل ابجلدار اخللفّي للحلق، 

 تيار هواء النفس نفّي، ويتذبذب الوتران الصوتّيان، وحيتكُّ ويف الوقت نفسه يرتفع الطبق لسدِّ اجملرى األ
 .(2)عند نقطة تقارهبما -أي جذر الّلسان مع جدار احللق-ابلعضَوين

ا صوت حلقّي، احتكاكّي، مهموس، احلاءوأمَّا  ، فهو املقابل املهموس للعني، وهذا يعن أَّنَّ
حًة ليس هبا ا يف أنَّ األواتر الصوتّية تكون منفتمرقَّق، ينطق مثَل نطِق العني، غرَي أنَّه يفتق عنه

 .(2)تذبذب
ميكن تلخيص جوانب االختالف وجوانب التشابه بني اللغتني يف األصوات الصامتة حسب 

 ( التايل:6دول رقم )اجلمعيار املخرج أو موضع النطق يف 
ح جوانب االختالف والتشابه بني اللغتني يف الصوامت 6دول رقم )اجل  القطعيّة:( يوّضِ

 جوانب تشابه عدد أصواته املخرج ت
 جوانب اختالف

 خاصة ابنكو خاصة ابلعربّية
 ال مماثل له /خ/، /غ/ /ك/ 3 أقصى الّلسان مع الطبق  .1
 ال مماثل له /ق/ ال مماثل له 1 أقصى الّلسان مع اللهاة  .2
 ال مماثل له /خ/، /ع/ ال مماثل له 2 جذر الّلسان مع احللق  .3
 ال مماثل له /ء/ /ه/ 2 نجرة أو فتحة املزماراحلَ   .4
 ال مماثل له /ط/، / /، /ض/ /ت/، /د/، /ز/، /س/ 7 ذلق الّلسان مع األسنان واللثة  .5
 ال اختالف ال اختالف /ر/، /ل/، /ن/ 3 ذلق الّلسان مع اللثة  .6
 ال مماثل له /ث/، /ذ/، /ظ/ء ال مماثل له 3 ذلق الّلسان مع ما بني األسنان  .7

                                                 
وما  54، ص صناجه البحث اللغوياملدخل ا ىل عمل اللغة وم . عبد اليوتواب  96، صمناجه البحث يف اللغة. حسان  72، صال صواـ اللغوية أ نيس   )1(

 .56، صال صواـ واللهجاـ. النجار  بعدها

 ،املدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغويعبد اليوتواب   وما بعدها. 75، صال صواـ اللغوية. أ نيس  102، ص97، صمناجه البحث يف اللغةحسان   )2(

 .55، ص56، صال صواـ واللهجاـ. النجار  55ص
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 جوانب تشابه عدد أصواته املخرج ت
 جوانب اختالف

 خاصة ابنكو خاصة ابلعربّية
 /pߔ/،/gbߜ/ ال مماثل له /ب/، /م/، /و/ 5 الشفتان  .8
 ال اختالف ال اختالف /ف/ 1 الشفتان مع األسنان  .9

 /nyߢ / ال مماثل له /ي/ 2 ظهر مقدَّم الّلسان مع الغار  .10

ظهر مقدَّم الّلسان مع اللثة   .11
 واحلنك الصلب

 /ʧߗ / ال مماثل له /ج/ 2

 معيار وضع الوتَرين الصوتيَّين: -2

بني اللغتني  ففيه أقوم ببيان جوانب االختالف والتشابها حسب معيار وضع الوترين الصوتّيني، وأمَّ 
من حيث جهر الصوامت ومهسها، وسبق أن أشرُت إىل أنَّ املعتمد يف جهر الصوت ومهسه، هو اهتزاز 

َقِبض فتحة نْـ فالصوت اجملهور يكون أبن تَـ  أو تذبذب الوترين الصوتّيني أو عدمه أثناء تكوُّن الصوت.
املزمار فيقتب الوتران الصوتّيان أحدمها من اآلخر فتضيق فتحة املزمار، ولكنَّها تظلُّ تسمح مبرور النفس 
خالهلا، فإذا اندفع اهلواء خالل الوترين ومها يف هذا الوضع يهتزَّان اهتزازًا منتظًما، وحيِداثن صواًت ختتلف 

 .(1)سمَّى هذه العملّية جبهر الصوتدرجُته حسب سعِة االهتزازة الواحدة. وت
فاألصوات اليت تصدر هبذه الطريقة، أي بطريقة ذبذبة الوترين الصوتّيني يف احلَنجرة، تسمَّى 
أصوات جمهورة. إذن، ميكن تعريف الصوت اجملهور والصوت املهموس ابختصار أبنَّ الصوت اجملهور، 

 .(1)لصوت املهموس الذي ال يهتزُّ معه الوترانهو الذي يهتزُّ معه الوتران الصوتّيان، ويقابله ا
ومن وسائل ُتييز جهر الصوت من مهسه أن تضع أصبعك فوق احلَنجرة عند النطق بصوت 
ساكن، فستشعر ابهتزاز يف الوترين الصوتيَّني إن كان صواًت جمهورًا. أو أن تضع أصبعك يف أذنك مث 

عندما جبهتك يف أثناء النطق ابلصوت، فتنطق ابلصوت نفسه وهو ساكن، أو أن تضع كفك فوق 
 .(1)صوت جمهورني، فاعلم أنَّ ذلك الحتسُّ يف رأسك برنني الصوت الذي هو أثر ذبذبة الوترين الصوتيّ 

وأمَّا إذا مل يهتزَّ مع نطق الصوت الوتران الصوتّيان أبن مل تشعر بذبذبة  وال رنني ، فُيعدُّ ذلك 
رين ذبة الوترين الصوتّيني معه، ومهس الصوت يراد به سكون الوتالصوت مهموًسا. فجهر الصوت هو ذب

 .(1)الصوتّيني معه

                                                 
 وما بعدها. 36، صاملدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغوي. عبد اليوتواب  88ص جه البحث يف اللغة،مناحسان   )1(
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وينقل ابالستقراء أنَّ نسبة شيوع األصوات املهموسة يف الكالم ال تكاد تزيد على اخلُمس أو 
 .(1)عشرين يف املائة منه، يف حني إنَّ أربعة أمخاس الكالم تتكوَّن من أصوات جمهورة

الـُمجَهر فهو خيتلف عن الصوت اجملهور، حيث إنَّ صفة اجلهر يف األوَّل عارضة وأمَّا الصوت 
لتأثُّره مبا جاوره من أصوات جمهورة، يف حني إنَّ الصوت اجملهور جمهور أساًسا، ويقال مثل ذلك يف 

 .(2)الصوت الـُمهَمس أبنَّ صفة اهلمس فيه عارضة وأن املهموس مهموس أساسا
 اللغة العربّية َوفـًْقا للتجارب احلديثة، مخسة عشر صامًتا، وهي: /ب/، والصوامت اجملهورة يف

. وأمَّا يف لغة (3)/ج/، /د/، /ذ/، /ر/، /ز/، /ض/، /ظ/، /ع/، /غ/، ل/، /م/، /ن/، /و/، /ي/
/، m ߡ/، /lߟ/، /gb ߜ، /(4)/(rr ߙߙ/، )/r ߙ/، /d ߘ/، /ʤߖ /، /b ߓانكو، فاثنا عشر صامًتا، وهي: /

/، إضافة إىل الصوت احملايد الذي ال يعدُّ يف لغة انكو صامًتا وال صائًتا y ߦ/، /w ߥ/، /n ߣ/، /ny ߢ/
ة بعد طرح الصوامت العربّية اخلمسة عشر -/. وأمَّا الصوامت املهموسة يف اللغة العربّية 'n ߒوهو: /
/ف/، فهي الثالثة عشرة اليت هي: /ت/، /ث/، /ح/، /خ/، /س/، /ش/، / /، /ط/، -اجملهورة

 .(5)/ق/، /ك/، /ء/، /ه/
 ߔوأمَّا صوامت انكو املهموسة، فهي السبعة الباقية من الصوامت االثنيت عشرة اجملهورة، وهي:/

p/ ،/ߕ t/ ،/ߗ ʧ/ ،/ߛ s/ ،/ ߝf/ ،/ ߞk/ ،/ߤ h/(6) ( التايل.7دول رقم )اجل. وميكن تلخيص ذلك يف 
ح صوامت اللغتني القطعيّة حسب 7دول رقم )اجل  وضع الوترين الصوتيني:( يوّضِ

 جوانب تشابه وضع الوترين الصوتيني ت
 جوانب اختالف

 خاّصة ابنكو خاص ة ابلعربّية

نطق الصوت مع اهتزاز  1
 يف الوترين )اجملهور(

الباء، اجليم، الدال، الراء، الالم، 
 امليم، النون، الواو، الياء

الذال، الزاي، الضاد، 
 /،ny ߢ/، /gb ߜ/ الظاء، العني، الغني،

2 
نطق الصوت بدون 
اهتزاز يف الوترين 

 )املهموس(
 التاء، السني، الفاء، الكاف، اهلاء

الثاء، احلاء، اخلاء، 
الشني، الصاد، الطاء، 

 القاف، اهلمزة،
 /،ʧ ߗ/، /p ߔ/

                                                 
 وما بعدها. 36، صاملدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغويوما بعدها.  عبد اليوتواب   21، صال صواـ اللغويةأ نيس   )1(

 .154، صمعجم عمل ال صواـ اخلويل  )2(

 .122، صالعربية وعمل اللغة ايحديث. داود  22، صاـ اللغويةال صو أ نيس   )3(

م رشحه. (4) ر خاص لليوتأ كيد، تقدَّ  فونمي مكرَّ

 .22، صال صواـ اللغويةأ نيس   )5(

 .90، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويتكوين   )6(
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 معيار حالة مجرى الهواء: -3

أقوم  نطق ابلصوت، حيثوأمَّا حسب معيار حالة جمرى تيار اهلواء الصادر من الرئتني أثناء ال
، أو plosivesأي: االنفجاريّة -ببيان جوانب التشابه واالختالف بني اللغتني من حيث شدة الصوامت

ويوصف الصوت أبنَّه شديد أو انفجارّي أو وقفّي إذا كان حيدث أثناء نطقه  -ورخاوهتا stops الَوْقفّية
زمن ابلتقاء  احنباًسا اتمًّا، ووقوفه حلظًة من الانفجار بسبب احنباس تيار النفس املنَدِفع من الرئتني

عضَوين، كالشفتني أو طرف الّلسان مع أصول الثنااي أو أقصى الّلسان مع أقصى احلنك األعلى التقاًء 
حُمكًما، مثَّ ينفصل العضوان بعضهما عن اآلخر انفصاال فجائيًّا، فيحدث النفس املنحِبس صواتًّ 

، يسمَّى صواتً   .(1)عند احملدثني  Plosive stopشديًدا عند القدماء ووْقفيًّا انفجارايًّ  انفجارايًّ
وأمَّا إذا كان احنباسه جزئيًّا، أبن يكون جمرى تيار النفس ضيًِّقا، ويتتَّب على ضيق اجملرى حدوث 
نوع من الصفري أو احلفيف مع النفس أثناء النطق، فحينئذ  يوصف الصامت ابلرخو عند القدماء 

 . وختتلف نسبة احلفيف تبًعا لنسبة ضيق اجملرى؛ إْذ كلَّما اتَّسعت(2)عند احملدثني fricativeحتكاكّي واال
 .(3)فرينسبة الفراغ بني العضَوين امللتقَيني، قـَلَّْت نسبة الصفري، وحينئذ  ميكن تسميته حفيًفا بداًل من ص

اتني الصفتني كوَّن أصوات جتمع بني هوما بني درجيت االنفجاريّة واالحتكاكّية من الفراغ، فيه تت
)االنفجاريّة واالحتكاكّية(، وأصوات أخرى تتوسَّط بينهما، فال تكون من بني األصوات االنفجاريّة وال 
من األصوات االحتكاكّية، ممَّا أدَّى إىل وجود أكثر من صنفني من الصوامت، ميكن تصنيفها على 

 النحو التايل:
: ينطبق ذلك وفـًْقا للتَّجارب احلديثة يف اللغة العربّية على سبعة plosiveالفونيم االنفجارّي  -1

 .(4)صوامت، وهي: الباء، التاء، الدال، الطاء، الضاد، الكاف، والقاف

/، p ߔ/، /gb ߜ/، /d ߘ/، /t ߕ/، /b ߓوأمَّا يف لغة انكو فينطبق ذلك على ستة أصوات وهي: /
ال، ن حيث االنفجاريّة يف األصوات الّتالية: الباء، التاء، الد. يالحظ أنَّ اللغتني تتشاهبان مk/(5) ߞ/

 ߔ/، /gbߜالكاف، وختتلفان يف: الطاء، الضاد، القاف؛ إذ هي خاصَّة ابلعربّية، وختتلفان كذلك يف: /
p.اخلاصَّان بلغة انكو / 

                                                 
 .58، صال صواـ واللهجاـ قدميا وحديثا.. النجار  126، صعمل ال صواـ. برش  24، صال صواـ اللغوية أ نيس  )1(

 .126، صعمل ال صواـبرش   )2(

 .58، صال صواـ واللهجاـ قدميا وحديثاالنجار   )3(

 .58، صال صواـ واللهجاـ قدميا وحديثا. النجار  25، صال صواـ اللغوية أ نيس  )4(

 .90، صملس يوتوى الصويتاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل اكوين   )5(
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ة حسب بهي يف اللغة العربّية وفقا للتَّجارب احلديثة مرتَّ  :fricativeالفونيم االحتكاكّي  -2
 .(1): السني، الصاد، الشني، الذال، الثاء، الظاء، الفاء، اهلاء، احلاء، اخلاء والغنيرخاوهتانسبة 

 ߤ/، /f ߝ/، /s ߛوأمَّا يف لغة انكو فالصوامت االحتكاكّية تتمثَّل يف هذه األصوات الثالثة: /
h/(2). ل يف: السني، الفاء كاكّية تتمثَّ وعلى هذا فإنَّ جوانب التشابه بني اللغتني يف الفونيمات االحت

 واهلاء، وختتلفان يف: الصاد، الشني، الذال، الثاء، الظاء، احلاء، اخلاء والغني، اخلاّصة ابللغة العربّية.

والمها النطق، أُ  طريقتني من طرقنطُقه يستلزم فونيم  الفونيم املرك ب أو املزجّي أو املزدوج: -3
 طق أبنْ نصوت يُ ه رخاوة أو االحتكاك، وميكن وصف هذا الصوت، أبنَّ ة أو االنفجار، والثانية الالشدَّ 

 والمن الرئتني،  ادرتيار النفس الصوراءه  حابًساصل به  يتَّ اه الغار، حَّتَّ يف اجتِّ  م الّلسانيرتفع مقدَّ 
 للتيارعطي الفرصة ، فيُ االنفصال ببطء   لكن يقع، نفجاريّةينفصل عنه فجأة، كما يف نطق األصوات اال

تلطًا بنوع  . فهو صوت يكون االنفجار فيه خماين احتكاكً ين املتباعدَ ابلعضوَ  بعد االنفجار، أن حيتكَّ 
 .(3)من احلفيف، ممَّا يقلِّل من انفجاريّته، وبذلك يكون صواًت مركًَّبا من صفيت االنفجاريّة واالحتكاكّية

ه بعض تيار الطبق اللني حابًسا خلفومن الصوت املركَّب ما يُنطق أبن يرتفع مؤخَّر الّلسان حنو 
اهلواء، ويف الوقت نفسه تلتقي الشفتان حلبس ما تسرَّب من التيار، مثَّ ينفصل عضوا املوضعني، فجأة، 
فيحدث من ذلك شيءٌ من االنفجار، ويالحظ ضعف هذا االنفجار، والسبب يف ذلك ضعف التيار 

 .(4)لتيار بني موضعني أدَّى ذلك إىل إضعافهاحملبوس خلف املوضعني؛ إْذ ملا توزَّع أو انقسم ا
ففي اللغة العربّية صوت مركَّب واحد، هو اجليم. وأمَّا يف لغة انكو ففيها ثالثة صوامت مركَّبة، 

 .ʧ/(5) ߗ/، /ʤߖ/، /gb ߜوهي: /

ط/املائع  -4 يه القدماء أو الصوت املائع  :Liquidالفونيم املتوسِّّ ط كما يسمِّ الفونيم املتوسِّ
Liquid هو ذلك الصوت الذي خيالف الصوت االنفجارّي والصوت االحتكاكّي، (6)بتسمية احملدثني ،

                                                 
ّ أ نيس   )1(  وما بعدها. 25، صةال صواـ اللغوي

 .90، صة عىل املس يوتوى الصويتّ اليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكيّ كوين   )2(

 . 124، صالعربية وعمل اللغة ايحديث. داود  36-33، ص صاملدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغويعبد اليوتواب   )3(

 .92، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويت كوين  )4(

 .93، ص90، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويتكوين   )5(

 .226، صاملدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغوي. عبد اليوتواب  25، صال صواـ اللغوية أ نيس  )6(



 86 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين  حتليل اللغة العربية ولغة ُانكو يف ضوء اليوتقابل اللغوّي السابق ـــــــــــــــــــــ
 

 

أي: الصوت الذي ليس انفجارايًّ وال احتكاكيًّا، وهو الصوت الذي يتَّسع الفراغ معه اتِّساًعا كبريًا، 
من الصفري أو احلفيف  .(1)يسمح مبرور تيار النفس دون أن حيدث أيُّ نوع  

الالم، النون، امليم، الراء. وقد زاد القدماء على هذه األصوات  ربّية أربعة صوامت، هي:يف العوهو 
األربعة صوت العني، أمَّا احملدثون فلقلَّة التجارب احلديثة اليت أجريت على أصوات احللق يَروَن عدم 

 .(2)اترجيح صحَّة هذه الصفة لصوت العني، بل يتكون ذلك لتجارب املستقبل والربهنة عليه
/. أو ستَّة إذا rߙ/، /l ߟ/، /n ߣ/، /m ߡوأمَّا الفونيم املائع يف انكو فتمثِّله أربعة أصوات، وهي: /

/. يالحظ اتِّفاق اللغتني يف الصوامت املتوّسطة 'n ߒ / . والصوت احملايد:rr/(3) ߙߙأضيفت راء التوكيد: /
/ اللَّذان ختتلف هبما لغة انكو عن 'n ߒ ايد // والصوت احملrr ߙߙأو املائعة إاّل الصامت راء التوكيد /

 اللغة العربّية.

فونيم يظلُّ اجملرى األنفّي يف حلظة نطقه مفتوًحا. ويقع يف اللغة  :Nasalّي الفونيم األنف -5
العربّية يف صاميت النون وامليم، وأمَّا يف لغة انكو فيقع يف ثالثة صوامت إضافة إىل الصوت احملايد، هي: 

. يالحظ أنَّ اللغتني تتشاهبان يف امليم n'/(3) ߒ /، والصوت احملايد، هو: /ny ߢ/، /n ߣ/، /m ߡ/
 األنفّيتني. /'n ߒ/ والصوت احملايد /ny ߢ/والنون األنفّيتني وختتلف لغة انكو عن اللغة العربّية ابلصامت 

 : يقصد ابإلطباق وضع الّلسان عند نطق بعض األصوات،Velarizationاإلطباق  فونيم -6
-حبيث ينطبق الّلسان على احلنك األعلى، آخًذا شكاًل مقّعرًا، جبعل مؤّخر الّلسان يقتب من الطبق

أو يالمسه، فتكون النقطة اخللفّية هي مصدر الصوت الذي يفخَّم نُطُقه. واإلطباق -أي احلنك اللني
لضاد والطاء لعربّية هي: اظاهرة خاصَّة ابللغة العربّية، ال مقابل هلا يف لغة انكو. وأصوات اإلطباق ا

 .(4)والظاء والصاد

صوت يرفرف معه ذلُق الّلسان، ويضرب طرَفه ضدَّ احلنك ممَّا يلي الثنااي  :trillفونيم التكرار  -7
العليا ضراًب يسريًا ومتكّرِرًا سريًعا، مرتني أو ثالاًث يف آن  واحد . وهلذا الصوت حالتان، أوالمها: أن تكون 

رَّة، وذلك يف حالة كوَّنا ساكنًة، واحلالة األخرى: أن تالمس احلنك األعلى مالمسًة، مكرَّرة أكثر من م

                                                 
 .226، صخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغوياملدعبد اليوتواب   )1(

 .124، صالعربية وعمل اللغة ايحديث. داود  26، صال صواـ اللغوية أ نيس  )2(

 .91، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويتكوين   )3(

 .19، صمعجم عمل ال صواـ. اخلويل  125، صالعربية وعمل اللغة ايحديثداود   )4(
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وذلك حينما تكون أقلَّ من مرتني، وذلك إذا كانت صواًت متحرًِّكا. تسمَّى احلالة األوىل الصوت املكرَّر 
Trill/Rolled،  ِّويف احلالة الثانية تسمَّى الصوت اللَّمسيTapped/Flapped

(1). 

من هذا النوع يف اللغة العربّية صامت واحد هو حرف الراء الذي يرمز إليه هبذا الرمز /ر/، ويف و 
ما ال  /.r ߙلغة انكو يقابله هذا الرمز / على هذا فال اختالف بني اللغتني يف هذا الفونيم غرَي أَّنَّ

 أوَّل الكلمة، لذا يقع يف تتشاهبان يف توزيعه يف الكلمة؛ إْذ الحظُت يف لغة انكو أنَّ هذا الفونيم ال
يالحظ صعوبة نطقه يف مستهلِّ الكلمات العربّية على الناطقني بلغة انكو فيتوسَّلون إىل ذلك ابهلمزة 

 كلمة َرَجب هكذا: )أََرَجب(.  -مثال-قبل الراء، فينطقون 

هو صوت رنين ينساب معه تيار النفس من أحد  أو االحنرايّف: lateralالفونيم اجلانيّب  -8
أو منهما مًعا، أي من جانب التجويف الفموّي، بسبب العقبة يف وسط الفم الناشئة من  (2)الشدقني

، ومنه يف اللغة العربّية صوت الالم، ورمزه /ل/. (3) اّتصال طرف الّلسان ابلّلثة خلف األسنان العليا
 يه بني اللغتني كما يالحظ.وال خالف ف /.l ߟويقابله الصوت نفسه يف لغة انكو، يرمز إليه فيها ابلرمز /

يقصد ابلصفري تلك الصفة اليت تصحب الصوت، بسبب ما  :Sibilantفونيم الصفري  -9
تشتمل عليه من احتكاك شديد أثناء النطق. ويتنوَّع الصفرُي إىل نوعني: نوع )هسيسي( يغلب عليه 

. وال مثيل (4)ادلسني، والصصوت السني، وهو يف اللغة العربّية ثالثة أصوات صامتة، ُتثِّلها الزاي، وا
(، sanin ߛߊߣߌ߲߬ /، كما يف )s ߛهلا يف لغة انكو إالَّ صوت السني الذي يرمز إىل مقابله فيها هبذا الرمز /

 .(5)أي: الذهب، النَّقّي، املقدَّس

والنوع اآلخر من الصفري، هو نوع )هشيشي( الذي يغلب عليه صوت الشني، وال مقابل له يف 
 .(6)األصوات الصفرييّة أيًضا أصوااًت احتكاكّية رأسّية لغة انكو. وتسمَّى

صامت يشغل مساحة كبرية من التجويف الفموّي، أبن ينتشر تيار هو  فونيم التفشي: -10
 النفس عند نطقه يف الفم. وميثِّله صوت الشني يف اللغة العربّية، ولوال صفة التفشي أَلَصبحت الشني

                                                 
وما  22، صاليوتحليل الصويت للنص  بعض قصار سور القرأ ن الكرمي أ منوذجا. فهبا  48، صاملدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه البحث اللغويعبد اليوتواب   )1(

 .بعدها

يِْن. ينرر  ال زد )2 ( عدهام من ، ابب ادلال والشني وما بمجهرة اللغةي  والّشْدُق  هو يحم ابطن اخلدين من جانيب الفم، ويقال  َطْفَطَفُة الَفم من ابِطِن اخلَدَّ

 ايحروف )د ش ق(. 

 .25، صاليوتحليل الصويت للنص  بعض قصار سور القرأ ن الكرمي أ منوذجا. فهبا  55، صمعجم عمل ال صواـاخلويل   )3(

 .128، صالعربية وعمل اللغة ايحديث. داود  87، صمعجم عمل ال صواـاخلويل   )4(

 /.ߛ، حرف /عرب-"اكجنامادي انكومعجم جاين   )5(

 .87، صمعجم عمل ال صواـ. اخلويل  128، صالعربية وعمل اللغة ايحديثداود   )6(
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،  /ʧ ߗ/وت هو ص -وإن مل يكن هبذه الكمّية من التفشي-غة انكووالصوت الذي ميثِّله يف ل ،(2)سيًنا
 .(1)أي: األعزب، (gbananἑʧߗߍ ߜߊߣߊ߲߬ كما يف كلمة )

يقصد به الصامت الذي يشبه الصوت  :)أي: شبه الصائت(  Semi Vowelاحلركةنصف  -11
راغ بني فالصائت يف موضع الّلسان؛ القتاب الّلسان يف نطقه من موضع النطق ابلصائت، غري أن ال

الّلسان ووسط احلنك األعلى أثناء النطق به يكون أضيق منه يف حالة النطق ابلصائت؛ لذا يسمع معه 
 نوع ضعيف من احلفيف؛ والشتماله على ذلك احلفيف ُعدَّ صامًتا.

ونظرًا إىل قرب موضع الّلسان معه فهو أقرب شبًها ابلصائت. ونصف الصائت يف اللغة العربّية 
/، uلواو والياء الساكنة غري املديّة، كما يف كلميت )َخْوف( و)بْيت(، فالواو شبيه ابلصائت /صواتن مها ا

/. ويسمَّيان  iوال خيتلف عنه إال بفارق وجود احلفيف يف نطقه، ويقال مثل ذلك يف الياء والصائت /
قل من الصامتّية تكذلك ابلصوت االنتقايّل؛ لكوَّنما يف املرحلة اليت عندها ميكن للصوت الصامت أن ين

 .(2)إىل الصائتّية. أي: صواتن يشتك فيهما الصامت والصائت

وأمَّا يف لغة انكو، فحسب ِعْلمي مل َأجْد لنصف الصائت هلا نظريًا؛ وذلك أنّه ال وجود يف النظام 
(، ويقصد به نطق صوت  ما جزئيًّا بتجريد dagbasinna ߘߜߊߛߌߒߠߊالصويّت للغة انكو ملا يسّمى بـ)

لصامت من الصائت، وذلك بتسكينه، كما يف نظق الصوتني الواو والياء يف كلميت )َخْوف( و)بـَْيت( ا
العربّيتني، وإذا ما أراد لاطقّي انكوّي نظقهما فسوق يضطّر إىل تصويت الواو يف الكلمة األوىل ابلضّمة 

 [.bayitunߓߊߦߌߕߎ߲߬ [ و]kawufun ߞߊߥߎߝߎ߲߬ والياء يف الثانية ابلكسرة هكذا: ]

ةّثالثا:
 
ّ:(3)االخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّالصوائتّالقطعي

إن كانت الصوائت يف اللغات املختلفة متَّفقة فيما بينها يف جمموعة من اخلوا  األساسّية مقارنة 
ابلصوامت، فإَّنا تتَّسم بسمات تفّرِق بينها يف الكم والكيف، ممَّا يصعِّب استيعاهبا ويعرقل أداءها أداء 

، كاالنتقال من العربّية إىل لغة (4)ا، وخاّصة عندما يتعّلق األمر ابالنتقال من لغة إىل أخرىصحيحً 

                                                 
 /.ߗ، حرف /عرب-معجم "اكجنامادي انكوجاين   )1(

 .44، صال صواـ اللغويةأ نيس   )2(

ـ اكلفتحة املامةل امـ، وتقابلها الصوائت الس ياقية، اكلصوائت الناِتة عن اال ماال( أ قصد هبا الصوائت ال ساس ية أ و الوظيفية اليت لها دور يف تغيري معاين اللك3)

 وما بعدها. 40، صةال صواـ اللغويوأ خرا. ينرر  أ نيس   -الصاد، الضاد، الطاء والراء -ا ىل الكرسة، والصوائت الناِتة عن تأ ثُّرها بأ صواـ اليوتفخمي ال ربعة

 .222، ص221، صعمل ال صواـبرش   )4(
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انكو. ومن هذه الّسمات اليت تفّرِق بني صوائت اللغات أنَّ الصوائت قد تكون مفردة ومزدوجة يف 
 .(2) بعض الّلغات، يف حني ال َتيت يف بعضها إالَّ مفردة

ا ختوميكن الّتمثيل لذلك ابل تلف يف لغة العربّية ولغة انكو اللَّتني ال َتيت صوائتهما إاّل مفردة، وأَّنَّ
ا أصعب من الصوامت يف النطق إىل حدّ  ملحوظ ، وقد (2)عددها من لغة إىل أخرى اختالفا كبريا، وأَّنَّ

 ض التايل.ر يظهر ذلك عند االنتقال من اللغة العربّية إىل لغة انكو لكثرة صوائتها... يظهر ذلك يف الع
لألصوات أن صنَّفوا الصوائت حسب حركة  -أمثال دانيال جونز- ونتج عن دراسة الباحثني

الّلسان يف الفم وحالة الشفتني والوترين الصوتيني أثناء النطق ابألصوات الّصائتة إىل صوائت أمامّية 
رى مستديرة، ائت منفتحة وأخوصو  ،وأخرى خلفّية، نظرًا إىل اجلزء املتحّرك من الّلسان أثناء النطق هبا

 وذلك ابعتبار حالة الشفتني يف نطق الصوائت.
هي وأمَّا ابلنسبة للوترين الصوتيَّني، فقد ُعدَّت أهمَّ الصفات اخلاصَّة اليت تشتك فيها الصوائت، و 

ا كلَّها جمهورة، ابإلضافة إىل كون جمرى اهلواء فيها كلِّها خالًيا من احلوائل والعوارض؛  ن يندفع يف أبأَّنَّ
احللق والفم ُحرًّا طليًقا، خبالف نظرياهتا الصوامت اليت تتوزَّع عناصرها بني اجلهر واهلمس، واالنفجار 

 واالحتكاك، كما سبق.
ولقد توصَّل الباحثون يف دراستهم إىل هذه الصوائت اليت مسُّوها ابملقاييس العاّمة أو احلركات 

، فحدَّدوا أقصى ما (1)الدولّية يف عددها وطريقة كتابتها وترتيبها املعياريّة أو األساسّية، وأخذت صفة
مُيكن أن يصل إليه الّلسان يف صعوده إىل احلنك، ويف هبوطه إىل قاع الفم، دون أن حيدث لتيار النـََّفس 

املقاييس، / أوَّل iأيُّ نوع من الصفري أو احلفيف يف مروره يف التجاويف األنفّية والفمويّة. فعدُّوا الصائت /
لكونه أقصى موضع حمدَّد ومضبوط يصل إليه الّلسان متَّجًها حنو احلنك األعلى، بال صفري وال حفيف. 

/ مقياًسا آخَر ألقصى موضع حمدَّد ميكن أن يصل إليه الّلسان يف هبوطه ليستوي αوعدُّوا الصائت /
 مؤخَّر الّلسان حنو أقصى احلنك. يف قاع الفم، مع احنراف قليل  يف

وبني هذين املوضعني يف صعود الّلسان وهبوطه يف اجلهة األمامّية للفم، واستنبطوا ثالثة مواضع 
/، eأخرى عند كلّ  منها يتكوَّن صائٌت خا ي، رمزوا لصوائتها هذه الرموز ابلتدريج بدًءا من اليمني: /

/ԑ/ ،/a لصائت/دوا موضع احدَّ  -أي سقف الفم-/. وابعتبار نسبة صعود أقصى الّلسان حنو احلنكu /
مقياًسا آخر يف اجلهة اخللفّية من التجويف الفموي، بتحديد أقصى ما يصل إليه مؤّخر الّلسان وأقصاه 

                                                 
 وما بعدها. 225، صعمل ال صواـ. برش  37، صال صواـ اللغويةأ نيس   )1(
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حبيث ال حيدث فيه أيُّ نوع من احلفيف. وحدَّدوا بني -أي الطبق-يف صعوده حنو أقصى احلنك
/ a/ على التتيب بعد الصائت /o/ و/ә/ موقعني لصائتني آخرين مها: /a/ وبني الصائت /uالصائت/

وهكذا توصَّلوا إىل هذه الصوائت العاّمة اليت مسِّيت ابملقاييس الثمانية العامَّة كما  .(1)يف صعود الّلسان
 ( التايل.1هو مبنيَّ يف الشَّكل رقم )

 ( يبنّيِ الصوائت األماميّة واخللفيّة يف الصوائت الثمانية العامَّة:1الّشكل رقم )

ي املقاييس الثمانية العامَّة للصوائت اليت توصَّل إليها العلماء احملدثون جراء جهودهم فهذه ه
  املتواصلة يف البحث يف الصوائت العامة اليت تشتكها خمتلف اللغات.

وميكن بيان جوانب االختالف والتشابه بني اللغتني يف الصوائت القطعّية حسب الكم، أي 
لزوم رموزها لرموز الصوامت يف رمسها وكتابتها، وحسب الكيف  حسب عدد رموز الصوائت،  وحسب

 ، أي كيفّية نطق األصوات من حيث اجلزء املتحّرك من الّلسان ومن حيث نسبة حركته من صعود  وهبوط 
 ومن حيث حالة الشفتني أثناء نطق الصوائت:

 معيار الكم ولزوم الصائت للصامت رسما كتابة: -1

ن لغة انكو من حيث كمّية الصوائت القطعّية أو األساسّية، ويظهر هذا ختتلف اللغة العربّية ع
-الفتحة /، ثالثة قصار، هي: (2)االختالف من حيث الكمّية يف أنَّ صوائت اللغة العربّية القطعّية ستة

/، الضمة / األلف الساكنة املفتوح ما قبلها )ألف املّد( ، وثالثة أخرى طوال، هي: /-ِ /، الكسرة / -ُ ََ

                                                 
 وما بعدها. 33، صعمل ال صواـبرش   )1(

 .يقصد الصوائت العربيّة الوظيفيّة املس يوتعمةل يف اجملال اليوتعلميّي، دون اعيوتبار اليوتنّوعاـ الصوتيّة أ و ال لوفوانـ (2)

/i/ߌ/ ـــِـــــ/ 

/e/ߋ/ 

/ε/ߍ/ 
/a/ߊ/ـــَـــــــ/ 

/o/ߏ/ 

/uߎــ //ــــُـــــ/ 

/α/ 

/ә/ߐ/ 

 الصوائت األمامية الصوائت اخللفية
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و الفتحة الطويلة / ــــــَـــــا/، الواو الساكنة املضموم ما قبلها )واو املّد( أو الضمة الطويلة / ــــــُــــو/، والياء أ
 .الساكنة املكسور ما قبلها )ايء املد( أو الكسرة الطويلة /ــــــِـــي/

 ߌ/، /e ߋ، //a ߊ/ وأمَّا صوائت لغة انكو القطعّية فهي أربعة عشر صائتا، سبعة قصار، هي:
i/ ،/ߍ ɛ/ ،/ߎ u/ ،/ߏ o/ ،/ߐ ɔ/:ߊ  / . وسبعة أخرى طوال، هي aa// ،  ߋ ee/ ،/  ߌ ii/ ،/  ߍ ɛɛ ،/
بيان ذلك  ت خمتلفة، أييت. إضافًة إىل أنَّ هذه الصوائت تُنربَّ أبربع نربا/ɔɔ ߐ  /، /oo ߏ  /، /uu ߎ  /

 الحًقا.
و يف اللغة العربّية ختتلف كذلك عن لغة انك وأمَّا من حيث لزوم الصوائت للصوامت رمسًا، فإنَّ 

أنَّه ميكن أن خيلَو رسم كلماهتا من الصوائت القصرية دون أن حُيِدث ذلك صعوبة أو عرقلًة يف رسم 
الكلمات وقراءهتا، وميكن ُتثيل ذلك بكلمة )حممد( اليت ميكن أن ترسم وأن تقرأ من دون صوائت 

ا تتك حة وَّن من: )امليم + الضمة + احلاء + الفتحة + امليم + امليم + الفتتصاحب صوامتها إذا ُعلم أبَّنَّ
، فلو أُريد رسم -قصارًا وطوااًل –+ الدال(، خبالف لغة انكو اليت فيها يلزم رسم صوائتها أو كتابتها 

(، وال ميكن ˋMàmàdiߡߊ ߡߊ ߘߌ  الكلمة نفسها َلُكِتَبْت بعد تكييفها لقوانني انكو الصوتّية هكذا: )
ح اتِّفاق اللغتني واختالفهما يف عدد 8دول رقم )اجلالستغناء عن الصوائت إطالقًا. و ا ( التايل يوضِّ

 الصوائت القطعّية ولزوم رسم الصوائت مع الصوامت وعدمه.
ح جوانب االختالف والتشابه يف عدد الصوائت القطعيّة ولزوم رسم الصائت مع الصامت:8دول رقم )اجل  ( يوّضِ

 جوانب اختالف جوانب تشابه
 خاصة ابنكو ةخاصة ابلعربيّ  

 /ɔ ߐ/، /o ߏ/، /ɛ ߍ/، /e ߋ/ ال توجد مماثلة هلا /i ߌ/، الكسرة / uߎ، الضمة //a ߊالفتحة / صوائت قصرية
 /ɔɔ ߐ  /، /oo ߏ  /، /ɛɛ ߍ  /، /ee ߋ  / ال توجد مماثلة هلا /ii ߌ  /،  ايء املد / uuߎ  ، واو املد // aaߊ  املد / ألف صوائت طويلة

 يلزم ال يلزم ال توجد مماثلة هلا لزوم الصوائت للصوامت رمسا

 الكيف: معيار -2

هبوط أو من صعود و  -الّلسان والشفتني-أقصد مبعيار )الكيف( ما حيدث لألعضاء األساسّية 
 استدارة وانفراج أثناء نطق الصوائت القطعّية أو األساسّية، وميكن توضيح هذا املعيار مبا يلي:

 حسب الجزء المتحرك من اللّسان: -2-1

ابلنظر إىل جزء الّلسان الذي يصعد أو يهبط، ُقسمت الصوائت إىل جمموعتني رئيستني، مها: 
( أدلاه. 2/، وما بينهما. انظر الشكل رقم )i/ ،/aاجملموعة األوىل: الصوائت األمامّية، وأفرادها: /
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ينطبق هذا نك األعلى ويهبط حنو قاع الفم أثناء تكوَُّّنا، و ومسُِّيت هبذا؛ ألنَّ أوَّل الّلسان يصعد حنو احل
 ./-َ الفتحة/، و /-ِ الكسرة /يف اللغة العربّية على 

واجملموعة األخرى هي:  ./a ߊ/، وɛ/(1) ߍ/، /e ߋ/، /i ߌ/وأمَّا يف لغة انكو فينطبق ذلك على 
( أدلاه. ُدِعيْت هبذا؛ 3ل رقم ). انظر الشك(3)، وما بينهماu/ ،/α/(2)الصوائت اخللفّية، وأفرادها: /

ألنَّ أقصى الّلسان هو الذي يصعد ويهبط أثناء نطقها. وينطبق هذا الوصف يف اللغة العربّية على 
 .ɔ/(4) ߐ/، /o ߏ/، /u ߎ/، وأمَّا يف لغة انكو، فينطبق على األصوات الّتالية: /-ُ الضمة /

حان كيفّية نطق الصوائت األم حان اجلزءوالشكالن التاليان يوضِّ املتحّرك  امّية واخللفّية أو يوضِّ
 من الّلسان معها.

 ( يقابالن بني صوائت اللغتني والصوائت الدوليّة:3( والشَّكل رقم )2الشَّكل رقم )
 (3الشكل رقم ) (2الشكل رقم )

 صوائت الصوائت اخللفية صوائت  الصوائت األمامية

 

 انكوية عربية دولية

 

 انكوية عربية دولية
i ߌ كسرة u ߎ ضمة 

e - ߋ o - ߏ 

ɛ - ߍ ɔ - ߐ 

a ߊ فتحة  - - 

، الصوائت القطعّية أو األساسّية يف اللغة العربّية أربعة صوائت أمامّية وصائتني خلفيني تكونهبذا 
لها ثِّ فالصوائت األمامّية األربعة تتكوَّن من صائتني أماميني قصريين مها: الكسرة، ورمزها: /ـــــِــ/، مي

/، والفتحة، ߌ( أعاله، يرمز إليها يف انكو هبذا الرمز /2/ يف الشكل رقم )iالصائت املعياري األّول /
( أعاله، يرمز إليها يف انكو هبذا الرمز 2/ يف الشكل رقم)a/ ميثِّلها الصائت املعياري الرابع /-َ ورمزها: /

ر ما قبلها، أي: ايء املّد، أو الكسرة الطويلة، /، وآخرين أماميني طويلني مها: الياء الساكنة املكسو ߊ/
/، واأللف الساكنة ߌ  /، ويف انكو هبذا الرمز /iiيرمز إليها هبذا الرمز: / ــــــِـــي/، ميكن ُتثيلها هبذا الرمز/

                                                 
 ( أ دانه. ال مقابل هل يف العربية.2 ترتيب الصوائت ال مامية ال ربعة املوةحة يف الش ل ر م )وهذا الصائت الثالث هو الصائت الثالث يف (1)

 هو رابع الصوائت اخللفية وأ خرها يف الرتتيب من ال عىل ا ىل ال سفل، ال وجود هل يف اللغيوتني. (2)

 وما بعدها. 37، ص ال صواـ اللغويةأ نيس   )3(

 (. ال مقابل هل يف اللغة العربية.3الثالث يف ترتيب الصوائت اخللفية ال ربعة املوةحة يف الش ل ر م )وهذا الصائت ال خري هو الصائت  (4)



 93 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين  حتليل اللغة العربية ولغة ُانكو يف ضوء اليوتقابل اللغوّي السابق ـــــــــــــــــــــ
 

 

/، يرمز aa/املفتوح ما قبلها، أي: ألف املّد، أو الفتحة الطويلة، ورمزها: /ــــــَـــــا/، ميكن ُتثيلها هبذا الرمز 
 /.ߊ  إليها يف انكو هبذا الرمز /

/، هو -ُ وأمَّا صائتاها اخللفيَّان فيتكوَّلان من صائت قصري ُتثِّله الضمة اليت يرمز إليها هبذا الرمز /
/، وصائت ߎ( أعاله، يرمز إليها يف انكو هبذا الرمز /3/ يف الشكل رقم)uالصائت املعيارّي األّول /

السَّاكنة املضموم ما قبلها، أي: واو املد، أو الضمَّة الطويلة، ورمزها: / ـــــُــــو/،  آخر طويل ُتثِّله الواو
 /.ߎ  /، يرمز إليها يف انكو هبذا الرمز /uuميكن ُتثيلها هبذا الرمز /

ًتا، منها أربعة أربعة عشر صائ -األمامّية واخللفّية-ويف املقابل تُكون صوائت لغة انكو القطعّية 
( أعاله 2، كما هي موضَّحة يف الّشكل رقم )/a ߊ/، /ɛߍ/، /e ߋ/، /i ߌ/ ّية قصرية، هي:صوائت أمام

من األعلى إىل األسفل ابلتتيب، تشتك اللغتان يف صائتني فقط مها: الصائت األّول )الكسرة( 
، كما هي /ɔ ߐ/، /o ߏ/، /u ߎ/ وثالثة صوائت خلفّية قصرية، هي: والصائت الرابع )الفتحة(.

ّية إال . وال يوجد منها يف اللغة العربابلتتيب من األعلى إىل األسفل ( أعاله3حة يف الشكل رقم )موضَّ 
 ߏ  /، /uu ߎ  وثالثة صوائت خلفّية طويلة، هي: / صوت واحد، هو الصائت اخللفي األّول )الضمة(.

oo/ ،/  ߐ ɔɔ ِّاو املدّ له و /، وال يوجد منها يف العربّية سوى الصائت اخللفّي الطويل األول ُتث. 

 حسب نسبة صعود اللّسان وهبوطه: -2-2

مت الصوائت   ابلنظر إىل نسبة صعود الّلسان إىل احلنك األعلى، إىل أربع جمموعات: -أيضا-ُقسِّ
/؛ ألنَّ الّلسان يصل مع كلّ  منهما u/، و/i، عناصرها: /Closeجمموعة الصوائت الضيِّّقة  -1

نطق حنو احلنك األعلى، فُيصبح الفراغ بينهما أضيق ما ميكن للأقصى ما ميكن أن يصل إليه من صعود  
، ويف لغة انكو /-ُ /أبيِّ صائت من عناصرها، ميّثل هلذين الصوتني يف العربّية ابلكسرة /ـــِـــ/ والضُّمة 

 ./ߎ/و /ߌ/هباذين الرمزين: 
/، o/، و/e/ ، وهي ما قرب من اجملموعة األوىل، وعناصرها:جمموعة الصوائت شبه الضّيقة -2

، وإن كانتا /، وأمَّا يف العربّية؛ فليس هلما رموز فونيمّيةߏ/، /ߋميثَّل هلما يف لغة انكو هبذين الرمزين: /
 متمثّلتني يف تنّوعاهتا الصوتّية.

/؛ ألنَّ الّلسان معها يبلغ أقصى ما a/ و/α، وعناصرها: /Openجمموعة الصوائت املت سعة  -3
 قاع الفم، ويكون الفراغ بينهما أوسع ما ميكن أن يكون يف هذا ميكن أن يصل إليه من هبوط  يف
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ا الصائت /، أمّ ߊ/ يف العربّية ابلفتحة /ـــَـــ/، ويف لغة انكو هبذا الرمز /a، ميّثل للصائت الثاين /(1)املوضع
 األّول؛ فال وجود له يف صوائت اللغتني الوظيفّية.

/؛ ميّثل هلما يف لغة انكو هبذين الرمزين ε/ و/e، وعناصرها: /جمموعة الصوائت شبه املّتسعة -4
 /.  أّما يف العربّية؛ فليس للصوتني فيها مماثل وظيفّي، ما عدا األلوفولات.ߍ/، و/ߋ/

هبذا تكون الصوائت الضيِّقة يف اللغة العربّية صائتني قصريين وآخرين طويلني، مها: الكسرة، 
/. وطويلهما: ايء املّد، أو الكسرة الطويلة، يرمز -ُ لرمز //، والضمة اليت يرمز إليها هبذا ا-ِ ورمزها: /

إليها هبذا الرمز: / ــــــِـــي/، وواو املّد، أو الضمَّة الطويلة، رمزها:/ ــــــُــــو/. وأمَّا صوائتها املتَّسعة؛ فهي 
 ها: / ــــــَـــــا/.ز /، وطويله: ألف املّد، أو الفتحة الطويلة، ورم-َ صائت قصري ُتثِّله الفتحة، ورمزها: /

وأمَّا ما يتعلَّق بصوائت لغة انكو األمامّية واخللفّية، فإنَّ صوائتها األمامّية ال ختتلف يف شيء  عن 
 ߊ/، /ɛ ߍ/، /e ߋ/، /i ߌ/ ( أعاله، وهي:2األمامّية األربعة كما يف الشكل رقم ) (2)مقاييس الصوائت

a// :ߌ  . وممدودها ii/ ،/  ߋ ee/ ،/  ߍ ɛɛ ،//  ߊ aa/ وصوائتها اخللفّية هي الصوائت اخللفّية نفسها .
( املتقدِّم عرضه، فهي إذن 3ابملقاييس العامَّة ما عدا الصائت اخللفّي األخري، كما يف الشكل رقم )

/، oo ߏ  /، /uu ߎ  /. وممدودها: /ɔ ߐ/، /o ߏ/، /u ߎثالثة صوائت قصرية خلفّية وأخرى طويلة، وهي: /
 ./ɔɔ ߐ  /

 :حالة الشفتين أثناء نطق الصوائت حسب -2-3

ُلون ملوضع الّلسان مع احلنك األعلى يف وصف الصوائت مل جيعال الباحثني يـُْغفِ االعتباران السابقان 
وا وَتثُّرمها بنطق هذه الصوائت، كما الحظه القدماء، بل قدَّروا هذا االعتبار وأيقن الشفتنياعتبار وضع 

ائت وصف تلك الصوائت املعياريّة أو املقاييس العامَّة. عليه، قسَّموا الصو  أنَّه أمٌر ال يصحُّ إغفالُه يف
 إىل قسمني: صوائت ُمنفرجة، وصوائت ُمدوَّرة.

فتكون الشفتان مع صوائت القسم األول منفرجتني ابلتدريج، حَّتَّ تبلغا أقصى درجة  من االنفراج 
ا. وأمَّا القسم اآلخر فأفراده الصوائت اليت / وما بينهمα/ والصائت /iواالنفتاح. وأفرادها الصائت /

تبدأ الشفتان معها االستدارة وااللتواء تدرجييًّا حَّت تصال إىل أقصى درجة  من كمال االستدارة مع 
 .u/(3)الصائت /

                                                 
 وما بعدها. 37، صال صواـ اللغويةأ نيس   )1(

)2(  ّ  .225،  صعمل ال صواـ. ينرر  برش  Cardinal vowels ةمّسِيت كذكل بـايحراكـ املعياري

 .37، صال صواـ اللغويةأ نيس   )3(
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ة تنطبق صفة الصوائت املنفرجة يف العربّية على صائتني، مها ابلتتيب حسب قوَّ هذا، ف وعلى
 ء املّد والفتحة وألف املّد. ويف لغة انكو تنطبق على أربعة صوائت، هي ابلتتيباالنفراج: الكسرة واي
وممدودها، ( املتقّدم عرضه، 2كما يف الشكل رقم)  ،/a ߊ/، /ɛ ߍ/، /e ߋ/، /i ߌ/ حسب قوَّة االنفراج:

 ./aa ߊ  /، /ɛɛ ߍ  /، /ee ߋ  /، /ii ߌ  هي: /
هي الصوائت ة انكو، ويف لغة وواو املدِّ يف العربّية، وأمَّا الصوائت املدوَّرة يف اللغتني، فهي الضمَّ 

/، uu ߎ  /. وممدودها: /ɔ ߐ/، /o ߏ/، /u ߎ( املتقدم عرضه، وهي:/3الثالثة اأُلوىل يف الشكل رقم )
ح جوانب االختالف والتشابه يف الصوائت القطعية 9دول رقم )اجلو  ./ɔɔ ߐ  /، /oo ߏ  / ( التايل يوضِّ

 للغتني.حسب معايري الكيف بني ا
ح جوانب االختالف والتشابه بني اللغتني يف الصوائت القطعيّة حسب معايري الكيف:9دول رقم )اجل  ( يوّضِ

 جوانب اشرتاك صوائت معيار
 جوانب اختالف

 خاّصة ابنكو ةخاّصة ابلعربيّ 

 اجلزء املتحرك من الّلسان
 أمامّية

 الكسرة وايء املد، الفتحة وألف املد.
 وممدوده. /a ߊ/، ه/ وممدودi ߌ/

 وممدودمها. /ɛ ߍ/، /e ߋ/ ال توجد مماثلة

 .اوممدودمه /ɔߐ /، /oߏ / ال توجد مماثلة / وممدوده.uߎ الضمة وواو املد. / خلفّية

 نسبة صعود الّلسان
 ضيِّقة

 الكسرة وايء املد، الضمة وواو املد.
 / وممدوده.iߌ /

 / وممدوده.eߋ / ال توجد مماثلة

 .وممدوده/ ɛߍ / ال توجد مماثلة وممدوده. /aߊ تحة وألف املد. /الف مت سعة

 حالة الشفتني أثناء النطق
 الكسرة وايء املد، الفتحة وألف املد. منفرجة

 وممدودمها./ ɛߍ / /eߋ / ال توجد مماثلة .وممدوده /a ߊ/ / وممدوده،iߌ /

 اوممدودمه /ɔ ߐ/ /،o ߏ/ ال توجد مماثلة / وممدودهuߎ الضمة وواو املد. / مدو رة

تالف ما بني اللغتني من جوانب اّتِفاق واختلخيص واستنتاج جياز إبيف ضوء ما سبق، ميكن 
منطلًقا من هذين التساؤلني: ما الصوامت املشتكة بني اللغتني واخلاصَّة؟ وما صوائتهما املشتكة 

 واخلاصَّة؟
ربعة عشرة ني تتمثَّل يف األصوات األفحسب العرض السابق فإنَّ الصوامت املشتكة بني اللغت

الّتالية مرتّبة حسب التسلسل السابق للمخارج: /ب/، /م/، /و/، /ف/، /ت/، /د/، /س/، /ر/، 
 وأمَّا الصوامت اخلاّصة لكلتا اللغتني، فهي: /ل/، /ن/، /ج/، /ي/، /ك/، /ه/.
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ة والصوامت اللهويّ  هي جمموع الصوامت األسنانّية أّوال: صوامت اللغة العربّية اخلاّصة:
والصوامت احللقّية وبعض الصوامت األسنانّية اللثويّة وهي: /ث/، /ذ/، /ظ/، /ض/، /ط/، / /، 

 /ز/، /ش/، /خ/، /غ/، /ق/، /ع/، /ح/، /ء/.
ض هي بعض الصوامت الشفتانّية وبعض الصوامت الغاريّة وبع اثنيا: صوامت لغة انكو اخلاص ة:

/. وعالوًة على ذلك يالحظ أنَّ صوامت p/ ،/gb/ ،/ʧ/ ،/nyلتتيب: /الصوامت األنفية، وهي على ا
العربّية أكثر من صوامت لغة انكو بعشرة أصوات. كما تضمُّ العربّية أكرب عدد لألصوات اخلاصَّة، وهذا 

 يفتض الظن بصعوبة العربّية على الدارسني من الناطقني بلغة انكو.
 ممَّا سبق عرضه حوهلا، تبنيَّ لنا أنَّ لغة انكو تضمُّ كلَّ أّما على مستوى الصوائت، فانطالقًا 

 -(1املشار إليها يف الشكل رقم)- Cardinal Vowelsصوائت املقاييس العامَّة أو الصوائت املعياريّة 
/، وهذا يعن أنَّ صوائت لغة انكو حتتوي على سبعة αسوى صائت معيارّي واحد، وهو الصائت /

 . (1)امَّة أمثان من املقاييس الع
على أنَّ لغة انكو حتتوي على مجيع صوائت العربّية القصرية الثالثة  -أيضا-كما يدلُّ ذلك 

/، وكذلك iوزايدة؛ إذ تشمل الكسرة العربّية اليت تقابل أوَّل املقاييس الثمانية الذي يرمز إليه ابلرمز /
/، والضمة اليت تقابل خامس املقاييس aرمز /الفتحة اليت تقابل رابع املقاييس الثمانية الذي يرمز إليه ابل

/. وألنَّ صوائت لغة انكو تشمل الصوائت العامَّة ما عدا الصائت الثامن uالذي يرمز إليه هبذا الرمز /
/α.من صوائت املقاييس العامَّة / 

الرمز  اعليه، فالصوائت املشتكة بني اللغتني هي هذه الثالثة: الكسرة العربّية اليت يرمز إليها هبذ
/i/ والفتحة اليت رمزها ،/a/ والضمة اليت رمزها ،/u وأمَّا الصوائت اخلاصة بلغة انكو فهي: املقياس ./

/ يف انكو، واملقياس ߍ/ املقابل للرمز /ɛ/ يف انكو، واملقياس الثالث /ߋ/ الذي يقابل الرمز /eالثاين /
 /.ߐإليه يف انكو ابلرمز/ / يرمزә/، واملقياس السابع /ߏ/ املقابل للرمز /oالسادس /

 والسؤاُ الذي يتبادر إىل الذهن هو: ما نسبة التشابه واالختالف بني اللغتني على مستوى النظام الصوت؟
إجابًة على هذا السؤال، ميكن استخدام الطريقة التّالية حلساب ذلك، بدءًا حبساب جمموع 

صريات وثالثة أي: ثالثة ق -دة ستِّ صوائت أصوات اللغتني الذي يساوي مثانية وعشرين صامًتا مع زاي
( صواًت أساسيًّا 34=  6+  28يساوي أربعة وثالثني فونيًما قطعيًّا عربيًّا، هكذا: ) -أخرى طويالت

                                                 
 .90صيف  ( 1الش ل ر م ) راجع ذكل يف( 1)
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 -يالت أي: سبعة قصريات وسبعة أخرى طو  -عربيًّا، وتسعة عشر صامًتا مع زايدة أربعة عشر صائًتا 
. مُثَّ  33=  14+  19ا يف لغة انكو، هكذا: يساوي ثالثة وثالثني فونيًما قطعيًّ  صواًت أساسيًّا انكوايًّ

امًتا املشتك فيها الذي يساوي أربعة عشر ص -األصوات األساسّية-حساب جمموع الفونيمات القطعّية 
صواًت أساسيًّا  20=  6 + 14مع زايدة ستِّ صوائت يساوي عشرين فونيًما قطعيًّا مشتًكا فيه، هكذا: 

 ا.مشتكً 
وأخريًا، حساب نسبة اتِّفاق اللغتني أو تقارهبما ابستخدام هذا القالب: جمموع األصوات 
األساسّية املشتكة العشرون فونيًما مضرواًب يف مائة مقسوًما على جمموع الفونيمات القطعّية السبعة 

 تقريًبا. % 29.85=  67 ÷ 100 × 20والستِّني للغتني، هكذا: 
نظام الصويت أقلُّ على مستوى ال -لعربّية وانكوا-ة أوجه التشابه بني اللغتني أنَّ نسبيعن هذا و 

ما متشاهبتان أو  من ثالثني ابملائة تقريًبا. وتعدُّ هذه نسبة متدنّية وضئيلة جدًّا لوصف اللغتني أبَّنَّ
 متقاربتان يف املستوى الصويت.

ساب ذلك النظام الصويت، فُيمكن حوأمَّا نسبة االختالف أو التباين بني اللغتني على مستوى 
للغتني الذي -ةاألصوات األساسيّ –ابتِّباع الطريقة الّتالية: َبْدءًا حبساب جمموع الفونيمات القطعّية 

 -أي ثالثة قصريات وثالثة أخرى طويالت -يساوي مثانية وعشرين صامًتا مع زايدة ستِّ صوائت 
( صواًت أساسيًّا عربيًّا. وتسعة عشر 34=  6+  28، هكذا: )يساوي أربعة وثالثني فونيًما قطعيًّا عربيًّا

ثة وثالثني يساوي ثال -أي سبعة قصريات وسبعة أخرى طويالت-صامًتا مع زايدة أربعة عشر صائًتا 
، هكذا: )فونيًما قطعيًّا انكو  .33=14+19ايًّ  ( انكوايًّ

عة وثالثني صواًت  مع زايدة أربفحساب جمموع أصوات اللغتني األساسّية يكون ثالثة وثالثني صواتً 
، مُثَّ حساب 67=  34+  33يساوي سبعة وستِّني صواًت أساسيًّا للغتني، هكذا: ) ( عربيًّا وانكوايًّ

جمموع الفونيمات القطعّية اخلاصَّة بكلّ  منهما بطرح الفونيمات السبعة والستني للغتني من الفونيمات 
(، وأخريًا: إجراء احلساب مستخدًما هذا القالب: 47=  20 – 67العشرين املشتكة بينهما، هكذا: )

جمموع الفونيمات القطعّية اخلاصَّة ابللغتني مضرواًب يف مائة  مقسوًما على جمموع الفونيمات القطعّية 
 .( تقريًبا% 70.14=  67 ÷ 100 × 47للغتني، هكذا: )

 أكرب من سبعني توى النظام الصويتّ وهذا يعن أنَّ نسبة االختالف والتباين بني اللغتني على مس
ابملائة. يالحظ هنا أنَّ نسبة االختالف والتباين بني اللغتني على مستوى النظام الصويّت أكرب من نسبة 
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التشابه بينهما بكثري. وهذا جيعل من املتوقَّع وجود مشكالت أو صعوابت لغويّة بنسبة عالية على 
 شر اللغوّي.مستوى النظام الصويّت تعوق عملّية الن

ة:ّرابعا:
 
قِطعي

ْ
و
َ
ّاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّالفونيماتّالف

تقدَّم فيما سبق أنَّ الفونيم وحدة لغويّة تنقسم إىل قسمني: ُيسمَّى القسم األوَّل منهما ابلفونيمات 
ت الوظيفّية ، وقد تقدَّم تناول األصواVowelsوالصائتة  Consonantsالِقْطعّية وهي األصوات الصامتة 

ت القطعية( االختالف والتشابه بني اللغتني يف الصوام اثنيا:أو األساسّية منهما للغتني يف عنوان رقم )
االختالف والتشابه بني اللغتني يف الصوائت  اثلثا:، وعنوان رقم )لكتابامن هذا  82يف الصفحة 

 .لكتابامن هذا  100القطعية( يف الصفحة 
، فهي ظاهرة أو صفة صوتّية ذات َمْغزى (1)لذي ُيسمَّى ابلفونيمات الَفْوِقطعّيةوأمَّا القسم الثاين ا

ا  ا تظهر ال تكون جزءًا يف تركيب الكلمة -بعكس الفونيمات القطعّية-يف الكالم. والقول: بـــــ" أَّنَّ ، وإَّنَّ
 .(2)ة"صَّ وتالَحظ فقط حني ُتضمُّ كلمة إىل أخرى، أو حني ُتستعمل الكلمة الواحدة بصورة خا

أرى أنَّ يف ذلك غلطًا أو غفلة عن اللغات اليت تعتمدها يف إنشاء وحدات داللّية، ال على 
مستوى املفردات فحسب، بل على مستوى التاكيب أيًضا؛ ألنَّ هناك لغات ال تستغن عن الفونيمات 

يضطرُّ فيها املتكلِّم إىل  من الكلمات؛ إذْ  (3)الفوقطعّية للتفريق والتمييز بني بعض الثُّنائّيات الصغرى
pitch-Voiceتغيري درجة الصوت

للتفريق بني معاين الكلمات املتطابقة يف الفونيمات الِقْطعّية؛ وهذا ممَّا  
ا ما مسُِّيت هبذا االسم )الفونيمات  يدلُّ على أنَّ هلا قيمًة تقابلّية ُتييزيّة بني املعاين، فضاًل عن أَّنَّ

عّية، هلا دورًا يف تـَْنويع معاين الرسائل اللغويّة، كما حيدث ُتاًما  ابلفونيمات القط الفوقطعّية(، إالَّ ألنَّ 
 .(4)غري أنَّ الفونيمات الفوقطعّية غري مستقلَّة عن الفونيمات القطعّية، بل هي مالزمة هلا ومتزامنة معها

  Intonationوالتنغيم Tonة وعادًة ما ميثِّلون الفونيمات الفوقطعّية ابلنرب إضافة إىل املقطع والنغم
، لكنَّن سأكتفي هنا بتناول النرب واملفصل فقط للتقابل بني اللغتني، بسبب ما Junctureواملفصل 

                                                 
(1 ّ ، أ و الربوسودمياـ Suprasegmental Plurisegmental Phoneme ة، أ و فوق الرتكيبيّ Secondary Phoneme ة( وتدعى أ يضا  الفوناميـ الثانوي

Prosodemes ّة، أ و املالمح غري الرتكيبي segmental features-Non مصاحبة.. يرمز لها عادة برموز ا ضافية خارجية. ، ويه مالمح صوتية غري تركيبية

 .219، صدراسة الصـو اللغويينرر  معر  
 .89، صال صواـ واللهجاـ قدميا وحديثا( النجار  2)

صويت /ص/  يف الثُّنائيّاـ الصغرى، يه عبارة عن مفرداـ متوافقة يف بعض حروفها، أ و يه أ صواـ تيوتوافق يف بعض صفاهتا كيوتوافق لكميت )برََص، نرََص(( 3)

 و/ر/ وكيوتوافق صويت /س/ و/ص/ يف صفة الصفري، وهكذا.
 وما بعدها. 161، صدراسة الصـو اللغوي. معر  128، صمعجم عمل ال صواـ( اخلويل  4)
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 موضع الوقوع، فاملقطع  يفتعتمد على النرب، وال ختتلف عنه إاّل  -ما عدا املفصل-الحظُته من أنَّ البقّية 
لصرف؛ لعدِّه أصغَر وحدة  مركَّبة  ذات معىن يف الكلمة على الرغم من كونه من مباحث ا -كما أييت-

 الواحدة، هو موقع النرب أساًسا، وبوجود النرب وعدمه يصنف املقطع إىل مقطع َمْنبور وغرِي منبور.
وأمَّا النَّغمة والتَّنغيم؛ فال خيتلفان عن النرب يف شيء ؛ إِذ النغمة ليست إالَّ نرب الكلمة للتَّمييز 

 .(1)وأمَّا التنغيم فليس إالَّ نرب اجلملة أو العبارة لتغيري املعىن والقصددالليًّا، 

 مفهومه وأنواعه:، المفصل -1

من الفونيمات الفوقطعّية، وهو عبارة عن َسْكتة  خفيفة  بني كلمات أو ، Junctureأو املفصل 
أو  .(2)بداية آخرمقاطع يف حدث كالمي يقصد به الداللة على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما و 

يفصل بني كلمة وأخرى، أو بني قول وسكون، ويُعرّب عنه ابلوقوف. ويدعى أيًضا فاصال أو وقفا أو 
انتقاال. وظيفته أنه يساعد على التمييز بني قولني متماثلني أو ثنائيات صغرى ال مييز الواحد منها عن 

ثه بني يرتبط بذلك ابلوقف الذي يؤدي حدو اآلخر إالَّ موضع املفصل؛ لذا مسُِّي بـ)تونيم املفصل( و 
 .(3)املقاطع املختلفة إىل نشوء وحدات داللّية خمتلفة

(، ابلوقف وهذا الفونيم الفوِقطعّي مستخدم يف اللغتني، فيمثَّل له يف اللغة العربّية بعبارة: )َكلَّ َمْتِن 
اين نعدام السكتة بني املقطع الث/...( أي: أَْثقل ظهري. وابُ  على املقطع الثاين، هكذا: )َكـْلـ / 

والثالث ابلوصل للوقوف على آخر العبارة، كما يف: )َكلََّمْتِن(، هكذا: )َكْلـ / لَـ / َمْتــ / نِـي(، فإّن 
 .(4)املعىن يتغريَّ من معىن الثقل يف الظهر إىل معىن الكالم، أي: خاطبْتن

، أي سائل العني الالزق، وذلك بسكتة (5) (anamߣߊߡߊ  nyáߢߊ  وأمَّا يف لغة انكو فمنه قوهلم: )
أي: السائل  nama/ ߣߡߊ/وهي العني، و /nyáߢߊ  / بني املقطع األوَّل والثاين للوقف على األوَّل، هكذا:

(، nyanamaߊ ߢߣߊߡالالزق. وأمَّا إذا انعدمت السكتة بني املقطعني أبن ُوصَل بعضهما ابآلخر كما يف: )
، فإّن ذلك يؤثِّر يف تغيري معىن القولني، فيكون املعىن هنا: اجليد (3) (ma ߡߊ / naߣߊ /  nyaߢߊ هكذا: )

 .(6)الذي ال عيَب فيه
                                                 

 .28، صاليوتقابل اللغوي وحتليل ال خطاءصيين وأ خر   )1(

 وما بعدها. 102، صاملدخل يف عمل ال صواـ املقارن( حس نني  2)
 وما بعدها. 48، صاللكمة، دراسة لغوية معجميةخليل  وما بعدها.  129، صمعجم عمل ال صواـيل  ( اخلو3)

 وما بعدها. 129، صمعجم عمل ال صواـاخلويل   (4)

 يُقرأ  من الميني لليسار.( 5)

 /.ߢ، حرف /عرب-معجم "اكجنامادي انكوجاين  ( 6)
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 النبر، مفهومه وأنواعه: -2

رَف، َنرب، أو َنرب يف، ينرب، نربا، فهو لابر، واملفعول َمْنبور، يُقال: َنرَب احلتّق من: مش Stressالنرب أو 
روزًا أو توافـًُقا لف، ويُقال: َنرَب يف قراءته أو غنائه، إذا رفع صوته فيه، أعطاه بُ إذا لفظه بقوَّة، أو جبرس  خمت
. والنَّربة مفرد، ومجعه: النَّربات، بفتح الباء أو (1)"  نرَْبٌ صويتي، ومقطعٌ مَنْبورٌ مع الوزن، ومنه قوهلم: " 

ق على ن بعدَّة تعريفات  ولكنَّ مجيعها تتَّفوعرَّفه احملدثو  .(2)سكوَّنا، ومنه: َوْقُع الصَّوت، وَجَرُس الكالم
نبور بقوَّة يقوم املقطع املأنَّه يقتضي طاقة زائدة أو جهًدا عضليًّا إضافيًّا، وهلذا يقول دانيال جونز: " 

م بنطقه جبهد أعظم من املقاطع اجملاورة له يف الكلمة أو اجلملة  .(3)"املتكلِّ
، وهو عبارة عن تتابع من املقاطع phonetic footَقَدم صويّت ومن أهمِّ ما عرِّف به النرب، أنَّه: 

بتمييز مقطع واحد منها، وهو املقطع املنبور ابحتوائه على َقدر أكرب من ضغط الرئة ابلنسبة للمقاطع 
األخرى. وأنَّه: نشاط يف مجيع أعضاء النطق يف وقت واحد. أو هو: ازدايُد وضوِح جزء  من أجزاء 

عن بقّية ما حوله من أجزائها، أو هو: وضوٌح ِنسبي لصوت أو مقطع  ما، إذا ما  الكلمة يف السمعِ 
 .(4)ُقورن ببقّية األصوات واملقاطع يف الكالم، حُيدَّد ابلضغط على موضع نطق الكلمة

فهو إذن ارتكاز صويّت يف نطق الكلمة، وأمَّا األثر السمعّي املرتبط هبذا االرتكاز الصويّت فهو ما 
، ويُتحكَّم يف قوَّته ودرجته بعامل الشّدة؛ ألنَّ كمّية الشّدة يف املقطع املنبور loudnessى ابلعلّو ُيسمَّ 

، هت واخنفاضتحقَّق بعاملني مها: درجة صعود الصو تة النرب وشدّ  تكون أعلى منها يف غري املقطع املنبور،
 Sentence ةسياق أو ارتكاز اجلملويدعى: نرب ال ؛ماس بني العضوين يف خمرج الصوتومدى توتُّر التَّ 

Stress
 وإن كان بعض الباحثني يرون التفريق بني النرب والتنغيم بتخصيص األول ابملقاطع وختصيص ،(5)

 الثاين ابجلمل.
 ويقع النَّرب على أيِّ مقطع من مقاطع الكلمة. وللّنرب درجات كثرية ولكنَّ أكثرها استعمااًل هو:

 الرئيسالنَّرب األوَّيّل أو النرب Primary Stress .الذي هو املرتكز القوّي يف الكلمة ، 

  النَّرب الثانوّي أو الوسيطSecondary Stress.وهو املرتكز الوسيط يف الكلمة ، 

                                                 
 .2157، صمعجم اللغة العربية املعارصة( معر  1)
 .2245)ن غ م( ص ،معجم اللغة العربية املعارصةمعر   (2)
 وما بعدها. 220، صدراسة الصـو اللغوي( معر  3)

. وما بعدها 170، صاللغة العربية، معناها ومبناهاوما بعدها. حسان   97، صال صواـ اللغوية. أ نيس  415، صمعجم علوم اللغة العربية( ال شقر  4)

 وما بعدها. 220، ص162، صدراسة الصـو اللغويوما بعدها. معر   94، صميا وحديثاال صواـ واللهجاـ، قدالنجار  

 .95، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثا( النجار  5)
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  النَّرب الضعيفWeak Stress(1)، وهو أضعف نقطة ارتكاز  يف الكلمة. 

تخدمه استخداًما هناك لغات تسالّنرب ابختالف استخدامه يف اللغات البشريّة، ف وظيفةوختتلف 
. فاللغات اليت تستخدم النرب استخداًما  أساسيًّا بعدِّه فونيًما، ومنها لغات تستخدمه استخداًما اثنوايًّ

لتفريق أساسيًّا كوسيلة للتفريق بني املعاين، وعدِّه فونيًما؛ فيكون موضع الّنرب فيها حرًّا، ويستخدم حينئذ  ل
انكو مثال،  ن طريق تغيري مكانه، كتغيري الصيغة بني االمسّية والفعلّية، كما يف لغةبني املعاين أو الصيغ ع

 ، أييت بيان ذلك الحًقا.The Stress languagesوهي اللغات النربيّة 
وأمَّا استخدامه استخداًما اثنوايًّ للداللة على معان  إضافّية فتشتك فيه كلُّ اللغات، النربيّة منها 

، Emphatic Stress، من تلك املعاين أو الوظائف اليت يستخدم هلا النرب: التأكيد؛ يُدعى: وغري النربيّة
. وللنرب قيمة داللّية على مستوى التكيبات اجلملّية؛ إْذ يساعد Emotional Stressأو االنفعال؛ ويُدعى: 

 .(2)النَّرب على حتديد الوحدات النحويّة يف سلسلة األصوات املنطوقة

، ا عن الن رب يف العربيّة ولغة انكو؟ هل تشرتكان يف استخدام النرب فونيمًا للتفريق بني املعاين والصيغلكن ماذو 
 أم ختتلفان يف ذلك؟

ا ليس لدينا دليل يهدينا إىل موضع النرب يف اللغة العربيّة، كما كان ينطق هبيقول الدكتور أنيس:" 
وِلـُحسن وقال أيضا: "  .(3) "له أحٌد من املؤلِّفني القدماءيف العصور اإلسالميّة األوىل؛ إْذ مل يتعرَّض 

 .(4)"احلّظ ال ختتلف معاين الكلمات العربيّة ابختالف موضع النرب منها
ويف هذا استدالل بوجود النرب يف العربّية، ولكنَّ ذلك ال جيعل من اللغة العربية لغة غري نربية، أي 

بات اللبس بني املعاين والصيغ، وإن كانت هناك دراسات حتاول إثمن اللغات اليت تعتمد النرب يف إزالة 
ذلك؛ إْذ قامت حماوالت لتقعيد نرب النُّطق العريّب احلديث، ولكن ينبغي أاّل يغيب عن البال أنَّ مثل 
هذه القواعد قد تكون قواعد تقريبّية من لاحية، وقواعد جزئّية من لاحية أخرى، فال ميكن أن تُعمَّم 

ا لن تكون مثل قواعد النحو أو أحكام الصرف اليت يُعدُّ اخلروج عليها على الع امل العريّب أبمجعه، كما أَّنَّ
 .(5)خطأً لغوايًّ 

                                                 
 وما بعدها. 158، صعمل اللغة، مقدمة للقارئ العربوما بعدها. السعران   223، صدراسة الصـو اللغوي( معر  1)

 وما بعدها. 105، صعمل اللغة، مقدمة للقارئ العرب. السعران  225-220ص ،  صدراسة الصـو اللغوي( معر  2)
 .99، صال صواـ اللغوية( أ نيس  3)
 .102، صال صواـ اللغويةأ نيس   (4)
 . 358، صدراسة الصـو اللغوي. معر  400، صمعجم املصطلحاـ العربية يف اللغة وال دب( وهبه وأ خر  5)
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صََفْت، وكان "... فإذا مسعنا مثال كلمة: وَ  ومثَّل له بعض الباحثني يف اللغة العربّية هبذا، قائال:
ا تكون مبع زميلَِتها مَوِقعَ ىن: وََصَف، ومن هنا نقول: وَصََفِت الِبْنُت لِ النرب واقعًا على املقطع األوّل، فإَّنَّ

بَيِتها، أمَّا إذا وقع النرب على املقطع الثاين، فإنَّ الواو السابقة هلا لن تكون من بنية الكلمة، وابلتايل 
، وسيكون الفعل هو: صََفْت، يف حنو: صََفِت السماءُ، أي: من: صََفا، يَْصفُ   .(1)"وستكون واَو عطف 

ومن أهمِّ قواعد النرب يف العربّية الفصحى املعاصرة أن يُنرب املقطُع األخرُي من الكلمة، إذا كان 
+  صامت   :أو .ِعــــْيـــــنْ صامت + مّد + صامت، حنو: َنْســ / تَــ /  مقطًعا كبريًا من أحد النَّمطني:

وأن يـُْنرب املقطُع قبَل األخري، إذا كان مقطًعا  .ــْررْ ـــقِ صائت + صامت + صامت، حنو: َيْسـ / ــــتَـــــ / ـ
طًا، أي: من أحد النَّمطني: صامت+صائت+صامت، حنو: ِاْسـ /  ، / ــِهــْم، أو: صامت + مدّ ـتَـْفــ متوسِّ

/  ـــــفَ / ِدي. وإذا كان مقطًعا قصريًا من َّنط صامت + صائت، مبدوًءا به الكلمة، حنو: ) ـنَـاحنو: يُـ/ 
 (2)بَل اآلخروأن يُنرَب املقطُع الذي يسبق ما ق / ــِمْل(. ـتَــــــَقـْط(. أو مسبوقًا بصدر إحلاقّي. حنو: )يَـــْكـــ / ـ

ط: )صامت + صائت  -املقطع الثالث بدءًا من آخر اللفظ- إذا كان املقطع األخري من النوع املتوسِّ
النوع القصري: )صامت + صائت(، ويشمل  + صامت(، أو: )صامت + مّد(، والذي قبَل األخري من

ذلك َّنطني؛ يتكوَّن أوَّهلما من: )صامت + صائت + صامت( + )صامت + صائت( + )صامت + 
 صائت + صامت(، مثاله: )َعـلَّمْك(، يوّضح مبا يلي:

 )املقطع األخري( + )املقطع قبل األخري( + ) املقطع األّول(
 /     ــَمـْكــ     /.  ــلَـــ       //       ــ  /     َعــْلـــ      /

وهو املقطع الثالث  -الفتحة والالم األوىلو  العني– فاملقطع املنبور يف هذا املثال هو املقطع األوَّل
امت + ، َّنطه: )صمط القصريالنَّ  من -الالم الثانية والفتحة- قطع قبل األخريمن اآلخر؛ ألنَّ امل

صائت  املكوَّن من: )صامت + طمط املتوسَّ من النَّ  -والفتحة والكاف امليم- خرياألقطع صائت(، وامل
+ صامت(. وأمَّا النمط الثاين؛ فيتكوَّن املقطع قبل األخري الذي من النوع القصري: )صامت + صائت(، 
ط على َّنط: )صامت + مّد(، فينرب املقطع الواقع قبل  ويكون مقطعه األخري الذي من النوع املتوسِّ

ري. إذا بُدئ العدُّ من املقطع األخ -كذلك-لذي يسبق املقطع األخري، وهو املقطع الثالث املقطع ا
 وهو العني والفتحة والالم األوىل يف )علَّموا(. كما يظهر يف املثال التايل:

                                                 
 .93، صاـ املقارناملدخل يف عمل ال صو ( حس نني  1)
 ( أ ي  املقطع الثالث من ال خر، وهو العني والفتحة والالم ال وىل يف )علَّمك(.2)
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 )املقطع األخري( + )املقطع قبل األخري( + )املقطع األّول(
 .(1)/     ــُموا    /      /     ــــلَـــ     /    /    َعــْلـــ/   

ا ليست لغة نربيّة ابلدرجة األوىل؛ إْذ ال تعتمد النرب للت فريق فاللغة العربّية هبذا ميكن أن توصف أبَّنَّ
ا ليسْت من اللغات النربيّة  بني الصيغ واملعاين، أمَّا النرب يف لغة انكو؛ فقد ذُكر يف بعض الدراسات أبَّنَّ

ة فونيًما يُفّرِق بني معاين الكلمات، كما هو احلال يف اللغات النربيّة مثل اللغ لَعَدِم استخدامها النرب
 ...(2)الفرنسّية، وأنَّه ليسْت هناك طريقٌة معيَّنٌة لنرب الكلمات يف لغة انكو

ا لغٌة تعتمُد يف أرى أن  ذلك جهاًل بلغة انكو؛ إْذ ال يُنكر أحٌد ممَّْن له أدَّن معرفة بلغة انكو أَّنَّ
ى بعض الظواهر الصوتّية للتمييز بني املعاين وصيغ الكلمات...كما سيأيت ذلك الحقا، وإذا سلَّمنا عل

ا: أبنَّ النرب يدلُّ على َرْفِع الصَّوت أو على َوْقِعِه كما تقدَّم، وكان ُعلماء لغِة انكو َيِصُفون لغَة انكو أبَّنَّ 
ا لغة ذات نربة صوتّيةأي إ ،(3) (èl ߟߋ    kanmaserma ߞߊ߲߬ߡߊߛߙߋߡߊ  kanߞߊ߲߬ ) ا لغة نربيّة، (4)َّنَّ ، مبعىن أَّنَّ

 ات الصوتّية يف التمييز الداليّل.تعتمد النرب 
وسبق يف موضع الكالم عن الفونيمات الِقْطعّية أنَّ النِّظام الصويتَّ للغة انكو يتكوَّن من ثالث 

شكًّا  ة... فال أظّن أّن هناكجمموعات: جمموعة الصوائت، وجمموعة الصوامت وجمموعة النربات الصوتيّ 
كو تعتمد النرب ومن األدلّة على أنَّ لغة ان يف اعتبار لغة انكو لغة نربيّة ابلدرجة األوىل خبالف العربّية.

  -(:10دول رقم )اجليف التفريق بني الصيغ أو الكلمات ما يلي يف 
 غة انكو:( َتثري النربة يف التفريق بني املعاين والصيغ يف ل10دول رقم )اجل

 املعىن نربهتا 2الكلمة نربهتا 1الكلمة  ت

 na ߣߊ 1
نربة صاعدة صعودا هادًئ أو 

 نربة هابطة بغتة àn ߣߊ   عاداي
 2اسم: األم. والكلمة 1الكلمة

 قعل أمر: احضر أو تعال.

 kɔˋno  ߞߐ ߣߐ 2

نربة هابطة بغتة على املقطع 
األول ونربة صاعدة صعودا 

 هادًئ على املقطع الثاين.
 kɔno  ߞߐߣߐ

نربة صاعدة صعودا هادًئ 
 على املقطعني األول والثاين.

 2اسم: الطري، والكلمة 1الكلمة
 اسم: البطن.

 fùru ߝߎ ߙߎ 3

نربة هابطة بغتة على املقطع 
األول ونربة صاعدة صعودا 

 هادًئ
 furu ߝߎߙߎ

نربة صاعدة صعودا هادًئ 
 على املقطعني األول والثاين.

اسم: املعدة،  1الكلمة
 اسم: الزواج. 2والكلمة

                                                 
 .359-358، ص صدراسة الصـو اللغوي( معر  1)

 .100، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويت( كوين  2)
 يُقرأ  من الميني لليسار.( 3)

  .18/4/2015  اترخي املقابةل، ؛ أ س يوتاذ حمارض يف لغة انكو مبعهد البحوث وادلراساـ ال فريقية يف جامعة القاهرةجاينمامادي  مقابةل مع اباب( 4)
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 املعىن نربهتا 2الكلمة نربهتا 1الكلمة  ت

 furu ߝߎߙߎ 4
نربة صاعدة صعودا هادًئ 

 furú ߫  ߝߎߙߎ على املقطعني.

نربة صاعدة صعودا هادًئ 
على املقطع األول ونربة 

صاعدة بغتة على املقطع 
 الثاين.

اسم: الزواج.  1الكلمة
 فعل أمر: تزوَّج. 2والكلمة

 ߡߎߙߎߝߋ 5
murufe 

نربة صاعدة صعودا هادًئ 
 ني.على املقطع

 ߡߎߙߎߝߋ  
murufe 

نربة صاعدة صعودا هادًئ 
على املقطع األول، ونربة 
صاعدة بغتة على املقطع 

 الثاين.

اسم ُمعرَّف ابلنربة  1الكلمة
الصاعدة صعودا هادًئ: 

اسم ُمنكَّر  2الشريط. والكلمة
 ابلنربة الصاعدة بغتة: شريٌط.

عةّلدىّالدارسنيّ:خامسا
 
ةّموتوق

 
ّ:مشكالتّصوتي

ار أهّم ما يتوّقع أن يكون مشكلة أو صعوبة لدارس العربّية من الناطقني ابنكو يف ميكن اقتص
 املستوى الصويّت يف النقاط الّتالية:

 مشكالت متوقّعة في الفونيمات العربيّة: – 1

بغياب فونيمات عربّية عن لغة انكو؛ فإّن من املتوّقع أن ُتّثل تلك الفونيمات مشكلة ميكن أن 
س االنكوي، وهي جمموع الصوامت األسنانّية والّصوامت الّلهويّة والّصوامت احللقّية وبعض يواجهها الدار 

الّصوامت األسنانّية الّلثويّة املتمثّلة يف األصوات الّتالية: /ث، ذ، ظ، ض، ط،  ، ز، ش، خ، غ، 
عّلمه ت ق، ع، ح، ء/، فيحتمل أن ُتّثل هذه األصوات مشكلة وصعوبة أمام الدارس االنكوّي أثناء

وتعليمه العربّية إضافة إىل مشكلة توزيع بعض الفونيمات املشتكة كالراء؛ فعلى الرغم من كوَّنا فونيما 
قطعّيا يف لغة الدارس فهي مظّنة صعوبة له من حيث توزيعه؛ إذ لوحظ أّن هذا الصوت ال يتصّدر يف 

ة يف أّول دون هذه املشكلة الصوتيّ تركيب الكلمة، ولوحظ كذلك أّن الناطقني بلغة انكو غالبا ما يتفا
الكلمة ابلتصدير بصوت اهلمزة، فينطقون صوت الراء مسبوقا بصوت اهلمزة، فتسمعهم يقولون يف هذه 

 ...رجبالعاملني، أ أََربِّ ...( هكذا: رجب العاملني، ربّ الكلمات: )

 مشكالت متوقّعة في لزوم الصوائت العربيّة لصوامتها كتابة: - 2

ميكن يف العربّية االستغناء عن الصوائت القصرية؛ أبن ختلَو الصوامت من الصوائت  فبما أنَّه
القصرية يف كتابة الكلمات ورمسها خبالف لغة انكو، فمن املتوّقع جّدا أن حُيِدث ذلك صعوبة أو عرقلًة 

 للدارس االنكوّي يف القراءة العربّية.
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 للغتين في الفونيمات القطعيّة:مشكالت متوقّعة في درجة نسبة االختالف بين ا - 3

 %70.14تبنّي لنا فيما سبق أّن نسبة االختالف بني اللغتني يف الفونيمات القطعّية ُتثّلت حبوايل 
من جمموع الفونيمات القطعّية يف النظام الصويّت للغتني، أي أّن نسبة التباين بينهما تفوق اخلمسني من 

، مشكالت أو صعوابت صوتّية بنسبة عالية يف النظام الصويتّ املائة، ويف هذا داللة واضحة على وجود 
 واليت يتوّقع أن تكون عائقة أمام الدارس االنكوي يف تعّلم وتعليم العربّية.

*** 

ّ:ّاملبحثّالثاني
 
ّ:حتليلّاملسوتوىّالصريف

أو التصريف مصدران لـلفظّي َصَرَف وَصرَّف، يدور معنامها حول التحويل والتغيري  (1)الصرف
ا اختري األوَّل خلفَّته وموافقته للفظ النحو يف أصله الثالثيّ  ليب،والتق ، وإن  ويُقصد هبما علم واحد، وإَّنَّ

كان املصطلح الثاين أبلغ يف الداللة على التغيري لزايدة مبناه. ويفيد لغًة مطلق التغيري من حال إىل 
ل إاّل هبا،  ملعان  مقصودة، ال حتصحال، ويفيد يف االصطالح: حتوُّل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة 

كامَسي الفاعل واملفعول واسم التفضيل والتثنية واجلمع... أو هو: علم أبصول يُعرف هبا أحوال أبنية 
، ومبحثه األلفاظ من حيث اإلعالل واألصالة والزايدة. واألبنية (2)الكلمة، اليت ليست إبعراب وال بناء

 فوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب.مجع بناء اليت هي هيئة الكلمة املل
وهو عند القدماء قسم من النحو، يفهم ذلك من خالل ما عرَّفوا به النحو أبنَّه علم يبحث عن 
أحوال الكلم العربّية إفرادا وتركيبا، ومن خالل ما أطلقوا على التصريف أبنّه مبحث من مباحث النحو 

ظا مل سّية أو مسائل التمرين، وعرّفوه أبنّه: أن َتخَذ كلمًة لفيُقال له االشتقاق أو اختاع الصيغ القيا
تستعمله العرب على وزن ما استعملته، مّث تعمل يف هذا اللفظ ما يقتضيه قياس كالمهم من إعالل 
وإبدال وإدغام وغري ذلك، كأن تبن من فعل َخرََج على مثال َدْحرََج، حنو: َخْرَجَج، ومن َوَأى مبعىن 

 .(3)ال َكوَْكب، حنو: َوْوَأيوعد على مث
أمَّا املتأّخرون؛ فهم جيعلون التصريف قسيم النحو، وليس جزءا منه، وبذلك ضيَّقوا دائرة النحو 
وقصَّروه على املباحث املتعّلقة أبواخر الكلم من حيث اإلعراب والبناء، فعرّفوا التصريف أبنَّه: علم 

                                                 
فعال، بل مينع من الرصف. ينرر  ال  1) وم معجم علقر  ش( ويقصد به أ يضا تنوين المتكني، وال حيلق الامس املبين لش هبه ابيحرف، وال يلحق الامس املش به لل 

 .255، صاللغة العربية عن ال مئة
 .20ص ،1ج ،كشاف اصطالحاـ الفنون والعلوم  الهتانوي( 2)
 .59، صاليوتعريفاـ. اجلرجاين  3، صرشحان عىل مراح ال رواح يف عمل الرصف. ديكنقوز  5، صاليوتبيان يف ترصي  ال سامء( كحيل  3)
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ألبنية من صّحة وإعالل، وأصالة وزايدة وحذف وإمالة يبحث عن أبنية الكلم العربّية وأحوال هذه ا
 .(1)وإدغام، وعّما يعرض آلخرها ممّا ليس إبعراب وال بناء

وللتصريف غرضان، األوَّل: غرض معنوّي حبت، يدعى االشتقاق، يتوصَّل به إىل توليد مفردات 
 املفرد إىل التثنية يريجديدة لتحصيل معان جديدة، وذلك بتحويل صيغة معّينة إىل صيغ خمتلفة، كتغ

 واجلمع، وتغيري املصدر إىل الفعل املاضي واملضارع واألمر واسم الفاعل واسم املفعول وغري ذلك.
وأمَّا الغرض الثاين منه فهو لفظّي أو نطقّي خالص، يكون لقصد ختفيف ثقل األصوات املكّونة 

ا. وينحصر )قـََوَل( و)َغَزَو(... إىل قال وغز للكلمة، أو لإلحلاق أو للتخّلص من التقاء الساكنني، كتغيري 
هذا التغيري يف القلب، واإلبدال، واحلذف، واإلدغام، والزايدة، والنقل. وال يدخل التصريف يف احلروف، 
وال فيما أشبهها وهي األمساء املتوغِّلة يف البناء كالضمائر واملوصوالت، وأمساء االستفهام والشرط 

واألفعال اجلامدة، فلذلك ال يدخل فيما كان على حرف أو حرفني. كباء اجلر،  واإلشارة وأمساء األفعال
 .(2)والمه، وقد، وبل، وما أشبه احلرف، كتاء قمت، و)لا( من قمنا

ولقد صّنف العلماء لغات البشر نظرا إىل الوسيلة اليت تعتمدها كّل لغة يف بناء الكلمات والصيغ 
، وهي اللغات االشتقاقّية اليت تدّل Inflectionalللغات التصريفّية الصرفّية وتوليدها، منها ما يسّمى اب

فيها الكلمات على عالقات تربطها بغريها يف اجلملة مبا يدخلها من تغيري داخلّي... وإليها تنتمي اللغة 
كن أن تُعزى العربّية، وأّما لغة انكو؛ فَِباْعِتمادها على املورفيمات لتأدية بعض املعاين كاملعاين الصرفّية مي

، وهي اللغات اليت تدخل على كلمات سوابق Agglutinativeإىل اللغات اليت تدعى ابللغات اإللصاقّية 
 .(3)يف الصدر أو لواحق يف العجز، أو دواخل يف وسطها

للكالم الذي  Functional analysisخطوات أساسّية يف التحليل اللغوّي الوظيفّي  احملدثونوضع و 
من الفونيمات إىل  Structural relationsمستوايت اللغة، حيث نظروا إىل العالقات التكيبّيةيتناول كاّفة 

اجلمل، ويف الوقت نفسه حتدِّد هذه اخلطوات وظيفَة كّل عنصر على حنو ميكن إدراكه مستقاًل، 
ظيفة . وتظهر و (4)فالفونيمات تتحوَّل إىل مقاطع، واملقاطع إىل مورفيمات، واملورفيمات إىل مجل

                                                 
 .6ص اليوتبيان يف ترصي  ال سامء،كحيل  عدها. وما ب 20ص ،كشاف اصطالحاـ الفنون والعلوم  الهتانوي (1)
 وما بعدها. 13، صترصي  ال سامء وال فعالوما بعدها. قباوة   255، صمعجم علوم اللغة العربية عن ال مئة( ال شقر  2)
 .96ص ،ةالعربيفقه اللغة  ،لسان العربعمل ال   اجاهد (3)
 .55، صاللكمة، دراسة لغوية معجمية( خليل  4)
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للكلمة.  -فيماتاملور -الكلمات يف اللغة تبًعا لذلك إّما عن طريق بيان الوظائف أو العناصر الصرفّية 
 .(1)أو ببيان الوظائف النحويّة، وهي وثيقة الّصلة ابلوظائف الصرفّية

ويف هذا املبحث سأتناول الصرف يف معناه احلديث املتمّثل يف دراسة الصيغ اللغويّة، وخباّصة 
، كتحويل األصل الواحد إىل أمثلة (1)تعتي صيغ الكلمات فتحدث معىن جديد اليتالتغيريات  تلك

خمتلفة ملعان مقصودة بواسطة أدوات صرفّية تُعرف ابملورفيمات أو الصرفيمات، وهي عبارة عن سوابق 
آخره، تلحق  Inflectional endings تلحق صدر أصل الكلمة، ولواحق تصريفّية Prefixesتصريفّية 

وغريها، للتوصُّل هبا إىل توليد مفردات جديدة لتحصيل معان جديدة، كتغيري املفرد إىل التثنية واجلمع، 
وتغيري املصدر إىل الفعل املاضي واملضارع واألمر واسم الفاعل واسم املفعول... ُمكتفًيا ببعض املعاين 

 لناطقني بلغة انكو.الصرفّية اليت أراها أكرب أمهّية يف التعليم العريّب لدى ا
يالت ومبا أنّه سبق تناول اخلطوة األوىل اليت ُتثَّلت يف دراسة الفونيمات القطعّية والفوقطعّية يف حتل

 املستوى الصويّت؛ ففي هذا العرض )حتليالت املستوى الصريّف( سأمجع بني اخلطوة الثانية والثالثة اليت
النظام املقطعّي  إن كان النظام املقطعّي جانًبا صوتيًّا؛ وإَّّنا أُدرجتتمّثل يف النظام املقطعّي والنظام الصريفّ و 

 يف هذا املبحث الصريّف؛ ألمّهد به للنظام الصريّف أو املورفولوجّي يف اللغتني.

ال
َّ
:ّ:أو

 
ّاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّالنظامّاملقطعي

فات معتمدة على نظرايت خمتلفة؛كنظريّة بعدَّة تعري Syllableاللغة احملدثون املقطع  علماءعرَّف 
، R. H. Stetson، وهي النظريّة الفولاتيكّية لألمريكّي ستيتسون Chest Pulse Theoryالنبض الصدرّي 

Jespersenاملنسوبة إىل العامل يسربسن  Sonorityونظريّة اجلهر األكوستيكّي 
(2). 

لكم املتَّصل صغرى؛ ألنَّه ال يقبل تقسيم ا ومن هذه التعريفات أنَّ املقطع عبارة عن وحدة صوتّية
ائت أنَّ املقطع عبارة عن ص -أيضا- إىل أصوات؛ إذ ليس لألصوات وجود مستقّل يف الكالم. ومنها

أو صائت قصري مكتنف بصوت أو أكثر من األصوات الصامتة. أو أنه تركيب  -حرف مدّ -طويل
ني عملّيتني أنَّ املقطع ميثِّل الفتة الفاصلة ب -كذلك-ومنها  صويّت يتأّلف يف أصغره من حرف وحركة.

 من عمليات غلق جهاز التصويت غلًقا كاماًل أو جزئيًّا.

                                                 
 .43، صأ سس عمل اللغةوابي  ماري( 1)
 وما بعدها. 83، صاملدخل يف عمل ال صواـ املقارنحس نني  ( 2)
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ومن تعريفات املقطع أنَّه كمّية من األصوات، حتتوي على حركة واحدة، وميكن االبتداء هبا 
ن حيث البعد ه مباشرة موالوقوف عليها. ومنها: أنَّ املقطع وحدة صوتّية أكرب من الفونيم، َتيت بعد

الزمّن يف النطق، والبعد املكايّن يف الكتابة، وعلى الرغم من كون املقطع يتكوَّن غالًبا من عدَّة أصوات، 
ع كلمة. مثل: قطإالَّ أنَّه ميكن أن يتكوَّن من صوت واحد فقط، بشرط أن يكون صائًتا، وقد يكون امل

ثر من مقطع مثل كلمة: اْجِلْس!، اليت تتكوَّن من مقطعني !(، أو جزًءا من كلمة تتكوَّن من أك)ِقفْ 
. ولكلِّ مقطع نواة َتخذ النربة املناسبة. وللمقطع يف كلِّ لغة نظام خاّ  حيكم (1)مها: /اْجـــــ/ و/ِلْس/

 .(2)عدد وترتيب الفونيمات القطعّية
 -غالًبا-ذي ال يزيد قصى الوتشتك اللُّغات يف احلّد األدَّن للمقطع، ولكنَّها ختتلف يف حدِّه األ

عن أربعة مقاطع. ويتألَّف املقطع من ثالثة أقسام، هي: االستئناف للصامت األوَّل، والنواة أو القمة 
 .(2)للصائت الذي يليه، والذيل للصوت األخري

ار اآلخر: ، واملعيأو هلما: حسب االنفتاح واالنغالقويصنَّف املقطع عموًما حسب معيارين، 
: ينقسم املقطع إىل قسمني، أّوهلما: املقطع للمعيار األّوُول والقصر. فطبًقا حسب الط
وهو ما انتهى حبركة قصرية أو طويلة )صائت قصري أو طويل(، مثاله:  ، Open Syllableاملفتوح/احلرّ 

 (، حنو: /َكا/ يف َكاِتب.صائت طويل/مدّ (، حنو: /َكـ/ يف َكَتَب، أو )صامت + صائت)صامت + 
، وهو الذي ينتهي بساكن، أي: صامت، مثاله: d SylllableCloseين: املقطع املغلق/ املقَفل والثا

(، حنو: /ُتْب/ يف ُكُتب ابلوقف على آخره. و: )صامت + صائت + صامت)صامت + صائت + 
 .(3)(، حنو: /َمْدْد/ يف مدَّ عند الوقفصامتصامت + 

ط وطويل. فالقص؛ فينقسم املقطع للمعيار الثاينأمَّا ابلنسبة  ري هو ما إىل مقطع قصري ومتوسِّ
ط هو ما تكوَّن من: )صامت + صائت  تكوَّن من: )صامت + صائت(، حنو: /َكـ/ يف َكَتَب، واملتوسِّ

حنو:  (،صائت طويل/مدّ (، حنو: /ُتْب/ يف ُكُتب ابلوقف على آخره. أو من: )صامت + صامت+ 

                                                 
، اللكمة، دراسة لغوية معجميةخليل  . 279، صمعجم املصطلحاـ ال لسنيّة، فرنيّس، اجنلزيّي، عربّ مبارك  . 161، صدراسة الصـو اللغوي( معر  1)

 وما بعدها. 40ص
 وما بعدها. 88، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثاوما بعدها. النجار   87، صال صواـ اللغوية( أ نيس  2)

املدخل ا ىل عمل اللغة ومناجه وما بعدها. عبد اليوتواب   88، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثاوما بعدها. النجار   87، صال صواـ اللغوية( أ نيس  3)

معجم املصطلحاـ مبارك   .83ص املدخل يف عمل ال صواـ املقارن،. حس نني  127، صمعجم عمل ال صواـ. اخلويل  101، صالبحث اللغوي

 وما بعدها. 279، صال لسنيّة، فرنيّس، اجنلزيّي، عربّ 
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وَّن من: )صامت + مّد + صامت(، حنو:/راْق/ يف استشراق /َكا/ يف َكاِتب. وأمَّا الطويل فهو ما تك
 .(1)عند الوقف. أو من: )صامت + صائت + صامت + صامت(، حنو:/َيْضْض/ يف ابيضَّ عند الوقف

ا تساعد على مهارة النطق السليم لكلمات اللغة، وذلك  وللمقاطع أمهّية ُقصوى تتجلَّى يف أَّنَّ
 إىل تجزئتها إىل مقاطع، والتدرُّج يف ذلك إىل السرعة العاديّة، مثَّ ابلتدرب على نطقها نطًقا بطيًئا ب

ا تساعد على معرفة طريقة تركيب الكلمات، وعلى بيان املعاين  اإلتقان ابلنطق الفصيح والسليم. كما أَّنَّ
 .(2)وحتديد حدود الكلمات

ة ولغة انكو يف العربيّ انطالقا ممَّا سبق، فلو أردلا معرفة جوانب التشابه واالختالف بني اللغة 
مسألة املقطع؛ فإنَّ ذلك يتطلَّب منَّا أن نعرف نظامهما املقطعي طبَقا للمعايري السالفة الذكر، اليت 

: االنفتاح ألُوللمعيار اتتمثَّل يف معيار االنفتاح واالنغالق ومعيار الطول والقصر. عليه، فطبًقا 
، يتكوَّن النوع األوَّل openوعني أو َّنطني من املقطع املفتوح واالنغالق؛ فإنَّ املقطع العريب يصنَّف إىل ن

من: )صامت+صائت(، مثاله: /َكـ/ هكذا: /كـ/ + /ــــَــــ/ يف َكَتَب. ويتكوَّن النوع الثاين من: )صامت 
ن ، يتكوَّ closed+ مّد(، مثاله: /َكا/ هكذا: /كـ/ + / ــــَــا/ يف َكاِتب، ونوع واحد من املقطع املغلق 

 .(3)من: )صامت + صائت + صامت(، مثاله: /َرْحـــــ/ هكذا: /ر/ + /ـــــَــــ/ + /ْحــــ/ يف َرْحــــَمـــــة
طعني ، فيصنَّف املقطع العريب طبًقا له إىل مقطع قصري، ومقالطُو والقصر: املعيار الثاينأمَّا 

املقطع القصري يُعدَّان فرعيَّني. ف طويلني، هي املقاطع الرئيسة، ومقطعني آخرين مديدين أو مضاعفني
هو ما تكوَّن من: )صامت + صائت(، ويكون مفتوًحا، مثاله /َكـ/ هكذا: /كـ/ + / ـــَـــ/ يف َكَتَب. 
واملقطعان الطويالن مها: ما تكوَّن من: )صامت + مّد(، مقطع مفتوح كذلك، ومثاله: /َكا/ هكذا: 

ما تكوَّن من: )صامت + صائت + صامت(، ويكون مقفال؛ ألنَّه /كـ/ + / ــَـــا/ يف َكاِتب. والثاين: 
انتهى بصامت، ومثاله: /َجْلـــــ/ هكذا /جـ/ + /ـــَــــ/ + /ــْلـــ/ يف جـَــْلَسة. وأمَّا املقطعان الطويالن الفرعيَّان، 

ل، ومثاله: ُمْقففريدان نطًقا يف حالة الوقف غالًبا، ومها: ما تكوَّن من: )صامت + مّد + صامت(، وهو 
/َكاْن/ ابلوقف، هكذا: /كـ/ + /ــــَـا/ + /ن/، واآلخر هو ما تكوَّن من: )صامت + صائت + صامت 

                                                 
جه املدخل ا ىل عمل اللغة ومناوما بعدها. عبد اليوتواب   88، صال صواـ واللهجاـ، قدميا وحديثاوما بعدها. النجار   87، صال صواـ اللغوية( أ نيس  1)

معجم املصطلحاـ مبارك   .83ص املدخل يف عمل ال صواـ املقارن،. حس نني  127، صمعجم عمل ال صواـ. اخلويل  101، صالبحث اللغوي

 وما بعدها. 279، صال لسنيّة، فرنيّس، اجنلزيّي، عربّ 

 وما بعدها. 87  صواـ اللغويةال ص. أ نيس  82، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويت( كوين  2)
 .142ص اللغة العربية، معناها ومبناها، . حسان 164، صال صواـ اللغويةوما بعدها. أ نيس   107، صيف عمل اللغة العام( شاهني  3)
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+ صامت(، وهو ُمْقفل كذلك؛ الخِتتامه بصامت، ومثاله: /قـَْوْل/ ابلوقف، هكذا: /قـــ/ + / ـــَــــ/ + / 
 .(1)ــو/ + /ل/

ائت، هي: أنَّه ال يتكوَّن من صامت واحد خالًيا من الص املقطع العريّب بثالث خصائصويتميَّز 
بل يلزم وجود صوتني: صامت مع صائت على األقّل. كما يتمّيز املقطع العريّب أبنَّه ال يبدأ بصائت وال 

أبنَّه ال خيتتم  -أيضا-بصامتني، فيلزم أن يتصدَّر دائًما بصامت بعده صائت. و يتمّيز املقطع العريّب 
 .(1)ا إالَّ عند الوقف ابلسكونبصامتني معً 

ا فاملقطع العريّب يلزم أن يبدأ بصامت بعده صائت. وهذا يعن أنَّ الكلمة العربّية ال حتتمل يف أوَّهل
ــْب/ + /ــــُــــ/ + / ـْكـ/ + /ـــتــــ/صامتني وإن جاز ذلك يف درجها يف مثل َيْكُتب هكذا: /يـــ/ + /ــــَـــ/ + /

طعي/َيْكـ/، /ُتْب/، حيث جاورت الكاُف التَّاَء، والكاف َّناية املقطع األوَّل، والتاءُ بداية املكوَّنة من مق
املقطع الثاين. فنظام العربّية املقطعي ال يقبل إذْن جتاور أكثر من صامتني فضال عن أربعة صوامت، لذا 

يه علماء قًا ملا ُيسجيُب التصويت إذا حصل ذلك إلعادة النسيج النطقّي إىل األصل املقبول، وفا مِّ
الصَّرف: )التحريك للتَّخلُّص من التقاء الّساكنني(، مثل ما حيدث للناطق العريّب من صعوبة يف نطق 

+ صائت + صامت + صامت + صامت ( املكوَّنة من: )streetبعض الكلمات األجنبّية، مثل كلمة )
ــِـــ/ + /ت/، فتاه يعمد إىل التَّوصل صائت + صامت(، هكذا: /س/ + /ت/ + /ر/ + /ـــــِـــ/ + /ــ
 .(1)هبمزة الوصل يف نطقها هكذا: )ِاْستيْت( لتفادي التقاء الساكنني

ىل سبعة ؛ فإنَّ اللفظة العربّية يصل عددها إالعدد احملتمل لتكوين اللفظة العربّيةومن حيث 
 مقاطع، وهي:

 /َكـ/، /َمـا/. :هذين املقطعني َما، يتكوَّن من، حنو: َقْد. وثنائّية املقطع، حنو: كَ أحاديّة املقطع -
 : /يُـ/، /قَا/، /ِبْل/.املقاطع التالية ، حنو: يُقاِبل، ابلوقف، مكوَّن منثالثّية املقطع -
 ـْم/.: /يَــ/، /تَــ/، /ــَعــْلـــــ/، /لَ هذه املقاطع ، حنو: يـَتَـَعلَّم، ابلوقف، مكوَّن منرابعّية املقطع -
 َر/، /ُسوْن/.: /يَـــــ/، /ـــتَـ/، /َدا/، /هذه املقاطع ، حنو: يَتدارسون، ابلوقف، يتكوَّن منقطعمخاسّية امل -
 ، حنو: يتدارسونَه، ابلوقف، مكوَّن من: /يَـ/، /ـــتَـ/، /ــَدا/، / ـــَر/، /ُسو/، /نَْه/.سداسّية املقطع -

                                                 
 .83، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويت . كوين 164، صال صواـ اللغوية( أ نيس  1)
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ــــ/، /يَـ/، /ـــتَـ/، /ــــَدا/، /ــــَر/، /ُسو/، /نَ  حنو: يتدارسوَّنا، ابلوقف، يتكوَّن من: ،سباعّية املقطع -
 .(1)/َها/

وأمَّا نظام املقطع يف لغة انكو، فقد أشارت بعض الدراسات إىل أنَّ هناك توافًقا بني نظاَمي 
ها(2)اللغتني  ، وهذا يعن أنَّ لغة انكو ال ختتلف عن اللغة العربّية يف نظامها املقطعّي، ال يف إطار خواصِّ

النغالق ومعيار ااملميِّزة هلا مقطعيًّا السالفة الذكر، وال يف إطار تصنيف مقاطعها طبًقا ملعيار االنفتاح و 
 الطول والقصر...

غري أنَّ ما توصَّلُت إليه من خالل املالحظة والتحليل ملفردات لغة انكو يُظهر خالف ذلك؛ إْذ 
حسب؛ نظامها املقطعّي، ال يف خوا ِّ مقاطعها ف الحظُت أنَّ لغة انكو ختتلف عن اللغة العربّية يف

 بل حَّتَّ يف تصنيفها طبًقا ِلَذْيِنك املعيارْين.
ا ختفنظام املقطع يف لغة انكو  تلف وإن كان يوافق العربّية يف عدد مقاطعها الرئيسة الثالثة، فإَّنَّ

(، an ߊ߲߬ فظ )ائت واحد، حنو لعنها يف تكوين مقاطعها؛ ألنَّ املقاطع يف لغة انكو منها ما يتكوَّن من ص
(، املقابل لتاء املخاَطب يف العربّية. ولفظ i ߌاملقابل لـضمري )لا( الدالّة على الفاعلني يف العربّية، ولفظ )

كما - ، يقابل ضمري الغائب املفرد يف العربّية. وهذا خيالف النظام املقطعّي يف اللغة العربّية؛ إْذ (3)(à ߊ  )
قطع العريّب من صامت واحد خالًيا من صوت صائت، فضاًل عن أن يكون املقطع ال يتكوَّن امل -سبق

 صائًتا.
ومن املقاطع األنكويّة ما يتكوَّن من: صامت + صائت، وهو األغلب؛ إْذ هبا تتكوَّن أكثر  

 (، مبعىن املاء، يتكوَّن من الصامتʤi ߖߌكلمات لغة انكو َمْهما بلغ طوهُلا كما سيأيت، ومن أمثلته: )
(، أي:  tɛɛߕߍ  /. ومنها كذلك ما يتكوَّن من: )صامت + مّد(، ومن أمثلته: ) iߌ/، والصائت /ʤ ߖ/

. فأَّناط املقطع االنكوّي هي هذه الثالثة: َّنط: ɛɛ /(4)ߍ  /، واملّد /t ߕكف اليد، مكوَّن من الصامت /
غلب، صائت(، الشائع واأل(، املقابل لتاء املخاَطب يف العربّية.  وَّنط: )صامت + iߌ ) )صائت(، حنو:

 ، مبعىن كف اليد.(tɛɛߕߍ  )(، مبعىن املاء. وَّنط: )صامت + مّد(، حنو: ʤi ߖߌحنو: )

                                                 
 .83، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويت . كوين 107، صيف عمل اللغة العامهني  ( شا1)

 .98، صاليوتقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية عىل املس يوتوى الصويت( كوين  2)
 (  ينطق بنربة هابطة بغيوتةً 3)

حقام الصامت / ɛkɛߍߞߍ( ويف بعض اللهجاـ تبدل هذا املد هبذا املقطع /4)  / أ و الاكف الفارس ية / گ / بني الصائيوتني. kߞ/ اب 
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فلذا أرى أنَّه ميكن القول أبنَّ مقاطع لغة انكو طبًقا ملعيار االنفتاح واالنغالق كلُّها مفتوحة/حرّة 
open املقَفل غلقنَّ املقطع املأل ؛مبدّ ؛ النتهائها إمَّا بصائت وإمَّا/Closed  يقتضي الوقوف يف النطق

أساس  ون؛ إذالسكلغة انكو على يف أنَّه ال يوقف ، ومن خالل ما وقفُت عليه من االستقراء ابلسكون
 كما سبق.  يعقبه صائت اأوَّهلما صامتً يكون  مع صوتنياجل تكوين مقاطعها هو
ط، لغة انكو إىل مقطع قصري، فيمكُن تقسيم املقطع يف معيار الطُو والقصروأمَّا حسب   ومتوسِّ

( املقابل لتاء اخلطاب يف i ߌفالقصري فيها منه ما يتكوَّن من صوت صائت واحد فّقط، ومن أمثلته: )
العربّية، ومنه ما يتكّون من صوتني: صامت مع صائت. ويتكوَّن َّنطه من: )صامت + صائت(، وهو 

 ل.(، وهو العسli ߟߌالشائع واألغلب، ومن أمثلته: )
ا تثبت الدراسات الصوتيّة أبّن َّنط املقطع القصري يتكو ن من صوتني: صامت  وقد ي قاُ: إَّن 

 وصائت/مصوِّّت، وليس صوًًت واحًدا ؟!
ا كان ذلك عن طريق االستقراء الناقص حتًما؛ ألنَّ  فأقول أبنَّ ما توصَّلْت إليه الدراساُت إَّنَّ

رغم التَّجارب ال تقوم إالَّ على بعض العيِّنات أو أغلبها، وعلى الاالستقراء التاّم صعٌب منالُه، كما أنَّ 
من ذلك يُعطى فيها حكُم الكلِّ لألغلب، وهذا يفتح لنا ابب االحتمال الذي يعّد من أسباب بُطالن 

 .(1)االستدالل، كما يقول األصوليُّون
ط، فهو املتكوِّن من النمط: صامت+مدّ   ߝߊ߯ : /، ومن أمثلته مقطعوأمَّا املقطع األنكوّي املتوسِّ

faa( ߝߊ߯ߘߐߞߍ/ من كلمة faadɔkɛوهي القرن، أي: مائة عام ،)(2). 
يف اللفظة الواحدة يف لغة انكو حسب مالحظيت إىل عشرة مقاطع تقريًبا،   عدد املقاطعويصل 

 :كما يلي
 (، وهو العني.nya ߢߊ، مثاله: )أحادي املقطع -
 ./lo ߟߏ/و  /،bo ߓߏ/ :مقطعي ، أي: اليد، مكوَّن من(bolo ߓߏߟߏحنو: ) وثنائّي املقطع،  -
 /، sà ߛߊ  / :املقاطع التالية ، وهو النعل، يتكوَّن من(sàmara ߛߊ ߡߊߙߊ: )، مثلاملقطع وثالثيّ  -

 ./ raߊߙ/و ،/maߡߊ/و
                                                 

ليه الاحامتل سقط به الاس يوتدالل". ينرر  السلمي  1) ق ا  ذا تطرَّ . ويه قاعدة أ صولية 188، صأ صول الفقه اذلي ال يَسع الفقيه هجهل( هو قوهلم  " ادلليل ا 

لبلفظ "  تروى عن اال مام الشافعيّ  ذا تطرق ا  ". ينرر  موقع ا سالم ويب، هيا الاحامتل كساها ثوب اال جامل وسقط مهنا الاس يوتداللحاكية ايحال ا 

  قتباسالااترخي ،  0001http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=14الرابط 

 . م31/3/2016

 /.ߝ/عرب، حرف -معجم "اكجنامادي انكو( جاين  2)
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 ،/ˋfi ߝߌ  / :املقاطع التالية ، وهو املنافق مكوَّن من(fiˋlànkafo ߝߌ ߟߊ߲߬ ߞߊߝߏ) مثاله: ورابعّي املقطع، -
 ./foߝߏ/و/، ka ߞߊ/و ،/làn  ߟߊ߲߬  /و

ع املقاط ، مبعىن: مراقبة النفس، يتكوَّن من(yὲrὲkɔrɔsy ߦߍ ߙߍ ߞߐߙߐߛߌ، مثاله: )مخاسي املقطعو  -
 /. siߛߌ/، /rɔߙߐ/، /kɔߞߐ/، /rἑߙߍ  //، yἑ ߦߍ  : /التالية

نفَسه، يتكوَّن ، معناه: الذي يراقب (yὲrὲkɔˋrɔˋsyla ߞߙߐߛߌߟߊ ߦߙߍ  مثاله: ) وسداسّي املقطع،  -
 ./laߟߊ/، /ˋsiߛߌ  /، /ˋrɔߙߐ  / ،/ˋkɔߞߐ  / /،ˋrɛߙߍ  / ،/ˋyɛߦߍ  من: /

ومعناه: الذين يراقبون أنفَسهم.  (،yὲrὲkɔˋrɔˋsiˋlalù ߦߙߍ ߞߙߐ ߛߌ ߟߊߟߎ  مثاله: ) وسباعّي املقطع، -
 /.lù ߟߎ  /، /la ߟߊ/، /ˋsiߛߌ  /، /ˋrɔߙߐ  /، /ˋkɔߞߐ  /، /rὲߙߍ  /، /yὲߦߍ  /يتكوَّن من: 

، أي: اهلاربون من احلرب. (kὲ/lὲ/kɔˋ/rɔˋ/boˋ/riˋ/la/lù ߞߟߍ ߞߙߐ ߓߏ ߙߌ ߟߊߟߎ  ، مثاله: )يّن املقطعومثا -
 ./lù ߟߎ  /، /la ߟߊ/، /ˋri ߙߌ  /، /ˋbɔߓߏ  /، /ˋrɔߙߐ  /، /kɔ ߞߐ  /، /lἑ ߟߍ  /، /kἑ ߞߍ  / مكوَّن من:

ُمنشدو الضالّة. ، ومعناه: (kelekelemayɛlɛlalù ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߊߟߎ  مثاله: ) املقطع، وتساعيّ  -
 ߟߊ، //lε ߟߍ/، /yε ߦߍ/، /ma ߡߊ/، /ke ߟߋ/، /ke ߞߋ/، /le ߟߋ/، /keߞߋ/ مقطع يتكوَّن من:

la/ ،/  ߟߎ lù/. 
ومعناه: ، (kelekelemayɛlɛlabalù ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߓߊߟߎ  ) ، حنو:وأخريا املقطع العشاري -

 ߦߍ/، /ma ߡߊ/، /le ߟߋ/، /ke ߞߋ/، /le ߟߋ/ ،/ke ߞߋيتكوَّن من: /املبالغون يف إنشاد الضالّة. 

yε/ ،/ߟߍ lε/ ،/ߟߊ la/ ،/ߓߊ ba/ ،/  ߟߎ lù/. 
يف  أبنَّ اللغتني تتشاهبان يف جوانب وختتلفان يف أخرى، فتتشاهبان العرض هذافنخل ص من 

ما لغتان مقطعيَّتان، ولكنَّهما ختتلفان يف ُتثُّل األَّناط املقطعّية طبًقا ملعياَرْي تصنيِف املقطع؛ ذ جند إ أَّنَّ
أَّناط املقطع العريب حسب املعيارين متنوِّعة: فطبًقا للمعيار األوَّل، جنده نوعني، فهناك مقطع مفتوح 
ومقطع مغلق، وأمَّا حسب املعيار الثاين، فنجده ثالثة أنواع أو أَّناط، فهناك مقطع قصري ومتوّسط 

ار األوَّل جند أنَّ ّية؛ إْذ حسب املعيبينما خيتلف نظام املقطع يف لغة انكو عنه يف اللغة العرب  وطويل.
املقطع املغلق غري موجود يف لغة انكو؛ ألنَّه ال يوقف فيها على السكون، واملقطع املغلق يقتضي وجود 
صوت صامت خال  من الصوت الصائت أو تقتضي الوقف إبسكان اآلخر. أضْف إىل ذلك أنَّ طول 

 اينها عن العربّية يف جواز َتسيس املقطع على صوتاملقطع يف انكو حمدود جدًّا على الرغم من تب
 واحد، فضاًل عن الصائت، وهذا ممَّا ميتنع يف نظام املقطع العريّب.
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ومبا أنَّ الكلمة لفظًا هي نتاج النظام املقطعّي أليّة لغة، واملادة األساسّية اليت يبحثها علم الصرف 
ا تشكِّل أهمَّ مستوى ؛ إْذ هي يف احلقيقmorphologyأو علم بناء الكلمة  ة أهمُّ الوحدات اللغويّة، ألَّنَّ

للوحدات الداللّية؛ لذا كلِّه رأيُت أن أمهِّد جملال البحث يف الصرف الذي هو دراسة الوسائل اليت 
، بدراسة (1)تتَّخذها كلُّ لغة من اللغات لتكوين كلماهتا من الوحدات الصرفّية املتاحة يف تلك اللغة

فهوُمها، لالنطالق من ذلك إىل مقابلة اللغتني يف تصنيف الكلمة وتكوين املعاين الكلمة من حيث م
ًدا مبفهوم املورفيم الذي يعدُّ عنصرًا غري صفري أو غري مهمل يف بناء  أو الوظائف الصرفّية املختلفة، ممهِّ

 الكلمة.

:ّثانيا:
 
ّاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّالنظامّالصريف

حتت  تتوجد قبل تكوين الكلما اليت الصوتّية املهملة، أي العناصرالعناصر  بعد االنتهاء من
ناصر أخرى فها حسب معايريها املختلفة، أريد اآلن أن أتناول عيصنبعد تو  ،للغتني عنوان النظام الصويتّ 

 فولوجياب ابملور طلق عليه يف الغر أو ما يُ  -نظام البنية- أكرب من هذه حتت عنوان آخر هو النظام الصريفّ 
Morphology ،ومن طبيعة هذه الدراسة أن تتناول الناحية الشكلّية التكيبّية للصيغ واملوازين الصرفّية ،
ل هبا من ملحقات، صتتناول ما يتَّ  واالشتقاقّية من لاحية أخرى، مثَّ  ،صريفّية من لاحيةوعالقاهتا التّ 

 سواء كانت هذه امللحقات سوابق، أو وسائط، أو لواحق.
، وهو مصطلح Morphemeراسة الصرفّية، هو الوحدة الصرفّية أو املورفيم يف الدِّ  مصطلح   مُّ وأه

يربط بني  ه عنصر صريفّ ا قيل حوله هو أنَّ ا، وممَّ ح هذا املصطلح ولو يسريً غامض، وينبغي أن يوضَّ 
دعى: ة أو فيما يُ جميّ ن منها املعىن العام للجملة، وهي أفكار واضحة يف الدالالت املعاألفكار اليت يتكوَّ 

. (2)مّيةاملعج ايننواة املعوهي ما ميكن أن يفسَّر ب ، أي: الوحدات الداللّية،Semantemesيمات تِ السيمانْ 
، وهي:كلمات ما فكارأ ، يتمثَّل األّول يف تعبريات عناجلملة حتتوي نوعني من العناصر وهذا يعن: أنَّ 

  .، كتب..مثل حممد، قرأ ،معجمّية ذات معان  
قرأ و  بط بني حممدالتعبريات. مثل الر تلك على االرتباط بني  عالمات تدلُّ النوع اآلخر يتمّثل يف و 

ني هذه  عن العالقة بف ابملورفيم، فهو إذن العنصر الذي يعربِّ ابإلسناد. وهذا اإلسناد هو ما يعرَ 
 عنه بصيغة ربِّ محمد، عُ ــا با عامًّ اطً ترتبط هنا ارتب القراءةِ  فكرةَ  ، فإنَّ "حممدٌ  قرأَ "لنا: األفكار، فلو قُ 

                                                 
 وما بعدها. 57،  صعمل اللغة( الضامن  1)

 .170ص مناجه البحث يف اللغة،( حسان  2)
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عن العالقات بني  عربِّ . فاملورفيمات تُ ، أي: هو الذي يستت يف الفعل املسند إىل لفظ حمّمدالغائب
 الكلمات، وهذه األخرية عناصر موضوعّية من األفكار. واملورفيم يف عمومه عنصرٌ  وهي ،تيماتالسيمانْ 
 .(1)على العالقات بني األفكار يف اجلملة يدلُّ  ،ة مقاطعدَّ أي صوت أو مقطع، أو عِ  أصوايتّ 

، وإىل ما ليس مبكافئ هلا، Coreمكافئ للكلمة، يدعى: النواة  وتتنوَّع املورفيمات إىل ما هو
Affixيسمى الالصقة/الالحقة أو الزائدة 

وخيتلف هذا النوع األخري ابختالف موضعه من النوع  .(1)
، ومنها ما يقع خلف النواة، ُيسّمى Prefixsما يقع قبل النواة، يُدعى السوابق األّول، أي: النواة، فمنها 

Infixs، وهناك َّنط اثلث يدرج بني النوى أو النوايت، وهو الدواخل Suffixsاللواحق 
واملورفيمات . (2)

هي اليت تدلُّ على الوظائف أو العناصر اللغويّة للكلمة سواء على املستوى الصريف أو املستوى 
وأمَّا مفهوم الكلمة اليت هي موضع اهتمام الدراسة الصرفّية، فقد اختُلف يف تعريفها  . (3)النحوي

اختالفًا أنى بفكرة اإلمجاع على تعريف  ينطبق على كلِّ اللغات؛ إْذ تعدَّدت التعريفات بتعدُّد زوااي 
اه واملْذهب...  النظر والنهج، وبتشعُّب االجتِّ

أشهر تعريف  للكلمة والذي  Bloomfieldيعدُّ ما حيكى عن بلومفيلد  وعلى الرغم من ذلك، فقد
وعلى الرغم من ذلك فقد انتهى بعض الباحثني يف  ،(4)" الكلمة هي أصغر صيغة  حرَّةتُرجم أبنَّ " 

يقه على  ليس للكلمة حدي عام ميكن تطبحبثهم عن تعريف جامع مانع للكلمة بني اللغات إىل أنَّه: " 
 .(5)"تكّلِ اللغا

ناتّالكالم:ّثالثا:
ِّ
ّاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّمكو

ما  ؛أو الكلمة لغة انكو يف تصنيف املورفيم احلرّ و اللغة العربّية إذا ما ُقوِبل بني و  فإنَّه سيالحظ أَّنَّ
مكوِّلات  فصنَّ تُ يف الوقت الذي  أو الّشكل، أمَّا يف الواقع فال ختتلفان؛ إذْ  يف الصورة ال ختتلفان إاّل 

لغة  فإنَّ  ،(6)ة أقسامهي عند ُتام حسان من احملدثني سبعو أقسام  إىل ثالثةعند الّنحاة العرب الكالم 
 عشرة أصناف.إىل  نِّف مكّولات الكالمصانكو تُ 

                                                 
، معجم املصطلحاـ ال لسنيّة، فرنيّس،اجنلزييّ  مبارك يه لّك ز تدة يف أ ّول اللكمة أ و وسطها أ و أ خرها، حنو أ فعل، فاعل، افعّل، من )فعل(، ينرر  ( 1)

 .16، صعربّ 
 .112، صاملدخل ا ىل عمل اللغة(  بونتنج  2)
 .56، صاللكمة، دراسة لغوية معجمية( خليل  3)

   ,p256. Dict. Of Lang. and Ling,Hartman & Stark، نقهل من 16، صاللكمة، دراسة لغوية معجميةخليل   (4)
 .30، ص، دراسة لغوية معجميةاللكمة( خليل  5)

 .90، صالعربية معناها ومبناها  اللغة (  حسان6)
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، اامسً وُه مسَّ : ما دلَّ على مسّمى، ها: أوالثالثة  يتكوَّن الكالم من  تصنيف النُّحاة العربفي ف
نْي، أو ما  ينتمي إىل اأُلوليَ ما ال ة، فهوالثالثأمَّا ، و فعالدعوه دلَّ على حدث وزمان مًعا، : ما الثانيةو 
ا، وهو اسم رابعً  صرًاُعنحلرف أو حرف املعىن. وزاد بعض النحاة العرب اب َومَسَّْوه معىن يف ذاته، يس لهل

 .(1)الفعل أو اخلالفة
ن سبعة أصناف، ، فريون أنَّ الكالم يتكوَّن مالتقسيم ضوا هذاتن مل ير ممَّ احملدثني أمَّا يف تصنيف و 

ي: االسم، الصفة، الفعل، الضمري، اخلالفة، الظرف، األداة. وأمَّا يف تصنيف الباحثني يف لغة انكو ه
ا على الرغم من كثرهتا فهي أنواع معدودة يف عشرة  الذين يرون أنَّ الكلمة ما هي إالَّ لبنات اجلملة، وأَّنَّ

 :أصناف، هي
 ،يقصدون به االسم، Tɔɔ ߕߐ   .1

 يقصدون به الصفة،، Mànkutu ߡߊ߲߬ ߞߕߎ .2

 يقصدون به الفعل،، Kumasobo ߞߎߡߊߛߓߏ .3

 يقصدون به الضمري،، Tɔɔnɔˋdɔˋbila ߕ߯ߐߣߘߐ ߓߌߟߊ .4

يقصدون به اخلالفة أو اسم الفعل وغريه، وهي الكلمات اليت تفيد مجال، منها ما ، Kanto ߞߊ߲߬ߕߏ .5
 ما يتكوَّن من أكثر، يتكوَّن من مقطع واحد، ومنها

 ،يقصدون به الظرف، Kàla ߞߊ ߟߊ .6
 يقصدون به حروف املعاين، أو الروابط أو األدوات،، Kùnkudun ߞߎ߲߬ ߞߎߘߎ߲߬  .7
 يقصدون به مساعد الفعل، وهو ما حيّدد زمن احلدث،، Bosolan ߓߛߏߟߊ߲߬  .8
 وهو االستفهام،، Dɔˋnyiˋniˋnkàli ߘߐ ߢߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ ߟߌ .9
 .(2)قصدون به التوكيدي، yàliἑlἑgbˋɔD ߘߐ ߜߟߍ ߦߊ ߟߌ .10

اراب بني ملكّولات الكالم أو الكلمة يف اللغتني أنَّ هناك تق عليه، فيالحظ على هذين التصنيفني
ع؛ تصنيف احملدثني يف اللغة العربّية وتصنيف لغة انكو؛ إذ ليس بينهما إالَّ اختالف يف الصورة ال يف الواق

كن إدراج كلّ  فّصل للتصنيف العريّب للكلمة؛ ألنَّه ميإْذ تصنيف الكلمة يف لغة انكو حبكم التصنيف امل
                                                 

 .25، ص1، جمهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، وما بعدها.  والس يوطي  13، صماكلرشح ابن عقيل عىل أ لفية ابن ( ابن عقيل  1)

، εN'ko Kangbߞߊ߲߬ߜߍ ߒߞߏ  èKantߞߊ߲߬ߕߍ  نقله من ، 14، صدراسة تقابلية أ ثر اللغة العربية يف اللغة املاندنكية عىل مس يوتوى املفرداـ،س يدب   (2)

، 40، ص29، ص24، ص22القواعد امليرسة، صأ ي   ،nεannɔɔyla έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ  . 2، ص1قواعد انكو، ج أ ي 

 وما بعدها. 90، ص88، ص87، ص83، ص62، ص52ص
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من االسم والضمري والصفة والظرف حتت جمموعة االسم يف تصنيف اللغة العربّية، كما ميكن إدراج 
حتت مسمَّى الفعل أو مسمَّى احلروف، فالفعل ومساعده مندرجان يف جمموعة الفعل، وأمَّا اسم  الباقي

 موعة االسم وجمموعة الفعل، وأمَّا أدوات التوكيد واالستفهام فهي ممَّا تنتمي إىلالفعل فهو موزِّع بني جم
 جمموعة حروف املعاين.

أّما ما بني التصنيف  ،التصنيف التقليدّي للكلمة يف العربّية وبني التصنيف األنكويّ هذا بني 
الواقع؛ إذ ال تعدُّ  وال يف العريّب احلديث والتصنيف األنكوّي؛ فال خالف بينهما ال يف الصورة حقيقة

( للتصنيف األنكوّي إالَّ جزًءا من الصنف السابع 10، 9، 8يف األرقام: ) األخريةاألصناف الثالثة 
للتصنيف العريّب، وعلى ذلك ميكن القول أبن ال اختالف بني اللغتني يف أنواع الكلمة أو تصنيف 

( 11( واجلدول رقم )4هو موّضح يف الشكل رقم )مكّولات الكالم، ال يف الصورة وال يف الواقع، كما 
 التالّيني:

ح تشابه اللغتني يف تصنيف مكولات الكالم أو الكلمة:4الشَّكل رقم )  ( يوّضِ
 

 
 
 

ح تشابه اللغتني يف تصنيف الكلمة:11دول رقم )اجل  ( يوّضِ
 مالحظة تصنيف لغة انكو ةتصنيف العربيّ  ت
 Tɔɔ  ߕߐ   االسم 1

 نيلغتجوانب توافق ال
 يف تصنيف الكلمة

 Mànkutu  ߡߊ߲߬ ߞߕߎ الصفة 2

 Kumasobo  ߞߎߡߊߛߓߏ الفعل 3

 Tɔɔnɔˋdɔˋbila  ߕ߯ߐߣߘߐ ߓߌߟߊ الضمري 4

 Kanto  ߞߊ߲߬ߕߏ اخلالفة 5

 Kàla  ߞߊ ߟߊ الظرف 6

 Kùnkudun   ߞߎ߲߬ ߞߎߘߎ߲߬  األداة 7

 ߓߛߏߟߊ߲߬   Bosolanمساعد الفعل أو مؤشر الزمن  - 8
 جهاأصناف ميكن إدرا
 ߘߐ ߢߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ ߟߌ  Dɔˋnyiˋniˋnkàliاالستفهام  - 9 حتت صنف األداة

 ߘߐ ߜߟߍ ߦߊ ߟߌ  Dɔˋgbἑlἑyàliالتوكيد  - 10

 الفعل،  
 الفعل مساعد 

 االسم، الضمري    
 الصفة، الظرف

حروف املعاين، التوكيد، 
 االستفهام

 اسم الفعل

 ةتصنيف العربي حرف فعل اسم

 تصنيف انكو
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ة:ّرابعا:
 
ّاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّوظائفّصرفي

فة ييالحظ ممّا سبق أنَّ الكلمة أبنواعها املختلفة هي عناصر الكالم ومكّولاته، وأنَّ لكلِّ منها وظ
معّينة تؤدِّيها يف بناء الكالم وَتليفه، وهذه الوظيفة قد تكون وظيفة صرفّية، وهي املقصودة هنا، وقد 
تكون وظيفة فوق صرفّية، فالكلمة العربّية إذا كانت امسا أو صفة تكون من وظائفها األساسّية إّما أن 

دث أو عدده ره، أو أن تدلَّ على حمض احلتدلَّ على مسمَّى بعينه أو عدده أو جنسه أو تـَُعرِّفه أو تـَُنكِّ 
أو نوعه أو مكانه أو زمانه أو آلته، وإّما أن تدلَّ على موصوف ابحلدث وغري ذلك من املعاين والوظائف 

 الصرفّية املندرجة حتت مفهوم االسم، وذلك بواسطة مورفيمات معّينة تدّل عليها.
ا ال ختضع ألَّنَّ  ؛ةالعامّ ورفيمات من امل ؛ فتعدُّ لةمساء املوصو األالضمائر وأمساء اإلشارة، و وأّما 

 تدلُّ  -مثال-اخلطابم و كلُّ ة، فضمائر التَّ على وظائف صرفّية عامَّ  تدلُّ و نة، لصيغ أو أوزان صرفّية معيَّ 
 .عنّي ، أي: تستعمالن للمعنّي وغري املضمائر الغائب على عموم الغياب تدلُّ كما على عموم احلضور،  

ا تدلُّ على معىن صريفّ  وكذلك الكلمات  عاّم،  الدالة على الظرفّية، فال ختضع لصيغ ظرفّية معّينة، إالَّ أَّنَّ
لى وإذا كانت الكلمة العربّية فعال؛ فوظيفته صرفّيا هي أن تدلَّ ع وهو الظرفّية الزمانّية أو املكانّية.

يمات صرفّية معّينة،  بواسطة مورف احلدث والزمن مًعا بصيغته ووزنه؛ بل تتعدَّى وظيفته إىل أكثر من ذلك
 كوظيفة اإلسناد، والّتعدية، واملطاوعة، واملشاركة، والتحويل والصريورة...

وأمَّا ما سوى االسم والفعل كما يف التصنيف التقليدّي العريّب للكلمة؛ فليست له وظيفة صرفّية، 
ة األسلوب كيب النحوّي، وهي وظيفال تظهر وظيفته األساسّية إاّل من خالل َنْظم الكلمات يف الت إْذ 

يف اجلملة، كالربط بني أجزاء اجلملة، والعطف بينها واملعّية، والقسم، واالستثناء، واالشتاط، 
 .(1)واالستفهام، والّتمّن، والتعّجب، والّنفي، والتأكيد، وغري ذلك من الوظائف النحويّة غري املعجمّية

 سم والصفة:وظائف صرفيّة تندرج تحت مفهوم اال - 1

أو أداة، ولكنَّن  أو صفة كانت أو فعال امسً ا مة العربّية،للكل ةالعامَّ و  اخلاّصةالوظائف الصرفّية بعض تلك 
لفعل، وذلك  وظائف الصرفّية اليت تندرج حتت مفهوم االسم والصفة واسأقتصر يف تقابل اللغتني على ال

 -كما يلي:
 
 

                                                 
 .16، صاللغة العربية معناها ومبناهاوما بعدها. حسان   57ص ،اللكمة، دراسة لغوية معجمية( خليل  1)
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ى  -1-1  )اإلفراد والتثنية والجمع(:وظيفة الداللة على عدد المسمَّ

ال ختتلف اللغة العربّية عن لغة انكو يف وظيفة االسم من حيث داللته على املسمَّى إفرادا، وتثنية، 
ومجعا، إاّل أّن االختالف فيما بينهما يكمن يف كيفّية الداللة أو بنائها. فحني يدّل االسم يف العربّية 

 عنه مييِّزه، كما يف أمثال: رجل، امرأة، قلم، كتاب... فإنَّه يعربَّ على اإلفراد بلفظه دون مورفيم مقيَّد 
، مبعىن واحد. (kelen ߞߋߟߋ߲߬ غالًبا يف لغة انكو بواسطة مورفيمات حرّة، وذلك بوصف املعدود بلفظ )

(، mùsoˋ kelenߡߎ ߛߏ  ߞߋߟߋ߲߬ (، أي: رجل واحد، و)ἑ kelenʧ ߗߍ  ߞߋߟߋ߲߬ فيقال يف األلفاظ السابقة: )
 .(1)(، أي: قلم واحدkàlà kelen ߞߋߟߋ߲߬  ߞߊ ߟߊ  واحدة، و) أي: امرأة

خر ؛ فيتوصَّل إليها يف اللغة العربّية بواسطة مورفيم مقيَّد مضاف إىل آتثنية عدد املسّمىوأّما 
ه، اللفظ املفرد املراد تثنيته، أو إبضافة الحق يدعى مورفيم التثنية إىل آخر اللفظ املفرد الذي يراد تثنيت

 ان أم مؤنَـّثًا، واملورفيم الداّل على هذه التثنية نوعان، مها:مذّكرًا ك
اِن(،  ، هكذا: )املفرَد + اِن/املفرَدتَــــ +مع النون املكسورة يف حالة الرفع لفتحة الطويلةا -1

 حنو: رجالِن/امرأتــاِن.
/املفرَدتَــــــ ، هكذا: )املفرَد+ْينِ مع النون املكسورة يف حاليت النصب واجلرّ  لكسرة الطويلةا -2

+ ْيِن(، حنو: رجَلنْي/امرأَتنْيِ. ولكنَّ هذه النون ال تثبت عند اإلضافة، هكذا: )املفرَد/املفرَدتَــــــ + ا + 
املضاف إليه(، حنو: رجال اليوم/امرأات اليوم. أو: )املفرَد/املفرَدتَـــــ + ي + املضاف إليه(، حنو: رجَلي/امرأيَت 

 االسم مثىنًّ بدون هذا املورفيم، ويدعى حينئذ  مبلحقات املثىّن، منها ما مبعىن املثىّن  . وقد يكون(1)األمس
ثنية،  وال يقبل التثنية، ككال، وكلتا، واثنان، واثنتان، ومنها ما مبعناه ويقبل الت -تقريبا-وعلى صورته 
 .(2)كزوج وشفع

د املعدود، أي: فيم حرّ  أييت بعبينما يف لغة انكو يتوصَّل إىل تثنية عدد املسّمى بواسطة مور 
، (fiˋlà  ߌ ߟߊ  ߝبواسطة كلمة وظيفّية، وذلك بوصف املفرد ابللفظ الدال على عدد اثنني، وهو لفظ )

، أي: رجل اثنني، يقصد به: رجالن، (fiˋlà εʧ ߗߍ ߝߌ ߟߊ  فيقال يف تثنية األلفاظ السابقة هكذا: )
وهو مبعىن: امرأتني ابللفظ العريب، وهكذا يقال يف  ، أي: امرأة اثنني،( fiˋlàmùsoߝߌ ߟߊ   ߡߎ ߛߏو)

 .(3)البقّية
                                                 

 .26، صاليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس يوتوى امجلةل البس يطة، دراسة تقابلية( سانوغو  1)
 .215، صالعربية والهوسا نرراـ تقابلية( اجازي  2)
. ولكن 106، صاليوتبيان يف ترصي  ال سامء. كحيل  26، صامجلةل البس يطة، دراسة تقابلية اليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس يوتوى( سانوغو  3)

 املوالية لها. ربةبعض ال لفاظ ال وائل، وذكل بسبب الن ربيالحظ تغيري يف ن
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الداّل على أكثر من اثنني؛ فهو يف العربّية على ثالثة أقسام؛ قسم منها  مجع عدد املسّمىوأمَّا 
يتوصَّل إليه مبورفيمات مقيَّدة أو لواحق خاّصة دون أن يتغريَّ بناء مفرده عند ذلك، ويدعى هذا القسم 

منهما مجع  ، يسّمىالثاين من أقسام اجلمع العريبّ السامل، وهو نوعان ميّثالن القسم األّول وابجلمع 
املذكر السامل، ويُبىن بلواحق خاّصة، منها ما يتكوَّن من الواو الساكنة املضموم ما قبلها ومن النون 

اء الساكنة ها ما يتكوَّن من الي، ومنُمـوناملفتوحة، هكذا: )املفرُد + وَن(، يف حالة الرفع، حنو: متعلِّــــ
. نياملكسور ما قبلها ومن النون املفتوحة، هكذا: )املفرِد + يَن(، يف حاليت النصب واجلّر، حنو: متعلِّـــِمـ

ويسّمى النوع الثاين من اجلمع السامل جبمع املؤنَّث السَّامل، وهو اجملموع أبلف واتء مزيدَتني، مع رفعه 
لكسرة، وذلك بعد حذف اتء التأنيث املربوطة من آخر املفردة. هكذا: )املفردة ابلضّمة ونصبه وجرّه اب

 .(1)اتء التأنيث + ات(، حنو: متعلِّمــات -
من أقسام اجلمع؛ فيتوصَّل إليه بتغيري  مفرده شكال وتشكيال عند اجلمع،  القسم الثالثوأّما 

تغيري ومن أمثلته: )رِجال(، مجع َرُجل، ب ويدعى ذلك مجع التكسري، ويقال إنَّه مبّن على السَّماع،
شكله وتشكيله، وذلك بزايدة ألف بني اجليم والالم، وكسر الراء وفتح اجليم بداًل من فتح الراء وضمِّ 

 .(2)اجليم
 ى هذا املورفيمسمّ يو  وأمَّا بناء اجلمع يف لغة انكو فيتوصَّل إليه بكّل بساطة إبضافة مورفيم مقّيد،

خر الكلمة املفردة هكذا: )الكلمة + آ( الذي يضاف إىل lùߟߎ  هو املورفيم )و  (ʤàmàyàlan ߖߡߊ ߦߊ ߟߊ߲߬ )
lù)ߟ/ حسب هلجات انكو، فتبدل ، وخيتلف هذا املورفيم l/  ߙ/الالم يف هلجة جوال r /:راء هكذا  (

وع وبعض فر  (،ὲuʧ ߗߍ ߎ) هكذا: Bambaraراابالالم يف هلجة ابم /lߟ /يف حني حتذف  ،( ὲrùʧ ߗߍ ߙߎ  
، فيقال يف مجع الرَّجل واملرأة (εyiʧ ߗߍ ߦߌ)هكذا:  /yi ߦߌمبورفيم /لون املورفيم ذاته يبدّ  Maninkaكامانينْ 

إذا  ها إعاللٌ صيب المَ ويُ  ، للنساء.mùsolù ߡߎ ߛߏߟߎ  (، للرجال، و)ὲlùʧߗߍߟߎ  يف لغة انكو هكذا: )
. (3)(lùbon ߟߎ  ߓߏ߲߬ )  بدال من( nùbon ߠߎ  ߓߏ߲߬ )  . فيقال مثال يف مجع البيت هكذا:فتتحوَّل نولاً  سبقتها غنةٌ 

 ( التايل.12دول رقم )اجلوميكن مقابلة اللغتني يف وظيفة االسم من حيث عدد املسمَّى يف 
 

                                                 
 .196، ص192، ص190، صترصي  ال سامء وال فعال( قباوة  1)
 .124، صاليوتبيان يف ترصي  ال سامءحيل  وما بعدها. ك  210، صترصي  ال سامء وال فعالقباوة   (2)
اليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس يوتوى . سانوغو  21، صأ ثر اللغة العربية يف اللغة املاندنكية عىل مس يوتوى املفرداـ، دراسة تقابلية( س يدب  3)

 .26، صامجلةل البس يطة، دراسة تقابلية



 121 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين  حتليل اللغة العربية ولغة ُانكو يف ضوء اليوتقابل اللغوّي السابق ـــــــــــــــــــــ
 

 

ح وظيفة االسم من حيث عدد املسمَّى:12دول رقم )اجل  ( يوّضِ
 لغة انكو اللغة العربّية وظيفة العدد ت

 اإلفراد 1
و: ز، حنبدون مورفيم مقيَّد مميِّ 

 رجل.

ابلوصف بلفظ دال على واحد: 
ߗߍ  ، مثال ذلك: kelen ߞߋߟߋ߲߬ 

 أي: رجل واحد. kelenεʧˋ ߞߋߟߋ߲߬ 

مبورفيم مقيد: ـَــاِن، أو: ــنَْيِ، حنو:  التثنية 2
 رجالِن أو رجَلنْيِ 

 ߌ ߟߊ  ߝابلوصف بلفظ دال على اثنني:

fiˋlà:ߗߍ  ߝߌ ߟߊ   ، مثال ذلك fiˋlà 

εʧ.أي: رجل اثنان ، 

 اجلمع 3
مبورفيم مميز: ــــُــوَن، أو: ــِـني، حنو: 
دارُسون أو دارِسني. وصيغ أخرى 

 مساعّية حُتفظ، حنو: رجال...

 ߟߎ   ߗߍ  ، مثال ذلك: lù ߟߎ  بالحق 

ὲ lùʧ، .أي: الرجال 

 وظيفة الداللة على الجنس )التذكير والتأنيث(: -1-2

تأنيث ذّكر ومؤّنث، فاملذّكر هو ما خال من الينقسم االسم يف اللغة العربّية من حيث اجلنس إىل م
لفظًا أو معىًن، ويُعدُّ أصاًل للمؤنَّث، وهو نوعان: مذّكر حقيقّي ومذّكر جمازّي، فمثال احلقيقّي: الولد، 
واجلمل. وأمَّا اجملازّي؛ فمثاله: اجلدار، العمل... وأمَّا املؤنَّث فيتمّيز ابللفظ أو معىًن، ويتنوّع املؤّنث  

اجملازّي؛ فنحو:  املؤّنثإىل مؤّنث حقيقّي ومؤّنث جمازّي، فاحلقيقّي حنو: االبنة، والّناقة.. وأمَّا  كذلك
الِقْدر، الّنار... ومن املؤّنث ما هو مقيس ومنه غري مقيس، فاملقيس هو ما كان فيه عالمة التأنيث 

و ألف ورة، حنو: حبلى، بشرى... ألفظًا، وعالمة التأنيث تكون إّما ألًفا أو اتء، واأللف إّما ألف مقص
 وأمَّا اتء التأنيث، ففي: ضاربة، ذاهبة... ممدودة، حنو: محراء، وصحراء...

وأمَّا غري املقيس، فهو ما مل يكن فيه عالمة التأنيث لفظًا، وإن كانت فيه معىًن، وقد جاء ذلك  
و: قوله والتذكري يف ذلك، حن وجيوز التأنيث ض، الشمس...كثريا يف كالم العرب، من أمثلة ذلك: األر 

، َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَـَقرّ  هَلَا، وقوله تعاىل: 6الشمس: ، سورة (6َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها )تعاىل: 
َع الشَّْمُس  : قوله تعاىل:1، بتأنيث األرض والشمس، ومن أمثلة التذكري: مثال38يس: سورة  َومجُِ

 : قول الشاعر:2. ومثال9لقيامة: ا، سورة (9َواْلَقَمُر )
 .(1)واََل َأْرَض أبْقلَ إبـَْقاهلَا *** فاََل مُزْنَةٌ ودََقْت وَْدقـَهَا

                                                 
وما بعدها. ويف هذا الكتاب يُنسب البيت ا ىل عامر بن جوين الطايئ، وقيل البيت منسوب لل عىش  63، صواملؤنث البلغة يف الفرق بني املذكر( ال نباري  1)

 وما بعدها. 45، صالرصف وعمل ال صواـوما بعدها. سقال   85ص اليوتبيان يف ترصي  ال سامء،يف رشح القصائد الس بع. كحيل  
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َع؛ حيث جاء الفعل املبّن للمجهول مذّكرًا مسنًدا إىل كلمة 1الشاهد يف املثال : لفظ مجُِ
نَّ َتنيث كّل من : لفظ أبقل؛ حيث أسند مذّكرًا إىل لفظ أرض؛ وذلك أل2)الشمس(، ويف املثال

الشمس واألرض جمازّي وليس يف لفظيهما عالمة َتنيث، فصارا مبنزلة غري املؤّنث. وغري هذه األمثلة 
من املؤنث اجملازي كثري، منها: النفس، األذن، الساق، الطري، البئر، العري، العصا، الكأس، العنكبوت، 

 .(1)صبع...النحل، الطاغوت، األنعام، الريح، النار، اخلمر، واإل
وأمَّا ما يتعّلق بوظيفة االسم من حيث اجلنس يف لغة انكو؛ فإنّه وإن كانت اللغتان ال ختتلفان 
ما ختتلفان يف التعبري عنها؛ إْذ ليس لالسم يف لغة انكو عالمة  يف القضّية من حيث الفكرة، إاّل أَّنَّ

ا يكون ذلك بواسطة ا املؤّنثلفظّية ُتيِّز  مبعىن الرجل/الذكر  (ὲʧ ߗߍ  )ملورفيم احلّر أو الحق عن املذّكر، وإَّنَّ
ߗߍ للداللة على املذّكر، حنو: ) ، (εʧfuruߝߙߎߗߍ ، و)الولد مبعىن املولود الذكر، يقصد به (، εʧden ߘߋ߲߬

مبعىن املرأة/األنثى للداللة  (mùso ߡߎ ߛߏمبعىن رجل الزواج، يقصد به الزوج. واملورفيم احلّر أو الحقة )
ߡߎߛߏ ) ، حنو:على املؤنَّث ߝߙߎߡߎߛߏ ، و)بنتال مبعىن املولود األنثى، يقصد به (،denmusoߘߋ߲߬

furumuso(2)زوجةال (، أنثى الزواج، تقصد به. 
لصفة  مبعىن رجلّي/ذكريّ ( manʧὲߗߍ ߡߊ߲߬ وقد يتوصَّل إىل تعيني اجلنس بوصف االسم بلفظ )

 ߡߊ߲߬ ߘߋ߲߬  ߗߍ  ) صفة األنوثة، فتقول:( مبعىن أنثوّي/نسوّي ل mùsoˋmanߡߎ ߛߏ ߡߊ߲߬ الرجولة، أو بلفظ )

manʧὲdén  ،مبعىن املولود املذّكر للداللة على الولد )( :ߘߋ߲߬  ߡߎ ߛߏ ߡߊ߲߬ وتقولdén mùsoˋman  مبعىن ،)
 ( التايل يوضح ذلك.13. انظر اجلدول رقم )نتاملولود املؤنَّث تقصد به الب

ح وسيلة التذكري والتأنيث )اجلنس( يف 13دول رقم )اجل  اللغتني:( يوّضِ
 وسيلة لغة انكو وسيلة العربّية وظيفة اجلنس ت

 بن، مثاله: االبال مورفيم مميِّز التذكري 1
، أي: املذكَّر، manˋʧεߗߍ ߡߊ߲߬ ، أي: الذكر أو ابلوصف بلفظ εˇʧߗߍ  ابلالحقة 

ߗߍ مثال ذلك:   أي: االبن.  manˋʧεdeˊnߘߋ߲߬  ߗߍ ߡߊ߲߬ ، أو: εʧdenߘߋ߲߬

 التأنيث 2
مدودة أو امل واأللفابلتاء 

االبنة، املقصورة، مثاله: 
 احلمراء، الصغرى

ߡߎ ߛߏ ߡߊ߲߬ ، أي: األنثى، أو ابلوصف بلفظ mùsoߡߎ ߛߏ ابلالحقة 

musoˋman :ߡߎߛߏ، أي: األنثوي، مثال ذلك ߘߋ߲߬  ، أو: denmuso ߘߋ߲߬

 ، أي: االبنة. deˊn mùsoˋmanߡߎ ߛߏ ߡߊ߲߬ 

 
 

                                                 
 .69-65، ص صؤنثالبلغة يف الفرق بني املذكر وامل( ال نباري  1)
 .28، صاليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس يوتوى امجلةل البس يطة، دراسة تقابلية( سانوغو  2)
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 (:وظيفة تعيين المسمَّى وعدمه )التعريف والتنكير -1-3

، وتسمَّى تلك الوظيفة ابلتعريف والتنكري،  من وظيفة االسم أن يدلَّ على معنيَّ أو غري معنيَّ
فاالسم املعرَّف/املعرفة يف اللغة العربّية هو كلُّ اسم يدلُّ على معنيَّ أو ما َخصَّ الواحَد من جنسه، حنو: 

من  على غري معنيَّ أو ما مل خيصَّ الواحدَ  القلم، زهرة املوز... واالسم املنّكر/النكرة هو كلُّ اسم يدلُّ 
ويف ذا ال ختتلف اللغة العربّية عن لغة انكو؛ إذ فيها ينكَّر االسم ويعرَّف   .(1)جنسه، حنو: قلم، زهرة

ف كذلك، إاّل أن اللغتني ختتلفان يف شيئني، أوَّهلما: األصل يف التعريف والتنكري، واثنيهما وسيلة التعري
، فإنَّ حناة لغة انكو يرون عكس (2)ا يرى مجهور النُّحاة العرب أّن النكرة هي األصلوالتنكري، فحينم

 .(3)ذلك؛ إذ يعتربون أنَّ األصل يف لغة انكو هي املعرفة كما سيأيت بعد قليل
يَّد أو وأمَّا من حيث وسيليت التعريف والتنكري فإنَّ اللغة العربّية تتوصَّل إىل التعريف ابملورفيم املق

سابق أل للتعريف أو إبضافة االسم املراد تعريفه إىل معرَّف آخر، كما تتمّيز النكرة من املعرفة بقبوهلا ال
، حنو: كتابٌ   .(4)ـكتاب، ُربَّ عامل  ال  -أل التعريف أو ُربَّ

وأمَّا لغة انكو؛ فاألصل فيها املعرفة وعالمتها النربة اهلادئة غري املباغتة، صاعدة كانت أو هابطة. 
عىن آخر أن آخرها تنرب نربًة غري ابغتة وهي إما أن تكون نربة صاعدة صعودا هادًئ أو نربة هابطة ومب

هبوطا هادًئ، أو ابإلضافة إىل معرفة. وإذا ما احِتيج إىل التنكري فيتوصَّل إىل ذلك بتنبري اآلخر بنربة 
 .الكلمة اليت يراد تنكريها بعد( ´dɔߘߏ  )لفظ ب ابغتة، سواء يف صعودها أو يف هبوطها، أو ابإلتيان

ويتوقَّف نوع نربة التنكري من حيث الصعود واهلبوط على نوع نربة املقطع األوَّل من الكلمة، فإذا كانت 
نربة املقطع األّول منها نربة هابطة فإّن تنكريها يكون ابلنربة نفسها، وأمَّا إذا كانت نربة املقطع األوَّل 

 التنكري يكون بنربة صاعدة بغتًة.ن من الكلمة نربًة غري هابطة فإ
طة اليت يكون آخرها دائًما منبورًا إمَّا بنربة صاعدة بغتًة وإمَّا بنربة هاب معالاأل ويستثىن من ذلك

(، بتنبري اآلخر بنربة هادئة صاعدة ال بغتة فيها. ومعناه: الكتاب. kàfa ߞߊ ߝߊ. مثال املعرفة: )(5)بغتةً 
(؛ ألنَّ نربة املقطع األوَّل من kàfà ߞߊ ߝߊ  كلمة بنربة هابطة بغتًة هكذا: )وتنكريه يكون بتنبري آخر ال

                                                 
 . 119، ص1، جاللمحة يف رشح امللحة. الصايغ  175، صأ رسار العربيةوما بعدها. ال نباري   211، صالعربية والهوسا، نرراـ تقابلية( اجازي  1)
. 119، ص1، جاللمحة يف رشح امللحة. الصايغ  175، صأ رسار العربية. وال نباري  82، ص1، جحض املساكل ا ىل أ لفية ابن ماكلأ و( ابن هشام  2)

 .189، ص1، جمهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامعالس يوطي  
 .18/4/2015الاقتباس  اترخي  ،جاينمقابةل مع اباب مامادي  (3)
 .175، صأ رسار العربية( ال نباري  4)
 .28، صاليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس يوتوى امجلةل البس يطة، دراسة تقابلية( سانوغو  5)
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(، أي: daba ߘߊߓߊ  ( وهي احلرب هكذا: )daba ߘߊߓߊالكلمة منبور بنربة هابطة. وتقول يف تنكري كلمة )
و تقول يف أ حرٌب، بنربة صاعدة بغتًة؛ ألّن املعرفة ابألداة منبور مقطعه األّول بنربة صاعدة صعوًدا هادًًئ،

(، أي: كتاٌب ، أو كتاٌب ´kàfa dɔ ߘߏ   ߞߊ ߝߊ(، هكذا: )daba ߘߊߓߊ(، و)kàfà ߞߊ ߝߊتنكري كلميت: )
ص جوانب االختالف 14(، أي: حرٌب، أو حربٌ ما. واجلدول رقم )´daba dɔ ߘߏ   ߘߊߓߊما، و) ( التايل يلخِّ

 والتشابه بني اللغتني يف تعيني املسمَّى وتنكريه.
 :( يوّضح وسيلة تعيني املسمَّى وعدمه )التعريف والتنكري( يف اللغتني14دول رقم )اجل

 وسيلة لغة انكو وسيلة العربّية ىاملسم   تعيني ت

 التعريف 1
السابق )أل( أو  بدخول

ابإلضافة إىل معرفة، مثاله: 
 الكتاب، كتاب الطالب

ا بتنبري اآلخر بنربة هادئة ال بغتة، سواء يف صعوده
، أي: kàfa ߞߊ ߝߊمثال ذلك:  أو يف هبوطها.

 أي: احلرب. daba ߘߊߓߊالكتاب، و 

 التنكري 2

بقبول السابق )أل(، أو 
الالحقة )التنوين(، أو 

(، حنو:  -قلمٌ  بدخول )ُربَّ
 القلم، ُربَّ عامل

بتنبري اآلخر بنربة ابغتة، سواء يف صعودها أو يف 
الكلمة بعد  (´dɔߘߏ  )لفظ ب هبوطها، أو ابإلتيان

:  أي، kàfà ߞߊ ߝߊ   مثال ذلك: .اد تنكريهااليت ير 
 kàfa ߘߏ   ߞߊ ߝߊ، أي: حرٌب. وdabá ߘߊߓߊ  كتاٌب، و

dɔ´ߘߊߓߊ ߘߏ  ، أي: كتاٌب، وdaba dɔ´.أي: حرٌب ، 

د أو المصدر: الحدثوظيفة الداللة على صيغة  -1-4  المجرَّ

. ويشتط (1)مانههو ما دل على احلدث فقط دون ز  -كما يُعرَّف   - the infinitive nounاملصدر 
يف اللغة العربّية أن يدلَّ املصدر على حمض احلدث مشتمال على حروف فعله لفظا ومعىًن دون 

ا لغة إلصاقّية ال خيتلف أصل اللفظ (2)تعويض . وهذا ينطبق على مفهوم املصدر يف لغة انكو؛ ألَّنَّ
 طه.وإّما يف آخره أو يف وس املصدور منه عن اللفظ املصدور سوى ما يلحقه من زايدة إّما يف أّوله

ويالحظ أّن اللغة العربّية تتوّصل إىل بناء املصدر بطريقتني، إحدامها بواسطة صيغ خمتلفة، منها 
ما هو قياسّي مطّرِد، ميثَّل مبصادر غري الثالثّي كّلها، وهي مخسة عشر منها صيغة ِإْفعال مصدر أفـَْعَل، 

.، ومنها ما هو مساعّي غري مضبوط، وميثَّل لذلك مبصادر وصيغة ِفعال وُمفاعلة مصدران لـفاَعَل..
الثالثّي كلِّها، مثل صيغة فـََعالن مصدر ملا دلَّ على حركة واضطراب، حنو: َغَليان، مصدر فعل َغَلى، 

                                                 
 .368، صمعجم املصطلحاـ العربية يف اللغة وال دبوأ خر   وهبة(  1)
 .31ص اليوتبيان يف ترصي  ال سامء،( كحيل  2)
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، وبواسطة الوصف واإلضافة،  (1) وصيغة فُعال مصدر ملا دلَّ على داء، حنو: زكام، مصدر فعل زُكَم...
أو يضاف  (2)صدر النوع أو اهليئة لغري الثُّالثّي اجملرَّد؛ حيث يوصف املصدر األصليّ كما يف صياغة م

، وُكنُت حسَن احلَفاَوة استقبالَ عظيًما، واستقبلُت  إكراًماإىل غريه أو يضاف إليه، كما يف: أكرمُت 
 .(3)اإلجابة

بطريقتني   (4)(εlitɔɔkߞߍߟߌߕߐ  ) وأمَّا يف لغة انكو؛ فيالحظ أنه يتوّصل إىل بناء املصدر أو
كذلك، إحدامها ابلصياغة، وهي صيغتان قياسيتان لبناء املصدر األصلّي، تُبىن الصيغة األوىل بزايدة 

(، أي: liSεbε ߟߌߛߓߍ(،كما يف كلمة )li ߟߌعلى الفعل، هكذا: )الفعل +  (5)(li ߟߌالالحقة )
قابل هذه الصيغة املصدر الصناعّي العريّب، ، وت(6)(ya ߦߊالكتابة، وتُبىن الصيغة األخرى بزايدة الالحقة )

 .(7)(somɔɔˋyaߛߏߡ߰ߐߦߊ ، mɔɔˋyaߡ߰ߐߦߊ تقول يف مثل: إنسانّية، مدنّية... هكذا: )
وتتوصَّل إىل بناء ما عدا ذلك من أنواع املصادر كمصدر التوكيد أو املفعول املطلق، ومصدر املرّة 

. املراد توكيده أو بيان نوعه أو عدد مرَّاته.. بوصف احلدث -كما الحظتُ   -ومصدر الّنوع أو اهليئة 
 َجْلسًة، فإنَّه كما يف: جلستُ   -مثاًل -بكلمات وظيفّية أو مورفيمات حرّة، فلتأدية وظيفة مصدر املرّة 

(، أي: مرَّة واحدة أو ما يف ko kelenߞߏ ߞߋߟߋ߲߬ يُوصف احلدث ابللفظ الداّل على العدد، كلفظ )
(. واجلدول n' kà n' siiˋ siiˋko kelenߒ ߞߊ  ߒ ߛߌ߰ ߛ߰ߌߞߏ ߞߋߟߋ߲߬ ة السابقة: )معىن ذلك، فتقول يف العبار 

ح ذلك.15رقم )  ( التايل يوضِّ
ح وسيلة بناء املصدر يف اللغتني15دول رقم )اجل  :( يوّضِ

 األمثلة وسيلة بناء املصدر اللغة
 .ُمقاتـََلةً و  ِقتااًل َل ، قَاتَ ِإْكرَاًماَأْكَرَم  بواسطة صيغ قياسّية ومساعّية

                                                 
، ترصي  ال سامء وال فعال. قباوة  31ص اليوتبيان يف ترصي  ال سامء،كحيل   .683، صمعجم املصطلحاـ العربية يف اللغة وال دبوأ خر   وهبة(  1)

 .130ص
ائدة. ينرر  ز  ة والنوع، وليس مبدوءا مبمي زائدة، عدا صيغة ُمفاعةَل، وال خميوتوما بياء مشددة بعدها اتء دا من الزمن واليوتوكيد واملرّ ( مصدر يدل عىل ايحدث اجرّ 2)

 .132، صفعالترصي  ال سامء وال  قباوة  

 .145، صترصي  ال سامء وال فعال( قباوة  3)

 .81القواعد امليرسة، صأ ي   ،lanɔɔyanεn έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    Dianè ߖߊ߰ߣߍ  ( 4)
ذا أ ىت بعد اليوتنوين، كام يف  ni ߠߌ( وتبدل هذا الالحق بالحق 5)  /.ߛعرب، حرف/-"اكجنامادي انكومعجم، أ ي  الرشاء. ينرر  جاين  ninˋsan  ߛߊ߲߬ ߠߌ߲߬ ا 

ذا أ ىت بعد اليوتنوين، كام يف ya  ߧߊ( وتبدل هذا الالحق بالحق 6) ߧߊ( ا  عرب، -معجم "اكجنامادي انكوة. ينرر  جاين  خوَّ ، أ ي  الُ badennya  ߓߊߘߋ߲߬

 /.ߓحرف/

 /.ߛ/، وحرف/ߡ/ عرب، حرف-معجم "اكجنامادي انكو( جاين  7)
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بوصف املصدر األصلّي أو إضافته أو اإلضافة إليه ملصدر  اللغة العربّية
 النوع أو اهليئة ملا فوق الثالثّي اجملّرد

احلفاوة، حسن  استقبالعظيما،  إكراما
 .اإلجابة

 لغة انكو
 .mɔɔˋyaߡ߰ߐߦߊ و ، Sεbεliߛߓߍߟߌ  .yaߦߊ  و ،li ߟߌ بواسطة الحقي

 .َجلسةً ، أي: siiˋko kelenߛ߰ߌߞߏ ߞߋߟߋ߲߬  ن نوعه وعدده وهيئته...أو بوصف لفظ احلدث لبيا

 ة الحدث أو اسم اآللة:آلوظيفة الداللة على صيغة  -1-5

، يصاغ من الفعل ليدّل على ما يستعان به (1)اسم اآللة هو اسم للوسيلة اليت حيصل هبا احلدث
)ِمْفعال(،   قياسّية مطّردة، ومنها صيغة يف ذلك الفعل، وله يف اللغة العربّية صيغ كثرية منها أوزان

كمفتاح، و)ِمْفَعل(، كمصعد، و)ِمْفَعلة(، كمسطرة، و)فـًعَّالة(، كغسَّالة، و)ِفعال(، كحزام، و)فاِعَلة(،  
كرافعة، و)فاعول(، كناقور، أو )فاعولة(، كطاحونة، و)فـَعَّال(، كجرَّار، و)ُمَفعِّل(، كمولِّد، أو )ُمَفعِِّلة(،  

لة، و: ومنها أمساء أخرى كثرية غري مشتّقة، حن أو )فاِعل(، حنو هاتف، أو )ِفْعالل(، كغرابل... كمسجِّ
 .(3)ومسع عن العرب غري ذلك (2)إبرة، رمح، سيف، فأس...
(، كما يسمَّى يف لغة انكو، فمنه ما يُتوصَّل إليه قياسيًّا بواسطة kεlan ߞߍߟߊ߲߬ وأمَّا اسم اآللة أو )

(، وعن آلة اخلياطة أو lanεἑt ߕ߰ߍߟߊ߲߬ أو الفأس: ) آلة القطع، فُيعربَّ عن (4)(lan ߊ߲߬ ߟاملورفيم/ الالحقة )
(، dàba ߓߊߘߊ  ويعربَّ كذلك عن وسائل احلرث أبمساء غري مشتقَّة، مثل: ).(5)(...lanˋsàyi ߛߊ ߦߌ ߟߊ߲߬ اإلبرة )

ح ذلك.( التايل 61. واجلدول رقم )(6)(، أي: املِْقَبض...ligbà ߜߊ ߟߌأي: احملراث، و )  يوضِّ
ح وسيلة بناء اسم اآللة يف اللغتني16دول رقم )اجل  :( يوّضِ

 األمثلة وسيلة بناء اسم اآللة اللغة
 ِمْصَعد على ِمْفَعل، ِمْفتاح على ِمْفعال، ِمْسَطرة على ِمْفَعلة، وَغسَّالة على فعَّالة... بواسطة صيغ قياسّية ومساعّية العربّية

 .sàyiˋlanߛߊ ߦߌ ߟߊ߲߬ ، tεἑlanߕ߰ߍߟߊ߲߬  .lan ߊ߲߬ ߟبواسطة الالحق  لغة انكو

 وظيفة الداللة على صيغ اسم الفاعل، والصفة المشبّهة، واسم المفعول : -1-6

اسم الفاعل هو ما صيغ ليدلَّ على من قام به أصل احلدث أو وقع منه احلدث، وإذا ما أريد به 
ه. وأّما  لى من وقع اسم املفعول هو ما صيغ للدِّاللة ععلى جهة الثبوت مسُِّي صفة مشّبهة؛ لشبهها إايَّ

                                                 
 .38ص وال دب،للغة معجم املصطلحاـ العربية يف اوهبه وأ خر  ( 1)
 .82ص اليوتبيان يف ترصي  ال سامء،( كحيل  2)
 ، وما بعدها.173، صترصي  ال سامء وال فعال. قباوة  38ص وال دب،معجم املصطلحاـ العربية يف اللغة وهبه وأ خر  ( 3)
 .28القواعد امليرسة، ص، أ ي  nεananɔɔyl έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ  ( 4)
 / النربة النازةل بغيوتًة. ˋوأ قصد هبذا الرمز / /.ߛوحرف// ߕ، حرف /عرب-اكجنامادي انكومعجم " ( جاين 5)
 /.ߜوحرف// ߘحرف / ،عرب-اكجنامادي انكومعجم "جاين   (6)



 127 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين  حتليل اللغة العربية ولغة ُانكو يف ضوء اليوتقابل اللغوّي السابق ـــــــــــــــــــــ
 

 

عليه فعل الفاعل. ويصاغ اسم الفاعل يف اللغة العربّية من الثالثي على زنة )فاِعل(، ابطّراد، وشّذت 
صياغته على غري ذلك. ومن غري الثالثي يصاغ اسم الفاعل ابطّراد على زنة مضارعه إببدال حرف 

آخره حتقيقا، حنو: مدحرج، ومستغِفر، أو تقديرا، حنو: خمتار،  املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل
 أصله خمَتري. وشذ غري ذلك.

وتصاغ الصفة املشبهة قياسا على زنة )أَفـَْعل(، للمذّكر وزنة )فـَْعالء( للمؤّنث، كأعمى، عمياء، 
ّنث، كشبعان، ( للمؤ أمحر، محراء.. وعلى زنة )َفِعل(، كبطر وفرح.. وزنة  )َفِعل( للمذّكر، وزنة )فـَْعلى

شبـَْعى.. وزنة )َفِعيل(، كشريف، وزنة )فـَْعل(، كَسْهل، وزنْة )فُعال(، كُشجاع، وزنةْ )َفعال(،كجبان، 
وزنة )فـََعل(، كَبَطل، وغري ذلك من األوزان... ويصاغ اسم املفعول من الثالثي على وزن )َمْفعول(،  

مًة  للمجهول إببدال حرف املضارع ميًما مضمو كَمْحُفوظ، ومن غري الثالثي على وزن مضارعه املبن
 .(1)وفتح ما قبل اآلخر، حنو: ُمذاَكر، وُمستْغَفر

ومثَة صيٌغ أخرى تَنوب عن اسم املفعول منها: صيغة )َفعيل(، كَقِتيل، وصيغة )ِفْعل(، كِذْبح، 
 .(2)وصيغة )فـََعل(، كَوَلد، وصيغة )فـُْعلة( كطُْعَمة، وصيغة )َفعول(كرَُكوب...

يف لغة انكو على وجه احلدوث إبضافة ( kεbaa ߞߍߓߊ  ) بينما يصاغ اسم الفاعل املسمَّى بــــ
(، أي: الذَّاِهب، وعلى وجه الثُّبوت إبضافة baataá ߓߊ  ߕߊ߯ ( يف آخر الكلمة، حنو: )baa ߓߊ  الالصفة )
(، أي: ˋnasan ߠߊߛߊ߲߬  (، أي: العامل، و)labaara ߟߊߓߊ߯ߙߊبعد الغنة، حنو: )( na ߠߊ) (، أوla ߟߊالالحق )

( يف لغة انكو على وجه احلدوث بزايدة الالصق kεbaatɔ ߞߍߓߊ߯ߕߐاملشتي. ويصاغ اسم املفعول )
(، أي: املضروب، أو إبضافة الالحقة gbàsiˋbaàtɔߜߊ ߛߌ ߓߊ߰ߕߐ ( يف آخر الكلمة، حنو: )baatɔߓߊ߯ߕߐ )
. واجلدول رقم (3)(، أي: األبيضgbεnεnߜߍߣߍ߲߬ ( على وجه الثبوت، حنو: )lenߟߋ߲߬ (، أو )nεnߣߍ߲߬ )
 ( التايل يشرح ذلك.17)

 
 
 

                                                 
 ها.وما بعد 39ص وال دب،معجم املصطلحاـ العربية يف اللغة   أ خروهبه و وما بعدها.  53ص اليوتبيان يف ترصي  ال سامء،( كحيل  1)

 وما بعدها. 39ص وال دب،معجم املصطلحاـ العربية يف اللغة   أ خروهبه و وما بعدها. 158، صترصي  ال سامء وال فعال( قباوة  2)

عرب، حرف -معجم "اكجنامادي انكووما بعدها. جاين   82القواعد امليرسة، ص، أ ي  nεananɔɔyl έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ  ( 3)

 / النربة النازةل بغيوتًة. ˋوأ قصد هبذا الرمز / /.ߜ/، حرف/ߛحرف//، ߓ/، حرف/ߕ/
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ح صياغة اسم الفاعل، والصفة املشبّهة، واسم املفعول يف اللغتني17دول رقم )اجل  :( يوّضِ
، و kεbaa  ߞߍߓߊ  صياغة اسم الفاعل، والصفة املشّبهة، و اللغة  kεbaatɔߞߍߓ߯ߊߕߐ  صياغة اسم املفعُو

 ةالعربيّ 

 اسم الفاعل: (1)
إبدال حرف املضارع ميما  -2صيغة فاِعل، حنو: دارس. -1

 مضمومة وكسر ما قبل اآلخر. حنو: ُمستْغِفر.

 مفعول، حنو: مدروس. -1
 فعيل، وفـُْعلة...، حنو: قَِتيل، طُْعَمة... -2
إبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح  -3

 و: شريف...الصفة املشّبهة: فعيل، حن (2) ما قبل اآلخر، حنو: ُمستغَفر

 انكو

، أي: baataa ߓߊ  ߕߊ߯  للحدوث، حنو: baa ߓߊ  الالحقة  -1
 .ذاهب

 للحدوث، حنو: baatɔߓߊ߯ߕߐ الالحقة  -1

 أي: املضروب. ،gbàsiˋbaàtɔ ߜߊ ߛߌ ߓߊ߰ߕߐ

ߜߍߣߍ߲߬ حنو:  للثبوت، nεnߣߍ߲߬ الالحقة  -2 .، أي: العاملlabaara ߟߊߓߊ߯ߙߊحنو:  للثبوت، la ߟߊالالحقة  -2

gbεnεn، .أي: األبيض 

 وظيفة الداللة على صيغة التصغير: -1-7

هو االسم املصوغ لتحقري أو تقليل أو تقريب أو تعطف أو تعظيم، : Le Diminutiveالتصغري 
ر وهو يف اللغة العربّية يكون بضمِّ أوَّل االسم وفتح اثنيه وزايدة ايء اثلثة ساكنة بعده إن كان ثالثيًّا، وكس

: إن زاد االسم على ثالثة أحرف. وصيغه ثالث، هي -أحيالا-  وبزايدة ايء اثنيةما بعد ايء التصغري
، كزُييِنب، لثالثةاصيغة )فـَُعْيل( للثالثي من األمساء، كزُهري، وصيغتا )فـَُعْيِعل( و)فـَُعْيِعيل(؛ األوىل ملا جاوز 

يهما: باح، تقول فوالصيغة األخرى ملا زاد عن األربعة وقبل آخره حرف علَّة زائدة كعصفور، مص
عصيفري، مصيبيح. وملا زاد عن األربعة وليس قبل آخره حرف علَّة زائدة، فيحذف الزائد على أربعة 

 .(1)ويُعوَّض عنه بياء قبل اآلخر جوازا، كسفرجل، مدحرج تقول: سفرييج ودحرييج...
 ߙߋ߲߬ ،  nεn ߣߍ߲߬ ، nin ߌ߲߬ ߣ، ونظرياته: )(len ߟߋ߲߬ بواسطة الالحقة )يف لغة انكو في صغ ر االسم وأمَّا 

ren)(2) وذلك حسب اختالف اللَّهجات، وإْن كانت الالحقة األخرية يكثر استخدامها للّداللة على ،
 ߟߋ߲߬ ߞߝߊ  ، rentùmù ߙߋ߲߬ ߕߡߎ  ما هو صغري ويستحيل أن يكون كبريًا، فُيقال يف تصغري الكتاب والدودة: )

lenkàfà)(3)( التايل.81. ويوضَّح ذلك يف اجلدول رقم ) 
 
 

                                                 
 وما بعدها. 130، صمعجم علوم اللغة العربية عن ال مئةوما بعدها. ال شقر   225، صترصي  ال سامء وال فعال( قباوة  1)

 ./ߟعرب، حرف /-معجم "اكجنامادي انكو( جاين  2)

عرب، حرف -معجم "اكجنامادي انكووما بعدها. جاين   42القواعد امليرسة، ص، أ ي  nεananɔɔyl έanbgkߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ   (3)

 / النربة النازةل بغيوتًة. ˋوأ قصد هبذا الرمز / ./ߕ/
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ح صياغة التصغري يف اللغتني18دول رقم )اجل  :( يوّضِ
 صياغة التصغري يف اللغتني اللغة

 ةالعربيّ 

 بواسطة صيغ:

 صياغة االسم على زنة )فـَُعْيل(، للثالثّي من األمساء. حنو: ُزَهرْي.-1
 صياغة االسم على زنة )فـَُعْيِعل(، ملا جاوز الثالثة من األمساء. حنو: زُييِنب.-2
 غة االسم على زنة )فـَُعْيِعيل(، ملا زاد عن األربعة من األمساء، حنو: ُعَصْيِفري، ُسَفرْييج وُدَحرْييج.صيا-3

 انكو

 بواسطة مورفيمات/الحقات مقّيدة:
 ، أي: الُكتْيب.kàfàlen ߞߝߊ ߟߋ߲߬ ، حنو:  lenߟߋ߲߬ .االسم + 1
 ، أي: الُقَلْيم.kàlànεn ߞߟߊ ߣߍ߲߬ ، حنو:  nεnߣߍ߲߬ .االسم + 2
 ، أي: الرَُّجْيل.ninʧεˋ ߗߍ ߣߌ߲߬ ، حنو:  ninߣߌ߲߬ +  .االسم3
 الدَُّوْيَدة.، أي: tùmùren ߕߡߎ ߙߋ߲߬ ، حنو: ren ߙߋ߲߬ .االسم + 4

 وظيفة الداللة على النسب/ النّسبة في اللغتين: -1-8

من املالحظ أنَّ اللغة العربّية ال ختتلف عن لغة انكو يف وظيفة النسب/الّنسبة بكسر النون 
ما تتوافقان يف كيفّية بناء صيغته؛وضّمها؛ لتخص إْذ  يص املنسوب أو توضيحه، ولكّن ذلك ال يعن أَّنَّ

ها بينما تتوصَّل العربّية إىل هذه الوظيفة إبحلاق ايء مشدَّدة يف آخر االسم لتدلَّ على نسبته إىل اجملرَّد من
، كما (1)جدتْ ثنية واجلمع إن وُ ما قبل الياء، وجتريد املنسوب إليه من اتء التأنيث وعالمات الت كسرمع  

 ߊߞيف مكّي نسبًة إىل مّكة؛ فإنًّ لغة انكو تتوصَّل إىل وظيفة الدَّاللة على صيغة النسب إمَّا ابلالحقة )

ka(2)( املقابلة لياء النسب العربّية( ߞߊߡߊ ߲߬ߘߋ߲߬  ، كما يف kamàdènأي: ماْنديْنكـ ،) ّأو مواطن بالد ـي ،
 ينسب إىل االسم بِتَـْنِبري آِخرِه بِنربة  صاعدة  صعوًدا هادًًئ ُمعتداًل، يُرمز إليها، وإّما أن mandenماْنديْن 

 /، أي بال رمز فوق الصائت، مبعىن أنَّه ميثِّل وْضًعا عادايًّ من دون عالمةߊابلرمز الفارغ / -كما سبق-
ماْنديْن، أو (، أي ُمواطن بالد nemàd ߋ߲߬ ߡߊ ߲߬ߘ) /، كما يف كلمةߋفوق احلرف األخري، هكذا: /

 ( التايل.19. يوضَّح ذلك يف اجلدول رقم )(3)املاندينكيّ 
ح كيفيّة بناء صيغة النسب يف اللغتني19دول رقم )اجل  :( يوّضِ

 األمثلة صيغة النسب يف اللغتني اللغة
 مّكيّ  –مّكة  االسم + ّي  -1 ةالعربيّ 

                                                 
 .333، صمعجم لغة النحو العربّ . ادلحداح  181الرصف، صشذا العرف يف فن امحلالوي  ( 1)
 / النربة الصاعدة بغيوتًة.ˊ/ النربة النازةل بغيوتًة، وهبذا الرمز /ˋوأ قصد هبذا الرمز / /.ߞحرف/، عرب-معجم "اكجنامادي انكو( جاين  2)
 .3ص ،لغة مايل املشرتكة أ ي  ،bà kanˋdoˋn foˊMàndeߞߊ߲߬  ߝߘߏ ߓߊ   ߡߊ ߲߬ߘߋ߲߬    Kantèߞߊ߲߬ߕߍ  ( 3)
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 انكو
ߺ ،ka ߞߊاالسم + الحق  -1  kanˋmànde ߞߊߡߊ ߲߬ߘߋ ߲߬

 manden ߺߋ߲߬ ߡߊ ߲߬ߘ السم + نرْبة صاعدة صعودا هادًئ معتدال،ا -2

 وظائف صرفيّة مندرجة تحت مفهوم الفعل: - 2

 وظيفة صيغة الفعل: -2-1

الفعل كما يُعرَّف يف معجم تصريف األفعال العربّية هو ما يدلُّ على حالة أو حدث، وعلى زمن 
نات، يئة، فاملادة هي حروفه، واهليئة هي احلركات والسك. والفعل العريّب مركَّب من املادة واهل(1)يقتن به

 .(2)وتقدمي بعض احلروف على بعض، فيدلُّ مبادته على احلدث، وهبيئته على الزمن
هو ما يدّل على وقوع احلدث  -كما يسمَّى يف لغة انكو-(kumasoboߞߎߡߊߛߓߏ والفعل أو )

أي دالة الزمن،  (3)(bosolanߓߛߏߟߊ߲߬ دة ما يسمَّى )أو الفعل يف الكالم، وهو املصروف احملدَّد زمانه بزاي
 .(4)يف أوَّله ويف آخره لتحديد زمن وقوعه

ة على هذا، فوظيفة الفعل يف العربّية تربو عن وظيفته يف انكو؛ إذ وظيفته يف لغة انكو هي الّدالل
فعل فيها يدلُّ بصيغته ال على احلدث فحسب، مّث حيدَّد زمانُه مبورفيم آخر، غري أنَّ العربّية تتمّيز أبنَّ 
 .(5)على احلدث وزمن حدوثه مًعا، دون احتياج إىل مورفيم آخر حيدِّد زمن وقوعه

(، أََفْدلا منه أنَّ هناك فعال قْد وقع، هو فعل الكتابة، وأنَّ فعل َكتَبَ    فلو قال قائل مثال: )
 ..الكتابة قد وقع يف زمن مضى وانقضى، وأنَّ فاعل الفعل مذكر ومفرد.

ولو أُريَد التعبري عن املعىن نفسه يف لغة انكو؛ اَلحِتيَج إىل أكثر من مورفيم: مورفيم يدلُّ على 
، الفاعل، ومورفيم آخر حيدِّد زمن وقوع ( àߊ  )  عدد فاعل الفعل مذكَّرًا أم مؤنَـّثًا من دون ُتييز، وهو لفظ

املاضي، ومورفيم اثلث يدلُّ على ما وقع  ، مورفيم الزمن(kàߞߊ   ) ( أوbadáߓߘߊ   الفعل، وهو لفظ: )
(، أي: ـُه/َها، ومورفيم رابع يدلُّ على احلدث أو àߊ  عليه فعل الفاعل، أي: املفعول به، وهو لفظ )

( الداّل على الفعل )َكَتَب( بنربة صاعدة بغتًة، ويعدُّ املورفيم احلرُّ أو sἑbἑߛߓߍ  الفعل، وهو لفظ )
 ذر الّداّل على حمض حدوث الكتابة.املستقلُّ الذي ميثِّل اجل

                                                 
 .3، صمعجم ترصي  ال فعال العربية( ادلحداح  1)

 .23، صةل العربيةمبادئ أ ساس ية يف فهم امجل( الشوا  2)

، أ ي أ و جسمه م( يعين معجميا السلخ، وهو تقطيع اذلبيح ا ىل أ جزاء وقطعاـ، ففكرة اليوترصي  منبثقة من هذا املعىن؛ ذلا مسي الفعل مبا معناه  جلم الالك3)

 ال زمنة.أ  الالكم من حيث الزمن هبذه املؤرشاـ الزمنية ا ىل خميوتل  جيزّ  أ ، مثّ الالكم اكذلبيح غري اجملزَّ  أ نّ 
 .62القواعد امليرسة، ص، أ ي  nεananɔɔyl έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ  ( 4)
 . 57، صاللكمة، دراسة لغوية معجميةوما بعدها. خليل   104، صاللغة العربية، معناها ومبناها( حسان  5)
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 à badá sεbεliߞߍ   ߛߓߍߟߌ ߓߘߊ   ߊ  ) وحيتمل لفظ )َكَتَب(أيضا يف لغة انكو عبارًة أخرى، وهي:

kἑ)و ، اليت ميكن ترمجتها بـهذه العبارة: )فـََعَل الكتابة(، أي: أجْنز الكتابة، واليت أُبِعَد فيها جهُة الفعل أ
بة، عبارة العربّية املعنيني، احتمال كتابة شيء  ما، واحتمال إحداث الكتافكرة املفعول به؛ إْذ حتتمل ال

ذلك ما جيعل دارَس العربّية من الناطقني بلغة انكو أييت بعبارات  خاطئة  إذا ما طُولب بفعل  ما، تراه 
 هجييب على ذلك أبمثال: )هو َأَكَل، هو َكَتَب...( دون إضمار ما ينبغي إضماره كما عهده يف لغت

ح ذلك.20األم. هذا من حيث وظيفة الفعل احلدثّية. واجلدول رقم )  ( التايل يوضِّ

ح وظيفة صيغة الفعل يف اللغتني:20دول رقم )اجل  ( يوّضِ
 مالحظات داللتها صيغ الفعل اللغة

صيغة الفعل الالزم: )فـََعَل( مثال  العربّية
 وحنوها، حنو: جاء

احلدث، والزمن، 
 واجلنس، والعدد معا.

صيغة واحدة دلَّْت على حدث الفعل وزمن 
 وقوعه وجنس فاعله وعدده يف آن واحد

 انكو
صيغة الفعل الالزم: )فاعل + مورفيم 

ߊ   :زمن + الفعل( مثال وحنوها، حنو

 أي: جاء. ،  à badá nà ߓߘߊ  ߣߊ  

الفاعل، الزمن، 
 احلدث، العدد 

مورفيمات: مورفيم  3صيغة مكوَّنة من 
 واحلدث.الفاعل، والزمن، 

 أنواع الفعل من حيث جهة حدثه )التعّدي وعدمه(: -2-2

وأمَّا أنواع الفعل من حيث جهة َحدثِه يف اللغتني، فإنَّ العربّية ختتلف عن لغة انكو يف أنَّ الفعل 
ينقسم فيها من حيث التعدِّي وعدمه إىل فعل متعدّ ، وهو ما جياوز بنفسه الفاعَل إىل مفعول  به أو 

عل )مَجَع، وَظنَّ، وأَْعَلَم...(، وإىل فعل الزم، وهو عكس الفعل املتعّدي؛ فال ميكن أن يتجاوز أكثر. كف
 .بنفسه الفاعل إىل مفعول به. كفعل )ماَت، َجَلَس...(

، وهو ما يقال له الواسطة،  وهناك نوع آخر يقع بني هذين النوعني، وهو ما ليس مبتعدّ  وال بالزم 
، َأْوَشَك، َشرََع...( وهو الفعل الناقص، حنو: ، وهي (1))كاَن، َأْصَبَح، أَْمَسى، ابَت، ظلَّ، بَرَِح، انـَْفكَّ

، وبذلك ميكن القول أبنَّ الفعل العريّب (2)(Modals verbsاألفعال املعروفة حديثًا بـ)األفعال املساعدة 
 لواسطة.يتنوَّع من حيث التعدِّي وعدمه إىل ثالثة أقسام، هي: املتعدِّي والالزم وا

                                                 
 .3، صلعربيةمعجم ترصي  ال فعال ا. ادلحداح  246، صترصي  ال سامء وال فعال( قباوة  1)

 .183، صمعجم املصطلحاـ ال لسنيّة، فرنيّس، اجنلزيّي، عربّ مبارك   (2)
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ها ال خيتلف عنه من حيث هذا التقسيم الثالثي؛ إْذ يقسم الفعل في لغة انكو فإّن األمروأمَّا يف 
وهو  -القسم األّول- (1)(laἑdʤἑkumasobo dàn ߞߎߡߊߛߓߏ ߘߊ ߲߬ߒߖߘߍ ߟߊأيًضا إىل ثالثة أقسام، وهي )

صريفه، ويصاغ ىل الفاعل عند تما ميكن تسميته ابلفعل الالزم للفاعل، أي الفعل الذي ال حيتاج إالَّ إ
منه األمر للمفرد بصيغة الفعل خالًيا من ضمري اخلطاب إذا كان الفاعل ضمريا مفردا وفعله غري 

 مصحوب مبورفيم  الذي يقابل الم األمر، واليت تدّل على التّيث.
( kanàߣߊ  ߊߞوكذلك ختلو صيغة األمر االنكوّي من ضمري اخلطاب إذا كان فعله منهّيا عنه أبداة )

ߞߎߡߊߛߓߏ ، من هنا جاءت تسميته بـ)(2)اليت تستعمل للمستقبل البعيد، واليت تقابل )ال( الناهية العربّية

(، ويف !ˊbɔ !ߓߐ  (، ويراد به الفعل اخلايل من الضمري، فتقول يف )اُْخرُْج!: kumasobo gbananߜߊߣߊ߲߬ 
اعال أو مفعوال به، إاّل إذا جيئ بلفظ التّيث (، من دون ذكر ضمري يكون ف!kunúnߞߎߣߎ߲߬ ! )ِاْستَـْيِقْظ!: 

 (.kanàߞߊߣߊ  ( أو ابلنهي أبداة )yéߦߋ  )
(، kumasobo kεnʤἑdἑla ߞߎߡߊߛߓߏ ߞߍߒߖߘߍ ߟߊالثاين من أقسام الفعل االنكوّي هو ) قسموال

لة، صوهو الفعل الذي ال يتعدَّى إالَّ إىل الفاعل فقط، ويصاغ منه األمر بواسطة ضمائر املخاطبة املتَّ 
 ،(kumasobo imá ߞߎߡߊߛߓߏ ߌߡߊ  ( املتَّصل للمفرد مذكرا كان أو مؤنثا، ومنه تسميته بــ)i ߌمثل ضمري )
 .!ˋi lɔ ߌ ߟߐ !ِقْف!: : ويف ،! ˋi siˋki ! ߌ ߛߞߌ  ِاْجِلْس!:  :الضمري )َت/ِت(، فتقول يف وأي: الفعل ذ

(، kumasobo tàminʤἑdἑla  ߊߞߎߡߊߛߓߏ ߕߊ ߡߌ߲߬ߒߖߘߍ ߟوالقسم الثالث من الفعل االنكوّي، هو )
وهو ما ميكن تسميته ابلفعل املتعدِّي إىل غري الفاعل، الذي يصاغ منه األمر بواسطة ضمائر الغائب 

 kumasobo ߞߎߡߊߛߓߏ ߊ ߡߊ  ( املتَّصل للمفرد مذكَّراً كان أو مؤنَّثاً، ويسمَّى أيضا بـ)à ߊ  املتَّصلة، كضمري )

àmáߊ  ߕߊ  (، تقول يف: )ُخْذ!/ُخِذي!: ( ، أي: الفعل ذو الضمري )ـه/ها!à tà! / !(، وتقول يف: )ُقْل
. (3)ما ميكن ترمجته حرفّيا بـ)ُخذه/ُخذيه، ُخذها/ُخذيها، وقُله/قُلها، قُليه/قُليها( (، ɔˊ!à f!ߊ  ߝߐ  قُِلي!: 

 ( التايل.21رقم )يوضَّح ذلك يف اجلدول 
ح أنواع الفعل من حيث جهةُ َحد21دول رقم )اجل  ِثه )التعّدي وعدمه( يف اللغتني:( يوّضِ

 أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم يف اللغتني اللغة
  فعل متعدّ ، حنو: مجع، ظنَّ، أعلَم... -1 العربّية

                                                 
( بيوتحويل الصامت يف laἑrἑytàminߟߊߦߙߍ  ߕߊ ߡߌ߲߬ߒو)  (laἑrἑynεkߟߊߦߙߍ  ߞߍߒ( و)laἑrἑydànߟߊߦߙߍ  ߘߊ ߲߬ߒويقال يف لهجيت جوال وابمبارا )( 1)

 /.rἑߙߍ  / و/yἑߦߍ  / ا ىل /dἑߘߍ  / و/ʤἑߖߍ  / مقطعي
 حنو لغة انكو تدرج عادة صيغة الهنيي يف مبحث ال مر، ولكن من أ جل املقابةل بني اللغيوتني جعليوته يف عنوان مس يوتقّل.يف ( 2)

 وما بعدها. 62القواعد امليرسة، ص، أ ي  nεananɔɔyl έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ   (3)



 133 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين  حتليل اللغة العربية ولغة ُانكو يف ضوء اليوتقابل اللغوّي السابق ـــــــــــــــــــــ
 

 

 أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم يف اللغتني اللغة
 فعل الزم، حنو: ماَت، جلَس... -2
 (1)فعل واسط/فعل مساعد/فعل لاقص، حنو: كان، صار، ابَت... -3

 انكو

 ߊ   : الفعل املكتفي بنفسه، وهو الفعل الالزم لفاعله. حنو:، أي kumasobo dànʤἑdἑlaߞߎߡߊߛߓߏ ߘߊ ߲߬ߒߖߘߍ ߟߊ.1

 ...، أي: استيقظَ à badá kunúnߞߎߣߎ߲߬   ߓߘߊ  

 àߞߌ  ߊ  ߓߘߴߊ  ߛ : الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية، حنو:، أيkumasobo kεnʤἑdἑla ߞߎߡߊߛߓߏ ߞߍߒߖߘߍ ߟߊ .2

badá à siˋkiˋ، ...أي: َجَلَس 

: الفعل املتعّدي إىل غريه، وهو الذي ال يكتفي بفاعله ، أيkumasobo tàminʤἑdἑla ߡߌ߲߬ߒߖߘߍ ߟߊߞߎߡߊߛߓߏ ߕߊ   .3
 أي: أخَذ/ـه/ها... ، à badá à tàߊ  ߓߘߴߊ  ߕߊ   يف تعديته، حنو:

 داللة الفعل على الماضي والمضارع واألمر: -2-3

ان عنومن حيث داللُة الفعل على صيغ املاضي واملضارع واألمر؛ فإّن اللغ ذلك بواسطة  تني تعربِّ
نَّ آخر الفعل يكون بصيغ  خمتلفة تشتك كلُّها يف أيصاغ الفعل املاضي مورفيمات معّينة؛ ففي العربّية 

 :مبنيًّا على الفتح بفتحة ظاهرة أو مقدَّرة، ومن تلك الصيغ
 وحنوها للثُّالثّي اجملرَّد، كَعَرف، صيغة )ف  ع ل ( -
 للثالثي املزيد حبرف، كدرَّس، وحنوهاوصيغة )فع ل (  -
 وحنوها للثالثّي املزيد حبرفني، كتأّدَب، وصيغة )ت  ف ع ل ( -
 وحنوها للثالثي املزيد بثالثة أحرف، كاستغفَر،وصيغة )است  ف ع ل (  -
 للرُّابعي اجملرَّد، كَدحرَج، وصيغة )ف  ع ل ل ( -
 رََج،للرابعي املزيد فيه حبرف، كَتَدحْ وصيغة )تف ع ل ل (  -
ل ل (  - ع ن    ملزيد فيه حبرفني، كاْحَرجْنََم.وحنوها للرابعي اوصيغة )اف  

ه أحُد بصيغ وأوزان خمتلفة تشتك كلُّها يف أنَّ أوََّل الفعل يزاد فييصاغ الفعل املضارع وكذلك 
قدَّرة، مأحرف املضارعة األربعة مفتوحًة أو مضمومًة، ويكون آخُر الفعل أيضا مرفوًعا بضمَّة ظاهرة أو 

ْعَلُم، يَـ فإذا كان الفعل ثالثيًّا جمرَّداً كانت صيغته إمَّا على زنة )يـَْفُعُل( بضمِّ العني، كَيْحُسُن، أو بَفْتِحها، ك
 أو بَكْسرِها كَيْجِلُس.

بصيغ ختتلف ابختالف صيغ الفعل املضارع. وتشتك صيغ األمر كلُّها يف  يصاغ فعل األمرو
 يقًة أو تقديرًا؛ عليه، فما كان ثالثيًّا جمرًَّدا ِصيَغ األمُر منه حبذِف حرفِ بناء اآلخر على السكون حق

                                                 
 وسس يوتعمل هذه ال فعال اس يوتعامال اتّما.  (1)
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 املضارعة وُُتُكِّن من نطق فاء الكلمة الساكنة هبمزة وصل  تكون عادًة مكسورًة إالَّ إذا كانت عنيُ 
 -كالصيغ التالية:  الكلمة مضمومًة فتُنطق مضمومًة،

 جملرَّد، كِافـَْتْح!،وحنوها للثالثّي ا صيغة )اِّف  ع ل !( -
 وحنوها للثالثّي املزيد حبرف، كَدرِّْس!، وصيغة )فعِّّل !( -
 وحنوها للثالثّي املزيد حبرفني، كتأدَّْب!، وصيغة )تفع ل !( -
ت  ف عِّل !( -  وحنوها للثالثّي املزيد بثالثة أحرف، كاْستَـْغِفْر!، وصيغة )اِّس 
 كَدْحرِْج!،للرُّابعّي اجملرَّد،   وصيغة )ف  ع لِّل !( -
 للرابعّي املزيد حبرف، كَتَدْحرَْج!، وصيغة )تف ع ل ل !( -
ع ن لِّل !(  - ْم!،وصيغة )اِّف    وحنوها للرابعّي املزيد حبرفني، كِاْحَرجنِْ
ع لِّل !( -  .وهكذا (1) ، كاْطَمِئنَّ!وصيغة )اف  

( tàmiˋnεn kumasobo ߕߊ ߡߌ ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߡߊߛߓߏاملسمَّى بــ) فيصاغ الفعل املاضيأمَّا يف لغة انكو؛ 
( للماضي القريب، يقع بني الفعل وفاعله، وصيغته: badá ߓߘߊ  بواسطة عدَّة مورفيمات، منها: مورفيم )
 أو dáߘߊ  (، أي: جاء/ْت، ومنها مورفيم ). .à badá nàߣߊ   ߊ  ߓߘߊ  )فاعل + مورفيم الزمن + فعل(، حنو: )

ߊ  ߣߊ  و: )وصيغته: )فاعل + فعل + مورفيم الزمن(، حن( للماضي البعيد، أييت بعد الفعل وفاعله، ná ߣߊ  

( اخلاّ  أبفعال yéߦߋ  أو  kà ߞߊ  (، أي: جاء/ْت، ومنها مورفيم ).à nà ná. ߣߊ   ߊ  ߣߊ  ، أو .à nà dá ߘߊ .
م القسم الثالث اليت تطلب مفعوال به، ويقع بني الفاعل واملفعول به قبل الفعل، وصيغته: )فاعل+مورفي

 (، أي: أخذه/ها أو أخذْته/ها..à kˋ à tà ߊ  ߞߵߊ  ߕߊ .ه+فعل(، حنو: )الزمن+مفعول ب
( بواسطة مورفيمني، مها: biˋnta kumasobo ߓߌ ߒߕߊ ߞߎߡߊߛߓߏاملدعو بــ) يصاغ الفعل املضارعو
( الطرف الثاين، يتوسَّطهما ná ߣߊ  أو  lá ߟߊ  ( مع مورفيم )bé ߓߋ  ( الطرف األوَّل أو )yéߦߋ  مورفيم )

(، أو à yé nà lá ߊ  ߦߋ  ߣߊ  ߟߊ .(، تقول يف )حَيُْضُر: 2+ فعل + مورفيم 1يغته: )فاعل + مورفيمالفعل، وص
 1(، وإذا كان الفعل من القسم الثالث، يـُْؤَتى ابملفعول به بني مورفيم.à bé nà ná. ߓߋ  ߣߊ  ߣߊ   ߫  ߊتقول: )

ߊ  ߦߴ ߊ  ߕߊ  ال يف )يَـ/ََتُْخُذ: (، فيق2+ مفعول به + فعل + مورفيم 1والفعل، وصيغته: )فاعل + مورفيم

                                                 
 .95-85، ص صسامء وال فعالترصي  ال  ( قباوة  1)
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 à .ߊ  ߦߴ ߊ  ߡߌ߲߬  ߠߊ  (، ويقال يف )يـَ/َتْشرُب: .à bˊ à tà lá. ߊ  ߓߴ ߊ  ߕߊ  ߟߊ  (، ويقال فيه أيضا: )à yˊ á tà l á .ߟߊ  

n ná.ˋà miˊ y( :ويقال فيه أيضا ،). ߊ  ߓߴ ߊ  ߡߌ߲߬  ߠߊn ná.ˋà mi éà b )(1). 
، وله صيغتان، ليس (loˋnkola kumasobo ߟߐ ߒ ߞߏ ߟߊ ߞߎߡߊߛߓߏـ)باملسمَّى  صياغة فعل األمروأمَّا 

ا يدلُّ عليها الفعل بصيغته اجملّردة دون حاجة إىل أّي مورفيم، فَِبتَـْوِجيِهَك  أُلوالمها مورفيم خا ي، وإَّنَّ
"  !nà  ߣߊ !" ألحد : -مثال-إىل املخاطب بلفظ الفعل تكون قْد أمرَته مبعىن الفعل، أي: أنَّك لو قُلَت 

ه ابجللوس. وأمَّا ! ˋi siˋki  ! ߌ ߛߞߌ  ُكْنَت قد أمرَته/ها ابجمليء. وإذا قلَت له:"  "  فإنَّك تكون آِمراً إايَّ
ه إليه األمر خيارًا يف  الصيغة األخرى، فهي عندما تريد أن َتمر أبمر  فيه تريُّث ورويّة، أبْن جتعَل ملْن توجِّ

، كانْت صيغ + الفعل(، أو: )الفاعل/الفاعلة  yéߦߋ  ة األمر هكذا: )مورفيم تنفيذ األمر يف وقت الحق 
 .(2)+ الفعل( éyߦߋ  ضمريا مستتا جوازا + مورفيم 

(، أي: .! i yé nàߦߋ  ߣߊ  !. ߌ: أو،  .! yé nà ߦߋ  ߣߊ  !.فتقول يف صيغيت األمر السابقتني هكذا: )
 أو: ،! ˋyé siˋki ߦߋ  ߛߞߌ  ) م الثاين تقول:وللفعل من القس لِتأِت فيما بعد، للفعل  من القسم األوَّل،

، مبعىن: لتجلْس فيما بعد. ويضاف إىل هذا، أنَّ ضمري اجلمع للمخاطبة يذكر (! ˋi yé siˋki ߦߋ   ߛߞߌ   ߌ
مع الفعل يف أقسام الفعل الثالثة، فتقول يف توجيه األمر إىل مجاعة  ما يف القسم األوَّل والثاين هبذه 

، وتكون الصيغة (!ˋalú siˋki !ߊߟߎ  ߛߞߌ  ، و!alú nà !ߊߟߎ  ߣߊ  ) ، حنو:(فعل الت+الصيغة: )فاعلون/فاع
، أي: ُخُذوه/ها (àt alú à! !ߊߟߎ  ߊ  ߕߊ  ) :يف القسم الثالث: )فاعلون/فاعالت + مفعول به + فعل(، حنو

ح ذلك.22. واجلدول رقم )(3)أو ُخْذنَه/ها   ( التايل يوضِّ

ح بناء صي22دول رقم )اجل  غ املاضي واملضارع واألمر يف اللغتني.( يوّضِ
 اللغة

 مالحظات زمن الفعل الصريفّ 
 صيغة األمر صيغة املضارع صيغة املاضي

 )فـََعَل( وحنوها، حنو: حضرَ  ةالعربيّ 
)يـَْفَعُل( وحنوها، 

 حنو: يفتحُ 
)ِافْـَعْل( وحنوها، حنو: 

 افَتْح!

صيغ األفعال مكونة من صيغة الفعل ومورفيم اآلخر، 
بناء على الفتح للماضي، والرفع ابلضمة للمضارع، ال

والبناء على السكون لفعل األمر. وذلك يف حاالت 
 جتّرد الفعل من األدوات الداخلة عليه

                                                 
 na ߥߟߏߛߏ ߣߊ)ى بـ ل هذا ال خري ا ىل ما يسمَّ صيغ الفعل من القسم ال ول والثاين؛ بل ييوتحوَّ يف ، كام (láߟߊ  )ماكن مورفمي ( náߣߊ  )( ال يأ يت مورفمي 1)

woloso).أ ي  النون املبدةل من الالم جمليء صـو الغنة قبلها ، 

  مضري الفاعل جوازا.( يُس يوترتyé  ߦߋ  مع مورفمي ) (2)

 وما بعدها. 62القواعد امليرسة، ص، أ ي  nεananɔɔyl έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ   (3)
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 انكو

 badáߓߘߊ   + : فاعلصيغة
 ߊ  حنو:  الفعل وحنوها، +

، أي: à badá nàߓߘߊ  ߣߊ  
 حضَر.

 + صيغة: فاعل
 الفعل + yé ߦߋ  

 وحنوها، láߟߊ   +

 ߊ  ߣߊ  ߟ ߊ  ߦߋ  : حنو

à yé nà lá ،
 أي: حيضُر.

لفظ الفعل فقط، 
، ! nà ! ߣߊ  حنو: 

 أي: تعال!

 + yé  ߦߋ  أو صيغة: 
 ߊ  ߦߋ  ߣالفعل، حنو: 

! yé nà ! :أي ،
 لتأِت!

أّن صيغ األفعال مكونة من مورفيمات الزمن مع 
الفعل، إال صيغة األمر اليت َتيت يف بعض صيغها من 

 واملفعول به يظهران يف دون مورفيم. وأن الفاعل
 الصيغ.

 قبول الفعل الزيادة: -2-4

دة كما قيل يف مناسبة األلفاظ للمعاين إنَّ " زاي  -وأمَّا من حيث زايدة معىن الفعل لزايدة مبناه
فيالحظ أنَّ اللغتني تتشاهبان يف أنَّ الفعل يقبل الزايدة يف معناه  -(1) املبىن تدلُّ على زايدة املعىن "

ية، فتقول نالحظ  أّن فعل )َجَلَس( ميكن أن تُزاد يف أوَّله مهزٌة للتَّعد -مثال-مبناه؛ ففي العربّية  لزايدة
فيه: )َأْجَلَس(، ليتعدَّى الفعل إىل مفعول به، أو أْن يزاد ألف بني فائه وعينه، أي: بني اجليم والالم، 

شاركة بني تعديته واإلفصاح عن معىن املللّداللة على املشاركة يف احلدث أبن يقال فيه: )َجاَلَس(، ل
 فاعليه يف حدث اجللوس...

وأمَّا يف لغة انكو؛ فإنَّه وإن كان للفعل أْن يقبل الزايدة يف معناه لقبوله الزايدة يف مبناه، كما 
الذي ميكن  -الفعل الالزم الّداّل على )َخرََج( -(ˊà badá bɔߊ  ߓߘߊ  ߓߐ  ( يف: )ˊbɔ ߓߐ  يالحظ يف فعل )

 à badá à ߟߊߓߐ  ߊ  ߓߘߴߊ  ) ( يف أوَّله، أبْن تقول فيه:la ߟߊن يتعدَّى إىل مفعول به بزايدة مورفيم/سابقة )أ

ˊlabɔ) عل فيها أن ال ميكن للف -كما الحظتَ -، مبعىن: َأْخرََج/ْت، أو َأْخَرَجه/ها، أخرجْته/هْتا؛ فإنَّه
 .يقبل الزايدة يف وسطه على مثل ما رأينا يف الفعل العريبّ 

وبذلك ختتلف لغة انكو عن العربّية يف أنَّ الفعل فيها ال يقبل الزايدة للّتعدي إاّل من لاحية 
واحدة، وهي أوَّل الفعل فحسب، بينما جند أّن الفعل العريبَّ يقبل الزايدة من لاحيتني: أّوله ووسطه،  

 حه.( التايل يوضّ 23واجلدول رقم ) كما الحظنا يف ِفعلْي)َأْجَلَس وجاَلَس(.
ح قبول الفعل الزايدة وتوزيعها يف بنية الفعل:23دول رقم )اجل  ( يوّضِ

 الفعل اجملّرد اللغة
 الفعل املزيد فيه

 املالحظة
 زايدة يف الوسط زايدة يف البداية

 .صار الفعل الالزم فعالً متعّداًي بزايدة اهلمزة يف أّوله،1 سَ الَ .َجـــ2 ْجَلسَ أ   .1 َجَلسَ  ةالعربيّ 

                                                 
ذ الز تدة يف لفظ )حاذر( امس الفاعل .21، صحبوث ومقاالـ يف اللغة( عبد اليوتواب  1)  ومبا أ نَّ ل ّل قاعدة اس يوتثناء؛ فا ّن هذا الالكم ال حيمل عىل العموم، ا 

 ال يزيد معىن عن لفظ )حِذر( الصفة املش هّبة.
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ار الفعل الالزم متعدِّاي بزايدة األلف يف الوسط ، .ص2
 وللداللة على املشاركة.

 bɔ ߓߐ انكو

 أي: خرج

 ɔblaߓߐ ߟߊ-1

 أي: أْخرج
 ال يوجد-2

ߊ ߟصار الفعل الالزم فعالً متعّداي بزايدة مورفيم )-1

la،يف أوله ) 

 ال يقبل الفعل زايدة يف وسطه.-2

عة
 
ةّموتوق

 
ّ:ارسنيلدىّالدّخامسا:ّمشكالتّصرفي

 :المغلق المقطع العربيّ مشكالت متوقّعة في  -1

مبا أنّه ال يوجد املقطع املغلق يف لغة انكو املتمّثل يف الوقوف ابلسكون على آخر الكلمة لفظا؛ 
اللغة  خبالف أبناء -فإنّه من املتوّقع أن ميّثل ذلك صعوبة أمام الدارس االنكوّي الذي سوف جيد

 ثقال يف نطقه. -العربّية
 مشكالت متوقّعة في وظائف االسم: - 2

 مشكالت متوقّعة في الداللة على العدد: -2-1

مبا أّن اإلفراد العريّب يكون بلفظ املعدود فقط دون حاّجة إىل استخدام مورفيم مقيَّد مييِّزه، على 
(، kelen ߋߟߋ߲߬ ߞخالف ما يف لغة انكو، حيث يتوّصل إليه بواسطة كلمة وظيفّية، بوصف املعدود بلفظ )

 أي: واحد. عليه، فيمكن أن نتوّقع من الدارس االنكوّي أن يقوم بوصف اللفظ املعدود بلفظ واحد.
 شكله ومبا أّن التثنية العربّية يتوصَّل إليها بواسطة مورفيم مقيَّد آبخر اللفظ املفرد، وأّن هذا املورفيم يتغرّي 

لعربّية؛ ّنة صعوبة أمام الدارس االنكوّي يف تعّلم احسب جنس املعدود وحمّله اإلعرايّب، فإّن ذلك يعّد مظ
ألّن وسيلة التثنية يف لغته األم عبارة عن مورفيم حرّ  يلزم صورة واحدة يف كّل احملاّلت املماثلة هلا يف 
العربّية، عليه؛ فمن املتوّقع أن يتفادى ذلك ابستخدام لفظ اثنني مع املعدود، خاّصة إذا كان املعدود 

 إحدى حاليت النصب واجلّر. مؤنّثا يف
وأّما صياغة اجلمع العريّب الذي يتوّصل إليه بطرق خمتلفة، فإنّه من املتوّقع أن جيد الدارس االنكوّي 
يف ذلك صعوبة، وخاّصة يف نوعيه السَّاِلَمني املذّكر واملؤّنث، الّلذان ُيشتّقان مبورفيمي الواو املضموم ما 

 ها مع النون املفتوحة للمذّكر وألف املّد مع التاء للمؤّنث، وتتغرّي حركةقبلها أو الياء املكسور ما قبل
التاء ضمًة حالَة الرفع وكسرَة حاليت النصب واخلفض حبسب تغرّي موقعها اإلعرايّب؛ فإّن املتوّقع يف ذلك 

ستخدم ي أن مييل الدارس عن ذلك إىل استخدام لفظ كثري مع املعدود، أو إىل تعميم حالة إعرابّية، أبن
امله لفظ اجلمع يف حالة الرفع يف حاليت النصب واجلّر، فيتعامل مع اجلمع واملثىّن العربّيني اإلعرابّيني تع
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رجل  ته: " ويف تثنيرجل ثالث..."  يف مجع )الرجل(: "  -مثال-مع لغته األم اإللصاقّية، كأن يقول 
 .اثنان/اثنني "..

 نس )التذكير والتأنيث(:مشكات متوقّعة في الداللة على الج -2-2

ومبا أّن لغة الدارس ختتلف عن العربّية من حيث اجلنس؛ فإّن من املتوّقع أن جيد صعوبة يف َتنيث 
الكلمة وتذكريها، بعدم التنّبه إىل ذلك يف حتريره، أو أن حياول تفادي ذلك يف كالمه بوصف اللفظ 

 يف لغته األم.املراد َتنيثه أو تذكريه بلفظ أنثى أو ذكر كما اعتاد 

 مشكالت متوقّعة في تعيين المسّمى وعدمه )التعريف والتنكير(: -3-3

 ابختالف اللغتني يف طريقة التعريف والتنكري فإنّه ال يستبعد أن جيد الدارس االنكوّي صعوبة يف
غته ل ذلك؛ لالعتماد يف التعريف والتنكري يف اللغة اهلدف على مورفيم يف أّول الكلمة على ما عليه يف

 األم، عليه؛ فيتوّقع أن يغفل الدارس عنه ابستخدام الكلمة خالية من أل التعريف.

 مشكالت متوقّعة في بعض الصيغ العربيّة: -2-4

ابختالف وسيلة بناء بعض الصيغ العربّية، كبناء صيغة املصدر، صيغة اسم اآللة، صيغيت اسم 
عض الصيغ صيغ الفعل... وبتعّدد وسيلة بناء ب الفاعل واسم املفعول، صيغة التصغري، وصيغة النسب،

العربّية يف مقابل بساطة بناء بعضها يف لغة األم للدارس االنكوّي؛ فإنّه من غري املستَـبـَْعد أن يَلقى 
تعميم صيغة أن يتفادى الدارس بناء صيغ املصدر العريّب، إّما ب -مثال–صعوبًة يف بناء بعضها، فيتوّقع 

ول مثال: "  كأن يق  ،ما جيهل صياغة مصدره بلفظ )ِفْعل كذا(... أو ما يف معناه ما، وإّما بوصف فعل  
 "، يريد بذلك: أريد إكرام فالن!.أريد ِفْعل كرم لفالن! 

ل( أو كما يتوّقع تفاديه بناء صيغ التصغري العريّب بوصف اللفظ املراد تصغريه بلفظ )صغري أو قلي
"، رهم قليلد"، ويف تقليل قيمة الدرهم بـ"  رجل صغريرجل( بـ" ما يف معنامها، كأن يقول يف تصغري )ال

"، دون إضمار ما  هُوَ َكتَبَ وأن يصيغ الفعل مع إظهار ضمريه املستت، كأن يقول يف )َكَتَب(مثال: "  
 ي إضماره كما عهده يف لغته األم.ينبغ

وصولّية،  النسب... جبملة مومنه أن يتفادى بناء صيغة اسم اآللة أو اسم الفاعل أو اسم املفعول و 
املستغِفر: "  "، ويفالذي يقطع احلطب ". ويف احلطّاب: "  ما نَسمَعُ بهكأن يقول يف آلة السّماعة: " 

كذا "، وهالذي من حضرموت"، ويف احلضرمّي: " الذي درسناه "، ويف املدروس: "  الذي يستغفر
 دواليك.

*** 
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ّنحوحتليلّاملسوتوىّال:ّاملبحثّالثالث
 
ّ:ي

؛ ألنَّه املستوى الذي ُتدرس فيه الكلمات (1)عدُّ اجلملة أو الكالم موضوًعا للمستوى النحويّ ت
ا يظهر معىن الكلمة النحوي يف اجلملة أو التكيب؛  . وإَّنَّ من حيث عالقة بعضها ببعض يف تركيب  معنيَّ

ا. فلو قيل: إنَّ هذه يف غريهحيث تؤدِّي الكلمة وظيفًة معيَّنة، أبن تتأثَّر بغريها من الكلمات وتؤثِّر 
ع  فإنَّ ذلك يعن أنَّ قبلها ِفْعال أو ما حبكم الفعل بينه وبني الفاعل عالقٌة من نو  -مثال- الكلمة فاعل

ا يدرس الكلمات  ، وهكذا حيصل يف بقية أبواب النحو، كاملفعول به واحلال... فالنحو إذن؛ إَّنَّ معنيَّ
 .(2)ه وظيفة معيَّنةمن حيث هي جزٌء يف تركيب تؤدِّي في

ه بغريه من استعماله، ومن حيث عالقتُ  من حيث كيفيةُ معىن العنصر النحوّي  رفسَّ وينبغي أن يُ 
 .(3)تني اللتني يراد إجراء التقابل بينهمايف اللغالنحوية العناصر 

ه. وهي عَ واجلملة يف اللغة هي واحدة اجلَُمل، من جذر )ج م ل(، ويُقصد به مَجََل الشَّيَء، إذا مجَ 
. وأّما يف ُعرف النحاة العرب القدماء؛ فهي (4)مجاعة الشَّيِء، ويقال: أمجَل الشَّيَء، إذا مَجعُه عن تْفرقة

مَّا الكالم أ"، وقول ابن جن: "والكالم لفظ مفيد اللفظ املفيد، كما يف قول ابن هشام حني قال: " 
. ويقصد هبا عند (5)"يه النحويون اجلمل...فكلُّ لفظ مستقّل  بنفسه مفيد ملعناه، وهو الذي يسمِّ 

 .(6)البالغيِّني والنحويِّني كلُّ كالم اشتمل على مسند ومسند إليه
ا تدلُّ على املفيد من الكالم، كزيد قائم، وعلى  وتعدُّ اجلملة تركيًبا كلميًّا أعمَّ من الكالم؛ ألَّنَّ

-عن الفعل املسند، وفاعله املسند إليه ومتعلقاته أو هي عبارة .(7)إن يكرمن "غري املفيد منه، كقولك: " 
أو املبتدأ املسند إليه، واخلرب املسند، وهي أوسع داللة من الكالم؛ ألنَّ الكالم البدَّ فيه من  -الفضلة

أن يكون مفيدا ابلقصد، وأن تكون فائدته ممّا حيسن السكوت عليه، وهذا ال يشتط يف اجلملة؛ لذلك 
 (8) ومجلة اجلواب... قالوا: مجلة الشرط،

                                                 
 .15، صةالعربيفقه اللغة  ،لسان العربعمل ال   اجاهد (1)
 .37، صاليوتطبيق النحوي( الراحجي  2)

 .187، حاش ية الكتاب، صعمل اللغة، مقدمة للقارئ العربالسعران  ( 3)

 .128، ص11اجدل مادة )مجل( ابب الالم، فصل اجلمي، ،لسان العرب( ابن منرور  4)

 .36، صقطر الندى وبل الصدىابن هشام   .31، صخلصائص( ابن جين  ا5)

 .136، صاملعجم الوس يط  العربية ( مجمع اللغة6)

 .78، صاليوتعريفاـ( اجلرجاين  7)

 .169، صمعجم علوم اللغة العربية( ال شقر  8)
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 القالَب ؛ فيتمّثل ذلك يف أّن اجلملة قول حقيقّي، ويعّد التكيبُ الفرق بني اجلملة والرتكيبوأّما 
والصيغَة الكامنَة خلَف اجلملة. وأنّه يوجد يف اللغة عدد ال َّنائي للجملة، بينما عدد التكيب حمدود، 

 (1).كيب عدد ال َّنائّي من اجلملة اليت تطابقه..فلكّل مجلة تركيب واحد يطابقها، بينما لكّل تر 
؛ فإنّه من املالحظ أّن اجلملة مبفهومها لدى النحاة مفهوم اجلملة يف اللغتنيوأّما من حيث 

( Kumaya ߞߎߡߊߦߊ) أو اجلملةال ختتلف عن مفهومها يف لغة انكو؛ إذ  -كما سبق-العرب القدماء 
يها حناة انكو-  .(2)ما ها مع بعض؛ إلفادة شيء  بعضِ  ب كلمات  بارة عن تركيع -كما يسمِّ

تعريف واحد -ال على الصعيد العريّب وال الغريبّ -؛ فال يوجداجلملة عند احملدثني اللسانّينيوأمَّا 
جيمع فكرهم حول اجلملة؛ وذلك الختالف نظرهم إليها، إىل درجة أنَّ أحدهم ذهب إىل القول بوجود 

 .(3)حوايل مائيت تعريف خمتلف للجملة
يف السياق اللغوي، تكاد تنحصر يف الضَّمِّ واجلمع  Syntagme معاين مصطلح الرتكيبوختتلف 

. وعند إطالق لفظ (4)والتأليف وغري ذلك، وهي معان تلتقي يف ثنائية  تنشأ عن وجود عنصرين فأكثر
لى نوعني: ع التكيب يُراد به كلي من التكيب اإلضايف والعطفي واإلسنادي... وهو من حيث الشكل

تركيب إفراد، وتركيب إسناد؛ فالتكيب اإلفرادي، هو أن َتيت بكلمتني فتكِّبهما وجتعلهما كلمًة واحدًة 
إبزاء حقيقة واحدة، بعد أن كانتا إبزاء حقيقتني، حنو: معد يكرب، وحضرموت...، فيالحظ يف 

ا كلمة ولكن ابإلسناد أصبحت التكيبني اإلفرادّيني أّن كلمة )معدي( شيء وكلمة )كرب( شيء آخر،
واحدة ال يفهم منهما إاّل شيئا واحدا. ويقال مثل ذلك يف كلميت )حضر( و)موت(، فال يفهم منهما 
إذا أسندت أوالمها إىل األخرى سوى املدينة اليمنّية املعهودة. وأمَّا التكيب اإلسنادّي؛ فهو أن تركِّب  

 .(5)ى، على سبيل حيسن به موقع اخلرب، وُتام الفائدةكلمة مع أخرى، أبن تسند إحدامها إىل األخر 
ت على ضربني: مركَّب اتّم، ومركَّب غري اتّم. فاألوَّل ما يصحُّ السكو  والرتكيب من حيث اإلسناد

عليه؛ لعدم احتياجه يف اإلفادة إىل لفظ آخر. وهو ما يفضي إىل إنتاج املركَّب اإلسنادي الذي هو قوام 
قد معانيهما. وكثريًا ما يعربَّ عن مصطلح اجلملة ابلتكيب، مع أنَّ بينهما خصوًصا اجلملة والكالم وَمعْ 

وعموًما؛ إْذ كلُّ مجلة  تركيٌب وليس العكس. وإْن كان من الباحثني من ال يعرف اجلملة على أساس 
                                                 

 .وما بعدها 911ص ،ا ضاءاـ ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباالفوزان   (1)

ߓߊ ߞߊ ߝߊ   ߞߊ߲߬ߜߍ ߒߞߏ، εHaatˊߤߊ߯ߕߍ    Kantèߞߊ߲߬ߕߍ  ( 2)  .46قواعد انكو الكتاب الكبري، ص ، أ ي nbaˋkàfà ku εN'ko kangb ߞߎ ߲߬
 .101، صمفاتيح الالسنيةموانن  نقهل من . 7، صهجود ادلارسني املدثني يف دراسة امجلة العربيةسامل   (3)

 وما بعدها 10، صفصايح يف القرأ ن الكرميبناء الرتكيب اال  ( اكده  4)

 وما بعدها. 21، صمبادئ أ ساس ية يف فهم امجلةل العربية( الشوا  5)
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ا أقلُّ َقْدر من َّنَّ التكيب؛ إِذ الغاية عنده أن تكون اجلملة اتمَّة املعىن وال غري، فذهب يعرِّف اجلملَة أب
الكالم يفيد السامع معىن مستقالًّ بنفسه، سواء تركَّب هذا القْدر من كلمة واحدة أو أكثر... وأمَّا 
ا هو  املركَّب غري التَّام؛ فهو على عكس األوَّل؛ ألنَّه غري مستقلّ  بذاته، فال حيسن السكوت عليه، وإَّنَّ

 .(1)اتبع ملركَّب يكون ركًنا أساسيًّا...
الذي حيدث بضمِّ الكلمة إىل أخرى بقصد اإلفادة، كضمِّ اسم  يهمُّنا هو الرتكيب اإلسناديّ وما 

إىل آخر، وضمِّ فعل إىل اسم... لتكيب مجلة ما، وهكذا إىل آخر صور التكيب املفيد اليت عدَّدها 
ر يف الدراسات ا أكثالنحاة، فاجلملة هبذا ال ختتلف عن التكيب، وإن كان مصطلح التكيب وجد رواجً 

لًة، كالتوابع والتَّقِييدات فض -املسند واملسند إليه- وُيسمَّى ما يزيد ويفضل عن العمدتني اللغوية احلديثة.
اليت ُتثِّلها وظائف حنوية خمتلفة، كاملفعوالت واحلال والتمييز والنعت والبدل... وليس معىن الفضلة ما 

 ر؛ لتوقُّف استقامة املعىن عليها.الذِّك ميكن االستغناء عنه، فقد تكون واجبةَ 
، حيث َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّاَلِة قَاُموا ُكَساىَل : 142كما يالحظ يف قوله تعاىل يف سورة النساء: 

د ؛ألنَّ املعىن خيتلُّ حبذفه. بل ق-وهي فضلة-اليت جاءت حاال ُكَساىَل   ال ميكن االستغناء عن كلمة 
أبن تكون الفضلة واجبَة الذكر والعمدة واجبة احلذف. ويف املقابل ميكن أن يكون العكس صحيًحا 

اسّي ". وأيًضا يقصد ابملصطلحني )الركن/األس حممٌد قائمٌ يتألَّف الكالم من دون فضلة ، حنو قولك: " 
ن مجلة أن تتكوَّ  -مثال-والفضلة( التفريُق بني العنصر األساسّي الذي تتكوَّن به اجلملة وغريه، فال ميكن

من مبتدأ وُتييز، أو من فاعل وحال فقط، إىل غري ذلك من الوظائف املختلفة اليت ليست من العناصر 
 .(2) األساسّية يف تكوين اجلملة اإلسناديّة

ال
َّ
ّ:ّاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّأركانّاجلملة:أو

ة البسيطة( إذا  مصطلح )اجلملأن يستخدم  -ابملعىن اللغوّي املعاصر-يُفضَّل يف حتليل الكالم 
كانت اجلملة مكوَّنة من الفعل والفاعل، أو من املبتدأ واخلرب فّقط، حبيث ال تكون هناك مجلة أخرى 

فيها، وهي اجلملة الصغرى عند النُّحاة، وذلك يف مقابل مصطلح )اجلملة املركَّبة( وهي  ماقائمة بوظيفة 
ة الكربى؛ يفة  ما يف بنائها، وتعرف عند النحوّيني ابجلملاليت تدخل يف عناصرها مجلة أخرى تقوم بوظ

ألنَّ اجلملة البسيطة هبذا املفهوم تكون َّنوذًجا للبنية األساسّية اليت تتفرَّع منها أشكال حنوية متنوِّعة 

                                                 
 وما بعدها 10، صبناء الرتكيب اال فصايح يف القرأ ن الكرمي( اكده  1)

 .20-17، ص صاخلالف النحوي يف ترتيب امجلةل( زنكنة  2)
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ا عوارض اجلملة االمسّية واجلملة الفعلّية، فتكون لبنائهم-ومتعدِّدة يف كلّ  من نوعي اجلملة األصلّيني
متعدِّدة تتمثَّل يف دخول الكلمات الوظيفّية وما حتمله من معان إضافّية، كالنفي واالستفهام والتأكيد 

 .(1)واحلصر والشرط، وغريها من األشكال النحويّة
ا ال ختتلف عن العربّية يف تكوين اجلملة بنوعيها على الرغم ممَّ لغة انكووأمَّا يف  ا ؛ فيالحظ أَّنَّ

جلملة ؛ إْذ تقدَّمت اإلشارة إىل أنَّ نوعي ا-كما سبق-ينهما يف فكرة التصنيفيالحظ من اختالف  ب
سند إليه. يتكوَّلان من ركنني أساسّيني يعرفان بطريف اإلسناد، ومها: املسند وامل -االمسّية والفعلّية-العربية 

هو املسند، وصيغتها: و  فيتمثَّل طرفا اإلسناد يف اجلملة االمسية يف املبتدأ وهو املسند إليه، ويف اخلرب
)مبتدأ + خرب(، حنو: الطالب حاضر، حيث يعدُّ لفظ )الطالب( مبتدأ ولفظ )حاضر( خربا له. وأمَّا 

ن يف الفعل وهو املسند، ويف الفاعل وهو املسند إليه، وصيغته ا: اجلملة الفعلية؛ فيتمثَّل طرفاها اإلسنادايَّ
ظ )الطالب( فلفظ )حضَر( هو الفعل املسند إىل ل )فعل + فاعل(، حنو: حضَر الطالُب، حيث يعدُّ 

 الفاعل املسند إليه.
-علّية وغري الفعلّيةالف-، تبنيَّ أنَّ اجلملة فيها بنوعيهامكوِّانت اجلملة االنكويّةفإذا ُفِحصْت 

سناد يف إليتكوَّلان كذلك من ركن املسند واملسند إليه، اللََّذين يُعدَّان طريف اإلسناد؛ إْذ يتمثَّل طرفا ا
(، مبعىن املوصوف أو املخرب عنه، وهو املبتدأ املسند إليه، mànkùtùta ߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߕߊمجلتها غري الفعلّية يف )

(، مبعىن املخرب به، وهو اخلرب املسند، وهذا يعن أنَّ اجلملة غري mànkùtùlakaliߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߟߞߊߟߌ ويف )
+  mànkùtùtaߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߕߊوصيغتها: )ّية العربية، الفعلية مكوَّنة من املبتدأ واخلرب مثل اجلملة االمس

 kàrànden ߛߣߍߟߋ߲߬  ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ ومثاهلا: (، أي: املوصوف+املخرب به، mànkùtùlakaliߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߟߞߊߟߌ

sεnεlenحيث جند أن هذه اجلملة االنكويّة مكوَّنة من عنصرين، مها:، يعن: الطالب حاضر ، 
، (sεnεlen ߛߣߍߟߋ߲߬ )املبتدأ املخرب عنه، والعنصر اآلخر هو ، أي: الطالب، وهو (kàràndenߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ )

 حاضر، وهو املخرب به، أي: اخلرب.مبعىن 
الفاعل املسند إليه، ويف  ، وهو(kεbaaߞߍߓߊ߯ ؛ فيتمثَّل فيها طرفا اإلسناد يف )مجلة انكو الفعليةأمَّا 

جلملة االنكوية تتشابه مع ا الفعل املسند. وهذا يعن أنَّ اجلملة الفعلية وهو(، kumasoboߞߎߡߊߛߓߏ)
ما تتكوَّلان من مسند ميثِّله الفعل، ومن مسند إليه ميثِّله الفاعل، وصيغة ذلك يف  الفعلية العربية يف أَّنَّ

 ߓߘߊ  ߛߣߍ  ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ (، أي: فاعل+فعل، كما يف حنو: kumasoboߞߎߡߊߛߓߏ + baaεkߞߍߓߊ߯ )انكو هي: 
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 έnεbadá sden nkàràالطالب ، إبسناد احلضور إىل( ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ ، حيث جند أنَّ لفظdennkàrà )- الذي
ميثِّل  -الذي يعن: حضرَ -( έnεbadá sߓߘߊ  ߛߣߍ  ميثِّل الفاعل املسند إليه، وأنَّ لفظ ) -يعن: الطالبُ 
 الفعل املسند.
ٌ؛ إْذ تشتكان يف مكوِّ  فتشابه اللغتنيعليه،   لاتمن حيُث طرفا اإلسناد يف اجلملة ظاهٌر وبنيِّ

، حيث نالحظ أنَّ -االمسّية والفعلّية العربّيتني واجلملة الفعلّية وغري الفعلّية االنكويّتني-اجلملة بنوعيها
ߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߕߊ يف املبتدأ و) تتكوَّلان من طريف اإلسناد املمثَـَّلني-االمسّية العربّية وغري الفعلّية االنكويّة-مجلتيهما

mànkùtùta)(ߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߟߞߊߟߌ ، وهو املبتدأ، ويف اخلرب وmànkùtùlakali َّوهو اخلرب. وكذلك نالحظ أن ،)
ميثِّلهما الفعل  تتألَّفان من املسند واملسند إليه الّلذين -الفعلّية العربّية والفعلّية االنكويّة-مجلتيهما 

املسند  )الفاعل االنكوّي( kεbaaߞߍߓߊ߯ املسندان، والفاعل و )الفعل االنكوّي( kumasoboߞߎߡߊߛߓߏ و
 ( التايل يوّضح ذلك.24ليهما. واجلدول رقم )إ

ح طريف اإلسناد للجملة يف اللغتني:24دول رقم )اجل  ( يوّضِ
 شكلها نوع اجلملة اللغة

 العربّية
 مبتدأ + خرب مجلة امسّية
 فعل + فاعل مجلة فعلّية

 انكو
 مبتدأ + خرب مجلة غري فعلّية

 فاعل + فعل مجلة فعلّية

ّالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّتصنيفّاجلملة:ثانيا:ّاالخوتالفّو
وابالعتماد على فكرة اإلسناد يف تصنيف اجلملة العربّية إىل نوعني رئيسني: اجلملة االمسّية، 
واجلملة الفعلّية، أمكن بسهولة ردُّ كلِّ النماذج األخرى إىل هذين النوعني؛ فاجلملة الشرطّية اليت زادها 

ىل اجلملة الفعلّية، كما أمكن ردُّ اجلملة الظرفّية اليت حدَّدها ابن هشام الزخمشرّي وغريه، أمكن ردُّها إ
ا اجلملة املصدَّرة بظرف أو جمرور... إىل اجلملة االمسّية  .(1)أبَّنَّ

العربّية مجلة امسّية إذا كان ركنا اإلسناد فيها مبتدأ وخربا، حنو: الطالب حاضٌر، حيث  اجلملةوتعدُّ 
ركن اإلسنادّي األوَّل للجملة مبتدأ، وكلمة )حاضر( الركن اإلسنادّي الثاين للجملة إنَّ كلمة )الطالب( ال
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حضَر الطالُب، حيث  . حنو:(1)خرب. وتعدُّ اجلملة العربّية مجلة فعلّية إذا كان صدرها أو املسند فيها فعال
 إنَّ كلمة )َحَضَر( الفعل املسند هي صدر اجلملة.

ا بدأْت بفعل لاقص/فعل حنو: كان-مثال-عليه، فال يعدُّ  مساعد  الطالُب حاضرًا، مجلةً فعلّية؛ ألَّنَّ
ا هي مجلة امسّية دخل عليها فعل مبنزلة دالّة الزمن املاضي، وهكذا  ال يدلُّ على حدث  قام به فاعل، وإَّنَّ

ذا البدء ليس ه طالًبا رأْيُت، مجلًة امسيَّة ابلرغم من بدئها بــ)طالًبا( وهو اسم؛ وذلك ألنَّ  ال يعدُّ حنو:
كلمة  )طالًبا( مفعول به وليست مبتدأ  .(2)أصيال؛ إذ ْ

فإنَّ اجلملة ُتصنَّف ابالعتماد على اشتمال اجلملة على الفعل وعدمه إىل  لغة انكووأمَّا يف 
( Kumaya sòbòntanߞߎߡߦߊ ߛߓߏ ߒߕߊ߲߬ ( أي اجلملة ذات اللحم، و)Kumaya sòbòmaߞߎߡߦߊ ߛߓߏ ߡߊ )

، وميكن تسمية ذلك على التتيب ابجلملة الفعلّية، واجلملة غري الفعلّية، فتعدُّ (3)أي اجلملة غري حلميّ 
اجلملة االنكويّة مجلة فعلّية إذا دلَّت اجلملة على احلدث لكون املسند فيها فعال، وهي نظري اجلملة 

έnεsߛߣߍ    badáߘߊ  ߓ  dennkàràߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ الفعلّية العربّية، ومثاهلا: 
الطالب. حيث دلَّت  رحض ، مبعىن:(4)

 (.έnεbadá s ߓߘߊ  ߛߣߍ  اجلملة على احلدث الشتماهلا على الفعل، وهو )َحَضَر( املعربَّ عنه بـ)
عل، إذا مل تدلَّ اجلملة على حدث بعدم اشتماهلا على ف اجلملة االنكويّة مجلة غري فعلّيةوتعدُّ 

  dennkàrà ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬  (، وهو اخلرب، ومثاهلا:imànkùtùlakalߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߟߞߊߟߌ وكان املسند فيها ما يسمَّى بـ)

ߋ߲߬ ߟأي الطالب حاضر؛ حيث مل تشتمل اجلملة على فعل؛ إْذ بواسطة الحقة ) εlennεs،(2) ߛߣߍߟߋ߲߬ 

len( حتوَّل الفعل )  ߓߘߊ  ߛߣߍ έnεbadá s ( الدال على )حَضَر ( إىل خرب، وهبذا أصبحت اجلملة مجلًة
السابقة مجلًة غرَي فعلّية  (2) (εlennεsߛߣߍߟߋ߲߬   dennkàrà ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ عدُّ مجلة )مكوَّنة من املبتدأ واخلرب؛ لذا تُ 

 .(5)يف انكو، وهي اليت تقابل اجلملة االمسّية العربّية
وإذا ما أُمِعَن النَّظر يف تصنيف اجلملة يف اللغتني تبنيَّ أنَّ تشابه اللغتني يزداد وضوًحا بقدر ما 

غري  إنَّ ما يُدعى يف العربّية ابجلملة االمسّية هو املسمَّى يف انكو ابجلملة تتقلَّص مالمح االختالف؛ إذْ 
ما خاليتان من صيغ الفعل. ويتبنيَّ كذلك أنَّ م ا الفعلّية، إضافة إىل أنَّ هاتني اجلملتني تشتكان يف أَّنَّ

(، أي: اجلملة Kumaya sòbòmaߞߎߡߦߊ ߛߓߏ ߡߊ يوصف ابجلملة الفعلّية يف العربّية هو املسمَّى يف انكو بــ)
                                                 

 .24-17، ص صاخلالف النحوي يف ترتيب امجلةل( زنكنة  1)

 .105، صاليوتطبيق النحوي( الراحجي  2)

 س بق الالكم حول ذكل بأ ّن فكرة اليوترصي  عند حناة لغة انكو تنبين عىل اعيوتبار امجلةل جسام ذا يحم يسلخ ابليوترصي .( 3)

 الميني لليسار.يُقرأ  من ( 4)

 وما بعدها. 38، صاليوتقابل بني اللغة العربية ولغة انكو عىل مس يوتوى امجلةل البس يطة، دراسة تقابلية(  سانوغو  5)



 145 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين  حتليل اللغة العربية ولغة ُانكو يف ضوء اليوتقابل اللغوّي السابق ـــــــــــــــــــــ
 

 

الفعلّية، وأنَّ القاسم املشتك بني تـَْيِنك اجلملتني هو اشتماهلما على الفعل، فأوَّل ما يالحظ من جوانب 
ة االنكويّة التشابه بني اللغتني هو أن مجلتيهما تتشاهبان يف تركيبَـْيهما؛ إذ اجلملتان الفعلّية العربّية والفعليّ 

تدأ واخلرب. عل، واجلملتان االمسّية العربّية وغري الفعلّية االنكويّة تتكَّبان من املبتتكَّبان من الفعل والفا
ح ذلك.25واجلدول رقم )  ( التايل يوضِّ

ح تصنيف اجلملة يف اللغتني:25دول رقم )اجل  ( يوّضِ

ّثالثا:ّاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّنظامّبناءّاجلملة:
ومن حيث نظام بناء اجلملة البسيطة؛ فعلى الرغم من تشابه اللغتني يف مكوِّلات اجلملة البسيطة 

ما ختتلفان يف نظام بناء تبنوعيها )االمسّية والفعلّية العربّيتني واجلملة الفعلّية وغري الفعلّية االنكويّ  ني(؛ فإَّنَّ
يف صدر  -املسند إليه- اجلملة وترتيب مكوِّلاهتا؛ إذ األصل يف بناء اجلملة االمسّية العربّية أْن يقع املبتدأ

حات أو مبيِّنات أو غري ذلك، ويف -املسند -الكالم، ويليه اخلرب ، مثَّ يليهما ما قد يكون من موضِّ
ه  اإلسناد يف اجلملة االمسّية هلما احلريّة يف الرُّتبة، حنو: )الطالُب حاضٌر(، ففيذلك إشارة إىل أنَّ طريف

جواز تقدمي املسند إليه وَتخريه، وهو الغالب إالَّ لعارض، كَكْوِن اخلرب حمصورا يف املبتدأ، حنو: )ما 
في )ما( وأداة داة النحاضٌر إالَّ الطالُب(، حيث ُحصر اخلرب )حاضٌر( يف املبتدأ )الطالُب( ابستخدام أ

(؛ لذلك وجب تقدُّم اخلرب )حاضٌر( على املبتدأ )الطالب(.  االستثناء )إالَّ
م أّن األصل يف بناء اجلملة العربّية الفعلّية وترتيب مكوِّلاهتا األساّسية أن يتقدَّ  -أيضا-ويالحظ 

ل، من مفعول  أو عّلقات الفعالفعل املسند ويليه الفاعل املسند إليه، مثَّ أييت بعد ذلك معموالُت/مت
، حنو: )كتَب الطالُب الدرَس(، حيث تقدَّم الفعل )كتَب( املسند إىل (1)ظرف  أو حال  أو ُتييز ...

                                                 
 وما بعدها. 128، صاليوتطبيق النحوي  الراحجي .24-22، ص صاخلالف النحوي يف ترتيب امجلةل  زنكنة( 1)

 جوانب التشابه جوانب االختالف األمثلة تصنيف اجلملة اللغة

 ةالعربي
 رالطالب حاض مجلة امسّية

أّن اجلملة يف لغة انكو 
ربّية الفعلّية الع-بنوعيها

 -وغري الفعلّية االنكويّة
مصدرة ابالسم دائما، 
ا ال تكون إال مجلة  أي أَّنَّ

 امسّية.

أنَّ اجلملة االمسّية العربّية  -
واجلملة غري الفعلّية االنكويّة ال 

 تشتمالن على صيغة فعل.
أنَّ اجلملة الفعلّية العربّية  -

ن لة الفعلّية االنكويّة تشتمالواجلم
 على الفعل.

 

 حضر الطالب مجلة فعلّية

 انكو

 Kumaya ߛߓߏ ߡߊ ߞߎߡߦߊ
sòbòma ،أي: مجلة فعلّية 

 ߛߣߍ   ߓߘߊ   ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
kàrànden badá 

sεnέ 
 أي: حضر الطالب.

 Kumaya ߛߓߏ ߒߕߊ߲߬  ߞߎߡߦߊ
sòbòntan ، أي: مجلة غري

 فعلّية

 ߛߣߍߟߋ߲߬   ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
kàrànden sεnεlén 

 أي: الطالب حاضر.
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الفاعل )الطالب( املسند إليه، وجاء بعدمها معمول الفعل )َكَتَب( املفعول به )الدرَس(، وجيوز تقدمي 
ب( هكذا: كتب الدرَس الطالُب. وقد يلزم تقدُّم هذا هذا املفعول به )الدرَس( على الفاعل )الطال

(، أو ابستخداماملفعول به )الدرَس( على الفاعل إذا   ُحِصر الفعُل يف الفاعل ابستخدام النفي و)إالَّ
ا(، ا كتَب الدرَس الطالُب.  )إَّنَّ  حيث حصر الفعل )كتب( يف الفاعل )الطالب( ابستخدام أداةحنو: إَّنَّ

ا(؛  وعلى أساس وضع املسند  .(1)لذا لزم تقدُّم املفعول به )الدرس( على الفاعل )الطالب(احلصر )إَّنَّ
يف اجلملة ميكن معرفة نوع اجلملة العربية؛ ألنَّ املسند إذا َتخَّر عن املسند إليه، فالبدَّ أن تكون اجلملة 

 ة امسيًة، أايًّ كان نوع املسند.مجل
-ةنًدا إىل الفاعل املوجود يف اجلملة نفسها، فال تكون اجلملوأمَّا إذا تقدَّم املسند، وكان فعال مس

يف اجلملة االمسّية  -املبتدأ واخلرب- إالَّ مجلًة فعلية. ويتتَّب على ذلك أن يكون لطريف اإلسناد-حينئذ  
د والفاعل )املسن الفعل )املسند(،- ، وأن يكون لطريف اإلسناد-كما تقدَّم- حريّةً يف التتيب إالَّ لعارض

فيها إىل صورة  -الفاعل- يف اجلملة الفعلّية لزوم يف التتيب؛ ألنَّه قد يؤدِّي تقدمي املسند إليه -إليه(
، فلو ُقدِّم لُب( املسند إليه يف هذه اجلملة الفعلّية )حضَر الطالُب(، الذي هو )الطا -مثال- ممنوعة لغوايًّ

؛ ألَّّنا (2)وايًّ لًة فعليًَّة، مل تكن صورة مقبولة لغعلى املسند )حضَر(، كما يف )الطالُب حضَر( واعتربت مج
 تتحّول حينئذ  إىل مجلة امسّية؛ لتصّدرها ابسم كما تقّدم الكالم عن ذلك.

ك؛ نالحظ أنَّ نظام بناء اجلملة يف لغة انكو على خالف ذل مقابل نظام بناء اجلملة العربّيةويف 
ون املسند إليه هو ترتيب اثبت، حيث يك-املسند واملسند إليه-إْذ جند أنَّ الرتبة بني ركن مجلة لغة انكو

الركن الذي له الصدارة دائًما، فال جواز فيها لتقدمي املسند على املسند إليه وال يف َتخري املسند إليه 
ة وغري الفعليّ  هابنوعياالنكويّة ا على املسند يف اجلملة البسيطة م دائمً املسند إليه مقدَّ عن املسند. ف

  badá ߓߘߊ    dennkàrà ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ كما يف )حضَر الطالُب( املثال العريّب السابق: )  -مثال- يقالف ة.فعليّ ال

 ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ )بُِنَيت اجلملة الفعلّية االنكويّة من الفاعل  (، حيثحضرَ تجم بـ)الطالب ، املέnεs) (3) ߛߣߍ  

dennkàrà) والفعل بعده (  ߓߘߊbadá    ߛߣߍέnεs)(2)، وفيها جند ( ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ أنَّ لفظdennkàrà :الذي يعن )
، ويالحظ ( الذي يعن: حضَر، هو املسند έnεbadá sߓߘߊ  ߛߣߍ  الطالُب، هو املسند إليه، وأنَّ لفظ )

 املسند. (2) (έnεsߛߣߍ   badáߓߘߊ  )املسند إليه على الفعل  (dennkàràߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ )تقدُّم الفاعل 
                                                 

 .173-170، ص صغويةال ساس يف اليوتطبيقاـ النحوية والل( حالوة  1)

ن اكن بعض النحاة العرب جيزيون تقدمي الفاعل عىل الفعل. .38، صبناء امجلةل العربية  ( عبد اللطي 2)  وا 

 يُقرأ  من الميني لليسار.( 3)
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فعلّية اليت  اإلسناد ُتشابه لغة انكو العربّيَة يف بناء مجلتها الويف عدم جواز تقدمي وَتخري أحد ركن
؛ إْذ بذلك تتحوَّل (1)ال جيوز فيها تقدمي الفاعل املسند إليه على مسنده الفعل مع اعتبارها مجلة فعلّية

 اجلملة الفعلّية إىل مجلة امسّية خربها مجلة أخرى.
انكو ُتشابه  قابلة للجملة االمسّية العربّية؛ فنالحظ أنَّ لغةوأمَّا يف نظام بناء اجلملة غري الفعلّية امل

العربية من جهة أنَّ الفاعل املسند إليه يتقدَّم على خربه املسند، ولكنَّها ختتلف عنها يف أنَّ املسند إليه 
مسّية الال جيوز أن يتأخَّر عن املسند يف نظام اجلملة االنكويّة كما أشرلا إليه آنفا، فتقول يف اجلملة ا

العربّية: )الطالُب حاضٌر(، وهي مجلة مبنية من املبتدأ )الطالُب( املسند إليه واخلرب )حاضٌر( املسند. 
،  (1)(sεnεlen ߛߣߍߟߋ߲߬  kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ وهذا يوافق بناء اجلملة غري الفعلّية االنكويّة، فيقال فيه: )

 ߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߕߊ) ، أي: الطالُب، اليت تسمَّى(kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ )أي: الطالُب حاضٌر. بُنيت اجلملة من كلمة 

mànkùtùta( وهو املبتدأ املسند إليه، ومن كلمة ،) ߲߬ߛߣߍߟߋ sεnεlen) أي: حاضٌر، وهي املسمَّاة ،
 (، مبعىن املخرب به، وهو اخلرب املسند.mànkùtùlakaliߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߟߞߊߟߌ )

جهة  فان من جهة أخرى؛ فتتمّثلإىل أنَّ اللغتني تتشاهبان من جهة وختتل وخنلص من هذا
اجلملة -بناء مجلتيهما يف نظام-املسند واملسند إليه -تشاهبهما يف أنَّ التتيب اثبت بني طريف اإلسناد

اجلملة الفعلّية على  ؛ فال جيوز يف العربّية تقدمي املسند إليه يف-الفعلّية العربّية واجلملة الفعلّية االنكويّة
الطالُب(، فال جيوز اعتبار: )الطالُب حضَر(، مجلة فعلّية؛ حبكم أنَّه ال جيوز  املسند، كما يف: )َحضرَ 

 .(1)َتخري الفعل عن فاعله وإالَّ حتوَّلت اجلملُة الفعلّيُة مجلًة امسّيًة خربُها مجلٌة صغرى
للغتني؛ اوال جيوز يف انكو أن يتقدَّم املسند يف اجلملة الفعلّية على املسند إليه. وأمَّا جهة اختالف 

أبن  فتتمثَّل يف أنَّ التتيب بني طريف اإلسناد يف العربّية يكون غري اثبت يف نظام بناء اجلملة االمسّية،
،  الطالُب(الطالب حاضٌر(، و)حاضرٌ يكون تقدمي املسند على املسند إليه وَتخريه عنه جائزًا كما يف: )

 حدّ  سواء. جبواز التقدمي والتأخري بني املسند واملسند إليه على
ا، ويف املقابل يف لغة انكو يكون التتيب بني طريف اإلسناد يف اجلملة غري الفعلّية االنكويّة اثبتً 

، أي: الطالُب حاضٌر، أن تقول: (1) (sεnεlen ߛߣߍߟߋ߲߬   kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ ) عليه؛ فال جيوز يف:
( اخلرب املسمَّى sεnεlen ߣߍߟߋ߲߬ ߛ، بتقدمي املسند )(2) (kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬   sεnεlen ߛߣߍߟߋ߲߬ )

                                                 
 مسأ ةل خالفيّة بني النحاة. (1)



 148 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين  حتليل اللغة العربية ولغة ُانكو يف ضوء اليوتقابل اللغوّي السابق ـــــــــــــــــــــ
 

 

( املبتدأ املسمَّى kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ (، مبعىن املخرب به، على املسند إليه )mànkùtùlakaliߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߟߞߊߟߌ )
ح ذلك.26( أي: املخرب عنه. واجلدول رقم )mànkùtùta ߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߕߊ)  ( التايل يوضِّ

ح بناء اجلملة بنوعيها يف ال26دول رقم )اجل  لغتني:( يوّضِ
 ركنا اجلملة بناء اجلملة مثاُ اجلملة نوع اجلملة اللغة

 ةالعربي
 ند+املساملسند إليه اخلرب )املسند( املبتدأ )املسند إليه( حاضر الطالب مجلة امسّية
 املسند إليهاملسند+ الفاعل )املسند إليه( الفعل )املسند( الطالبحضر  مجلة فعلّية

 انكو

 مجلة غري فعلّية
ߛߣߍߟߋ߲߬   ߘߋ߲߬ ߞߊ ߙߊ߲߬  

nélεnεs kàrànden  :أي
 حاضر. الطالب

 mànkùtùtaߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߕߊ 

يقصد به املبتدأ 
 )املسند إليه(

ߡߊ ߲߬ߞߕߎ ߟߞߊߟߌ 

mànkùtùlakali  يقصد
 به اخلرب )املسند(

 ند+املساملسند إليه

 مجلة فعلّية

ߓߘߊ  ߛߣߍ   ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 

badá  kàrànden
sεnέ 

 حضَر. الطالبأي: 

: ، أي kεbaaߞߍߓ߯ߊ 
 )املسند إليه( الفاعل

، kumasoboߞߎߡߊߛߓߏ
 ند+املساملسند إليه أي: الفعل )املسند(

ة:
َّ
 رابعا:ّاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّبناءّاجلملةّالفعلي

 نمط الجملة المبنيّة من الفعل الالزم وفاعله: -1

ربية يتقدَّم الفعل م وفاعله يف العانطالقا مـمَّا سبق فقد الحظنا أنَّ يف اجلملة املبنية من الفعل الالز 
وأمَّا يف انكو؛ فعلى  .)فعل + فاعل(، وَّنط بنائها هكذا: (1)الالزم املسند على فاعله املسند إليه دائًما

ية يف املاضي عن دالته الزمن-كذلك-عكس ذلك؛ إْذ فيها يتأخَّر الفعل الالزم عن فاعله دائًما، ويتأخَّر
 -( الطرف الثاينláߟߊ  ( الطرف األول، و)yé ߦߋ  املتكوِّن من مورفيمي)-ن احلالواملستقبل، وأمَّا يف الزم

 فيتوسَّطهما الفعل الالزم. الحظ ذلك يف اجلدول التايل.
ح بناء اجلملة من الفعل الالزم وفاعله يف اللغتني:27دول رقم )اجل  ( يوّضِ

 : يف العربيةأو ال
 فاعل فعل الزمن

 الطالبُ  حضرَ  املاضي
 الطالبُ  حيضرُ  الاحل

 الطالبُ  سيحضرُ  لاملستقب
 
 

                                                 
  مسأ ةل خالفية بني النحاة. (1)
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 اثنيا: يف لغة انكو
 فعل دالة زمن فاعل الزمن

 املاضي

 (الطالبُ ) kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
 sεnέ ߛߣߍ   badá ߓߘߊ  

 حضرَ 

 دالة زمان فعل فاعل

 (الطالبُ )kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
 dá ߘߊ   sεnέ ߛߣߍ  

 حضرَ 

 احلال
 1دالة زمن لفع 1دالة زمن فاعل

 (الطالبُ )kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
 lá ߟߊ   sεnέ ߛߣߍ   yé  ߦߋ  

 ضرُ حي

 لاملستقب
 فعل دالة زمن فاعل

 (الطالبُ )kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
 sεnέ ߛߣߍ   díߘߌ  

 َســــــــــيحضرُ 

 :(1)نمط الجملة المبنيّة من الفعل المتعّدي للمفاعيل -2

التتيب ية متعدِّاًي بنفسه، فقد يصل به التعدِّي إىل ثالثة مفاعيل. و إذا كان فعل اجلملة يف العرب
يف بناء اجلملة من الفعل املتعدِّي ملفعول واحد أن يتقدَّم الفعل املسند على الفاعل املسند  (2)العاديّ 

 إليه، مثَّ يليهما املفعول به الفضلة وغريها من مكمالت اجلملة، ولبنائها العادّي أَّناط؛ وهي:
 )فعل + فاعل + مفعُو به(؛ للتعدِّي إىل مفعُو واحد.   -
 (؛ للمتعدِّي إىل مفعولني.2+ مفعُو 1)فعل + فاعل + مفعُو   -
 (؛ للمتعدِّي إىل ثالثة مفاعيل.3+ مفعُو 2+ مفعُو1)فعل + فاعل + مفعُو   -

م الفاعل ويتأخَّر دَّ وأمَّا َّنط اجلملة ذات الفعل املتعدِّي يف لغة انكو، فاألمر خمتلف؛ إْذ فيها يتق
 الفعل ويتوسَّطهما املفعول به، وأمَّا ابلنسبة للمورفيم الدال على زمن الفعل؛ فقد خيتلف موقعه ابختالف

الزمن؛ فإذا كان الزمن ماضيا أو مستقبال، فإنَّ موقعه يكون بعد الفاعل وقبل املفعول، وأمَّا إذا كان 
فعل. ون بني الفاعل واملفعول، وموقع طرفه الثاين يكون بعد الالزمن للحال، فإنَّ موقع طرفه األوَّل يك

وهذا يعن أنَّ لكلِّ زمن َّنطًا معيـًَّنا تبىن عليه اجلملة، عليه؛ فنمط الزمن املاضي واملستقبل هكذا )فاعل 
+ مفعول  1ن+ دالة زمن + مفعول به + فعل(. وَّنط الزمن احلال أو املضارع هكذا: )فاعل + دالة زم

 (.2+ دالة زمن + فعل
                                                 

 .173، ص413، ص115، ص2، جالاكيف يف النحو وتطبيقاته(  الس يد  1)

 ميي.ل أ قصد ابلرتتيب االعادّي ترتيب عنارص امجلةل بعيدا من ال غراض البالغية وال سلوبية، وهو الرتتيب الشلكي لعنارص امجلل يف ايحقل اليوتع (  2)
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( بني طريف 2وأمَّا َّنط بناء اجلملة من الفعل املتعدِّي ملفعولني؛ فيكون أبن يتوسَّط )املفعول
( فـ)دالة امللكّية(، وهي 1اإلسناد، أي: بني الفاعل املسند إليه والفعل املسند، مثَّ يلي ذلك )املفعول

عنه فيما  رفيم )دالة الزمن(، فموقعه ال خيتلفالضمري العائد إىل املسند إليه )الفاعل(. وابلنسبة للمو 
؛ فيبىن َّنط  الزمن املاضي وَّنط الزمن املستقبل هكذا: )فاعل + دالة زمن+  سبق، فلكلِّ زمن َّنط معنيَّ

 + دالة ملكّية(. 1+ فعل + مفعول 2مفعول
 2زمن + فعل + دالة 2+ مفعول 1ويبىن َّنط الزمن احلال أو املضارع هكذا: )فاعل + دالة زمن

 ( التَّالية.31( و)30( و)28+ دالة ملكّية(. الحظ ذلك يف اجلداول رقم ) 1+ مفعول

ي إىل مفعول واحد يف اللغتني:28دول رقم )اجل ح بناء اجلملة من الفعل املتعدِّ  ( يوّضِ
 : يف العربيةأو ال

 مفعول به فاعل فعل الزمن
 الدرسَ  الطالبُ  كتبَ  املاضي
 الدرسَ  الطالبُ  يكتبُ  احلال

 الدرسَ  الطالبُ  سيكتبُ  املستقبل
 

 اثنيا: يف لغة انكو
 فعل مفعول دالة زمن فاعل الزمن

  kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬  املاضي
 )الطالُب(

 

 kàߞߊ  
 )الدرَس( wàlaa ߥߊ ߟߊ  

 

 sεbἑߛߓߍ  

 )كتَب(                   

 احلال
 2دالة زمن فعل مفعول 1دالة زمن فاعل

  kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
 )الطالُب(

 láߟߊ   sεbἑߛߓߍ   )الدرَس( wàlaa ߥߊ ߟߊ   yé ߦߋ  

            (يكتبُ )                     

 لاملستقب
 فعل مفعول دالة زمن فاعل

  kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
 )الطالُب(

 sεbἑߛߓߍ   )الدرَس( wàlaa ߥߊ ߟߊ   ˊdiߘߌ  

 ـــتـــــبُ َســـــــــيَــــــكــ              

ي إىل مفعولني يف اللغتني:29دول رقم )اجل ح بناء اجلملة من الفعل املتعدِّ  ( يوّضِ
 : يف العربيةأو ال

 2مفعول 1مفعول فاعل فعل الزمن
 كتاابً  الطالبَ  املعلمُ  أعطى املاضي
 كتاابً  الطالبَ  املعلمُ  يعطي احلال

 كتاابً  الطالبَ  املعلمُ  سيعطي املستقبل
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 ا: يف لغة انكواثني
 دالة ملكية 2مفعول فعل 1مفعول دالة زمن فاعل الزمن

 املاضي
 ߞߙߊ ߡߐ  

kàràmɔɔ 
 (املعلمُ )

 kà ߞߊ  
 ߞߊ ߝߊ
kàfa 

 (الكتابَ )

 

 ˊdiߘߌ  

 ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
kàrànden 

 (الطالبَ )
 màߡߊ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِـــ               ىـــــــــــــــــطـــــــــــــــــأع                     

 احلال

 دالة ملكية 2مفعول 2دالة زمن فعل 1مفعول 1دالة زمن فاعل

 ߞߙߊ ߡߐ  
kàràmɔɔ 

 (املعلمُ )

 

 yé ߦߋ  

 ߞߊ ߝߊ
kàfa 

 )الكتاَب(

 

 ˊdiߘߌ  

 

 láߟߊ  

 ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
kàrànden 

 )الطالَب(

 

 màߡߊ  

 ـــــــــي          لِــــــــــــــــــــــــــــــيُـــــــــــُعــــــــــــطــــ      

 املستقبل

 دالة ملكية 2مفعول فعل 1مفعول دالة زمن فاعل

 ߞߙߊ ߡߐ  
kàràmɔɔ 

 (املعلمُ )
 ˊdiߘߌ  

 ߞߊ ߝߊ
kàfa 

 )الكتاَب(

 

 ˊdiߘߌ  
 ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 

kàrànden 

 (الطالبَ )
 màߡߊ  

 لِـــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــُيعطيسـَــــ                                      

ي إىل ثالثة مفاعيل يف اللغتني:30دول رقم )اجل ح بناء اجلملة من الفعل املتعدِّ  ( يوّضِ
 يف العربية

 3مفعول 2مفعول 1مفعول فاعل فعل الزمن
 ممتازةً  النتيجةَ  الطالبَ  املعلمُ  أعلمَ  املاضي
 ممتازةً  النتيجةَ  الطالبَ  ملعلمُ ا يعِلمُ  احلال

 ممتازةً  النتيجةَ  الطالبَ  املعلمُ  سيعِلمُ  املستقبل
 يف لغة انكو

دالة  فاعل الزمن
 2زمن

 حرف 3مفعول 2مفعول فعل 1مفعول

 املاضي
 ߞߙߊ ߡߐ  

kàràmɔɔ 
 (املعلمُ )

 kà ߞߊ  
 ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 

kàrànden 

 (بَ )الطال

 

ߣߌ߲߬    ߟߊߟߐ߲߬

lalonniˊn 
 kɔfiliߞߐߝߟߌ

 تيجَة()الن

 ߢߎ ߡߊ ߣߍ߲߬ 
nyùmànεn 

 )ممتازًة(
 ˋnàߣߊ  

 بِـــــــــــــــ                    لَم  أع                                     
 

 احلال

دالة  فاعل
دالة  فعل 1مفعول 1زمن

 حرف 3مفعول 2مفعول 2زمن

 ߞߙߊ ߡߐ  
kàràmɔɔ 

 (املعلمُ )

 ߦߋ  
yé 

 ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 
kàrànden 

 (بَ )الطال

 

ߣߌ߲߬    ߟߊߟߐ߲߬

lalonniˊ n 

 

 kɔfiliߞߐߝߟߌ náߣߊ  

 )النتيجَة(

 ߢߎ ߡߊ ߣߍ߲߬ 
nyùmànεn 

 )ممتازًة(

 ˋnàߣߊ  

 بِــــــــــــــــــــــــــــــ      يـــــــُعلـــــــُِم                  
 



 152 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين  حتليل اللغة العربية ولغة ُانكو يف ضوء اليوتقابل اللغوّي السابق ـــــــــــــــــــــ
 

 

 لاملستقب

دالة  فاعل
 زمن

 حرف 3مفعول 2مفعول فعل 1مفعول

 ߞߙߊ ߡߐ  
kàràmɔɔ 

 (املعلمُ )

 ˊdiߌ  ߘ
 ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ 

kàrànden 

 (بَ )الطال

ߣߌ߲߬    ߟߊߟߐ߲߬

lalonniˊn ߞߐߝߟߌkɔfili 

 )النتيجَة(

 ߢߎ ߡߊ ߣߍ߲߬ 
nyùmànεn 

 )ممتازًة(

 ˋnàߣߊ  

 ســـــَـــــــــــــــــــــــُيعِلُم         بِـــــــــــــــــــــــــ        

ة:ّاالخوتالفّوالوتشابهّبنيّاللغوتنيّيفّبناءّاجلملةّخامسا:
 
ّاالمسي

وَّن وتقابل اجلملة االمسية العربية اجلملة غري الفعلية يف لغة انكو، وهي اليت مل حتتو على فعل، وتتك
ط؛ أبن مل حتتِو على مجلة أخرى قائمة بوظيفة ما ~من املبتدأ واخلرب، وحينما تكتفي بركن اإلسناد فق

خرى تقوم ى(، وإذا دخل يف عناصرها مجلة أفيها، فإنَّه يُطلق عليه مصطلح اجلملة البسيطة )أو الصغر 
. وفيما (1)بوظيفة  ما يف بنائها؛ فإنَّه يطلق عليها حينئذ  مصطلح اجلملة املركَّبة )أو املعقَّدة أو الكربى(

يلي أحاول إجراء تقابل بني اللغتني يف بناء بعض أَّناط اجلملة االمسّية بنوعيها: اجلملة البسيطة واجلملة 
 املرّكبة.

 أنماط الجملة البسيطة: - 1

أقصد هبذه اجلملة تلك اجلملة القائمة على ركن اإلسناد فقط، دون عناصر إضافية تقيِّد اإلسناد، 
عة ألحد عنصريه . وقد رصد هلا بعض الباحثني أَّناطا يف العربّية حالة التكيب املعتاد (2)أو عناصر موسِّ

 لركن اإلسناد، منها ما يلي:
 )اسم(. مسند + سند إليه )اسم(م: النمط األّوُ
 )صفة(. مسند + مسند إليه )اسم(: النمط الثاين

  مسند شبه مجلة )جار وجمرور أو ظرف(. + مسند إليه )اسم(: النمط الثالث
فيمثَّل للنَّمط األوَّل يف العربّية بنحو: زيد رجل؛ حيث وقع )زيد( املسند إليه امسا َعلما، وهو 

 سند اسم جنس، وهو اخلرب.املبتدأ. ووقع )رجل( امل
يالحظ أنَّ َّنط اجلملة مبن من عنصرين فحسب، مها: املسند إليه واملسند دون حاجة إىل عنصر 
آخر يكمِّل معىن أحد ركن اإلسناد كما هو احلال يف لغة انكو، حيث حيتاج إىل عنصر يكمِّل معىن 

 ( ˊdiߘߌ    lè ߟߋ    έtʃ ߗߍ    ʤayidú ߖߊߦߌߘߎ  : )املسند، على ما يظهر يف مثال النَّمط األوَّل يف لغة انكو

                                                 
 .تابالك  ( ينرر  الاختالف والتشابه بني اللغيوتني يف تصني  امجلةل، والاختالف والتشابه بني اللغيوتني يف أ راكن امجلةل، من هذا1)

 .47، صامجلةل بني النحو العرب واللسانياـ املعارصة، مفهوهما وبنيهتا( مهيوب  2)
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( املسند إليه امسا علما، وهو املبتدأ، وأمَّا املسند، ʤayidú ߖߊߦߌߘߎ  ، أي: زيد رجل؛ حيث وقع )(1)
  lè ߟߋ  ( إضافة إىل مورفيمات أخرى تدلُّ على الوصفية، وهي )έtʃߗߍ  فيتألَّف من اسم جنس، وهو )

ها مبثل: هو... أو: يكون... وهذا قد يعدُّ مظنة خلطأ الناطقني بلغة انكو اليت ميكن ترمجت diˊ )(1)ߘߌ  
يف التعبري عن مثل قولك: زيد رجل؛ إبقحام لفظ )هو( أو ما يقابله بني طريف اإلسناد، هكذا: )زيد 

ح بناء النمط األوَّل يف اللغتني.1والتشجري رقم ) هو رجل(.   ( التايل يوضِّ

 ح بناء النمط األول للجملة البسيطة يف اللغتني:( يوضِّ 1التَّشجري رقم )
 انكو -ب العربية -أ

 dí(1)ߘߌ    lèߟߋ    tʃἑߗߍ    ʤayidúߖߊߦߌߘߎ   مجلة )ب( مجلة )أ( زيد رجل
 مجلة    

 
 مجلة 

 
 مسند مسند إليه مسند مسند إليه

    
 ركن امسي

 
 ركن امسي

 
 ركن امسي

 
 ركن امسي

 

 حرفا مساعدة اسم جنس تعريف اسم تنكري اسم جنس اسم علم تعريف
 أي: كائن

        

ø ߖߊߦߌߘߎ   تنوين رجل زيد 
ʤayidú 

نربة 
صاعدة 

 بغتةً 
 ˊdi ߘߌ   ˋle ߟߋ   ˇtʃε ߗߍ  

 ߖߊߦߌߘߎ   رجل زيد

ʤayidú 
 ˊdi ߘߌ   ˋle ߟߋ   ˇtʃε ߗߍ  

 من خالل هذا التشجري يالحظ ما يلي:
  من  –)أ( ومجلة )ب( مجلة- إذ تكوَّنت اجلملتانتشابه اللغتني يف بناء َّنط اجلملة البسيطة األوَّل؛

تا يف بعده اسم جنس، كما تشاهب مسند إليه ومسند، حيث وقع املسند إليه امسا علما، وأتى خربه
 رتبة ركن اجلملة أبن تقدَّم املسند إليه على املسند يف اجلملتني.

 لة؛ إذ ياختالف اللغتني يف تعريف املبتدأ وتنكري خربه، وجميء مورفيمات م الحظ أنَّ وسيلة كمِّ
التعريف يف االسم العلم العريب اليت هي العلمية ال تظهر يف التكيب، ويف املقابل يف لغة انكو يالحظ 
أنَّ االسم العلم ُعرِّف بنربة صاعدة صعودا مباغتا، ويضاف إىل ذلك أنَّ االسم اجلنس الذي وقع خربا 

                                                 
 يُقرأ  من الميني لليسار.( 1)
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فّية، كما يف نكَّر يف انكو، ويفتقر إىل مورفيمات تدلُّ على الوصيف اجلملتني، منكَّر يف العربية وغري م
 مجلة )ب(.

  kàràndenߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ ߞوميثَّل للنَّمط الثاين يف العربّية بنحو: الطالُب قائٌم. ويف لغة انكو بنحو: )

ة من فملة يف اللغتني مؤلَّ من خالل هذا التمثيل نالحظ أنَّ اجل ، أي: الطالب قائم.lɔˋnέn) (1)ߟߐ ߣߍ߲߬ 
(، واملسند، وهو: kàrànden ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ عنصرين فحسب، ومها ركنا اإلسناد: املسند إليه وهو: الطالب، و)

(. كما يالحظ جميء ركن اإلسناد يف اللغتني صفة، ولكنَّ لغة انكو تتميَّز عن lɔˋnέnߟߐ ߣߍ߲߬ قائم، و)
ح ذلك.2خطَّط الشجرّي رقم )وامل العربّية بكون التتيب بني ركن اإلسناد ترتيًبا اثبًتا.  ( التايل يوضِّ

ح بناء النمط الثاين للجملة البسيطة يف اللغتني:2)التَّشجري رقم   ( يوّضِ
 انكو -ب العربية -أ

 n εnòl (1)ߟߐ ߣߍ߲߬   kàràndenߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬  مجلة )ب( مجلة )أ( الطالب قائم
 مجلة
 

 مجلة
 

 مسند مسند إليه مسند مسند إليه
    
 يركن امس
 

 ركن امسي
 

 ركن امسي
 

 ركن امسي
 

 تعريف صفة تعريف صفة تنكري صفة صفة تعريف
        

 ߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬  تنوين    قائم        طالب ال       
kàrànden 

نرْبة صاعدة 
صعودا هادًئ 

 معتدال

 ߟߐ ߣߍ߲߬ 
lònεn 

نرْبة صاعدة صعودا 
 هادًئ معتدال

 lònnn  ߟߐ ߣߍ   karanden  ߞߊ ߙߊ  ߘߋ   قائم   الطالب

 من خالل هذا التشجري يالحظ ما يلي:
  تشابه اللغتني يف بناء النمط الثاين للجملة البسيطة: مسند إليه+مسند؛ حيث أتى املسند إليه

 مجلة )أ( ومجلة )ب(. )املبتدأ( وصفا، واملسند )اخلرب( وصفا، كما يالحظ ذلك يف
 ولكنَّ العربية  -املثالني كما يف-ليه على املسندتشابه اللغتني يف رتبة ركن اإلسناد بتقدُّم املسند إ

 تتميَّز عن لغة انكو أبنَّ هذا التتيب فيها غري اثبت بني ركن اإلسناد.
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  اختالف اللغتني يف تعريف املبتدأ الذي أتى امسا وصفا، وتنكري اخلرب الذي أتى امسا وصفا؛ إْذ
بتنوين يف  در االسم املعرَّف، ولكنَّ تنكريه يكونيالحظ أنَّ االسم العريب يعرَّف بـ)أل( التعريف يف ص

آخره، كما يالحظ يف خرب مجلة )أ(، ويف املقابل يف لغة انكو يالحظ أنَّ االسم يعرَّف وينكَّر يف آخر 
املبتدأ يف مجلة )ب( معرَّفة بنربة صاعدة صعوًدا هادًئ معتدال يف ( kàràndenߞߊ ߙߊ߲߬ ߘߋ߲߬ ) االسم، فكلمة
كذا: ه رمز هلا ابلرمز الفارغ، الذي ميثِّل الوضع العادي من دون عالمة فوق احلرف األخريآخره، واليت يُ 

اخلرب يف اجلملة نفسها؛ فهي غري منكَّرة على خالف ما يف خرب ( lɔˋnεnߟߐ ߣߍ߲߬ ) . وأمَّا كلمة/eߋ/
 مجلة )أ(.

يت، ويف لغة انكو ميثَّل اَم البأمَّا النمط الثالث؛ فيمثَّل له يف العربية بنحو: زيٌد يف البيت، وزيد أم
  luߟߎ  ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  و ) ، أي: زيد يف البيت،(1) (màߡߊ    luߟߎ  ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  ) له بنحو:

 .، أي: زيد أمام البيتnyεfέ)(1)ߢߝߍ  
من خالل هذه األمثلة يالحظ أنَّ اللغتني تتشاهبان يف بناء هذا النمط من حيث مكوِّلاته؛ إذ 

(، مثَّ أتى املسند أو ʤayidú ߖߊߦߌߘߎ  ا َعلًما يف املثالني األوَّلني للغتني، وهو )زيد( و)أتى املسند إليه امس
. وأتى املسند إليه امسا علما كذلك (1) (màߡߊ    luߟߎمعّلقه بعد ذلك جارا وجمرورا، وهو )يف البيت( و)

معّلقه بعده مكّولا من  (، وأتى املسند أوʤayidú ߖߊߦߌߘߎ  يف املثالني األخريين للغتني، وهو )زيد( و)
 .(1) (ἑfεnyߢߝߍ    luߟߎظرف مضاف واسم جنس مضاف إليه، وهو )أماَم البيت( و)

ما ختتلفان يف  ولكْن إذا كانت اللغتان تتشاهبان يف مكولات َّنط اجلملة البسيطة الثالث؛ فإَّنَّ
ف املضاف واملضاف ة الظر ترتيب مكّولات الركن اإلسنادي الثاين املتمّثل يف رتبة اجلار واجملرور، ورتب

إليه. فحني يالحظ تقدُّم اجلار على اجملرور وتقّدم الظرف املضاف على املضاف إليه، فإنَّه يالحظ 
 يه.ر الظرف املضاف عن املضاف إلعكس ذلك يف لغة انكو؛ حيث يتأخَّر اجلار عن اجملرور، ويتأخّ 

ح ذلك.3رقم )ري شجتوال  ( التايل يوضِّ
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 ( يوحّضِ بناء المنط الثالث للجمةل البس يطة يف اللغيوتني 3) التَّشجري ر م

 انكو -ب العربية -أ
 mà (1)ߡߊ    luߟߎ  ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  ( مجلة )ب مجلة )أ( زيد يف البيت

 مجلة
 

 مجلة
 

 مسند مسند إليه مسند مسند إليه
    

 شبه مجلة ركن امسي
 

 شبه مجلة ركن امسي
 حرف ركن امسي  ركن امسي حرف جر 

  تعريف اسم تعريف اسم علم اسم تعريف  اسم علم تعريف
          

ø (2) ߖߊߦߌߘߎ   ــــبيت الــــ يف زيد 
ʤayidú 

نربة صاعدة 
 بغتةً 

 luߟߎ
نربة صاعدة 

 معتدلة
 màߡߊ  

 mà ߡߊ    luߟߎ ʤayidú  ߖߊߦߌߘߎ   البيت يف زيد

 من خالل هذا التشجري يالحظ ما يلي:
 ء النمط الثالث للجملة البسيطة: )مسند إليه + مسند(؛ حيث وقع الركن تشابه اللغتني يف بنا

 األّول امسا وأتى الركن الثاين شبه مجلة.
  اختالف اللغتني يف توزيع مكوِّلات شبه اجلملة؛ ففي مجليت )أ( و)ج( العربّيتني، ُيالحظ تقدُّم

سم جملرور ابجلار( يف مجلة )أ( و)االاحلرف اجلاّر )يف( والظرف املضاف )أمام( على معموليهما )االسم ا
اجملرور ابإلضافة( يف مجلة )ج(، ويف املقابل يف مجليت )ب( و)د( االنكويّتني، ُيالحظ عكس ذلك، 

( أي )البيت( يف مجلة )ب(، وَتّخر الظرف luߟߎ( أي )يف( عن معموله )mà ߡߊ  بتأخُّر احلرف )
  يت( يف مجلة )د(.( أي )البluߟߎ( أي )أمام( عن معموله )nyεfἑߢߝߍ  )

كما يالحظ تقدُّم دالة التعريف العريّب يف مجليت )أ( و)ج(؛ ففي مجلة )أ( تتمّثل دالة التعربف 
ظ يف علمّية لفظ )زيد( االسم املعّرف ابلعلمّية، ويف حتّلي لفظ )البيت( بـ)أل( التعريف ويف املقابل ُيالح

( يف مجلة ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  ؛ وذلك بتنبري آخر لفظ )َتخُّر دالة التعريف االنكويّة يف مجليت )ب( و)ج(
( أي )البيت( يف اجلملتني االنكويّتني )ب( و)ج( luߟߎ)ب( بنربة صاعدة بغتًة. وبتنبري آخر لفظ )

 بنربة صاعدة صعودا معتدلة.
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 :(1)أنماط الجملة المرّكبة - 2

ملسند إليه مجلة ترتبط اب يقصد هبذه اجلملة هنا، اجلملة ذات الرابطة، اليت يكون املسند فيها
، ويقع املسند إليه فيها يف صدر اجلملة، حنو: )الفتاُة، أخالُقها حسنٌة(. أو )الولُد أيكُل (2)برابط

 :(4)هذان النمطان. ومن أَّناط هذا النوع من اجلملة (3)التفاحَة(
 ّية (،لة امس: ) مسند إليه + مجالنمط الثاينو  : ) مسند إليه + مجلة فعلّية (،النمط األّوُ

ل فيمثَّل للنمط األوَّل: ) مسند إليه + مجلة فعلّية (، يف العربّية بنحو: )زيٌد قاَم أبوُه(. وميكن ُتثي
 ߊ    badaߓߘߊ    fàߝߊ    àߊ    ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  )ذلك  للدارس الناطق بلغة انكو كما يف اجلملة العربّية هكذا: 

à   ߟߐlɔˋ) (5) ( ߊ  بتقدميà    ߝߊfàاللفظ الد )( املكّون من )أبوه( ߊ  ال علىà)-  الضمري املقابل هلاء الضمري
( اللفظ الدال على )أبو(، fàߝߊ  و) -( اللفظ الدال على )زيد(ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  العريّب العائد إىل )

 (.أبوه قامَ اللَّفظ الدال على الفعل )قاَم( هكذا: )زيد  (1) (ˋlɔߟߐ    àߊ    badaߓߘߊ  وبتأخري )
يالحظ من خالل هذا التمثيل للنمط األّول هو اختالف اللغتني يف توزيع مكّولات  عليه؛ فأّول ما

دها؛ الركن اإلسنادّي الثاين؛ لكونه مجلة فعلّية، واحلال أّن الّلغتني ختتلفان يف مفهوم اجلملة الفعلّية وحتدي
يّة برّمتها ال يتصّدرها الفعل؛ و فبينما يُعتمد على تصّدر الفعل يف اجلملة الفعلّية العربّية، فإّن اجلمل االنك

اللفظ الدال على )قاَم( وجميؤه يف طرف مجلة )ب( االنكويّة،  (1) (ˋlɔߟߐ    àߊ    badaߓߘߊ  لذا يالحظ َتّخر )
( الضمري املقابل هلاء الضمري àߊ  اللفظ الدال على )أبوه( املكّون من )-( fàߝߊ   à ߊ  ووجوب تقدمي )

اللفظ الدال على  (1) (ˋlɔߟߐ    àߊ    badaߓߘߊ    àߊ  على ) -لدال على )أبو(( اللفظ اfàߝߊ  العريّب، ومن )
 صدارة (؛ وذلك لتحويل اجلملة الفعلّية العربّية إىل مجلة فعلّية انكويّة الأبوه قامَ الفعل )قاَم( هكذا: )زيد 

 للفعل فيها على عكس ما عليه اجلملة العربّية الفعلّية.
ظ لزوم الفعل املسند يف الركن اإلسنادّي الثاين لفاعله؛ إذ يالحكما يالحظ اختالف اللغتني يف 

الفعل )قاَم( يف مجلة )أ( يلزم فاعال ظاهرا ضمريه العائد على )أبوه( الطرف الثاين من الركن اإلسنادّي 

                                                 
ة أ س باب أ برزها وجود فاعلني يف امجلةل ( ويه امجلةل الكربى أ  1) و امجلةل امجللية دلى بعض الباحثني، يف حني رغب بعضهم عن مصطلح "امجلةل الكربى"؛ لعدَّ

َّلوا لها مبثل  زيد قام، ابعيوتبار الفعل قام مع فاعهل املضمر مجةل فعلية خمربا هبا عن املبيوتدأ  زيد. حفصل بذكل فاعال ر هو املبيوتدأ  ، فاعل ظاهنالكربى اليت مث

ـ املعارصة،  امجلةل بنيوفاعل مس يوترت ميثهل الضمري املس يوترت، ويرون يف هذا تناقضا مع الواقع اللغوي وغري مؤيد ابملنطق. ينرر  مهيوب   النحو العرب واللسانيا

 وما بعدها. 54، صمفهوهما وبنيهتا

 .137، صمدخل ا ىل امجلةل العربيةحنةل  ، نقهل من 56، صا وبنيهتاامجلةل بني النحو العرب واللسانياـ املعارصة، مفهوهممهيوب   (2)

 .137، صمدخل ا ىل امجلةل العربيةحنةل  نقهل من  وما بعدها. 54، صامجلةل بني النحو العرب واللسانياـ املعارصة، مفهوهما وبنيهتامهيوب   (3)

عادة وص  اللغة العربية أ لسنياحسان  ، نقهل من 57، صوهما وبنيهتاامجلةل بني النحو العرب واللسانياـ املعارصة، مفهمهيوب   (4)  .180-79، ص صا 
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 (1) (ˋlɔߟߐ    àߊ    badaߓߘߊ  الثاين مستت، وخالف ذلك مالحظ يف مجلة )ب(؛ حيث يالحظ لزوم )
وّي ضمريًا ظاهرًا يعود إىل فاعله الظاهر املتقّدم عليه والذي يعترب الطرف األّول يف الركن الفعل االنك

 ( الدال على ذلك الضمري.àߊ  اإلسنادّي الثاين يف مجلة )ب(؛ حيث وجب إظهار )
ويالحظ كذلك اختالف اللغتني يف الضمري العائد إىل الركن اإلسنادّي األّول املسند إليه مع 

 (fàߝߊ    àߊ  اين من الركن اإلسنادّي الثاين الذي ميثَّل له بلفظ )أبوه( يف اجلملة العربّية وبلفظ )الطرف الث
يف اجلملة االنكويّة؛ إذ بينما يالحظ َتّخر هذا الضمري املتمّثل يف هاء الضمري عن )أبو( يف مجلة   (1)

ضمري املقابل هلاء الضمري ال-( àߊ  )أ( فإّن عكس ذلك مالحظ يف مجلة )ب(؛ حيث يالحظ تقدُّم )
  ( اللفظ الدال على )أبو(.fàߝߊ  على )-( اللفظ الدال على )زيد( ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  العريّب العائد إىل )

ح بناء النمط األّول يف اللغتني.4شجري رقم )والتَّ   ( التايل يوضِّ

ح بناء النمط األوَّل للجملة املركبة يف اللغتني:4التَّشجري رقم )  ( يوّضِ
 انكو -ب العربية -أ

 ˋlɔߟߐ    àߊ    badaߓߘߊ    fàߝߊ    àߊ    ʤayidúߖߊߦߌߘߎ   (1) مجلة )ب( مجلة )أ( زيد قام  أبوه
(2) 

 مجلة مجلة
  

 مسند مسند إليه مسند مسند إليه
    

 تعريف
 ابلعلمية

 تعريف اسم مسند إليه مسند اسم
 

 مسند مسند إليه

 فعل  اسم ضمري   ضمري اسم فعل  
           

  ضمري دالة زمن         
            

ø (3) ߖߊߦߌߘߎ   ه أبو قام زيد 
ʤayidú 

بنربة صاعدة 
 بغتة

 fà  ߝߊ   à ߊ  
 ߓߘߊ  

badá   ߊ à   ߟߐlɔˋ 

   fà ߝߊ   à ߊ   ʤayidú  ߖߊߦߌߘߎ   أبوه قام زيد
 ߓߘߊ  

badá 
 lɔˋ (2)ߟߐ    àߊ  

 من خالل هذا التشجري يالحظ ما يلي:

                                                 
 متثيل تعلميّي قد ال يستساغ يف الالكم الانكوّي. (1)

 يُقرأ  من الميني لليسار.( 2)

 يف امجلةل. يست هل داةلعنرص ل  (3)
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 طرفه  توزيع طريف الركن اإلسنادّي الثاين، بتقدمي طرفه الثاين املسند إليه على اختالف اللغتني يف
األّول املسند يف مجلة )ب( هكذا: )زيد أبوه قاَم( بدال من )زيد قاَم أبوه(؛ النعدام اجلملة الفعلّية يف 

 لغة انكو. وهبذا تتحوَّل اجلملة الفعلّية االنكويّة إىل مجلة امسّية يف العربّية.
 ختالف اللغتني يف لزوم الفعل املسند يف الركن اإلسنادّي الثاين لفاعله؛ فبينما يالحظ لزوم )قاَم( ا

الفعل العريّب يف مجلة )أ( لفاعله الظاهر فإنَّ خالف ذلك مالحظ يف مجلة )ب(؛ حيث يالحظ أّن 
نوع ظاهر؛ ألنَّ الفعل من الالفعل االنكوّي يلزم ضمريًا عائًدا إىل فاعله ال (1) (ɔlˋߟߐ    àߊ    badaߓߘߊ  )

( يف à ߊ  الذي يكتفي بفاعله يف التعدية املقصود به الفعل العريّب الالزم، وهبذا يالحظ ظهور الضمري )
 الفعل الدال على )قاَم(. (1)(ɔlˋߟߐ    àߊ    badaߓߘߊ  )مجلة )ب( مع 

 اجلملتني؛ فبينما د إليه يفاختالف اللغتني يف توزيع الضمري العائد إىل الركن اإلسنادّي األّول املسن 
ُيالحظ جميء الضمري بعد املضاف يف العربّية كما يف مجلة )أ(، فإنّه يالحظ عكس ذلك يف اجلملة 

 االنكويّة؛ إذ جاء الضمري متقدِّما عليه كما يف مجلة )ب(.
ا يف انكو؛ مّ : ) مسند إليه + مجلة امسّية ( يف العربّية بنحو: زيد أبوه قائم. أللنمط الثاينوميثَّل 

( ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  بذكر ) (1) (lɔˋnέnߟߐ ߣߍ ߲߬   fàߝߊ    àߊ    ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  فيمكن التمثيل له بقولك: )
اللفظ الدال على )زيد( وتقدمي الضمري العائد إليه يف الطرف األّول من الركن اإلسنادّي الثاين. ومبالحظة 

وزيع عناصره؛ فمن  الركن اإلسنادّي الثاين وتهذين التمثيلني يظهر لنا تشابه اللغتني يف تكوين طريف
حيث التكوين يالحظ أّن الركن اإلسنادّي الثاين يف مجلة )أ( مكّون من مجلة امسّية طرفها األّول )أبوه( 
مبتدأ مسند إليه مكّون من طرفني؛ أّوهلما )أبو( اسم مضاف وطرفه اآلخر هاء ضمري مضاف إليه، 

 .ة خرب مسند ميثّله لفظ )قائم(والطرف الثاين للجملة االمسيّ 
وأّما يف مجلة )ب(؛ فيالحظ الشيء نفسه يف تكوين الركن اإلسنادّي الثاين؛ إذ جند أّن طريف  

 الركن اإلسنادّي الثاين فيها مكّون من مجلة غري فعلّية طرفها األّول خمرب عنه/ مبتدأ مسند إليه ميثّله لفظ
( الضمري à ߫  ߊّون كذلك من طرفني؛ أّوهلما الضمري ميثّله لفظ )يقابله لفظ )أبوه( مك -(à fàߊ  ߝߊ  )

والطرف الثاين  -( يقابله لفظ )أبو(fàߝߊ  املقابل هلاء الضمري العريّب، وطرفه اآلخر اسم ميثّله لفظ )
 ( الذي يقابل لفظ )قائم(.lɔˋnέnߟߐ ߣߍ ߲߬ للجملة غري الفعلّية خمرب به/خرب مسند ميثّله لفظ )

                                                 
 ( اللفظ ادلال عىل فعل القيام.`lɔߟߐ  ( الضمري العائد ا ىل الفاعل. )à ߊ  ( داةل الزمن املايض، و) badáߓߘߊ  يُقرأ  من الميني لليسار. ولقظ )( 1)
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تشابه اللغتني يف تكوين الركن اإلسنادّي الثاين، وأّما تشاهبهما من لاحية توزيع  هذا من لاحية
طريف الركن اإلسنادّي الثاين؛ فيالحظ ذلك يف َتّخر الطرف الثاين للركن اإلسنادّي الثاين يف كلتا 

اخلرب املسند يف  (اجلملتني االمسّية العربّية وغري الفعلّية االنكويّة؛ ففي مجلة )أ( يالحظ جميء لفظ )قائم
( lɔˋnέnߐ ߣߍ ߲߬ ߟَّناية اجلملة. ويف مجلة )ب( يالحظ كذلك َتخُّر املخرب به/اخلرب املسند الذي ميثّله لفظ )

 املقابل للفظ )قائم( اخلرب املسند.
مبالحظة مكّولات الركن اإلسنادّي الثاين يف اجلملتني مجلة )أ( ومجلة )ب(، وخاّصة املسند إليه 

ّص الطرف األّول من اجلملة االمسّية واجلملة غري الفعلّية، ميثّله مرّكب )أبوه( يف مجلة )أ(، فيهما، وابألخ
 .( املقابل للفظ )أبوه(à fàߊ  ߝߊ  ويف مجلة )ب( ميثّله مرّكب )

ومبالحظة هذا املرّكب االنكوّي جنده مثَل املرّكب العريّب مكّولا من طرفني؛ ولكن خيتلف عنه يف 
املقابل هلاء الضمري العريّب املضاف  -(àߊ  ؛ إذ يالحظ أّن طرفه األّول الذي ميثّله لفظ )توزيع مكّولاته

ߊ  ߝمتقّدم على طرفه اآلخر املمّثل بلفظ ) -( اللفظ الدال على )زيد(ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  إليه والعائد إىل )

fà َّ( التايل.5شجري رقم )( الذي يقابل لفظ )أبو( املضاف. يوضَّح ذلك يف الت 
ح بناء النمط الثاين للجملة املركبة يف اللغتني:5التَّشجري رقم )  ( يوّضِ

 انكو -ب العربية -أ
 lɔˋnέn ߟߐ ߣߍ     fàߝߊ    àߊ    ʤayidúߖߊߦߌߘߎ  ( ب) مجلة مجلة )أ( زيد أبوه قائمٌ 

(1) 
 مجلة                              مجلة
  

 مسند                 مسند إليه          مسند مسند إليه     
    

 تعريف
 ابلعلمية

 اسم   مسند مسند إليه اسم
تعريف 
بنربة 

صاعدة 
 بغتة

 مسند          مسند إليه
      

تعريف  اسم اسم ضمري  تنكري اسم  ضمري اسم 
بنربة 

صاعدة 
 بغتة

          

ø ߖߊߦߌߘߎ   تنوين قائم ه أبو زيد 
ʤayidú   ߊ à ߝߊ fa 

 ߟߐ ߣߍ߲߬  

lɔˋnεnˊ 

 ߖߊߦߌߘߎ   قائم أبوه زيد

ʤayidú 
 lɔˋnέnߟߐ ߣߍ     fà ߝߊ   à ߊ  

 من خالل هذا التشجري يالحظ ما يلي:

                                                 
 يُقرأ  من الميني لليسار. ( 1)
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  تشابه اللغتني يف بناء هذا النمط من حيث تكوين عناصره؛ إذ يالحظ أّن الركن اإلسنادّي الثاين يف
و( اسم مكّون من طرفني؛ أّوهلما )أبمجلة )أ( مكّون من مجلة امسّية طرفها األّول )أبوه( مبتدأ مسند إليه 

مضاف وطرفه اآلخر هاء ضمري مضاف إليه، والطرف الثاين للجملة االمسّية خرب مسند ميثّله لفظ )قائم(، 
وأّما يف مجلة )ب(؛ فيالحظ الشيء نفسه يف تكوين الركن اإلسنادّي الثاين؛ إذ جند أّن طريف الركن 

يقابله لفظ )أبوه( مبتدأ  -(1)(fàߝߊ    àߊ  غري فعلّية طرفها األّول لفظ ) اإلسنادّي الثاين فيها مكّون من مجلة
( املقابل للفظ fàߝߊ  و) -( الضمري املقابل هلاء الضمري العريبّ àߊ  مسند إليه مكّون كذلك من طريف )

ˋlɔߟߐ ߣߍ ߲߬ وطرفه الثاين لفظ ) -)أبو( nέn ( الذي يقابل لفظ )قائم( خمرب به/خرب مسند. فيالحظ جميء
ߊߦߌߘߎ  ߖمجلة امسّية بعد الركن اإلسنادّي األّول الذي هو املسند إليه املتمّثل يف )زيد( يف مجلة )أ(، ويف )

ʤayidú( يف مجلة )ب(، وكون هذه اجلملة االمسية مكوَّنةً من مسند إليه َُتثَّل يف )أبوه( املضاف واملضاف 
يف مجلة )ب(، ومن مسند َُتثَّل يف )قائم( الصفة يف مجلة  (1) (fàߝߊ    àߊ  إليه كما يف مجلة )أ(، وَُتثَّل يف )

 ( الصفة يف مجلة )ب(.lɔˋnέnߟߐ ߣߍ߲߬  )أ(، ويف )
  تشابه اللغتني يف بناء هذا النمط من حيث توزيع عناصره؛ يالحظ ذلك يف توزيع طريف الركن اإلسنادّي

علّية ذلك يف َتّخر الطرف الثاين للركن اإلسنادّي الثاين يف مجليت االمسّية العربّية وغري الف الثاين، ويظهر
االنكويّة؛ ففي مجلة )أ( يالحظ جميء )قائم( اخلرب املسند يف َّناية اجلملة، ويف مجلة )ب( يالحظ مثَل 

ˋlɔߟߐ ߣߍ ߲߬ ذلك يف َتخُّر ) nέn.( املقابل للفظ )قائم( اخلرب املسند 

 ف اللغتني يف توزيع الضمري العائد إىل املسند إليه؛ فبينما يالحظ جميء هذا الضمري مضافا إليه اختال
بعد املضاف، كما يف مجلة )أ(، فإنّه يالحظ عكس ذلك يف انكو؛ إذ جاء ذلك الضمري متقدًِّما على 

 املضاف كما يف مجلة )ب(.

 بناء جمل في أساليب مختارة: - 3

، يقصد به ما كان على هيئة  وَصفّ  واحد. وتدّل كلمة األسلوب على األساليب مجع األسلوب
النظام املتماثل يف األشياء. تقول: فالن له أسلوب يف الكتابة، أو يف الرسم، أو يف معاجلة األمور، أي: 

وضوع م إنّه يّتبع نظاًما اثبًتا فيما يقوم به من أعمال. وكذلك األسلوب يف النحو؛ إْذ هو النظام الثابت يف
ما من املوضوعات النحويّة. وال يسمَّى ابألسلوب إالَّ الكالم املركَّب، ومن هنا كان أسلوب االستفهام، 
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وأسلوب الشرط، وأسلوب التعجب، وغري هذا من كلِّ ما يصحُّ أن ُتطِلق عليه كلمُة األسلوب؛ حيث 
 .(1)يقوم على نظام اثبت يف تركيبه

ن هو طريقة اإلنسان يف التعبري عن نفسه كتابًة، وهو مشتَّق م واألسلوب يف مفهومه العام الذي
بـ)مجل أساليب خمتارة(؛ تلك اجلمل  -هنا-ويُقصد  .(2)األصل الالتيّن للكلمة األجنبّية الذي يعن القلم

اليت درجت الكتب التعليمّية على تسمّيتها مقتنة بكلمة أسلوب، كأسلوب االستفهام، وأسلوب األمر 
 الغرب اليت يُقصد هبا يف -الّنهي، وأسلوب االستثناء، وغري ذلك، وإْن كانت كلمة األسلوبوأسلوب 

قد أخذْت َمْنًحى علميًّا يف الدراسات الّلسانّية؛ حيث ابتْت مصطلًحا خاصًّا لعلم األسلوب  -( Styleبــ)
Stylistics

(3). 
 :االستثناء في اللغتين بناء جملة أسلوب -3-1

إخراج شيء من حكم عام، ويفيد أسلوب االستثناء إخراج اسم من حكم اسم  االستثناء، هو:
(، ومن أَّناطه يف العربّية إذا كان اتمًّا أن  آخر. ولالستثناء يف العربّية عدَّة أدوات من أمهِّها حرف )إالَّ

منه + أداة االستثناء  تثىن) الفعل + املس  يتصدَّر الفعل مثَّ يليه املستثىن منه فاألداة مثَّ املستثىن، هكذا:
أي: سجدت  ،...َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليسَ ... : 34؛ حنو قوله تعاىل يف سورة البقرة آيّة + املستثىن (

 املالئكة إالَّ إبليس.
إذا كان استثناء مفرَّغا؛ فألداة النفي الصدارة يف التتيب العادّي للجملة العربّية، مثَّ الفعل فأداة و 

اة االستثناء ) أداة نفي + الفعل + أد املستثىن، دون ذكر املستثىن منه، وَّنط ذلك هكذا: االستثناء مثَّ 
 .(4)؛ حنو قولك: ما سجَد إالَّ املالئكة+ املستثىن (

 ߝߏ  (؛ فله أداة واحدة هي لفظ )nyinàbɔˋliˋߢߌ ߣߊ ߓߐ ߟߌوأمَّا االستثناء يف لغة انكو، حيث يدعى: )

foˊأييت نَّ لغة انكو ختتلف عن العربّية يف ذلك؛ إْذ فيها يتصدَّر املستثىن منه مثَّ (، وأمَّا َّنطه فيالحظ أ 
 الفعل بعد دالة الزمن أو قبله، أو بينهما حسب نوع الزمن، مثَّ َتيت أداة االستثناء فاملستثىن.

عل + أداة ) املستثىن منه + الف وميكن ُتثيل َّنط أسلوب االستثناء يف لغة انكو هبذا النمط:
...َفَسَجُدوا إالَّ : 34؛ حنو ما جاء يف تفسري قوله تعاىل يف سورة البقرة آيّة االستثناء + املستثىن (

                                                 
 .33، صاملوسوعة النحوية والرصفية امليرسة( عبد العلمي  1)
 .34ص وال دب،معجم املصطلحاـ العربية يف اللغة   أ خروهبه و ( 2)
 .275، صطبيق النحوياليوت ( الراحجي  3)
 .276، صاليوتطبيق النحويالراحجي   .26ص املوسوعة النحوية والرصفية امليرسة،( عبد العلمي  4)
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 ،siˋbri"... (1)ˋߓߙߌ ߛߌ    foˊߝߏ    έkߞߍ    tinbidinߕߌ߲߬ߓߌߘߌ߲߬   kàߞߊ    εέbߓߍ߯   oˋߏ  ، قول املفّسر: " إْبليَس...
 .(2)أي: سجدوا مجيعا إالَّ إبليس

ه ستثناء املفرغ يف لغة انكو، لَلوِحظ ضرورة ذكر عبارة تشمل جنس املستثىن منولو أُريد ُتثيل اال
يف صدر اجلملة تليها أداة النفي، مثَّ الفعل فاألداة مثَّ املستثىن. وُتستمدُّ تلك العبارة الدالة على العموم 

، جيء بعبارة و مجاداوالشمول من جنس املستثىن منه نفِسه، فمثال إذا كان املستثىن إنسالا أو حيوالا أ
، أي: ال  (2)(siˊߛߌ    nimáߣߌߡߊ  ، أي: ال أحَد، وعبارة: )(2) ( siˊߛߌ    ɔɔˋmߡߐ߰ تشمل ذلك، كعبارة: )

 ، أي: ال شيَء.(2) ( siˊߛߌ    nˊfeߝߋ ߲߬ حيواَن، أو ال ذا روح، و لفظ )
ء + ا) لفظ العموم + أداة النفي + الفعل + أداة االستثن وميكن رسم َّنط ذلك كما يلي:

 َما َيْكُفُر هِبَا ِإالَّ اْلَفاِسُقونَ ... : 99؛ حنو ما جاء يف تفسري قوله تعاىل يف سورة البقرة آيّةاملستثىن (
ر: " ...  ߔߊߟߊ߲߬ߞߊߓߊ߯ߕߐ  foˊߝߏ    ˋdɔߘߐ    lùߟߎ    oˋߏ    banˋߓߊ߲߬    àߊ    étߕߍ    siˋmɔɔˊߡ߰ߐߛߌ   قول املفسِّ

palankabaátɔ   ߟߎlù  "(1)،(2) حيث تعدُّ ك( ߡ߰ߐߛߌ  لمة siˋmɔɔ  عبارة شاملة جلنس البشر، وتعدُّ لفظ )
، أي: يكفر هبا، (2) ( ˋdɔߘߐ    lùߟߎ    oˋߏ    banˋߓߊ߲߬    àߊ  أداة نفي يف سياق احلال واالستقبال، وتعدُّ ) έt ߕߍ  

 (2)(lùߟߎ    palankabaátɔߔߊߟߊ߲߬ߞߊߓߊ߯ߕߐ( أداة االستثناء، وتعدُّ كلمة )foˊ ߝߏ  الفعل ومتعّلقاته، وتعدُّ لفظ )
 املستثىن.

 ( التايل:6وميكن التقابل بني أسلويّب االستثناء لّلغتني يف التشجري رقم )
  

                                                 
ىل القرأ ن الكرمي وترمجة معانيه ا   أ ي ، ߘߌ   ߒߞߏ ߣߊߟߌ ߡߎ ߲߬  ߘߐ   ߞߊ߲߬  ߝߘߏ ߓߊ   ߡߊ ߲߬ߘߋ ߲߬  ߘߟߊߡߌ ߘߊ ߣߍ߲߬  ߞߘߐ ߴߊ   ߣ ߞߟߊߒߞߋ ߞߎ ߙߣߊ    èKantߞߊ߲߬ߕߍ   (1)

 لغة ااُلنكو.
 يُقرأ  من الميني لليسار.( 2)
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ح بناء أسلوب االستثناء يف اللغتني:6التَّشجري رقم )  ( يوّضِ
 انكو -ب العربّية -أ

) ˋbriˋsiߌ ߛߌ  ߓߙ  ˊfoߝߏ    kἑߞߍ    tinbidinߕߌ ߓߌߘߌ    àkߞߊ    ˋoߏ  مجلة )ب(  مجلة )أ( سجدوا إالَّ إبليس
1) 

 مجلة                                                   مجلة                               
  

 مركب استثنائي مركب فعلي       مركب استثنائي مركَّب فعلي
    

أداة  مستثىن منه مركب فعلي
 استثناء

 مستثىن ثناءأداة است         مركب فعلي   مستثىن منه مستثىن

حمدد  فعل
 زمن

   فعل  حمدد زمن    

صيغة  سجد
 فـََعلَ 

ߞߊ  مورفيم     

kà 

ߕߌ߲߬ߓߌߘߌ߲߬ ߞߍ  

tinbidin kἑ 
  

          

   فعل     فعل

 ˊfo ߝߏ   kἑ ߞߍ   tinbidin ߕߌ ߓߌߘߌ   kà ߞߊ   ˋo ߏ   إبليس إال وا سجد
 ߓߙߌ ߛߌ  

briˋsiˋ 

 يالحظ من خالل هذا التشجري ما يلي:
 ف اللغتني يف توزيع املستثىن منه يف التتيب العادّي للجملة؛ حيث أتى يف مجلة )ب( يفاختال 

 صدر اجلملة، خبالف مجلة )أ( حيث أتى يف التتيب الثاين بعد الفعل.

 تشابه اللغتني يف توزيع املستثىن؛ حيث يالحظ جميء املستثىن يف اللغتني بعد أداة االستثناء. 

 االستفهام في اللغتين:بناء جملة أسلوب  – 3-2

االستفهام، هو: طلب الفهم ابستعمال أدوات خمصوصة، وألسلوب االستفهام يف العربّية أدوات 
واملالحظ أنَّ ألدوات االستفهام الصدارة  (2)خمتلفة، هي: )اهلمزة، هْل، أين، كْم، كيف، ملاذا، مَّت...(

م + املستفهم عنه + ) أداة االستفها هذا النمط:يف التتيب العادّي للجملة العربّية، فتبىن مجلته على 
 ، أي: هل اجتمعتم ؟َهْل أَنـُْتْم جُمَْتِمُعونَ : 39؛ حنو قوله تعاىل يف سورة الشعراء آيّة؟ (

(؛ فيضاف إىل تعريفه  nyiˋninˋkàliߘߐ ߢߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ ߟߌ وأمَّا االستفهام يف لغة انكو، حيث يسمَّى )
ستفهام انكو بني االستفهام عن طلب فهم شيء خيّص املستفَهم وبني االكيفّية االستفهام؛ إذ يفرق يف 

 ،(لْ هَ ( يقابالن )wàߥߊ  )و ( bàߓߊ  عن طلب فهم شيء خيّص غريه، ومن أدواته يف انكو ما يلي: لفظا )
                                                 

 يُقرأ  من الميني لليسار.( 1)

 .33ص املوسوعة النحوية والرصفية امليرسة،( عبد العلمي  2)
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يقابل: )ماذا،  (ˋmunߡߎ ߲߬ لفظ )و يقابل: )أْيَن(،  (ˊminߡߌ ߲߬ لفظ )و يقابل: )ما، كيف(،  (ˋdiߘߌ  لفظ )و 
 (ˋtʃóodiߗ߯ߏߘߌ  لفظ ) ويقابل: )َمْن(،  (ʤɔˊnߖߐ ߲߬ لفظ )و : )كْم(، ( يقابلèliˋʤߖߋ ߟߌ  لفظ )و يُّ(، أ

 .(1)...يقابل )َكيَف(
يف اجلملة االستفهامّية؛ فمنها ما له الصدارة يف اجلملة  توزيع هذه األدواتوأمَّا من حيث 

ني الفعل ودالة وسط اجلملة االستفهامّية ب االستفهامّية، ومنها ما أييت يف عجزها، وقد أييت بعضها يف
الزمن، وذلك عندما يقع املستفهم عنه مفعوال به، وقد يذكر مع املستفهم عنه مورفيم داّل على صفة  

أو غريمها ممّا يدّل على حال تقابل لفظ )يكون( أو )كائن(  (béߓߋ  )أو لفظ  (yéߦߋ  )كينونة، كلفظ 
ذين ة. وعلى هذا ميكن ُتثيل َّنط بناء مجلة أسلوب االستفهام يف انكو هبأو غريمها ممّا يدّل على الكينون

 النمطني:
(، مبعىن: مْن ؟ lá ߟߊ   da ߘߊ yé ߧߋ   ʤɔˊn ߖߐ ߲߬ حنو: ) ؛) أداة االستفهام + املستفه م عنه + ؟ ( -1

 ؟ يف الباب
لشعراء ا حنو ما جاء يف تفسري قوله تعاىل يف سورة؛ (املستفه م عنه + أداة االستفهام + ؟ )  -2

 .(3)" ؟ bàߓߊ   nεnἑladߟߊߘߍ ߣߍ߲߬   aluߊߟߎ" :(2)، حيث قال املفّسرَهْل أَنـُْتْم جُمَْتِمُعونَ  :39آيّة 

 وميكن مقابلة اللغتني يف َّنط بناء مجلة أسلوب االستفهام ابلتمثيل ابجلمل التالية:
 (: من يف الباب؟1-مجلة )أ 

 (: ما امسك؟2-مجلة )أ 

 ߖߐ ߲߬  (:1-مجلة )بˊʤɔn  ߋ  ߧéy  ߘߊda    ߟߊlá   ؟
 ، مبعىن: مْن يف الباب؟(3)

 ߌ(: 2-مجلة )بi   ߯ߕߐˊtɔɔ    ߘߌˋdi   مبعىن: ما امسك؟، (1)؟ 

انطالقًا من هذا، يالحظ أّن اللغتني من حيث توزيع أدوات االستفهام تتشاهبان من جهة، 
اة االستفهام. ( يالحظ تشاهبهما يف تصدُّر أد1-( و)ب1-وختتلفان من جهة أخرى، ففي مجليت )أ

(؛ فإَّّنما ختتلفان يف توزيع أداة االستفهام؛ إذ يالحظ أّن أداة االستفهام 2-( و)ب2-وأمَّا يف مجليت )أ

                                                 
 .88القواعد امليرسة، ص، أ ي  nεananɔɔyl έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ   (1)

 القرأ ن الكرمي وترمجة معانيه ا ىل، أ ي  ߘߌ   ߒߞߏ ߣߊߟߌ ߡߎ ߲߬  ߘߐ   ߞߊ߲߬  ߏ ߓߊ  ߝߘ ߡߊ ߲߬ߘߋ ߲߬  ߘߟߊߡߌ ߘߊ ߣߍ߲߬  ߞߘߐ ߴߊ   ߣ ߞߟߊߒߞߋ ߞߎ ߙߣߊ    èKantߞߊ߲߬ߕߍ   (2)

 لغة ااُلنكو.

 يُقرأ  من الميني لليسار.( 3)
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( العربّية هلا الصدارة، ويف املقابل يالحظ جميء األداة يف آخر مجلة االستفهام يف مجلة 2-يف مجلة )أ
 ( االنكويّة.2-)ب

 اللغتين: بناء جملة أسلوب الشرط في - 3-3

الشرط، هو تعليق أمر على آخر ابستعمال أداة خمصوصة، تسمَّى أداة الشَّرط، وتتكوَّن مجلة 
 تربط بينهما كلمة شرطّية، وغالًبا ما تكون العالقة بني -أو اجلزاء -الشَّرط من جزأي الشرط واجلواب

شرط مبهمة ذلك أن تكون مجلة الاجلزأين عالقة ِعلِّّية، أبن يكون الشرط علَّة للجواب، ويتتَّب على 
أو عامَّة، حبيث ال ختتصُّ بشيء بذاته وال إبنسان بذاته ومبكان أو زمان أو هبيئة على وجه التحديد. 

، َحيثُما، َكيَفما، أَيَنما، أمّيا...(  .(1)وجلملة الشَّرط يف العربّية عدَّة أدوات منها: )إْن، َمْن، َمْهما، أَّنَّ
ليها تيب العادّي جلملة الشَّرط العربّية تتصدَّر كلمة الشَّرط أو أداة الشرط مثَّ يفيالحظ أنَّ يف الت 

  فعل الشَّرط فجواب الشَّرط، على هذا النمط:
 ) إْن تشكِر هللا يـَزْدَْد رزقك؛ حنو قولك: " ) أداة الشرط + فعل الشرط + جواب الشرط" ،

 الشرط، ولفظ )يـَْزَدْد( جواَب شرط. حيث يعدُّ لفظ )إْن( أداة الشرط، ولفظ )تشكر( فعلَ 
(؛ فيالحظ أنَّ أسلوبه قائم على saratiߛߙߊߕߌ وأمَّا أسلوب الشرط يف لغة انكو، حيث يُدعى )

( اليت تعّد األداة األساسّية يف بناء مجلة أسلوب ˊni ߣߌ  ، وهي أداة )(saratilanߛߙߊߕߌߟߊ߲߬ ) ما يُدعى
املراد من  -أي: عدم التحديد -فاظ دالَّة على معىن العمومالشرط األنكويّة؛ إْذ َتيت مصحوبًة مع أل

الشرط، كالّداللة على أيِّ شخص بـ)َمْن(، والداللة على أيِّ مكان بـ)حيثما(، والّداللة على عموم 
 الزمن بـ)مَّت(، كما يف: إْن َتِت أكرْمك، َمْن جيتهْد ينجْح، وَمَّت خترْج خيرْج، َحْيثما تذهْب أذهْب... 

( مع ألفاظ ˊni ߣߌ   عن معىن كلّ  من هذه األدوات الشرطّية العربّية يف لغة انكو أبداة )فيعربَّ 
-tùma-aߕߎ ߡߊ -ߊ-ߕߎ ߡߊ) الداّل على )َمْن( الشرطّية، ولفظ( mεn-εn-mεnߡߍ߲߬ -ߍ߲߬ -ߡߍ߲߬ ) أخرى، كلفظ

tùma )( الشرطّية، ولفظ )مَّت( ߦߙߐ-ߐ-ߦߙߐالداّل علىyɔrɔ-ɔ-yɔrɔ )الشرطّية.( الدالَّ على )حيثما 
-ߍ߲߬ -ߡߍ߲߬ )، مثل: ( إبحدى األلفاظ املصاحبة هلاˊni ߣߌ  داة الشرطّية األساسيَّة )وقد يستغىن عن هذه األ

-ߍ߲߬ -ߡߍ߲߬ ) .... فيقال مثال:(كيفماــ)املقابل ل( nya-a-nya ߢߊ-ߊ-ߢߊ)، و (َمنْ )، مبقابل (men-en-menߡߍ߲߬ 

، (َمْن جيتهْد ينجحْ )، يف مقابل sudán) (2)ߛߎߘߊ߲߬   diˊߘߌ    oˋߏ    àʤdɔߘߐߖߊ   àߊ    kàߞߊ   nεm-nε-nεmߡߍ߲߬ 
 ة.أداة الشرط األساسيَّ ( ˊniߣߌ  )حبذف 

                                                 
 وما بعدها. 314ص املوسوعة النحوية والرصفية امليرسة،عبد العلمي   .331، صاليوتطبيق النحوي( الراحجي  1)
 يُقرأ  من الميني لليسار.( 2)
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من هنا يالحظ أنَّ لغة انكو ال ختتلف عن العربّية يف أركان مجلة الشرط، ولبيان ذلك ميكن 
 عنه ، الذي يُعربَّ "إْن تشكر هللا يزدد رزقكالتمثيل جلملة الشرط يف انكو ابملثال السابق، وهو قولك: " 

 ߘߌ    hàriˋʤεεߤߊ ߙߌ ߖߍ         iߌ  konyimalɔˊnߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߬    aláߊߟߊ    diˊߘߌ    iߌ  niˊߣߌ  ) يف انكو مبا يلي: 

diˊ   ߡߊߞߊ ߝߏmakàfoˋ) (1)( ߣߌ  ، حيث يعدُّ لفظˊni( ومجلة ،)ߌ( أداة شرط مبعىن )إْنi    ߘߌˊdi    ߊߟߊalá  

  ˊdiߘߌ    hàriˋʤεεߤߊ ߙߌ ߖߍ    iߌ)تشكر(، ومجلة )تعّد فعل شرط مبعىن  konyimalɔˊn)(1)ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߬  

 ، جواب شرط مبعىن )يزدد رزقك(.makàfoˋ) (1)ߡߊߞߊ ߝߏ  
وهذا يعن أنَّه ال اختالف بني اللغتني يف أركان مجلة الشرط. وميكن مالحظة تشابه اللغتني 

 واختالفهما مبقابلتهما يف األمثلة الّتالية:
 إْن َتِت ُيكرْمك. (:1-مجلة )أ 

 ߣߌ   (:1-بلة )مجˊni   ߌi    ߘߌˊdi     ߣߊnà     ߊà     ߘߌˊdi   ߌi     ߓߏ ߢߊnyàˋɔb (1). 

 َمْن جيتهْد ينجْح. (:2-مجلة )أ 

 ( 2-بمجلة:)   ߣߌˊni   ߲߬ߡߍ߲߬ -ߍ߲߬ -ߡߍnεm-nε-nεm   ߞߊkà    ߊà   ߘߐߖߊàʤɔd    ߏˋo    ߘߌˊdi 

sudánߛߎߘߊ߲߬  
(1). 

 (: َمَّت خترْج خيرْج.3-)أ مجلة 

 ( 3-بمجلة:)   ߣߌˊni  ߌi    ߓߐˊɔb    ߘߊdá  ߕߎ ߡߊ-ߊ-ߕߎ ߡߊtùma-a-tùma    ߊà   ߘߌˊdi    ߓߐˊɔb (1). 

 (: َحْيثما تذهْب يذهْب.4-مجلة )أ 

 ( 4-بمجلة:)   ߣߌˊni  ߌi    ߘߌˊdi    ߥߊwà  ߦߙߐ-ߐ-ߦߙߐɔrɔy-ɔ-ɔrɔy    ߊà   ߘߌˊdi    ߥߊwà  (1). 

 فبمقابلة مجل )أ( العربّية جبمل )ب( االنكويّة يالحظ ما يلي:
  يف توزيع عناصر مجلة أسلوب الشرط املكوَّنة من: )أداة الشرط، وفعل الشرط تشابه اللغتني

وجوابه(؛ إذ تصّدرت كلي من مجل )أ( ومجل )ب( أبداة من األدوات الشرطّية. ففي مجل )أ( العربّية 
إضافة  (ˊni ߌ  ߣتتمثَّل أدوات الشرط يف: إْن، َمْن، مَّت، حيثما. ويف مجل )ب( االنكويّة ُتثَّلت يف أداة )

، اليت (men-en-menߡߍ߲߬ -ߍ߲߬ -ߡߍ߲߬ ) إىل ألفاظ أخرى تضيف إليها معىن العموم واملطلق، وهي: أداة
(، اليت تفيد tùma-a-tùma ߕߎ ߡߊ-ߊ-ߕߎ ߡߊتقيد عموم الشخص، وتقابل لفظ )َمْن( العريّب، وأداة )
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تعن: أّي  ليتا (yɔrɔ-ɔ-yɔrɔߦߙߐ -ߐ-ߦߙߐمطلق الوقت، وتقابل لفظ )مَّت( يف العربّية، وأداة )
 مكان، ومقابلها العريّب هو لفظ )حيثما(.

  اختالف اللغتني يف إفادة معىن العموم يف فعل الشرط الذي تفيده األدوات الشرطّية العربّية دون
 ( يوّضح ذلك.31دول رقم )اجلحاّجة إىل ألفاظ أخرى تدلُّ على معىن العموم. و 

ح بناء َّنط مجلة أسلو 31دول رقم )اجل  ب الشرط يف اللغتني:( يوّضِ
 بناء َّنط مجلة الشرط يف اللغتني

 جواب الشرط فعل الشرط أداة الشرط اللغة
 ُيكرْمك َتتِ  إنْ  ةالعربيّ 
 ˋà diˊ i bɔˋny ߊ  ߘߴߌ ߓߏ ߢߊ   i diˊ nà ߌ ߘߌ  ߣߊ   ˊniߣߌ   انكو

 ينجحْ  جيتهدْ  َمنْ  ةالعربيّ 
 oˋ diˊ sudánߏ  ߘߌ  ߛߎߘߊ߲߬   kà à dɔʤàߞߵߊ  ߘߐߖߊ   niˊ men-en-menߡߍ߲߬ -ߍ߲߬ -ߣߌ  ߡߍ߲߬  انكو

 بناء جملة أسلوب األمر في اللغتين: -3-4

األمر، هو طلب إحداث شيء من املخاطب، ومل يكن موجودا أثناء الطلب. ويسمَّى التماسا 
إذا كان الطلب موجًَّها إىل خماطب مساو  للمتكلِّم، وأمرا إذا كان موجًَّها إىل من هو أدَّن مستوى من 

. وألسلوب األمر أغراض بالغّية (1)كلم، ويسمَّى دعاء إذا كان الطلب إىل من هو أعلى من املتكّلماملت
 أخرى تذكر يف كتب البالغة.

من صيغة فعل األمر اليت ختتلف ابختالف  -(2)كما سبق-األمر يف العربّية أسلوب وتبىن مجلة 
التمكُّن من يَغ األمُر منه حبذِف حرِف املضارعة و صيغ الفعل املضارع، فإذا كان الفعل ثالثيًّا جمرًَّدا صِ 

نطق فاء الكلمة الساكنة هبمزة وصل  تكون عادًة مكسورًة إالَّ إذا كانت عنُي الكلمة مضمومًة فتُنطق 
مضمومًة، كصيغة اِفـَْعْل! وحنوها للثالثي اجملرَّد، كِافـَْتْح!، وصيغة فعِّْل! وحنوها للثالثي املزيد حبرف،  

ّي املزيد ، وصيغة تفعَّْل! وحنوها للثالثّي املزيد حبرفني، كتأدَّْب!، وصيغة ِاْستَـْفِعْل! وحنوها للثالثكَدرِّْس!
د حبرف،  بثالثة أحرف، كاْستَـْغِفْر!، وصيغة فـَْعِلْل! للرابعّي اجملرَّد، كَدْحرِْج!، وصيغة تَفْعَلْل! للرابعّي املزي

ْم!، وصيغة افـَْعِللَّ  كَتَدْحرَْج!، وصيغة اِفـَْعْنِلْل! وحنوها . وإن  (3)!، كاْطَمِئنَّ!للرابعّي املزيد حبرفني، كِاْحَرجنِْ
كان البعض يرى أنَّ لألمر معىن حقُّه أن يؤّدى ابحلرف، مثل النهي ُتاما، الذي مل يدلَّ عليه إالَّ ابحلرف  

                                                 
 .130ص املوسوعة النحوية والرصفية امليرسة،كر عيل  ( عبد العلمي، أ بوب1)

 .133دالةل الفعل عىل املايض واملضارع وال مر، يف ص -3-2راجع ذكل يف العنوان الفرعي  ( 2)

 .95-85، ص صترصي  ال سامء وال فعال( قباوة  3)
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ا وضعت صيغة الفعل لتقييد احلدث ابلزمان احملصَّل، فكون ال بصيغته أمرا شيء  فعلكما سيأيت، وإَّنَّ
 كما يف قول الشاعر:   . (1)خارج عن غرضه، وألنَّ العرب قد نطقوا بذلك األصل

 .(2)فـَتـَُقضَّى َحوَائجُ املسِْلمينَا *** بْنَ خري قريشا ِلتـَُقمْ أنت اي
واليت  عليه، فتبىن مجلة األمر يف العربّية بطريقتني تتمثَّل أُوالمها يف صيغ فعل األمر السالفة الذكر،

تتكوَّن من الفعل وفاعله الظاهر أو املستت، ويكون الفاعل مستتا إذا كان مفردا. وتتمثَّل الطريقة 
، هو ما يعرف بالم األمر املكسورة ، اليت تتصدَّر (3)األخرى يف بناء مجلة األمر ابستعمال مورفيم معنيَّ

 -مثال- إذا مل يكن مفردا، كأْن يكون الفاعلمجلة األمر، مثّ يليها الفعل فالفاعل، ويكون الفاعل ظاهرا 
ايء املخاطبة، أو ألَف التثنية للمثىّن املذّكر واملؤنَّث، أو واو اجلماعة جلمع املذكَّر، أو نوَن نسوة جلمع 
املؤّنث. وقد تلي الفاعَل املستَت إحدى نوين التوكيد، الثقيلة أو اخلفيفة. ويكون املستهدف ابألمر يف 

كلِّم وىل ألسلوب األمر مستهدفًا خماطًبا، خبالف الطريقة الثانية اليت ُيستهدف فيها كلي من املتالطريقة األُ 
ليَْذهْب لغائب: " "، وأْن تقول ل لنْذهْب فورًا إىل هناك! والغائب، كأْن تقول يف توجيه األمر للمتكلِّم: "

 .(4)"  زيٌد فْليُخربْ املألَ ابخلرب، مثَّ ليـَنـْتَِظْر هناك
 وميكن رسم أَّناط مجلة أسلوب األمر يف العربيِّة يف طريقته اأُلوىل مبا يلي:

 )صيغة فعل األمر + الفاعل ضمريا مستتا(؛ حنو: اجِلْس!، افَتْح!، اْكُتْب! -1

2- !  )صيغة فعل األمر + الفاعل ضمريا مستتا + نون التوكيد(؛ حنو: اجِلَسْن!، افَتُحنَّ!، اْكُتِْبْ

 عل األمر + الفاعلة ضمريا ظاهرا(؛ حنو: ِاجِلِسي!)صيغة ف  -3
 )صيغة فعل األمر + الفاعالن ضمريا ظاهرا(؛ حنو: اِفَتحا! -4
 )صيغة فعل األمر + الفاعلون ضمريا ظاهرا(؛ حنو: اُْكتـُُبوا ! -5
 )صيغة فعل األمر + الفاعالت ضمريا ظاهرا(؛ حنو: اُخرْجَن! -6

 مجلة أسلوب األمر يف العربّية؛ فيمكن بيان ذلك مبا يلي: وأمَّا الطريقة األخرى يف بناء
 . )الم األمر + الفعل + الفاعل امسا ظاهرا(؛ حنو: ليذهْب زيد!1

 . )الم األمر + الفعل + الفاعل ضمريا مستتا(؛ حنو: لَِنْجِلْس!، لِتَـْفَتْح!، لَِتْكُتْب!2

                                                 
 .250ص ،1ج ال عاريب،مغين اللبيب عن كيوتب ( ابن هشام  1)

املعجم عقوب  ي . والبيت من اخلفي ، ومل ينسب ا ىل قائهل. ينرر 154، ص2، ج مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفينياال نصاف يف( ال نباري  2)

 .93، ص8ج املفصل يف شواهد العربية،

ذا س بقت ابلواو، أ و الفاء، أ و مث. ينرر  الراحجي  3)  .307، صاليوتطبيق النحوي( وتكون الما ساكنة ا 
 وما بعدها. 307، صليوتطبيق النحويا( الراحجي  4)
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 لَِتْجِلَسا ! . )الم األمر + الفعل + الفاعالن ضمريا ظاهرا(؛ حنو:3
 . )الم األمر + الفعل + الفاعلون ضمريا ظاهرا(؛ حنو: لِتَـْفَتُحوا !.4
 . )الم األمر + الفعل + الفاعلة ضمريا ظاهرا(؛ حنو: لَِتْكُتِب!5
 . )الم األمر + الفعل + الفاعالت ضمريا ظاهرا(؛ حنو: لَِتْخرْجَن!6

بطريقتني،  -(1)كما سبق-( lonˋkolaߟߐ ߒ ߞߏ ߟߊوأمَّا يف لغة انكو؛ فتبىن مجلة أسلوب األمر )
إحدامها دالَّة على الفور، وتدّل األخرى على التيُّث؛ فتبىن الطريقة األوىل وتصاغ من الفعل وفاعله 

 ߞߎߡߊߛߓߏاملخاطب، وال يظهر هذا الفاعل املخاَطب إذا كان مفردا مسندا إليه بـهذا النوع: )

: الفعل املكتفي بنفسه، وهو الفعل الالزم لفاعله. حنو: أي، (kumasobo dànʤἑdἑlaߘߊ ߲߬ߒߖߘߍ ߟߊ
 ߟߊߕߊ ߡߌ߲߬ߒߖߘߍ   ߞߎߡߊߛߓߏ) (، أي: استيِقْظ!... أو كان مفردا مسندا إليه هبذا النوع:! kunún ߞߎߣߎ߲߬  !)

kumasobo tàminʤἑdἑla)أي ،( :ߕߊ   ߊ  : الفعل املكتِفي بفاعله يف التعدية، حنو  !à tà ! :مبعىن ،)
للمذّكر و)ُخِذيه/ها( للمؤّنث، وما عدا ذلك فإّن الفاعل املخاَطب يظهر، وإذا ظهر هذا )ُخْذ/ـه/ها( 

، سيأيت بيان ذلك.  الفاعل املخاَطب يكون  متقدًِّما على فعله بعكس ما يف النمط العريبِّ
إذا   (، الذي يقع بني الفعل وفاعله،yéߦߋ  وأمَّا الطريقة األنكويَّة األخرى؛ فتبىن بواسطة مورفيم )

 . وميكن رسم أَّناط مجلة أسلوب األمر على الفور مبا يلي:(2)كان الفعل غري الزم وفاعله مفرد
أي: تعاْل . ! nàߊ  ! ߣ )الفاعل/الفاعلة ضمريا مستتا + صيغة الفعل املكتفي بنفسه/الالزم(؛ حنو: -1

 !، للفاعل املذّكر واملؤّنث ضمريا مستتا؛ ألّن الفاعل مفرد.

. أي: !alú nàߊ  ! ߊߟߎ  ߣن/الفاعلون/الفاعالت + صيغة الفعل املكتفي بنفسه/الالزم(؛ حنو: )الفاعال -2
 تعالْوا !، للفاعل املثىّن واجلمع، الذكور واإللاث، ضمريا ظاهرا؛ ألّن الفاعل غري مفرد.

اجلْس!،  ، أي:!ˋi siˋki!  ߌ ߛߞߌ  )الفاعل/الفاعلة + صيغة الفعل املتعّدي إىل فاعله فقط(؛ حنو:  -3
 للفاعل املذّكر واملؤّنث ضمريا ظاهرا؛ ألّن الفعل من النوع الذي يكتفي بفاعله يف التعدية.

 alú!  ߟߎ  ߛߞߌ  ߊ)الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت + صيغة الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية(؛ حنو:  -4

siˋkiˋ!مفرد. ظاهرا؛ ألّن الفاعل غري ، أي: اجلُسوا ! للفاعل املثىّن واجلمع، الذكور واإللاث، ضمريا 

                                                 
 .133دالةل الفعل عىل املايض واملضارع وال مر، يف ص -3-2يف العنوان الفرعي  راجع ذكل ( 1)

 وما بعدها. 62القواعد امليرسة، ص، أ ي  nεananɔɔyl έkanbgߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍ    èDianߖߊ߰ߣߍ   (2)
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 à!  ߛߍ ߓߍ   ߊ   :)الفاعل/الفاعلة ضمريا مستتا + املفعول به + صيغة الفعل املتعدِّي إىل غريه(؛ حنو -5

sἑbέ!.أي: اُكتـُْبه/ها !، للمفرد املذّكر واملؤّنث ضمريا مستتا؛ ألّن الفاعل مفرد ، 
 ߊ   ߊߟߎ  : صيغة الفعل املتعّدي إىل غري فاعله(؛ حنو)الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت + املفعول به +  -6

، أي: اُكتُبوه ! للفاعل املثىّن واجلمع، الذكور واإللاث، ضمريا ظاهرا؛ ألّن !alù à sἑbέ!  ߛߍ ߓߍ  
 الفاعل غري مفرد.

 وأمَّا أَّناط مجلة أسلوب األمر على التيُّث؛ فيمكن رسم أَّناطها مبا يلي:

، أي: لَِتْأِت yé nà!  ߣߊ   ߦߋ  + الفعل الالزم(؛ حنو:  yé ߦߋ  مستتا + مورفيم . )الفاعل/الفاعلة ضمريا1 
 للفاعل املذّكر واملؤّنث ضمريا مستتا جوازا. (1) الحًقا! أو لَِتأيت الحًقا!

، ! alú yé nà!  ߣߊ   ߦߋ   ߊߟߎ  + الفعل الالزم(؛ حنو:  yé  ߦߋ  . )الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت + مورفيم 2
 ْأتوا الحًقا!، للفاعل املثىّن واجلمع، الذكور واإللاث، ضمريا ظاهرا؛ ألّن الفاعل غري مفرد.أي: لِتَ 

 i yé!ߛߞߌ   ߦߋ   ߌ+ الفعل املتعدِّي إىل الفاعل/الفاعلة(؛ حنو:  yé ߦߋ  . )الفاعل/الفاعلة + مورفيم 3

siˋkiˋ! اعل مفردا ا جوازا؛ لكون الف، مبعىن: لَِتجلْس الحًقا !، للفاعل املذّكر واملؤّنث، ضمريا ظاهر
 .(yé  ߦߋ  مع مورفيم )

 ߟߎ  ߊ+ الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية(؛ حنو:  yé  ߦߋ  . )الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت + مورفيم 4

، مبعىن: لَِتجلُسوا الحًقا ! للفاعل املثىّن واجلمع، الذكور واإللاث، ضمريا !ˋalú yé siˋki!  ߛߞߌ   ߦߋ  
 عل غري مفرد.ظاهرا؛ ألن الفا

 ߊ   ߦߋ   ߌ: + ضمري املفعول به + الفعل املتعّدي إىل غريه(؛ حنوyé  ߦߋ  . )الفاعل/الفاعلة + مورفيم 5

، أي: لَِتْكتـُْبه الحًقا ! للفاعل املذّكر واملؤّنث، ضمريا ظاهرا جوازا؛ لكون  !i yé à sἑbέ!  ߛߍ ߓߍ  
 .yé ߦߋ  الفاعل مفردا مع مورفيم 

+ املفعول به + الفعل املتعدِّي إىل غريه(؛ حنو:  yé ߦߋ  ون/الفاعالت + مورفيم . )الفاعالن/الفاعل6
 ، أي: لَِتْكتـُُبوه الحًقا! للفاعل املثىّن واجلمع، الذكور واإللاث، !alú yé à sἑbέ!  ߛߍ ߓߍ   ߊ   ߦߋ   ߊߟߎ  

ح ذلك.32ضمريا ظاهرا؛ ألّن الفاعل غري مفرد... واجلدول رقم )  ( التايل يوضِّ
 
 

                                                 
 .(yéߦߋ  ىن الرتيّث اذلي يفيده مورفمي)سس يوتعمل لكمة )الحقا( يف ال مثةل لدلالةل عىل مع (1)
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ح بناء أَّناط مجلة األمر يف اللغتني:32ول رقم )داجل  ( يوّضِ
 أَّناط مجلة األمر يف اللغتني اللغة

 ةالعربيّ 

 الم األمر + الفعل + الفاعل امسا ظاهرا، حنو: ليذهْب زيد!
 صيغة فعل األمر + الفاعل ضمريا مستتا، حنو: اجِلْس!، افَتْح!، اْكُتْب!

!صيغة فعل األمر + الفاعلة ضمري   ا مستتا + نون توكيد، حنو: اجِلَسْن!، افَتُحنَّ!، اْكُتِْبْ
 صيغة فعل األمر + الفاعلة ضمريا ظاهرا، حنو: اجِلِسي !

 صيغة فعل األمر + الفاعالت ضمريا ظاهرا، حنو: اُخرْجَن !
 صيغة فعل األمر + الفاعالن ضمريا ظاهرا، حنو: افَتحا !

 ضمريا ظاهرا، حنو: اْكتُـُبوا !صيغة فعل األمر + الفاعلون 
 الم األمر + الفعل + الفاعل ضمريا مستتا، حنو: لَِتْجِلْس!، لِتَـْفَتْح!، لَِتْكُتْب!

 الم األمر + الفعل + الفاعالن ضمريا ظاهرا، حنو: لَِتْجِلَسا !
 الم األمر + الفعل + الفاعلون ضمريا ظاهرا، حنو: لِتَـْفَتُحوا !

 الفعل + الفاعلة ضمريا ظاهرا، حنو: لَِتْكُتِب ! الم األمر +
 الم األمر + الفعل + الفاعالت ضمريا ظاهرا، حنو: لتخرْجَن !

 انكو

 أي: تعال!، للذكر واألنثى.. ! nà ߣߊ  ! الفاعل/الفاعلة ضمريا مستتا + صيغة الفعل املكتفي بنفسه/الالزم، حنو:
. أي: ! alú nà ! ߣߊ   ߊߟߎ   ظاهرا + صيغة الفعل املكتفي بنفسه/الالزم، حنو:الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا 

 تعالْوا !، للمثىّن واجلمع.
، أي: اجلْس!، !ˋi siˋkiߌ ߛߞߌ  !  الفاعل/الفاعلة ضمريا ظاهرا + صيغة الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية، حنو:

 للذكر واألنثى.
ߊߟߎ    واجلمع، حنو:للمثىنًّ  هرا + ضيغة الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية،الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظا

 ، للمثىّن واجلمع.أي: اجلُسوا !، !ˋalú siˋkiߛߞߌ  ! 
: اُكُتْب ، أي!à sἑbέߊ  ߛߍ ߓߍ  ! الفاعل/الفاعلة ضمريا مستتا + املفعول به + صيغة الفعل املتعّدي إىل غريه حنو: 

 ، للذكر واألنثى.!
ߟߎ  ߊ  ߛߍ ߓߍ  ! ߊفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظاهرا + املفعول به + صيغة الفعل املتعّدي إىل غريه، حنو: ال

alù à sἑbέ! ،املثىنًّ واجلمع. : اُكتُبوا !مبعىن 
ߌ ߦߋ   /yé nàߦߋ  ߣߊ  !  + الفعل املكتفي بنفسه/الالزم، حنو: yé ߦߋ   الفاعل/الفاعلة ضمريا مستتا جوازا + مورفيم

 أي: لتْأِت!، الحًقا ! للذكر واألنثى.، i yé nàߣߊ  ! 
ߊߟߎ  ߦߋ  ߣߊ  !  + الفعل املكتفي بنفسه/الالزم، حنو:yé ߦߋ   الفاعالن/ الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظاهرا + مورفيم

alú yé nà ! ،.أي: لتْأتوا الحًقا!، املثىنًّ واجلمع 
 i yé ! ߌ ߦߋ  ߛߞߌ  + الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية، حنو:  yé ߦߋ   يمالفاعل/الفاعلة ضمريا ظاهر جوازا + مورف

siˋkiˋ!.يتجم مبثل: لتجلْس الحًقا!، للذكر واألنثى ، 
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 أَّناط مجلة األمر يف اللغتني اللغة
ߋ  ߊߟߎ  ߦ+ الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية، حنو: yé ߦߋ   الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظاهرا + مورفيم

 ُسوا الحًقا !، للمثىّن واجلمع.أي: لتجل، !ˋalú yé siˋki!  ߛߞߌ  
ߦߋ  ߊ   ߌ + املفعول به + الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية، حنو:yé ߦߋ   الفاعل/الفاعلة ضمريا ظاهرا جوازا + مورفيم

 ، أي: لتْكتُـْبُه الحًقا!، للذكر واألنثى. !i yé à sἑbέ ߛߍ ߓߍ  !
 + املفعول به + الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية، حنو: yéߦߋ   الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظاهرا + مورفيم

 ، مبعىن: لَِتْكتُـُبوه الحًقا !، املثىّن واجلمع. !alú yé à sἑbέ ߊߟߎ  ߦߋ  ߊ  ߛߍ ߓߍ  !

 بناء جملة أسلوب النهي في اللغتين: -3-5

ه من حيث  . وهو كاألمر يف حقيقت(1)النَّهي، هو طلب الكفِّ عن القيام بشيء من األشياء 
كونه طلًبا، إالَّ أّن األمر طلب ابلفعل ال التك. وقد يستعمل أسلوب النهي يف غري طلب الكفِّ أو 

، وال خيتّص أسلوب النهي ابملخاطب؛ بل يستعمل مع الغائب، ومع املتكلِّم إذا كان (2)التك، كالتهديد
 .(3)الفعل مبنيًّا لغري الفاعل

اليت هلا الصدارة يف التتيب  (4)ة واحدة وهي ال الناهية اجلازمةوألسلوب النهي يف العربّية أدا
 العادّي جلملة النهي العربّية، وميكن رسم أَّناط بناء مجلة أسلوب النهي العريّب على هذا النحو:

 )أداة النهي + الفعل + الفاعل، ضمريا مستتا(؛ حنو: ال َتِت! ال أيِت ! -1
 ة ضمريا ظاهرا(؛ حنو: ال َتيت !، للمخاطبة والغائبة.)أداة النهي + الفعل + الفاعل -2
 )أداة النهي + الفعل + الفاعالن ضمريا ظاهرا(؛ حنو: ال جتلسا !، ال جيلسا ! -3
 )أداة النهي + الفعل + الفاعلون ضمريا ظاهرا(؛ حنو: ال جتلسوا !، ال جيلُسوا ! -4
 حنو: ال جتلْسَن !، ال جيلْسَن !)أداة النهي + الفعل + الفاعالت، ضمريا ظاهرا(؛  -5

ߝߊߕߊ߲߬ߕߟߌ /màsↄˋsↄˋliߡߊ ߛߐ ߛߐ ߟߌ وأمَّا يف لغة انكو؛ فيتوصَّل إىل أسلوب النهي املدعو: )

fatantili( :بواسطة أداتني للنَّهي، مها )  ߞߊkáللمستقبل القريب، و )(  ߞߊߣߊkanà ) للمستقبل البعيد، اللََّتنْي
و املوّجه إليه النهي، وقد يكون هذا الضمري للمتكّلم أو للمخاطب أ َتتيان بعد الضمري الظاهر للفاعل

تفي الفعل مباشرة إذا كان الفعل من النوع الذي يك -األداة وضمري الفاعل الظاهر-للغائب، مثَّ يليهما 
ألَّناط النهيني القريب والبعيد، أو أييت الفعل  4والنمط 1بنفسه، أي: فعال الزًما، كما أييت يف النمط

                                                 
 .524ص املوسوعة النحوية والرصفية امليرسة،( عبد العلمي  1)

 وما بعدها 88، ص3، جاال يضاح يف علوم البالغة  القزويين (2)

 وما بعدها. 308، صاليوتطبيق النحوي( الراحجي  3)
 .431، صمعجم علوم اللغة العربيةال شقر  ( 4)
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بعد ضمري اثن، يكون مفعوال به للمخاطب، وال خيتلف عن ضمري الفاعل يف التعيني، وذلك إذا كان 
ألَّناط النهي القريب  5والنمط 2الفعل من النوع الذي يكتفي بفاعله يف التعدية، كما أييت يف النمط

ني، وذلك إذا كان يوالبعيد، أو يكون الضمري الثاين مفعوال به، وال خيتلف عن الضمري األّول يف التع
 ألَّناط النهيني القريب والبعيد. 6والنمط 3الفعل من النوع الذي يتعّدى إىل غريه، كما أييت يف النمط

وجيوز االستغناء عن الفاعل املخاطب املفرد يف صدر األَّناط الثالثة اأُلوىل مع أدايت النهي 
ى هذا ميكن لفعل أبداة النهي. وعلللمستقبل القريب والبعيد؛ وذلك للفصل بني الضمري الفاعل وا

عرض أَّناط مجلة أسلوب النهي جبواز حذف الفاعل املفرد وذكره. وميكن عرض أَّناط مجلة أسلوب 
 النهي للمستقبل القريب يف لغة انكو على النحو التايل:

 iߞߊ  ߣߊ   ߌ )الفاعل/الفاعلة ضمريا ظاهرا جوازا + أداة النهي + الفعل املكتفي بنفسه/الالزم(؛ حنو: -1

nà! ák،(1)  :ߞߊ  ߣߊ  مبعىن: ال َتِت! للذكر واألنثى. وجيوز استتار الضمري هكذاnà! ák ،! أي: ال َتت ،
، فيجب !à ká nàߊ  ߞߊ  ߣߊ  جاز إظهار الفاعل الضمري وحذفه؛ لكون الفاعل مفردا خماطبا. وأّما حنو: 

 إظهار الفاعل املضمر؛ ألنه غري خماطب.

(؛ لة ضمريا ظاهرا جوازا + أداة النهي + املفعول به + الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية)الفاعل/الفاع -2
، مبعىن: ال جتلْس !، للذكر واألنثى. وجيوز استتار الضمري الفاعل، هكذا: ! ˋi ká i siiߌ ߞߴߌ ߛ߰ߌ حنو: 

( يف املثال iߌ ضمري )، أي: ال جتلْس ! ألّن الفاعل مفرد خماطب. ويالحظ تكرار ال! ˋká i siiߞߴߌ ߛ߰ߌ 
األّول، فالضمري األّول فيه فاعل، والضمري الثاين مفعوال به، وكالمها يرجعان إىل معنّي واحد. وجيب 

 ˋà ká à siiߊ  ߞߴ ߊ  ߛ߰ߌ  إظهار الفاعل املضمر كذلك إذا كان الفاعل مفردا غري خماطب، حنو قولك: " 

 "، مبعىن: ال جيلْس !، للذكر واألنثى.!
 اعل/الفاعلة ضمريا ظاهرا جوازا + أداة النهي + املفعول به + الفعل املتعّدي إىل غريه(؛ حنو:)الف -3

، مبعىن: ال تكتْب! للذكر واألنثى. وجيوز استتار الضمري الفاعل املفرد، فتقول: i ká à sεbἑ! ߌ ߞߴߊ  ߛߓߍ  
ائب ذكرا كان أو أنثى، حيث "، أي: ال تكُتْب ! خبالف الفاعل املفرد الغ ká à sεbἑ! ߞߴߊ  ߛߓߍ   "

 ، مبعىن: ال يكتْب! للذكر واألنثى.à ká à sεbἑ! ߊ  ߞߴߊ  ߛߓߍ  جيب إظهار الفاعل املفرد، حنو: 

                                                 
( ادلال عىل الرتيّث، فبيامن سس يوتخدم قبيةل مانيناك هذا املورفمي yé ߦߋ  يف اس يوتخدام هذا املورفمي؛ ا ذ هو مرادف ملورفمي ) Bambaraابمبارا وختيوتل  قبيةل( 1)

 ا  تعال! ( ادلاةل عىل الهنيي يف لهجة مانيناك تعين يف لهجة ابمبار i ká nà !ߣߊ   ߞߊ   ߌللهنيي فا ن قبيةل ابمبارا سس يوتخدمه لل مر، أ ي أ ّن مجةل  )
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 ؛ حنو:(الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظاهرا + أداة النهي + الفعل املكتفي بنفسه/الالزم،) -4

فاعل املثىّن واجلمع، املذكر واألنثى. ظهر الفاعل الضمري؛ ، مبعىن: ال َتُتوا ! لل! alú ká nàߊߟߎ  ߞߊ  ߣߊ  
 ألّن الفاعل غري مفرد.

)الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظاهرا + أداة النهي + املفعول به + الفعل املكتفي بفاعله  -5
كر ثىّن واجلمع، املذ للفاعل امل ، مبعىن: ال جتلُسوا !،! ˋalú ká alú siiߊߟߎ  ߞߊ  ߊߟߎ  ߛ߰ߌ يف التعدية(؛ حنو: 

واألنثى. ظهر الفاعل الضمري؛ ألّن الفاعل غري مفرد. وظهر الفاعل الضمري؛ لكونه غري مفرد. والضمري 
 ( األّول فاعل والثاين مفعوله به وكالمها يرجعان إىل املعّينني أنفسهم.alúߊߟߎ  )
إىل غريه(؛  ل به + الفعل املتعّدي)الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظاهرا + أداة النهي + املفعو  -6

، مبعىن: ال تكتُبوه ! للفاعل املثىّن واجلمع، املذكر واألنثى. وظهر alú ká à sεbἑ! ߊߟߎ  ߞߴߊ  ߛߓߍ   حنو:
 الفاعل الضمري؛ ألنّه غري مفرد.

وأّما أَّناط مجلة أسلوب النهي الدالة على املستقبل البعيد؛ فهي كذلك مثل النهي القريب يف 
 حذف الفاعل املخاطب املفرد كما سبق، وهي كالتايل:جواز 

 ߣߊ  ߣߊ  ߞ . )الفاعل/الفاعلة، ضمريا مستتا جوازا + أداة النهي + الفعل املكتفي بنفسه/الالزم(؛ حنو:1

kanà nà!،ߣߊ   ߌ ߞߣߊ   أو: ، مبعىن: ال َتِت! للذكر واألنثى i kanà nà ! ،أي: ال َتِت للفاعل املخاطب ،
 ، أي: ال أيِت للفاعل الغائب، الذكر واألنثى.! à kanà nà ߣߊ   ߊ  ߞߣߊ   وحنو: الذكر واألنثى،

. )الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت، ضمريا ظاهرا + أداة النهي + الفعل املكتفي بنفسه/الالزم(؛ حنو: 2
ߊߟߎ  : ، وحنو، أي: ال َتتوا !، للفاعل املخاطب، املثىّن واجلمع، ذكورا وإلااث! alú kanà nà ߊߟߎ  ߞߣߊ  ߣߊ  

 ، أي: ال أيتوا !، للفاعل الغائب، املثىّن واجلمع، ذكورا وإلااث.!alù kanà nà ߞߣߊ  ߣߊ  

. )الفاعل/الفاعلة، ضمريا مستتا جوازا + أداة النهي + املفعول به + الفعل املكتفي بفاعله يف 3
لفاعل املخاطب، الذكر واألنثى، مبعىن: ال جتلْس !، ابستتار ا ،! ˋkanà i sii ߞߣߵߌ  ߛߌ߰  التعدية(؛ حنو:

، إبظهار الفاعل املخاطب، وهو املفعول به نفسه. وإذا كان املأمور ! ˋi kanà i siiߌ ߞߣߵߌ  ߛ߰ߌ وحنو: 
 ، أي: ال جيلْس ! للذكر واألنثى.! ˋà kanà à siiߊ  ߞߣߵ ߊ   ߛ߰ߌ  غائبا وجب ذكره، حنو:

 لنهي + املفعول به + الفعل املكتفي بفاعله يف. )الفاعل/الفاعلة، ضمريا مستتا جوازا + أداة ا4
، مبعىن: ال جتلُسوا!، ابستتار املفعول به مع الفاعل املخاطب ! ˋalú kanà i sii ߊߟߎ  ߞߣߊ  ߛߌ߰  التعدية(؛ حنو:

، إبظهار ! ˋalú kanà alú sii ߊߟߎ  ߞߣߵ ߊߟߎ  ߛߌ߰  املثىّن واجلمع، ذكورا وإلااث، ال جتلسوا ! ذكورا وإلااث، أو:
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ߟߎ  ߊ ( ويدّل على األّول تعيًنا. ومثال الفاعل الغائب ابستتار املفعول به جوازا:alúߊߟߎ  ملفعول به وهو )ا

مبعىن: ال جيلُسوا !، للفاعل الغائب،  ! ˋalù kanà alù sii ߊߟߎ  ߞߣߵ ߊߟߎ  ߛߌ߰  ، أو:! ˋalù kanà sii ߞߣߊ  ߛߌ߰ 
 (، ويدّل على األّول تعيًنا. alùߊߟߎ  ) املثىّن واجلمع، ذكورا وإلااث، إبظهار املفعول به وهو

. )الفاعل/الفاعلة، ضمريا مستتا جوازا + أداة النهي + املفعول به + الفعل املكتفي بفاعله يف 5
، مبعىن: ال تكتْبه ! للذكر واألنثى، ابستتار الفاعل جوازا، kanà à sεbἑ!  ߞߣߵߊ  ߛߓߍ   التعدية(؛ حنو:

، مبعىن: ال تكتْب ! للذكر واألنثى، وإذا كان الفاعل i kanà à sεbἑ ! ߍ  ߌ ߞߣߵߊ  ߛߓومثال إظهار الفاعل: 
( األّول خيتلف عن الثاين؛ ألنّه àߊ  ، أي: ال يكتْبه !، و)à kanà à sεbἑ ! ߊ  ߞߣߵߊ  ߛߓߍ   غائبا وجب ذكره:

 مفعول به واألّول فاعل.
اعله يف به + الفعل املكتفي بف. )الفاعل/الفاعلة، ضمريا مستتا جوازا + أداة النهي + املفعول 6

، مبعىن: ال تكتُبوه!، للفاعل املخاطب، املثىّن واجلمع، alú kanà à sεbἑ!  ߊߟߎ  ߞߣߵ ߊ  ߛߓߍ   التعدية(؛ حنو:
، أي: ال يكتُبوه!، للمثىّن alù kanà à sεbἑ!  ߊߟߎ  ߞߣߵ ߊ  ߛߓߍ  ذكورا وإلااث، ومثال الفاعل الغائب، حنو: 

 واجلمع، ذكورا وإلااث.

هبذا يالحظ تشابه اللغتني يف النمط األّول الذي بن من األداة والفعل فقط مع الضمري املستت، و 
ولكنَّ اللغتني ختتلفان يف بقية األَّناط؛ من حيث توزيع أداة النهي والضمائر؛ إذ يالحظ تصّدر اجلملة 

ضمري ّن مجلها مصّدرة بالعربّية أبداة النهي، على خالف ما جنده يف األَّناط األنكويّة، حيث جند أ
ح ذلك.33الفاعل غري املفرد خاّصة. واجلدول رقم )  ( التايل يوضِّ

ح أَّناط مجلة النهي يف اللغتني:33دول رقم )اجل  ( يوّضِ
 بناء َّنط أسلوب النهي يف اللغتني اللغة

 العربّية

 أداة النهي + الفعل + الفاعل، ضمريا مستتا، حنو: ال َتِت!
 لفعل + الفاعلة، ضمريا ظاهرا، حنو: ال َتيت! للمخاطبة والغائبةأداة النهي + ا

 أداة النهي + الفعل + الفاعالن، ضمريا ظاهرا، حنو: ال جتلسا!، ال جيلسا!
 أداة النهي + الفعل + الفاعلون، ضمريا ظاهرا، حنو: ال جتلُسوا !، ال جيلُسوا!

 حنو: ال جتلْسَن!، ال جيلْسَن!أداة النهي + الفعل + الفاعالت، ضمريا ظاهرا، 

 انكو

، !i kanà nàߌ ߞߣߊ  ߣߊ   الفاعل/الفاعلة ضمريا ظاهرا جوازا + أداة النهي+الفعل املكتفي بنفسه/الالزم، حنو:
 مبعىن: ال َتِت! للذكر واألنثى.

ߌ ߞߴߌ لتعدية، حنو: االفاعل/الفاعلة ضمريا ظاهرا جوازا + أداة النهي + املفعول به + الفعل املكتفي بفاعله يف 

 ، مبعىن: ال جتلْس!، للذكر واألنثى.! ˋi ká i siiߛ߰ߌ 
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 بناء َّنط أسلوب النهي يف اللغتني اللغة
ߞߣߵߊ  ߛߓߍ  !  ߌ الفاعل/الفاعلة ضمريا ظاهرا جوازا + أداة النهي + املفعول به + الفعل املتعّدي إىل غريه، حنو:

i kanà à sεbἑ.مبعىن: ال تكتْب! للذكر واألنثى ، 
 alúߟߎ  ߞߣߊ  ߣߊ  ߊ ضمريا ظاهرا + أداة النهي + الفعل املكتفي بنفسه/الالزم، حنو:الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت 

kanà nà !.مبعىن: ال َتُتوا ! للفاعل املثىّن واجلمع، املذكر واألنثى ، 
الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظاهرا + أداة النهي + املفعول به + الفعل املكتفي بفاعله يف التعدية، حنو: 

 للفاعل املثىّن واجلمع، املذكر واألنثى. مبعىن: ال جتلُسوا !، ! ˋalú ká alú siiߎ  ߞߣߊ  ߊߟߎ  ߛ߰ߌ ߊߟ
ߟߎ  ߊ الفاعالن/الفاعلون/الفاعالت ضمريا ظاهرا + أداة النهي + املفعول به + الفعل املتعّدي إىل غريه، حنو:

 املثىّن واجلمع، املذكر واألنثى.، مبعىن: ال تكتُبوه ! للفاعل alú kanà à sεbἑߞߣߵߊ  ߛߓߍ  ! 

عةساد
 
ةّموتوق

 
ّ:لدىّالدارسنيّسا:ّمشكالتّحنوي

 :نظام بناء الجملة مشكالت متوقّعة في - 1

مبا أّن لغة انكو ختتلف عن العربّية يف نظام بناء اجلملة من حيث تقّدم املسند على املسند إليه 
ك أبن كوّي صعوبًة يف تكوين اجلملة العربّية، وذلوَتّخره عنه، فإّن من احملتمل أن يواجه الدارس االن

 يقوم ابستمرار بتأخري املسند عن املسند إليه، فتأيت دائًما ُجلُّ اجلمل العربّية اليت يرّكبها مجلة امسّية.
 مشكالت متوقّعة في بناء الجملة االسميّة: - 2

ري املسند إليه واملسند العريّب بعنصمبا أّن يف بناء اجلملة االمسّية من مبتدأ وخربه يكتفي التكيب 
دون حاجة إىل عنصر آخر ُيكّمل معىن أحد ركن اإلسناد كما هو احلال يف لغة انكو؛ فإّن من احملتمل 

دأ أن حياول الدارس االنكوّي الرجوع إىل خربته يف لغته األم لِيبَن مجلة على ِغرارها؛ إّما بتعريف خرب املبت
" الرجل... زيد هو " أو: "زيد الرجلو غريه مع خرب املبتدأ، كأن يقول مثال: " وإّما بزايدة لفظ )هو( أ
 يريد بذلك: زيد رجل.
 مشكالت متوقّعة في بناء جمل في أساليب مختارة: - 3

ممّا ميكن توّقعه يف بناء مجل يف أساليب معّينة كأسلويب الشرط واالستثناء العربّيني... هو َتثّر 
معىن العموم،   ابستخدام ألفاظ إلفادة -مثال-ه األم يف بناء أسلوب الشرط العريّب الدارس االنكوّي بلغت

رة ، يريد بذلك: مْن جيتهد ينجْح، ظنًّا منه أّن لفظ )َمْن( مفتقكلّ مَْن جيتهْد ينجْح "كأن يقول: "  
 إىل تعميم معناها بلفظ )كّل(.
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 ّ

ّفصلّالثالثال
ّالالحق:ّامل

 
ّشكالتّوالحلوللغةّالدارسنيّيفّضوءّالوتقابلّاللغوي

ةّلدىّالدارسني
 
ّ،املبحثّاألول:ّحتليلّاألخطاءّالصوتي

 تعّرف األخطاء الصوتيّةأوال: 
 وصف األخطاء الصوتيّةثانيا: 
 تفسير األخطاء الصوتيّةثالثا: 

 مشكالت صوتيّة وقع فيها الدارسون رابعا:
*** 

ةّلدىّالدارسني:
 
ّاملبحثّالثاني:ّّحتليلّاألخطاءّالصرفي

 عّرف األخطاء الصرفيّةتأوال: 
 وصف األخطاء الصرفيّةثانيا: 
 تفسير األخطاء الصرفيّةثالثا: 

 مشكالت صرفيّة وقع فيها الدارسون رابعا:
*** 

ةّلدىّالدارسني:
 
ّاملبحثّالثالث:ّّحتليلّاألخطاءّالنحوي

 تعّرف األخطاء النحويّةأوال: 
 وصف األخطاء النحويّةثانيا: 
 نحويّةتفسير األخطاء الثالثا: 

 مشكالت نحويّة وقع فيها الدارسون رابعا:
*** 

ة:
 
ّاملبحثّالرابع:ّحلولّومقرتحاتّلنشرّالعربي

 أوال: حلول لنشر العربيّة
 ثانيا: مقترحات لنشر العربيّة.
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ّيفّضوءّالوتقابلّاللغوّدارسنياللغةّّ:ّالفصلّالثالث
 
ّمشكالتّوحلولّ:حِقالالّي

تابّية تطبيًقا ملا مسَّيته ابلتقابل اللغوي الالحق أو البعدي من خالل حتليل َّناذج ك الفصلأييت هذا 
لدارسي العربّية من الناطقني بلغة انكو؛ ملعرفة األخطاء اليت وقعوا فيها فعاًل، بتحديد األخطاء الدارسني 

 .(1السابقة ف األخطاء ووصفها وتفسيريها(حتليل األخطاء )تعر متتبًِّعا مراحل 
. وعادًة ما يُعتَمد يف هذا (2)كما يُعدُّ هذا التحليل اخلطوة الّتالية للتحليل التقابلي ومثرة من مثراته

ميثِّل  التحليل على كلّ  من التعبري الشفوي والتعبري التحريرّي، ولكنَّ هذا األخري يُعدُّ أهّم التعبريين؛ ألنّه
لّية وصادقة لرصد أخطاء الدارسني، نظرًا الحتمال ُتثيله حلقيقة مستوى الدارس ومعرفته، صورة عم

وذلك ابلنسبة ملا ميلكه الدارس من الوقت الكايف للتَّفكري واالختيار األنسب، وُتكُّنه من مراجعة املادة 
لتحريرّي إىل تعبري تلقائي وحّر؛ ا املخترب فيها، وهذا ما ال يتوفَّر لديه يف التعبري الشفوي. ويتنوَّع التعبري

حيث يتك لكلِّ دارس حريّة اختيار ما يرغب الكتابة فيه من املوضوعات. وإىل تعبري موجَّه ومقيَّد، 
على عكس الّتعبري احلّر؛ حيث يُلَزم الدارس أبن يكتب يف موضوعات خمتارة له مسبًقا. ولكلّ  من 

قد ال يفهم الدارس -مثال-سلبياته؛ ففي التعبري املوجَّه -واملوجَّهاحلّر -هذين النوعني للتعبري التحريرّي 
 ما طُِلب منه، خبالف التعبري احلّر، حيث يُعوِّل على فهمه.

؛ فيحتمل فيه أن حيفظ الدارس املادة املطلوبة منه، مثَّ يقوم بسرده كما هو، وهذا  وأمَّا التعبري احلرُّ
لغوّي. كما حيتمل فيه أيضا أن يلجأ الدارس إىل تفادي طبًعا، ال يعكس حقيقة مستوى الدارس ال

مواطن ضعفه وجتنُّبها؛ فيختار من املوضوعات أسهلها، ومن التاكيب واملفردات أبسطها... األمر الذي 
ال يُعطي صورة صحيحة ودقيقة عن مستواه اللغوي. ولذلك فقد قيل أبنَّ مادة التعبري احلرِّ ُتساعد على 

 .(3)وأمَّا مادة التعبري املوجَّه؛ فمثرية لألخطاءتفادي األخطاء، 
التحليل من النوع األخري؛ حيث ُخريِّ الدارس ابختيار موضوع من موضوعات  هذاومدّونتا يف 

 حمدَّدة، منها على سبيل املثال:
 !اكتب إنشاء حول وظيفة هؤالء األشخا  يف معهد دار الشريعة اإلسالميّة 
 رابء يف حياة اجملتمع!اكتب إنشاء عن أمهيّة الكه 

                                                 
 .59مرحةل تعرف ال خطاء، يف ص -1راجع ذكل يف العنوان الفرعي   (1)

 وما بعدها. 53، صعمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربية( الراحجي  2)

 .77، صمذكرة اليوتقابل اللغوي وحتليل ال خطاء( ادلويش، 3)
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 !اكتب إنشاء عن أمهيّة املاء يف حياة اجملتمع 
 يف اجملتمع! (1)اكتب إنشاء عن ظاهرة انتشار الزلا 
 !م غائب  اكتب رسالة إىل معلِّ

وختتلف هذه النماذج ابختالف مستوى الدارسني؛ حيث اشتملت على َّناذج اختبارات َّنائّية 
امعة كان يف مجهوريّة غينيا وَّناذج أخرى المتحالات القبول يف اجلاإلعداديّة يف مدينة كانيف الصفوف 

يصل و ابلنيجر لطالب الصفوف الثانويّة يف مؤسَّسات تعليمّية يف مدينة كانكان نفسها.  اإلسالمّية
عدد تلك النماذج اليت حللُتها إىل أكثر من مئة َّنوذج من ثالث مؤسَّسات تعليمّية خمتلفة حكومّية 

 كانكان يف مشال مجهوريّة غينيا،  مدينةوأهلّية يف 
تُرصد أخطاء دارسي  (2) (38رقم ). ويف اجلدول هذه الدراسة مقدمةوقد سبق وصف العيِّنة يف 

العربّية من الناطقني بلغة انكو من خالل العبارات اليت أنتجوها، وهي أخطاء متنوِّعة، فيها ما هو خطأ 
يها ما هو خطأ معجمّي أو إمالئّي أو أسلويّب... ولكن صويّت أو صريّف أو حنّوي، وغري ذلك، وف

ة اجلملة وتركيبها ، ابعتبار كّل خطأ يف بِْنيوصويتّ  اكتفيُت بتصنيف األخطاء إىل ما هو حنوّي وصريفّ 
خطأ حنواّي، واعتبار كّل خطأ يف بِْنية الكلمة خطأ صرفّيا. ونظرًا إىل التداخل بني بعض األخطاء بدرجة 

صل بينها، كما يالحظ ذلك يف األخطاء الصوتّية واألخطاء اإلمالئّية واألخطاء املعجمّية ال ميكن الف
ا أخطاء يف تركيب الكلمة وبنيتها، ويالحظ كذلك يف األخطاء  اليت ترجع إىل أخطاء صرفّية؛ ألَّنَّ

ا أخطاء يف بِْنية اجل ملة وتركيبها، رأيت األسلوبّية وغريها من األخطاء اليت ترجع إىل أخطاء حنويّة؛ ألَّنَّ
بينها وبني  عأن أمجع بني األخطاء الصوتّية واألخطاء اإلمالئّية حتت مسّمى األخطاء الصوتّية أو أمج

 األخطاء الصرفّية.
وهكذا رأيت أن أمجع بني األخطاء الصرفّية واألخطاء املعجمّية. معتمدا يف ذلك على الصفة 

اء إيصال املعىن املراد من العبارة. وقد يكون بعض األخط الغالبة على اخلطأ ومدى مشاركته يف عرقلة
يل ، كأخطاء اإلسناد إىل الضمائر، ولكنَّها تعترب يف هذا التحلوما هو صريفّ  مشتكا بني ما هو حنويّ 

 من األخطاء الصرفّية. واعتمدت يف حتديد األخطاء ووصفها االعتبارات التالية:
                                                 

ىن، مقصور، لَُغِة َأه1) ، قَاَل اللحياين  الّزِ ، َوالزِّ ( يَُمدُّ َويُْقرَصُ ىَل الَْمْقُصوِر ِزنَِويٌّ
ِ
َبُة ا ِّس ْ ، َوالن ىن، اِبلَْقرْصِ ُ تََعاىَل  َوال تَْقَربُوا الّزِ اَنُء َمْمُدوٌد لُغَُة ل الِْحَجاِز. قَاَل اَّللَّ

، َمْن يَْزِن يُعْ  ٍد؛ قَاَل الَْفَرْزَدُق  َأاب حارِضٍ َحاحِ  الَْمدُّ َلهل جَنْ ِب اخلُْرُطوم يُْصِبْح ُمَسكَّرا ***َرْف ِزانُؤهبيَِن تَِممٍي، َويِف الّصِ لسان ن منرور  ينرر  اب .وَمْن يرَْشَ

 .359، ص14، ابب الواو والياء من املعيوتل، فصل الزاي. جالعرب

 .246( يف امللحقاـ، ص38ذكل يف جدول ر م )راجع ( 2)
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  م الباحث.نية والصيغة لبيان املقصود مبالحظة فهابعتبار عدم أهليّة التكيب أو الب 
  .ابعتبار ما جاء يف إنشاء غريه من الدارسني يف املوضوع نفسه 

  .ابعتبار القواعد النحويّة حسب املنهج الدراسي واملستوى العلمي للدارس 
تأنيث(، لوُتثّلت أغلب األخطاء النحويّة أو تركيب اجلملة يف حنو: التطابق يف اجلنس )التذكري وا

والتطابق يف التعريف والتنكري، والتطابق يف العدد )اإلفراد أو التثنية أو اجلمع(، واختيار حروف اجلّر، 
لة  ما، وعالمات مجوالعطف، وبناء بعض األساليب الكالمّية كأسلوب التشبيه وأسلوب النداء، وصياغة 

 .اإلعراب..
ا أخطاء الصوت كأخطاء اإلمالء واملعجم وغريها وأّما األخطاء الصرفّية اليت أدرجنا فيها ما عد

عض ممّا يتعّلق ببناء الكلمة وتركيبها؛ فتمّثل أغلبها يف حنو: زايدة يف بنية الكلمة أو نقص فيها، وكتابة ب
احلروف، وصيغة الفعل واملشتقات، وإسناد الفعل إىل الضمائر املختلفة من حيث اإلفراد واجلمع والتذكري 

ف املضارعة ... يف حني ُتثّلت األخطاء الصوتّية يف حنو: تقصري حركة ما أو تطويلها، والتأنيث، وحرو 
 وإبدال صوت آبخر من حيث القرب بينهما يف املخرج أو الصفة أو الشكل.
برصد عبارة  (1) (38رقم )ولتحديد األخطاء ووصفها وتفسريها مّث تصويبها؛ قمُت يف اجلدول 

وىل من اجلدول بعد خانة أرقام التسلسل، تليها خانة اثنية أذكر فيها قصد الدارس اخلاطئة يف اخلانة األ
الدارس يف العبارة السابقة، تليها خانة اثلثة تتضّمن عدد تكرار اخلطأ نفسه لديه أو غريه، وخانة رابعة 

وكلُّ ذلك  ،أصف اخلطأ فيها، مثّ أذكر نوع اخلطأ يف اخلانة الّتالية، ويف اخلانة األخرية أذكر سبب اخلطأ
بصورة موجزة، ألُتّكن الحًقا من إحصاء األخطاء من حيث العدد والنوع والتكرار مثَّ إثبات النسبة 

 املئويّة لكلِّ ذلك.
ولنجاح عملّية اإلحصاء لألخطاء اضطررُت إىل تكرار العبارة الواحدة عدَّة مرَّات إذا كانت 

انة سعًيا ع سطر  حتته، وذلك ليختصَّ كلُّ خطأ خبتتضمَّن أكثر من خطأ مع تعيني اخلطأ املقصود بوض
 إىل تسهيل اإلشارة واإلحالة إىل اخلطأ املقصود الحًقا يف حماور حتديد األخطاء ووصفها وتفسريها.

 
*** 

 

                                                 
 .246( يف امللحقاـ يف ص38ذكل يف اجلدول ر م )راجع ( 1)
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ةحتليلّ:ّاملبحثّاألول
 
ّ:الدارسنيلدىّّاألخطاءّالصوتي

ال
َّ
ّأو

 
ة:ّتعر

 
ّ:(1)فّاألخطاءّالصوتي

تكّررت ؛ حيث خطأ لغوايّ  536أنَّ الدارسني وقعوا يف حوايل  (1) (83يالحظ يف اجلدول رقم )
 من جمموع األخطاء اللغويّة، ُتثّلت يف األنواع الّتالية: % 18.09مرّة بنسبة  97األخطاء الصوتّية حبوايل 

 2، مثال324شاهد( يف خانة-)ساهد 1من أمثلتها: مثال أخطاء إبداُ حرف حبرف آخر: .1
، 342يطبخ( يف خانة-)يطبق 4، مثال65على( يف خانة-)آل 3مثال ،151يضر( يف خانة-)يدر
يقبل( يف -)يغبل 7، مثال124تكون( يف خانة-)تقون 6، مثال90أييت( يف خانة-)يعيت 5مثال
 ... 13مراقب( يف خانة-)مراكب 8، مثال374خانة

-ولا)يضر  2، مثال62بن( يف خانة-)ابين 1من أمثلتها: مثال أخطاء تطويل الصوت القصري: .2
 ...80مكان( يف خانة-)ماكان 3، مثال71يضّرلا( يف خانة

-)لادلا 2، مثال74كثري( يف خانة-)كثر1: من أمثلتها: مثالأخطاء تقصري الصوت الطويل. 3
 ...336لادينا( يف خانة

ة
 
ّ:(1)ثانيا:ّوصفّاألخطاءّالصوتي

 مبا يلي: توصف أخطاء الصوتّية

تقريبا من  %38.17مرّة، بنسبة  38اخلطأ حبوايل ، تكّرر هذا أخطاء إبداُ حرف حبرف آخر  -1
 جمموع األخطاء الصوتّية، وله صور: منها:

شني سينا، يف  ، مثل: إبدال الإبداُ صوت خاّص ابلعربّية آبخر قريب منه ومشرتك بني اللغتني -
 202و 3كلمات )اإلنساء، عسر، ساهدت( اليت يراد هبا: اإلنشاء، عشر، شاهدت، كما يف خالات

. وإبدال العني مهزة 13، وإبدال القاف كافا يف كلمة )مركب( اليت يراد هبا: مراقب، انظر خانة324و
. وإبدال الثاء سينا يف كلمات 190و 65يف كلميت )آل، اقئي( اليت يراد هبما: على، اقرع، نظر خانيت

، 230، و74الاتانظر خ)كسرة، السايل سنوي، توراسولا( اليت يراد هبا: كثريا، الثالث الثانوي، تراثنا. 
 .150، وإبدال الضاد داال يف كلمة )سيدرلا( اليت يراد هبا: سيضّرلا. انظر خانة439و

                                                 
لهيا يف لليوتحقّق م( 1)  .246ص( يف 38دول ر م )اجلن هذه ال خطاء يرىج مراجعة اخلاانـ املشار ا 
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ل؛ لوجود ََ إبداُ صوت خاّص ابلعربّية آبخر خاّص ابلعربّية ولكّنه يبدو أخف  من الصوت األوّ  -
عربّية ابلّصاد اخلاّ  خلا  ابلالصوت املبدل به يف لغة األم كتنوُّع صويّت. من أمثلته إبدال صوت الظاء ا

/ الّصائت،  ɔ ߐ/ الّصامت بصوت /s ߛابلعربّية، لوجود صوت الّصاد يف لغة انكو ابقتان صوت /
. ومن أمثلته إبدال اخلاء اخلاّ  ابلعربّية 264كما يف كلمة )ينتصرون( اليت يراد هبا: ينتظرون. انظر خانة

اقتان   يف لغة انكو قريب من القاف العربّية الناشئ منابلقاف اخلاّ  ابلعربّية، لوجود تنوّع صويت
 .343/، كما يف كلمة )يطبق( اليت يراد هبا: يطبخ. انظر خانةɔ ߐ/ ابلصائت/kߞالصامت /

تك فيه ابلعني ، من أمثلته إبدال اهلمزة املشإبداُ صوت مشرتك بني اللغتني بصوت خاّص ابلعربّية -
أييت،  )يعيت، لعن ال، عن، أسعل، نتوضوع، وراعي، بدع( اليت يراد هبا: اخلاّصة ابلعربّية، كما يف كلمات

، 288، و164، و162، و122، و102، و90لئاّل، أن، أسأل، نتوضأ، ورائي، بدء. انظر خالات
. ومن أمثلته إبدال الكاف املشتك فيه بني اللغتني ابلقاف اخلاّ  ابلعربّية، كما يف  383، و368و

 .125راد هبا: تكون. انظر خانةكلمة )تقون( اليت ي

مرّة،  17؛ وذلك بزايدة حرف مّد، وحدث هذا اخلطأ حبوايل أخطاء بتطويل الصوت القصري  -2
تقريبا من جمموع األخطاء الصوتّية. ومن أمثلته ما يلي: تطويل حركة اهلمزة يف كلمة  %17.52بنسبة 

. وتطويل حركة التاء يف )تعطين( 63نة، وتطويل حركة الباء يف )بن آدم( يف خا159)أّمي( يف خانة
، 72. وتطويل حركة الراء يف كلمة )يضّرلا( يف خانة437، ويف كلمة )تراثنا( يف خانة174يف خانة

. وتطويل حركة السني يف كلمة )سنجتمع( 237، ويف كلمة )املقّررات( يف خانة232)بركاته( يف خانة
. وتطويل حركة الكاف يف كلمة 349ّدون( يف خانة. وتطويل حركة العني يف كلمة )يستع420يف خانة

. وتطويل حركة الالم يف 157، ويف كاف التشبيه يف كلمة )كحّب( يف خانة149)املساكن( يف خانة
. وتطويل حركة النون 81. وتطويل حركة امليم، كما يف كلمة )مكان( يف خانة301)بلغوا( يف خانة

 .455ويل حركة الراء يف كلمة )فرحان( يف خانة. وتط155األوىل يف كلمة )أّنن( يف خانة

 42؛ حبذف حرف املّد، وحدث هذا النوع من األخطاء حبوايل أخطاء تقصري الصوت الطويل -3
تقريبا من جمموع األخطاء الصوتّية، ومن أمثلته ما يلي: تقصري حركة الباء يف   %43.29مرّة، بنسبة 

. وتقصري حركة الدال يف  75كلمة )كثريا( يف خانة  . وتقصري حركة الثاء يف98كلمة )كبري( يف خانة
، وتقصري حركة الصاد يف كلمة )نصيحتك( وحركة الالم يف )املخلوقات، 334كلمة )لادينا( يف خانة
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. وتقصري حركة اهلاء 168، وتقصري حركة امليم يف كلمة )إميالا( يف خانة115و 45السالم( يف خانيت
  ...207صري حركة الواو يف كلمة )واثق( يف خانة، وتق344يف كلمة )َّنايّة( يف خانة

ويالحظ أّن أكثر األخطاء الصوتّية تكرارا لدى الدارسني هي أخطاء تقصري الصوت الطويل؛ إْذ 
من جمموع األخطاء  %43.29مرّة، وميثِّل ما يزيد على  42تكرَّر هذا النوع من األخطاء الصوتّية حبوايل 

، فأخطاء % 38.17مرّة، أو حبوايل  38دال صوت آبخر، بتكراره حوايل الصوتّية. مّث تليها أخطاء إب
( والرسم البيايّن رقم 34دول رقم )اجل. و %17.52مرّة، أو حبوايل  17تطويل الصوت القصري بتكراره 

 ( التاليان يوّضحان ذلك.1)

 ح تكرار ونسبة أنواع األخطاء الصوتيّة:( يوضِّ 34دول رقم )اجل

 .( يوضح تكرار ونسبة أنواع األخطاء الصوتيّة1رقم ) بياينالسم ر ال

 

ةثالثا:ّ
 
ّ:(1)تفسريّاألخطاءّالصوتي

ورة الكتابّية يالحظ أّن اخلطأ يف الصيف مرحلة تعرف األخطاء الصوتّية قا من األمثلة السابقة انطال
يف أخطاء اإلبدال؛  3ومثال 2، مثال1لبعض األصوات ما هو لاتج إال من نطقها اخلاطئ، كما يف مثال

                                                 
لهيا يف ( 1)  .246ص( يف 38دول ر م )اجللليوتحقّق من هذه ال خطاء يرىج مراجعة اخلاانـ املشار ا 

 نسبته تكراره نوع اخلطأ الصوت ت
 %43.29 42 أخطاء تقصري الصوت الطويل 1
 %38.17 38 اء إبدال صوت آبخرأخط 2
 % 17.52 17 أخطاء تطويل الصوت القصري 3

  97 جمموع أخطاء صوتّية 
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 ضعف قدرة إىللكون األصوات اليت أخطأ فيها الدارس خربًة جديدًة على الدارس؛ فيعزى اخلطأ فيها 
 الدارس ومعرفته اجلزئّية حول أصوات اللغة اهلدف.

يف أخطاء اإلبدال؛ فيمكن عزوها إىل املبالغة يف تصويب  6ومثال 5، مثال4وأّما أخطاء مثال
عزى اخلطأ يف وي خربة/معلومة جديدة على الدارس.-هاملبدل واملبدل من-نطق أصواهتا؛ إْذ كال الصوتني

دال إىل َتثّر الدارس بنطق صوت أجنّب، ذلك ما يعرف ابلتطّفل اللغوّي؛ حيث يف أخطاء اإلب 7مثال
أبدل القاف ابلغني، ومها صواتن أجنبيان، فيبدو أّن الدارس قد َتثّر بنطق بعض القبائل الذين توجد 

 يف هلجاهتم صوت الغني.
ت القاف الذي و وميكن أن يفّسر هذا اخلطأ أيضا ابلنقل املقبل؛ أبن يؤثّر صوت الغني يف ص

يعترب خربة/معلومة جديدة نظرا إىل موقع صوت القاف يف ترتيب حروف اهلجاء. وأّما أخطاء الدارسني 
شكلة لدى م يف التطويل، فيمكن تفسريها أبَّّنا أخطاء لاجتة عن مبالغة الدارسني يف نطقها أو إىل

 الدارس يف نرب الصوت.
ل نفسّي، كقلق الدارس وتشّتت ذهنه بسب وأّما أخطاء التقصري؛ فيمكن عزوها إىل عام

االمتحان. عليه، فيمكن تصنيف هذه األخطاء الصوتّية ضمن األخطاء اخلاّصة ابللغة اهلدف 
(Intralingual ؛ ألنَّ أسباهبا ترجع إىل معرفة الدارسني اجلزئّية ابألصوات اخلاصَّة ابللغة اهلدف ونقص)

وت واهتا، ما عدا بعض أخطاء النقص، كأخطاء تقصري الصخلفّيتهم وخربهتم هبا، أو إىل جهلهم أبص
؛ إذ ترجع أسباهبا إىل عدم االنتباه، psychological factorsاليت نتج بعض أخطائها عن عوامل نفسّية

 2ومثال 1والتشّتت... كسقوط صوت الياء يف كلمة )كثري( وصوت الدال يف كلمة )بالدلا( يف مثال
 يف أخطاء التقصري.

بعض أخطاء اإلبدال، كاخلطأ احلاصل إببدال صوت مشتك بني اللغتني بصوت خاّ  وما عدا 
ابللغة اهلدف، على مثل ما حصل يف تعبري الدارس )...هو مركب(، وكان قصده )...هو املراقب(، 
إببدال الكاف املشتك بني اللغتني ابلقاف اخلاّ  ابلعربّية، فأمثال هذا اخلطأ يعزى إىل النقل السلب 

Interlingualلذي يصّنف ضمن األخطاء بني اللغويّة ا
؛ ألّن أسباهبا -أي بني لغة األم واللغة اهلدف-(1)

ترجع إىل لغة األم اليت أثّرت يف اللغة اهلدف، وميكن أن يعزى أيضا إىل استاتيجّية التعليم، كالتدريب 

                                                 
مصطلح معان أ خرى، تأ ثري لغة انكو يف عربيّة ادلارسني. ولل يقصد هبا ال خطاء الناِتة من تأ ثري لغة ما يف لغة أ خرى؛ كيوتأ ثري لغة ال م يف اللغة الهدف. مثل( 1)

 .254، صمعجم املصطلحاـ اللغويّةراجع ذكل يف  البعلبيك  
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رج وخيتلفان يف الصفات، مثل يف املخ على الثُّنائّيات الصوتّية للتفريق بني لفظني فيهما صواتن يشتكان
 صويت التاء والطاء يف لفظي )ترب( و)طرب(.

ةّوقعّفيهاّالدارسونرابعا:ّمشكالتّ
 
ّ:(1)صوتي

 :يفيما يلاليت واجهها الدارس االنكوّي يف املستوى الصويّت ُتثّلت ملشكالت اإّن 
 مشكالت الفونيمات العربيّة: - 1

من جمموع األخطاء اللغويّة،  % 18.09مرّة بنسبة  97حوايل  لقد تكّررت املشكالت الفونيمّية
 وُتثّلت يف األنواع الّتالية:

، 324شاهد( يف خانة-)ساهد 1من أمثلتها: مثال أخطاء إبداُ حرف حبرف آخر: .1
يطبخ( -)يطبق 4، مثال65على( يف خانة-)آل 3، مثال151يضر( يف خانة-)يدر 2مثال

، 124تكون( يف خانة-)تقون 6، مثال90 خانةأييت( يف-)يعيت 5، مثال342يف خانة
 ...12مراقب( يف خانة-)مراكب 8، مثال373يقبله( يف خانة-)يغبله 7مثال

، 62بن( يف خانة-)ابين 1من أمثلتها ما يلي: مثال أخطاء تطويل الصوت القصري: .2
 ...80مكان( يف خانة-)ماكان 3، مثال71يضّرلا( يف خانة-)يضرولا 2مثال

، 74كثري( يف خانة-)كثر1من أمثلتها ما يلي: مثال لصوت الطويل:أخطاء تقصري ا .3
 ...336لادينا( يف خانة-)لادلا2مثال

 مشكالت لزوم الصوائت العربيّة لصوامتها في كتابة الكلمة: - 2

إّن ممّا درج عليه الدارسون يف التعليم العريّب عموما، والدارس االنكوّي خصوصا، أَّّنم عادة ما 
أن يُِعريوا للصوائت اعتبارا، خاّصة يف االمتحالات إالَّ إذا تعلَّق األمر ابختبار الدارس  يكتبون من دون

يف إعراب بعض الكلمات، فوقتئذ  يُطلب من الدارس أن يقوم بَضْبط نصّ  ما ابلشَّْكل، وكذلك ال 
؛ فالدارس يتقّدم هيتعرَّف الدارس على احلركات من خالل النُّصو  املضبوطة عن َكْثب  إالَّ لادرا، علي

يف مراحله التعليمّية من غري أن يكون قد ُتّكن من املشكلة اليت توّقعناها يف لزوم الصوائت العربّية 
 صوامتها يف كتابة الكلمات ورمسها.ل

                                                 
لهيا يف ( 1)  .246ص( يف 38دول ر م )اجللليوتحقّق من هذه ال خطاء يرىج مراجعة اخلاانـ املشار ا 
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وِعْلما أّن تطويل الصامت وتقصريه إَّّنا يكون ذلك ابلصائت الطويل )املّد( والقصري )احلركة(؛ 
 %60.82شكالت الناجتة من تطويل وتقصري الصوت الصامت واليت تقّدر حبوايل فإّن نسبة تكرار امل

من جمموع املشكالت الصوتّية اليت وقعت ابلفعل، َلدليل واضٌح على أّن مشكلة اللزوم اليت توّقعنا قد 
 واجهها الدارسون أثناء إجنازهم هلذه املدّونة )َّناذج هذه الدراسة(.

 مات العربيّة القطعيّة عن فونيمات لغة انكو:مشكالت نسبة اختالف فوني - 3

من جمموع املشكالت اللغويّة  %18.09ال شّك أّن نسبة املشكالت الصوتّية اليت تقّدر حبوايل 
لدليل ابرز على َتثري نسبة االختالف الفونيمّي بني اللغتني يف كفاءة الدارس االنكوّي يف األصوات 

 العربّية.
لصوتّية إمجاال إىل العوامل الّتالية: عاملني لغوّيني، وآخر نفسّي، وميكن عزو هذه املشكالت ا

(، أي: املشكالت اخلاّصة الللغة اهلدف، يُفّسر Intralingualفأّول العاملني اللغوّيني هو ما يسّمى بـ)
به بعض مشكالت اإلبدال الصويّت، وبعض مشكالت تطويل الصوت القصري؛ ألَّّنا لاجتة عن ضعف 

وات ومعرفته اجلزئّية عن األصوات اخلاّصة ابلعربّية، وإىل مبالغته يف تصويب نطق بعض األص قدرة الدارس
 يف نطقها أو إىل مشكلة يف نربه. العربّية أو مبالغة

(، أي: مشكالت بني اللغويّة، وهي Interlingualوأّما اثين العاملني اللغوّيني؛ فهو ما يعرف بـ)
لغة ما يف أخرى، كتأثري لغة األم يف اللغة اهلدف، كما هو احلال  املشكالت اليت حصلت جرّاء َتثري

هنا؛ حيث جلأ الدارس إىل خربته يف لغته األم إبحالل صوت مشتك مكان صوت خاّ  ابللغة اهلدف 
(  (1)لاقال من لغة األم، وبه يُفّسر بعض مشكالت اإلبدال الناتج عن تدّخل لغوّي )تطّفل لغويّ 

يت ختّلص منها الدارس إببداهلا كافا، ذلك الصوت الذي عهدها يف لغته كمشكلة صوت القاف ال
 األم، فما كان له من خيار سوى أن ينقل من لغته األم.

( ، وهي psychological factorsوأّما العامل الثالث النفسّي؛ فهو ما يعرف بــ)العوامل النفسّية 
ت تقصري الصوت ه، واليتُ يفّسر هبا بعض مشكالاملشكالت النفسّية املتمثّلة يف التشّتت وعدم التنبّ 

الطويل. وميكن تصنيف املشكالت الصوتّية حسب درجة نسبتها املئويّة لتعيني أمّهها وأوالها ابالعتناء 
 ( التايل:21رقم   يف الرسم البياين

                                                 
 .يقصد به تدّخل لغة أ جنبيّة تعلّمها ادلراس يف لغيوته الهدف( 1)
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 :حسب درجة نسبتها املئويّة يّةصوتال تصنيف املشكالتح ( يوضّ 2رقم )بياين الرسم ال

الل هذا الرسم البياين يتبنّي لنا أّن أهّم املشكالت الصوتّية اليت يعاين منها الدارسون وأوالها من خ
ابالعتناء يف املنهج التعليمي هي مشكالت تقصري الصوت الطويل، مثّ مشكالت إبدال صوت بصوت 

طعّية قآخر، فمشكالت تطويل صوت قصري، ويف هذا إشارة إىل عدم إتقان الدارسني للفونيمات ال
( ممّا جيعلنا %44إىل  %18العربّية، ونظرا إىل سعة هذه النسب املئويّة الكبرية اليت تتاوح ما بني )

نذهب إىل أّن كاّل من املنهج التعليمّي ومنّفذيه حيتاجان املراجعة وإعادة النظر يف كفاءهتما وصالحيّتهما 
 للقيام ابملسؤولّية املنوطة هبما.

*** 

ةخطاءّالاألحتليلّ:ّاملبحثّالثاني
 
ّ:الدارسنيّلدىّصرفي

ال
َّ
ة:أو

 
 :ّتعرفّاألخطاءّالصرفي

تقريبا من جمموع األخطاء اللغويّة،  %41.04مرّة، بنسبة:  220حبوايل  األخطاء الصرفّية تكّررت
 وُتثّلت يف األنواع الّتالية:

ينفق األغنياء( يف  -)ينفقوا األغنياء 1من أمثلتها: مثال أخطاء إسناد الفعل إىل اسم أو ضمري:  -1
 ... 390أنكل الطعام( يف خانة-)أنكلوا الطعام 2، مثال378خانة

-)أضارب 2، مثال145الشريعة( يف خانة-)لشريعة 1من أمثلتها: مثال أخطاء أُ التعريف:  -2
 ...432الضارب( يف خانة

( يف احلياة-)احلياه 2، مثال196غائب( يف خانة-)عائب 1من أمثلتها: مثال أخطاء اإلعجام: -3
 ...199جئت( يف خانة-)حئت 3، مثال20خانة
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، 11مراقب( يف خانة-)مرقبة 1من أمثلتها: مثال الكلمة: بنيةأخطاء النقص والزايدة والتغيري يف  -4
-)صادقته 4، مثال392الظهر( يف خانة-)الظهار 3، مثال219أبنائي( يف خانة-)بنائي 2مثال

 ...397صداقته( يف خانة

-)نغسل 2، مثال8التعليم( يف خانة-)التعّلم 1من أمثلتها: مثال :أخطاء اخللط بني صيغتني -5
 ...335جنتمع( يف خانة-)جنمع 3، مثال 53نغتسل( يف خانة

-)طهر 2، مثال125متواضع( يف خانة-)متوضع 1من أمثلتها: مثال أخطاء صوغ اسم الفاعل: -6
 ...284طاهر( يف خانة

-)األصغار 2، مثال149كن( يف خانةمسا -)مساكني 1من أمثلتها: مثال أخطاء صوغ اجلمع: -7
 ...380الصغار( يف خانة

-)طاق إىل 2، مثال79نزين( يف خانة-)نعمل الزَّن 1: من أمثلتها: مثالأخطاء صوغ الفعل -8
 ...389يطيق( يف خانة

 2، مثال5املالّية( يف خانة-)هو رئيس املايل 1: من أمثلتها: مثالأخطاء صوغ املصدر -9
-)يوصيل 4، مثال321إشراف( يف خانة-)شراف 3، مثال38نةاملعسكرات( يف خا-)العسكرات

 ...238توصيل( يف خانة
 2، مثال212أحّب( يف خانة-)أحبب 1من أمثلتها: مثال أخطاء فّك التضعيف واإلدغام: -10

 ...363أبّنن( يف خانة-)أبن نن 3، مثال236دراسّية( يف خانة-)دراسيّية
 2، مثال187أرجو( يف خانة-)ارجو 1ل: من أمثلتها: مثاأخطاء كتابة احلرف ورمسه  -11

نستعمله( -)نستعملة 4، مثال52طاهرا( يف خانة-)طاهرة 3، مثال119اختصار( يف خانة-)إختصار
 7، مثال153جنحت( يف خانة-)جنحة 6، مثال255أُتىّن( يف خانة-)أُتنا 5، مثال54يف خانة
ألصدقائنا( -ألصدقاءلا) 9، مثال95شيء( يف خانة-)شيئ 8، مثال231كتابة( يف خانة-)كتابت
 .393يلقوا( يف خانة-)يلقو 11، مثال242أسباب( يف خانة-)إسباب 10، مثال103يف خانة

 .276ضروري( يف خانة-مثاله: )ضرور أخطاء صوغ النسبة:  -12
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ة:
 
ّثانيا:ّوصفّاألخطاءّالصرفي

 مبا يلي: األخطاء الصرفّية توصف

 4.54مرّات، بنسبة  10ه األخطاء حوايل تكّررت هذ أخطاء إسناد الفعل إىل اسم أو ضمري: .1
 ؛اخلطأ يف إسناد الفعل إىل االسم الظاهر )مجاعة الذكور(تقريًبا من جمموع األخطاء الصرفّية. منها  %

، حيث أخطأ الدارس يف إسناد الفعل )ينفق( إىل )األغنياء( على لغة 378ميّثل له مبا حدث يف خانة
( إىل )أكلوين الرباغيث(، وهو خالف ما قص ده. ومن أمثلته اخلطأ يف إسناد مضارع الفعل )َأَحبَّ

، حيث أخطأ الدارس يف استخدام ايء املضارعة بدال من مهزهتا 170و 155ضمري املتكلِّم يف خانيت
املناسبة إلسناد الفعل إىل ضمري املتكّلم. ومنها اخلطأ يف إسناد مضارع الفعل )َأحسَن، وأكَل( إىل 

ابجلمع بني عالميت اجلمع النون وواو اجلماعة. ومن املالحظ  390و 128 خانيتضمري املتكلِّمني يف
أنَّ الدارس جيهل أنَّ النون يف حروف املضارعة )أنيت( تكفي يف َتديّة معىن اجلمع عند إسناد الفعل 

، حيث أسند الدارس الفعل املضارع 430املضارع. ومن أمثلة اخلطأ يف إسناد الفعل، ما حدث يف خانة
 من )نظر( إىل ضمري الغائبني من دون إضافة واو اجلمع إىل آخر الفعل املضارع.

وذلك إّما حبذف مهزهتا وإّما حبذف المها، وتكّررت هذه األخطاء حوايل  أخطاء أُ التعريف: .2
 8.63مرّة حلذف اهلمزة، بنسبة  19تقريبا من جمموع األخطاء الصرفّية، منها  % 9.09مرّة بنسبة  20

ا من جمموع األخطاء الصرفّية، ومن أمثلتها ما يلي: اخلطأ يف أل التعريف حبذف مهزهتا يف كلمة تقريب %
،... ومثال 60، ويف كلمة )املقدمة( يف خانة28، ويف كلمة )التكنولوجي( يف خانة4)الشريعة( يف خانة

 .432اخلطأ يف أل التعريف حبذف الم أل التعريف يف كلمة )الضاربني( يف خانة

تقريبا من  %10.45مرّة، بنسبة  23تكّررت حوايل  ء اإلعجام؛ بعدم تنقيط حروف املبىن:أخطا .3
، 204جمموع األخطاء الصرفّية، من أمثلتها ما يلي: اخلطأ يف إعجام الباء ايء يف كلمة )خرب( يف خانة

أمهّية( يف ، ويف )19واخلطأ يف عدم إعجام التاء املربوطة يف الكلمات التايل: يف )احلياة( يف خانة
، ويف 39ويف )العمومّية( يف خانة 35، ويف )األسلحة( يف خانة29، ويف )الصناعة( يف خانة25خانة

، 209، ويف )ثقة( يف خانة126، ويف )الدولة( يف خانة115، ويف)رمحة( يف خانة49)طهارة( يف خانة
الثاء اتء يف كلمة )بثقتكم( . واخلطأ يف إعجام 225، ويف )العائلة( يف خانة215ويف )الغالّية( يف خانة

، واخلطأ يف إعجام اخلاء 210، واخلطأ يف إعجام احلاء جيما يف كلمة )حبك( يف خانة327يف خانة
، واخلطأ يف إعجام الغني عينا يف كلميت )غائب، تبلغ( يف 120حاء يف كلمة )اختصارا( يف خانة
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، 325و 196ز، يزّودكم( يف خانيت، واخلطأ يف إعجام الزاي راء يف كلميت )العزي317و 195خانيت
، واخلطأ يف إعجام الياء ابء يف حرف النداء 198واخلطأ يف إعجام اجليم حاء يف كلمة )جئت( يف خانة

 .206)اي عماه( يف خانة

مرّة، بنسبة  62؛ تكّررت هذه األخطاء حوايل الكلمة بنيةأخطاء النقص والزايدة والتغيري يف  .4
 خطاء الصرفّية، وهلا صور، هي:تقريبا من جمموع األ % 28.18

مرّة، أي بنسبة  17، وتكّرر هذا النوع حوايل نقص حرف وزايدة حرف آخر يف بنية الكلمة -4-1
تقريبا من جمموع األخطاء الصرفّية، ومن أمثلته حذف مّد حرف الراء وزايدة اتء مربوطة يف   % 7.72

. ومنها 69دة ايء يف كلمة )زمان( يف خانة. ومنها حذف مّد امليم وزاي11كلمة )املراقب( يف خانة
 .147حذف التاء املربوطة وزايدة نون اثنية يف كلمة )اإللارة( يف خانة

من جمموع  % 9.54مرّة، بنسبة  21، وتكّرر هذا النوع حوايل نقص حرف من بنية الكلمة -4-2
ويف كلمة )أنكل( يف ، 219األخطاء الصرفّية، من أمثلته حذف اهلمزة يف كلمة )أبنائي( يف خانة

. 406، ويف كلمة )لدى( يف خانة211. وحذف األلف املقصورة يف كلمة )أنسى( يف خانة291خانة
، ويف كلمة )عيبها( يف 251، ويف كلمة )انتباهكم( يف خانة14وحذف الباء يف كلمة )أصبح( يف خانة

، ويف  360)نبذة( يف خانة، ويف كلمة 93. وحذف التاء املربوطة يف كلمة )عبارة( يف خانة453خانة
. وحذف التاء قبل العني يف كلمة 408، ويف كلمة )األضحّية( يف خانة396كلمة )الصداقة( يف خانة

. وحذف الدال يف  316. وحذف احلاء يف لفظ )اإلحصاءات( يف خانة407)استعدادات( يف خانة
وحذف الالم يف كلمة . 427. وحذف العني يف كلمة )بعضهم( يف خانة443كلمة )بالدلا( يف خانة

، ويف كلمة )احليوانّية( 402. وحذف الياء بعد اهلمزة يف كلمة )إجيابيات( يف خانة27)العامل( يف خانة
 .426يف خانة

من جمموع  % 5.45مرّة بنسبة  12، تكّرر هذا اخلطأ حوايل زايدة حرف يف بنية الكلمة -4-3
، ويف آخر كلمة 75بوطة يف آخر كلمة )املطر( يف خانةاألخطاء الصرفّية، منها ما يلي: زايدة التاء املر 

، ويف آخر كلمة 208. ومنها زايدة األلف يف آخر كلمة )واثق( يف خانة197)سالم( يف خانة
، ويف آخر كلمة )نتبادل( يف 392، وبعد اهلاء يف كلمة )الظهر( يف خانة241)الطالب( يف خانة

، وبعد الدال يف كلمة )معهد( 234لمة )منحة( يف خانة. ومنها زايدة الياء بعد احلاء يف ك419خانة
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، ومنها زايدة العني بعد اجليم يف كلمة 364، وبعد الالم يف كلمة )زميلك( يف خانة333يف خانة
 . 404. ومنها زايدة السني قبل العني يف كلمة )املعّدة( يف خانة261)أرجو( يف خانة

من  % 4.54مرّات، بنسبة  10هذا النوع  ، تكّررنقص أكثر من حرف من بنية الكلمة -4-4
. 96جمموع األخطاء الصرفّية، منها ما يلي: حذف الواو والعني والتاء من كلمة )مشروعة( يف خانة

. وحذف الياء والقاف من كلمة )التوفيق( يف 106وحذف النون والراء من كلمة )انتشار( يف خانة
. وحذف التاء والظاء يف كلمة 183يف خانة. وحذف احلاء والتاء يف كلمة )نصيحتك( 116خانة

. وحذف اهلمزة والتاء 249. وحذف امليم والنون يف كلمة )مستندايت( يف خانة227)ينتظرون( يف خانة
 .208يف كلمة )األضحّية( يف خانة

، مثاله حذف القاف واأللف وإبداهلما ابلغني نقص وزايدة أكثر من حرف يف بنية الكلمة -4-5
 .330ة )يلقى( يف خانةوالتاء يف كلم

 ، مثاله تغيري مكان األلف يف بينة كلمة )صداقته( يفتغيري مكان حرف يف بنية الكلمة -4-6
 .397خانة

يري ، مثاله حذف التاء بعد السني وتغنقص حرف وتغيري مكان حرف آخر يف بنية الكلمة -4-7
 .398مكان الياء يف كلمة )تستطيع( يف خانة

من جمموع األخطاء  % 15.00مرّة، حبوايل  33، تكّررت هذه األخطاء نيأخطاء اخللط بني صيغت .5
، حيث عرّب الدارس 8الصرفّية، من أمثلتها ما يلي: خلط الدارس بني صيغيت )التعّلم والتعليم( يف خانة

، واخللط 52عن وظيفة مدير التعليم بصيغة التعّلم. ومنها اخللط بني صيغيت )نغسل ونغتسل( يف خانة
، واخللط 173، واخللط بني صيغيت )أحبُّك، وحبُّك( يف خانة111غيت )يتوّقف ويقف( يف خانةبني صي

، واخللط 335، واخللط بني صيغيت )جنمع وجنتمع( يف خانة229بني صيغيت )أَهَدى وأُهِدي( يف خانة
 وغري 444، واخللط بني صيغيت )آخر وأخرى( يف خانة403بني صيغيت )يُقتَدى ويَقتِدي( يف خانة

 ذلك من أمثلة اخللط بني صيغتني.

تقريبا من جمموع  % 2.27مرّات، بنسبة  5، تكّررت هذه األخطاء أخطاء صوغ اسم الفاعل .6
األخطاء الصرفّية، وذلك حبذف األلف بعد فاء الكلمة، من أمثلة ذلك خطأ الدارس يف صوغ اسم 

، حيث 124مة )متواضع( يف خانةالفاعل من الفعل الثالثي املزيد حبرفني على زنة )تفاعل( يف كل
يف كلميت  284و 166حذف الدارس ألف التفاعل اليت بعد فاء الكلمة. ومنها ما حدث يف خانيت
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)لافع، وطاهر(، حيث أخطأ الدارس يف صوغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي اجملّرد على وزن )فاعل( 
 وذلك حبذف ألفه.

ء يغته أو ابلزايدة فيها، تكّررت هذه األخطا، وذلك بنقص حرف من حروف صأخطاء صوغ اجلمع .7
تقريبا من جمموع األخطاء الصرفّية، من أمثلتها ما يلي: اخلطأ يف  % 2.72مرّات، أي بنسبة  6حوايل 

، حيث زاد الدارس ايء بني الكاف والنون يف الكلمة. 149صوغ اجلمع لكلمة )َمْسكن( يف خانة
، حيث صاغ الدارس مجع )ابن( إبسقاط احلرف األّول 218ومنها اخلطأ يف صوغ مجع )ابن( يف خانة

، حيث قام الدارس 237من الكلمة. ومنها اخلطأ يف صوغ مجع املذكر السامل من )مدّرس( يف خانة
على  383و 380بزايدة ايء اثنية. ومنها اخلطأ يف صوغ اجلمع من كلميت )الصغري، والكبري( يف خانيت

 اء الكلمة بدال من صيغة )ِفعال(.صيغة )أفعال( بزايدة مهزة قبل ف

، وذلك بزايدة حرف يف وزنه أو حبذف أحد حروف وزنه، وتكّررت أخطاؤها أخطاء صوغ الفعل .8
تقريبا من جمموع األخطاء الصرفّية، من أمثلتها ما يلي: خطأ الدارس  % 4.54مرّات، بنسبة  10حوايل 

يث زاد الدارس حرفا يف وزن الفعل.  ، ح61و 59يف صوغ الفعل املاضي من )بدأ وخلق( يف خانيت
، حيث تفادى الدارس صوغ املضارع 78ومنها خطأ الدارس يف صوغ الفعل املضارع من )زَّن( يف خانة

ن ذلك بصيغة ( وكان عليه أن يعّوض عنعمل الزَّنبتمجة حرفّية من لغته األم يف تعبريه )وال جيوز أن 
، حيث أخطأ الدارس يف صيغة 148ءت( يف خانة)نزين( املضارع. ومنها صوغ املضارع من )أضا

، حيث 176املضارع بزايدة ال معىن هلا يف بناء الصيغة. ومنها صوغ املضارع من )أعطى( يف خانة
، 389حصل اخلطأ بزايدة واو يف فاء الفعل قبل العني وحبذف الياء الم الفعل. ومنها ما جاء يف خانة

.(. ومنها ما ..طاق إليها)يُطيق( يف عبارته )...الذي  حيث عّوض الدارس عن صيغة الفعل املضارع
، حيث حصل اخلطأ يف وزن الفعل إبسقاط اتء 423حصل يف صوغ املضارع من )جنتمع( يف خانة

، حيث ُأسقطت ايء املضارعة من الفعل. وغري 436)افتعل(. ومنها صوغ املضارع من )وّسع( يف خانة
 ذلك من أخطاء صوغ الفعل.

، وذلك بزايدة حرف يف صيغة املصدر أو ابلنقص منها، وتكّررت أخطاؤها صدرأخطاء صوغ امل .9
تقريبا من جمموع األخطاء الصرفّية، من أمثلتها ما يلي: اخلطأ يف  % 2.27مرّات أي بنسبة  5حوايل 

، حيث أخطأ الدارس حبذف اتء املصدر الصناعي. 5صوغ املصدر الصناعي من كلمة )املال( يف خانة
إبسقاط امليم من  37من )عسكر( يف خانة -ظرف املكان-طأ يف صوغ املصدر امليميومنها اخل
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إبسقاط الياء فاء الكلمة  169)املعسكرات(. ومنها اخلطأ يف صوغ املصدر من الفعل )آمن( يف خانة
، وذلك إببدال اتء التفعيل ايًء يف 238من )إميان(. ومنها صوغ املصدر من الفعل )وصَّل( يف خانة

 إبسقاط اهلمزة من )إشراف(. 321ل(. ومنها اخلطأ يف صوغ املصدر من )أشرف( يف خانة)توصي
تقريبا من  %1.81مرّات أي بنسبة  4، تكّررت هذه األخطاء أخطاء فّك التضعيف واإلدغام .10

جمموع األخطاء الصرفّية، من أمثلتها ما يلي: خطأ الدارس يف فّك تضعيف الباء يف كلمة )أحبُّك( يف 
، ومنها اخلطأ يف فّك إدغام النون يف 236، وفّك تضعيف الياء يف كلمة )دراسّية( يف خانة217خانة

 ...363، وفّك إدغام النونني يف كلمة )أبّنن( يف خانة104الالم يف كلمة )لئاّل( يف خانة

تقريبا من جمموع األخطاء الصرفّية،  %0.45، حدثت مرّة واحدة، أي بنسبة أخطاء صوغ النسبة .11
 .276حبذف ايء النسبة، مثاله ما حدث يف كلمة )ضروري( يف خانةذلك 

تقريبا  %18.18مرّة، أي بنسبة  40، تكّررت هذه األخطاء حوايل أخطاء يف كتابة احلرف ورمسه .12
 من جمموع األخطاء الصرفّية، منها ما يلي:

وع األخطاء من جمم %5.45مرّة بنسبة  12حبوايل  ،اخلطأ يف رسم مهزة القطع مهزة وصل -12-1
، ويف كلمة 1الصرفّية. ومن أمثلتها خطأ الدارس يف كتابة مهزة القطع يف كلمة )اإلعدادي( يف خانة

، ويف كلمة 32، ويف كلمة )اإلعاللات( يف خانة30، ويف كلمة )إْذ( يف خانة24)أمري( يف خانة
، ويف )إيّن( 186خانة، ويف كلمة )أرجو( يف 65، ويف كلمة )أصحابه( يف خانة48)اإلنسان( يف خانة

 .357، يف )األضحّية( يف خانة328، ويف )أثبت( يف خانة205يف خانة

من جمموع  %2.5تكّرر مرة واحدة بنسبة  ،اخلطأ يف رسم تنوين الفتحتني ًتء مربوطة -12-2
( هرةاطأخطاء كتابة احلرف ورمسه. مثاله خطأ الدارس يف رسم تنوين الفتحتني يف تعبريه )...وال يقبل إال 

 .51يف خانة

من جمموع أخطاء   %2.5تكّرر مرّة واحدة، بنسبة  اخلطأ يف كتابة هاء الضمري ًتء مربوطة، -12-3
 .53كثرية...( يف خانة  نستعملةكتابة احلرف ورمسه، مثاله ما حدث يف تعبري الدارس )و 

من جمموع  %2.5تكّرر مرّة واحدة، بنسبة  اخلطأ يف كتابة األلف املقصورة ألفا ممدودة، -12-4
حبك( يف  ناأُتأخطاء كتابة احلرف ورمسه، مثاله خطأ الدارس يف رسم األلف املقصورة يف تعبريه )

 .255خانة
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من جمموع أخطاء   %5.00تكّرر مرتني، بنسبة  اخلطأ يف كتابة ًتء ضمري الرفع ًتء مربوطة، -12-5
ف التاسع...( من ص جنحةتعبريه )... كتابة احلرف ورمسه، مثاله خطأ الدارس يف رسم اتء الضمري يف

 .322، ويف كلمة )قّررُت( يف خانة152يف خانة

من جمموع  %7.5مرّات، بنسبة 3، تكّرر اخلطأ يف كتابة التاء املربوطة ًتء طويلة/مفتوحة -12-6
، 231انةطالب...( يف خ كتابتأخطاء كتابة احلرف ورمسه. مثاله ما حدث يف تعبري الدارس )هذه  

بني األوالد...( يف  مساوات، ويف تعبريه )...و 300( يف خانةمنتشرت...بريه )...ظاهرة ويف تع
 .315خانة

من جمموع أخطاء كتابة احلرف  %2.5تكّرر مرّة واحدة، بنسبة  ،اخلطأ يف كتابة الكاف الما -12-7
 .85ورمسه، مثاله خطأ الدارس يف كلمة )عليكم( يف خانة

من جمموع أخطاء   %30.00مرّة بنسبة  12، تكّرر لوصل مهزة قطعاخلطأ يف كتابة مهزة ا -12-8
 اجملتمع( يف الزَّن يف إنتشاركتابة احلرف ورمسه، من أمثلته ما يلي: خطأ الدراس يف تعبريه )ظاهرة 

 إلعتناء، ويف تعبريه )...وا118( يف خانةإختصارا، ويف تعبريه )...من وسائل التقدم...92خانة
، ويف كلمة )االلتحاق( يف 137. ويف تعبريه )االمتحان( يف خانة129بصحتهم...( يف خانة

 ، و243خانة

، من جمموع أخطاء كتابة احلرف % 10.00مرّات، بنسبة 4تكّرر  اخلطأ يف رسم اهلمزة، -12-9
 يئشورمسه، ومن أمثلته ما يلي: خطأ الدارس يف رسم اهلمزة املتطرفة بعد الساكن يف تعبريه )...و 

، برمسها على الياء والصحيح أن يرسم على السطر. ومنها خطأ الدارس يف رسم 94خانةآخر...( يف 
، وهو 102انة( يف خلعصدقاءلا...اهلمزة املكسورة بعد األلف يف وسط الكلمة يف تعبريه )...ونقول 

 طيقصد )ألصدقائنا( برسم اهلمزة املكسورة املتوسطة على السطر، ومنها رمسه اهلمزة املفتوحة يف وس
، والصحيح أن ترسم اهلمزة 349إال مبا...( يف خانة أصدقائهمالكلمة على النربة يف تعبريه )...يلقوا 

، والصحيح 242على السطر. ومنها رمسه اهلمزة املفتوحة يف كلمة )األسباب( مهزة مكسورة يف خانة
 أن ترسم على األلف وليس حتته.
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، من %5.00، تكّرر مرّتني، بنسبة (1)ذف ألفهااخلطأ يف كتابة واو الضمري للجماعة حب -12-10
 لقويجمموع أخطاء كتابة احلرف ورمسه، له مثاالن، مها ما جاء يف تعبري الدارس )... على األصدقاء أال 

، حيث حذف األلف 394جلساءهم( يف خانة يؤذو، ويف تعبريه )...وال 393أصدقاءهم...( يف خانة
 ملنقو  الواوي املضارع.الفارق بينها وبني واو الم الفعل ا

ومبالحظة هذه األخطاء الصرفّية من حيث التكرار، يالحظ أّن أكثر أخطائها تكرارا هي أخطاء 
من جمموع األخطاء الصرفّية، مث أخطاء كتابة  %28.63الكلمة، بنسبة  بنيةالنقص والزايدة والتغيري يف 

مث أخطاء اخللط بني صيغتني، من جمموع األخطاء الصرفّية،  %17.56احلرف ورمسه، بنسبة 
من جمموع األخطاء  %10.40من جمموع األخطاء الصرفّية، مث أخطاء اإلعجام، بنسبة  %14.93بنسبة

من جمموع األخطاء الصرفّية، مث أخطاء صوغ الفعل،  % 9.04الصرفّية، مث أخطاء أل التعريف، بنسبة 
صرفّية، مث أخطاء صوغ اجلمع بنسبة من جمموع األخطاء ال %4.52وأخطاء إسناد الفعل، بنسبة 

 2.26من جمموع األخطاء الصرفّية، مث أخطاء صوغ املصدر وأخطاء صوغ اسم الفاعل، بنسبة  2.71%
من جمموع األخطاء  %1.80من جمموع األخطاء الصرفّية، مث أخطاء فّك التضعيف واإلدغام، بنسبة %

( 35دول رقم )اجلو  وع األخطاء الصرفّية.من جمم % 0.45الصرفّية، فأخطاء صوغ النسبة، بنسبة 
 ( التاليان يوّضحان ذلك.3والرسم البيايّن رقم )

 ( يوضح تكرار ونسبة أنواع األخطاء الصرفيّة:35دول رقم )اجل
 نسبته تكراره نوع اخلطأ الصريف ت
 % 28.63 63 أخطاء النقص والزايدة والتغيري يف بنية الكلمة  .1
 % 17.72 39 (2)أخطاء كتابة احلرف ورمسه  .2
 %15.00 33 أخطاء اخللط بني صيغتني  .3
 % 10.45 23 أخطاء اإلعجام  .4
 % 9.09 20 أخطاء أل التعريف  .5
 %5.00 11 أخطاء صوغ الفعل  .6
 % 4.54 10 أخطاء إسناد الفعل إىل اسم أو ضمري  .7
 % 2.72 6 أخطاء صوغ اجلمع  .8
 % 2.27 5 أخطاء صوغ املصدر  .9

                                                 
مالئيّا؛ ل نه ال يؤّدي ا ىل ا خالل ابملعىن. تقّدم ب خيعّد هذا خطأ  رصفيّا؛ ليوتعلّقه برتكيب واو امجلاعة، ويه مورفمي/رصفمي لغوّي وقد يعّد ( 1) يان ذكل يف طأ  ا 

 .الكتابمن هذا  203ص

 .الكتابمن هذا  197 صيعّد هذا اخلطأ  رصفيّا؛ ل نّه عىل مس يوتوى بناء اللكمة وتركيهبا. وقد أ رشان ا ىل ذكل يف( 2)
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 نسبته تكراره نوع اخلطأ الصريف ت
 % 2.27 5 أخطاء صوغ اسم الفاعل  .10
 % 1.81 4 أخطاء فّك التضعيف واإلدغام  .11
 % 0.45 1 أخطاء صوغ النسبة  .12
  220 جمموع األخطاء الصرفّية 

 تها:ونسب األخطاء الصرفية ( يوضح تكرار3بياين رقم )الرسم ال

ة:
 
ّثالثا:ّتفسريّاألخطاءّالصرفي

كن تصنيفها ضمن ، مياء الصرفّيةيف مرحلة تعّرف األخط ة األخطاء الصرفّية السالفةمبالحظة أمثل
؛ ألَّّنا لاجتة يف غالبّيتها عن نقص خلفّية الدارس اللغويّة Intralingualأخطاء اللغة اهلدف اخلاّصة 

يف إسناد الفعل حيث مجع الدارس  1ومعرفته اجلزئّية ابللغة اهلدف وضعف قدرته، يالحظ ذلك يف مثال
 ،(1)غنياءبني فاعلني واو الضمري واالسم الظاهر األ

ويف أمثلة أخطاء اخللط بني صيغتني حيث حاول الدارس أن يغطي ضعف قدرته املعرفّية يف 
قواعد اللغة اهلدف ابالكتفاء بتعميم توظيف صيغة معهودة لديه؛ لعدم قدرته على اشتقاق صيغة 

عدم  يفيف أمثلة أخطاء كتابة احلرف ورمسه، حيث يالحظ جهل الدارس  7ومثال 6مناسبة، ويف مثال
 ُتييزه بني اتء الضمري والتاء املربوطة يف كلميت )جنحت وكتابة( بكتابة التاء املربوطة مكان اتء الضمري

                                                 
ن اكن موافقا يف ذكل لبعض ال راء النحويّة.( 1)  وا 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

النقص والز تدة واليوتغيري يف بنية اللكمة

أ خطاء كيوتابة ايحرف ورمسه

أ خطاء اخللط بني صيغيوتني

جعام أ خطاء اال 

أ خطاء أ ل اليوتعري 
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س ناد الفعل ..أ خطاء ا 

أ خطاء صوغ امجلع

أ خطاء صوغ املصدر

أ خطاء صوغ امس الفاعل

دغام أ خطاء فّك اليوتضعي  واال 

أ خطاء النس بة

نس بة اخلطأ   تكرار اخلطأ  
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ض األخطاء،  ما عدا بع ،يف الكلمة األوىل، وكتابة اتء الضمري مكان التاء املربوطة يف الكلمة الثانية
ا أخطاء لاجت أمثلة  ة عن التساهل يف اإلعجام، كما يفكبعض أخطاء اإلعجام اليت ميكن أن تفّسر أبَّنَّ

اء املتطرّفة أخطاء اإلعجام؛ حيث أمهل وضع نقطة فوق العني لتصبح غينا، وأمهل وضع نقطتني فوق اهل
 لتصبح اتء مربوطة.

وكذلك يستثىن بعض أخطاء النقص والزايدة يف بنية الكلمة اليت ميكن تفسريها أبَّّنا لاجتة عن 
، كالتشّتت، وعدم التنّبه، واخلوف، والقلق واالرتباك... psychological factorsمشكالت وعوامل نفسّية

؛ حيث أسقطت مهزة القطع يف بداية كلمة 219أبنائي( يف خانة-)بنائي 1ميكن أن َّنّثل لذلك مبثال
يف أخطاء صوغ اسم الفاعل؛ حيث أسقط األلف بعد الواو يف كلمة )متواضع(،  1)أبنائي(، ومبثال

يف أخطاء صوغ املصدر، حيث أسقطت اهلمزة يف بداية كلمة )إشرافكم(، ومبثال صوغ النسبة،  3مبثال
 ايء النسبة يف آخر كلمة )ضروري(.حيث أسقطت 

، كبعض Interlingualوميكن عزو بعض األخطاء إىل التدّخل اللغوي، أي: أخطاء بني لغويّة 
)نعمل الزَّن(،  1ا من لغة األم، كما يف مثالأخطاء صوغ الفعل، حيث اشتّق بعض األفعال نقال سلبيًّ 

( أي: فعل، kέߍ  ߞحيث ترجم الدارس من لغته األم اليت يتوّصل فيها إىل فعل )يزين( ابستخدام لفظ )
( أي: ال à teˊ nyamɔɔya kέ ߞߍ   ߢߊ ߡ߰ߐߦߊ ߕߋ   ߊ  مع اللفظ الدال على الزَّن. فيقال يف )ال يزين( مثال: )

 من ذلك املضارع. يفعل الزَّن، فاشتّق الدارس

ةّوقعّفيهاّالدارسونّرابعا:ّمشكالت
 
ّ:(1)صرفي

 41.04تقّدر املشكالت اليت واجهها الدارسون من الناطقني بلغة انكو يف املستوى الصريفّ حبوايل 
 من جمموع املشكالت اللغويّة اليت وقعت فعال، وُتثّلت فيما يلي: %

يف إسناد الفعل املضارع إىل االسم الظاهر ُتثّلت  :(% 4.54حبوايل ) مشكالت إسناد الفعل -1
)مجاعة الذكور(؛ ابجلمع بني واو الضمري واالسم الظاهر، كما يف عبارة )ينفق األغنياء(، انظر 

. ويف إسناد الفعل املضارع إىل ضمري املتكلِّم ابستخدام ايء املضارعة مكان اهلمزة اليت تناسب 378خانة
. ويف إسناد الفعل املضارع 170، و155املتكّلم، انظر خانيتيف إسناد الفعل )أحّب( إىل ضمري 

. 390، و128)أحسن، أكل( إىل ضمري املتكلِّمني ابجلمع بني نون املضارعة وواو اجلماعة، انظر خانيت

                                                 
لهيا يف ( 1)  .246ص( يف 38دول ر م )اجللليوتحقّق من هذه ال خطاء يرىج مراجعة اخلاانـ املشار ا 
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ويف إسناد الفعل املضارع )نظر( إىل ضمري الغائبني من دون إضافة واو اجلمع إىل آخر الفعل املضارع، 
 430انظر خانة

حبذف مهزة أل التعريف لغياب صوهتا ابلوصل  (: وقعت% 9.09، حبوايل )كالت أُ التعريفمش -2
، ويف كلمة 4بني الصوت الذي قبل مهزة الوصل مع الذي بعدها، يف كلمة )الشريعة( يف خانة

، ويف حذف الم أل التعريف لغياب صوهتا 60، ويف كلمة )املقدمة( يف خانة28)التكنولوجي( يف خانة
 432ها فيما بعدها يف كلمة )الضاربني( يف خانةإبدغام

إمهال تنقيط بعض الفونيمات  (: ُتثّلت مشكالته يف%10.45حبوايل ) مشكالت اإلعجام -3
، التاء املربوطة يف كلمات )احلياة، أمهّية، 204املنقوطة، كإمهال تنقيط الباء يف كلمة )خرب( يف خانة

... وإمهال تنقيط الثاء يف كلمة 35، 29، 25، 19 الصناعة، األسلحة، ...( انظر هذه اخلالات:
، وعدم إعجام اخلاء يف كلمة 210، وإعجام احلاء يف كلمة )احلب( يف خانة327)الثقة( يف خانة

،  317، 195، وإمهال تنقيط الغني يف كلميت )غائب، تبلغ( يف خانيت 120)االختصار( يف خانة
، وإمهال إعجام اجليم يف كلمة 325، 196يف خانيت  وعدم إعجام الزاي يف كلميت )العزيز، يزّود(

 .206، والياء يف حرف النداء )اي( يف خانة198)جئت( يف خانة

(: ُتثّلت هذه املشكالت % 28.18حبوايل ) الكلمة بنيةمشكالت النقص والزايدة والتغيري يف  -4
اتء  راء وزايدةالكلمة، كحذف الدارس املّد يف حرف ال بنيةيف نقص حرف وزايدة حرف آخر يف 

ة الكلمة، كحذف اهلمز  بنية. وُتثّلت أيضا يف نقص حرف من 11مربوطة يف كلمة )املراقب( يف خانة
، وحذف 407، وحذف التاء قبل العني يف كلمة )استعدادات( يف خانة219يف كلمة )أبنائي( يف خانة

ت كذلك يف زايدة حرف يف . وُتثّلت هذه املشكال402الياء بعد اهلمزة يف كلمة )إجيابيات( يف خانة
، وزايدته األلف بعد اهلاء 75الكلمة، كزايدة الدارس التاء املربوطة يف آخر كلمة )املطر( يف خانة بنية

 .333دال يف كلمة )معهد( يف خانة، وبعد ال392يف كلمة )الظهر( يف خانة

، كقيامه ةُتثّلت مشكالت الدارس يف بنية الكلمة يف نقص أكثر من حرف من بنية الكلمو
. وُتثّلت مشكالته أيضا يف نقص وزايدة أكثر من 106حبذف النون والراء من كلمة )انتشار( يف خانة

. 330حرف يف بنية الكلمة، منها حذفه القاف واأللف وإبداهلما ابلغني والتاء يف كلمة )يلقى( يف خانة
غيري مكان بنية الكلمة، كت ومن مشكالت الدارس أيضا يف بنية الكلمة قيامه بتغيري مكان حرف يف

. ومشكالته كذلك يف بنية الكلمة نقص حرف وتغيري 397األلف يف بينة كلمة )صداقته( يف خانة
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مكان حرف آخر يف بنية الكلمة، كحذف التاء بعد السني وتغيري مكان الياء يف كلمة )تستطيع( يف 
 .398خانة

مشكالته يف خلط الدارس بني صيغيت (: ُتثّلت % 15.00حبوايل ) مشكالت اخللط بني صيغتني -5
( عن وظيفة مدير التعليم بصيغة التعّلم. وُتثّلت أيضا يف اخللط 8)التعّلم والتعليم( يف التعبري يف خانة )

(، فعرّب عن االستحمام ابلصيغة األوىل. وُتثّلت مشكلة 52بني صيغيت )نغسل ونغتسل( يف خانة )
(، وصيغ أخرى واجه الدارس فيها 33وجنتمع( يف خانة ) الدارس كذلك يف اخللط بني صيغيت )جنمع

 مشكلة.

ُتثّلت مشكالته يف حذف األلف بعد فاء : (% 2.27، حبوايل )مشكالت صوغ اسم الفاعل -6
الكلمة يف صوغ اسم الفاعل من )تواضع( الفعل الثالثي املزيد حبرفني على زنة )تفاعل(، انظر 

غ اسم الفاعل من كلميت )لافع، وطاهر( الفعلني الثالثّيني . ومنها ما واجهها الدارس يف صو 124خانة
 .284، و166اجملّردين على وزن )فاعل( وذلك حبذف ألفه، انظر خانيت

وقعت هذه املشكالت بنقص حرف من حروف : (% 2.72، حبوايل )مشكالت صوغ اجلمع -7
ن( يف لكلمة )َمْسكصيغته أو ابلزايدة فيها، منها املشكلة اليت واجهها الدارس يف صوغ اجلمع 

، إبسقاط 218، بزايدة ايء بني الكاف والنون. ومنها املشكلة يف صوغ مجع )ابن( يف خانة149خانة
، بزايدة 237احلرف األّول من الكلمة. ومنها املشكلة يف صوغ مجع املذكر السامل من )مدّرس( يف خانة

، بزايدة 383و 380الكبري( يف خانيتايء اثنية. ومنها املشكلة يف صوغ اجلمع من كلميت )الصغري، و 
 مهزة قبل فاء الكلمة على زنة )أْفعال( بدال من )ِفعال(.

(: هي املشكالت اليت وقع فيها الدارس بزايدة حرف % 4.54حبوايل ) مشكالت صوغ الفعل -8
 59يف وزنه أو حبذف أحد حروف وزنه، كاملشكلة يف صوغ الفعل املاضي من )بدأ وخلق( يف خانيت

 يث زاد الدارس حرفا يف وزن الفعل.، ح61و
، حيث تفادى الدارس صوغ املضارع 78ومنها املشكلة يف صوغ الفعل املضارع من )زَّن( يف خانة

بتمجة حرفّية من لغته األم بدال من )نزين( املضارع. ومنها املشكلة يف صوغ الفعل املضارع من )أعطى( 
ني وحبذف الياء الم الفعل.ومنها صوغ املضارع من ، بزايدة واو يف فاء الفعل قبل الع176يف خانة

، حيث قام الدارس إبضافة ما معىن له يف بناء الفعل املضارع، ومن املشكالت 148)أضاء( يف خانة
، إبسقاط اتء )افتعل(. ومن 423اليت واجهها أيضا املشكلة يف صوغ املضارع من )جنتمع( يف خانة
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، حبذف ايء 436غ الفعل املضارع من )وّسع( يف خانةاملشكالت كذلك ما واجهه الدارس يف صو 
 املضارعة من الفعل. وغري ذلك من املشكالت اليت واجهها الدارس يف صوغ الفعل.

مشكالت وقع فيها الدارس االنكوّي بزايدة حرف  :(% 2.27، حبوايل )مشكالت صوغ املصدر -9
ّي من  الدارس يف صوغ املصدر الصناعيف صيغة املصدر أو ابلنقص منها، ومنها املشكلة اليت واجهها 

ظرف -، حبذف اتء املصدر الصناعّي. ومنها املشكلة يف صوغ املصدر امليمّي 5كلمة )املال( يف خانة
إبسقاط امليم من )املعسكرات(. ومنها املشكلة يف صوغ املصدر  37من )عسكر( يف خانة -املكان

ة من )إميان(. ومنها املشكلة يف صوغ املصدر إبسقاط الياء فاء الكلم 169من الفعل )آمن( يف خانة
إببدال اتء التفعيل ايًء يف )توصيل(. ومنها املشكلة يف صوغ املصدر  238من الفعل )وصَّل( يف خانة

 إبسقاط اهلمزة من )إشراف(. 321من )أشرف( يف خانة

ارس املشكلة اليت وقع فيها الد : منها(%1.81، حبوايل )مشكالت فّك التضعيف واإلدغام -10
. ومنها مشكلة فّك إدغام النون يف الالم يف كلمة 217بفّك تضعيف الباء يف كلمة )أحبُّك( يف خانة

 ...363. ومشكلة فّك إدغام النونني يف كلمة )أبّنن( يف خانة104)لئاّل( يف خانة

(: وقعت هذه املشكلة من الدارس االنكوّي حبذف %0.45، حبوايل )مشكالت صوغ النسبة -11
 .276ة يف كلمة )ضرورّي( يف خانةايء النسب

(: منها املشكلة اليت واجهها الدارس يف رسم %18.18حبوايل ) مشكالت كتابة احلرف ورمسه -12
مهزة القطع، ويف رسم تنوين الفتحتني يف الوقف، ويف رسم هاء الضمري، ويف رسم األلف املقصورة، ويف 

تطرّفة، ورسم تابة مهزة الوصل، ويف رسم اهلمزة املرسم اتء ضمري الرفع، ويف كتابة التاء املربوطة، ويف ك
اهلمزة املتوّسطة املكسورة، ورسم اهلمزة املتوسطة املفتوحة، وواو الضمري... فأمهل مهزة القطع برمسها ألفا 

 .357، 328، 205، 186، 65، 30، 24 ،1فّقط، انظر اخلالات التالية:

، ورسم هاء الضمري اتء مربوطة، 51ظر خانةورسم تنوين الفتحتني يف الوقف اتء مربوطة، ان 
، ورسم اتء ضمري الرفع اتء مربوطة، 255، ورسم األلف املقصورة ألفا ممدودة، انظر خانة53انظر خانة

، 300، و231، وكتابة التاء املربوطة اتء طويلة/مفتوحة، انظر خانة322، 152انظر هاتني اخلانتني: 
، ورسم 243، 137، 129، 118، 92انظر اخلالات التالية: ، وكتابة مهزة الوصل مهزة قطع، 315و

، ورسم 94اهلمزة املتطرّفة بعد احلرف الساكن على الياء/النربة بدال من رمسها على السطر، انظر اخلانة
، ورسم اهلمزة املفتوحة يف وسط الكلمة 102اهلمزة املكسورة بعد األلف يف وسط الكلمة، انظر خانة
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، ورسم اهلمزة املفتوحة يف أّول كلمة 349ال من رمسها على السطر، انظر خانةعلى الياء/النربة بد
، ورسم واو الضمري للجماعة حبذف ألفها الفارق 242مكسورة بدال من رمسها على األلف، انظر خانة

وخانة رقم ، 393خانة رقم بينها وبني واو الم الفعل املنقو  الواوي املضارع، انظر هاتني اخلانتني: 
394. 

وتعزى هذه املشكالت الصرفّية إمجاال إىل ثالثة عوامل، عامالن لغواّين، وعامل نفسّي، فتجع 
أسباب جّل املشكالت الصرفّية إىل ضعف قدرة الدارس االنكوّي ومعرفته اجلزئّية حول قواعد اللغة 

(،  Intralingual) دفالعربّية، فهي مشكالت لاجتة من اللغة العربّية، أي: املشكالت اخلاّصة ابللغة اهل
كبعض مشكالت صوغ اجلمع، واخللط بني صيغتني... وترجع أسباب بعض املشكالت الصرفّية إىل 
التدّخل اللغوّي، وهي املشكالت اليت نتجت بتأثري نظام لغة الدارس يف نظام اللغة العربّية، وهي 

ذانك العامالن اللغواّين:  ، كبعض مشكالت صوغ الفعل.(1)( Interlingualاملشكالت بني اللغويّة )
 مشكالت داخل اللغة ومشكالت بني اللغتني.

( ، وهي املشكالت psychological factorsوأّما العامل النفسّي؛ فهو ما يعرف بــ)العوامل النفسّية 
ت النفسّية املتمثّلة يف التشّتت وعدم التنّبه، واليت يرجع إليها بعض املشكالت الصرفّية، كبعض مشكال

عجام وبعض مشكالت النقص يف بنية الكلمة. ويالحظ أيضا أّن بعض هذه املشكالت الصرفّية مل اإل
تكن متوّقعة، كمشكالت اإلعجام ومشكالت النقص والزايدة والتغيري يف بنية الكلمة... وعلى الرغم 

لك ال ذمن إرجاع جّل أسباب هذه املشكالت الصرفّية إىل املشكالت اخلاّصة ابللغة اهلدف، فإّن 
س يُعِفي كاّل من قدرة الدارس املعرفّية ومعرفته اجلزئّية وإستاتيجّيات التعليم واملنهج الذي درس عليه الدار 

ة وميكن تصنيف املشكالت الصرفيّ  االنكوّي من أن يُعّد مصدرًا مهّما ملشكالت الدارس الصرفّية.
 ( التايل.4ء يف الرسم البياين رقم )حسب درجة نسبتها املئويّة لتعيني أمّهها وأوالها ابالعتنا

 
 
 
 

                                                 
لمصطلح معان أ خرى،  لغة انكو يف عربيّة ادلارسني. وليقصد هبا ال خطاء الناِتة من تأ ثري لغة ما يف لغة أ خرى؛ كيوتأ ثري لغة ال م يف اللغة الهدف. مثل تأ ثري( 1)

 .254، صمعجم املصطلحاـ اللغويّةانرر  البعلبيك  
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 :حسب درجة نسبتها املئويّة يّةصرفال تصنيف املشكالتح ( يوضّ 4بياين رقم )الرسم ال

 
من خالل هذا الرسم البياين يتبنّي لنا أّن أهّم املشكالت الصرفّية اليت تشّكل مشكلة بدرجة كربى 

 القطاع تّمني ابملنهج التعليمي وابعتناء املسؤولني يفأمام الدارسني واليت ميكن أن حتظى ابهتمام امله
ة التعليمي هي املشكالت اخلاّصة ابلصيغ والبىن الصرفّية اليت واجه الدراسون فيها صعوبة ابلنقص والزايد

من جمموع املشكالت الصرفّية، مّث مشكالت كتابة احلرف ورمسه  %28.69والتغيري فيها حبوايل 
...حَّت مشكالت صوغ النسبة يف %15.00اخللط بني صيغتني حبوايل  ، فمشكالت%17.72حبوايل

. ولكن هذا ال يعن إمهال املشكالت الصرفّية ذات النسبة املئويّة القليلة؛ ألّن %0.45آخر اهلرم حبوايل 
قّلة تكرار بعض هذه املشكالت قدر ترجع إىل طبيعة املوضوع املتناول يف حتقيق هذه املدّونة احملّللة. 

ّع ذلك فإّن ما ينبغي أن ينال اهتمام املسؤولني هو الصيغ واألوزان الصرفّية وكيفّية صياغتها.وم
*** 

ةّحتليل:ّاملبحثّالثالث
 
ّ:لدىّالدارسنيّاألخطاءّالنحوي

ال
َّ
ة:أو

 
ّ:ّتعرفّاألخطاءّالنحوي

يف من جمموع األخطاء اللغويّة، وُتثّلت  % 40.85مرّة، بنسبة  219تكّررت أخطاؤه حبوايل 
 األنواع الّتالية:

 أخطاء التطابق:  -1

هذه( يف -)...هذا األشياء 1من أمثلتها: مثال عدم التطابق يف اجلنس )املذّكر واملؤّنث(: -1-1
اليت( يف -)...األضحّية الذي 3، مثال318هذا( يف خانة-)...هذه طلب 2، مثال438خانة

0 5 10 15 20 25 30

ـ النقص والز تدة واليوتغيري يف بنية اللكمة مشالك
ـ كيوتابة ايحرف ورمسه مشالك
ـ اخللط بني صيغيوتني مشالك

ـ اال جعام مشالك
ـ أ ل اليوتعري  مشالك
ـ صوغ الفعل مشالك
س ناد الفعل ـ ا  ..مشالك
ـ صوغ امجلع مشالك

ـ صوغ املصدر مشالك
ـ صوغ امس الفاعل مشالك

ـ فّك اليوتضعي  واال دغام مشالك
ـ النس بة مشالك

28.69
17.72

15
10.45

9.04
5

4.54
2.72

2.27
2.27

1.81
0.45

ـ الرصف  يةدرجة النس بة املئوية للمشالك
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كثرية( يف -)...فائدة كثري 5، مثال323ُتشي( يف خانة-)...األمور اليت ال ميشي 4، مثال387خانة
تكون( يف -)...احلياة ال يكون 7هو( يف خانة، مثال-)...فيما هي عيبها 6، مثال271وخانة 57خانة

، 48تثمر( يف خانة-)...يثمر األشجار 9، مثال376يتمّيز( يف خانة-)...تتميز تعيدلا 8خانة، مثال
 ...68خانةكانت( يف -)...ظاهرة انتشار الزَّن...كان 10مثال

الكرمي( يف -)...أسأل هللا كرمي 1من أمثلته: مثال عدم التطابق يف التعريف والتنكري: -1-2
)...بني جنسني امرأة  3، مثال180الدرّاجة( يف خانة-)...على دراجة الناريّة 2، مثال163خانة

 ...140رجل( يف خانة-والرجل

-)...إال مبا هو حيبون 1من أمثلته: مثال ع(:عدم التطابق يف العدد )اإلفراد، التثنية واجلم -1-3
 3، مثال113يتوّقفوا( يف خانة-)...على مجيع املسلمون أن يتوقف 2، مثال350هم( يف خانة

 ...23اإلدارات( يف خانة-)...البيوت واإلدارة

 2مثال ،2يف خانة أجوبة اإلنشاء(-)...األجوبة اإلنشاء 1: من أمثلتها: مثالأخطاء اإلضافة  -2
يف  دراسيت(-)...ألختتم دراسني اجلامعّية 3مثال ،319يف خانة مدير الشركة(-ملدير شركة)...ا
 .. 277يف خانة مجيع(-)...املاء ضروري حلياة جلميع الكائنات 4مثال ،247خانة

 2مثال ،368يف خانة يشّوه مسعيت(-)...يفسد إمسي 1: من أمثلتها: مثالأخطاء تركيب اجلملة  -3
 كما أحّب(-)...أحبك كمثل أحب أيب 3مثال ،106يف خانة ال ننشر(-الزَّن)...ال نفعل انتشار 

)...ال تنبت النبااتت...وتثمر  5مثال ،173يف خانة اي أيّها(-)...اي املعّلم 4مثال ،172يف خانة
 7مثال ،146يف خانة من وسائل(-)...الكهرابء التقدم 6مثال ،47يف خانة وال تثمر(-األشجار

 ،159يف خانة أمي(-)...أحبك كحب أوم 8مثال ،64يف خانة لى رسولنا(ع-)...وصالة رسولنا
 ...191يف خانةوحده( -)...إال هللا وحد 9مثال

)...جلميع  2مثال ،282يف خانة طاهرا(-)...إال طاهر 1: من أمثلتها: مثالأخطاء اإلعراب  -4
)...يف  4مثال ،421يف خانة أّوال(-)...نتبادل أول 3مثال ،110يف خانة املسلمني(-املسلمون

)...ومن  6مثال ،126يف خانة متواضعا(-)...تكون متواضع 5مثال ،82يف خانة يف املاء( -ماءا
 ،312يف خانة شيئا(-)...مل جند شيء 7مثال ،121يف خانة اختصارا(-وسائل التقدم اختصار

 ...418يف خانةابكرا( -)...صباحا ابكر 8مثال
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 2مثال ،132يف خانة واملساواة(-)...ومساواة بينهم 1ل: من أمثلتها: مثا(1)أخطاء اإلحالة  -5
 .348يف خانة الدار(-)...بعضهم يذهب إىل دار

 2مثال ،152يف خانة إليكم(-)...أريد أن أذهب منكم 1: من أمثلتها: مثالأخطاء االختيار -6
 هز الشاي(نطبخ/جن-)...نفعل الشاي 3مثال ،311يف خانة ال جند(-)...ال أريد الزَّن ألنه مل جند شيئا

 ...85يف خانةيف هذا العصر/الزمان( -)...يف وقت اإلنسان 4مثال ،424يف خانة
)...جنتمع  2مثال ،379يف خانة ما(-)...يشتي إىل ما 1: من أمثلتها: مثالأخطاء تعدية الفعل  -7

 ...336يف خانة جنتمع يف(-لادينا

ة:
 
ّثانيا:ّوصفّاألخطاءّالنحوي

من جمموع األخطاء اللغويّة، وتوصف أخطاؤه  % 40.85ة، بنسبة مرّ  219تكّررت أخطاؤه حبوايل 
 مبا يلي:

من جمموع األخطاء  % 31.05مرّة، بنسبة  68: تكّررت هذه األخطاء حبوايل أخطاء التطابق -1
 :النحويّة، منها ما يلي

 16.21ة مرّة، بنسب 36: تكّرر هذا اخلطأ حبوايل اخلطأ يف عدم التطابق يف اجلنس )املذّكر واملؤّنث( .أ
 ، من جمموع األخطاء النحويّة، ومن صوره ما يلي:%

 عبارة الدارس ؛ مثاله ما جاء يفاخلطأ يف عدم التطابق بني اسم اإلشارة واالسم بعده يف التأنيث -1-أ
، حيث أخطأ يف استخدام اسم اإلشارة )هذا( املوضوع 438ا األشياء...( يف خانةهذ يف )...مثل

االسم بعده مجع تكسري ينبغي أن يؤنَّث. ويف املقابل يالحظ خطأ الدارس يف عدم لإلشارة إىل املذّكر و 
طلب( يف  هذهفالتطابق بني اسم اإلشارة واالسم بعده يف التذكري، مثاله ما جاء يف عبارة الدارس )...

 .، استخدامه اسم اإلشارة )هذه( املوضوع لإلشارة إىل املؤّنث واالسم بعده يف حكم مذّكر318خانة

 عبارة الدارس مثاله ما يف اخلطأ يف عدم التطابق بني اسم املوصُو واالسم قبله يف التأنيث، -2-أ
 ، حيث مل يطابق اسم املوصول االسم الذي سبقه يف التأنيث.387...( يف خانةالذي)األضحّية 

                                                 
 ( يقصد ابال حاةل اال شارة ا ىل يشء معهود بواسطة أ ل العهدية )أ ل اليوتعري (.1)
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 323يف خانةجاء  ، مثاله مااخلطأ يف عدم التطابق بني اسم املوصُو والفعل بعده يف التأنيث -3-أ
 (، حيث مل يطابق بني اسم املوصول ومجلة صلة املوصول اليتميشييف عبارة الدارس )...األمور اليت ال 

 جاء فيها الفعل مسندا إىل مذّكر واسم املوصول مؤّنث.

لة اخلطأ بتذكري ، ومن أمثاخلطأ يف عدم التطابق بني الصفة وموصوفها يف التذكري والتأنيث -4-أ
، ويف تعبريه )املاء، له فائدة  23.( يف خانةكثريجاء يف تعبري الدارس )...الكهرابء فيه فائدة  املؤّنث ما 

. حيث قام بتذكري لفظ )كثري( الواقعة صفة للفظ )فائدة( املوصوف. ويقال 271و 56.( يف خانيتكثري
يث (، حبولمقيف تعبري الدارس )...العبادة بدون طهارة غري  268و 50مثل ذلك ملا حدث يف خانيت

( يف يلمججاء لفظ )مقبول( صفة مذّكرة وموصوفها مؤّنث. وهكذا جاء يف تعبريه )يظن أن هذه بنت 
تذكري لفظ )مجيل( صفة للفظ )بنت( املؤّنث. وأّما أمثلة َتنيث املذّكر؛ فمنها ما جاء يف  309خانة

)ويف صباح عيد األضحى عند ، ويف تعبريه 188( يف خانةطيبةتعبري الدارس )...وأن يرزقك هللا برزق 
، حيث قام الدارس بتأنيث لفظي )طيب وبربوي( ومها صفتني ملوصوف 358( يف خانةتربويّةحفل 
 مذّكر.

اء يف تعبري مثاله ما ج اخلطأ يف عدم التطابق بني الضمري واالسم الذي بعده يف التأنيث، -5-أ
الضمري مؤنّثا ولفظ )عيب( الذي هو  ، حيث أتى452عيبها( يف خانة هيالدارس )وال يؤذي...فيما 

 خربه مذّكٌر.

يمّثل لتأنيث املذّكر ف اخلطأ يف عدم التطابق بني الفعل واالسم الذي قبله يف التذكري والتأنيث؛ -6-أ
، حيث أّنث الدارس الفعل ومعموله 126( يف خانةتسعدمبا جاء يف تعبري الدارس )...وشعب الدوله...

ذّكر. وأّما أمثلة تذكري املؤّنث فمنها ما جاء يف تعبري الدارس )...الن احلياة ال املستت ضمري عائد إىل م
، حيث أخطأ الدارس يف تذكري الفعل )يكون( ومعموله )هي( املستت 278بدون املاء( يف خانة يكون

 الذي يعود إىل االسم قبله مؤّنث. ويقال الشيء نفسه يف كّل من هذه األلفاظ )يلقى، حيّب، يؤذي،
، ألّن معموهلا مجيعا ضمائر مستتة 454، 449، 448، 446أييت،( اليت جاءت يف هذه اخلالات: 

 تعود إىل أمساء مؤنّثة.

ثاالن، أّوهلما حماولة ، للتذكري ماخلطأ يف عدم التطابق بني الفعل وفاعله يف التذكري والتأنيث -7-أ
، واآلخر ما 331إىل لفظ )طلب( يف خانة الدارس َتنيث الفعل )يلقى( بتاء التأنيث يف آخره مسندا

من َتنيث الدارس الفعل )تتميز( املسند إىل )تعيد( املذّكر. وأّما عدم التطابق بني  376جاء يف خانة
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الفعل وفاعله يف التأنيث؛ فمن أمثلته عدم َتنيث الفعل )يثمر( املسند إىل لفظ )األشجار( يف عبارة 
. ويقال الشيء نفسه يف اخلطأ احلاصل 48األشجار...( يف خانةيثمر و الدارس )...ألنه ال تنبت نبااتت 

ثا. احلياة...(، حيث مل يؤنَّث الفعل مع كون املسند إليه مؤنّ  يتقّدميف )الكهرابء بدوَّنا ال  135يف خانة
، حيث جاءت هذه األفعال )يصح، يعيش، 334، 281، 273، 269وهكذا يف هذه اخلالات كّلها: 

 ّكرة خطأ مع كون املسند إليه املؤّنث.يكون، زال( مذ 

يف  67ة، مثال ذلك ما جاء يف خاناخلطأ يف عدم التطابق بني كان واالسم قبله يف التأنيث -8-أ
 لبس اإلنسان(؛ إذ مل يؤنَّث الفعل )كان( على إسناده إىل ضمري كانتعبري الدارس )ظاهرة انتشار لزَّن...
 ث قبل الفعل.مستت يعود إىل )ظاهر( االسم املؤنَّ 

من جمموع  % 10.04مرّة، بنسبة  22تكّرر هذا اخلطأ حبوايل  عدم التطابق يف التعريف والتنكري: .ب
 األخطاء النحويّة، وله صور منها ما يلي: 

 4ّررت أخطاؤها : تكاخلطأ يف عدم التطابق بني الصفة وموصوفها يف التعريف والتنكري -1-ب
طاء النحويّة، تكّررت أخطاء عدم التطابق يف التعريف مرّتني ويف من جمموع األخ % 1.83مرّات، بنسبة

( يف رميكالتنكري مرّتني كذلك، وميّثل لعدم التطابق يف التعريف مبا جاء يف تعبري الدارس )أسعل هللا  
، حيث أخطأ الدارس يف عدم التطابق بني لفظ اجلاللة ولفظ كرمي يف التعريف. يقال مثل 162خانة

، حيث جاء لفظ )غالية( نكرة 180يل( يف خانة غالّيةالدارس )فال أنسى نصيحتك  ذلك يف تعبري
وموصوفها معرفة. وأّما عدم التطابق يف التنكري؛ فيمّثل له مبجيء كلمة )منافق( يف تعبري الدارس )...مثل 

ا ( معرفًة وموصوفهمنافقوهو يقصد )مثل هذا الصديق صديق  372( يف خانةاملنافقهد صديق صديق 
ة معرّفة ...( صفمشهور)صديق( نكرة. وميّثل له كذلك مبجيء كلمة )مشهور( يف )عيد األضحى عيد 

 .405وموصوفها )عيد( نكرة يف خانة

من  %5.50مرّة، بنسبة  12، تكّرر اخلطأ يف عدم التطابق بني املوصوف وصفته يف التعريف -2-ب
يف عبارة الدارس )ال  26لمة )العصر( يف خانةجمموع األخطاء النحويّة، ومن أمثلته ما يلي: جميء ك

احلاضر( نكرًة وصفُتها معرفة. ويقال مثل ذلك يف عبارة الدارس يف هذه عصر خيفى على أحد يف 
، حيث أخطأ الدارس يف عدم التطابق بني 375و 264، 258، 179، 153، 141اخلالات: 

اته الّتالية: )...يف أبل التعريف يف تعبري املوصوف وصفته يف التعريف؛ إذ نّكر املوصوف وعّرف الصفة 
معلم  اإلسالمّية، ايشريعة الناريّة، ... درجةالتاسع، ...يف  صفاألول،  ...من سبب احلاضر، و  عصر
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املخلص( وهو يقصد: ...يف العصر احلاضر، والسبب األول، ...من الصف التاسع،  صديقالعزيز، ...
 سالمّية، ...معّلمي العزيز، ...الصديق املخلص(. ...الدرّاجة الناريّة، ...الشريعة اإل

تكّررت أخطاء  ،اخلطأ يف عدم التطابق بني املعطوف واملعطوف عليه يف التعريف والتنكري -3-ب
من جمموع األخطاء النحويّة، ومن أمثلتها جميء لفظ )رجل(  % 1.37مرّات بنسبة  3التنكري حبوايل 
ّن (، حيث يالحظ أامرأة والرجل)... الزَّن يكون...بني جنسني يف عبارة الدارس  140معرفة يف خانة

لفظ )رجل( املعطوَف مل يطابق لفظ )امرأة( املعطوَف عليه يف التنكري، ويقال مثل ذلك فيما جاء يف 
، حيث جاء لفظ )عافّية( احملّلى أبل معطوفا على لفظ خال  من أل التعريف. 433، 159هذه اخلالات:

بني املعطوف واملعطوف عليه يف التعريف؛ فيمّثل له مبا جاء يف تعبري الدارس  وأّما عدم التطابق
، وهو يقصد فيه: )فالكهرابء تنري الطريق والبيوت 21...( يف خانةوإدارة)...فالكهرابء تنا الطريق والبيوت 

يف  ا...(، حيث أخطأ بعطف لفظ )إدارة( على لفظ )الطريق( وهو معرفة دون أن يطابق بينهمإدارةو 
 التعريف.

 4.56مرّات، بنسبة  10تكّرر هذا اخلطأ حبوايل  عدم التطابق يف العدد )اإلفراد، التثنية واجلمع(: .ج
 تقريبا من جمموع األخطاء النحويّة، ومن أنواعها ما يلي: %

اء يف تعبري الدارس ميّثل له مبا ج اخلطأ يف عدم التطابق بني الفعل والضمري قبله يف اإلفراد، -1-ج
، حيث أخطأ الدارس بعدم التطابق بني الفعل املضارع والضمري 350حيبون( يف خانة هو)...إال مبا 

قبله؛ إذ جاء الضمري مفردا والفعل بعده مسند إىل ضمري مجع عائد إىل ضمري مفرد قبله. وعلى عكس 
مجعا ، حيث جاء الضمري 341...( يف خانةيلعبذلك يالحظ خطأ الدارس يف تعبريه )...بعضهم 

والفعل بعده مسند إىل ضمري مفرد عائد إىل ذلك الضمري الذي قبله. ويقال مثل ذلك فيما جاء يف 
 .347و 343تعبريه يف هاتني اخلانتني 

تعبري الدارس  ، ميّثل له مبا جاء يفاخلطأ يف عدم التطابق بني الفعل واالسم قبله يف اجلمع -2-ج
، حيث أفرد لفظ )يتوقف( الفعل إبسناده إىل 113انةضد...( يف خ يتوقف)...جلميع مسلمون أن 

، حيث أخطأ الدارس بعدم 381ضمري مفرد عائد إىل )مسلمون( وهو مجع. ومن أمثلته ما جاء يف خانة
التطابق بني الفعل )يسلم( املسند إىل ضمري مفرد واالسم الذي قبله يف اجلمع. ويقال مثل ذلك فيما 

 .434و 388جاء يف خانيت
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ء يف تعبري الدارس ، ميّثل مبا جاطأ يف عدم التطابق بني املعطوف واملعطوف عليه يف اجلمعاخل -3-ج
، حيث أخطأ بعدم التطابق بني االمسني يف العدد، أبن جاء أول االمسني 22( يف خانةإدارة)...والبيوت و 

 مجعا واآلخر مفردا.

مرّة، بنسبة  44خطاؤها حبوايل كتعريف املضاف وتنكري املضاف إليه، تكّررت أأخطاء اإلضافة:  -2
 تقريبا من جمموع األخطاء النحويّة، ومنها ما يلي: % 20.09

 % 15.52مرّة، بنسبة  34، تكّرر حبوايل تعريف املضاف أبُ التعريفاإلضافة باخلطأ يف  -2-1
، حيث أخطأ الدارس يف إضافة كلمة 2من جمموع األخطاء النحويّة، ومن أمثلته ما جاء يف خانة

األجوبة( إىل كلمة )اإلنشاء( وهي حماّلة أبل التعريف، وبذلك يكون قد مجع يف الكلمة الواحدة )
تعريفني؛ تعريف ابأللف والالم وتعريف ابإلضافة. ويقال مثل ذلك فيما جاء يف كّل من اخلالات 

.... حيث مجع الدارس 262، 257، 252، 199، 193، 136، 38، 36، 34، 17، 9، 6الّتالية:
  التعريف أبل واإلضافة.بني

من جمموع  % 3.65مرّات، ب بنسبة  8، تكّرر حبوال تنكري املضاف إليهاإلضافة باخلطأ يف  -2-2
... حيث أخطأ الدارس يف اإلضافة إىل 110، 18، 7األخطاء النحويّة، ومن أمثلته ما جاء يف خانة

 لك فيما جاء يف بقّية اخلالات.هذه الكلمات: تعّلم، حياة، مسلمون... وهي نكرة. ويقال مثل ذ

، حيث مل ينجح الدارس يف 246، ميّثل له مبا جاء يف خانةاخلطأ يف اإلضافة إىل ايء املتكّلم -2-3
 إضافة كلمة )دراسة( إىل ايء املتكّلم.

، حيث أخطأ الدارس يف تعبريه 277، ميّثل له مبا يف خانةاخلطأ يف اإلضافة إىل االسم الظاهر -2-4
الكائنات( أي: املاء ضروري حلياة مجيع الكائنات، فأضاف كلمة )حياة( إىل  جلميعضرور حلياة )املاء 

 لفظ )مجيع( بزايدة الم امللكّية يف أّوله.

من جمموع األخطاء  % 17.80مرّة، بنسبة  39تكّررت أخطاؤه حوايل  أخطاء تركيب اجلملة: -3
 النحويّة، ومنها ما يلي:

تقريبا من جمموع األخطاء  %5.47مرّة، بنسبة  12، تكّررت ربيّةاخلطأ يف تركيب مجل خ -3-1
، حيث أراد أن يرّكب مجلة يعرّب فيها عن عاقبة 71النحويّة، ومن أمثلته ما جاء يف تعبري الدارس يف خانة

 .لينا ابب األمراضأّن الزَّن فتح ع: أي ،انتشار الزَّن يف اجملتمع بقوله: )...ولكن هذا الزَّن فتح املريض(
، حيث أراد الدارس أن يعرّب عن رأيه عن أسباب انتشار الزَّن يف اجملتمع فعرّب 141ومنها ما جاء يف خانة
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 368بقوله: )...ألا أنظر إليه فيه سبب...(، أي: أرى أّن لذلك أسبااب. ومنها ما عرّب به الدارس يف خانة
حيث أراد أن يعرّب عن جدوى ، 100بقوله: )يفسد إمسي(، أي: يشّوه مسعيت. ومنها خطؤه يف خانة

(، أي: أن َّنأن يفعل الز إقامة الشرع جبلد الزاين؛ إذ بذلك ال جيرؤ أحد أن يزين بقوله: )...ال يستطع 
 يزين.

تقريبا من جمموع األخطاء النحويّة،  %0.45، مرّة واحدة، بنسبة اخلطأ يف تركيب مجل إنشائّية -3-2
 نفعل إنشاء، أراد أن يرّكب مجلة يف النهي بقوله: )...ال 105يف خانة مثاله ما جاء يف تعبري الدراس

 الزَّن(، أي: ال نفعل انتشار الزَّن، عادال بذلك عن تركيب اجلملة من صيغة الفعل )نشر(.

تقريبا من جمموع األخطاء النحويّة،  %0.45مرّة واحدة، بنسبة  اخلطأ يف تركيب مجلة التشبيه، -3-3
، حيث أراد الدارس أن يصّور مدى حّبه ألستاذه بتشبيه ذلك حبّب أبيه، 172ميّثل له مبا جاء يف خانة

ولكنه مل يوّفق يف ذلك؛ إذ مجع بني كاف التشبيه ولفظ )مثل( بدال من )ما( للحصول على أداة تشبيه 
 مناسبة مثل )كما(. 

خطاء النحويّة، تقريبا من جمموع األ %0.45مرّة واحدة، بنسبة  اخلطأ يف تركيب مجلة النداء، -3-4
، حيث نودي لفظ )املعلِّم( االسم احمللَّى أبل التعريف الواقع صفة للفظ 173مثاله  ما جاء يف خانة

 .(1))أّي(، واملفتض أن أييت مصحواًب ابهلاء الزائدة املفتوحة بفتحة طويلة بني ايء النداء وصفتها

تقريبا من جمموع  %0.91ّراتن، بنسبة ، ماخلطأ يف تركيب اجلملة املعطوفة على مجلة منفّية -3-5
، حيث أخطأ الدارس يف تركيب مجلة منفّية معطوفة على 47األخطاء النحويّة، مثاله ما جاء يف خانة

أخرى منفّية بعدم تكرار أداة النفي معها يف تعبريه )...ال تنبت نبااتت... وتثمر األشجار وتعيش 
 مع كّل فعل.احليوالات(، والصواب أن يكّرر أداة النفي 

تقريبا من جمموع  %4.10مرّات،  9 اخلطأ يف تركيب اجلملة حبذف حرف اجلّر وجمروره، -3-6
، يف تعبري الدارس 15األخطاء النحويّة، ميّثل حلذف حرف وجمروره الذي تكّرر مرّة واحدة مبا جاء يف خانة

نصر مشارك يف التقّدم دون أن التقدم...(، حيث أراد أن يبنّي أّن الكهرابء ع ... ...)...الكهرابء
يستخدم ما يثبت ذلك حبذف حرف اجلّر وجمروره لتعدية هذا املعىن، أي: الكهرابء من وسائل التقّدم. 

يف تعبري  64من أمثلته ما جاء يف خانة %3.19مرّات، بنسبة  7وأّما حذف حرف اجلّر الذي تكّرر 
 مجلة للصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم رسولنا...(، حيث يريد أن يرّكب...الدارس )...وصالة

                                                 
 .269، ص3، جرشح ابن عقيل عىل أ لفية ابن ماكل( ابن عقيل  1)
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يف تعبري الدارس  146من دون ذكر حرف )على( الرابط بني عنصري اجلملة. ومنها ما جاء يف خانة
وسائل...(، حيث يريد أن يثبت أّن الكهرابء جزء من كّل، ولكّنه أخطأ يف  ...)...الكهرابء... وهو

لعنصر الدال على هذه اجلزئّية.  ويقال مثل فيما جاء يف ذلك؛ إذ رّكب مجلته من دون حرف )من( ا
 أهل اجلنة( وغريها من أمثلة حذف حرف اجلّر. ...يف تعبري الدارس )...أن تكون 259خانة

تقريبا من جمموع  %1.36مرّات، بنسبة  3، تكّرر اخلطأ يف تركيب اجلملة حبذف ايء املتكّلم -3-7
أو أيب(،  أوميف تعبري الدارس )...أحبك كاحىب  159اء يف خانةاألخطاء النحويّة، ومن أمثلته ما ج

أي: كحّب ألمي...، فيه أراد الدارس أن يرّكب مجلة يبنّي فيها مدى حبه ملعّلمه بتشبيه ذلك احلّب حبّب 
 165أمه، وكان عليه أن يضمر عن نفسه يف إضافة لفظ األم إىل نفسه بياء املتكّلم. وهكذا يف خانة

لدارس يف تعبريه )يعملن(؛ إذ أراد أن يرّكب مجلة ليبنّي أّن أستاذه كان يعّلمه بتوجيه الفعل حيث أخطأ ا
 )عّلم( إىل نفسه، وكان ينبغي أن يضمر عن نفسه بياء املتكّلم فيقول: يعّلمن، ولكّنه مل ينجح يف ذلك.

تقريبا من  %1.82 مرّات، بنسبة 4، تكّرر اخلطأ يف الربط بني أجزاء اجلملة هباء الضمري -3-8
، حيث أسقط الدارس هاء الضمري العائدة يف  191جمموع األخطاء النحويّة، ميثَّل له مبا حدث يف خانة

كلمة )وحده( إىل لفظ اجلاللة يف مجلة املستثىن يف تعبريه )...إال هللا وحد(. ويقال مثل ذلك فيما جاء 
 يف تعبري الدارس )...ورمحة هللا وبركة(. 88يف خانة

تقريبا من  %0.45تكّرر مرّة واحدة، بنسبة  اخلطأ يف تركيب اجلملة بسوء توزيع عناصرها، -3-9
، حيث أخطأ الدارس يف توزيع حرف املعىن يف 401جمموع األخطاء النحويّة، مثاله ما جاء يف خانة

ة من دقتعبريه )...ومن صداقة له إجابيات...(، أي: وللصداقة إجيابيات؛ إذ أراد أن يذكر ما للص
إجيابيات، ولكّنه فّصل الم امللكّية عن بداية لفظ )الصدقة( أبن غرّي توزيعها من الصدارة إىل موضع 
آخر. وقد يكون قد أراد الدارس عبارة أخرى، على سبيل املثال: "ومن الصدقات ما هلا إجيابيات"، فإن  

ني لفظ ا يف عدم التطابق بكان ذلك كذلك؛ فقد يكون قد أصاب يف توزيع الالم ولكّنه يكون خمطئ
 )الصدقات( والضمري العائد إليه يف اجلنس، إذ أتى ابلضمري العائد إىل اللفظ املؤنَّث مذكَّرًا.

تقريبا من جمموع  %0.91تكّرر مرّتني، بنسبة  اخلطأ يف تركيب اجلملة بزايدة حرف اجلّر، -3-10
اد الدارس حرف جّر بني لفظ )حياة( ، حيث ز 279األخطاء النحويّة، من أمثلته ما جاء يف خانة

وكان ينبغي  مجيع خملوقات...(، يفاملضاف ولفظ )مجيع( املضاف إليه يف عبارته )املاء هو أساس حياة 
 أن يضيف اللفظ األول إىل الثاين من دون حرف.
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تقريبا من  %0.45تكّرر مرّة واحدة، بنسبة  اخلطأ يف تركيب اجلملة بتعريف اخلرب أبُ، -3-11
، حيث أخطأ الدارس يف تركيب مجلته بتعريف اخلرب 275موع األخطاء النحويّة، مثاله ما جاء يف خانةجم

 (، والصحيح )غري مقبولة( إبزالة أل التعريف منه.املقبوليف عبارته )العبادة بدون الطهارة غري 

تقريبا من  %1.36مرّات، بنسبة  3تكّرر  اخلطأ يف تركيب اجلملة بتنكري املبتدأ املؤّخر، -3-12
 (.وفيقتحيث نّكر املبتدأ املؤّخر يف تعبريه )وابهلل  58جمموع األخطاء النحويّة، من أمثلته ما جاء يف خانة

من جمموع األخطاء النحويّة،  % 11.87مرّة، بنسبة  26تكّررت أخطاؤها حبوايل  أخطاء اإلعراب: -4
 :منها ما يلي

...( اهرطمثاله ما جاء يف عبارة الدارس )...وال يقبل إاّل  اخلطأ يف إعراب االستثناء املفرّغ، -4-1
، حيث وقعت كلمة )طاهر( مستثىن ابستثناء مفرّغ بعد فعل يطلب مفعوال به ومل تنصب 282يف خانة

 على املفعولّية.

...( ملسلمنيامن أمثلته ما جاء يف عبارة الدارس )...جلميع  اخلطأ يف إعراب األمساء اخلمسة:  -4-2
، حيث أخطأ يف إعراب امسني من مجع املذكر 430...( يف خانةالضاربون، و)...لينظروا 110انةيف خ

السامل، مها )املسلمون، الضاربون(؛ إذ وقع أّوهلما مضافا إليه ومل جيّر ابإلضافة ابلياء بدال من الواو 
 المة على نصبه.الواو ع عالمة على جرّه، ووقع اآلخر مفعوال به، ومل ينصب ابملفعولّية ابلياء بدال من

...( ّولأمن أمثلته ما جاء يف عبارة الدارس )...نتبادل الزايرات... اخلطأ يف إعراب احلاُ: -4-3
 ، حيث مل يؤَت بعالمة نصب يف الكلمة.420يف خانة

من أمثلته ما أتى يف عبارة الدارس )... حيرم يف كّل  اخلطأ يف إعراب اجملرور حبرف جّر: -4-4
، حيث 239.( يف خانةالطالاب، ويف عبارته )...لتوصيل املقّررات إىل 82( يف خانةماءاً..و يف مكان...أ

 مجع يف كلميت )املاء والطالب( بني اجلّر ابحلرف واأللف عالمة النصب.

س من أمثلته ما جاء يف تعبري الدار  اخلطأ يف إعراب خرب )كان( ونعته واملعطوف عليه: -4-5
، ويف 409...( يف خانةخروف، ويف تعبريه )...سواء كان 125.( يف خانةاضعمتو )...تكون حياتنا 

، حيث مل توضع يف هذه األلفاظ )متواضع، خروف وأستاذ( 142...علينا( يف خانةأستاذتعبريه )كنتم 
عالمة تدّل على خربيّتها لـ)كان(. ويقال مثل ذلك يف خطئه يف إعراب لفظ )جمتهد( الذي أتى خربا 

. ومن أمثلة اخلطأ يف إعراب خرب كان ونعته واملعطوف 216( يف خانةجمتهدبريه )...كْن لكان يف تع
، حيث وقع لفظ 143علينا( يف خانة جديدعليه خطؤه يف إعراب لفظ )جديد( يف تعبريه )كنتم أستاذ 
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ألمثلة ا نعًتا للفظ )أستاذ( خرب )كان( املنصوب ومل توضع له عالمة تدّل على أنّه نعت خلرب )كان(. ومن
و أأيضا خطأ الدارس يف إعراب الكلمات املعطوفة على خرب )كان( يف تعبريه )...سواء كان خروفا 

، حيث وقعت هذه الكلمات )معز، بقر، إبل( 412و 411و 410...( يف خالاتمعزا، وبقرا أو إبال
نصبها ابلعطف  ىمعطوفة على خرب كان )خروف( املنصوب على اخلربيّة لكان وليس فيها عالمة تدّل عل

 على املنصوب.

مثاله خطأ الدارس يف إعراب لفظ )اختصار( الذي جاء يف  اخلطأ يف إعراب املفعُو املطلق: -4-6
، مفعوال مطلًقا من دون عالمة 120.( يف خانةاختصارتعبري الدارس )... ومن وسائل التقدم والتطور...

 تدّل على ذلك.

)مل جند  ومن أمثلته ما جاء يف عبارة الدارس فعُو به الثاين:اخلطأ يف إعراب املفعُو به وامل -4-7
، حيث أخطأ الدارس يف إعراب لفظ )شيء( الذي جاء مفعوال به من غري عالمة 312( يف خانةشيء

تدّل على نصبه ابملفعولّية، ويقال الشيء نفسه يف هذه األلفاظ )بقاء، شيء، خري، بعض، شاي، 
مفعوال هبا من دون عالمة  400، 373، 366، 314، 187خلالات: الضاربون( اليت أتت يف هذه ا

تدّل على أَّّنا منصوبة كما يتطّلب ذلك حمّلها اإلعرايب يف اجلمل اليت وقعت فيها. ومنها خطأ الدارس 
...(، حيث وقع لفظ )انتشار( انتشاريف تعبريه )...مل يزده  306يف إعراب املفعول به الثاين يف خانة

نيا بعد هاء الضمري املفعول به األّول، ولكّنه ُكتب من دون عالمة إعرابّية تدّل على أنّه مفعوال به اث
 منصوب ابملفعولّية.

مثاله خطأ الدارس يف إعراب لفظ )ابكر( يف تعبريه  اخلطأ يف إعراب نعت ظرف الزمان: -4-8
واب ة دالّة على كونه منص؛ إذ وقع اللفظ نعتا لظرف الزمان وليس فيه عالم418( خانةابكر)...صباحا 

 ابلتبعّية للظرف.

يقصد ابإلحالة اإلشارة إىل شيء معهود بواسطة أل العهديّة )أل التعريف(،  أخطاء اإلحالة: -5
تقريبا من جمموع األخطاء النحويّة، منها ما يلي:  % 8.67مرّة، أي بنسبة  19تكّررت أخطاؤها حبوايل 

، ويف كلمة 108، ويف كلمة )يف اجملتمع( يف خانة118و 57اخلطأ يف تنكري كلمة )التوفيق( يف خانيت
 ...133، ويف كلمة )التفريق( يف خانة132، ويف كلمة )املساواة( يف خانة131)االعتناء( يف خانة

تقريبا من جمموع األخطاء النحويّة،  %6.84مرّة، بنسبة  15تكّررت أخطاؤها  أخطاء االختيار: -6
 ومن أنواعها ما يلي:
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من جمموع األخطاء  % 1.82مرّات، بنسبة  4تكّرر  أ ابختيار حرف جّر غري مناسب،اخلط -6-1
، حيث 55...( يف خانةمن أعمالناالنحويّة، من أمثلته ما جاء يف تعبري الدارس )...ونسعملة كثرية 

، 152أخطأ يف اختيار حرف جّر )من( بدال من حرف )يف( املناسب. ومنها خطأ الدارس يف خانة
 ...(، أي: يذهب إىل منزلمنكمار حرف )إىل( بدال من )من( يف تعبريه )أريد أن أذهب حيث اختي

أستاذه. ومن أمثلته خطأ الدارس يف اختيار )يف( بدال من )على( يف تعبريه عن ركوبه على درّاجة أستاذه 
حرف ، حيث اختار الدارس حرف )إىل( بدال من 183. وميّثل له أيضا مبا حدث يف خانة178يف خانة

، حني أراد أن يعرّب عن كون 222الالم الدالة على امللكّية. ومنها اختياره ابء اجلّر مكان )من( يف خانة
 حّب أستاذه أمثن عنده من النجاح.

، حيث أخطأ الدارس 311ميّثل له مبا جاء يف خانة اخلطأ ابختيار حرف نفي غري مناسب، -6-2
 دة عنه اختار )مل( أداة النفي اخلا  للماضي.حني أراد أن يعّلل رفضه للزَّن بنفي الفائ

من جمموع األخطاء النحويّة،  % 2.28مرّات، بنسبة  5تكّرر  اخلطأ ابختيار كلمة غري مناسبة، -6-3
، حيث اختار الدارس لفظ )التفيع( بدال من استخدام كلمة )جناح(، 229ومن أمثلته ما جاء يف خانة

، حيث نقل الدارس 307 آخر. ومنها كذلك ما جاء يف خانةحني أراد أن خيرب بنجاحه من صف إىل
ف ما هو اهلاتف...(، أي: يدخلون يف اهلاتبطن من لغته األم لفظ )بطن( يف تعبريه )...يدخلون يف 

يف تعبري الدارس، حيث قال: )نفعل شاي(، أي: نطبخ  424حمّرم شرعا. ومنها أيضا ما جاء يف خانة
 الشاي أو جنّهزه.

، حيث عرّب بقوله: )...كلها 84ميّثل له مبا جاء يف خانة أ ابختيار عبارة غري مناسبة،اخلط -6-4
 ...(، أي: يف هذا العصر/الزمان.وقت اإلنسان مكان الزَّن يف

من جمموع األخطاء  % 3.65مرّات، بنسبة  8تكّررت أخطاؤها حوايل  أخطاء تعدية الفعل: -7
 النحويّة، من أنواعها ما يلي:

من  %1.36مرّات، بنسبة  3تكّرر هذا اخلطأ  يف تعدية الفعل املتعّدي حبرف جّر،اخلطأ  -7-1
جمموع األخطاء النحويّة. ومن أمثلته ما يلي: خطأ الدارس يف تعدية الفعل )أييت( املتعّدي بنفسه يف 

كذا وه (؛ إذ عّدى هذا الفعل املتعّدي بالم اجلّر.لنا، وهو يقصد )أييت 90( يف خانةلناتعبريه )يعَّت 
 379أخطأ الدارس يف تعدية الفعل )يشتون( املتعدِّي بنفسه إىل معموله حبرف اجلر )إىل(، وذلك يف خانة
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ل ما يردن(، والصحيح أن يقول: )يشتون هلم ما يردن( بتوجيه الفع إىليف تعبريه )...ويشتون هلن 
 )يشتي( إىل معموله )ما يردن( مباشرة.

من جمموع  % 2.28مرّات، بنسبة  5تكّرر  الالزم من دون حرف جّر، اخلطأ يف تعدية الفعل -7-2
، حيث أخطأ 138...( يف خانةنظرلا الزَّناألخطاء النحويّة، ومن أمثلته ما جاء يف تعبري الدارس )فإذا 

حبذف حرف اجلّر العامل يف تعدية الفعل )نظر( للداللة على الرؤيّة البصريّة. ومنها ما جاء يف تعبريه )ال 
، حيث أخطأ حبذف حرف الباء يف تعدية الفعل )يصّح(. وهكذا 270( يف خانةاملاءيصح العبادة إال 

الذي يقصد فيه )جنتمع  336لادلا...( يف خانة جنمعأخطأ يف تعدية الفعل )جنتمع( يف تعبريه )...
، 435و 382لادينا( حبذف حرف )يف( الذي يتعّدى به الفعل. ويقال مثل ذلك فيما جاء يف خانة

حيث أخطأ الدارس يف تعدية كلّ  من الفعل )يسلم ويغفر( أبن عّدى كاّل منهما إىل معموله من دون 
 حرف جّر.

   %31.19ومن حيث التكرار، يالحظ أّن أكثر األخطاء النحويّة تكرارا هي أخطاء التطابق، بنسبة 
موع األخطاء النحويّة، مث من جم % 20.18من جمموع األخطاء النحويّة، مث أخطاء اإلضافة، بنسبة 

من جمموع األخطاء النحويّة، مث أخطاء اإلعراب، بنسبة  %15.13أخطاء تركيب اجلملة، بنسبة 
من جمموع األخطاء النحويّة،  %8.71من جمموع األخطاء النحويّة، مث أخطاء اإلحالة، بنسبة  11.92%

 3.66ة، فأخطاء تعدية الفعل، بنسبة من جمموع األخطاء النحويّ  % 6.88مث أخطاء االختيار، بنسبة 
 ( التاليان يوّضحان ذلك.5( والرسم البيايّن رقم )36دول رقم )اجلمن جمموع األخطاء النحويّة. و  %

 ( يوضح تكرار ونسبة أنواع األخطاء النحويّة:36دول رقم )اجل
 نسبته تكراره نوع اخلطأ النحوي ت
 % 31.05 68 أخطاء التطابق  .1
 %20.09 44 فةأخطاء اإلضا  .2

 %17.80 39 أخطاء تركيب اجلملة  .3
 %11.87 26 أخطاء اإلعراب  .4
 %8.67 19 أخطاء اإلحالة  .5
 %6.84 15 أخطاء االختيار  .6
 %3.65 8 أخطاء تعدية الفعل  .7
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 يّة:تها املئو ونسباألخطاء النحوية ( يوضح تكرار 5بياين رقم )الرسم ال

*** 

ة:ثال
 
ّثا:ّتفسريّاألخطاءّالنحوي

ومن حيث تفسري هذه األخطاء النحويّة، فإنّه مبالحظة أسباهبا ميكن لنا أن نصّنفها ضمن أخطاء 
؛ وذلك ألّن غالبيّتها لاجتة عن نقص خلفّية الدارس اللغويّة وكون Intralingualاللغة اهلدف اخلاصَّة 

ذلك أبمثلة أخطاء وقدرته احملدودة يف تطبيق قواعدها، ميّثل لمعرفته عن قواعد اللغة العربّية معرفة جزئّية 
، حيث 1التطابق، حيث يالحظ أّن الدارس جيهل قواعد التطابق بني الكلمات يف اجلنس، كما يف مثال

استخدم اسم اإلشارة مذّكرا واالسم بعده مؤّنث دون أن يطابق بينهما يف التأنيث، وهذا عكس ما فعل 
يالحظ جزئّية معرفة  8طابق بني اسم اإلشارة واالسم بعده يف التذكري، ويف مثال؛ إذ مل ي2يف مثال

 د واحلال أّن املسند إليه مذّكر.الدارس يف قواعد العربّية يف َتنيثه املسن
أجوبة اإلنشاء(  -)األجوبة اإلنشاء 1وميّثل كذلك لنقص خلفّية الدارس اللغويّة يف العربّية مبثال

-)مجيع مسلمون 2حيث مجع بني تعريفني تعريف أبل التعريف وابإلضافة. ومبثاليف أخطاء اإلضافة، 
مسلمني( يف أخطاء اإلعراب، حيث يظهر جهل الدارس جليًّا يف أّن األمساء اخلمسة تكون جمرورة 

جنتمع يف لادينا( يف أخطاء -)...جنتمع لادينا 2ابلياء إذا وقعت مضافا إليها بشروط معّينة. ومبثال
 ة؛ حيث عّدى الدارس لفظ )جنتمع( الفعل الالزم إىل لفظ )لادي( من دون حرف يتعّدى به.التعدي
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ق ب ا ط يوت ل ا ء  ا ط خ أ  ة ف ا ض اال  ء  ا ط خ أ  ب  ي رك ت ء  ا ط خ أ 

مجلةل ا

ب را ع اال  ء  ا ط خ أ  ةل ا ح اال  ء  ا ط خ أ  ر ا ي ت الاخ ء  ا ط خ أ  ة  ي د ع ت ء  ا ط خ أ 

ل ع ف ل ا
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ويستثىن من هذا التفسري األخطاء التّالية: بعض األخطاء اليت وقعت بنقل سلّب ُمْقِبل أو  
 غبتهإليكم(، حيث عرّب الدارس عن ر -)...أريد أن أذهب منكم 1، واليت منها ما جاء يف مثال(1)ُمْدِبر

 ߣߊ   ߒߓߋ  ) يف زايرة أستاذه بنقل سلّب من لغته األم اليت يعرّب فيها عن مثل )أذهب إليك ألزورك( بعبارة

(، ما ميكن ترمجتها بـ)سأذهب ألخرج منك(، فاستخدم لفظ )منكم( n'be nà wá bɔˊ i mà ߡߊ   ߌ ߓߏ   ߥߊ  
(، وكذلك يستثىن بعض أخطاء والذي من معانيه )خروج، طرح ِمنْ ( ˊbɔߓߏ  ) الذي استلهمه من لفظ

 يشّوه مسعيت(، حيث نقل من لغة األم بتمجة حرفّية.-)...يفسد امسي 1تركيب اجلملة، كما يف مثال
 91ويستثىن أيضا بعض أخطاء االختيار وبعض أخطاء التعدية كتعدية الفعل املتعّدي يف خانة

ل قولك: األم؛ إذ يعرّب فيها عن مثحيث استخدم الدارس رابطا لغواي لتعدية الفعل على غرار لغته 
(، ما يعن حرفّيا: يعطي املرض à be bàná diˊ an mà... ߡߊ   ߘߴߊ߲߬  ߓߊ ߣߊ   ߓߋ   ߊ  )... )...ُمْعد  لألمراض( بعبارة 

ا من األخطاء بني اللغويّة  لنا أو أييت ابملرض إلينا. وغريها من األخطاء اليت ميكن أن توصف أبَّنَّ
Interlingual (2) ّاألم. أسباهبا ترجع إىل لغة ؛ ألن 

ومن األخطاء النحويّة ما ميكن أن تصّنف ضمن األخطاء النفسّية؛ ألّن أسباهبا لاجتة عن عوامل 
 9كالتشّتت، عدم التنّبه والقلق... ومن تلك األخطاء ما جاء يف مثال، psychological factorsنفسّية 

لعائدة يف كلمة )وحده( إىل لفظ اجلاللة يف وحده(، حيث أسقطت هاء الضمري ا-)...إال هللا وحد
 ( التاليان يوّضحان ذلك.6( والرسم البيايّن رقم )37دول رقم )اجلو  مجلة املستثىن.

 ( يبني نسبة األخطاء اللغويّة حسب أسباهبا37دول رقم )اجل
 نسبتها تكرارها أسباب األخطاء الرقم

 %78.73 422 ()املعرفة اجلزئّية... Intralingualاللغة اهلدف 1
 %11.75 63 )التشتت، عدم االنتباه...( psychological factors عوامل نفسّية 3
 %9.51 51 )تدخل لغوي( Interlingualبني لغويّة  2

  536 جمموع األخطاء اللغويّة

                                                 
 .246ية يف صايحاش ية السفل راجع ذكل يف ( 1)

للمصطلح معان أ خرى، و يقصد هبا ال خطاء الناِتة من تأ ثري لغة ما يف لغة أ خرى؛ كيوتأ ثري لغة ال م يف اللغة الهدف. مثل تأ ثري لغة انكو يف عربيّة ادلارسني. ( 2)

 .254، صمعجم املصطلحاـ اللغويّةراجع ذكل يف  البعلبيك  
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 ( تكرار أسباب أخطاء الدارسني ونسبتها:6بياين رقم )الرسم ال

سم البياين أّن أكرب األخطاء نسبة هي أخطاء اللغة اهلدف يظهر لنا من خالل هذا اجلدول والر 
درة اليت تتعّلق إبستاتيجّية تدريس اللغة اهلدف )العربّية( لتكوين خلفّية لغويّة وق Intralingualاخلاّصة 

 تعب ىلمعرفّية عن اللغة العربّية. مّث تليها أخطاء العوامل النفسّية اليت تعود إّما إىل عدم االنتباه وإمَّا إ
الطالب وشعوره ابإلرهاق النفسّي أو البدين أثناء قيامه هبذه األعمال. مّث يلي ذلك يف النسبة املئويّة 

 ، اليت تعود إىل تدّخل لغوّي ابلنقل السلّب من قوانني لغة األم.Interlingualأخطاء تعزى إىل بني لغويّة 

ةّوقعّفيهاّالدارسونّمشكالترابعا:ّ
 
 :(1)حنوي

من جمموع املشكالت  % 40.85ملشكالت اليت وقعت فعال يف هذا املستوى حبوايل تقّدر ا
 اللغويّة اليت واجهها الدارسون، وُتثّلت يف الّتالية:

 من جمموع مشكالت النحويّة، وُتثّلت يف: % 31.05حبوايل  مشكالت التطابق .1

التطابق بني اسم اإلشارة : كعدم %16.21حبوايل  عدم التطابق يف اجلنس )املذّكر واملؤّنث( -1-1
واالسم املشار إليه؛ حيث استخدم الدارس اسم إشارة )هذا( الذي ُوضع لإلشارة إىل املذّكر مع 
)األشياء( مجع التكسري الذي ينبغي أن يؤنَّث، واستخدم كذلك اسم إشارة )هذه( املوضوع للمؤّنث 

طابق بني اسم املوصول واالسم الذي . وكعدم الت318وخانة 438مع االسم )طلب( املذّكر، انظر خانة
قبله أو الفعل بعده؛ كتأنيث الدارس اسم املوصول )الذي( املوضوع للمذّكر مع االسم املؤّنث الذي 
سبقه، وتذكريه معمول الفعل الضمري املستت الذي جاء صلة السم املوصول )اليت( املوضوع للمؤّنث، 

                                                 
لهيا يف لليوتحقّق من هذه ال خطاء يرىج مراجعة اخل( 1)  .246ص( يف 38دول ر م )اجلاانـ املشار ا 

4
2

2

6
3

5
17

8
.7

3

1
1

.7
5

9
.5

1

هدف ل ا ة  غ ل ل ا ء  ا خط ة  أ  ي زئ ج ة  رف ع م ة ي فس  ن ل  م وا ع ء  ا خط م   أ  د ع ت،  شت س

ه ّ نب يوت ل .ا .

ة وي غ ل ني  ب ء  ا خط ط  أ  ت يب،  سل ل  ق ل ن ّ ف

وي غ ل
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 لفظ وفها يف التذكري أو التأنيث؛ كقيام الدارس بتذكري. وعدم التطابق بني الصفة وموص387انظر خانة
، وقيام الدارس كذلك بتأنيث لفظي )طيب 23)كثري( الواقعة صفة للفظ )فائدة( املوصوف، انظر خانة

. وعدم التطابق 358وخانة 188وتربوي( ومها صفتني ملوصوفني مذّكرين مها )رزق وحفل(، انظر خانة
ائد بله؛ حيث قام الدارس بتأنيث الفعل )تسعد( ومعموله ضمري مستت عبني الفعل واالسم الذي أتى ق

، وبتذكري الفعل )ال يكون( ومعموله ضمري مستت 126إىل االسم )شعب الدولة( املذّكر، انظر خانة
. وعدم التطابق بني الفعل وفاعله؛ حيث قام الدارس 278يعود إىل االسم )احلياة( املؤّنث، انظر خانة

، وقيامه بتأنيث الفعل )يثمر( 376عل )تتميز( املسند إىل لفظ )تعيُّد( املذّكر، انظر خانةبتأنيث الف
، وتذكريه الفعل )تلقى( مع كون املسند إليه )طلب( مؤنّثا، 48املسند إىل لفظ )األشجار(، انظر خانة

ناسخ )كان( ال. وعدم التطابق بني النواسخ الفعلّية وأمسائها؛ كتذكري الدارس الفعل 331ينظر خانة
 .67إبسناده إىل ضمري مستت يعود إىل االسم )ظاهرة( املؤّنث، انظر خانة

من جمموع املشكالت النحويّة: كعدم  %10.04حبوايل  عدم التطابق يف التعريف والتنكري -1-2
التطابق بني الصفة وموصوفها؛ حيث استخدم الدارس لفظ )غالية( نكرة ولفظ )نصيحتك( موصوف 

، واستخدامه لفظ )مشهور( صفة معرّفة وموصوفها )عيد( نكرة، 180إلضافة، انظر خانةمعّرف اب
. وعدم التطابق 26، واستخدامه لفظ )عصر( نكرةً وصفُتها )احلاضر( معرفة، انظر خانة405انظر خانة

 بني املعطوف واملعطوف عليه؛ كاستخدام الدارس لفظ )الرجل( املعّرف أبل التعريف معطوفًا على لفظ
 .140)امرأة( املنّكر، انظر خانة

من جمموع املشكالت  %4.56حبوايل  عدم التطابق يف العدد )اإلفراد، التثنية واجلمع( -1-3
النحويّة: كعدم التطابق بني الفعل والضمري قبله؛ حيث استخدم الدارس الفعل املضارع )حيبون( املسند 

. وإفراده الفعل املضارع 350د قبله، انظر خانةإىل واو ضمري اجلمع العائد إىل )هو( الضمري املفر 
. وعدم التطابق 113)يتوقف( إبسناده إىل ضمري مستت يعود إىل )مسلمون( قبله وهو مجع، انظر خانة

بني املعطوف واملعطوف عليه؛ كإفراد الدارس االسم )إدارة( املفرد معطوفًا على )البيوت( اجلمع، انظر 
 ...23خانة

من جمموع املشكالت النحويّة، وُتثّلت يف املشكالت  % 20.09وايل حب مشكالت اإلضافة .2
الّتالية: مشكلة تعريف املضاف أبل التعريف، حيث واجه الدارس املشكلة يف إضافة كلمة )األجوبة( 
وهي حماّلة أبل التعريف إىل كلمة )اإلنشاء( من دون أن يزيل أل التعريف لتتعّرف الكلمة )األجوبة( 
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 أبل التعريف، ولكنه مجع بني التعريفني؛ تعريف ابأللف والالم وتعريف ابإلضافة، انظرابإلضافة ال 
 ...7. ومنها قيام الدارس بتنكري كلمة )تعّلم( وهي مضاف إليها، أنظر خانة2خانة

من جمموع املشكالت النحويّة، منها مشكلة تركيب  %17.80حبوايل  مشكالت تركيب اجلملة .3
نقل دارس مجال خربيّة غري متجانسة العناصر واملعىن واملفردات غري املناسبة، وابلمجلة خربيّة، كتكيب ال

، وهو يقصد: )...فتح 71من لغة األم... كقول الدارس يف )...ولكن هذا الزَّن فتح املريض( يف خانة
ب...( بعلينا ابب األمراض(. وقوله يف بيان أسباب انتشار الزَّن يف اجملتمع بـ)...ألا أنظر إليه فيه س

، أي )يفسد امسي(، 368، أي: أرى أّن لذلك أسبااب. وقوله: )يفسد إمسي( يف خانة141يف خانة
وهو يقصد: يشّوه مسعيت. ومشكلة تركيب مجلة إنشائّية يف النهي عن نشر الزَّن ابلعدل عن التكيب 

. ومنها مشكلة 106املناسب )ال ننشر الزَّن( إىل تركيب على غرار ما عهده يف لغته األم، انظر خانة
يت تركيب مجلة التشبيه يف تصوير حّبه ألستاذه حبّب أبيه فجاء بتكيب مل يوّفق يف أداة التشبيه ال

. ومشكلة تركيب مجلة النداء بتكيب مجلة وقع فيها لفظ )املعلِّم( مناًدى 172استخدمها، انظر خانة
ادى، انظر يّها( بني ايء النداء وصفتها املنبـ)اي( وهو احمللَّى أبل التعريف من دون أن يستخدم لفظ )أ

. ومشكلة تركيب مجلة معطوفة على أخرى منفّية من دون إعادة أداة النفي معها، انظر 173خانة
. ومشكلة يف تركيب مجلة تفيد التبعيض، حبيث يكون طرفها األّول جزًءا من الطرف اآلخر 47خانة

. ومشكلة تركيب مجلة 259التبعيض، انظر خانة بعدم استخدام حرف اجلّر )من( الذي من معانيه
، وحبذف هاء الضمري اليت 15متابط األطراف حبذف حرف اجلّر الذي يربط بني طرفيها، انظر خانة

. ومشكلة يف تركيب 191تربط بني طريف اجلملة لكوَّنا عائدة إىل أحد أطراف اجلملة، انظر خانة
. ومشكلة تركيب اجلملة بزايدة 400عىن، انظر خانةاجلملة وتوزيع عناصرها بتغيري موضع حرف امل

. ومشكلة تركيب اجلملة بتعريف خرب املبتدأ 279حرف اجلّر بني املضاف واملضاف إليه، انظر خانة
 ...57. ومشكلة تركيب اجلملة بتنكري املبتدأ املؤّخر فيها، انظر خانة278أبل، انظر خانة

ملشكالت النحويّة، منها مشكلة إعراب من جمموع ا %11.87حبوايل  مشكالت اإلعراب .4
االستثناء املفرّغ حيث رّكب الدارس مجلة فيها وقعت كلمة )طاهر( مستثىن ابستثناء مفرّغ بعد فعل 

. ومنها املشكلة يف إعراب مجع املذّكر 281يطلب مفعوال به ولكّنه مل ينصبها على املفعولّية، انظر خانة
تكيب مجلة جاء فيها امسان من مجع املذّكر السامل، مها )املسلمون، السامل، حيث قام الدارس االنكوّي ب

الضاربون(، فوقع أّوهلما مضافا إليه من دون أن يكون جمرورًا يف حالة اإلضافة ابلياء بدال من الواو 
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 عالمًة على جرّه، ووقع اآلخر مفعوال به، ومل يُنصب ابملفعولّية ابلياء بدال من الواو عالمة على نصبه،
. ومشكلة إعراب احلال؛ إذ رّكب الدارس مجلة وقع فيها لفظ )أّول( حاال من 430و 110انظر خانيت

ومنها املشكلة يف إعراب  .420دون أن يضع هلا عالمة تدّل على أَّّنا منصوبة على احلالّية، انظر خانة
( ويف آخره حبرف )يف اجملرور حبرف جّر؛ إذ واجه الدارس يف تركيب مجلة جاء فيها لفظ )ماء( اجملرور

. ومنها املشكلة اليت واجهها الدارس يف إعراب خرب )كان( ونعته 82عالمة النصب، انظر خانة
واملعطوف عليه؛ إذ رّكب مجال جاء فيها كّل من )متواضع وخروف وأستاذ وجديد ومعز...( خربا لكان 

لناسخ أو ى خربيّتها للفعل االفعل الناسخ أو نعتا خلربه من دون أن يضع هلا عالمة نصب تدّل عل
. ومنها املشكلة اليت واجهها 410، و143، و142، و409، و25عطفها على خربه، انظر خانة

الدارس يف إعراب املفعول املطلق أبن جاء لفظ )اختصار( يف تركيب الدارس مفعوال مطلًقا من دون 
ه راب املفعول به واملفعول ب. واملشكلة اليت حصلت للدارس يف إع120عالمة تدّل على نصبه، انظر

الثاين حني جاءت هذه األلفاظ )شيء، بقاء، خري، بعض، شاي، الضاربون وانتشار( مفعوال هبا يف 
تراكيب الدارسني من دون عالمة تدّل على أَّّنا منصوبة كما يتطّلب ذلك حمّلها اإلعرايب يف اجلمل اليت 

. ومنها املشكلة 306، 431، 425، 400، 314، 187، 312وردت فيها، انظر اخلالات التالية: 
يف إعراب نعت ظرف الزمان، حيث واجه الدارس صعوبة يف إعراب لفظ )ابكر( الذي وقع نعتا لظرف 

 ... 418الزمان وليس فيه عالمة دالّة على كونه منصواب ابلتبعّية للظرف، انظر

ت النحويّة، منها ما من جمموع املشكال %8.67حبوايل يف تركيب اجلمل (1)مشكالت اإلحالة .5
يلي: مشكلة اإلحالة إىل كّل من هذه الكلمات: )اجملتمع، االعتناء، املساواة، التفريق...( يف التاكيب 

الات التالية: انظر اخل، اليت كّوَّنا الدارس ابستخدام هذه الكلمات من دون أل العهديّة اليت حتيل إليها
107 ،130 ،131 ،132... 

من جمموع املشكالت النحويّة، ومن أنواعها  %6.84ّررت حبوايل تك مشكالت االختيار: .6
املشكالت اليت واجهها الدارس يف اختيار حرف جّر، كاختياره )من( بدال من )يف( املناسب لتكيبه، 

، واختياره )إىل( 151، واختياره )ِمن( بدال من )إىل( الذي يناسب تعبريه، انظر خانة55انظر خانة
                                                 

ري  اليت عيه العالقة بني عنرص لغوي وأ خر لغوي أ و خاريج؛ حبيث ييوتوقّ  تفسري العنرص ال ّول عىل الثاين. واال حاةل أ نواع، مهنا اال حاةل بأ ل اليوتاال حاةل ( 1)

ّماسشمل عىل أ ل املوصوةل وأ ل اجلنس ية وأ ل العهدية اليت تعنّي مرجعا  عىل  معهودا للميوتلكّم واخملاطب، وتيوتوقّ  قدرة اخملاطب عىل حتديد املرجع املقصود ا 

ّما عىل العهد اذلكري، ويقصد ابل خري املرجع املال عليه واذلي س بق ذكره، وهو أ نسب أ نواع أ ل اليوتعري  وس يةل سك النص؛ ل ّن ا حالهتا لامت العهد اذلهين وا 

-http://takhatub.blogspot.com/2009/06/blog ربط مجليوتني بعضهام ببعض.  ينرر  مدّونة ختاطب  داخلية، وهو ما جيعلها قادرة عىل
post_4712.html  3/4/2017، اترخي الاقتباس. 
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. ومنها اختياره ابء اجلّر مكان )من( حني أراد أن 182الة على امللكّية، انظر خانةبدال من الالم الد
. ومن مشكالت الدارس يف االختيار 223يعرّب عن كون حّب أستاذه أمثن عنده من النجاح، انظر خانة

 املناسب، املشكلة اليت واجهها يف اختيار حرف نفي مناسب حني أراد أن يعّلل رفضه للزَّن النتفاء
فائدته فاختار )مل( أداة النفي املخّصص للماضي بدال من )ال( املخّصص لنفي احلال واالستقبال، انظر 

. منها املشكلة اليت واجهها الدارس يف اختيار كلمة مناسبة، حني أراد أن خيرب بنجاحه من 311خانة
اسب السياق، ين صف إىل آخر فاختار للتعبري عن ذلك لفظ )التفيع( بدال من لفظ )جناح( الذي

، وهكذا استخدم لفظ )بطن( بدال من لفظ )داخل( للتعبري عن الدخول يف اهلاتف 230انظر خانة
. ومنها اختياره عبارة )يف وقت اإلنسان( غري املناسبة بدال من )يف هذا 307النّقال، انظر خانة

 ...84العصر/الزمان(، انظر خانة

من جمموع املشكالت النحويّة، منها املشكلة  %3.65تكّررت حبوايل  مشكالت تعدية الفعل: .7
ما إىل اليت واجهها الدارس يف تعدية الفعل املتعّدي، كتعديته للفعلني )أييت ويشتي( املتعّديني بنفسيه

. ومنها 379، 90املعمول، فاستخدم الم اجلّر لتعدية الفعل األّول و)إىل( لتعدية اآلخر، انظر خانيت
دارس يف تعدية الفعل الالزم، كتعديته لكّل من هذه األفعال )نظر، يصّح، املشكلة اليت واجهها ال

جنتمع، يسّلم ويغفر( إىل معموهلا من دون حرف جّر أو أي رابط آخر. فكان ينبغي أن يُعّدي الفعل 
ملكسورة، ا األّول الّدال على الرويّة البصريّة إبىل، والثاين ابلباء، والثالث بفي، والرابع بعلى، واألخري ابلالم

 .435، 382، 336، 270، 138انظر اخلالات التالية: 

؛ ألَّّنا لاجتة Intralingualوتعزى أغلب املشكالت النحويّة إىل الصعوابت اخلاّصة ابللغة اهلدف 
عن نقص خلفّية الدارس االنكوّي وضآلة معرفته اللغويّة عن القواعد العربّية وضعف قدرته املعرفّية يف 

؛ ألَّّنا Interlingualا، وتعزى بعض هذه املشكالت كذلك إىل الصعوابت بني لغويّة تطبيق قواعده
مسّببة من تدّخل لغوّي بلجوء الدارس إىل خلفّيته اللغويّة يف لغته األم عن طريق النقل السلّب منها.  

س بتشّتت ذهن الدار  psychologicalكما تعزى بعض هذه املشكالت النحويّة إىل صعوابت نفسّية 
 وشعوره ابلقلق وعدم تنّبهه أثناء إنتاجه اللغوّي...

وتصّنف هذه املشكالت النحويّة حسب درجة نسبتها املئويّة لتعيني أمّهها وأوالها ابالعتناء يف 
 التايل:( 7رقم )الرسم البياين 
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 :حسب درجة نسبتها املئويّة النحويّة تصنيف املشكالتح ( يوضّ 7)بياين رقم الرسم ال

ل هذا الرسم البياينّ يّتضح أّن أهّم ما يعاين منه الدارسون من املشكالت النحويّة وأوالها من خال
ابالعتناء يف املنهج التعليمّي هي مشكالت التطابق النحويّة يف اجلنس والتعريف والتنكري وخاّصة العدد 

 عراب...)اجلمع(، مّث مشكالت اإلضافة النحويّة، فمشكالت تركيب اجلمل، مّث مشكالت اإل
(، يالحظ أّن مشكالت التطابق %3.65و %31.05ومبالحظة هذه النسب املئويّة اليت تتاوح ما بني )

هي أكرب املشكالت النحويّة نسبًة؛ ألَّّنا تفوق ربع النسب املئويّة جملموع املشكالت النحويّة، ويف ذلك 
هما لنشر ة النظر يف كفاءهتما وصالحّيتإشارة إىل حاّجة املنهج التعليمّي ومنّفذيه إىل املراجعة وإعاد

ّاللغة العربّية يف قطاع التعليم العريّب اإلسالمّي يف مجهوريّة غينيا.
***ّ

ةلّحلولّومقرتحات:ّرابعاملبحثّال
 
ّ:نشرّالعربي

يت يرجع راسون يف العربّية والمبالحظة أسباب هذه األخطاء اللغويّة واملشكالت اليت واجهها الد
اء ومشكالت اللغة اهلدف اخلاّصة، أي أَّنّا مشكالت لاجتة عن املعرفة اجلزئّية لدى أغلبها إىل أخط

الدارسني عن اللغة العربّية وقدرهتم على تطبيق قواعدها وضعف مستواهم العلمي إضافة إىل عوامل 
 و.م اللغوي لدى الناطقني بلغة انكأخرى لغويّة وغري لغويّة ممّا أثّر سلبا يف خمرجات التعلي

ربّية كتب تعليمّية معّدة خاّصة للناطقني بغري الع  راجع إىل عدم وجود -كما يبدو يل- لك كّلهذ
ذي قدرة ص افتقار تعليم اللغة العربّية إىل معّلم متخصّ إىل يف غينيا عموما ومناطق قبائل انكو خاّصة، و 

األجنبّية من تطّورات،  م اللغات ما أحرزه حقل تعليونظرا إىليف تعليم اللغة العربّية بوصفها لغة أجنبّية 
فإّن وقوع األخطاء واملشكالت اللغويّة من طرف الدارسني الناطقني بلغة انكو ليس من األمر املفاجئ، 
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ح واملعلومة القادر على التعليم الصحيدرك حقيقة مهّمة وأمهّية معّلم اللغة املتخّصص وخاّصة عند من يُ 
 ّية.وطبيعة تعليم اللغات األجنبالصحيحة 

وفيما يلي عرض موجز عّما ميكن أن يساعد العاملني يف جمال نشر اللغة العربّية لدى الناطقني 
لك بلغة انكو ببيان طبيعة تعليم اللغات األجنبّية وأمهّية معّلم اللغة األجنبّية ونوع املاّدة التعليمّية، عّل ذ

كحلول   ة العربّيةيف تعّلم اللغدارسون يف عالج بعض هذه املشكالت والصعوابت اليت يواجهها ال ساعدي
 .ومقتحات

ال:ّحلو
 
ةلنّلأو

 
ّ:شرّالعربي

 ك و ن معّلمو العربّية للناطقني بلغة انكو تكويًنا خاّصا:ي  أن  -1
نصيب أكرب يف  ، ويقع على عاتقهم ومادة التعّلمإضافة إىل املتعلّ  يُعّد املعّلم أهّم عناصر التعّلم

،  وخاّصة إذا تعّلق األمر بتعليم العربّية خارج (1)ة العربّية بوصفها لغة أجنبّيةحتقيق أهداف تعليم اللغ
بيئتها يف دولة غينيا؛ حيث يالحظ احنصار اللغة العربّية تواصلّيا يف الفصول الدراسّية، بل يف حصص 

 مادة  اللغة العربّية خالل بضع ساعات دارسّية يف اليوم.

يم حجر الزاوية؛ إذ قد يكون اإلنسان عاملا ولكّنه ال يكون معّلًما ويعّد املعّلم يف عملّية التعل
بدرجة توازي ما لديه من علم؛ إذ نـَْقل العلم إىل املتعّلم حباجة إىل علم آخر بقدر ما حيتاج إىل مهارة. 

بعض لوالشّك أن املعّلم يتعّلم الكثري عن طريق اخلربة ولكّن ذلك ال يكون مفيدا مع اجلميع؛ فقد يكّرر ا
سلوكا خاطئا، أو يهمل مسائل مهّمة، ويعتمد األكثر طريقة احملاولة واخلطأ. وحيتّل إعداد املعّلم وتدريبه 
مكانة هاّمة وخاّصة، وال سيما معّلمي اللغة العربّية لغري الناطقني هبا؛ ألّن كثريا منهم غري متخّصصني 

 .(2)ّي، وغري مدرّبني يف هذا امليدانبعلم اللغة التطبيق

وَتيت مسألة إعداد املعّلم وتدريبه من أمهّية املعّلم نفسه ودوره يف العملّية التعليمّية؛ حيث تشري 
من التأثري يف تكوين الطالب، بينما  %60ميّثل  -بشكل عام-الدارسات التبويّة إىل أّن دور املعّلم

 .(1)من التأثري %40تشتك بقّية العناصر األخرى يف العملّية التبويّة بـ
وإّن إعداد معّلم اللغة البّد أن يكون معّدا لغواّي يف اللغة اهلدف اليت سيقوم بتعليمها، أبن ميتلك 

ا... الكفاية اللغويّة املناسبة يف املهارات املختلفة، إضافة إىل املعلومات املناسبة عن اللغة وثقافتها واترخيه
                                                 

 .190-188، ص صرق حلّهامشالكـ تعلمي العربية لغري الناطقني هبا وط( اخلويل  1)

-188، ص صمشالكـ تعلمي العربية لغري الناطقني هبا وطرق حلّهاوما بعدها. اخلويل   4،  صا ضاءاـ ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( الفوزان  2)

190. 
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دف؛ من حيث نظريّة والتطبيقّية العاّمة واخلاّصة ابللغة اهلليكون بذلك معّلما مدرَّاب ابملعارف الّلسانّية ال
أبنيتها النحويّة، الصرفّية والصوتّية وغريها من قضااي علوم الداللة والبالغة وحتليل اخلطاب ونظرايت 

 .(1)اكتساب اللغة األوىل والثانية واللِّسانّيات االجتماعّية
ا إعدادا تربوايًّ  تعليم  بتزويده مبعلومات تتعّلق بطرق -نظراي وتطبيقّيا- وأن يكون املعّلم لذلك مَعدًّ

اللغة بوصفها لغة أجنبّية، وأبساليب تقومي أداء الدارسني وحتليل أخطائهم وتصويبها، وتدريب املعّلم 
ة لفعلى إعداد املِعينات السمعّية والبصريّة املناسبة لتعليم اللغة اهلدف، واملواد التعليمّية وتدريباهتا املخت

 .(1)ام كّل ذلك بطريقة فاعلة ومبهارةوكيفية استخد

وأن يعّلم املعّلم كذلك بنظرايت أصول التبّية وأساليب إدارة الصف بتنظيم الدارسني والتأثري 
ع فيهم، وابألنشطة الصفّية املختلفة. وأن يدّرب املعّلم أيضا على أساليب التطوير الذايت بتعريفه ابملراج

 .(1)ءات الدوريّة اليت تعينه يف تنمّية خرباته ومعلوماته املهنّية...اللقاو ت والدورايّ 
وتعليم اللغة العربّية للناطقني بلغة انكو وغريها من اللغات األجنبّية حيتاج إىل معّلم متخّصص 

ال بعلم اللغة التطبيقّي وبتدريس العربّية للناطقني بوصفها لغة أجنبّية وأن يكون تدريبه مستمرا يف جم
عليم اللغات األجنبّية، وأن يكون معّلما يويل حتضري الدرس عناية خاّصة؛ ألّن ذلك يساعد على ت

اكتساب ثقة الدارسني واحتامهم له، ومينحه الثقة بنفسه، وحيميه من النسيان، وجيّنبه التكرار، وحيمله 
ا ذا شخصّية معّلم غالبعلى االرتباط ابملقّرر، وميّكنه من نقده ومعرفة ما فيه من عيوب، وأن يكون 

مرحة فكهة، تعلو وجهه ابتسامة مشرقة؛ ليدخل بذلك إىل قلوب الدارسني يف يسر، فيحبونه وحيتمونه، 
فيسهل عليه إدارة الصف، وكّل ذلك ممّا يضمن له حتقيق أفضل النتائج، وينبغي أن يكون املعّلم قدوة؛ 

ه وعلمه يكون نسخة منه، وحيتذي خطواته يف خلق إذ يرى الدارس يف معّلمه املثل األعلى، فيتمىّن أن
 وسكناته... هونبله وفضله ويف مجيع حركات

فعليه أن يكون صورة حّية تعكس حقيقة السلوك األمثل الذي ينادي به ويهيب ابلدارس على 
وواسع  ةضرورة التزامه بصفته خطَّ سري يف احلياة وشعار يرفعه يف سرّه وعالنيته. وأن يكون ذا ثقافة عامّ 

االّطالع، فال يكتفي مبادته العلمّية؛ إذ الثقافة العاّمة ضروريّة للمعّلم مهما كان ختّصصه؛ ألّن الدارسني 
يرون املعّلم دائما دائرة معارف كاملة، عنده يف كّل فن معرفة ولكّل سؤال جوااب يف أّي موضوع، فعليه 

                                                 
-188، ص صـ تعلمي العربية لغري الناطقني هبا وطرق حلّهامشالكوما بعدها. اخلويل   4،  صا ضاءاـ ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( الفوزان  1)
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ريه، وأن ع على كّل ما يستجّد يف جمال ختّصصه وغأن ينّمي ابستمرار مستواه العلمّي ابلقراءة واالّطال
 يتذّكر املعّلم دائما أن قدره بني الدارسني يساير مستواه العلمّي؛ فريتفع ابرتفاعه وينخفض ابخنفاضه،

 وقدراته ابلتمّكن من ماّدته...، وليتحّلى ابلثّقة بنفسه
ّية مبشاركة الدارسني يُدير األنشطة الصفويقوم بدور املوّجه وامليّسر للعملّية التعليمّية؛ فينبغي أن 

وال يقوم هبا بنفسه؛ ألّن األنشطة الصفّية يكون للدارسني فيها الدور األكرب، ويقوم املعّلم بتنبيههم 
ألخطائهم، ويشّجع الدارسني على تصحيح أخطائهم معتمدين يف ذلك على أنفسهم ما أمكن ذلك، 

ل منه وى من الدارسني خبلق روابط الصداقة بينه وبني األفضويقوم املعّلم كذلك مبساعدة ضعيف املست
يف املستوى وجمالسته، وابلواجبات املنزلّية، وإبعطائه مزيدا من االهتمام مع التوضيح له أن حياول اللحاق 

 أبقرانه.
وكّلما رأى املعّلم أنّه لن يستطيع إَّناء املقّرر، استعان على ذلك ببعض التدريبات خارج الصف،  

عض تدريبات الكتابة والقراءة اليت يطلب من الدارسني عملها يف املنزل مبساعدة إخواَّنم أو إبرشاد كب
معّلم املنزل، كما يطلب منهم حّل بعض االختبارات يف املنزل مُثَّ يقوم بتصحيحها معهم يف الصف، 

ّينة. وبذلك يدّرب دروس مع مع لفت أنظارهم يف كّل مّرة إىل ضرورة مراجعة ما مل يوّفقوا فيه ابلرجوع إىل
 .(1)الدارسني على االعتماد على النفس

 :تعليًما لغري أبنائها اللغة العربّية للناطقني بلغة انكو عل مت  أن  - 2
ا، خيلط الكثري إذا سئل عن الفرق بني تعليم اللغة ألبنائها وتعليمها لغري أبنائها؛ فشّتان ما بينهم

يقي. ختّصني يف اللغة العربّية ممّن ليس هلم اّطالع يف علم اللغة التطبذلك ما جيهله الكثري، حَّت امل
دريسه، وإلغفال ومدّرسه وطرق ت عليمني يف كّل من الكتاب التعليميّ ويتجّلى هذا االختالف بني التَّ 

هذه املشكالت اليت وقع فيها دارسو ُجّل ، وأعتقد أن (2)هذا االختالف أثره السلب يف تعليم العربّية
 العربّية من الناطقني بلغة انكو ليست سوى نتيجة من نتائج هذا اإلغفال.

                                                 
-188، ص صمشالكـ تعلمي العربية لغري الناطقني هبا وطرق حلّها. اخلويل  33-7، ص صا ضاءاـ ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( الفوزان  1)

190. 
 .158، صغاـ أ خرىمعايري تعلمي اللغة العربية للناطقني بل( ايحدييب وأ خرون  2)
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الذين لغتهم - األفراد بعة لتمكنياإلجراءات املتَّ  تلك أخرى ويقصد بتعليم العربّية للناطقني بلغات  
خالل ن لات اللغويّة التواصلّية والثقافّية وفهمها وختزينها ممن املكوّ  -األصلّية ليست اللغة العربّية
 .(1)مة سواء داخل البلدان العربّية أم خارجهاااللتحاق أبحد الربامج املقدَّ 

استجابة حلاجة السوق  انشئ تعليم لغويّ وميكن تصنيف تعليم العربّية للناطقني بلغات أخرى إىل 
ىل تقدمي دروس إ عالقة الدول العربّية ابلبالد األجنبّية الغربّية يف أغلبّيتها، واليت هتدف غالبا االيت تفرضه

ات العربّية وبعض أَّناط العربّية الفصحى، وخاّصة عربّية وسائل اإلعالم، فنشأت لغويّة يف العاّمي
كمصر   دان العربّية؛مريكّية يف بعض البلمؤّسسات تعليمّية ابلتنسيق مع بعض اجلامعات الربيطانّية واأل

 وتونس واألردن.
، ها ابعتبارها لغة اإلسالمتعليمعربّية للناطقني بغريها يف ويتمّثل الصنف اآلخر يف تعليم اللغة ال

 صنفيوجد هذا ال، و اال يبتغي وراء ذلك منفعة ماديّة، بل هو الذي يقدم املنح الدراسّية للراغبني فيهو 
 قنييف بعض الدول العربّية، وخاّصة اململكة العربّية السعوديّة اليت تبّنت معاهد لتعليم العربّية لغري الناط

ة، وجامعة ر كجامعة امللك سعود وجامعة أم القرى واجلامعة اإلسالمّية ابملدينة املنوّ   ؛هبا يف بعض جامعاهتا
نتمي األخري ي صنفاإلمام حممد بن سعود اإلسالمّية اليت أنشأت معاهد أخرى خارج الدولة. وإىل ال

ا لوظائف اجتماعّية واّتصالّية بّية، ال يتعّلموَّنتعليم اللغة العربّية للناطقني بلغة انكو يف غينيا؛ ألَّّنا لغة أجن
ل يف القرآن الكرمي املتمثّ  يف جمتمعاهتم، وإَّّنا يتعّلموَّنا ويعّلمون من أجل التواصل ابلتاث اإلسالميّ 

 .(2)والسنة النبويّة

 لناطقني بلغة انكو:خاّصة اب عربّية مواد تعليم دّ أن ت ع - 3
ات والتكيب ة تلك العناصر أو املكّولات اللغويّة اليت تتمّثل يف األصو أقصد مبواد تعليم اللغة العربيّ 

م مهارات  الدارس على تعلّ اليت تعنياملواد  أهمّ الصرف والنحو، وهي ، أي واجلمليّ  ه الكلميّ يبنوع
  .اللغة

 تعليم العربّية للناطقني بغريها:مواد  نهجيلي خطوط عريضة مل ام ويف

                                                 
 .29، صمعايري تعلمي اللغة العربية للناطقني بلغاـ أ خرى(ايحدييب وأ خرون  1)
 وما بعدها. 116، صعمل اللغة اليوتطبيقي وتعلمي العربية( الراحجي  2)
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 :(1)الوظيفّية لعربّيةتعليم أصوات ا نهجم -3-1
ابلطرق التقليديّة أبَّّنا جمّرد أشكال يدّرب على  (2)ّيةاد الناس على تعليم األصوات الوظيفلقد اعت

من االهتمام، ويعتمدون  ةنطقها نطقا صحيحا مبا فيه الكفايرمسها وكتابتها وُتييزها شكال دون أن يُولوا ل
، ويعاجلون (3)ات الصغرىنائيّ ُتّيز بني األصوات عن طريق الثُّ  تعليما خاليا من أهّم تدريبات األصوات اليت

الرمز حرفا ال صوات ابلتكيز على جانب الكتابة فقط، بتقدمي الصوت لاقصا، أي مفتقرا إىل تدريبات 
ُتييز الصوت اهلدف من الصوت البديل الذي عادة ما حيّله الدارس مكان الصوت اهلدف، كما الحظنا 

 ر.دال صوت بصوت آخذلك يف أخطاء إب
إتقاَّنا؛ املدخل السليم والطريق األمثل لتعّلم اللغة األجنبّية و  فتدريبات ُتييز الصوت اهلدف هي

إذ يف التعليم احلديث حيث تدّرس األصوات من خالل التدريبات الثنائّية والتسجيالت الصوتّية السليمة 
 تائج.إىل أفضل الن يؤّدييف خمتربات اللغة أو غري ذلك ممّا 

فإنّه على الرغم  ؛وإن كان يستبعد أن يويل املسؤولون عن التعليم كّل هذا التجهيز للتعليم العريبّ 
مؤونة  هيزات التبويّةأبقّل التج اإلسالميّ  يف التعليم العريبّ  أنّه ينبغي للمعّلمني أن أيخذوامن ذلك، أرى 
 .هتاعظم فائد مَ غْ رَ  وأوفرها جهدا 

لناطقني بلغة لدى اأو جّلها هذه املشكالت الصوتّية بعض ني أن يتفادوا عليه، فيمكن للمعّلم
؛ ألَّّنا تشّكل مظّنة يّةنكو االالعربّية و  انكو ابلتكيز على األصوات اليت ُتّثل جوانب اختالف بني اللغتني

 األصوات فة بنيصورة مكثّ ب صعوبة كبرية هلم، فيتطّلب كثريا من العنايّة والتدريب على التمييز السمعيّ 
العربّية وأصوات لغة انكو لكي يدرك الدارس هذه االختالفات الصوتّية اليت مل يكن يدركها من قبل، 

وات اليت بني تلك االختالفات. وذلك أبن يّتخذ املعّلم هذه األص وحَّّت يصبح مبقدوره التمييز السمعيّ 
ى، أي يف لدارس يف ثنائيات صغر ال وجود هلا يف لغة انكو هدفا مقابال للصوت الذي يعترب خربة ل

مصري، مبتدًئ : سار/صار، مسري/الّتاليةهدفا يف الثنائيات  -مثال-مفردات معينة، كاخّتاذ صوت الصاد 
كلمًة أّوال، مُثَّ زوًجا زوًجا، والطالب يرّددون ذلك بعد نطقه إاّيها مجاعة أّوال، مُثَّ يرّددون  بنطقها كلمة ً

  ذلك.أفراًدا، ويصّحح أخطاءهم يف
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فال يكتفي املعّلم يف تقومي لسان الدارس أن ينّبه إىل موضع اخلطأ أو ابالستماع إىل النطق 
ب، بل البّد من إصالح اخلطأ ابحملاكاة واستخدام جهازه النطقي. مُثَّ يستمر يوميًّا يف ذلك دون ئالصا

يكون هدفه  ها صلة. وأنتكثيف أو تركيز، وال جيمع يف تدريب واحد أكثر من مشكلة، ما مل يكن بين
يف تعليم األصوات أن جييد الدارس نطق األصوات العربّية بقدر اإلمكان، وأن ميّيز بينها وبني األصوات 

 البدائل عند مساعه ونطقه هلا، فال ينشغل املعّلم ابحلديث النظري عن األصوات.

 تدريبات تعليم الصوت العريّب:
 :(1)الّتالية التدريبات الصوتّية ويقتح للمعّلم يف تعليم الصوت العريب

: فيها يدّرب الدارس على إدراك الصوت اهلدف وُتييزه عند مساعه ف الصوتتدريبات تعرُّ  ) أ (
منفصال مُثَّ مّتصال يف جمموعة من كلمات يسمَّع الدارس إاّيها مرّة أو أكثر من املعّلم أو من جهاز 

، ؛ لئالَّ ينشغل ذهن الدارس ابلتفكري يف املعىنتسجيل، ويستحسن أن تكون هذه الكلمات أعالما
 ُتييز الصوت ونطقه.و  ،فيجتمع عليه صعوابت: فهم املعىن

ّل هتدف إىل إدراك الدارس الفرق بني صويت اهلدف والبديل، وُتييز ك :متييز الصوتتدريبات  ( ب) 
مع التكيز  (2)ات الصغرىئيّ ناواحد منهما عن اآلخر عند مساعه أو نطقه، بتدريبه عن طريق قوائم الثُّ 

 على الصوتني املتقابلني.

ل ف الصوت من خالل استماعه إىل مجهي تدريب الدارس على تعرّ  :جتريد الصوتتدريبات  ( ج) 
أو مقاطع من آايت أو أحاديث حيتوي بعض كلماهتا الصوت اهلدف، بصوت مقرئ جميد، ويكتب 

 ذلك على التكيز والتمييز.الصوت اهلدف يف كّل درس بلون خمتلف؛ ليساعد 

 /ع/وصوت: /أ/  :(3)مقرتح لتعليم األصوات العربّية درس تطبيقيّ 
 : استمع وأعْد:تدريب تعّرف الصوت -( 1) 

 عمر، عّمار، عليكم، عبد هللا، العباس، عّمه، سعد.
 :(4)إجراء تدريب تعّرف الصوت -( 1-1) 

                                                 
 وما بعدها. 173،  صا ضاءاـ ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( الفوزان  1)
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 35، ص1كيوتاب املعمّل  ،ديكالعربية بني ي( الفوزان وأ خرون  4)
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الكلمات  ، مُثَّ ينطق مجيع"استمعوا جيّدا  ": أيمر املعّلم الدارسني إبغالق الكتاب، ويقول هلم
بصوت واضح، مُثَّ يكّرر نطق الكلمة األوىل طالبا منهم وهم يستمعون أن يعيدوا نطق الكلمة خلفه 

ذا يكّرر مع  كمجاعيا، يفعل ذلك ثالث مرّات. مُثَّ يطلب منهم أن ينطقوا الكلمات السابقة فرادى. وه
 الصوت اهلدف.  يتعرّفوا، حَّّت كّل واحد منهم

 : استمع وأعد:تدريب متييز الصوت -( 2 )

 /ع/ /أ/
 عليم أليم

 عتت   أتت  
 يع مر أي مر
 وع د   وأ د  
 جاع   جاء  
زأ  أجزع   أج 

 :(1)إجراء تدريب متييز الصوت -( 2-1) 
ا سيقرأ م دا، مُثَّ يقوم بنطق أزواج الكلمات. مُثَّ أيمرهم ابالستماع وإعادةينّبههم ابالستماع جيّ 

سب . ويكّرر ذلك حم نطق الكلمات زوًجا زوًجا بصورة مجاعّيةعليهم زوًجا زوًجا. مُثَّ يطلب منه
ترب الدراسني يف خيو احلاجة. ويبنّي هلم االختالف بني الكلمتني يف املعىن يف الزوج الواحد ما أمكن. 

ديد زوج، ويطلب منهم حت مقدرهتم على التمييز بني الصوتني، وينطق أمامهم كلمة واحدة من كلّ 
وىل، وإصبعني شارة إىل األ، وهم جييبون برفع إصبع واحدة لإلالثانيةالكلمة املنطوقة، هل هي األوىل أو 

 ة.للثاني

 استمع وأعد: :جتريد الصوتتدريب  -( 3) 

( 6( ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا )5فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا) [ سورة]الشرح 
 ا )َفاَل َا نـَُعدُّ هَلُْم َعدًّ  [مرميسورة ]  (84 تـَْعَجْل َعَلْيِهْم ِإَّنَّ
( 2( َعِن النـََّبِإ اْلَعِظيِم )1َعمَّ يـََتَساَءُلوَن)  [ سورة]النبأ 
قَاَل َربِّ َأْوزِْعِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَدي  [ 15األحقاف: سورة] 

                                                 
 35، ص1كيوتاب املعمّل  ،العربية بني يديكالفوزان وأ خرون    (1)
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 َ( َواَل َألَا َعاِبٌد 3( َواَل أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد )2( اَل أَْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن )1أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن ) ُقْل اي
 [6 - 1]الكافرون:   (6( َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِديِن )5( َواَل أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد )4َما َعَبْدُُتْ )

 :(1)إجراء تدريب جتريد الصوت -( 3-1) 
يل. مُثَّ يعيد تسج، أو يشّغل جهاز الةً آي ةً ؤون اآلايت آيدا، مُثَّ يقر يطلب منهم أن يستمعوا جيّ 

ة. مُثَّ يقرأ اآلايت طالبا منهم االستماع وإعادهتا بعده مجاعيا مُثَّ فرداي. وإذا الحظ خطأ ذلك مرّة اثني
 ر الكلمات املشتملة عليه ويطلب منهم اإلعادة بعده. يطلب منهمبعضهم يف نطق الصوت اهلدف، كرّ 

  االستماع إىل التدريبات يف البيت واإلعادة عّدة مرّات.

 :(1))املفردات( رف العريبّ تعليم الصّ منهج  -3-2
لدنيا؛ لذا يرتقى ، خاّصة يف املستوايت اعتمد غالبا يف تعليم العربّية على اجلانب التطبيقيّ يُ 
ىل التعبريات فاجلمل ، ومن املفردات إإىل النظريّ  د ومن التطبيقيّ ا من احملسوس إىل اجملرّ ني تدرجييّ ابلدارس

  الدرسيعىن مبعرفة الصيغ واألوزان واملشتقَّات، فإنّ  وإذا كان الصرف مبعناه التقليديّ  ..والتاكيب.
اشتقاق دات جديدة و بل يذهب إىل التمكني من توليد مفر  احلديث منه ال يقف عند ذلك فحسب؛

تعليم املفردات العربّية ب صيغ وظيفّية معاصرة... فكان من األمهّية مبكان أن ميّهد يف تعليم الصرف العريبّ 
اليت ستكّون للدارس معجما مفرداتيًّا يكسبه الكثري من الكلمات العربّية، واليت سوف ينّميها ببناء 

الوسائط و  سوابقلورفيمات أو الصرفيمات املختلفة من ااملفردات اجلديدة والصيغ املناسبة بواسطة امل
 واللواحق.

 جة يف النمو اللغويّ ة متدرّ طّ ا ملا شاع يف الطرق التقليديّة حيث تقّدم املفردات مبعزل عن خُ وخالفً 
وتصاعد الثروة اللفظّية وبدون اعتماد فلسفة الشيوع ومنفصلة عن سياقاهتا وبعيدة عن جماالت اهتمام 

من حقائق...  يف ميدان تعليم اللغات األجنبّية  وقدراهتم فضال عن جمافاهتا ملسايرة ما يستجدّ الدارسني
رق تعليمها وأساليب قد لقي تطويرا كبريا يف ط فإّن تعليم اللغات األجنبّية بتأثري علم اللغة التطبيقيّ 

غويّة يسهل حماكاهتا ياقات لتقدمي حمتواها، فأصبحت املفردات اللغويّة تقّدم على خالف ذلك كّله يف س
هدف تسيف حوارات ونصو  قرائّية من خالل سياقات ختدم الدارس يف تعبريه وتواصله مع حميطه. ويُ 

يف تعليم املفردات العربّية أن يكون الدارس قادرا على استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب بعد 
 حيح.ص شتقاق منها ووصفها يف تركيب لغويّ ُتّكنه من نطق حروفها وفهم معناها وطريقة اال
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قادرا على بناء بعض  أن يكون الدارسهدف يف تعليم املفردات العربّية ستيُ ويف املستوايت املتقّدمة 
 ذلك ممّا ة واجلمع، والتأنيث والنسبة، واملشتّقات، واإلسناد، وغريائف الصرفّية، كالتعريف، والتثنيالوظ

 ّية لوظائف تركيبّية صرفّية.خيّص تركيب املفردات العرب
 ولتوضيح معىن املفردات يقوم املعّلم إببراز عينها أو صورهتا. أو بتمثيل معناها ودورها بفتح الباب
ولعب دور املريض. أو بذكر متضاّد أو متادف هلا. أو مبا فيه تداعي املعاين، كذكر أفراد العائلة لشرح  

و اهتا. أو بشرح معناها ابلعربّية. أو ابلبحث يف املعجم. أقّ كلمة العائلة، أو بذكر أصل الكلمة ومشت
كثري من املفردات ة وتركيز؛ حبيث ال حتتوي على الّددة. وختتار هذه املفردات بعنايإبيرادها يف أمثلة متع

غري الضروريّة أو الصعبة، فتزيد يف صعوابت التعليم، وحُير  على أن تتكامل مع مفردات الدروس 
عليمها يف ، كما حُير  دائما على تة يف املنهج التعليميّ قصودّكل معها ذخرية معجمّية مالسابقة لتش

 مجل من خالل سياقات ذات معىن ومفهومة للدارسني.
 :(1)تدريبات تعليم املفردات العربّية

 بثالثة حماور: م ميرّ ويقتح أن ُتدرس املفردات عرب جهد منظّ 
ضاحّية مجل إيو  د من خالل صورى الدارسني بشكل جيّ ها عل: تقدمي املفردات وعرضاألّوُ وراحمل

 ور التايل.قبل االنتقال إىل احملدائما من فهم الدارسني مجيعا املعّلم ويتأّكد  ومادة قرائّية... وحوارات
أن يقوموا  مجلة. املفردات يف واستخدمأن يتدريب الدارسني على املفردات بطلب ما يلي:  :احملور الثاين

أن يقوموا مبقارنة املفردات اليت مرادفات أو مضادات هلا.  واذكر أن يمجلة أو عبارة ما هبا. كمال إب
 يف املعىن أو الوظيفة... هلا ةمع مفردات مشاهب درسوها

أن و تقومي الدارسني للتأّكد من فهمهم وتعزيزه، من أساليبه ما يلي: أن يصفوا الصور.  احملور الثالث:
املعىن من  ارواأن خيتو . اهتا املعروفة أو أصلها االشتقاقيّ أن يذكروا مشتقّ و  خيتاروا أنسب املفردات.

 مفردات متعّددة...
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 :(1)درس تطبيقّي مقرتح لتعليم املفردات العربّية
 رضها:تقدمي املفردات وع   -1
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 :(1)رضهاإجراء تقدمي املفردات األساسّية وع   -1-1
ة على كّل صورة. مُثَّ يطلب منهم أن يرّكزوا على الصورة يطلب املعّلم من الدارسني إلقاء نظر 

مُثَّ خيتار بعضهم  .ونيستمعوالدارسون الكلمة ثالث مرّات نطًقا واضًحا،  املعّلم األوىل فقط. مُثَّ ينطق
 صّوب أخطاءهم. وهكذا يفعل مع بقّية الكلمات.ي، و بصورة فرديّةلنطق الكلمة 

 تدريب الدارسني: -2

 ة يف كّل جمموعة.( على الكلمة الغريبّ xضع عالمة ) -أ

 صل بني جزأي التعبري أوال، مُثَّ صل بني التعبري والصورة املناسبة. -ب
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 :(1)إجراء تدريب الدارسني -2-2
يقرأ املعّلم كلمات كّل سطر. مُثَّ يطلب من أحد الدارسني أن يقرأ الكلمات إجراء تدريب أ: 

تار ة أو املختلفة يف كّل سطر. مُثَّ خي( على الكلمة الغريبّ xمة )مرّة أخرى. يطلب من الدارسني وضع عال
هلم اإلجاابت  قّدميُ عطي الفرصة آلخر. مُثَّ دارسا ليقرأ إجاابته، ويعّزز الصواب، وإذا أخطأ الدارس، يُ 

 الصحيحة موّضحا هلم سبب االختالف. مُثَّ يطلب منهم تصويب أخطائهم.
لمات القائمة اليمىن، مُثَّ يقرأ كلمات القائمة اليسرى. يطلب من يقرأ املعّلم كإجراء تدريب ب: 

أحد الدارسني أن يقرأ كلمات القائمة اليمىن، وآخر يقرأ كلمات القائمة اليسرى. مُثَّ يطلب من الدارسني 
ارسني دأن يصلوا بني جزأي التعبري ابخلطوط مُثَّ الوصل بني التعبري والصورة املناسبة. مُثَّ يطلب من أحد ال

قراءة إجاابته، ويعّزز الصواب، ويعطي الفرصة آلخر إذا أخطأ. مُثَّ يقرأ اإلجاابت للدارسني، مُثَّ يطلب 
 منهم تصحيح أخطائهم.

 تقومي الدارسني: -3

 يقول املعّلم للدارس: ِصْف يل ما ترى يف الصورة! 
 (الكتاب، املعجم، الدفتب من )اخت الكلمة املناسبة أو األنس ) أحبث عن معىن الكلمة يف......(

اذكر أحد مشتقَّات )كتاب( وليكن فعال،  اذكر أحد مشتقَّات )مسك(  )كتاب، مسك، قلم(
 وليكن اسم فاعل، اجعل لفظ )قلم( معرفة!

 عّرْف ما حتته اخلط بذكر جمموعته قائال: اخليار من جمموعة كذا ؟ )اشتى خالد اخليار.(

 :(2)سنيإجراء تقومي الدرا -3-3 
خيتار صورة ويطلب من أحد الدارسني أن يصفها بذكر ما يراه، وإذا أخطأ أعطى الفرصة لغريه. 
يرّكب مجلة أو عبارة لاقصة مثَّ يذكر عّدة مفردات ويطلب من أحدهم أن خيتار الكلمة املناسبة أو 

كلمة   ، لتكن مثالاألنسب، مع ترك الفر  لغريه إذا أخطأ. خيتار كلمة ما من املفردات األساسّية
)كتاب(، ويطلب منهم أن يشتّق منها اسم الفاعل، أو الفعل، أو جيعلها معرفة. يذكر مجلة أو عبارة 

. فيفتض " يار" اشتى خالد اخلفيها كلمة حتتها سطر، مث يطلب من أحدهم أن يعرّفها، كأن يقول:
 وات.اأن جييب الدارس: اخليار من اخلضر 

 

                                                 
 35، ص1،  كيوتاب املعمّل العربية بني يديك( الفوزان وأ خرون  1)

 .89، صاختبار اللغة( محمد  2)



 236 ـــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث  اللغة العربيّة دلى قبائل انْكو الغينيّة  املشالكـ وايحلول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 :(1)العربيّ  تعليم النحومنهج  -3-3

دور الدارس  رطريقة القواعد والتمجة اليت حتصعلى خالف ما كان سائدا يف تدريس القواعد على 
يف جمّرد االستماع إىل شرح املعّلم وتفصيله الطويل املمّل، فإّن تعليم اللغات األجنبّية قد لقي مع مطلع 

س من استعمال وقواعدها هبدف ُتكني الدار ات من القرن املاضي تغرّيا يف أسلوب تعليم اللغة يّ السبعين
ة دارس إىل الغايوّفرة، لكي يصل الاللغة وسيلة لالّتصال عن طريق االستفادة من كّل الوسائل والطرق املت

 املنشودة.
واعتربوا أّن تعّلم اللغة سلوك حتكمه العادة والقواعد، حبيث تُتعّلم اللغة بفهم قواعدها من خالل 

 ستعمال اللغة استعماال صحيحا. وهذا التدريب املكّثف يبدأ يف مستواه االبتدائيتدريب مكّثف على ا
بتدريبات التاكيب للمبتدئني، واليت يغلب عليها أن تكون تدريبات أَّناط )قوالب(، منها تدريبات: 

 واب، والتوسعة واالختصار...التكرار، واالستبدال، والتحويل، والسؤال واجل

يفي عّلم مبعىن التاكيب النحويّة ومبناها يف آن واحد مرّكزا على التكيب الوظأن يهتّم امل ويُفّضل
منها، وأن جيري التدريبات النحويّة شفواي أّواًل، مّث قراءًة، فكتابًة، وجيب أن يؤّديها الدارسون مجاعيًّا 

. كما يُ  را مساعدا ووسيلة عنصأن يرى من قواعد اللغة يف هذه املستوايت الدنيا  فّضلوثُنائيًّا وفردايًّ
عليًما لتعليم اللغة، ال هدفا أو غايّة بذاته، فال يبالغ بتفصيالته وشوارده ونوادره، حَّتَّ ال ُيصبَح تعليُمه ت

لمتخّصصني ال ل لمّية غري الوظيفّيةعن اللغة ال تعليًما للغة؛ ألّن التفصيل واإليغال ابلقواعد الع
 يف بالدلا. ّص التعليم العريبّ للمتعّلمني، ويعّد هذا شائعا فيما خي

لذا ينبغي للمعّلم أن يعلم أنّه ليس مطالبا بتدريس كّل قواعد اللغة، كما يظّن البعض، وليبدأ 
ابلقواعد الوظيفّية من خالل التكيز على التاكيب املركزيّة ومظّنات وقوع األخطاء واجلوانب األكثر 

  القواعد التعليمّية يف املستوايت املتقّدمة.ارتباطًا حباجات الدارسني االّتصالّية، مثّ 
 ئ منها:مبادئ اختيار التاكيب على مباد وتقوم

ن فيختار التاكيب األكثر شيوعا على أقّلها شيوعا، كأن خيتار الفعل املب ؛مبدأ الشيوع  -1
مة الللمعلوم مثال على الفعل املبن للمجهول، واملفرد على املثىن، واستخدام التاء املربوطة ع

 للتأنيث على األلف واهلمزة.

                                                 
 .197-180، ص صا ضاءاـ ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( الفوزان  1)
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يكون أبن يستعمل التاكيب اجلديدة ابلتدرج، ف ؛مبدأ اختيار عدد حمدود من الرتاكيب  -2
كان على مستوى الكلمة أو على مستوى اجلملة. أعددها يف كّل درس حمدودا جّدا سواء 

مر، بل واألفمثال إذا أدخل الفعل املاضي يف أحد الدروس؛ فيجب جتّنب إدخال املضارع 
جيب االكتفاء ببعض صور املاضي املستعمل مع املتكّلم واملخاطب والغائب تذكريًا وَتنيثًا، 

 يدخل املعلوم مع اجملهول مًعا...وإفراًدا ومجًعا، يف الوقت نفسه. وال 
على  وذلك لئاّل جيتمع كيب اجلديدة يف مفردات غري جديدة؛مبدأ استعماُ الرتا   -3

 .لبة التاكيب اجلديدة وصعوبة املفردات اجلديدة ما عدا الدرس األوّ الدارس صعوبتان: صعو 
 تثبيته.ل الّتاليةتكّرر التكيب اجلديد يف الدرس والدروس يأبن  مبدأ التكرار؛  -4
ث يف الفعل كتقدمي املذكر على املؤنّ   ؛مبدأ تقدمي نواة الرتكيب على الرتكيب املوّسع -5

ستوى على مستوى املفردات، وعلى م جلمع وغري ذلكصفة واملفرد على املثىن واواالسم وال
سندين فقط على غريمها ممّا تكّون من امل اجلملة تقّدم اجلملة املكّونة من املسند واملسند إليه

ة املكّون جديد( )هذا الطالب الغينّ مجلة . فال يصّح مثال إدخال مثل: وعنصر آخر أو أزيد
 غينّ )الطالب المجلة )هذا الطالب جديد( و مجلة قبل إدخال   عنصرأكثر من و  من املسندين

 ، وهذان بدورمها جيب أال يدخال قبل نواة التكيب اليتاملكّونة من املسندين وعنصر جديد(
)الطالب جديد(. وهكذا يُقّدم املعّلم اجلملة البسيطة على اجلملة املرّكبة، فال يصّح مجلة هي 

)الطالب جديد( من مجلة ديد( قبل إدخال )الطالب الذي وصل أمس جمجلة مثال إدخال 
  .؛ لكوَّنما مجلتني بسيطتني)وصل الطالب أمس( من جهة أخرىمجلة قبل جهة، و 

اهلا دون تغيري عند اّتص مبدأ إدخاُ الرتاكيب من خالُ كلمات حتتفظ جبذعها -6
 و/ب/ ،مثل كلمة )ذهب( اليت حتتفظ جبذعها املكّون من /ذ/، /ه/ ؛ابللواحق أو السوابق

 ويف إسنادها إىل الضمائر. ،ّقاهتايف تصريفها وبقّية مشت
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ؤّدي معىن التاكيب اليت تمثل  ؛سهولةو مبدأ االكتفاء برتكيب واحد األكثر شيوعا  -7
االستفهام  لوبأس اقتصادا للوقت واجلهد يف تعليم اللغة. كاالكتفاء بتكيب ؛ وذلكواحدا

 وسهولته. لاألوّ التكيب أبداة )هل( بدال من أداة )أ(؛ لشيوع 

 :تدريبات تعليم النحو العريبّ 
ُ  واجلواب  مع زميلك، كما يف املِّ  فِّعل  ما يلي بقوله:يطلب املعّلم من الدارس تدريب أ :  ُِّ السؤا  :(1)ثاُتباد

 : ألا ِمن غينيا.2الطالبوجييب  : ِمْن أيَن أنَت ؟ 1الطالبيسأل املِثال: 

 
 مايل –أْنِت 

 
 ساحل العاج -ُهَو 

 
 ليرباي -ِهَي 

 
 سرياليون -أَْنِت 

يطلب املعّلم من الدارسني إغالق الكتب. مث يكتب املثال على السبورة. يقرأ  إجراء التدريب أ:
خيتار بعضهم  يف كّل مرّة. مثّ  ةمجاعيّ بصورة تني. ويطلب من الدارسني اإلعادة بعده السؤال واجلواب مرّ 

 . وينتقل إىل السؤال مرّة أخرى وينطق كلماته واحدة واحدة. مثّ ةبصورة ثنائيّ لتبادل السؤال واجلواب 
. إليها يف اختيار الدولة اليت ينتسب الدارس مع تبادل األدوار خيتار دارَسنِي لتبادل السؤال واجلواب

 رسني إىلاهكذا يستمر املعّلم ابلطريقة السابقة إىل آخر التدريب. مث يوّجه الدو ْيِن. ويعطي الفرصة آلخرَ 
 أداء التدريب والكتب مفتوحة.

 : ِامسي خالد.(2)املثاُهذا تدريب ب: هاتِّ مج اًل كما يف 

 
بعد طلب إغالق الكتب يقول هلم: هاِت مجاًل كما يف املثال، ويقرأ الكلمة  إجراء التدريب ب:

اإلعادة  ماليت حتت الصورة، مّث يقول اجلملة اليت يف املثال، ويكّرر ذلك أكثر من مرّة، ويطلب منه
ا ، ويقرأ الكلمة اليت حتت الصورة بوضوح، ويقول مشريً !" هات مجلة" بعده. يتوّجه إليهم ابلسؤال: 

                                                 
 .10، ص1،  كيوتاب الطالب العربية بني يديك( الفوزان وأ خرون  1)

 .11، ص1،  كيوتاب الطالب العربية بني يديكالفوزان وأ خرون   (2)
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ات هدهم قائال: " ريقة نفسها. مّث يتوّجه إىل أحدريب ابلطَّ . مث ينتقل إىل بقّية التَّ "! مجيعًا" بيديه: 
يقول  ة. مثّ ل التدريب ابلطريقة الفرديّ ب. ويكمِّ ، ويقرأ الكلمة للجملة األوىل، وينتظر منه اجلوا"! مجلة
طالًبا من أحدهم أداء التدريب قراءة من الكتاب. وهكذا يطلب منهم تكوين  " !افتحوا الكتاب" هلم: 

 اجلملة فردا فردا.
 عرض قواعد اللغة لغري املبتدئني:

بورة إضافّية أو على س الدارسني يكتب املعّلم أمثلة الدرسغري املبتدئني من لعرض القواعد على 
 :الّتاليةة السبورة يسرًة مُثّ يّتبع اخلطوات على حافّ 

ات السابقة الستجاع املعلوم ؛معهم الدرس السابقاملعّلم قبل البدء يف الدرس اجلديد يراجع  :1طوةاخل
 ولربطها ابلدرس اجلديد وهتيئة الدارسني هلا.

يعا، مع مناقشة معانيها معهم مج األمثلة من السبورة، مثّ خيتار املعّلم بعض الدارسني لقراءة  :2طوةاخل
ستنتجة على القواعد امل تشجيعهم على استنباط قواعد الدرس ومساعدهتم على ذلك ابحلوار، وتسجيل

 السبورة.
 بشرح الدرس مع تشجيع الدارسني على طرح أسئلتهم واإلجابة عنها بدقّة، مثّ املعّلم يقوم  :3طوةاخل

 يقرأ الشرح وذلك ابلتناوب فيما بينهم والكتب مغلقة. خيتار منهم من
يها بتوجيه أسئلة يناقشهم ف من الدارسني لقراءة القاعدة املسّجلة على السبورة، مثّ املعّلم خيتار  :4طوةاخل

 لق.الكتاب ومن احلفظ والكتاب مغ خيتار لقراءة القاعدة من ، مثّ تساعد على فهم الدرس وظيفّية
 إىل التدريبات متّبعا األساليب املختلفة إلجرائها.املعّلم ابلدارسني تقل ين مثّ  :5طوةاخل

ّ
 
ّثانيا:ّم

َ
ةّلنشرّرحاتقوت

 
ّ:العربي

 أختم هذا املبحث ابقتاح ما يلي:
  ُمجهوريّة ي يفإلسالمّ ا عاد النظر يف طرق وأساليب تعليم العربّية يف التعليم العريبّ أن ي 

 و،غينيا، وخاّصة لدى الناطقني بلغة انك
  ُيّ م العربّية على أَّّنا لغة أجنبّية ابالعتماد على إرشادات خرباء علم اللغة التطبيقعلَّ وأن ت 

بني الكتب املصّممة للعرب مييز التيف التفريق بني تعليم العربّية ألبنائها وتعليمها لغري أبنائها، و 
 واملوّجهة لغري العرب.



 240 ـــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث  اللغة العربيّة دلى قبائل انْكو الغينيّة  املشالكـ وايحلول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  ُاطقني بلغات علمّية عن تعليم اللغة للنال تالفيّ اخل اللغة العربّية لذويد تعليم سنَ أن ي
الفراغ  ءّي؛ مللاإلسالم العريبّ التعليم الذين ميتلكون قدرات تربويّة يف إجناز منهج  أخرى،

ن كتب مدرسّية م التجهيز ابلوسائل التعليمّية اخلاّصة لتعليم العربّية لغري أبنائهااملالحظ يف 
 وكرّاسات ودفاتر وغريها.

  ة، مع تشجيعهم ومستحدث بصورة مستمرّة معّلمي العربّيةة كبرية لتدريب يّ ى أمهعطَ تُ أن
 .تكوين أنفسهم ومواكبة املستجدات يف جمال علم اللغة التطبيقيّ على 
  َّك أكثر ث يشار ؛ حبيإبفساح اجملال للدراسة اجلماعّيةيّة طالهبا قسام اللغو ع األأن ُتشج

طبيقّية بني تموضوع لسايّن دراسًة تقابلّية من ابحث من الناطقني بلغات أخرى يف دراسة 
ائل ه األم ووس، بدءا بتوضيح عالقة العربّية بلغتالعربّية ولغاهتم األم يف مستوى لغوّي معنّي 

ربّية يف أوساط العمسامهة يف تسهيل نشر ؛ ملا يف ذلك من نشر العربّية يف دوهلم/منطقتهم
 .خصوصامنهم أوساط األقّليات عموما ويف  الناطقني بغري العربّية املسلمني
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 ّ

ّ:امتةاخل
ّ،هاتوصياتوّ،نوتائجّالدارسة

 عها.مراجها،ّولحقاتوم
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ّ:امتةاخل
ّ:الدراسةّنوتائج

 من النتائج فيما يلي:تتمّثل أهّم ما توّصلت إليه هذه الدراسة 
  ة إىل أسرة اللغات يّ ة؛ إذ تنتمي العربختتلفان من حيث األسرة اللغويّ  -العربية ولغة انكو-أّن اللغتني

-رة كونغوأسموعة لغات النيجر كونغو، إحدى فروع السامّية، ويف املقابل تنتمي لغة انكو إىل جم
ّية .كما ختتلفان من حيث االعتماد يف توليد الكلمات وبنائها؛ إذ تعّد اللغة العربّية لغة تصريفكوردفانّية

اشتقاقّية، ويف املقابل تعّد لغة انكو لغة إلصاقّية؛ العتمادها على السوابق والدواخل واللواحق يف بناء 
اللغة العربّية اليت  بس على مستوى اجلمل، خبالفرب يف إزالة اللَّ لى املستوى الصريّف، وعلى النَّ مفرداهتا ع

 تعتمد اإلعراب يف ذلك.

  من لفظيت انكو مرّكب  لفظأّن(نْ ٱ ߒ N')و ،(ُكوْ   ߞߏ ko) :هكذا (انكو ߒߞߏN’ko)  :أقولُ مبعىن 
 أقولُ  :مبعىن لغة انكو كلمة من كلمات  كأيّة  امَّةً ع كلمةً استعماله  أّوال : تثالثة استعماال، وله قُلتُ أو 
 انكونظام ى ا علمصطلحً استعماله اثلثا: قبائل انكو. و  على اا علمً امسً استعماله اثنيا: . و قُلتُ أو 

 الكتايّب.

 لفظ إىل )غينيا( يرجع أصل لفظ  أنّه( ِيـنِ يْ جJenné )ورجَّار مُ ـلفظ تُ  الذي يقصد به يفmaures :
(Ginyia ) أو(Gineua)الرببر ، ويف لفظ قبائل :(agane) ّق منه اسم امرباطوريّة غالا مبعىن اشتُ ، الذي

 اإذ. إاّل ياوالبقّية يف آس أفريقياواحدة من مخس دول، ثالثة منها يف  عند إطالقه يُراد به، و األدغال
 .أفريقيامنطقة معيَّنة يف غرب فحينئذ يدّل على  طلق مع لفظ خليجأُ 

 احلّية أفريقيالغات من و أّن لغة انكLiving Language  رع كونغو، ف-فصيلة لغات نيجر، تنتمي إىل
دود حمسوسة إالَّ ح هلاليست  أبمساء خمتلفة، اخارج حدودها يف غرهب رتش، وتنكوردفانّية-أسرة كونغو
 Akanلغة أكانْ و ، رابغ لغة ُولوفو ، شرقا لغة اهلوساو ، مشاال احلسَّانّيةالعربّية اللغة ك  ها بغريها،نقاط ُتاسّ 
إقليِم غينيا  لغة أساسّية يف هذه اللغة ولكّل هلجة فروع.كما تعدّ  ،رئيسة عّدة هلجات لغة انكولجنواب، و 

 LanguageSecondالثانيةلغة التعّد كذلك ومشال شرقّيها، و غينيا ة مجهوريّ  مشال العليا
املشتكة اللغة و   

 .الرابع ليم الطبيعيّ ، وخاصَّة يف إقليم غينيا الغابّية اإلقبيعّية األربعةأبقاليمها الط غينيا سّكان دولةألغلب 

  َّهلجات مانيْنكا ، هييف غينيا على ثالثِة أَّناط  هلجّية انكوهلجاِت لغة  أن :Maninka  املنتشرة
 Toma maneanْن َمانِبَيا وتـُْوَما Koniya. وهلجات ُكْونَِيا مشاال حول َّنر النيجر يف مجيع مناطق غينيا العليا
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 Mikiforèوِميِكيُفْورِْي  Djakan. وهلجات َجاَكاْن شرقا وجنواباملنتشرة يف مناطق إقليم غينيا الغابّية 
 .غراب املنتشرة يف مناطق إقليم غينيا الوسطى وإقليم غينيا البحريّة

  َّمثّ  معامالت جتاريّةعرب اْنكو يعود اترخيها إىل ما قبل امليالد بقرون عديدة العربّية بلغةعالقة  َّ أن ،
شر العربّية ، وُتثّلت جهود قبائل انكو يف نني واملرابطنيالفاحتازدادت العالقة بدخول اإلسالم جبهود 

إىل  علمّية ل بعثات  اسر والفقهّي يف اجلوامع واجملالس واخلالوي، وإالقرآيّن للتعليم العلماء  قدميًا يف إيفاد
 اإلداريّة سالتالغة رمسّية يف املر والتعليم، واخّتاذها  حمو األمّيةيف  العربّية ستخدامابالد العرب، و 

 يف أواخر القرن االستعمار الفرنسيّ  واملعامالت الدبلوماسّية واالقتصاديّة إىل دخول جاريّةفقات التّ والصّ 
 واإلدارةيث املنهج من ح وسائل التعليم التقليديّ  يرطو تلم، كما ُتثّلْت جهودهم يف نشرها حديثًا 19
 .أكرب طابع نظاميّ ذات  حكومّيةو أهلّية  مؤسَّسات تربويّة إىل

  ّفيما يلي: املستوى الصوتّ لغة انكو ختتلف عن العربّية على  أن 
 ،يف عناصر النظام الصويتّ  .1
يف الصوامت األسنانّية واللهويّة واحللقّية وبعض الصوامت األسنانّية اللثويّة املتمثّلة يف: /ث، ذ،  .2

 ،الصويتّ  لغة انكو نظام ط،  ، ز، ش، خ، غ، ق، ع، ح/؛ فهي أصوات غائبة يفظ، ض، 
 يف توزيع صوت الراء، .3
 يف اعتماد الّنرب للتمييز بني وحدات داللّية، .4
 املقطع املغلق. عدم استعماليف  .5
  فيما يلي: املستوى الصريفّ أّن لغة انكو ختتلف عن العربّية على 

 ،يف تكوين بعض مقاطعها -1
 ،األَّناط املقطعّية طبًقا ملعياَرْي تصنيِف املقطع يف ُتثُّل -2
 ،لتأنيثا يف وظيفة الداللة على -3
 ،يف وظيفة الداللة على التثنية -4
 ،توزيع أداة التعريفيف  -5
 ،وتوزيع مورفيماتهاملصدر  صياغةيف  -6
 ،همورفيموتوزيع آلة احلدث/اسم اآللة  صياغةيف  -7
 ،اتورفيماملفعول وتوزيع هة واسم املاسم الفاعل والصفة املشبّ  صياغةيف  -8
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 ،هغة التصغري وتوزيع مورفيمايف صي -9
 ،هوتوزيع مورفيم /النسبةالنسب صياغةيف  -10
 ،على احلدث والزمن وكيفية داللته الفعل ةصياغيف  -11
 ،التعدية جهة يف أنواع الفعل من حيث -12
 ة يف الفعل.الزايدة للّتعدي يف توزيع مورفيمات -13

 فيما يلي: املستوى النحويّ  أّن لغة انكو ختتلف عن العربّية على 
 ،يف ترتيب الفعل يف اجلملة الفعلّية العربّية واحلدثّية يف لغة انكو .1
 ري حدثية،مسية مقابل مجلة حدثية/غاختالف اللغتني يف فكرة تصنيف اجلملة: مجلة فعلية/ا .2
 ب حمفوظ،تيب غري حمفوظ مقابل ترتييف نظام بناء اجلملة البسيطة وترتيب مكوِّلاهتا: تر  .3
 ،يف توزيع مكوِّلات َّنط اجلملة املبنيَّة من الفعل الالزم وفاعله، والفعل املتعّدي للمفاعيل .4
 ،يف حاجة بعض مكوِّلات أَّناط اجلملة البسيطة إىل مكمِّل .5
 ،يف توزيع الفعل يف الركن الثاين من النمط األوَّل يف بناء اجلملة االمسّية املرّكبة .6
يف بناء  -اجلار واجملرور والظرف املضاف واملضاف إليه-ّي الثاينيف توزيع مكّولات الركن اإلسناد .7

 ،اجلملة االمسّية البسيطة يف َّنطه الثالث
يف أنَّ الضمري العائد إىل املسند إليه يف بناء اجلملة االمسّية املرّكبة يف َّنطه الثاين؛ حيث أييت  .8

 ،الضمري بعد املضاف يف العربية وقبله يف انكو
 االستثناء، جلملة ىن منه مع الفعل يف التتيب العاديّ يف توزيع املستث .9

 ،هامجلملة االستف يف التتيب العاديّ  (ما، كيف) يف توزيع بعض أدوات االستفهام .10
يف إفادة معىن العموم يف فعل الشرط الذي تفيده األدوات الشرطّية العربّية دون حاجة إىل ألفاظ  .11

 ،أخرى تدلُّ على معىن العموم
 ،فعل يف مجلة األمر من حيث ظهور فاعل الفعل املتعّدي ومتعّلقاته وتوزيعهايف ترتيب ال .12
 جلملة النهي. يف ترتيب أداة النهي يف التتيب العاديّ  .13
  :مثّ من جمموع األخطاء اللغويّة % 41.04أّن أكثر األخطاء تكرارا هي األخطاء الصرفّية حبوايل ،

 %18.09ألخطاء اللغويّة، فاألخطاء الصوتّية حبوايل: من جمموع ا %40.85حويّة حبوايل: األخطاء الن
 من جمموع األخطاء اللغويّة.
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 اللغة اهلدف لعربّية تعزى إىل أخطاءل أّن أسباب أخطاء الدارسني Intralingual أي: إىل نقص ،
  ةغويّ ، مثّ إىل أخطاء بني ل% 78.73عن قواعد اللغة العربية حبوايل:  -املعرفة اجلزئّية-معرفة الدارسني

Interlingual- ّمثّ إىل عوامل نفسّية% 9.51ابلنقل من لغة األم نقال سلبّيا، حبوايل:  -التدّخل اللغوي ،  

psychological factors11.75حبوايل:  كالتشّتت وعدم التنّبه...؛ %. 

  أّن جوانب االختالف بني اللغتني ُتّثل مشكالت لدى الدارسني؛ ألّن أغلب األخطاء اليت وقع
 من جمموع األخطاء. %52.79فيها الدراسون أخطاء تعوق املعىن املراد حبوايل: 

 س علم اللغة التطبيقّي سمل ُيَْب على أُ  الناطقني بلغة انكو أّن املنهج الذي تعّلم عليه دارسو العربّية
ة ا كافيعة يف تعليمهت املّتباستاتيجيّ والنظرايت احلديثة يف تعليم اللغة األجنبّية وتعّلمها؛ لذا مل تكن اال

كو إىل دارسو العربّية من الناطقني بلغة انلتفادي مثل هذه األخطاء، كما ميكن عزو أكثر ما يعاين منه 
 ات التعليمّية اليت تعّلم الدارسون من خالهلا قوانني اللغة اهلدف.االستاتيجيّ تلك 
  ّأخطاء الدارسني. من قوانني لغة األم أثرا يف-النقل السلبّ -أّن للتدّخل اللغوي 

 ليل األخطاءحت-أنّه ميكن التقليل من حّدة أمثال هذه املشكالت من خالل حتليل تقابلّي الحق- 
ف ، على غرار هذه الدراسة احلالّية؛ للوقوف على جوانب االختاللغة انكوبني العربّية ولغة الناطقني ب

 ّية.تعليم وتعّلم اللغة العرب النطالق السليم الذي يوّفر اجلهد والوقت يفبغيَة اوالتشابه 

  خاّصة أنّه ينبغي أن يُعاد النظر يف طرق وأساليب تعليم العربّية يف التعليم العريب اإلسالمي يف غينيا، و
لدى الناطقني بلغة انكو، وأن تدرَّس اللغة العربّية على أَّّنا لغة أجنبّية ابالعتماد على إرشادات خرباء 

تب املصّممة للعرب بني تعليم العربّية ألبنائها وتعليمها لغري أبنائها، وبني الك علم اللغة التطبيقي للتفريق
واملوّجهة لغري العرب. وخاّصة أن ُتسند مهنة تعليم العربّية ملن عندهم خلفّية علمّية عن تعليم اللغة 

كبة املستجّدات ا للناطقني بلغات أخرى، وعلى األخّص أن ميكَّن معّلمو العربّية يف التكوين املستمر ملو 
 .يف جمال علم اللغة التطبيقيّ 

***  
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ّال
 
ّ:اتوتوصي

  ُتدارك ما يف هذا العمل من نقص حول هذه الدراسة التقابلّية يف مجيع مستوايته،أن ي 
 والتنّوعات الصوتّية. مثل األلوفولات

 نب  لبيان جوايف املستوى الصريفّ  انكولغة جترى دراسة تقابلّية بني اللغة العربّية و  أن
التشابه واالختالف يف وسائل ختفيف الثقل الصويّت يف بنية الكلمة املتمّثل يف القلب، 

 واإلبدال، واحلذف، واإلدغام...
  الثقايفّ ية: املستوى يف املستوايت التال ة انكوة ولغتقابلّية بني اللغة العربيّ  دراسةأن جترى 
ائد يف تسهيل فو ل هذه الدراسات من ، واملستوى الداليّل خصوصا؛ ملا ملثاحلضاريّ املستوى و 

 .نشر اللغات األجنبّية
*** 

ّ:اتلحقامل
ال
َّ
ةّمنّّ(1)(83دولّرق ّ)اجلّ:أو

 
ّانكو:ّناطقيحيوتويّعلىّأخطاءّدارسيّالعربي

 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

 معرفة جزئيّة رصيف القطع خطأ  يف كيوتابة مهزة  اال عدادي الاعداديالص  الثاين   1

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  أ جوبة اال نساء ال جوبة  2

بدال الشني سينا 5 اال نشاء اال نساءال جوبة   3  صويت ا 
نقل سليب 

 (2)مقبل

4  
وظيفة هؤالء ال شخاص يف معهد دار 

 لرشيعة
 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   الرشيعة

 زكر ت جاكيت هو رئيس يف املايل  5
هو رئيس 

 املاليّة
 معرفة جزئيّة رصيف لـ)املال( خطأ  يف صوغ املصدر الصناعي 

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  مدير تعملّ  املديرموىس س نغاري هو   6

ليه  اليوتعلمي تعملّ هو املدير   7  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بتنكري املضاف ا 

، تعلمي  اليوتعلمي تعملّ هو املدير   8  معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت  تعملَّ

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  مدير ... هو املدير الامتحاانـ  9

                                                 
 .88، ص33، ص30، ص23، صعمل اللغة اليوتطبيقي يف اجملال اليوتقابيل )حتليل ال خطاء(( زهران  1)

ي يعد خربة قدمية دلى ادلارس يف الصـو اجلديد اذلي تعلَّمه ادلارس جديدا واذلي يعّد خربة جديد يقصد به أ ن يؤثر الصـو املوجود اذل( نقل مقبل، 2)

ني اخلربة يف الشة ميدقال  اخلربةدلى ادلارس، ويسّمى عكس ذكل ابلنقل املدبر؛ حيث تؤثر اخلربة اجلديدة يف اخلربة القدمية. ويالحظ هنا أ ن تأ ثري السني

عليه فيعّد هذا اليوتأ ثري نقال مقبال؛ ل ن اِّتاه اليوتأ ثري مقبل من طرف صـو موجود قدميا ا ىل هجة صـو جديد يراد  ـ لغة انكو.ل َّنا من فونامي ؛ةديداجل

 تعلميه واكتسابه دلى ادلارس من انطقي لغة انكو.
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

براهمي داي هو املرقبة  10  معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الراء 2 املراقب ا 

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  ملراقبا املرقبةهو   11

براهمي داي هو مركب  12 بدال القاف اكفا  املراقب ا   صويت ا 
نقل سليب 

 مقبل

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري  املراقب مركبهو   13

 ة جزئيّةمعرف رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  فأ صبحت فاحصت الكهرابء اليوتقدم  14

 الكهرابء اليوتقدم  15
 من

 وسائل
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف حرف اجلرّ  2

16  
وبدون الكهرابء اليوتوق  الروح حياه يف 

 اجملمتع
 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت توقّ ، تيوتوقّ   تيوتوقّ 

 ةيّ معرفة جزئ  حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  روح حياه الروح  17

ليه  ايحياة حياهالروح   18  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بتنكري املضاف ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  ايحياة حياهالروح   19

دارة  20  معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املضارع من أ انر  تنري فالكهرابء تنا الطريق والبيـو وا 

دارةوالبيـو و   21   اال داراـ ا 
عدم اليوتطابق بني املعطوف واملعطوف عليه يف 

 اليوتعري 
 معرفة جزئيّة حنوي

دارةوالبيـو   22   واال داراـ وا 
عدم اليوتطابق بني املعطوف واملعطوف عليه يف 

 امجلع
 معرفة جزئيّة رصيف

 معرفة جزئيّة حنوي ثيعدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ ن   فائدة كثرية .فائدة كرثأ ان أ حب الكهرابء فيه   23

 سشتت رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة القطع  أ مري ا ىل هللا امرىأ فوض   24

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  أ مهيّة الكهرابء أ مهيه كربى يف حياة اجملمتع  25

 فة جزئيّةمعر  حنوي عدم اليوتطابق بني املوصوف وصفته يف اليوتعري  2 العرص ال خيفى عىل أ حد يف عرص ايحارض.  26

27  
يه رضوريّة يف هذا العام ليوتكنولوىج 

 والصناعه
 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  العامل

 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   اليوتكنولويج ليوتكنولوىج  28

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  الصناعة والصناعه  29

ذ اذ ليس هناك صناعة بدون الكهرابء  30  سشتت رصيف أ  يف كيوتابة مهزة القطعخط  ا 

 سشتت صويت تقصري حركة الصاد  االتصاالـ وتمت به االتصالـ والاعالانـ  31

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة القطع  واال عالانـ والاعالانـ  32

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت اليوتطوير واليوتطّور  اليوتطور ا ن الكهرابء سبب اليوتطوير  33

34  
خدم يف ال سلحه الهجوم وادلفاع ويس يوت

 العسكراـ
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل 2 أ سلحة

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  أ سلحة ال سلحه  35

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  ودفاع ادلفاع العسكراـ  36

 سشتت رصيف خطأ  يف صوغ املصدر املميي )ظرف ماكن(  ـاملعسكرا العسكراـ  37
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

38  
يس يوتخدم أ يضا يف الكش  ال مراض وتىضء 

 الطرق العموميه والبيوـ
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل 2 كش 

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  العموميّة العموميه  39

40  
ليوتطوير أ ان أ حب  الكهرابء ل نه سبب ا

 واليوتقدمي
 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت اليوتطوير واليوتطّور 2 اليوتطور

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت اليوتقدمي واليوتقّدم  اليوتقدمي واليوتقدمي  41

42  
ا ن املاء نعمة عرمية من نعمة هللا س بحانه 

 وتعاىل
 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت نعمة ونَعم  نعم

43  

ـ ياة معرمة فائدته عىل اخمللقاا ن املاء يف ايح 

ل نه ال تنبت نبااتـ ويمثر ال جشار وتعيش 

 ايحيواانـ

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت معّرمة وعرمية  عرميّة

 سشتت صويت تقصري حركة الالم  اخمللوقاـ اخمللقاـ  44

  النبااتـ ال تنبت نبااتـ ويمثر ال جشار  45
يف  ملعطوفعدم اليوتطابق بني املعطوف عليه وا

 اليوتنكري
 معرفة جزئيّة حنوي

 ويمثر ال جشار وتعيش ايحيواانـ  46
وال تمثر وال 

 تعيش
 معرفة جزئيّة حنوي يةعىل أ خرى منف  خطأ  يف تركيب مجةل معطوفة 2

 يمثر ال جشار  47
وال تمثر 

 ال جشار
 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل وفاعهل يف اليوتأ نيث 

ن هللا تعاىل خل  48  سشتت رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة القطع  اال نسان ق الانسان لعبادتهوا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  طهارة العبادة بدون طهاره غري مقبول  49

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ نيث  مقبوةل طهاره غري مقبول  50

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة اليوتنوين )الفتحيوتني(  طاهرا يقبل ا ال طاهرة ل ن هللا تعاىل طاهر وال  51

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت نغسل ونغتسل 4 ونغتسل وابملاء نيوتوضأ  ونغسل  52

 سشتت رصيف خطأ  يف كيوتابة الهاء  ونس يوتعمهل ونس يوتعمةل كثرية من أ عاملنا  53

عراب نعت   كثريا ونس يوتعمةل كثرية  54  سشتت حنوي املفعول املطلقخطأ  يف ا 

 معرفة جزئيّة حنوي اختيار حرف جّر غري مناسب  يف أ عاملنا من أ عاملنا  55

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ نيث  فائدة كثرية املاء هل فائدة كثري  56

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل بتنكري املبيوتدأ  املؤّخر 2 اليوتوفيق وابهلل توفيق  57

 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري  3 الزىن ظاهرة انتشار لزىن يف اجملمتع  58

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املايض من )بدأ (  ونبدأ   ونبعدأ ملقدم  59

 معرف جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   املقدمة ملقدم  60

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املايض من )خلق(  خلق امحلد هلل اذلي خلفا ابىن أ دم  61

 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة الباء 2 بين ابىن أ دم  62

63  
وصالة رسولنا محمد صىل هللا عليه وسمل وأ ل 

 أ هل واحصابه
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف حرف اجلرّ   عىل رسولنا
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

بدال العني مهزة 2 عىل وأ ل أ هل  64  صويت ا 
نقل سليب 

 (1مدبر)

 سشتت رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة القطع  أ حصابه واحصابه  65

66  
أ ن ظاهرة انتشار لزىن يف جملمتع اكن لبس 

 اال نسان يف زمناين
 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   اجملمتع

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني اكن والامس قبهل يف اليوتأ نيث  اكنت اكن انتشار لزىن... ظاهرة  67

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف حرف اجلرّ   بلبس اكن لبس اال نسان  68

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  زماننا ... يف زمناين ...  69

 ولكن هذا الزىن فتح املريض  70

فتح ابب 

ال مراض 

 علينا

 معرفة جزئيّة حنوي يّةخطأ  يف تركيب امجلةل اخلرب  

 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة الراء 2 يضان الزىن ضد اال نسان يضون كرسة  71

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة النون 2 يضان ....يضون .....  72

بدال الثاء سينا 2 كثريا .... كرسة  73  صويت ا 
نقل سليب 

 (2مقبل)

 ة جزئيّةمعرف صويت تقصري حركة الثاء 2 كثريا كرسة  74

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  املطر مهنا املطرة يضون مباء  75

 نقل سليب حنوي اختيار حرف جّر غري مناسب  يف املاء يضون مباء  76

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري  املاء مباء  77

 رصيف ضارع من )زىن(خطأ  يف صوغ الفعل امل  نزين نعمل الزىنوال جيوز لنا أ ن   78
نقل 

 (3)سليب

 نقل سليب رصيف خطأ  يف اال س ناد ا ىل مضري الغائب  حيرم حيرمون يف لك مأاكن  79

 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة املمي 2 ماكن مأاكن  80

ذا اكن يف لبيت أ و يف ماءاً   81  معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   البيت ا 

عراب اجملرور حبرف جرّ  خطأ  يف  يف املاء يف ماءاً   82  معرفة جزئيّة حنوي ا 

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري  املاء ماءاً   83

 لكها ماكن الزىن يف وقت اال نسان  84
هذا يف 

 الزمانالعرص/
 نقل سليب حنوي اختيار عبارة غري مناس بة 

 شتتس  رصيف خطأ  يف كيوتابة الاكف  عليمك والسالم عليمل ورمحة هللا وبركة  85

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الاكف 2 براكته ورمحة هللا وبركة  86

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف هاء الضمري  براكته ورمحة هللا وبركة  87

                                                 
 كو.( نقل مدبر، بيوتأ ثري العني اخلربة اجلديدة يف اهلمزة اخلربة املوجودة، لكوَّنا من فوناميـ لغة ان1)
 ( نقل مقبل، بيوتأ ثّر القاف اخلربة اجلديدة ابلاكف اخلربة املوجودة، ل َّنا من فوناميـ لغة انكو.2)
ذ انطلق ادلارس من ا حدى ترصيفاـ الفعل يف لغيوته ال م، ويه اس يوتخدام لفظ )3) ( أ ي  فعل، مع الفعل املراد ترصيفه، فيقال يف )يزين( kεߞߍ  ( نقل سليب، ا 

 ( أ ي  فعل الزىن، فاش يوتّق ادلارس من ذكل املضارع.ˊà kà nyamɔɔya kε  ߞߍ   ߖߣߍߦߊ ߞߊ   ߊ  مثال  )
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
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88  
وبعد أ يًضا من وسائل اليوتقدم واليوتطور يف 

 حياة اجملمتع أ ن نركون لزىن يعىت املريض لنا
 معرفة جزئيّة رصيف مضري امليوتلكّمنيخطأ  يف اال س ناد ا ىل   نرتك

بدال اهلمزة عينا 2 يأ يت املريض لنا يعىت  89  صويت ا 
نقل سليب 

 (1مدبر)

 نقل سليب حنوي خطأ  يف تعدية الفعل امليوتعدي حبرف جرّ  2 يأ تينا يعىت لنا  90

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت املريض واملرض 2 املرض املريض  91

نتشار الزىن يف   92  معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة الوصل 2 انتشار اجملمتعظاهرة ا 

93  
الزىن هو عبار بني يشء وش ئي أ خر عىل 

 طريق غري مرشر
 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  عبارة

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف رمس اهلمزة امليوتطرفة  يشء ....ش ئي أ خر....  94

 معرفة جزئيّة رصيف بني صيغيت طريق وطريقة خلط  طريقة عىل طريق غري مرشر  95

 معرفة جزئيّة رصيف نقص أ كرث من حرف من بنية اللكمة  مرشوعة غري مرشر  96

 سشتت صويت تقصري حركة الباء 2 كبري والزىن هو ا مث كرب  97

 سشتت صويت تقصري حركة الطاء  يس يوتطيع ال يس يوتطع أ ن يفعل الزىن  98

 نقل سليب حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل اخلربيّة  ينأ ن يز ...ال يس يوتطع أ ن يفعل الزىن  99

 سشتت صويت تقصري حركة اذلال 2 هكذا وهاكذ أ ن ال أ حب الزىن 100

بدال اهلمزة عينا  ل صدقائنا ونقول لعصدقاءان 101  معرفة جزئيّة صويت ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف رمس اهلمزة امليوتوسطة  ل صدقائنا لعصدقاءان 102

سشا 103 بدال اهلمزة عينا  لئاّل  ء الزىن يف اجمتعلعن ال نفعل ا   صويت ا 
نقل سليب 

 مدبر

دغام النون يف الالم  لئاّل  لعن ال 104  معرفة جزئيّة رصيف فّك ا 

سشاء الزىن 105  ال نفعل ا 
ال ننرش 

 الزىن
 حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل اال نشائيّة 

نقل سليب 

 مقبل

سشاء الزىن 106  معرفة جزئيّة رصيف بنية اللكمة نقص أ كرث من حرف من 2 انتشار ال نفعل ا 

سشاء الزىن يف اجمتع 107  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري 3 اجملمتع ال نفعل ا 

108 
وأ ن أ قول مجليع مسلمون أ ن ييوتوق  ضد 

سشاء الزىن يف اجمتعنا  ا 
 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة النون 2 أ ان

عراب ال س  املسلمني مجليع مسلمون 109  معرفة جزئيّة حنوي امء امخلسةخطأ  يف ا 

ليه  املسلمني مسلمون 110  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بتنكري املضاف ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت ييوتوقّ  ويق   أ ن يق  ضد أ ن ييوتوق  ضد 111

 جزئيّة معرفة رصيف عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف امجلع  يقفوا مجليع مسلمون أ ن ييوتوق  ضد 112

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة اذلال  هذا هاذ وسمل عليمك ورمحه هللا وبركيوته 113

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الالم  السالم هاذ وسمل عليمك 114

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  رمحة ورمحه هللا وبركيوته 115

                                                 
 ( نقل مدبر، بيوتأ ثري العني اخلربة اجلديدة يف اهلمزة اخلربة املوجودة، لكوَّنا من فوناميـ لغة انكو.1)
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 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

 معرفة جزئيّة رصيف للكمةنقص أ كرث من حرف من بنية ا  اليوتوفيق وابهلل توفه. 116

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل بتنكري املبيوتدأ  املؤّخر  اليوتوفيق توفه 117

118 
من وسائل اليوتقدم واليوتطور يف حياة اجملمتع 

 ا حتصار
 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة الوصل  اختصارا

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام اخلاء  اختصارا ا حتصار 119

عراب املفعول املطلق  اختصارا ا حتصار 120  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

121 
وهو عن يق  أ ساس دين اال سالم تقون 

 حياتنا متوصع
بدال اهلمزة عينا  أ ن  صويت ا 

نقل سليب 

 (1مدبر)

 يق  أ ساس دين اال سالم 122
يُقام أ ساس 

 دين اال سالم
 حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل اخلربيّة 

نقل سليب 

 مقبل

بدال الاكف قافا  تكون تقون حياتنا 123  صويت ا 
نقل سليب 

 مدبر

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ امس الفاعل من )تواضع(  متواضعا تقون حياتنا متوصع 124

عراب خرب اكن  متواضعا تقون حياتنا متوصع 125  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  ادلوةل وشعب ادلوهل اذلي سسعد 126

 معرفة جزئيّة رصيف عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف اليوتذكري  يسعد شعب ... سسعد 127

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف اال س ناد ا ىل مضري امليوتلكّمني 3 حنسن فعلينا أ ن حنس نوا يف تربيّة ال رسة 128

عيوتناء بصحهتم ... 129  جزئيّةمعرفة  رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة الوصل 2 الاعيوتناء ... وا 

130 
عيوتناء  ...أ ن حنس نوا يف تربيّة ال رسة وا 

 بصحهتم
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري 2 الاعيوتناء

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري 2 املساواةو  ... ومساواة بني ال والد ... 131

ذا بلغوا العارشة 132  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري 3 اليوتفريق وتفريق بيهنم ا 

133 
وأ شرـي اال حصاءاـ املصابني ابملرض 

 )س يدا( يف أ فريقيا
 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت أ شري وأ شار 2 أ شاـر

 وأ شرـي اال حصاءاـ املصابني 134
ا ىل أ ن 

 املصابني
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل اخلربيّة 3

 معرفة جزئيّة رصيف عدم اليوتطابق بني الفعل وفاعهل يف اليوتأ نيث  تيوتقدم عالكهرابء بدوَّنا ال ييوتقدم ايحياة اجملمت 135

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  حياة ايحياة اجملمتع 136

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة الوصل 2 الامتحان اال متحان، املادة  اال نشاء، 137

138 
ذا نرران الزين يكون يف اجمتع  جنسني بني فا 

 امرأ ة والرجل
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تعدية الفعل الالزم من دون حرف جرّ   نرران ا ىل

  ورجل امرأ ة والرجل 139
عدم اليوتطابق بني املعطوف واملعطوف عليه يف 

 اليوتنكري
 معرفة جزئيّة حنوي

ليه فيه سبب 140  أ ان أ نرر ا 
أ رى أ ّن فيه 

 سببا
 معرفة جزئيّة يحنو  خطأ  يف تركيب امجلةل اخلربيّة 

                                                 
 انكو. ( نقل مدبر، بيوتأ ثري العني اخلربة اجلديدة يف اهلمزة اخلربة املوجودة، لكوَّنا من فوناميـ لغة1)



 252 ــــــــــــــــــة ـــــــــامتـــــــاخلـــــ  ـــــــــــــــــــــــ اللغة العربية دلى قبائل ُانْكو يف غينيا، دراسة وصفيّة تقابليّة ـــــــــــــ
 

 

 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
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 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني املوصوف وصفته يف اليوتعري  2 السبب وسبب ال ول 141

عراب خرب اكن  أ س يوتاذا كنمت أ س يوتاذ جديد علينا 142  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

عراب نعت خرب اكن  جديدا كنمت... جديد 143  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

144 
معهد دار وظيفة هؤالء ال شخاص يف 

 لرشيعة
 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   الرشيعة

145 
ننار اليت اليوتضئ  الكهرابء ... وهو وسائل ا 

 املساكني والبيوـ

هو من 

 وسائل
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف حرف اجلرّ  

ننار 146 ليه  اال انرة وسائل ا   جزئيّةمعرفة  حنوي خطأ  يف اال ضافة بتنكري املضاف ا 

ننار 147  معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  اال انرة وسائل ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املضارع من )أ ضاءـ(  تيضء اليت اليوتضئ املساكني 148

 معرفة جزئيّة صويت خطأ  يف صوغ مجع )مسكن(  املساكن املساكني 149

ب  س يض غيابمك س يدران جدا 150  صويت دال الضاد دالاا 
نقل سليب 

 (1مقبل)

ليمك أ ريد أ ن أ ذهب منمك 151  حنوي اختيار حرف جّر غري مناسب  ا 
نقل سليب 

 مقبل

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة اتء مضري الرفع  جنحت جنحة من ص  اليوتاسع ا ىل ص  العارش 152

 معرفة جزئيّة حنوي يوتعري فته يف ال عدم اليوتطابق بني املوصوف وص  4 الص  من ص  اليوتاسع ا ىل ص  العارش 153

َّين أ خربك أ انين حيبك 154  معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة النون  أ ن

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف اال س ناد ا ىل مضري امليوتلكّم  أ حبُّك حيبك 155

 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة الاكف  كحيّبِ  أ حبك اكحيب أ وم أ و أ ب 156

 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة اهلمزة  أ يم أ وم 157

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف  تء امليوتلكّم  أ يم أ وم 158

  عافيّة أ ان بـخري ولوعفي 159
عدم اليوتطابق بني املعطوف واملعطوف عليه يف 

 اليوتنكري
 معرفة جزئيّة حنوي

 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   العافيّة ولوعفي 160

منا نف أ سعل هللا كرمي عن 161 بدال اهلمزة عينا  أ سأ ل عايعلمن علام نفعا وا   صويت ا 
نقل سليب 

 (2مدبر)

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتعري   الكرمي أ سعل هللا كرمي 162

بدال اهلمزة عينا  أ ن عن 163  صويت ا 
نقل سليب 

 مدبر

 معرفة جزئيّة حنوي مخطأ  يف تركيب امجلةل حبذف  تء امليوتلكّ   يعلّمين يعلمن 164

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة النون 2 انفعا علام نفعا 165

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ امس الفاعل من نفع 2 انفعا علام نفعا 166

                                                 
 ( نقل مقبل، بيوتأ ثّر القاف اخلربة اجلديدة ابلاكف اخلربة املوجودة، ل َّنا من فوناميـ لغة انكو.1)
 ( نقل مدبر، بيوتأ ثري العني اخلربة اجلديدة يف اهلمزة اخلربة املوجودة، لكون اهلمزة من فوناميـ لغة انكو.2)
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 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

منا نفعا 167 مياان وا   معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة اهلمزة  ا 

منا نفعا 168 مياان وا   معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة املمي  ا 

منا نفعا 169 مياان وا   معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ املصدر من أ من  ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف اال س ناد ا ىل مضري امليوتلكّم  أ حبُّك أ ان حيبك ك يخ 170

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب مجةل التشبيه  كام أ حب أ ب أ حبك مكثل من أ حب أ ب 171

 معرفة جزئيّة حنوي أ  يف تركيب مجةل النداءخط   ت أ هيا املعمل  تملعمل أ حبك يل 172

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت أ حبُّك وحبُّك 3 حبُّك أ حبك 173

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  ل جل ذهبت ا ىل دارك ل جر أ ن توعطين الكتب 174

 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة اليوتاء  تعطيين توعطين 175

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املضارع من )أ عطى(  تعطيين وعطينت 176

 معرفة جزئيّة حنوي اختيار حرف جّر غري مناسب  عىل ادلراجة وركبت يف درجة الناريّة 177

 سشتت صويت تقصري حركة الراء  ادلراجة درجة 178

 معرفة جزئيّة حنوي ي ر عدم اليوتطابق بني املوصوف وصفته يف اليوتع  ادلراجة يف درجة الناريّة 179

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتعري   الغاليّة فال أ نىس نصيحيوتك غاليّة يل 180

181 

ا ىن واثق ب ل الثقة حبك ا ىل...وحبك يل 

بنصيك الغاليّة وأ شكرك بنصييوتك اليت 

 وصيتىن هبا

 ة جزئيّةمعرف حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف حرف اجلرّ   يف حبك

 معرفة جزئيّة حنوي اختيار حرف جّر غري مناسب  حبُّك يل حبك ا يل 182

 معرفة جزئيّة رصيف نقص أ كرث من حرف من بنية اللكمة 3 نصيحيوتك بنصيك 183

 معرفة جزئيّة حنوي اختيار حرف جّر غري مناسب  لنصيحيوتك بنصييوتك 184

 ةئيّ معرفة جز  رصيف خلط بني صيغيت وصيّة ونصيحة  نصحيوتين وصيتىن 185

186 
وارجو من هللا أ ن يطيل بقاؤك فينا وأ ن 

 يرزقك هللا برزق طيبة
 سشتت رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة القطع  أ رجو

عراب املفعول به  بقاءك يطيل بقاؤك 187  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتذكري  طيِّب ... برزق طيبة 188

189 
ك يل جشعيوتىن عىل ادلراسة وبذكل ال وحبب

 أ س يوتطع أ ن أ جزءك ا ال هللا وحد
 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الطاء  أ س يوتطيع

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف هاء الضمري  وحده ال أ س يوتطع أ ن أ جزءك ا ال هللا وحد 190

بدال العني مهزة  اقرع واقىئ ساليم عىل ال رستك 191  صويت ا 
ليب نقل س

 (1مقبل)

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  اقرع واقىئ 192

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  أ رستك ال رستك 193

 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  معملّ  اكيوتب رساةل ا ىل ممل عائب 194

                                                 
 ة املوجودة، ل َّنا من فوناميـ لغة انكو.( نقل مقبل، بيوتأ ثّر القاف اخلربة اجلديدة ابلاكف اخلرب 1)
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 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

 تسشت رصيف خطأ  يف ا جعام الغني  غائب عائب 195

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف ا جعام الزاي  العزيز معي العزير سالمة عطرا وحتيّة 196

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  سالما سالمة 197

198 
ليك خرب من  ح ت الرساليت هذي أ نقل ا 

 لص  ليوتاسع ا ىل عرس بنجاح ابهر
 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام اجلمي  ج ت

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل 2 رساليت ح ت الرساليت 199

 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري  2 الص  من لص  ليوتاسع 200

 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   اليوتاسع من لص  ليوتاسع 201

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة العني  العارش ا ىل عرس 202

بدال الشني  العارش ا ىل عرس 203  صويت  سيناا 
نقل سليب 

 مقبل

ليك خري ترفيعي من الص  الثامن 204  سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام الباء 2 خرب أ نقل ا 

205 
اين سعيد ابعامه اين وثقى لك ثقه يف جبك 

 يل..
 سشتت رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة القطع 3 ا ين

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام الياء   ت اب عامه 206

 معرفة  جزئيّة صويت وتقصري حركة الوا  واثق وثقى 207

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  واثق وثقى 208

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  ثقة ثقه 209

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام ايحاء  حبك جبك 210

211 
أ ان لن أ نس ملدى لعمر نصحيوتك لغاليه يل 

 ))كن اجهتد  ت عصام أ حببك مثل بناىئ((
 معرفة جزئيّة رصيف من بنية اللكمةنقص حرف   أ نىس

 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   العمر لن أ نس ملدى لعمر 212

 سشتت صويت تقصري حركة الصاد  نصيحيوتك لن أ نس ملدى لعمر نصحيوتك 213

 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   الغاليّة نصحيوتك لغاليه 214

 سشتت رصيف م اليوتاء املربوطةخطأ  يف ا جعا  الغاليّة نصحيوتك لغاليه 215

عراب خرب اكن 2 اجهتدا كن اجهتد 216  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

 معرفة جزئيّة رصيف فّك تضعي  الباء  أ حبّك أ حببك  مثل بناىئ 217

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ مجع )ابن( 2 أ بنايئ مثل بناىئ 218

 رفة جزئيّةمع رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  بنايئأ   مثل بناىئ 219

220 
وها أ نذك عند حسن هنك حبك يل مثى 

 عندي بنجاح لعائهل ينشطورن ز تدتك ...
 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  هأ نذا

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  ظنّك عند حسن هنك 221

 معرفة جزئيّة رصيف رف أ خر يف بنية اللكمةنقص حرف وز تدة ح  أ مثن حبك يل مثى 222

 معرفة جزئيّة حنوي اختيار حرف جّر غري مناسب  من النجاح حبك يل مثى عندي بنجاح 223

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري  النجاح حببك يل مثى عندي بنجاح 224
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 رفة جزئيّةمع رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   العائةل لعائهل ينشطورن ز تدتك... 225

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام اليوتاء املربوطة  العائةل لعائهل ينشطورن ز تدتك... 226

 معرفة جزئيّة رصيف نقص أ كرث من حرف من بنية اللكمة  ينتررون لعائهل ينشطورن ز تدتك... 227

 سشتت رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  ز ترتك لعائهل ينشطورن ز تدتك... 228

ليك سالما عطراأ   229  سشتت رصيف خلط بني صيغيت ُأهَدى وُأهِدي 2 أ هدي هدى ا 

230 
ليك خري  ا ىل  من الص  الثامن ترفيعيأ نقل ا 

 اليوتاسع
 حنوي اختيار لكمة غري مناس بة 2 جنايح

نقل 

 (1سليب)

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة اليوتاء املربوطة  كيوتابة هذه كيوتابت طالب الساىل س نوي 231

 ويالسايل س ن 232
الثالث 

 الثانوي
بدال الثاء سينا 5  صويت ا 

نقل سليب 

 مقبل

 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة الراء  وبراكته السالم عليمك ورمحة هللا وبرأاكته 233

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  منحة أ تقدم بطلب منحيّة درسييّة 234

 فة جزئيّةمعر  صويت تقصري حركة الراء  دراس يّة درسييّة 235

 معرفة جزئيّة رصيف فّك تضعي  الياء  دراس يّة درسييّة 236

237 
ملا مسعت عهنا من ا خالص املدرس يني 

 ليوصيل املقراراـ ادلراس يّة ا ىل الطالاب
 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ مجع املذكر السامل  املدرسني

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ املصدر من )وّصل(  ليوتوصيل ليوصيل 238

 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة الراء  املقرراـ املقراراـ 239

عراب اجملرور حبرف جرّ   ا ىل الطالب ا ىل الطالاب 240  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  الطالب الطالاب 241

242 
ولهذه اال س باب رغبت يف اال ليوتحاـ بسايل 

 س نوييوتمك
 معرفة جزئيّة رصيف رمس اهلمزة املفتوحةخطأ  يف   ال س باب

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة الوصل  الاليوتحاق اال ليوتحاـ 243

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  الاليوتحاق اال ليوتحاـ 244

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  الختيوتام الحتحم دراسني اجلامعيّة 245

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  دراس يت دراسني 246

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة ا ىل  تء امليوتلكّم  دراس يت دراسني 247

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  بطي ترون ربطامع هذا الطلب مجيع لس يوتدايت 248

 معرفة جزئيّة رصيف نقص أ كرث من حرف من بنية اللكمة  مستندايت دايتلس يوت 249

 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   املستنداـ لس نداىت 250

 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  انتباهمك عىل أ مل أ ن يلقى طليب انيوتاهمك 251

252 
هذه رساةل طلب العمل من داود ا ىل 

 ال س يوتاذمك
 معرفة جزئيّة حنوي  اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ لخطأ  يف  أ ساتذتمك

                                                 
ذ نقل ادلارس تعبريه هذا من لغة ال م اليت يعرّب فهيا أ حياان عن النجاح من ص  ا ىل أ خر ابذلهاب ا ىل الص  املرتفع أ و ا1)  عىل.ل  ( نقل سليب؛ ا 
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253 
هذه الرساةل ا ىل لرشكة س يدى مدير 

SAG 
 معرفة جزئيّة رصيف حذف مهزة أ ل اليوتعري   الرشكة

 معرفة جزيّة صويت تقصري حركة العني  العافيّة والعفيّة 254

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة ال ل  املقصورة  أ متىنَّ  أ متنا حبك 255

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت ُحُبك وأ ِحبُّك  أ حبك نا حبكأ مت  256

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  معهد يف املعهد دار رشيعة اال سالميّة 257

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني املوصوف وصفته يف اليوتعري   الرشيعة رشيعة اال سالميّة 258

  من أ هل ةأ ن تكون أ هل اجلن 259
 رف اجلرّ تفيد اليوتبعيض حبخطأ  يف تركيب مجةل 

 )ِمن(
 حنوي

نقل 

 (1سليب)

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت أ عمَل وعملَّ   علَّيوتين أ علميوتين 260

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  أ رجو أ رجعو من هللا 261

 معرفة جزئيّة حنوي أ لخطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف ب  معهدي مدير املعهدي 262

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة القاف  أ قول أ قل كل هذا  أ حبك 263

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني املوصوف وصفته يف اليوتعري   معلِّمي  ت معمل العزيز 264

بدال الراء صادا  ينتررون ينترصون ز ترتك 265  معرفة جزئيّة صويت ا 

 معرفة جزئيّة رصيف أ ل اليوتعري  حذف مهزة  العافيّة ولعافيّة 266

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  يحياة املاء رضوري للحياة الاكئناـ 267

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ نيث  مقبوةل العبادة بدون طهارة غري مقبول 268

 اء املأ ان أ حب املاء ل نه ال يصح العبادة ا الّ  269
ال تصح 

 العبادة
 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل وفاعهل يف اليوتأ نيث 

اّل املاء 270 اّل ابملاء ال يصح العبادة ا   معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تعدية الفعل الالزم من دون حرف جرّ   ا 

 معرفة جزئيّة يحنو  عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ نيث  كثرية فائدة كثرياملاء هل  271

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  مصانع يف املصانع ال دويّة 272

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل وفاعهل يف اليوتأ نيث 2 تعيش بدون املاء ال يعيش ايحيواانـ 273

 معرفة جزئيّة حنوي ثموصوفها يف اليوتأ نيعدم اليوتطابق ين الصفة و   مقبوةل العبادة بدون الطهارة غري املقبول 274

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل بيوتعري  اخلرب بأ ل  مقبوةل العبادة بدون الطهارة غري املقبول 275

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ النس بة  رضوري املاء رضور يحياة مجليع الاكئناـ 276

 معرفة جزئيّة حنوي يف اال ضافة ا ىل الامس الراهرخطأ    مجيع املاء رضور يحياة مجليع الاكئناـ 277

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف اليوتأ نيث  ال تكون اءبدون امليكون  واملاء رضوري ل ن ايحياة ال 278

 جزئيّةمعرفة  حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل بز تدة حرف اجلرّ   ايحياة املاء هو أ ساس حياة يف مجيع خملوقاـ 279

ليه  اخمللوقاـ يف مجيع خملوقاـ 280  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بتنكري املضاف ا 

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل وفاعهل يف اليوتأ نيث  تكون وال يكون الطهارة بدون املاء 281

                                                 
ذ يعرّب هكذا يف لغة انكو دون اس يوتخدام حرف جّر بقوهلم )1) ( ما يعين حرفيّا ala mε i kεda arijεnε den di ߘߌ   ߘߋ ߲߬ ߊ ߙߌ ߖߣߍ   ߘߊ   ߞߍ   ߡߴߌ ߊߟߊ  ( ا 

 ]جعكل هللا ابن اجلنة[. فاس يوتخدم ادلارس لفظ )أ هل( بدال من لفظ )ابن( من دون تبعيٍض؛ جلههل أ ن لفظ املس يوتخدم من أ لفاظ امجلع.
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عراب الاس يوتثناء املفّرغ  طاهًرا وال يقبل ا ال طاهر 282  ةمعرفة جزئيّ  حنوي خطأ  يف ا 

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الطاء 2 طاهر ل ن هللا طهر ال يقبل ا ال طهرا 283

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ امس الفاعل من طهر 2 طاهر هللا طهر 284

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  هناك ليست هامك الزراعة بدون املاء 285

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  حياة اة مجيع اكئناـاملاء رضوري يف ايحي 286

ليه  الاكئناـ مجيع اكئناـ 287  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بتنكري املضاف ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املضارع من )نبت(  تنبت ال تنب النبتاـ 288

 سشتت حنوي كيب امجلةل حبذف حرف اجلرّ خطأ  يف تر   ابملاء واملاء نيوتوضوع 289

بدال اهلمزة عينا  نيوتوضأ   نيوتوضوع 290  صويت ا 
نقل سليب 

 (1مدبر)

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  نأ لك ون ل 291

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ نيث  أ سايس هو مصدر أ ساس يّة ايحياة 292

 معرفة جزئيّة حنوي طأ  يف تركيب امجلةل حبذف حرف اجلرّ خ  للحياة ايحياة 293

 سشتت رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  الشعوب َّنضة الشعون 294

 سشتت حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ نيث  كثرية فائدة كرث 295

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الثاء  كثرية كرث 296

297 
ء اليوتوق  الروح حياة يف وبدون الكهراب

 اجملمتع
 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املضارع من )توقّ (  تيوتوقَّ 

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  روح الروح حياة 298

ليه  ايحياة الروح حياة 299  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بتنكري املضاف ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة اليوتاء املربوطة  ةمنترش  ظاهرة منترشـ 300

ثنني 301  معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة الوصل  اثنني بني ا 

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  حياتنا يف ايحياتنا اليوميّة 302

ذا بالغوا العارشة 303  معرفة جزئيّة رصيف تطويل حركة الالم  بلغوا ا 

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ نيث  منترشة ظاهرة منترش اليومنا مل يزده انتشار 304

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  يومنا اليومنا 305

عراب املفعول به الثاين  انتشارا مل يزده انتشار 306  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

307 
ات  اله بطنالناس يدخلون يف  ترى بعض

 غري الرشيعة

 /داخليف

 الهات 
 حنوي اختيار لكمة غري مناس بة 

نقل سليب 

 مقبل

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت رشيعة ومرشوعة  مرشوعة غري الرشيعة 308

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ نيث  مجيةل يرن أ ن هذه بنت مجيل 309

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  ل نّه أ ان ال أ ريد الزين لنه مل جند يشء ا ال بضالل 310

                                                 
 لكوَّنا من فوناميـ لغة انكو.( يعّد نقال مدبرا سلبيا، بيوتأ ثري العني اخلربة اجلديدة يف اهلمزة اخلربة املوجودة، 1)
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

 حنوي اختيار حرف نفي غري مناسب  ال جند شي ا مل جند يشء 311
نقل سليب 

 مقبل

عراب املفعول به  شي ا مل جند يشء 312  حنوي خطأ  يف ا 
نقل سليب 

 مقبل

ال بضالل 313 ال الضالل ا   معرفة جزئيّة حنوي ركيب امجلةل بز تدة حرف اجلرّ خطأ  يف ت  ا 

ذا تركنا معصيّة هللا س نجد خري 314 عراب املفعول به  خريا فا   معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة اليوتاء املربوطة  مساواة فعلينا أ ن.... ومساواـ  بني ال والد 315

 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  اال حصاءاـ اوشرـي اال صاءاـ .... تبلع يف أ فريقي 316

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام الغني  تبلغ تبلع 317

  فهذا فهذه طلب 318
عدم اليوتطابق بني امس اال شارة والامس بعده يف 

 اليوتذكري
 معرفة جزئيّة حنوي

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  مدير املدير رشكة 319

ليه  كةالرش  رشكة 320  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بتنكري املضاف ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ املصدر من )أ فعل(  ا رشافمك حتت رشافمك 321

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة اتء مضري الرفع  قررـ قررة أ ن أ راسلمك 322

  ال متيش ال مور اليت ال مييش 323
ده يف فعل بععدم اليوتطابق بني امس املوصول وال

 اليوتأ نيث
 معرفة جزئيّة حنوي

بدال الشني سينا  شاهدـ ساهدـ اليوم ا عالنمك يف جريدة 324  صويت ا 
نقل سليب 

 مقبل

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام الزاي  يزودومك أ ن يرودومك ابملعلوماـ الالزمة 325

326 
ت ويف حال رعبيوتمك بأ ن سرشفوين بيوتقتمك، اثب

 لمك بأ ن سأ كون عند حسن ظنمك
 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام الغني  رغبيوتمك

 سشتت رصيف خطأ  يف ا جعام الثاء  بثقتمك بيوتقتمك 327

 سشتت رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة القطع  أ ثبت اثبت 328

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف  تء امليوتلكّم  بأ ين بأ ن 329

 معرفة جزئيّة رصيف  بنية اللكمةنقص وز تدة أ كرث من حرف يف  يلقى وعىل أ مل أ ن يلغت طليب انتباهمك 330

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل وفاعهل يف اليوتذكري  يلقى يلغت طليب 331

بدال الهاء أ لفا  معهد ...  أ ل  س نغاري معادي ال   ت ت جالو 332  معرفة جزئيّة صويت ا 

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  معهد معادي 333

334 
ذا زال ال  شمس جنمع اندان ونيوتحدث يف ا 

 ال موران...
 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل وفاعهل يف اليوتأ نيث  زالت

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت جنمع وجنمتع 3 جنمتع جنمع 335

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تعدية الفعل الالزم من دون حرف جرّ   جنمتع يف جنمع اندان 336

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة ادلال  ديناان جنمع اندان 337

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  أ موران نيوتحدث يف ال موران 338
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

339 

ونيوتحدث ال مر اذلي مّرـ ىف الهنار العيد 

وبعدها بعضهم يلعب الكرة وبعضهم يطبق 

 اليش ... حىت وقت الصالة املغرب

  مرَّ 
ول والفعل بعده يف عدم اليوتطابق بني املوص

 اليوتأ نيث
 معرفة جزئيّة حنوي

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  َّنار يف الهنار العيد 340

 معرفة جزئيّة رصيف عدم اليوتطابق بني الفعل والامس بعده يف امجلع  يلعبون بعضهم يلعب 341

بدال اخلاء قافا 2 يطبخ وبعضهم يطبق 342  معرفة جزئيّة صويت ا 

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل والامس بعده يف امجلع  يطبخون وبعضهم يطبق 343

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الشني 2 الشاي يطبق اليش 344

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  صالة الصالة املغرب 345

346 
....حىت َّنيّة الليل بعضهم يذهب ا ىل دار 

 ضهم ال يذهب حىت الصباح..وبع 
 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الهاء  َّنايّة

 معرفة جزئيّة رصيف عدم اليوتطابق بني الفعل والامس بعده يف امجلع 2 يذهبون بعضهم يذهب 347

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري  ادلار ا ىل دار 348

 معرفة جزئيّة رصيف أ  يف رمس اهلمزة امليوتوسطةخط  أ صدقاءمه يلقوا أ صدقاهئم ا ال مبا هو حيبون 349

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل والضمري قبهل يف اال فراد  مه حيبون مبا هو حيبون 350

ون يس يوتعيدون ابل ضايح 351  معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة العني  يس يوتعدُّ

 معرفة جزئيّة حنوي يوتعري ل عدم اليوتطابق بني واملوصوف وصفته يف ا  املالبس مالبس اجلدد 352

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة ادلال  اجلديدة مالبس اجلدد 353

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتأ نيث  اجلديدة مالبس اجلدد 354

355 
نبدأ  ابلز ترة ال صدقاء...واملرىض يف 

 املس يوتصفى
 معرفة جزئيّة ويحن خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  بز ترة

بدال الشني صادا  املستشفى يف املس يوتصفى 356  صويت ا 
نقل سليب 

 (1مدبر)

357 

ويف صباح عيد الاةحى عند حفل 

تربويّة...ىف املدرسة ال خوة اال سالميّة 

 ملسابقة القرأ ن

 سشتت رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة القطع  ال ةحى

 حفل تربويّة 358
( 2حفل)

 تربوي
 معرفة جزئيّة حنوي ذكريموصوفها يف اليوتعدم اليوتطابق بني الصفة و  

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  مدرسة املدرسة ال خوة اال سالميّة 359

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  نبذة وهذا نبذ مما أ خذـ ىف دولنا الغينيّة 360

 معرفة جزئيّة ويحن اختيار حرف جّر غري مناسب  عن دوليوتنا يف دولنا 361

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت دوةل ودول  دوليوتنا غينيا دولنا الغينيّة 362

                                                 
 ( يعّد نقال مدبرا، بيوتأ ثري الصاد اخلربة اجلديدة يف الشني اخلربة السابقة نررا ا ىل ترتيهبا الهجايئ.1)
َواُب ايحَْوفةَل، اِب وَ ( ذكر الَزهري ابليوتذكري يف مالمه حول لفظ )ايحوقةل( قائال  "..َهَذا غَلَطٌ غَِلطَ ِفيِه اللَّْيُث يِف لَْفِرِه َوتَْفِسرِيِه، 2) لَْفاِء،... مأْخوذة ِمَن ايحَْفل الصَّ

 .159، ص11، فصل ايحاء املهمةل، ابب الالم، جلسان العربَوُهَو ااِلْجِتَماُع َوااِلْمِتاَلُء". ينرر  ابن منرور  
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

363 

ويقول بأ ن نين زميليك وليس أ ىخ أ و وليس 

ذا أ عرضت  صديق من يريد خري أ ماىم وا 

 يفسد ا مسي وراعي

دغام النون يف النون  بأ نيّن  معرفة جزئيّة رصيف فّك ا 

 سشتت رصيف يف بنية اللكمة ز تدة حرف  زميكل زميليك 364

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري 2 الصديق وليس صديق من يريد خري أ ماىم 365

عراب املفعول به  خريا من يريد خري أ ماىم 366  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

ذا أ عرضت 367  معرفة جزئيّة حنوي اختيار لكمة غري مناس بة  غبت وا 

 حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل اخلربيّة 2 يشوه مسعيت يفسد ا مسي 368
نقل سليب 

 مقبل

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة الوصل 2 امسي ا مسي 369

بدال اهلمزة عينا  ورايئ وراعي 370  صويت ا 
نقل سليب 

 (1مدبر)

 سشتت رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  هذا مثل هد صديق صديق املنافق 371

 صديق املنافق 372
صديق 

 منافق
 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتنكري 

373 
اذلي حيبىن ويمتىن يل خري ...وال يغبهل هذا 

 هو صديق اخمللص
عراب املفعول به  خريا  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

بدال القاف غينا  يقبهل وال يغبهل 374  صويت ا 
تطفل 

 (2لغوي)

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني املوصوف وصفته يف اليوتعري   الصديق صديق اخمللص 375

ُ  تمتزي تََعيُِّدان 376  معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل وفاعهل يف اليوتذكري  يمتزيَّ

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  اشرتاء الاشرتاء الهبامئ 377

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال س ناد ا ىل الامس الراهر امجلع  ينفق وينفقون ال غنياء عىل الفقراء 378

 ويشرتون لهن ا ىل ما يردن 379
يشرتون لهن 

 ما
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تعدية الفعل امليوتعدي حبرف جرّ  

380 

...ال صغار يسمل ال كبار وبعدها منىش ا ىل 

املصىل طريق املصىل نقل أ س يوتغفر هللا 

 أ س يوتغفر هللا وامحلد هللا

 معرفة جزئيّة رصيف )الصغري(لـع امجلخطأ  يف صوغ   الصغار

 معرفة جزئيّة رصيف عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف امجلع  يسلّمون ال صغار يسمل 381

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تعدية الفعل الالزم من دون حرف جرّ   يسلّمون عىل ال صغار يسمل ال كبار 382

 معرفة جزئيّة رصيف أ  يف صوغ مجع )الكبري(خط  الكبار ال كبار 383

 سشتت صويت تقصري حركة القاف  نقول نقل أ س يوتغفر هللا 384

                                                 
 ناميـ لغة انكو.( يعّد نقال مدبرا، بيوتأ ثري العني اخلربة اجلديدة يف اهلمزة اخلربة املوجودة، لكوَّنا من فو 1)

يا؛ بأ ن يؤثّر ب ( يقصد به النقل السليب من لغة أ خرى؛ حيث يالحظ أ ّن ادلارس أ بدل القاف ابلغني، وليسا من فوناميـ لغة انكو. وقد يعّد نقال مقبال سل 2)

 صـو الغني يف صـو القاف اذلي يعيوترب خربة جديدة نررا ا ىل موقعه يف ترتيب حروف الهجاء.
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

385 
نذكر هللا حىت بدع اال مام ىف 

 اخلطبة...وبعدها...
بدال اهلمزة عينا  بدء  صويت ا 

نقل سليب 

 (1مدبر)

386 
 اذلى طاقةالضحي وبعدها النّاس يذحبون 

لهيا....  ا 
 معرفة جزئيّة رصيف حرف من بنية اللكمةنقص أ كرث من   ال ةحيّة

لهيا اذلىالضحي  387   ال ةحيّة اليت طاقة ا 
عدم اليوتطابق بني امس املوصول والامس قبهل يف 

 اليوتأ نيث
 معرفة جزئيّة حنوي

لهيا 388  معرفة جزئيّة رصيف عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف امجلع  يطيقوَّنا وبعدها النّاس... طاق ا 

لهياالضحى اذل 389  معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املضارع من )أ طاق(  يطيقها ي طاق ا 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف اال س ناد ا ىل مضري امليوتلكّمني  نأ لك الطعام...نأ لكوا  وبعدها 390

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  صالة نذهب ا ىل الصالة الرهار 391

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  الرهر الرهار 392

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة واو الضمري للجامعة  يلقوا عىل ال صدقاء أ ال يلقو أ صدقاءمه 393

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة واو الضمري للجامعة  يؤذوا وال يؤذو جلساءمه 394

 معرفة جزئيّة رصيف بنية اللكمة نقص حرف من  الصداقة النص ييوتحدث عن أ مهيّة صداق 395

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري  الصداقة أ مهيّة صداق 396

 معرفة جزئيّة رصيف تغيري ماكن حرف يف بنية اللكمة  صداقته وحسن صادقته 397

  سس يوتطيع ومن حسن اخللق سس يطع 398
نقص حرف وتغيري ماكن حرف أ خر يف بنية 

 اللكمة
 معرفة جزئيّة رصيف

 أ ن حتب بعض يف هللا 399
أ ن حتّب يف 

 هللا
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل اخلربيّة 

عراب املفعول به  بعضا حتب بعض 400  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل بسوء توزيع عنارصها  وللصداقة ومن صداقة هل ا جابياـ 401

 معرفة جزئيّة رصيف قص حرف من بنية اللكمةن 2 ا جيابياـ ا جابياـ 402

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت يُقتدى ويَقتدي  يقتدي ف ل قرين يقتدى مبا يقارن 403

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  ةاملعدّ  والناس ايضا يضحون ال ةحيّة املسعدة 404

405 
عيد ال ةحى عيد املشهور دل مجيع املسلمني 

 فيه من اسعداداـ ابل ةحىملا 
 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الصفة وموصوفها يف اليوتنكري  عيد مشهور

 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  دلى عيد املشهور دل مجيع املسلمني 406

 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  اس يوتعداداـ اسعداداـ ابل ةحى 407

 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  ال ةحيّة اسعداداـ ابل ةحى 408

409 
بل،  سواء اكن خروف أ و معز ولبقرة أ و ا 

 امللبس ل طفال وكذكل
عراب خرب اكن  خروفا  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

عراب املعطوف عىل خرب اكن  أ و معزا سواء اكن خروف أ و معز 410  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

عر   أ و بقرا ولبقرة 411  معرفة جزئيّة حنوي اب املعطوف عىل خرب اكنخطأ  يف ا 

                                                 
 أ ثري العني اخلربة اجلديدة يف اهلمزة اخلربة املوجودة، لكوَّنا من فوناميـ لغة انكو.( نقل مدبر، بيوت1)
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

بل 412 بال أ و ا  عراب املعطوف عىل خرب اكن  أ و ا   معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال حاةل ابليوتنكري  لل طفال وكذكل امللبس ل طفال 413

414 

أ ما اال حتفال عيد ال ةحى عندان ما شأ  

يتا أ ول ب هللا... صباحا بكر نتبادال الز تراـ 

.... 

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف كيوتابة مهزة الوصل  أ ّما احتفال

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  احتفال اال حتفال عيد ال ةحى 415

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الشني  شاء ما شأ  هللا 416

 معرفة جزئيّة صويت تقصري حركة الباء  ابكرا صباحا بكر 417

عراب نعت ظرف الزمان  ابكرا صباحا بكر 418  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

 سشتت رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  نتبادل نتبادال 419

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل اخلربيّة  بيتا بيتا نتبادال الز تراـ بيتا 420

ال نتبادال الز تراـ بيتا أ ول 421 عراب ايحال  أ وَّ  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

422 
ال والد يقولون...ساجنمع...ونفعل شاي مث 

 نذهب ا ىل ايحديقة ايحوانيّة
 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة السني  س نجمتع

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املضارع من )اجمتع(  س نجمتع ساجنمع 423

 نفعل شاي 424
جنهز نطبخ/

 الشاي
 معرفة جزئيّة حنوي اختيار لكمة غري مناس بة 

عراب املفعول به  شا ت نفعل شاي 425  معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف ا 

 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  ايحيوانيّة ايحديقة ايحوانيّة 426

427 
وبعهم ييوتوحجون ا ىل امليدان الكرة ليوتنرر 

 أ ضاربون يف ذاك
 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  بعضهم

ون ييوتوحجون 428 بد  ييوتوهجَّ  صويت ال الهاء حاءا 
نقل سليب 

 (1مدبر)

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  ميدان الكرة امليدان الكرة 429

 معرفة جزئيّة رصيف خطأ  يف اال س ناد ا ىل مضري الغائبني  لينرروا ليوتنرر أ ضاربون 430

عراب املفعول به  الضاربني ليوتنرر أ ضاربون 431  ةمعرفة جزئيّ  حنوي خطأ  يف ا 

 معرفة جزئيّة رصيف حذف الم أ ل اليوتعري   الضاربني أ ضاربون 432

  وعافيّة ويطول معران بصحة والعافيّة 433
عدم اليوتطابق بني املعطوف واملعطوف عليه يف 

 اليوتنكري
 معرفة جزئيّة حنوي

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف امجلع  ينررون وبعض ال رسة ينرر 434

435 
يقولون...أ ن يغفر أ مواتنا ووسع القبورمه و 

 مثل هذا ال ش ياء نفعل
 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تعدية الفعل الالزم من دون حرف جرّ   يغفر ل مواتنا

 سشتت رصيف خطأ  يف صوغ الفعل املضارع من )وّسع(  ويوسع ووسع القبورمه 436

 معرفة جزئيّة حنوي أ لخطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف ب  قبورمه ووسع القبورمه 437

                                                 
 ( يعيوترب هذا نقال مدبرا، وذكل بيوتأ ثري ايحاء اليت تعّد خربة جديدة يف الهاء اليت يه خربة موجودة، ل َّنا من فوناميـ لغة انكو.1)
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 الصواب عبارة ادلارس ـ
تكرار 

 اخلطأ  
 وص  اخلطأ  

نوع 

 اخلطأ  
 سبب اخلطأ  

  هذه ال ش ياء مثل هذا ال ش ياء 438
عدم اليوتطابق بني امس اال شارة والامس بعده يف 

 اليوتأ نيث
 معرفة جزئيّة حنوي

439 
هذا توراسوان ىف البالان ولكن هناك أ ش ياء 

 أ خر
 معرفة جزئيّة صويت تطويل حركة اليوتاء  تراثنا

 جزئيّة معرفة صويت تطويل حركة الثاء  تراثنا توراسوان 440

بدال الثاء سينا  تراثنا توراسوان 441  صويت ا 
نقل سليب 

 مقبل

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف اال ضافة بيوتعري  املضاف بأ ل  بالدان يف البالان 442

 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  بالدان البالان 443

 معرفة جزئيّة رصيف خلط بني صيغيت أ خر وأ خرى  أ خرى هناك أ ش ياء أ خر 444

445 
 الصديقة أ اّل يلقه صديق ا ال مبا حيبه، وال عىل

 يؤذي جلس فامي يه عهيا مبعزهل
 معرفة جزئيّة رصيف نقص حرف وز تدة حرف أ خر يف بنية اللكمة  تلقى

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف اليوتأ نيث  أ اّل تلقى أ ال يلقه 446

 معرفة جزئيّة حنوي امجلةل حبذف هاء الضمريخطأ  يف تركيب   صديقها أ اّل يلقه صديق 447

ال مبا حيبه 448  معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف اليوتأ نيث  حتبّه ...صديق ا 

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف اليوتأ نيث  تؤذي عىل الصديقة...وال يؤذي 449

 معرفة جزئيّة رصيف رف من بنية اللكمةنقص ح  جليسها وال يؤذي جلس 450

 معرفة جزئيّة حنوي خطأ  يف تركيب امجلةل حبذف هاء الضمري  جليسها وال يؤذي جلس 451

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الضمري والامس بعده يف اليوتذكري  هو فامي يه عهيا 452

 سشتت رصيف نقص حرف من بنية اللكمة  عيهبا عهيا 453

 معرفة جزئيّة حنوي عدم اليوتطابق بني الفعل والامس قبهل يف اليوتأ نيث 2 تأ يت ...وال يأ ىت ما يعيب مثلها...عىل الصديقة 454

 معرفة جزئيّة رصيف ز تدة حرف يف بنية اللكمة  فرحان لكهم فرحيان 455

*** 
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ّّثانيا:
 
ّمنوذجّورقةّأحدّالدارسنيّمنّالناطقنيّبلغةّانكوّيفّاموتحانّنهائي
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 يفّاموتحانّالقبولّجبامعة:ّالناطقنيّبلغةّانكوّنيدارسأحدّالةّمنوذجّورقّثالثا:
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 اململكة العربّية السعوديّة.
  :مجهوريّة مصر العربّيةاهرة، الق ،م1986، سنة الطبعة األوىل. املسلمون يف غينياأمحد. 
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 باعة ، مؤّسسة الرسالة للط(عن األئمة) معجم علوم اللغة العربية: ، حممد سليمان عبد هللااألشقر
 .م، بريوت، لبنان1995ه/1415والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

 أسرار : ويح، كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن أيب الوفاء حممد بن عبد هللا الناألنباري
، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، منشورات حممد علي بيضوي، الطبعة األوىل، دار الكتب العربية

 .م، بريوت، لبنان1997ه/1418العلمية، 
 اإلنصاف  :، كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن أيب الوفاء حممد بن عبد هللا النحوياألنباري

م، حتقيق ودراسة 2002، الطبعة األوىل، عامصريني والكوفينييف مسائل اخلالف بني النحويني الب
 .د/ جودة مربوك حممد، مراجعة د/ رمضان عبد التواب، الناشر مكتبة اخلاجنّي ابلقاهرة

 البلغة يف  :، كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن أيب الوفاء حممد بن عبد هللا النحوياألنباري
، مطبعة دار الكتب، مركز 1970قيق: رمضان عبد التواب، طبعة ، حتالفرق بني املذكر واملؤنث

 .حتقيق التاث، وزارة الثقافة، اجلمهورية العربية املتحدة
 هوريّة ، بدون اتريخ طباعة، مجَّنضة مصر طباعة ونشر مكتبة، األصوات اللغوية: ، إبراهيمأنيس

 .مصر العربّية
 م، جامعة مباكو، 2011ه/1412، الطبعة األوىل، يةقضااي لسانية أفريق: ، إمساعيل َزنـُْغوبـََرزِي

 مجهوريّة مايل.
 م، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مجهوريّة 2000، طبعة علم األصوات: ، كمالبشر

 مصر العربّية. 
 طبعة مسردا عربيا 16عريب، مع -: إنكليزيمعجم املصطلحات اللغوية: ، رمزي منريبعلبكي ،

 .لعلم للماليني، بريوت، لبنانم، دار ا1990
  :م، 1997الطبعة األوىل، عام  ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية بوحوش، عّمار

 دار الغرب اإلسالمّي، بريوت، لبنان.
 بعة األوىل، الط : سعد حسن حبريي،وتعليق ، ترمجةاملدخل إىل علم اللغة: ديت-، كارلبونتنج

 .، مجهورية مصر العربيةاملختار للنشر والتوزيع، القاهرة سةمؤسّ  م،2003ه/1424
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 حتقيق: ،كشاف اصطالحات الفنون والعلومموسوعة  : بن القاضي حممد حامد التهانوي، حممد علي 
ترمجه من الفارسية: عبد هللا اخلالدي، التمجة األجنبية: جورج زينايت، الطبعة األوىل،  علي دحروج،

 ان.بنمكتبة لم، بريوت، 1996
  :ع وحتقيق مج اتريخ مشال افريقيا من الفتح اإلسالمّي إىل َّناية الدولة األغلبّية،الثعالب، عبد العزيز

أمحد بن ميالد وحممد إدريس، تقدمي ومراجعة محادي الساحلي، الطبعة الثانية، عام 
 م، دار الغرب اإلسالمّي، بريوت، لبنان.1990ه/1410

 الطبعة األوىل، بدون اتريخ نشر، القاهرة، عريب-امادي انكوكاجن"   معجم: ، اباب ماماديجاين ،"
 .مجهورية مصر العربية

 يق املنشاوي، ، حتقيق ودراسة: حممد صدّ التعريفات: ، علي بن حممد امللّقب ابلسيد الشريفاجلرجاين
 .لعربيةابدون طبعة، بدون اتريخ نشر، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، مجهورية مصر 

 م، 1982ه/1402طبعة  (،10)املوسوعة اإلسالمية العربية  الفصحى لغة القرآن: ، أنوراجلندي
 دار الكتاب اللبناين بريوت، لبنان، مكتبة املدرسة، بريوت، لبنان.

 طبعة  ،جماالته وتطبيقاته يف حقل تعليم اللغات-علم اللغة التطبيقيّ : ، أشوق عوضحامد
 عاملية للنشر والتوزيع.م، الدار ال2013ه/1434

 مدخل اترخيي مقارن يف ضوء التاث واللغات الساميةعلم اللغة العربية :، حممود فهميحجازى :، 
 .م، نشر دار الثقافة1992طبعة 

 م، معهد اللغة 1985طبعة ، العربية واهلوسا نظرات تقابلية: ، مصطفى حجازي السيدحجازي
 اململكة العربية السعودية. جامعة أم القرى، مكة املكرمة،العربية، 

 عايري م ، علي عبد احملسن، وقاسم، حممد جابر، واحلجوري، صاحل عياد، وشيخ، أمحد حممد:احلديب
هللا بن  ، بدون طبعة، بدون اتريخ نشر، مركز امللك عبدتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

 .لرايض، اململكة العربية السعوديةعبد العزيز الدويّل خلدمة اللغة العربّية ابلرايض، ا
 م، دار الثقافة، الدار البيضاء، اململكة 1994، طبعة اللغة العربية، معناها ومبناها :، ُتامحسان

 .املغربية
 مجهورية  مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،م، 1990طبعة ، مناهج البحث يف اللغة: ، ُتامحسان

 .مصر العربية
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 م، منتدى سور 2006-2005، الطبعة الثانية، علم األصوات املقارناملدخل يف : ، صالححسنني
 .، توزيع مكتبة اآلدابةاألزبكي

 ال ة: عالمات التقيم، أحكام اإلمالء، استعماألساس يف التطبيقات النحوية واللغوي: ، حممدحالوة
 الكتب م، عامل2012، طبعة املعاجم، النحو، الصرف، التطبيقات، النشاطات وحلوهلا النموذجية

 .احلديث
 تقدمي وتعليق: حممد بن عبدشذا العرف يف فن الصرف: ، أمحد بن حممد بن أمحداحلمالوي ، 

املعطي، خرج شواهده ووضع فهارسه: أبو األشبال أمحد بن سامل املصري، بدون اتريخ نشر، دار 
 .الكيان للطباعة والنشر والتوزيع، الرايض، اململكة العربية السعودية

 م، نشر 1984، طبعة الروض املعطار يف خرب األقطار: أبو عبد هللا حممد بن عبد املنعم ،احلمريي
 .مكتبة لبنان

 دار املعرفية اجلامعية للطبع والنشر م، 1998طبعة ، الكلمة، دراسة لغوية معجمية: حلمي خليل
 .، مجهورية مصر العربيةوالتوزيع، اإلسكندرية

 الرايض، اململكة  م،1982ه/1402 ،الطبعة األوىل، معجم علم األصوات: ، حممد علياخلويل
 العربية السعودية.

 مملكة مايل اإلسالمية وعالقاهتا مع أهم املراكز ابلشمال األفريقي من القرن : ، اهلادي املربوكالدايل
م، مطابع الوحدة 1999، الطبعة الثانية، م: صفحات من اتريخ العالقات العربية األفريقية13-15

 .الزاوية، اجلمهورية العربية الليبيةالعربية، 
 م، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 2001، طبعة العربية وعلم اللغة احلديث: ، حممد حممدداود

 .القاهرة، مجهورية مصر العربية
 م، 1995، راجعه: جورج ِمتي عبد املسيح، طبعة معجم تصريف األفعال العربية: ، أنطوانالدحداح

 .بريوت، لبنانمكتبة لبنان، 
 راجعه: جورج متي عبد املسيح، الطبعة الرابعة، معجم لغة النحو العريبّ : ، أنطوانالدحداح ،

 .م، مكتبة لبنان لاشرون، بريوت، لبنان2009
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 مراجعة: حممد حممد  ،أثر اللغة العربية يف لغة املاْنديْنكو، دراسة لغوية مقارنة: ، يعقوب المنيُدْمِبيا
 2007أكتوبر، إدارة املطبوعات والنشر، الطبعة األوىل،  7منشورات جامعة عثمان بن طاهر، 

 .افرجني، دار الكتب الوطنية، بنغازي، اجلمهورية العربية الليبية
 قوز، : شرح مشس الدين ديكن: شرحان على مراح األرواح يف علم الصرف، مشس الدين أمحدديكنقوز

م، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللب، القاهرة، 1956، الطبعة الثالثة، مشس الدين ابن كمال ابشا
 .مجهورية مصر العربية

 م، دار املسرية للنشر والتوزيع 2008ه/1428، الطبعة األوىل، التطبيق النحوي: ، عبدهالراجحي
 .والطباعة، عمان، األردن

 دار النهضة م، 4200ه/1425الطبعة الثانية،  ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية: ، عبدهالراجحي
 .لبنان ،العربية، بريوت

 حممد أبو الفضل  ، حتقيق:طبقات النحويني واللغويني: ، أبو بكر حممد بن احلسن األندلسيالزبيدي
 . م، دار املعارف، القاهرة، مجهورية مصر العربية1973ه/1392إبراهيم، الطبعة الثانية، 

 الرجال والنساء من العرب واملستعربني م، قاموس تراجم ألشهر األعال: ، خري الدينالزركلي
م، دار العلم للماليني، مؤسسة ثقافية للتأليف والتمجة 2002الطبعة اخلامسة عشرة،  ،واملستشرقني

 .والنشر، بريوت، لبنان
  :م، دار صفاء 2010، الطبعة  األوىل، يف ترتيب اجلملة اخلالف النحويّ زنكنة، شيماء رشيد حممد

 ن، األردن.للنشر والتوزيع، عما
  :م، 2008عة األوىل، ، الطبعلم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(زهران، البدراوي

 .دار اآلفاق العربية، نصر، القاهرة، مجهورية مصر العربية
 بدون طبعة، بدون اتريخ نشر، دار النهضة ، علم اللغة، مقدمة للقارئ العريبّ : ، حممودالسعران

 .بريوت، لبنانالعربية، 
 دار الصداقة العربية، بريوت،م، 1996الطبعة األوىل، ، الصرف وعلم األصوات: ، ديزيرهسقال 

 .لبنان
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 جنة الشعبية ، منشورات الل، جمموعة أحباث لسانيةأفريقيا: اللغة والتاريخ: ، عبد هللا وآخرونسويد
وطنية، بنغازي، اجلمهورية العربية م، دار الكتب ال2006العامة للثقافة واإلعالم، الطبعة األوىل، 

 .الليبية
 م، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 1992، طبعة الكايف يف النحو وتطبيقاته: ، صربي إبراهيمالسيد

 .مجهورية مصر العربية
 مل مكرمعبد العال سا: وشرح ، حتقيقمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع: ، جالل الدينالسيوطي ،

 .بريوت، لبنان، م، مؤّسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع1992ه/1413طبعة 
 م، مؤسسة الرسالة، 1993ه/1413، الطبعة السادسة، يف علم اللغة العام: ، عبد الصبورشاهني

 .بريوت، لبنان
 م، 2006ه/1427، الطبعة األوىل، مبادئ أساسية يف فهم اجلملة العربية: ، أمين عبد الرزّاقالشوا

 .مشق، سورايدار اقرأ، د
 م، اجلامعة 2004ه/1424، الطبعة األوىل، اللمحة يف شرح امللحة: ، حممد بن احلسنالصايغ

 .اإلسالمية ابملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية
  :م، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 2006، الطبعة األوىل، عامالدولة الفاطمّيةالصاليّب، علي حممد

 هوريّة مصر العربّية.والتمجة، القاهرة، مج
 ن ، جمموعة مالتقابل اللغوي وحتليل األخطاء: إسحاق حممد األمنيو  ، حممود إمساعيل،صين

م، مطابع جامعة امللك سعود، الرايض، اململكة 1982ه/1402املقاالت، ترمجة، الطبعة األوىل، 
 .العربية السعودية

 ملكتبة الوطنية ببغداد، طبع مبطابع م، ا1989ه/1360، طبعة علم اللغة: ، حاُت صاحلالضامن
 .التعليم العايل ابملوصل، العراق

 م، 1973عة ، طبدولة مايل اإلسالمية، دراسات يف التاريخ القومي األفريقي: ، إبراهيم عليطرخان
 .القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مجهورية مصر العربية

 م، دار أصداء اجملتمع 2004ه/1425لطبعة الرابعة، ا، علم اللغة وفقه العربية: ، عيد حممدالطيب
 .للنشر والتوزيع، بريدة، القصيم، املمكلة العربية السعودية
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 الطبعة الثالثة، ، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: ، رمضانعبد التواب
 مجهورية مصر العربية.مكتبة اخلاجني، القاهرة، م، 1997ه/1417

 م، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مجهورية 1995، طبعة حبوث ومقاالت يف اللغة :، رمضانعبد التواب
 .مصر العربية

 م، دار 1993، الطبعة األوىل، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: ، صالح إمساعليعبد احلق
  التنوير للطباعة والنشر، بريوت، لبنان.

 ع القرن ا وقيام دولة الفوالين يف مطلالدعوة اإلسالمية يف غرب أفريقي: ، حسن عيسىعبد الظاهر
م، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 1981، طبعة التاسع عشر امليالدي-الثاين عشر اهلجري

 .الرايض، اململكة العربية السعودية
  :مّيا حسب حروف ة، مرتَّبا ترتيبا معجة امليسر ة والصرفيّ املوسوعة النحويّ عبد العليم، أبوبكر علي

 .عربّيةمجهورّية مصر المكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، م، 2004طبعة ، ءاهلجا
  :م، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 2003، طبعة بناء اجلملة العربيةعبد اللطيف، حممد محاسة

 . القاهرة، مجهورية مصر العربية
 يف  او إىل غينيا كولاكري، رحلة وحديثمن غينيا بيس: ، حممد بن لاصر بن عبد الرمحنالعبودي

 .م، مطابع الفرزدق التجارية، الرايض، اململكة العربية السعودية1995، الطبعة األوىل، أمور املسلمني
 طبعة  ،النظرايت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية: ، عبد العزيز بن إبراهيمالعصيلي

 .اململكة العربية السعوية إلسالمية، الرايض،جامعة اإلمام حممد بن سعود ام، 1999ه/1420
 دار الساق.م، 2001الطبعة الرابعة، ، املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم: ، جوادعلي 
 الطبعة األوىل، ، معجم اللغة العربية املعاصرة: ، أمحد خمتار مبساعدة فريق عملعمر

 مجهورية مصر العربية. عامل الكتب، القاهرة،م، 2008ه/1429
 مجهورية عامل الكتب، القاهرةم، 1997ه/1418طبعة ، دراسة الصوت اللغوي: ، أمحد خمتارعمر ،

 .العربية مصر
 مان ، حتقيق: كامل سلمسالك األبصار يف ممالك األمصار: ، شهاب الدين ابن فضل هللايٌعمر ال

 .م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان2010اجلبوري ومهدي النجم، الطبعة األوىل، 
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 طبعة األوىل، الا، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هب: ، عبد الرمحن إبراهيمالفوزان
 .اململكة العربية السعوديةالعربية للجميع، الرايض، ه/1431

 عبد الرمحن بن إبراهيم، وحسني، خمتار الطاهر، وفضل، حممد عبد اخلالق حممد، وآل الفوزان ،
 ناطقني هبا،، سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الالعربية بني يديك: نالشيخ، حممد بن عبد الرمح

اململكة  الرايض،م، 2002ه/1423الوقف اإلسالمي، الطبعة األوىل، العربية للجميع، مشروع 
 .العربية السعودية

 م، مكتبة 1988ه، 1408، الطبعة الثانية اجملددة، تصريف األمساء واألفعال: ، فخر الدينقباوة
 املعارف، بريوت، لبنان.

 لطبعة األوىل، ، ابعض قصار سور القرآن الكرمي أَّنوذجا ،التحليل الصويت للنص: ، مهدي عنادقبها
 م، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2013

 م، مكتبة أطلس، دمشق، سوراي1960، طبعة أفريقيا الغربية يف ظل اإلسالم: ، نعيمقداح. 
  اية حفص عن عاصم.القرآن الكرمي برو 
 لبالغةاإليضاح يف علوم ا: القزوين، جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد :

م، 2003ه/1424وضع حواشيه: إبراهيم مشس الدين، الطبعة األوىل، ، املعاين والبيان والبديع
 بنان.بريوت، ل منشورات حممد علي بيضوي لنشر كتب السنة واجلماعة، دار الكتب العلمية،

  :ترمجة: حسن محزة، مراجعة: سالم محزة حرب اللغات والسياسات اللغويةكالفي، لويس جان ،
م، املنظمة العربية للتمجة، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2008بزي،  الطبعة األوىل، 

 لبنان.
 عة األوىل، ، الطبعشرين امليالديفريقي خالل القرن الالشعر العريب يف الغرب اإل: ، عمرانَكبا

لرابط، ا -إيسيسكو-م، منشورات املنظمة اإلسالمية للتبية والعلوم والثقافة 2011ه/1432
 .اململكة املغربية

 م، مطبعة السعادة، 1978، الطبعة السادسة، التبيان يف تصريف األمساء: ، أمحد حسنكحيل
 .القاهرة، مجهورية مصر العربية

 ه، نشر: جممع اللغة العربية 1436، طبعة سانيات يف تعليم اللغاتتوظيف اللّ : ب، رضا الطيالكشو
 .على الشبكة العاملية، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية
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  :م،1998ه/1419الطبعة الثامنة،  ، ترمجة وتعليق: أمحد خمتار عمر،أسس علم اللغةماريوابي 
 ة.مجهورية مصر العربي عامل الكتب، القاهرة،

  :م، 1995ام، الطبعة األوىل، عمعجم املصطلحات األلسنّية، فرنسّي، اجنليزّي، عريبّ مبارك، مبارك
 دار الفكر اللبنايّن، بريوت، لبنان.

  :م، دار أسامة للنشر 2013، طبعة علم الّلسان العريّب، )فقه اللغة العربية(جماهد، عبد الكرمي
 والتوزيع، عمان، األردن. 

 م، مكتبة الشروق الدولية، 2004ه/1425، الطبعة الرابعة، املعجم الوسيط: ربيةالع جممع اللغة
 القاهرة، مجهورية مصر العربية.

 م، عمادة شؤون املكتبات، 1996ه/1417، بعة الثانيةطال، اختبار اللغة: ، حممد عبد اخلالقحممد
 .، اململكة العربية السعوديةالرايضجامعة امللك سعود، 

 ة مراجعة: املقرحي، ميالدأ، طبع، موجز اتريخ أفريقيا احلديث واملعاصر: ، فيصل حممدموسى
 .م، منشورات اجلامعة املفتوحة، الزنتان، اجلمهورية العربية الليبية1997

 م، اجلمهورية التونسية1981، طبعة اجلديد، مفاتيح االلسنية: ، جورجمولان. 
 م، الشركة الوطنية للنشر 1976، طبعة حلديثاتريخ اجلزائر يف القدمي وا: ، مبارك بن حممدامليلي

 .والتوزيع، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 أمحد ، حتقيق وتعليقاالستقصا ألخبار دول املغرب األقصى: ، أمحد بن خالد بن محادالناصري :

 .م، وزارة الثقافة واالتصال، الرابط، اململكة املغربية2001جعفر الناصري،  طبعة 
 للطباعة  دار غريبم، 2014طبعة ، األصوات واللهجات، قدميا وحديثا: ، لادية رمضانجارالن

 .مجهورية مصر العربية، القاهرة، والنشر والتوزيع
 لية طبعة دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ك ،اجلملة العربية دراسة مدخل إىل: ، حممود أمحدحنلة

 .ر العربيةاآلداب، جامعة اإلسكندرية، مجهورية مص
  :ن عبد الرمحن ، ترمجة: راشد بالنظرية التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العمليةهامريل، هكت

م، مطبوعات جامعة امللك سعود، الرايض، اململكة العربية 1994ه/1415الدويش، طبعة 
 السعودية.
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 الطبعة مد الزنتاين، ترمجة: عبد الوهاب حماتريخ اإلسالم يف غرب أفريقيا: ، روسيل وورينهاو ،
 .ةة مصر العربيّ م، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مجهوريّ 2009األوىل، 

 انية، ، الطبعة الثمعجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب: املهندس، كاملو  ، جمدي،وهبه
 .م، مكتبة لبنان، بريوت، لبنان1984

 م، دار املعرفة اجلامعية، 1992، طبعة دراسة تطبيقية :قابلييف علم اللغة الت: ، أمحد سليمانايقوت
 .اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية

  :دار م، 1916ه/1417الطبعة األوىل، ، املعجم املفصل يف شواهد العربيةيعقوب، إميل بديع
 .، بريوت، لبنانالكتب العلمية

*** 

ة:ّثانيا:
 
ّمراجعّانكوي

o   ߖߊ߰ߣߍèDian:  ߲߬ߋߞߏߦߊ ߛ ߣߴߊ   ߛߎ   ߛߓߍߛߎà sekoyai sun suu nεbεS ، :أنواع النظم الكتابية أي
 م، القاهرة، مجهوريّة مصر العربّية.2012طبعة قدراهتا، و 
o   ߖߊ߰ߣߍèDian :  ߟߊߣ߰ߐߦߊ ߣߍ߲߬  ߞߊ߲߬ߜߍnεyan`ɔɔlan έkanbgالطبعة الثالثة، ، ، أي: القواعد امليسرة

مجهوريّة  ،فريقّية، جامعة القاهرةمعهد البحوث والدراسات االفريقّية، قسم اللغات االم، 2007عام
 مصر العربّية.

o   ߞߊ߲߬ߕߍKantè :  ߲߬ߘߝߐ   ߡߊ߲߬ ߘߋMandin dofo :م، القاهرة، مجهوريّة 2004، طبعة اتريخ مايل، أي
 مصر العربّية.

o   ߞߊ߲߬ߕߍKantè :  ߲߬ߞߊ߲߬  ߝߘߏ ߓߊ   ߡߊ ߲߬ߘߋbà kanˋdoˋMàndén fo، الطبعة الثانية،  ،أي: لغة مايل املشتكة
  رة، مجهوريّة مصر العربّية.م، القاه2004عام 

o   ߞߊ߲߬ߕߍKantè :  ߤߊ߯ߕߍˊεHaat ،ߓߊ ߞߊ ߝߊ   ߞߊ߲߬ߜߍ ߒߞߏ قواعد ، أي: nbaˋkàfà ku εN'ko kangb ߞߎ ߲߬
 .، غري مطبوعانكو الكتاب الكبري

o   ߞߊ߲߬ߕߍèKant :ߞߊ߲߬ߜߍ  ߒߞߏεN'ko Kangb ،أي: قواعد انكو، حتقيق: بوراما كانيت، كولاكري ،
 .، مجهوريّة غينيام1996

o   ߞߊ߲߬ߕߍèKant :  ߣߊߟߌ ߡߎ ߲߬  ߘߐ   ߞߊ߲߬  ߝߘߏ ߓߊ   ߡߊ ߲߬ߘߋ ߲߬  ߘߟߊߡߌ ߘߊ ߣߍ߲߬  ߞߘߐ ߴߊ   ߣ ߞߟߊߒߞߋ ߞߎ ߙߣߊ 

، أي: القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل لغة االُنكو، جممع امللك فهد لطباعة املصحف ߘߌ   ߒߞߏ
 .، اململكة العربّية السعوديّةاملدينة املنّورة، ه1428طبعة عام الشريف، 
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ّّثالثا:
 
ّة:مراجعّأجنبي

 Delafosse, Maurice: Haut-Sénégal Niger; Les Pays les peoples les langues 

(Soudan Français), première série, tome I, Emile Larouse, Libraire-Editeur, 11, 

Rue Victoire-Cousin, 11, 1912, Paris. France 

 Diallo, Abdourahmane : (Institut für Afrkanische Sprachwissenschaften. J.W. 

Goethe-Universität, Frankfurt/Main. 1. Situation linguistique): Contact entre 

les langues Mandé et Atlantiques en Guinée, Séminaire 'Contact des langues', 

Université de Nice, 21 avril 2006.  

 INRAP: Histoire-Géographie, 6eme Année. Ministère de l’enseignement pré-

universitaire, republique de Guinée, 2014. 

 Frémeaux Jacques. Ould Khalifa (Abdallah) : La région du Tagant en 

Mauritanie. L'oasis de Tuigia entre 1660 et 1960. In: Revue française d'histoire 

d'outre-mer, tome 87, n°326-327, 1er semestre 2000. Les Juifs et la mer, sous 

la direction de Richard Ayoun. pp. 344-345. 

 F. K. Erhard Voeltz: Cahiers d'Étude des Langues Guinéennes, No1.Les 

Langues de la Guinée. Un article publie par l' Université de Conakry, Faculté 

des Lettres et Sciences Humaines, 1996. 
*** 

تّوّرابعا: ّدوريات:جمال 
 يات جبامعة ية اإلهلكلّ ة  ، جملة لغري الناطقني هبا وطرق حّلهامشكالت تعليم العربيّ : ، كرمي فاروقاخلويل

 م، تركيا.2011، عام201-185 ة، العدد الثاين والثالثون، الصفحات:سلجوق التكيّ 
 ة جامعة امللك سعود، ، جمل.يف تعلم اللغة الثانية وتعليمها َتثري التدخل اللغويّ : ، حممد علياخلويل

، 128-109ل والثاين، الصفحات: ة، العدد األوّ ل، العلوم التبويّ اجمللد األوّ 
 ة.ة السعوديّ م، الرايض، اململكة العربيّ 1989ه/1409عام

 عدد(، 564) مذكرة مادة، التقابل اللغوي وحتليل األخطاءمذكرة : ، راشد بن عبد الرمحنالدويش
 .ةجامعة امللك سعود، معهد اللغة العربية، قسم إعداد املعّلمني، الراي ، اململكة العربية السعوديّ 

 ازلطالب املستوى الرابع بقسم اللغة العربية جبامعة شري  حتليل األخطاء النحوية: ، إسحاقرمحاين ،
، دد احلادي عشرعالالعاملية،  قياأفريامعة جبمعهد اللغة العربية ، جملة العربية للناطقني بغريها

 اخلرطوم، السودان.، م2011يناير
  :تصدر لة البيان، جمأفريقيااضطهاد القبيلة املسلمة العمالقة يف غرب سيسي، أبو بكر عبد القادر ،

 .238 ، رقم اجلزء:238، العددعن املنتدى اإلسالميّ 
*** 
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ة:ّخامسا:
 
 رسائلّعلمي

 اجلامعة  .غويّة مقارنةدراسة ل، لتأثرييّة للغة العربّية يف لغة املاندينكواجلوانب ا :المني دمبيا، يعقوب
 .ةة الليبيّ ة العربيّ م، اجلمهوريّ 2007، كلّية اللغة العربّية،  دينة زلينتمباألمسريّة للعلوم اإلسالمّية 

 سكرة،  ، جامعة حممد خيضر بةة العربيّ لجهود الدارسني احملدثني يف دراسة اجلم: ، حممد يزيدسامل
م، 2015-2014ه/1436-1435ة، ة اآلداب واللغات، قسم اآلداب واللغة العربيّ كليّ 

 .ةة الشعبيّ ة الدميقراطيّ ة اجلزائريّ اجلمهوريّ 
 ةيّ ة ولغة اْنكو على مستوى اجلملة البسيطة، دراسة وصفالتقابل بني اللغة العربيّ : ، نوحسانوغو، 

ا، شعبة اللغة وآداهب ةاللغة العربيّ  ، قسمةالدراسات األدبيّ ية اللغة و كلّ   ة ابلنيجر،اجلامعة اإلسالميّ 
 ة النيجر.، مجهوريّ م2004ه/1424ة،العربيّ 

 اجلامعة ةليّ ة على مستوى املفردات، دراسة تقابة يف اللغة املاندنكيّ أثر اللغة العربيّ : ، غوسوسيديب ،
ة اللغة وآداهبا، شعب ةالعربيّ اللغة  ، قسمةية اللغة والدراسات األدبيّ كلّ   ة ابلنيجر،اإلسالميّ 

 .ة النيجر، مجهوريّ م2004ه/1424ة،العربيّ 
  :اآلداب  ، جامعة حممد خيضر ببسكرة، كليةبناء التكيب اإلفصاحي يف القرآن الكرميكاده، ليلى

 ة.ة الشعبيّ ة الدميقراطيّ ة اجلزائريّ م اجلمهوريّ 2004/2005ة، واللغات، قسم اآلداب واللغة العربيّ 
 جامعة الدول  ،التقابل اللغوي بني العربية واملاندنكية على املستوى الصويت: وسى حممد، مكوين

م، 2000ه/1421العربية، املنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، 
 .اخلرطوم، السودان

 جامعة احلاج خلضر ،مفهومها وبنيتها :ةات املعاصر سانيّ واللّ  اجلملة بني النحو العريبّ : ، ودادميهويب-
م، اجلمهورية 2010-م2009ابتنة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآداهبا، 

 ة.اجلزائرية الدميقراطية الشعبيّ 
*** 

ّلكرتونية:إمواقعّّسادسا:
o Bah: http://malikba.blogspot.com. 

o Balde: http://madaarisarabiafarncia.blogspot.com. 

o Culture et Histoire : http ://www.tidiane.net.. 

o Encarta : Langues d’Afrique, La famille Niger-Kordofan. 

o Encyclopedia Britannica: http://global.britannica.com. 

o Encyclopedia Britannica :http://global.britannica.com. 
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o Encyclopedia Universalis: http://www.universalis.fr. 

o Encyclopedia2: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com. 

o Encyclopédie: http://www.cosmovisions.com. 

o Ethiopiques : http ://ethiopiques.refer.sn.   

o Ethnologue : http://www.ethnologue.com/about. 

o Islam web: http://fatwa.islamweb.net 

o Islam web: http://library.islamweb.net. 

o Kanjamadi: http://www.kanjamadi.com/nkodofo4.html. 

o Teflpedia: http://teflpedia.com/David_Wilkins. 

o The World Bank Group: http://data.worldbank.org. 

o Tribus Algeriennes: https://tribusalgeriennes.wordpress. 

o Write opinions: http://www.writeopinions.com. 

o  :مدّونة تخاطبhttp://takhatub.blogspot.com. 

o  :موقع أحمد نداhttp://faculty.mu.edu.sa/anada/courses. 

o  :موقع الموسوعة الشاملةhttp://islamport.com/w/amm/Web/135/4742.htm . 

o ة العربية:موقع الموسوعhttp://www.arab-ency.com   

o  موقع جامعةBar-Ilan  : http://www.biu.ac.il/faculty/spolsb/. 

o وقع ديوان العرب: مhttp://www.diwanalarab.com. 

o :موقع مجلة بيان اليوم http://bayanealyaoume.press.ma/index. 

o  :موقع يََمِرْسhttp://www.yemeress.com/algomhoriah/2035219  

*** 

ة:ّسابعا:
 
ّمقابالتّشخصي

 ،حماضر يف قسم اللغات األفريقية، يف جامعة هارفارد األمريكّية :Diakitéجاكييتأبو بكر مقابلة مع  -
 م.10/10/2015 ّتحدة، اتريخ املقابلة:الوالايت األمريكّية امل

، ةيف غينيا الغابيّ  N'zérékoré: أستاذ انكو يف إقليم انزيريكوري Camara كماراأبو بكر  مقابلة مع  -
 م.4/2/2015، اتريخ املقابلة: مجهوريّة غينيا

وريّة غينيا، ، مجهة يف منطقة كاْنكانْ مسؤول جمالس وحلقات قرآنيّ  :شريفحممد مقابلة مع األستاذ  -
 .م20/8/2014 اتريخ املقابلة:

 يف يف إقليم كاْنكانْ  الاحلقة قرآنية يف مانْـج ديرخطيب ومو جالو: إمام موسى مقابلة مع اإلمام  -
 .م5/8/2014، مجهوريّة غينيا، اتريخ املقابلة: غينيا العليا

حماضر يف لغة انكو مبعهد البحوث والدراسات األفريقية يف كاتب و   :مقابلة مع اباب مامادي جاين -
 م.8/12/2014م، و24/2/2015 ، اتريخ املقابلة:جامعة القاهرة
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غينيا العليا، يف ، كاْنكانْ   مدينة يف : أستاذ انكوتوري Tchemokoيموكوشتمقابلة مع  -
 .م13/8/2014

، العليا غينيا، إقليم كاْنكاْن،  Banankoro: أستاذ انكو يف ابلانكوروسيسيسليمان مقابلة مع  -
 .م46/2/2015، مجهوريّة غينيا

 

 

 

 
 واحلمد هلل رّب العاملني
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BSTRACTAّ  

The Use of Arabic among the N'ko Tribes in Guinea: a contrastive descriptive study. 

The N'ko speakers are among the African tribes that Islam and its Arabic 

language have reached since its early days, and are honored for its publication in 

West Africa. Because they are one of the tribes who have dedicated themselves 

to spreading Islam and teaching its language until it became a common language 

of culture, administration and denominator in the region. 

Since the 11th century, the cities of the N'ko speakers have gradually 

assimilated the characteristics of Arabic and its Islamic culture until the 20th 

century, during which colonialism deemed it necessary to impose to teach its 

culture in French and worked hard to eliminate Arab education by various ways, 

politically, pedagogically and economically. 

The Idea of this research is to contribute to empower Islamic culture in our 

regions, by facilitating the Arabic language spread, with the conviction that, the 

unadulterated Islam survival depends on the Arabic language survival. So how 

important it is to study Arabic for this noble purpose, especially when it’s done by 

the Africans themselves!! 

The Importance of this research appears  in its applied nature, and  in its 

relation to the revelation and preaching languages witch are (Arabic and N'ko), Its 

results are expected to contribute to Arabic programs development in the Republic 

of Guinea, and also help to fill the gap in Arabic libraries in general; and King 

Saud University Library in particular, by providing information related to the 

African Islamic tribes languages. 

I have been interested, as much as possible, to enlighten the N'ko’s dialects 

and its sites in West Africa in general and in the Republic of Guinea in particular. 

I have been also interested to clarify the relationship between N'ko and Arabic, 

before and after colonization, and throwing light on the N'ko’s Arabic intellectuals 

efforts in strengthening the Arabic language and its Islamic culture. 

A comparison is then made between the Arabic and Guinean N'ko in the light 

of the pre-linguistic contrastive, in order to clarify the differences and 

similarities aspects between the two languages (Arabic and N’ko), at the phonetic, 

morphological and syntactic level. To reveal and diagnose certain difficulties that 

learners might encounter while learning and teaching Arabic. 

And then, learners manuscripts has been analyzed in the light of the post-

linguistics contrastive to distinguish the linguistic aspects that proved to be 

hindrances for the learners; and to describe appropriate solutions and proposals, 

which could help those who are in the field of Arabic teaching in the Republic of 

Guinea. 

Some of the results in this research in the light of the pre-linguistic 

contrastive are the following: 
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- Determine the linguistic families to which both languages (Arabic and N'ko) 

belong. 

-  Identify the date of Arabic penetration in the N'ko speakers areas in West Africa. 

- And at the phonetic level: To show the difference between the two languages 

(Arabic and N'ko) in the number of elements of functional sounds systems. The 

distribution of certain consonants in word construction. and the use of tone/stress 

to distinguish different semantic units, Et cetera. 

- To explain the difference between the two languages at the morphological level 

as to how to generate new meanings and construct new words. How to signify the 

function of feminization. How to formulate some vocabulary and their morpheme 

distribution, such as the Infinitive/Gerund, the Relative/Attribution. How the time 

and action are determined by verbs, Et cetera. 

- And also explain at the Syntactical level the difference between the two 

languages in the simple sentence system and its components order. The idea of 

the classification of sentences types. Verbs order in the Arabic verb-phrase and 

N'ko action-phrase. How to elucidate sentence ambiguity, and so on. 

- The research also  indicated -in the light of the post-linguistics contrastive 

among the analysis of the learners errors- the most frequent errors and the causes 

for the most errors, while specifying if the indicated differences beforehand 

between the both languages, are really represent problems for learners. 

And finally, it is suggested that: The methods of teaching Arabic in the 

Republic of Guinea, especially with N'ko tribes, should be reviewed, and Arabic 

should be taught as a foreign language, and special books should be designed for 

that purpose. And the teaching of Arabic language should be assigned to the 

professionals of Arabic teaching to foreign speakers. And Arabic teachers should 

be able to follow a continuous training to keep abreast of developments in applied 

linguistic…. 

           BY 
NOUH SANOGO 
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TّTRAIBSA  

L'Usage de l'Arabe par les Tribus N'ko en Guinée: une étude Descriptive Contrastive. 
 

Les locuteurs N'ko font partie des tribus africaines que l'Islam et la langue arabe 

ont atteint depuis ses débuts. Ils ont eu l’honneur de contribuer à sa propagation en 

Afrique de l'Ouest. N'ko est l'une des tribus qui s'est consacrée à répandre l'islam 

et à enseigner sa langue jusqu'à ce qu'elle devienne une langue de culture, 

d’administration et de communication dans la région. 

Depuis le 11 siècle, les villes des tribus N'ko ont progressivement assimilé les 

caractéristiques de l'arabe et de sa culture islamique jusqu'au vingtième siècle, au 

cours  duquel le colonialisme a jugé nécessaire d’imposer l’enseignement de sa 

culture dans sa langue française et a travaillé dur pour éliminer l'éducation arabe 

par diverses manières, politiquement, pédagogiquement et économiquement. 

L'idée de cette recherche est de contribuer à l'enracinement de l'Islam dans nos 

pays en facilitant la propagation de la langue arabe, par conviction que la survie de 

l'Islam limpide dépendrait  de la survie de la langue arabe. On voit  combien il est 

souvent important d'étudier l'arabe dans ce noble but, surtout quand cette étude est 

exercée par les Africains eux-mêmes !! 

L'importance de cette recherche apparaît d'une part dans sa nature appliquée, 

et d'autre part dans sa relation aux langues de révélation et de prêche (arabe et 

N'ko), car ses résultats devraient contribuer au développement des programmes de 

l'enseignement arabe en République de Guinée, et elle contribuera également à 

combler le vide dans les bibliothèques arabes en général et la bibliothèque de 

l'Université King Saud en particulier, en fournissant des informations relatives 

aux langues des tribus islamiques africaines ... 

Dans la mesure du possible, je me suis intéressé à éclairer les dialectes des tribus 

N'ko et leurs localité en Afrique de l'Ouest en général et en République de Guinée 

en particulier. Je me suis également intéressé à éclairer la relation entre la N'ko et 

l’arabe aux époques précoloniales et postcoloniales, et à éclairer les efforts des 

intellectuels N'ko dans le renforcement de la langue arabe et de sa culture 

islamique. Ensuite, j'ai fait une comparaison entre l’arabe et N'ko de Guinée à la 

lumière du pré-linguistique contrastif dans le but de clarifier quelques aspects de 

différence et de ressemblance entre les deux langues, au niveau phonétique, 

morphologique et syntaxique pour contrôler  les difficultés que les apprenants 

pourraient rencontrer pendant l'apprentissage de l'arabe, et les formateurs au cours 

de leur enseignement. En suite j'ai analysé des manuscrits produits par les 

apprenants à la lumière du post-linguistique contrastif pour distinguer les aspects 

linguistiques qui se sont avérés comme entraves pour les apprenants; pour 

envisager des solutions et des propositions appropriées, qui pourraient aider ceux 

du domaine de l'éducation arabe en République de Guinée. 

Parmi les résultats qui ont découlé de cette recherche à la lumière du pré-

linguistique contrastive ce qui suit : 
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- Déterminer les familles linguistiques auxquelles appartiennent les deux langues 

(Arabe et N’ko). 

- identifier la date de propagation de l'arabe dans les zones des locuteurs N'ko en 

Afrique de l'Ouest. 

 - Montrer, au niveau phonétique , la différence entre les deux langues (Arabe et 

N’ko) au niveau du nombre d'éléments du système des sons fonctionnels, et la 

distribution de certaines consonnes dans la construction des mots, et l'utilisation de 

la tonalité pour distinguer différentes unités sémantiques, et ainsi de suite. 

- Aussi expliquer la différence entre les deux langues au niveau morphologique 

comment générer de nouveaux sens, construire de nouveaux mots, et signifier la 

fonction de la féminisation, et formuler certains vocabulaires et la distribution de 

leur morphème, tels que l’infinitif/gérondif, le relatif/attribution, et la 

détermination du temps et l’action par les verbes... 

-  Expliquer aussi au niveau Syntaxique la différence entre les deux langues dans 

le système de phrase simple et l'ordre de ses composants, et l’idée de la 

classification des types de phrases, et l'ordre des verbes dans la phrase verbale arabe 

et phrase d’action N'ko, et élucidation de l'ambiguïté d’une phrase ...  

La recherche à également réalisé à la lumière de la post-linguistique contrastive 

au niveau de l'analyse des erreurs des apprenants en indiquant les erreurs les 

plus fréquentes et les causes de la plupart des erreurs, tout en précision si les 

différences indiquées entre les deux langues au préalable consistent réellement des 

problèmes pour les apprenants... 
           PAR 

NOUH SANOGO 
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