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صعبة ال يتم حتقيق أهدافها البيداغوجية إال بنجاح التواصل احلقيقي بني طرفيها اللذين يتمثالن               التعليم عملية    -

يف املعلم واملتعلم إضافة إىل تظافر جهود خارجية منهااإلدارية واالجتماعية ،تضاف إليها مجلة مـن العوامـل                 
 نتائج إجيابية يف ترسيخ املعلومات لدى املتعلم واالسـتفادة منـها            املادية والنفسية اليت كلما حتسنت أدت إىل      

وهذا ما شهدته خالل    .كلما حدث خلل يف هاته األسباب أدت إىل نتائج سلبية حالت دون التعلم السليم               و.
م  من بعض املشاكل اليت حالت دون اكتسا        الذين يعانون  ،تدريسي لطلبة التعليم الثانوي يف مستوياته الثالثة      

    .السليم للغة العربية واللغات األجنبية
وع الرسالة، إذ    التعلم السليم للغة الفرنسية ظاهرة التداخل اللغوي كموض        تعيقرت من بني العوائق اليت      لذا اخت 

 لغـة غامـضة     فتؤدي إىل ية مع مستويات اللغة الفرنسية      فيها مستويات اللغة العرب   هي ظاهرة فردية تتشابك     
ا القدرة على الـتحكم يف آليـات   يه متعلمأفقدتاملعجم اللغوي هشة  ،  احلشو و التكرارات  التراكيب، كثرية   

  .تهاممارس
 وألن األسباب كثرية منها ما هو متعلق باللغة نفسها ومنها ماهو متعلق بقدرات كل متعلم، فيا ترى ما هي                    -
  ألسباب اليت تتعلق باللغة األم ؟ا

وص يف هـذا    أغ التعليم، قررت أن     شكل أساسي بعملية التعلم و     اهتمت ب  ختصص حديث  و ألن التعليمية     -
لتـداخل   و إبراز مواطن ا    وانب يف مستويات بنية اللغة العربية مث الفرنسية       اجلبعض  اال حماولة الوقوف على       

تساب الطلبـة للغـات     ل إىل بعض احللول اليت جتعل من اك        أمال يف الوصو   اليت حتدث على مستويات اللغتني    
                                                        .ية أمرا يسريا، و ليس شبحا يطاردهم يف خمتلف االختباراتاألجنب

            فيه موقف علماء العرب و الغرب يف القدمي و احلديث مـن اللغـة              أبرزت لذا بدأت هذا البحث مبدخل و        -
 و عالقتها باتمع ، بصفة عامةية من خالل دراسام اللغويةو بعض جهودهم يف تعليم لغام األصلية و األجنب        

  .أيته بشروط العملية التواصلية. و الفكر، و وظيفتها األساسية
 أما الفصل األول فقد خصصته إلبراز بعض أسباب الصراع اللغوي بني األمم و الشعوب الذي متخضت عنه -

  . ومه و أنواعه مفهد منها التداخل ألقف عنةظواهر لغوية متعدد
 يف الفصل الثالث ستقتصر على إبراز ظاهرة التداخل بني اللغـة             أما الفصل الثاين حبكم أن الدراسة التطبيقية       -

امني اللغـويني العـريب مث      مستويات النظ بعض  العربية و الفرنسية، فقد كان لزاما أن يكون استعراضا وصفيا ل          
        . أن حيـدث عنـدها التـداخل       افترضت اليت    على أهم النقاط   ليس استعراضا شامال، و إمنا مقتصرا     الفرنسي  

  .  بني النظامنيتطبيقيال باستعراض التداخالت املرصودة على املستوى  الفصلانتهىو 
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 جمموعة من التداخالت من مدونات اختبار اللغة الفرنسية لطلبة الـسنة             فيه تأحصي فقدالفصل الثالث   أما   -

  لـه  ت للموسم احلايل، مهـد    -سطيف– اللغة العربية و آداا جبامعة فرحات عباس         بقسم   -منوذجا–الرابعة
مبختصرات حول مفهوم التعليمية و وسائلها و طرائقها، و أهم دعائمها الناجحة، لكوا أهـم التطبيقـات                 

  .  اليت تعلم ا اللغات حاليااللغوية املعاصرة
  : يل أما املناهج اليت اعتمدها البحث فكانت كالتا-

 الدراسات اللغوية من القدمي إىل العصر احلـديث          املنهج التارخيي الذي اعتمدته أثناء احلديث عن       -أ
   .كذلك أثناء حديثي عن وظيفة اللغةاخلاص بتعليمية اللغات األجنبية و 

وانب من مستويات   الذي اعتمدته أثناء احلديث عن الدراسة الوصفية لبعض اجل        :  املنهج الوصفي  -ب
  .  العربية و الفرنسيةاللغة

بعـض   علـى    النظامني العريب و الفرنـسي      إجراء تقابل بني   الذي اعتمدته يف   املنهج التقابلي و     -ج
  . التركييبكذلك املعجمي و الصريف، و، و املستوى الصويت و الوظيفياجلوانب من 
 من التداخالت اللغوية و تصنيفها إىل أنواعها من         الذي يظهر أثناء مجع مجلة    :  منهج حتليل األخطاء   -د

  .خالل مدونات الطلبة
  :  أما أهم املصادر و املراجع املعتمدة فكانت تبعا ألمهية كل عنصر-
         حتديد مفهومـه و تـصنيف أنواعـه،         ةربية، حماول غ و ألن ظاهرة التداخل اللغوي قد سبقت إليه اجلهود ال          -

ية، الفرنـسية، االسـبان   (بية املختلفـة    ية ميدانية، و رصد مظاهره بني اللغات األور       جراء اختبارات تطبيق  و إ 
  ). اإليطالية، و اإلجنليزية و حىت اإلفريقية

علـم  "و لكونه من جهة أخرى ظاهرة لغوية سلوكية اهتم ا علما االجتماع كان أهم مرجع هـو كتـاب             
              و قواميس  اللغة الفرنـسية      " universalis"العاملية  تتبعة املوسوعة   " جلان لويس كالفي  " االجتماع اللغوي 

  . و علوم اللغة
 لتعداد   و أما كتاب اللغة و اتمع لعلي عبد الوايف، فكان خري مرجع إلبراز العالقة بني اللغة و اتمع من جهة                  

  . أسباب التداخل من جهة أخرى
مستويات النظامني العريب و الفرنسي، و الـذي        بعض  ية ل  و الفصل الثاين الذي كان عبارة عن دراسة وصف         -

  : كثرت يف املصادر و املراجع معا،  على رأسها
  .  األصوات و الفونولوجيا ملصطفى حركات-
  .  من أسرار اللغة إلبراهيم أنيس-
  
  . عبادةلة العربية ألمحد إبراهيمم اجل-
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  .  قاموس اللسانيات و علوم اللغة-
- Larousse grammaire  

  :  و بالنسبة للتقابل بني النظامني  أحسن مرجعني متثال يف- 
  .  يف علم اللغة التقابلي ألمحد سليمان ياقوت-1
  .خلليفة صحراوي" العقبات الصوتية تعليم اللغة العربية" رسالة ماجستري بعنوان -2
يف "  بعنـوان    حـساين ألمحد   أما بالنسبة لتحديد مفهوم التعليمية و وسائلها و طرائقها فأهم مرجع كان              -

  ". اللسانيات التطبيقية
  .  جبامعة قسنطينةيف تعليمية اللغات األجنبية النشأة و التطور، عن جملة الدراسات اللغوية: و مقالة حيي بعيطيش

كرب عائق،  ن أ  من جهة و البحث يف هذا املوضوع التداخل، كان عامل الزم           ةيو الرتباطي بالتدريس يف الثانو    -
مساحات أوسع و التنقل إىل جامعـات خمتلفـة، لـذا           لوقت الكايف و الالزم للبحث على       ون إعطاء ا  حال د 

املراجع و املصادر املعتمدة على ما هو موجود يف جامعة قسنطينة و مكتبة األمـري و جامعـة                  على  اقتصرت  
  . االنترنت و  سطيف،

  ار الدراسات اللغوية لدراسة مثل هذه البحوث،       األخرية مل تف باحلاجة املرجوة و مرد ذلك إىل افتق          هذه و   -
 و اليت مثلت ميدانا خصبا للـسانيات التطبيقيـة          و خاصة الظواهر اللغوية الناجتة عن احتكاك اللغات األجنبية        

    عامة، و للتعليمية خاصة، هذا من جهة  و من جهة أخرى تشبت الدول العربية بالربامج التقليديـة القدميـة                    
 علـى مـستوى اللغـات       ما عدا بعض التطور الذي عرفته دول اخلليج و املغرب األقصى          (غات  يف تلقني الل  
سع اهلوة بينها و بني الدول األوربية و األمريكية اليت استثمرت أرقى وسائل التكنولوجيا يف هـذا                 ، و )األجنبية

ات يف هذا اجلانب التعليمي     امليدان، جعلت الدول العربية و اجلزائر منها بعيدة كل البعد عما جيري من إصالح             
  .التربوي البيداغوجي

 و حىت عملية احلصول على املراجع األجنبية كان أمرا صعبا، و أصعب منه عملية الترمجة اليت تقتضي وقتـا                    -
  .طويال

و آمل أن يكون هذا البحث املتواضع قد عاجل و لو بنسبة ضئيلة واقع التعليم يف اجلزائر، و أن يكون                    
    .راسات لغوية جديدة أرقى منهبادرة خري لد
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  ل ـمدخ

  
اختذت عملية التواصل بني البشر أشكاال متعددة، منها ما يتفق مع لغة احليوانات مـن تعـبريات                 

                 ألصوات، و منها مـا مييـز الطبيعـة اإلنـسانية كالـضحك و الـرقص                ا صدارة و إمياءات و إ    هيوج
  . و املوسيقى و الرسم و الكالم و الغناء

                 نواع التعبريات الصوتية، فقد اضطر اإلنسان إىل اختراع الرسـم مث الكتابـة       و يعترب الكالم أرقى أ    
لذا قال عنها   . )بالكتابة التحريري (و التعبري البصري  ) شفويال( اللغة اليت تطلق اآلن على التعبري الصويت         مث

                لة اجلوهرية لالتصال االجتماعي و العقلـي      اللغة بنوعيها لفظية و غري لفظية هي الوسي       : "فؤاد البهي السيد  
   ." و الثقايف

   لقدم سواء من طرف العرب أو الغرب،منذ ا اللسان البشري بدراسة الدراسات اللغوية اهتم -
                  وسيلة نقل الثقافة اليت تعد مـن وجهـة نظـر علـم اإلنـسان              و  و باعتبار اللغة نتاج عالقة اجتماعية،       

               " كتعـبري عـن الفكـر     "، و أوجه استعماالته للغة، و بالنظر إىل وظيفـة اللغـة             "جمموعة تقاليد شعب  "
                 ن زامحهمـا   ياالجتمـاع اللـذ   و   جزءا من باقي العلوم األخرى خاصة علمـي الـنفس            هاميكن اعتبار 

             كمـا فـرع مـن     " علم النفس اللغوي  "و  "  اللغوي علم االجتماع "علم اللسانيات احلديث، ففرع منهما      
  .إخل.. ..، علوم أخرى اجلغرافيا اللغوية

                  نظريتـه احلديثـة يف علـم اللـسانيات،         "دي سوسري " و من منطلق أن اللغة ظاهرة اجتماعية أسس          -
أن اللغة أقوى الروابط بـني أفـراد        ؛ على أساس    "اللغة جمموعة من العالمات تعرب عن األفكار      "أن   معتربا
                 و هي رمز حليام املشتركة و ضمان هلا، يف حني ميـز بـني الكـالم و اللغـة، باعتبـار األول                       اتمع

تواصل بينهم، و هو بذلك متـأثر       كل لغة، و هو الذي يضمن عملية ال        هو املمارسة الفعلية ل    -أي الكالم -
  . 1" كاميردو"رنسية اليت أنشأها باملدرسة االجتماعية الف

                  علـى أن اللغـة نـشأت نتيجـة          كد، عندما أ  2"اللغة"يف كتابه   " قندريس" و قد أعلن عن هذا املبدأ        -
                 عامال من أقوى العوامل اليت تربط أفـراد اتمـع اإلنـساين،             تصبحي، و بالتايل أ   االحتكاك االجتماع 

   عليهم ألوانا من السلوك و التفكري و العواطف، و حتتم عليهم صب هذه األلوان يف قوالبفرضتبالتايل و 
  
  
  

                                                 
 .145-134، ص م2000، 1عز الدين إمساعيل، املكتبة األكادميية، ط. ت: جوناتان كلر: فرديناند دي سوسري 1
  .23-05م، ص 1983، 4علم اللغة و اتمع، مكتبات عكاظ، ط: علي عبد الواحد وايف 2
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 سرعان ما يشعر برد فعل      1حمددة مرسومة و كل فرد حياول اخلروج على إحدى هذه الظواهر االجتماعية           

 و اتمع، مل تفت علمـاء اللغـة         و البد أن مثل هذه العالقة بني اللغة       . الذي يعيش فيه   مضاد من اتمع    
ـ 392(العرب يف القدمي؛ إذ حدد ابن جين         فإا ) أي اللغة (أما حدها   «:وظيفة اللغة انطالقا من قوله    )  ه
  . 2»أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم

كانت الطبيعة اإلنسانية حمتاجـة إىل احملـاورة        : "حني قال ) هـ428(كما أشار إىل ذلك أيضا ابن سينا        
فمالت الطبيعـة إىل    ... الضطرارها إىل املشاركة، و احملاورة انبعثت إىل اختراع شيء يتوصل به إىل ذلك              

           و تركيبها معا ليدل ـا علـى مـا         . استعمال الصوت، و وفقت من عند اخلالق بآالت تقطيع احلروف         
  .3"يف النفس من أثر

                  ة من خالل منـهج عـام يقـوم عنـده علـى النظـر               أما اجلاحظ فإنه حيدد الوظيفة االجتماعية للغ       -
                 فألفــت لــك : " و التجريــد يف رســالته املعــاش و املعــاد و الــيت يقــول فيهــا و االستقــصاء

                هذا إليك، و أنا واصف لك فيه الطبائع اليت ركّب عليها اخللق، و فطرت عليها الربايـا كلـهم،                     كتايب
  . 4"يف أنفسهم مضطرون؛ و يف املعرفة مبا يتولد عنها متفقون سودون، و إىل وجودهاتفهم فيها م

زه ملعاجلة ظاهرة اللغة ملا هلا من صلة بالعربية مـن           او قد انطلق اجلاحظ من ظاهرة اخلطاب القرآين و إعج         
من مث وقف أمام ظاهرة فريدة من       ناحية، و من حيث هي ظاهرة إنسانية و اجتماعية من ناحية أخرى، و              

نوعها يف تاريخ الفكر اللغوي اإلنساين، و هي إعجازه لغة اخلطاب القرآين يف مقابل استخدام اللغة نفسها                 
  . يف مظاهر االتصال اإلنساين

                 لة واجهت اجلاحظ هي كيف حيلل و جيرد هذه العالقـة الفريـدة يف اللغـة العربيـة     ضعو كانت أكرب م   
                و هو يشري إىل أصـناف الـدالالت؛         ،بني إعجاز لغة القرآن و استخدام اللغة يف احلياة اليومية للمجتمع          

                  املـستعمل يف الكـالم    (باملواضعة أو االتفاق اللغـوي االجتمـاعي        اللفظ   كما مساه    .ربط داللة الكالم  
          . و إن اختفت هذه املواضعة من جمتمـع إىل آخـر           ،ذلك قق معه اليت حت  اإلشارة بنيو   )من عادات الناس  

                بـل مشـل    . و لو أن قضية التواصل اإلنساين عنده مل تشمل فقط الكالم العادي املستعمل بـني النـاس                
                  البيـان العـادي غـري   : كذلك مفهوم البيان كبعد ديين، و بالتايل فهو يفصل بني نـوعني مـن البيـان          

                  "هـذا بيـان للنـاس     "ص القرآن الكرمي، ألن القرآن بيـان        لبيان املعجز، هذا األخري الذي خي     املعجز و ا  
  :و يف الوقت  نفسه البيان خاصية من خصائص اإلنسان كما خلقه اهللا. ]138: آل عمران، اآلية: سورة[

                                                 
  . 127، ص م1985، 2املدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: ان عبد التوابرمض 1
 . 33، ص1ت، ج.حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة و النشر، بريوت، د: اخلصائص، ت: ابن جين 2
 . . 02، من كتاب الشفاء، ص )أسباب حدوث األصوات(العبارة : ابن سينا 3
  .158م، ص 2002الدراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار املعرفة اجلامعية، : حلمي خليل. د: نقال عن 4
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ـ    ]04-01: اآليـة : الرمحن: ورةـس [" علمه البيان  الرمحن علم القرآن، خلق اإلنسان     "   انـ، إال أن البي

 رسالة دينية نزلت بوحي، و يف مستوى لغوي معجز للناس إال أن وظيفتها هي                ةالديين عنده جاء يف صور    
  . ]52: إبراهيم، اآلية: سورة ["هذا بالغ للناس: "ل و التبليغيالتوص

عند العرب بعد نزول القرآن يف ثوا، فكيف كان موقفهم منـها             فإن كانت هذه هي قيمة اللغة العربية         -
  قبل نزوله، و كيف كان موقفهم من لغات غريهم يا ترى؟ 

 أكثر مما تعصبوا لنسبهم أوال، و للغتهم ثانيا، فرغم الظـروف القـاهرة الـيت    لشيء مل يتعصب العرب    -
  . احلرب و التجارة، إال أا كانت قليلة  و هي ،غريهم كالفرس و الرومدفعتهم عنوة للتعامل مع لغات 

ذلك أم تقوقعوا يف شبه اجلزيرة العربية و انعزلوا عن العامل، و مل يكد يتعدى التعامل القبائل العربية فيمـا   
و تعـصب   ) العدنانيني(، و عرب الشمال     )ينيالقحطان( اجلنوب   عرببينها، حىت أم قسموا أنفسهم بني       

  . خلالصةكل قسم منهما للهجته ا
                 ، و مل ينفـذ إىل العربيـة إال القليـل           بكل لفظ  أما بالنسبة للغة األعاجم من فرس و روم فقد تربصوا            -

العربية عندهم يف ذلك الوقت راقية حيتج ا و ليست          ف. الذي استخدموه حسب حاجام و عدوه دخيال      
                 عض رمـوز احلـضارة الفارسـية و الرومانيـة الـيت             فما استعاروا إال ب    - إىل سند من لغة غريها     حباجة

                 افتقدها حضارة العرب البسيطة من حياة القصور و ما يتبعها مـن أثـاث و حلـي و زينـة و عطـور                       
                 ا علـيهم ظـروف احلـرب و التجـارة إىل أن جـاء اإلسـالم                و صنوف الطعام و الشراب اليت أمد      

                 و رقيت علوم اللغـة و رقيـت معهـا مكانـة            .و انكب العرب يتدارسون لغة القرآن جبميع مستوياا       
              العربية، فزاد من تعصبهم للعربية القرآن فغدت اللسان البشري الوحيد الذي كتب لـه أن يعمـر أكثـر                   

                  صرفية والصوتية ، فحرصوا أشد احلـرص علـى نقـاء          الحوية و ن ال  بناه  منذ اكتملت   قرنا سبعة عشر من  
         العربية من كل دخيل أو حلن، كما اهتموا أشد االهتمام بتعليمها لغريهم من األعـاجم الـذين دخلـوا                   

                أما بالنسبة لتعاملهم مع لغـات غريهـم فلـم يبـذلوا            . اإلسالم عن طريق حفظ القرآن و تعليم مبادئه       
                 كـان قـد حـث      ) صلى اهللا عليـه و سـلم      (جهدا يف تعلّمها إال القليل النادر منهم رغم أن الرسول           

                  ، فمـا اسـتطاعوا تطويعـه للعربيـة عربـوه و مـا             ."من تعلم لغة قوم أمن شـرهم      : "عليه يف حديثه  
  .صة يف العصر العباسي، مسوه مولّدااستحدثوه جديدا ال عهد للعربية به، خا

           بقبـول هـذه الكلمـات       معىن هذا أن اللغويني العـرب كـانوا يـسلمون عـشوائيا              سو لي 
            و احلضارية األجنبية دون دراسة و ال دراية و ال متحيص، فأولئك الرجال وقفـوا علـى أصـلها                    الثقافية

خلي بشكل خاص و على قواعدها يف لغتها األصلية وصلتها باللغـة            و على تركيبها الصويت الدا     و داللتها 
  . و السيما من جانب النطق العربية،
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  : 1أم قسموا األمساء األعجمية ثالثة أقسام: مثال ذلك

قسم غريته العرب و أحلقته بكالمها، فحكم أبنيته أصال و زيادة و وزنا، حكم أبنية األمساء العربية                  .1
  . جدرهم، و ر: حنو

 . 2آجر و سفسري: قسم غريته و تلحقه بأبنية كالمها، حنو .2
 . ما أحلقوه بأبنية كالمهم عد منها، و مامل يلحقوه مل يعد منها: قسم تركوه غري مغري .3

و مثلما كانوا واضحني يف األقسام الثالثة أعاله كانوا أكثر وضوحا يف حتديد هوية الكلمات األجنبية مـن   
  : 3قوانني التاليةالعربية من خالل سن ال

 . النقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية 
إبريسم، حيث هذا الوزن ال وجود له       : خروج ما ينقل من كلمات عن أوزان األمساء العربية مثل          

 . يف اللسان العريب
 . نرجس، ألن هذا النوع من التراكيب مفقود يف الكلمات العربية: أن يكون أوله نونا مث راءا مثل 
 . مهندز، فهذا التركيب غري موجود يف الكلمات العربية: ن آخره زايا بعد الدال حنوأن يكو 
 .  الصوجلان، اجلص: أن جيتمع فيه الصاد و اجليم حنو 
 . املنجنيق: أن جيتمع فيما ينقل اجليم و القاف مثل 
م، املـيم،   الباء، الراء، الفاء، الـال    (كأن يكون رباعيا أو مخاسيا عاريا من حروف الذالقة السنة            

 ). النون
فإن وردت عليك كلمـة     «و النوع اخلامس كان اخلليل بن أمحد أول عامل لغوي ينبه عليه بقوله              

 و ال يكون يف تلك الكلمة من هذه احلروف حرف           4رباعية أو مخاسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية        
ت من كالم العرب ألنك لست واجدا       واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة حمدثة مبتدعة ليس            

          من يسمع يف كالم العرب كلمة واحدة رباعية أو مخاسية إال فيها من حروف الذلق و الـشفوية واحـد                   
  .5»أو اثنان أو أكثر

  
                                                 

 . 269، ص 1ت، ج.جاد املوىل، مطبعة الباي احلليب، القاهرة، د: املزهر، ت: السيوطي 1
  .502، ص 03: لكنها يف مجهرة ابن دريد: السمسار. 269، ص 1من معانيها يف املزهر، ج 2
 . عين الفيح أو اخلادم أو الرسولت
 . 270، ص 1 املزهر، ج 3
خمرجهن من بني الشفتني (، ف، ب، م )خترج من ذلق اللسان من طرف غار الفم(ر، ل، ن : كما ورد أعاله أن احلروف الذلق الستة 4

  ). خاصة
 .58، ص 1  ج،م1967عبد اهللا درويش، مطبعة العاين بغداد، ط . كتاب العني، ت: اخلليل بن أمحد 5
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رغم أم مل يؤسسوا للمنهج اللغوي املقارن الذي كان له دور هام يف دراسة اللغة و مل يفصلوه عن الدرس                    

  . ال أم متكنوا من أدواته خاصة املعرفة اللغوية التارخيية، و وصف لغة بلغة أخرىالنحوي، إ
  : مثال ذلك
      يشري إىل أنه مما اختصت به األصوات العربيـة دون سـائر           " اجلمهرة"إن ابن دريد يف كتابه      / 1

حلبشية كثرية و أن الظـاء      و زعم آخرون أن احلاء يف السريانية و العربانية و ا          « اخللق صوتا احلاء و الظاء      
عجم و هن العني و الصاد و الضاد        للقليل من ال  وحدها مقصورة على العرب، و منها ستة أحرف للعرب و           

و القاف و الطاء و الثاء،  و ما سوى ذلك فللخلق كلهم من العرب و العجم إال اهلمزة، فإا مل تأت من                       
ا إليها حولوها عند التكلم ا إىل أقرب احلـروف مـن            كالم ال تتكلم ا العرب إال ضرورة، فإذا اضطرو        

  .»1فور: بور، إذا اضطروا إليه قالوا: خمارجها، فمن تلك احلروف احلرف الذي بني الباء و الفاء مثل
ـ 321(ال أحد ممن له اطالع أوىل باملنهج املقارن و أدواته أن ينكر الطابع املقارن يف نص ابن دريـد                     ) هـ

معرفته اللغويـة   : ظهر من كالمه أنه ميلك أداتني من أهم أدوات املنهج املقارن، و مها            أعاله، فالرجل كما    
التارخيية، و وصفه لغة بلغة أخرى، و ذلك على الرغم ن أن الرجل مل يكن قصده من ذلك الوصف املقارن                    

  . أن يقيم مقارنة بني العربية و أخواا الساميات أو غريها
زال الكثري من أفكاره يف حاجة إىل دراسة يف ضوء أرقى ما وصلت             و أما الزجاجي الذي ال ي     / 2

إليه اللسانيات العامة املعاصرة و األسلوبية احلديثة، فقد أشار عرضا ال قصدا و هو يتحدث عـن أقـسام                   
و قد اعتربنا ذلك يف عدة لغات عرفناها سـوى العربيـة فوجـدناها              «: الكالم اليت حددها سيبويه بقوله    

ك كالمهم كله من اسم و فعل و حرف و ال يكاد فيه معىن رابع و ال أكثر منه، و إن كان                      كذلك، ال ينف  
  »2.ليس له ترتيب العريب و نظمه و حسن تأليفه

فيظهر أنه كان ملما بلغات أجنبية غري العربية،         ) هـ395(و أما الفقلعي الكبري أمحد بن فارس        / 3
                  ، معرجـا علـى وصـف      )اإلعـراب (العـرب   ألننا جنده يقول و هو يستطرد فيمـا اختـصت بـه             

  » 3.و قد قرأناها فوجدناها قليل املاء، نزر احلالوة، غري مستقيم الوزن«: أشعار لقوم من غري العرب
إن ابن فارس ال يتردد كثريا يف إنكار أن يكون القرآن قد نزل بغري لغة العرب مستندا إىل القـرآن            

ه و نظمه أو باألحرى لسانه بأنه عريب مبني، عاتبا من ادعى أن يف القرآن ما ليس                 نفسه الذي يصف تراكيب   
  . »4حىت ذكروا لغة الروم و القبط و النبط«بلغة العرب 

                                                 
  . 05-04، ص 1 هـ، ج1351،  ط)األفسيت(اجلمهرة، مطبعة مرياباد : ابن دريد 1
  . 45مازن املبارك، دار العروبة، القاهرة، ص . اإليضاح يف علل النحو، ت: الزجاجي 2
  . 77 م، ص1963مصطفى الشوميي، بدران للطباعة و النشر، بريوت، . الصاحيب يف فقه اللغة، ت: أمحد بن فارس 3
  . 59، ص نفسهاملصدر  4
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                و عناية الدارسني العرب القدماء مبثل هذه الدراسات اللغوية املقارنة ظلت تـصحب الفـضاء الفكـري                 

                  حـزم األندلـسي يعـد اليـوم مـن           يف مشرقها و مغرا، و من ذلك أن ابن           و احلضاري للغة العربية   
أكرب الدارسني الذين أدركوا مبعرفة و وعي تأمني هذا الضرب من الدراسة، فالرجل عالوة على مناقـشته                 

 خمتلفة مثـل    أهل عصره من عرب و يونان و يهود بشأن تفضيل لغة على لغة و حنو ذلك، فإنه تعلم لغات                  
  . السريانية و العربية إىل جانب اللغة الالتينية

                 إن الـذي وقفنـا     «و قاده إتقانه للغات السامية احلية يف عصره إىل أن هذه اللغات كانت لغـة واحـدة                  
        احـدة تبـدلت   و علمناه يقينا أن السريانية و العربانية و العربية اليت هي لغة مضر ال لغة محري، لغة و                  عليه

                 بتبدل مساكن أهلها، فحدث فيها احتكاك كالذي حيدث من األندلس إذا رام نغمـة أهـل القـريوان،                  
               و من القريواين إذا رام نغمة األندلسي، و من اخلراساين إذا رام نغمتها، و حنن جند من مسـع لغـة أهـل                      

                   واحدة من قرطبة كاد يقول إا لغة أخـرى غـري لغـة أهـل قرطبـة،                 فحص البلوط، و هي على ليلة     
                 و هكذا يف كثري من البالد، فإنه مبجاورة أهل البلدة بأمة أخـرى تتبـدل لغتـها تبـديالت ال خيفـى                      

  . 1»على تأمله، و هذا تصوير للتطوير الدائب حلياة اللغة ليل ار
                  القارئ يقتنع بأن الرجل يطبـق منـهجا وصـفيا علميـا دقيقـا قائمـا علـى التـسجيل           ال شك أن  

                  و املالحظة الواقعية لفئات املتكلمني الذين يوظفون لغتـهم يف شـىت مـستوياا و مناطقهـا اجلغرافيـة             
                   مـن غـري املمكـن      التعـابري ية على أضرب شىت من      و له مالحظات تطبيقية و ح      املتباينة هنا و هناك،   

                 لكن هذا ال يربر أن ملها كلها و السـيما مـا يتـصل مبقارنتـه بـني                  . اإلملام ا كلها يف هذا املقام     
  . الالتينية و الساميات

 هو الذي أدى إىل     2)1794-1746( من طرف ويليام جونس      م1786اكتشاف اللغة السنسيكرتية سنة     
  Ramus Rask و يعد اللغوي الدامنركي راموس راسـك  ،يف أوربا إشغال فتيل الدراسات اللغوية املقارنة

يف تأسيس املنهج املقارن بفضل ما قام به من إجنازات مقارنة بني أهـم                أول رائد كبري   3)م1787-1832(
قياسية التماثالت أو التشاات الصوتية يف الكلمات اليت        و اللغات الشمالية بشأن      اللغات األوروبية اجلنوبية  

 و نفـس   fathir يف الشماليةFتقابل ) الرب (pater يف الكلمة الالتينية pو هكذا فإن  هلا نفس الداللة،
  . Fisk يف الشمالية F يقابل  Piscis يف pيف الالتينية  الشيء

                  4م1819ف عام ن اجلديد، فإن جاكوب قرمي خلّو إذا كان راسك قدم يف منتهى الدقة املنهج املقار

                                                 
  .26ت، ص .سعيد األفغاين، دار الفكر، بريوت، د. نظرات يف اللغة، ت: ابن حزم: 1
 .83، ص م2003 - يف مناهج البحث اللغوي، دار القصبة للنشر، اجلزائر: عبد اجلليل مرتاض 2
 .83املرجع نفسه، ص  3
 . 84 -83 ، ص نفسهاملرجع  4
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                 املنهج التارخيي احلقيقي، لكن بوب كان قد باشر قبـل قـرمي مقارنـة منهجيـة للعـائالت اللغويـة                    

  األوروبية، من وجهة نظر مورفولوجية دون منهجية دقيقة فيما خيص مقارنة األصوات،-اهلندية
 الظـاهرة  يو كان يسمCorrespondances phonétiques ... ا قرمي فقد فسر التوافقات الصوتية  أم

جهة ثانيـة إبـداال     اليت يتحقق منها يف اللغات اجلرمانية من جهة و يف باقي اللغات اهلندية األوروبية من                
  .Mutation Consonantiqueا يتماص

شخصيات أملانية قوية يف حقل الدراسات بق فعال الذي س FRANZ BOPP1 و مهما قيل حول فرانزبوب
يعزى  الذي عادة ما     Schelgel و السيما شليغل     لدرس اللغوي املقارن الفيت خباصة    و ميدان ا   اللغوية بعامة، 
 فإن أعمال فرانزبوب كانت مع ذلك األقوى تأثريا بالنسبة ألوائـل القـرن              "قواعد مقارنة "إليه اصطالح   
نيات قد شهدت على إثر نشر كتابه الذي خصصه لنظـام التـصريف يف اللغـة                ألن اللسا  التاسع عشر، 

، حيـث   Qualitatifأوروبية أخرى حقيقية تغريا نوعيا      -السنسكريتية مقارنا بنفس النظام يف لغات هندية      
عهدا علميا جديدا متخلصة من هيمنة القواعد املعيارية و نظريات فقه اللغـة، بـل إن                 دخلت اللسانيات 

كان األساس هلذا العمل العلمي اجلديد، و الذي ما كان  " Parenté des languesقرابة اللغات "مفهوم 
  ة فعال من مقارنة بني الالتينيـة      ليتحقق كما رأينا، لوال فضل اكتشاف السنسكريتية، و مكنت هذه األخري          

وروبيني إمكـان معرفـة     و اإلغريقية اللتني كانتا ميدان حبث و عمل من قبل، و منحت أيضا اللسانيني األ              
أعمال النحويني اهلنود الذين كان هلم إسهام حاسم يف هذا امليدان، ذلك أن األحباث اليت حشدت حتـت                  

احتلت كل املنتصف األول من القرن التاسـع        " Comparatismeعلم املقارنات   "أو  " قواعد مقارنة "اسم  
يوجد بني السنسكريتية و اللغات األوروبيـة       عشر، كل لسانيي هذه الفترة كانوا ينطلقون من مبدأ أن ما            

 على مشاة، بل على قرابة معتربين أن كل هذه اللغات ذات أصل مشترك،              طالقدمية و املعاصرة ال يدل فق     
 أن    اسـتطاع  a.Schleicherو اجتهد املقارنون يف إعادة تركيب اهلندية األوروبية، إىل درجة أن شليشر             

  .  مل تكن مع ذلك معروفةيكتب حكايات ذه اللغة اليت
                  بـسبب niveau grammatical2و كانت املقارنات جتري قبل أي شيء علـى املـستوى النحـوي    

   و الـيت ال ميكـن أن  cohérents أنظمة ملموسة les système grammaticauxأن األنظمة النحوية 
ـ                            ل تأكيـد علـى العناصـر اللكـسيكية         تكون موضوع نقاش الستعارة لغوية منفردة يف لغة تنطبق بك

أو جذور الكلمات اليت غالبا ما تكون موضوع استعارات بني اللغات و هذه  اإلشكالية كان قد أثارهـا                   
راموس راسك بكل وضوح و الذي كان يرى بأن التوافق النحوي أقوى داللة على القرابـة أو التطـابق                   

  و إال نادرا، و قد ال ـالنحتبس من بعضه بعضا حتوالت الصرف و وي ال يقاألصلي، باعتبار االمتزاج اللغ
                                                 

 .85- 84 ، ص السابقاملرجع  1
  .87-86املرجع نفسه، ص 2
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حيصل هذا االقتباس إطالقا، و ذلك خالفا للعدد اهلائل من املفردات اليت تنتقل من لغة إىل أخرى خـالل                   

  .1وقت امتزاج الشعوب و ثقافاا
حيكم بوضع الذي ظل ) مW Von Humboldt) 1767- 1835و لعل وليان فون هامبولدت  .1

علم إنساين مقارن أبعد و أمشل من قواعد مقارنة، له نص عميق يوضح لنا رأي راموس راسك                 
السابق بشأن عالقة القواعد باللغة و الفرد الذي يلوكها و ينسجها، نرى من املناسب إثباتـه                

 إن اللغة أكثر من أن تكون جزءا من اللغة، إا توجد بشكل جوهري يف العقل «:  هنا
ذي به إمكان مزج الكلمات من أجل التعبري و استقبال األفكار، كل الذين يكرسون وقتهم               ال

 Compartiments séparésللغة أجنبية ينجذبون إليها، ألا ملنحهم مقـصورات منفـصلة   
علما بان نص هامبولدت هذا ال ينفصل عـن رؤيتـه           » 2لترتيب العناصر اليت متثل هلم احلقيقة     

 إن مصطلح القواعد املقارنة عنده رمبا ال يعين املصطلح الشائع بني املقـارنني              العامة للغة، حىت  
بقدر ما يعين ما كان يسمى باجلهاز العضوي للغات، ألنه يصعب على نظرية تربط اللغة بالفكر  
مثل نظرية مهبولدت أن تنجح جنوحا مباشرا إىل الدرس اللغوي املقارن، و بصورة عفويـة أو                

 فضال عن اعتزاز األملان بلغتهم و تشبعهم ا، حىت إم مع مطلع القـرن التاسـع                 تلقائية، هذا 
- اجلرمانية بدال من املصطلح الشائع اللغات اهلنديـة        -عشر، استحدثوا مصطلح اللغات اهلندية    

  . األوروبية باستثناء بوب و شوبنهاور اللذين مل يتبينا هذا املصطلح اجلديد
                وىل للغة اإلنسانية هـي التواصـل بـني أفـراد اتمـع و الـيت تفـرض                  و ملا كانت الوظيفة األ     -  

 و أمناطا من التفكري و العواطف، حتتم على كل فرد أن حياول اخلروج علـى هاتـه                  ةعليه سلوكات معين  
                 تمـع   و إال فإنه سرعان ما يشعر برد فعـل مـضاد مـن ا              ،القوالب احملددة و املرسومة من أمناط التعبري      

                " أيب علقـة الثقفـي    "حـدث مـع     الذي يعيش فيه يف شكل عقاب مادي أو أديب أو تلغي عمله مثل ما               
               و خيتلف شعور الفرد ذا القهـر       ،ه قهر ـ بأن ليحس، حىت   4"محزة فتح اهللا  "ة  ـ أو قص  3"أعني" مع طبيه 

  ر عما يدور يف اتمع فهيـلتعبيلا هنا أن اللغة هي أداة ـما يهمن. ماود دائـا لكنه موجـشدة و ضعف

                                                 
  .171- 170تاريخ علم اللغة، ص  1
 .87ص : نفسهاملرجع  2
إين ! أمتع اهللا بك«:  اشتهر أبو علقم الثقفي باستعمال الغريب و الوحشي من األلفاظ يف حواره مع طبيبه أعني؛ يشكو مرضا املّ به، فقال له         3

وجع ما بني الوابلة إىل رئية العنق، فلم يزل يربو و ينمـي حـىت خـالط اخللـب و                    أكلت من حلوم هذه اجلوازل فطسئت طسأة، فأصابين         
مل أفهم  : خذ خربقا و شلفقا و شربقا، فزهرقه و زقزقه، و اغسه مباء روث و اشربه، فقال أبو علقة                 : الشراسيف، فهل عندك دواء؟ فقال أعني     

  »أفهمتك كما أفهمتين: فقال أعني! عنك شيئا
 .128دخل إىل علم اللغة، ص امل: نقال عن كتاب

  .128املرجع نفسه، ص  4
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ـ تسجل الصور املختلفة املتعددة الوجوه هلذا اتمع من حضارة و نظم               ة و عقائد و اجتاهات فكرية و ثقافي

 بريا، فهي بدوية يف اتمع   و علمية و فنية و اقتصادية، و اللغة بدورها تتأثر بكل الظواهر االجتماعية تأثرا ك              
اخليال، أما يف اتمع احلضري فهي أكثر اتساعا و مرونة          و   التراكيب    و ظدها حمدودة األلفا  البدوي لذا جن  

  . 1و خفة
كما تعكس اللغة كذلك أثر التفاوت بني طبقات اتمع مثال يف بريطانيا هناك لغة الطبقة الراقية و ال ميتد                   

  . الدنيا، إذ هلذه األخرية لغة خاصة ااستعماهلا إىل الطبقة
                  كما أن اللغة تتغري يف اتمع الواحد من طبقة إىل أخرى فهي كذلك تـصاحب الـتغري االجتمـاعي،                    -

         يل ذلك ما حدث يف مصر بعـد       مثال فتغري النظام االجتماعي يف بلد ما يصاحبه تغري يف اللغة املستعملة دل            
  ".. صاحب اجلاللة"، "مسو األمري"، "باشا"، "بيك"رة يوليو أدى إىل اختفاء مجلة من الكلمات مثل وقيام ث

و من البديهي أن لكل جمتمع طرقه يف التفكري و نظرته اخلاصة إىل احلياة، فهناك جمتمع يتصف بالـصراحة                   
عندئذ جند فرقا واضحا يف لغة      م و قواعد السلوك العامة، و       ءمع آخر خشنة حادة، ال تتال     تالشديدة يراها جم  

  . كل جمتمع
                   اال لإلسهاب أكثر، فاملوضـوع     ع و إذا كانت هذه هي العالقة اليت تربط اللغة باتمع، و اليت ال يتس              -

  : له جماله يف علم االجتماع اللغوي، حتدد اجتاهاته يف النقاط التالية
  .ة يف اكتساب األطفال للغةتأثري التركيب االجتماعي لألسر - 1
 . تطور اللغة عند الطفل و مراحل اكتساا - 2
 . السن الذي يدرك فيها األطفال الداللة االجتماعية ملختلف الصيغ الكالمية - 3
 . استعمال اللغة لدى األفراد و صلته باملكانة االجتماعية - 4
 .  اللغة يف سيطرة أحد األفراد على اموعةدور - 5
 يتمثل يف تبين أحد الشعوب للغة ما و ترك لغتـه األم، و صـلة ذلـك                  الغزو اللغوي الذي   - 6

 . بالظروف االجتماعية
 . دور العوامل االجتماعية يف التغيري الصويت و الصريف و النحوي و الداليل الذي يصيب اللغة - 7
بيان اجلانب االجتماعي يف لغة احملادثة، و االهتمام مبا يدور حني يلتقي شخصان لكل منهما                 - 8

 . ته اخلاصة اليت ختتلف عن لغة اآلخرلغ
 .تائج االجتماعية املترتبة عن األحكام املتصلة بالصحيح حنويا و غري الصحيح حنوياالن - 9

 . تغيري نطق بعض الكلمات عند البنات دون األوالد، أو العكس و اتصاله باجلانب االجتماعي -10

                                                 
 .129املرجع السابق، ص  1
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 . سمى باللغات اخلاصة و حتديد خصائصهاتعدد اللهجات داخل اتمع الواحد، و وجود مبا ي -11
 . دور اللغة يف تعزيز هوية اجلماعة -12
تواصل اللغوي بني الشعوب أو اجلماعات اليت هلا لغات خمتلفة و ما يعتري هذا التواصل من                ال -13

 . مشكالت
 . عالقة اللغة بالثقافة، و دور اللغة يف البناء الثقايف، و أثر الثقافة يف البناء اللغوي -14
                يري و العوامل اليت تتحكم يف اختيار أحد الشعوب املـستعمرة لغـة أو لغـات وطنيـة،                  املعا -15

 . و أثر التشابه اللغوي يف إذكاء الروحة الوطنية
 و ال يفوتنا أن نذكر يف هذا السياق عالقة اللغة باإلنسان يف حد ذاته إذ البد أن يستخدمها يف التعـبري                      -
ـ             ن نفسه أيضا، و ال      ع ـ اين الكام شك أن بعض العلماء قد أشار أن األلفاظ ليست رموزا تعرب عن املع                ةن

يف النفس، و هي ضرورية لتقدم العقل ألا هي اليت تثبت كل خطوة خيطوها الذهن البشري، لذا فاإلنسان                  
 كتابة مث صياغة أفكاره     يفكر بينه و بني نفسه يف أثواب من اللغة؛ و لعل مراحل تعلم الطفل للغة كالما مث                

              يف عبارات و مجل خلري دليل على ذلك، و أن النفس اإلنسانية مبا يعتربها من حاالت الرخـاء و الـسرور                     
    و الغضب و النفور و االستحسان و االمشئزاز و غري ذلك، ينعكس أثرها على اللغة يف تطورها و حياـا،                   

  . تعاف ألفاظ أخرى فتموتإذ تقبل النفس ألفاظا فتحيا و
س يف حل بعض املشكالت اليت تقابله يف دراسة اللغة حني إنتاجها            ف لذا فقد استعان علماء اللغة بعلم الن       -

و ما يتصل بالوظيفة اليت تؤديها اللغة من ناحية تأدية الفرد هلا، لذلك ظهر علم اللغة النفسي و قد اشـتغل                     
  : يف ااالت التالية

ستمع سلسلة األصوات املتوالية اليت تصل إىل أذنيه إىل وحدات؛ حىت ميكنه التوصل             كيف حيلل امل   .1
   ؟إىل املعىن أو املعاين اليت يريدها املتكلم

عملية اختيار املتكلم للمفردات اليت حيتاجها إىل التعبري عن أفكاره و توصيلها إىل اآلخرين بطريقة                .2
 .  تؤدي إىل فهمها يف سهولة و يسر

ى طبيعة التذكر، و هو ما يطلق عليه اسم املعجم الذهين، و االهتمام بالصعوبات الـيت                التعرف عل  .3
 . عند استحضار هذه املفردات الستعماهلا" ابن اللغة"تواجه 

          كيف يتعلم الطفل لغته األم ابتداء باكتسابه للمفردات، و طريقة بناء الكلمة و تكـوين اجلملـة                 .4
 . ي للطفل و منوه اإلدراكينمو اللغوالو العالقة بني 

     دراسة أمراض اللغة و اضطراب النطق و عيوب الكالم، و غري ذلك من الظـواهر ذات الـصلة                  .5
 . باللغة املنطوقة
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العالقة بني اللغة و علم األمراض النفسية الذي يندرج حتته ما يسمى بالتخلف العقلي الذي يؤدي                 .6

 . إىل بعض األمراض اللغوية حني الكالم
  

  : 1خصائص اللغة اإلنسانية
                ملا كانت اللغة الطبيعية أهم مظهر سلوكي و فعلي يعكس إنسانية اإلنسان يف هذا الكـون، و ذلـك                   -

              الن ممارسة احلدث اإلنساين ال تعدو أن تكون جتسيد اجلانب العملي للقـدرات العقليـة الـيت ميلكهـا                  
                 حيقق نزعته االجتماعية و الـيت تتمثـل أساسـا يف عمليـة التواصـل بـني                 و اليت من خالهلا    اإلنسان،

  . أفراد جمتمعه
                لذا تفردت اللغة البشرية خبصائص عدة ميزا عن باقي األنظمـة التواصـلية األخـرى مـن حيـث                    -

              رصـد أهـم    -عربا و غربا  – اللغة   و مظهرها القواعدي و داللتها اإلبالغية، و قد حاول علماء          طبيعتها،
  : هذه اخلصائص حتاول إجيازها يف النقاط التالية

عن جتارب اإلنسان و خرباته و معارفه، كما تتسع للتعبري عـن فكـر              للتعبري  تتسع اللغة البشرية     )1
 . جمتمع معني و ثقافته و حضارته

تواضع و االصطالح، و قائم كـذلك علـى         نظام العالمات اللسانية يف اللغة البشرية قائم على ال         )2
 . اطيةبتعاال

         ن النظام اللساين لإلنسان يستخدمها قصد حتقيق التواصل بينـه         كوتطبيعة العالمات اللسانية اليت      )3
 . و بني أفراد جمتمعة

مها ا وجود يف واقع اخلربة، كما أنه يستخد       هليستخدم اإلنسان اللغة للتعبري عن األشياء احلسية اليت          )4
 :  يف الواقع، و بالتايل فإنهحسيع جأيضا للداللة على احلقائق اردة اليت هلا مر

مبوجب استخدام العالمات اللفظية للتعبري عن األشياء احلسية و الكليات اردة، فهي ذات فضاء               )5
يـؤدي   يكون ارتباطها باألشياء كما هي يف الواقع         اليتداليل مفتوح عكس العالمات غري اللفظية       

 . إىل حمدوديتها يف التعبري
               يستخدم اإلنسان اللغة للداللة على أحداث بعيدة عن املتكلم أثناء إنتاجـه الفعلـي للخطـاب                )6

                 أو مـن حيـث     ) الداللة على املاضي، احلاضر، املـستقبل     (سواء كانت بعيدة من حيث الزمان       
 . املكان

 ن وحدات صغرى قابلة ألن تدرج ضمن مستوى أكرب عن طريق القواعديتكون النظام اللغوي م )7

                                                 
 .م ص2000ديوان املطبوعات اجلامعية، –يف اللسانيات التطبيقية : أمحد حساين 1
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 إذ أن الداللة    ،) القائمة بني هذه الوحدات اليت تكون نظامها القواعدي        العالقات الوظيفية (التركيبية  

عند جمموعة    اإلبالغية للعالمات اللفظية ال تتحقق إال عن طريق التركيب الذي يعكس منط التفكري              
 .نةبشرية معي

 بالقوة يف ذاكرة اتمع اللغـوي، ال ميكـن للفـرد            اتتضمن اللغة البشرية نظاما قواعديا موجود      )8
 .  لهأن يغريه أو يعد) متكلما كان أو مستمعا(

        تنوع األلسنة اخلاصة بكل جمتمع لغوي بتنوع اجلماعات اليت تستخدمها بفعل عـاملي الزمـان                )9
 . و املكان

                 لعملية التطور اللغوي، و الذي يضمن بقاءهـا و اسـتمرارية حياـا              اللغة البشرية خاضعة   )10
 : بني األجيال الالحقة، و منها

 اإلبداعية، و هي خاصية تتفرد ا عن سائر األنظمة التواصلية األخـرى،             فهي تتميز باخلاصية   )11
 . حيث إن اإلنسان له القدرة على اإلبداع املتجدد لنظامه التواصلي

  يف كتابه حتت عنوان    "ابن جين  " حتدث عنها  و قد تميز اللغة البشرية خباصية التقطيع املزدوج،       ت )12
مـستوى  : إذ يرى بأا قابلة للتقطيع إىل مـستويني       2" أندري مارتني  "و أثبتها ،  1املقاطع الثنائية 

 ). les phonèmes(و مستوى الفونيمات ) les monèmes(املونيمات 
  

  : ةـة اللغـوظيف
             نظـرون  ية من علماء اللغـة، و هـم         ما فيما خيص وظيفة اللغة، فقد سعى إىل حتديدها عصبة غري قليل            أ -

  .  بذلك النظريات من القدمي إىل احلديثفيها من زوايا خمتلفة، فتعددت
-                   تمـع،   و قد اتفق جل علماء اللغة العرب يف القدمي على أن الوظيفة األساسية هلا هي التواصـلية يف ا               

         عنـدما حتـدث عـن طبيعتـها          ذكره بقسن هذه الوظيفة من خالل املنهج الذي        عف اجلاحظ   شفقد ك 
                  و قـد صـرح ـذا األمـر كـذلك          . و اإلبالغية و صورا اإلعجازية يف القـرآن الكـرمي          االتصالية

  . و اجلرجاين ابن سينا و الغزايل
  : يف العصر احلديث فمن أبرز علماء الغرب الذين أسهموا يف حتديد وظيفة اللغة جند أما -
                االنفعاليــة و الندائيــة: حيــث حــدد وظيفتــها يف: Karl Bühler(3) (م1963-1879(لر هبــو-

  ، الغائب)ملستقبلا (، املخاطب)املرسل(املتكلم : و املرجعية و هي مجيعا نتعلق بثالثة عناصر أخرى تتمثل يف
                                                 

  ابن جين، اخلصائص، ت حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة ح، ص و النشر، بريوت دت ،ص 1
 .71انيات التطبيقية، ص دراسات يف اللس: أمحد حساين 2
 .72ص : نفسهاملرجع  3



 مدخـل

 14

  
        ميكن استنتاج وظـائف أخـرى       ، كما أنه أشار كذلك إىل أنه      )الشخص أو الشيء الذي نتحدث عنه     (  
التفاعليـة، الشخـصية،    ، التنظيمية،   )الوسيلة( النفعية:  إىل 1فيفرع وظائفها ): Halliday( هاليدي   أما -

  . االستكشافية، التخييلية، اإلخبارية و الرمزية
                 تعد كثريا عن قـول ابـن سـينا، يف أن اللغـة نتيجـة حاجـة               بيف كتابه اللغة فهو ال ي     : ا قندريس  أم -

                  يف أحضان اتمـع تكونـت اللغـة و وجـدت، يـوم            «: الناس إىل احملاورة، و هو ما أشار إليه بقوله        
             من احتكاك بعض األشـخاص الـذين ميلكـون أعـضاء    أحس الناس باحلاجة إىل التفاهم بينهم، و تنشأ       

                 احلواس، و يستعملون يف عالقام الوسـائل الـيت وضـعتها الطبيعـة حتـت تـصرفام و اإلشـارة                    
                 و بالتايل فإن الوظيفـة األساسـية هـي التواصـل     . 2»إذا أعوزم الكلمة، و النظرة إذ مل تكف اإلشارة    

  .بني أفراد اتمع
            ته إىل الطبيعـة االجتماعيـة للغـة،   ، فمن خالل نظر(F.De Saussure)  و كذلك دي سوسري-

 أسـسها و التواضعية جعل التواصلية هي الوظيفة األساسية هلا، لذا فقد عرفت نظرية االتصال أبعادا علمية                
؛ إذ أصـبح االهتمـام باجلانـب        Weaver(4" (ويقر" مبشاركة   3)Shannon" (شانون"العامل األمريكي   

  . التواصلي يف اللغة اإلنسانية منصبا على عملية الترميز و فك رموز الرسائل اللفظية يف مواقف خمتلفة
  :  أما جاكوبسون فقط حدد عناصر عملية التواصل يف ستة هي-
  ). Destinateur(املرسل . 1
  ) destinataire(املرسل إليه . 2

  . حمتوى اإلرسال): Message(الرسالة . 3
  )contexte(السياق . 4
  ). code(السنن  . 5
  . ني و القواعد اليت يشترك فيها طرفا اإلرسالنواقو هي ال): contact(القناة أو الصلة . 6
ه و إذا أخذنا مفهوم هذه النظرية احلديثة و طبقناها على قول اجلاحظ الذي سيأيت الحقا لوجـدنا             

  : قد جعل ثالث وسائل لالتصال من بني مخسة هي
  . و يقصد به اللغة املنطوقة: اللفظ/ 1
  . ة املصاحبة للكالميمو هي احلركة اجلس: اإلشارة/ 2

                                                 
  .75-73ص : السابقاملرجع  1
 .126 ص 1985، 2املدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، مكتبة اخلاجني، القاهرة ط: نقال عن كتاب رمضان عبد التواب 2
  .126ص : املرجع نفسه 3
  .126ص : املرجع نفسه 4
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  . و هو اللغة املكتوبة: اخلط/ 3

                    و غـري لفـظ مخـسة        مجيع أصـناف الـدالالت علـى املعـاين مـن لفـظ            «: و هذا يف قوله   
                 نـصبة   فظ مث اإلشارة مث العقد مث اخلط، مث احلال الـيت تـسمى              و ال تزيد، أو هلا الل      ال تنقص  ءاأشي

   1».و النصبة هي احلال الدالة اليت تقوم مقام تلك األصناف و ال تقتصر على تلك الدالالت
            وقـة عنـده حتتـل املقـام األول        و مبا أن البيان عنده حيدث باللغة و غري اللغة إال أن اللغة املنط                

  : يف التبليغ، فقد جعل له بعدين
                : و البعـد الثـاين    . »هذا بيـان للنـاس    «: ون أن القرآن بيان لقوله تعاىل     الذي انطلق منه ك   : البعد الديين 

اإلنـسان، علّمـه     علّم القرآن، خلق     نالرمح«أن هذا البيان خاصية من خصائص اإلنسان كما خلقه اهللا           
  ).41سورة الرمحن،  (2»البيان

و يترتب عن ذلك أن هناك بيانا جاءين يف صورة رسالة دينية نزلت بوحي و يف مستوى لغـوي                    
، و عنده نوع آخر من البيان هـو         »هذا بالغ للناس  «معجز للناس، إال أن وظيفتها هي التوصيل و التبيني          

سامع و يف مستوى لغوي غري معجز و وظيفته كذلك هي اإلبالغ            متكلم و   : الكالم الذي حيتاج إىل طرفيه    
   . و اإلفهام

  
  : شروط االتصال .2

 حتقيق هذا التواصل لكن يف جمال التعليم خباصة، و لكي           و ما يهمنا حنن من نظرية االتصال هذه هو كيفية         
  : يتحقق جيب أن تتوافر جمموعة من الشروط هي

تماعي معرفة حقيقية؛ أي جيـب أن يكـون علـى علـم             معرفة املرسل حمليطه الطبيعي و االج      - 1
  . بالتحوالت العلمية و الثقافية تمعه

جيب أن يكون املرسل على وعي عميق مبضمون الرسالة و مدى تعبريها عن الواقع كمـا هـو                   - 2
  . موجود

  . العمل على ربط خربة املرسل و أثرها يف الوسط اخلارجي خبربة املستقبل للرسالة - 3
  . تجانس التام يف النظام التواصلي بني املرسل و املستقبلالتأكد من ال - 4
جيب إعداد الوسيلة الناقلة أو الصلة إعدادا دقيقا لتكون مهيأة حلمل خربات و املعلومات املـراد                 - 5

   . نقلها من املرسل إىل املستقبل
  

                                                 
 . 86،ص1948وشرح عبد السالم هارون مطبعة جلنة التأليف والترمجة ،القاهرة،اجلاحظ،البيان والتبيني،ت  1
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عريف و تقريب بـني     و إذا كانت اللغات عرفت على أا وسائل اتصال بني البشر فإن تعليمها ميثل رمز ت                

، فسحر اللغة يكمن يف الذخرية املعرفية اليت تورثها لألجيال، و قوا يف             لحضارات و أهم منذ الدهر األو     
  . إثبات معرفة املتأخر حضارة املتقدم بكل مشتقاا

،  عشرات البحوث، إذ هي اجلسر بني الفكر و احلياة         يلم ا يف  ب أن   عو إذا كانت وظيفة اللغة عظيمة يص      
  . تعليمها أعظمإن بل قل اإلنسانية بعينها، ف

              ل عبء نقل اللغات مـن أقـوام       م علوم اللغة و علوم اإلنسان لتتح      درجانربت التعليمية صاعدة على     لذا  
 املتأخراملتقدم منها و    بني  إىل أقوام أجنبية عنها جبانبيها النظري و التطبيقي، لتقلص اهلوة بني البشرية أو قل               

  . حضارة
             ا عن األغراض إمنا تلج إىل القلـب لتثبـت     للتعبري لغات فحسب، و ال أصواتا فقط        ال تعلم «: فالتعليمية

يف املتعلم ثقافة و فكرا و مبلغ علم و سياسة و إنسانية و خصائص و مميزات بل حضارة جمتمـع كامـل                      
  . 1»حيث ال يعزب عنه شيء، و ال يغيب

  . و يف األسرية تقارب و تعلمها ملزم على القادرين، و تربيتها لألجيال مسؤوليةإن اللغات أسر، 
  
  

                                                 
حتديات األلفية الثالثة يف وجه معلم اللغة، تعليم اللغة العربية منوذجا، أعمال امللتقى الدويل األول، تعليم اللغات و وسائل : عمار ساسي. د 1

  . 41-40م، ص 2001، 02اإلعالم املتعددة، العدد 



  
  

  ل األولـالفص
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  مفهومه و أنواعهالتداخل : الفصل األول

   :احتكاك اللغات و نتائجه: املبحث األول
                 سبق و حتدد يف املدخل إمجاع اللغويني يف الشرق و الغرب عـن الـصلة اجلامعـة بـني                     
الـنفس   جمرد وسيلة للتعبري عن الفكـر و         يستل أن اللغة    واقرأو اتمع، و بصدد هذه العالقة        اللغة

                 بقدر ما هي حلقة للتواصل و التفاهم، كوا أكثـر الوسـائل مرونـة و قـدرة مـن اإلشـارة                     
  . و وسائل االتصال األخرى

                 فلذلك كانت هلا القدرة على تسيري التبادل املادي و الفكري يف اتمـع، و ألن اتمـع ال يثبـت     
له تسايره ال تثبت هي األخرى على حال تتغري وفقا للتغريات االجتماعية            على حال واحدة، فاللغة مث    
  ...مبا فيها من نظم و طبقات 

        عـل  جتقـد   و تشبه كذلك احلضارة يف عدم قدرا على االنغالق على نفسها، فالضرورات الـيت               
             هلـا أو دخيلـة      حضارة ما للتأثر حبضارة أخرى هي بعينها اليت تدفع لغة للتأثري بـأخرى جمـاورة              

                 عليها، فيحدث بني اللغات ما حيدث بني أفراد الكائنات احلية و مجاعاا من احتكـاك و صـراع                  
                هلجـات  و تنازع على البقاء و سعي وراء الغلبة و السيطرة سواء بني اللغـات املـستقلة أو بـني                  

  .  هو الصراع األول و ليس الثايناللغة الواحدة، و ما يهم هنا  
م يقـوم   و حيدث الصراع بني اللغات بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، و ختتلف طبيعته من صراع سلي               

ـ    ... ن و التجارة     و العلم و الف    ة كالدين على تبادل املنافع احلضاري           رض الغـزو  إىل صراع عنيف بغ
  . و احلرب

                فضي باحلديث عن أهـم الظـواهر اللغويـة الناجتـة عنـه            أهم عوامل الصراع اللغوي اليت ست      -
  :  هياليت م البحث بدرجة كبريةليست مجيعها و لكن 

  
   1:احتكاك اللغات و عوامل الصراع اللغوي: أوال    
  و استعمار أو حرب أو هجرة أ إىل البلد إثر فتح  أجنبية نزوح عناصر-أ      
ـ           حدث و أن نزحت عناصر أجنبية                      تبك اللغتـان   ش إىل بلد ينطق بلغة غري لغـة أهلـه، فت

  : ي إىل إحدى النتيجتنيهيف صراع ينت
  
  

                                                 
  .83 ص ،اللغة و اتمععلي عبد الواحد وايف،  1
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 :1لوبني و النازحني مجيعاغتصبح لغة امل: لغة غالبة •

               تتغلب إحدى اللغتني على األخـرى فتـصبح لغـة مجيـع الـسكان أصـيلهم                يف هذه احلالة     -
  : دها يف حالتني ميكن رص،و دخيلهم

                 أن يكون كال الشعبني مهجيا قليل احلـضارة، مـنحط الثقافـة و يزيـد عـدد                 :  احلالة األوىل  )1
أفراد أحدمها عن اآلخر زيادة كبرية، ففي هذه احلالة تتغلب لغة األكثر عددا سواء أكانت لغة الغالب                 

           دة بني اللغات اليت تنتمـي إىل شـعبة لغويـة            لغة األصيل أم لغة الدخيل، و حيدث عا        ،أم املغلوب 
  . قاربتنيتواحدة أو من شعبتني م

ـ  ا نزح اإلجنليز السكسونيون من أواسط أوربا إىل اجنلترا، تغلبت لغتـهم علـى             مل: مثال ذلك             ة اللغ
           واحـدة    اليت كان يتكلم ا السكان األصـليون، و كلتـا اللغـتني تنتميـان إىل فـصيلة                 سلتيةال

               عندما أغاروا علـى إجنلتـرا يف منتـصف القـرن    ني و األمر نفسه حدث للنورماندي    ،ةاهلندوأوروبي
  . 2التاسع امليالدي

               ها، و ال يكون إال بصعوبة و بعد أمـد طويـل           ت و يندر أن تتغلب لغة على أخرى من غري فصيل          -
                 كثري من التحريف خاصة من الناحيـة الـصوتية لـشدة االخـتالف بينـها               و اللغة الغالبة يناهلا ال    

  . و بني اللغة األصلية للسكان
            حينمـا نزحـوا إىل البلقـان و امتزجـوا          ) Finnois(البلغار و هم من أصل فنواين       : مثال ذلك 

ـ ا حىت اندثرت متامـا و       أخذت لغتهم تنهزم شيئا فشيئ    ) Slavesالسالف  (بشعوب الصقالبة      ل ح
ـ        ، فكال الشعبني كان منحطا    3يبحملها اللسان الصقل                    بينمـا لغـة    يين، أما لغة البلغـار فأصـلها ف

  . أوربية-الصقالبة هندو
           أن يكون الشعب الغالب أرقى من الشعب املغلوب حـضارة و ثقافـة و أدبـا                : احلالة الثانية ) 2

ـ ا و نفوذا، و إن قل عدد أفراده، شرط أن تكون الغلبة ملـدة طويلـة كاف                و أشد منه بأس                  ة، و أن  ي
  . فصيلة واحدة أو فصيلتني متقاربتنيمن تكون اللغتان 

                   لب اللغة الالتينية علـى اللغـات األصـلية إليطاليـا و أسـبانيا و بـالد الغـال                   غت: مثال ذلك 
دما فتح الرومان وسط أوربا و شرقها، مع أم كانوا أقلية بالنـسبة لـسكاا                الوسطى، عن  األلبو  

  . األصليني
  

                                                 
 .84-83ص : السابقاملرجع  1
 . 84-83اللغة و اتمع، ص : علي عبد الواحد 2
 . ن. املرجع نفسه، ص 3
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             و تغلب اللغة العربية على لغات آسيا و إفريقيا و حىت على اللغات القبطية و الرببريـة، فأصـبحت                  

 إفريقيا، مع أن عـدد       اجلزيرة العربية و مصر و السودان و مشال        هلغة احلديث و الكتابة يف معظم شب      
  . العرب قليل بالنسبة للسكان األصليني

 هلو غري دليل علـى      ية على لغات أهلها األصليني و الدخالء      و ما حدث يف األندلس من تغلب العرب       
  . 1ذلك

           ا إال بعد أمد طويل يصل أحيانا إىل أربعـة قـرون،   ب و يف كلتا احلالتني السابقتني ال يتم النصر غال        -
            لميالد،و لكن لغتـهم ال تنتـصر       لعوا بالد الغال يف القرن األول       ضفالرومان أخ . و قد ميتد إىل أكثر    
  . تيةلميالد على اللغات السللإال يف القرن الرابع 

ـ ثر الفتح من قوة و سطوة و حضارة مل ميكن للعربية النـصر علـى الق               إ  و ما كان للعرب    -              ة بطي
  . 2ال ما يقرب القرننييف مصر إ

  .  و أما الرببرية فما زالت لغة العشائر و القبائل املغربية حلد اآلن-
               قيـة كمـا كانـت      ني ذكر بأن اللغة الغالبة و بعد هذا الصراع العنيف ال خترج سـليمة               ر وح -

  .3قي منها، و املفردايت و التغري  خاصة اجلانب النطاالحنرافعلى أصلها، و إمنا يشرا الكثري من 
 

  : إىل جنباال تقوى الواحدة منهما القضاء على األخرى فتعيشان جنب •
 احلـالتني  عـدا دث فيما ا معا جنبا إىل جنب، حيمهؤقابدم تغلب إحدى اللغتني على األخرى و  ع -

  : السابقتني، و التاريخ مليء بأمثلة ذلك
وىل كانت لغة الشعب الغالب، و ذلـك ألن اإلغريـق           مل تقو على اإلغريقية مع أن األ      : الالتينية) 1

  . عرق حضارة و أوسع ثقافة و أرقى لغةأكانوا 
لدين و الثقافة، كان إىل جانبـها       أصبحت لغة العلم و ا    حيث   و رغم انتصار العربية يف األندلس        )2
اء عليها مثلـها   مل تقو العربية القض، يف التعامل ينيمية األندلس اليت كان يستخدمها عامة األندلس      عج

  . مثل الرببرية اليت بقيت لغة التعامل بني أهلها
              الفرنسية مل تتغلب على عربية اجلزائر أثناء الفترة االستعمارية اليت دامـت اثـنني و ثالثـني                 أما  ) 3

   و رغم ما بذلته السياسة االستعمارية من حماولة لدحض العربية و هذا الختالف،سنة بعد القرن
  

                                                 
 . 238-212اللسانيات التطبيقية، ص : حلمي خليل 1
  .  85- 84، و اللغة و اتمع، ص 231املرجع نفسه، ص  2
 . 87-85املرجع نفسه، ص  3
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  .1 اللغتني يف الفصيلة 

               املعجميـة و النحويـة     يااتوو لكن عدم التغلب ال حيول دون تأثر إحدامها باألخرى، من مجيع مس            
  . و لكن نتائجها أقل تأثريا من النتيجة األوىلو الصرفية 

  
   : شعبني خمتلفي اللغةر جتاو-ب      
             شابك بـني لغتيهمـا و إىل صـراع ينتـهي            إىل الت  احتكاك شعبني نتيجة التجاور يؤدي        

              ابإحدى النتيجتني السابقتني، إما تغلب إحدامها على األخرى، و إما عدم قـدرة تغلـب إحـدامه                
  . جنبعلى األخرى، فتعيشان معا جنبا إىل 

  
  : احلالة اليت حتدث فيها الغلبة للغة على أخرى •

          بة النمو نتيجة التكاثر و ضيق املساحة تـؤدي إىل اهلجـرات املؤقتـة              ارتفاع نس : احلالة األوىل ) 1
                  و انتقال العمال و الصناع و الزراعيني يف مواسم معينة للشعوب اـاورة و تبعـا لـذلك تكثـر                    

  . عوامل التنازع و الصراع اللغوي
                 لغة املناطق اـاورة شـرط أن ال يقـل            السكان على  الكثيفو يف هذه احلالة تتغلب لغة الشعب        

  .  و يتأكد انتصاره إذا كان راقياأدباعن أهلها حضارة و ثقافة و 
ـ هلاللغة األملانية، طغت على مساحة واسعة من املناطق اـاورة           : مثال ذلك                      :ا أوربـا الوسـطى    ب

  . و قضت على هلجاا األوىل... ا سويسرا، تشيكوسلوفاكيا، بولونيا، النمس
  .  السكان و اجلوارةفاكثضاف إليه إضافة إىل العامل األول و هو الغزو اجلرماين ي

              يف الشعب ااور له، و يف هذه احلالـة تتغلـب لغـة             تغلغل نفوذ أحد الشعبني     : احلالة الثانية ) 2
  . داب لغتهآ حضارته و ثقافته و ر يفالشعب القوي النفوذ، شرط أال يقل عن اآلخ

                اللغة الفرنسية تغلبت على هلجات املناطق ااورة هلا ببلجيكا و سويـسرا فأصـبحت             : مثال ذلك 
 مـن سـكان     %22، و لنحـو      ببلجيكا   Wallonie"2"اآلن لغة احلديث و الكتابة جلميع سكان        

  . سويسرا
  

                                                 
 . 89-88اللغة و اتمع، ص : وايفعلي عبد الواحد  1
و هو القسم اجلنويب من بلجيكا، و ينحدر سكانه من أصول سلتية و التينية، على حني أن القسم الشمايل املسمى بالفالندر ينحدر                       2

النديـة   ، يتألف منها و من اللهجات اهلوالندية فـرع اللغـات النريو            flamandeسكانه من أصل جرماين و يتكلمون الفالمندية        
néerlandaise أحد فروع اللغات اجلرمانية الغريبة  .  
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  : ني على التغلباحلالة اليت ال تقوى فيها إحدى اللغت •

 التجاور الذي فرض تبادل العالقات بني الشعوب يف الوقت احلاضر مل يؤد إىل انتصار لغة على لغة                  -
  . فرنسا، إجنلترا، أملانيا و إيطاليا: ب ااور له مثلشعال
 و يضاف إىل العاملني السابقني، عوامل أخرى أقل شأنا و أضعف أثرا حلـدوث احتكـاك بـني                   -

  : من أمههااللغات، و 
  . د اشتباك شعبني خمتلفي اللغة أو شعوب خمتلفة اللغات يف حرب طويلة األم-

             ما حدث من احتكاك بني األملانية و الفرنسية و اإلجنليزيـة يف العـرب العامليـة األوىل                 :مثال ذلك 
ب الثالثني اليت نشبت    ، أو حر  ل مفردات كل لغة إىل اللغتني األخريتني      و الثانية، الذي أدى إىل انتقا     

   أدى إىل احتكاك الفرنسية و األملانية رغم أن فرنـسا          ) 1638 -148(وليك  ثت و الكا  ناتبني الربوتس 
  ). م1638-1635( من هذه احلرب مل تشترك اشتراكا صرحيا إال يف املرحلة األخرية

  .و األمر نفسه حدث بني العربية و اللغات األوربية إثر احلروب الصليبية
               ذلك أن منتجات كـل شـعب حتمـل معهـا           :  توثق العالقات التجارية بني شعبني خمتلفي اللغة       -

 لغته و كثـرة االحتكـاك       مبنت أن تنتشر بني أفراد الشعب اآلخر و متتزج          ثأمساءها األصلية، فال تلب   
  .  اللغة األخرى منإىل لغة كل منهما آثاراينقل التجاري بني أفراد الشعبني 

             دي إىل نقل آثار كثرية إىل لغة الكتابـة أكثـر          ؤ توثق العالقات الثقافية بني شعبني خمتلفي اللغة ي        -
                من غريها، و إىل نقل األساليب فضال عن املفردات، و ليس أدل على ذلـك ممـا نقلتـه العربيـة                    

  .عن الفارسية و اليونانية يف العصر العباسي
                ، انتقـل الكـثري     تنا احلاضر، و بسبب تطور العلوم و اآلداب و الفنـون و الـصحافة،                و أما وق   -

  . من الفرنسية و اإلجنليزية إىل البلدان العربية
ـ  فرص التطور اللغوي و االقتباس أكثر        يحتت و لو أن هاته العوامل األخرية        -                  ا حتـدث صـراعا     مم

  .لغة ما  القضاء على األخرىلغويا حتاول فيه 
ـ  على أن هذا الصراع ال حيدث نتيجة لألهواء أو املصادفات و ال وفقـا إلرادة األ                -                  منـا إراد، و   ف

  . تة لقوانني جربية ثابهخيضع يف سري
لـدان   إذا أجرينا عملية حسابية بني عدد اللغات املختلفة و املنتشرة يف أحناء العامل و بني عـدد الب                  -

  . * لغة لكل بلد30 أن هناك -ن الوجهة النظريةم-لوجدنا 
  

                                                 
 .  بلدا تقريبا150 لغة خمتلفة، و عدد البلدان 5000-4000عدد اللغات يف العامل ما بني  *
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                و لكن الواقع ليس على هذا النحو، فهناك بلدان تتوفر على عدد قليل مـن اللغـات و عكـسها                     

                  بلدان أخرى تتوفر ا لغات كثرية، و ما دامت اجلماعات اللغوية تتعـايش و تتناضـد باسـتمرار                 
  . فإنه يؤدي إىل احتكاك دائم بني اللغات و قد يكون موضع هذا االحتكاك الفرد أو اجلماعة

  : و نتائج هذا االحتكاك أوجدت ظواهر لغوية خمتلفة فردية أو مجاعية نرصد منها ما يهم البحث-
   

  : نتائج االحتكاك اللغوي: ثانيا    
      I- االقتراض:   
            مى باقتراض األلفاظ ليس يف احلقيقة إال نوعا مـن التقليـد             فما يس  «: يقول إبراهيم أنيس    

            مثله كمثل تقليد الطفل لغة أبويه أو الكبار حوله، غري أنه تقليد جزئي يقتصر على عناصر خاصـة،                  
  .  تقليد كلي يتناول كل ما يسمع من ألفاظأهلهيف حني أن تقليد الطفل للغة 

                على أن اللغات منذ القدم يستعني بعضها بألفاظ بعـض، حـدث هـذا بـني               و قد دلت املالحظة     
  . 1»اللغات القدمية و ال يزال حيدث بني اللغات احلديثة

                عن املفردات اليت تقتبسها لغـة مـا عـن   حديثه االقتباس يف  ايف عبد الواحد و   يعل.  و قد مساه د    -
  . ي إليههم األسباب اليت تؤدغريها من اللغات مستعرضا أ

             إلنسان حني يقترض لفظا أجنبيا، و يـستعمله يف كـالم أو يف كتابـه              اس أن   ني و يرى إبراهيم أ    -
                 حياول تشكيل ذلك اللفظ حىت يصبح على نسيج لغته أو قريـب الـشبه بألفاظهـا سـواء مـن                    

  . ناحية األصوات أو من ناحية الصيغ
             ساعد مثل هذا الصنيع على شيوع اللفظ األجنيب بني أفراد البيئة لسهولة تناولـه و النطـق بـه،                   و ي 

  .و لذا كانت الكثرة الغالبة من األلفاظ املستعارة يف كل اللغات تتخذ شكال مألوفا يف اللغة املستعرية
                    كلمـة  4635  و من إحصائيات بعض الدارسني من استعراض معجم فرنـسي يتـضمن حنـو              -

                  كلمة فقط من األصل الالتيين الذي يعـد املـصدر األصـلي للغـة الفرنـسية،                 2028وجد منها   
 من اإلجنليزية   154 من اإليطالية و     285 من األملانية،و    604 كلمة من اللغة اليونانية،و       925 و وجد 

                مـن العربيـة     36 من التركيـة و      34 من الكلتية و     96 من االسبانية و     119 من العربية و     146و  
             كلمـات  06 من اللغات األمريكية اهلندية و       63 اآلسيوية و    من اللغات 99 من السالفية، و     25و    

  .2يةنس فقط من البول02 من الربتغالية و 10نغارية و  كلمات من اهل04من لغات إفريقيا و 
  

                                                 
 .102، ص 1966، 3األجنلو مصرية، طمن أسرار اللغة مكتبة : إبراهيم أنيس 1
  .ص، ن: املرجع نفسه 2
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         تتميز بيئـة    حني   ة و ذلك  صنف دعت إليه الضرورة امللح    : نفنيلفاظ املستعارة إىل ص    و يقسم األ   -

              أو حـني تنفـرد البيئـة       ...  أو احليوان أو     اإلزهارات وحدها بنوع خاص من األشجار أو        يئمن الب 
  : ، مثلهي البيئة الثانيةإنتاج صنف معني من املأكوالت أو املشروبات و ب

  .  اقتبستها كل اللغات األوربية من الالتينية(wine)لمة  ك-
  .  أخذا من اللغة الصينية حني شاع شرب الشاي يف أوربا(Tea) كلمة -
  .  من اللغة العربية(café) (coffée) كلمة -
  .  من املكسيكية(Chocolate) كلمة -
  .  من الفارسية(Jasmine) كلمة -
  . وسط إفريقيا من لغات (champanzé) الكلمة -
قتبسها أمة أقل ثقافة من أمة      ت إليه الضرورة كثري من األلفاظ الثقافية اليت          من االقتراض الذي تدعو    -

  . أخرى، و كان هذا يف العصور القدمية، و الزلنا نشهده بني األمم احلديثة
  فقد اقتبست اللغات األوربية بعض املصطلحات العلمية من اللغة العربية، مثل 

  .Alkhool: ولالكح
   .Algebra: اجلرب
  ،  Alkali: لويقال

  . Zéro: صفر
  :و استعارت اإلجنليزية من اإليطالية بعض املصطلحات املوسيقية، مثل

  Soprano- Allegro- piano  .  
أما تلك االستعارة اليت ال مربر هلا سوى الرغبة يف االفتخار و حب الظهور، أو اليت تكون نتيجـة                    -

أخرى و امليل إىل تقليدها يف معظم مظاهرها االجتماعية، فأمثلتها كثرية يف كل اللغات              إعجاب أمة ب  
  . قدميها و حديثها

            ،ما بلغه إعجاب الفرس و الترك بلغة العرب فاقتبسوا من كلماـا الكـثري الـذي ال يعـد                  : مثل
خاصة ما يتصل بالناحيـة     و قد حدث العكس كذلك مما أثار إعجاب العرب بلغة الفرس و اليونان              

             ، اخلـوان، الطبـق، الـسكرجة،       طـست الكوز، اإلبريق، ال  : املادية، فقد أخذت العربية من الفرس     
  ... الديباج، السندس، الزجنبيل 

  مصطلحات   فيتصل بأمساء بعض آالت الرصد و اجلراحة و بعض1و أما ما أخذته العربية عن اليونانية

                                                 
  . 25لغة و اتمع، ص ال: علي عبد الواحد وايف 1



 لتداخل مفهومه و أنواعه        ا         الفصل األول 

 25

       
، القيطـون  )أجود أنواع النحاس  (القربس  : سفة و املنطق و العلوم الطبيعية و غريها، مثل        و الفل الطب  

  ... ، البطريق و غريها من أمساء املعادن و الوظائف و املنشآت املعمارية و غريها )الشتويت البي(
 و كثريا ما يعمد بعض أصحاب الشركات و املصانع إىل اقتباس كلمة أجنبيـة يطلقوـا علـى                   -
ضائعهم أو مصنوعام رغبة يف الدعاية و اإلعالن عنها، و ثقة أن مجهور الناس يقبل عادة على كل                  ب

   .غريب يف مظهره أو مسماه
             استعدادا لقبول األلفاظ األجنبية و الترحيب ـا، ذلـك          اللغات   تعد اإلجنليزية من أكثر   : مثال ذلك 

ية اليت كانـت سـائدة     تزر الربيطانية بدأت تقترض من الكل     ه ملا دخلت اإلجنليزية السكسونية اجل     ألن               
            ا، مث جاء الغزو النورماندي فاستعارت اإلجنليزية كـثريا مـن األلفـاظ الفرنـسية، و يف عـصر                   

  . النهضة األوربية بدأت تستمد قدرا كبريا من اليونانية و اإليطالية و العربية
  .Minaret منارة ، Dragmanترمجان : ية اقتبست من العرب-
         إذ اقتبسها أهايل املاليـو     " سالم"و من الكلمات اليت دخلت اإلجنليزية عن طريق غري مباشر كلمة             

  ". So long"مث اقترضها اإلجنليز من املالير و أصبحت على ألسنتهم " Salang"و نطقوا ا 
 صورة الكلمة األصلية، فيصبح من العـسري التعـرف           و مثل هذا االقتراض يؤدي إىل غموض يف        -

  . عليها
            و من طريف ما يذكر يف هذا السياق أن شابا يابانيا أراد القيـام باستقـصاء األلفـاظ اإلجنليزيـة                   
ـ                      ة           اليت دخلت لغته، مث تبني له يف آخر األمر أن تلك األلفاظ اليت ظنها إجنليزيـة، مل تكـن إال ياباني

البحارة اإلجنليز إىل بالدهم و أخذت النسج املألوف يف الكلمات اإلجنليزية و كذلك             محلها  يف أصلها   
               النرب اخلاص باللفظ اإلجنليزي، مث تنوسي هذا األصـل، و عـادت تلـك الكلمـات إىل بيئتـها                   

  .األصلية اليابان و حسبوها أجنبية عنهم
ـ   اللغات منذ القدمي، فقـد أعجـب األعـشى مـن            و سلكت العربية مسلك غريها من      -              ر ع ش
  :  قوله فضمن شعره ألفاظا كثرية منهاراء اجلاهلية، بلغة الفرس عش
  

  *أرنـدج إسكاف خيالط عظلما  عليه ديـابوذ تسربـل حتتـه   
  

  : أو قوله
  **مـمــزوجــة مبـاء زالل  كأن اخلمر العتيق من االسفنط 

                                                 
 . نوع من الشجر خيضب به: اجللد األسود، العظلم: ثوب ينسج بنريين، أرندج: ديابوذ *

 .اسم من أمساء اخلمر: االسفنط **
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            عمال الكلمات األعجمية بني العرب، أخذت النسج العريب باقتناص مـن أطرافهـا              و ملا شاع است    -

و تبديل يف بعض حروفها، و غري النرب منها حىت أصبحت شبيهة بالكلمات العربية و هي اليت مساهـا                
  ...  العربية فيما بعد بـ املعرب علماء

                      ية فقليـل عـددها، و أطلـق عليـه          أما الكلمات األجنبية اليت بقيـت علـى صـورا األصـل           
  ". األعجمي الدخيل"

                 زيادة كبرية على أيدي العلمـاء الـذين مل يكونـوا مـن أصـل            األعجميةو قد زاد تلك األلفاظ      
ـ عريب فقد ألفوا بالعربية كتب و رسائل علمية حول احليوان و النبات و الطـب و                                  فيهـا  اودشح

  .قدرا كبريا من تلك األلفاظ على حنو ما فعل الفارايب و الرازي و ابن سينا
      II- 1اللغات التقريبية:   

            التعدد اللغوي يطرح بالطبع مشكال مغايرا حني جيد املتكلم نفسه يف مجاعـة ال حيـسن لغتـها،                  -
وء إىل لغة ثالثـة يعرفهـا و تعرفهـا          بشخص عابر كالسائح مثال، فيحاول اللج     : و يتعلق األمر هنا   

  . اجلماعة اللغوية احمليطة به، و يف هذه احلالة يستعمل لغة مشتركة ناقلة
               كـي ينـدمج    يتحتم عليـه  و قد يتعلق األمر كذلك بشخص ينوي البقاء يف هذه اجلماعة، حينئذ             

           الذي حيلون بالبلـد املـستقبل دون        ينجر اكتساب لغة اجلماعة املستقبلة، و هو حال العمال املها         يف
         ها يف معترك احلياة، كما حـدث للجيـل        قاما و الذين جيب عليهم حذ     ملأن يعرفوا لغته أو يعرفوا      

  . األول من املهاجرين اجلزائريني إىل فرنسا
               من حديث مع مهاجرة اسبانية ببـاريس مـأخوذ مـن كتـاب              او نأخذ كمثال على ذلك مقطع     

  : علم االجتماع اللغوي
  

- "Vous l'aviez avant de venir  en France" 
- Ah non; mais non, c'est porque y o habita metté une annonce sur un journale 
GFigari, y elle me va exrir.  
Et ma une otra pettite qui travaille à Paris va me mener" 
 

ألصـل  ل ييـش ا احلوار ما يشبه الفرنسية، علما بأن هذا املقطع من حيث خصائـصه               يف هذ   جند -
   :اللغوي للمتكلمة

              otra ، و pourquoi بـدال مـن      porque: مـثال  كلمات اسبانية يف النص الفرنسي،       -
  . autreمن  بدال

                                                 
  .30 ص م،2006: علم االجتماع اللغوي، ت حممد حيياتن، دار القصبة للنشر، اجلزائر: جون لويس كالفي 1
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           سـبانية  يف اال  éxribin بـدال مـن      exrir:  كلمات مبتدعة ناجتة عن تداخل اللغـتني       -

  .   يف الفرنسيةécrireأو 
 حيث جند يف الوقت نفـسه  J'avais mis بدال من y o habita mettéيب  خليط تركي-

  .mettre للفعل participe passéمقطعا اسبانيا و استخداما سيئا لـ 
  

اجـة إىل    و قد جيعل أال تقتصر هذه احلال على الفرد، بل قد تشمل زمرة اجتماعيـة برمتـها حب                  -
التواصل مع زمرة اجتماعية أخرى، و تعذر وجود لغة ثالثة فإن هاتني الزمرتني ستخترعان صـورة                

  . أخرى للغة تقريبية أو لغة هجينة
                يف مواين البحر األبيض املتوسـط إىل غايـة القـرن   Lingua Franca لغة0استخدام: مثال ذلك

           ي قاعدته اللغة اإليطالية مع مفردات مقترضـة مـن لغـات        التاسع عشر امليالدي، و هي شكل لغو      
  . خرىاحمليط املتوسطي األ

                     مقطعـا مـن هـذه اللغـة     le bourgeois gentilhomme موليري يف مسرحيتهاستعار و قد -
ر علـى لغـة      ألا استعملت بني مجاعات ال تتوف      Sabir" ريبسا"أو مبعىن أدق مقاطع لغوية تسمى       

                  ا هـذه الـبىن التركيبيـة و املفـردات بـالتبليغ         حت هل مشتركة و لكن تربطها عالقات جتارية، مس      
  و لو بشكل حمدود، 

، و األفعال كلها غـري مـصرفة        toi و   tu مقابل   Ti: ودة إىل صيغة واحدة   كأن تكون الضمائر مرد   
l'infinitif.  

  
  ترمجته إىل الفرنسية  ه إىل العربيةترمجت  نص موليري

Seti sabir  لو عرفت  Si tu sais  

Ti respondir  لرددت  Tu réponds  

Se non Sabir إن كنت ال تعرف  Si tu ne sais pas  

Tazir-tazir تسكت  Tu te tais 

mi star Mufti  ا مفيتأن  Je suis Mufti 

Ti qui star ci أنت، من تكون؟  Toi, qui es-tu?  

Non intendir  إن كنت ال تفهم  Si tu ne comprends pas  

Tazir-tazir تسكت  Tu te tais 
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 هذه الصيغ حاجات التبليغ الواسعة جدا فحينئـذ         تخطىت و   رىث و عندما يكون النظام التركييب أ      -

  :، و هو أصناف"Pidgin"1نتحدث عن 
- Pidgin English2 :بني االجنليز و الصينيني علـى   العالقات التجارية ظلالذي منا و ترعرع يف 

  . امتداد سواحل حبر الصني
 و لكن رغم ذلك ال تعترب ممارسة جيدة للغة، إذ هي ليست سوى أشكال مساعدة تـستخدم يف                   -

  . حال التواصل
- Pidgin French3 :عبيد ملا نقلوها من إفريقيا حنو اجلزر، و كانوا مـن أصـول   نتج عن متازج ال

 أو اللغات   pidginلتواصل بلغام األوىل، مما محلهم على ابتداع لغة تقريبية هي           خمتلفة فتعذر عليهم ا   
  . ولياتي و الكرالبيدقينات أصل العبيد حول و قد اختلف اللسانيون ،les créolesية لويالكر

  
      III- 4اللغات املشتركة الناقلة.  

  ،وىلاللغة األ  لغة تستخدم للتواصل بني جمموعات لغوية ليست هلم نفس-
داكـار   مدينـة يف مـدارس  " Marteine Dreyfis"أجرى مارتن دريفيس  1986سنة :مثال ذلك

          ).و يتعلق األمر باللغات األوىل، أو اللغـات األم        (عاصمة السينغال، تبني أن ا سبع لغات أساسية،         
قون باللغـات الـدنيا     أما الناط . و بطبيعة احلال كل لغة من هذه اللغات ترتبط بأسر و أحياء أحيانا            

  : فيأتون من اجلهات حيث تغلب فيها هذه اللغات) تستعملها مجاعات قليلة(
  . يف كازامنس diola الديولة  •
  . يف منطقة النهر على احلدود املتامخة ملوريطانياpeulاليول  •
  . Manjac كاملنج •

بول و الديولة؟ بأية لغة      و ال  "wolof" كيف يكون احلال عندما يلتقي الناطقون بالولوف      ى  لكن يا تر  
  سيتخاطبون؟ 

   ، فوجدت ثالث لغات تـستعمل      "Sandaga " و أجرى حتر ثان بالسوق املركزية للمدينة ساندقة        -
نيف العالقات التجارية و أن الولوف يطغى بشكل بي .  

  

                                                 
1 Pidgin :ليزية حتريف الكلمة االجنbusinessو هو داللة على الوظيفة االجتماعية هلذه الصيغة اللغوية . 
   34 - 30ص: جان لويس كالفي: علم االجتماع 2
  .ص ن.املرجع نفسه، 3
  املرجع نفسه، ص ن 4
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         و معىن ذلك أن الناس الذين ال يشكل الولوف لغتهم األوىل يستخدمونه ملخاطبة أشخاص آخـرين               
  . ال يتكلمون لغة أوىل مشتركة كلغتهم و األمثلة على ذلك كثرية، و هذا هو متاما حتديد اللغة الناقلة

            أو تكـون  .  و اللغة الناقلة ميكن أن تكون لغة إحدى اموعات املتعايشة مثل الولوف بالـسينغال             
  . تعايشةترض من خمتلف األنظمة اللغوية املقلغة مبتكرة هجينة ت

  
      IV- 1الثنائية اللغوية و االزدواجية اللغوية .  

               مقـاال لـه    Ferguson، عندما كتب فرجـسون      1959 سنة   Diglossie طرح مفهوم الثنائية     -
التنوع الوضـيع   : ذا العنوان، و يعين به تعايش شكلني لغويني يف صلب مجاعة واحدة، و قد مسامها              

variété basse2نوع الرفيع و التvariété haute3 .  
  : و لتصوير ذلك تناول أربعة أوضاع تستخدم فيها الثنائية و هي

  . العربية الكالسيكية/  اللهجة-
  . يف اليونانKataressouvaالكتاريسوفا /  demotiki الدميوتيكي -
  . ييت الفرنسية يف ها/ولي الكر-
  . جلزء الناطق باألملانية يف سويسرا يف اHochedeutchش دويش اهلو/ سويسرا األملانية-
                    يكتـسب بطريقـة طبيعيـة و يـستخدم         )ضـيع وال(ميز بني النوعني يف كـون األول         و قد    -

             )الرفيـع (، بينمـا الثـاين      )طقنياو هو اللغة األوىل للن    (يف األحاديث العائلية، و يف األدب الشعيب        
              )...يـة، املعجـم املفـردايت،       نحويشتمل علـى التراكيـب ال     (قد  يكتسب يف املدارس، و هو مع     

        خدم إلنتاج أدب معتـرف بـه،       و يستعمل يف الكنيسة و الرسائل و اخلطب و يف اجلامعة، كما يست            
  . بالصيت االجتماعي على عكس األولو هو حيضى

                ا نسبيا، حيـث يوجـد فـضال عـن          وضعا لغويا قار   «: هاو منه استطاع حتديد الثنائية بوصف      -
      الصيغ اللهجية للغة اليت قد تنطوي على لغة فصحى مشتركة أو لغات فصحى مـشتركة جهويـة،                
         تنوع فوقي مغاير جدا أو جد مقعد يتوفر على جمموعة من املـدونات األدبيـة املكتوبـة الواسـعة                   

  . 4»و ال يستعمل يف احلديث العادي... ات التربوية الرمسية سسؤو احملترمة اليت تدرس خاصة يف امل
  

                                                 
  . ن.املرجع السابق، ص 1
  ن.ص: املرجع نفسه 2
  .ص، ن: املرجع نفسه 3
  .47-46املرجع نفسه، ص  4
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               سـع مفهـوم الثنائيـة كمـا ميـز      ، و وJoshua Fishman1 مث جاء من بعده ج فيـشمان  -

، من حيث هي ظاهرة فردية، يعاجلها علم النفس اللغوي، كما ذهب            bilinguismeبني االزدواجية   
نائية من حيث هي ظاهرة اجتماعية، مث يضيف بأنه وجود ثنائية بني أكثر من           و الث " يشارنفا"إىل ذلك   

  . ، ليست حباجة إىل أن تكون ذات أصل مشترك أو قرابةles codesنظامني و أن هذه األنظمة 
             و أعطى مثاال على ذلك بأن أي وضع استعماري تتعايش فيه لغة أوربية و لغة إفريقيـة هـو مـن                    

  . ئيةقبل الثنا
  . 2 كما بني كذلك العالقات بني الثنائية و االزدواجية-
  

      V- مزج اللغات و التعاقب اللغوي:   
ـ  عندما يكون الفرد إزاء      -                       تتمازجـا يف خطابـه     تني يـستعملهما بالتنـاوب، فيحـصل أن       لغ

              collageتبـاره تلـصيقا     ظات مزدوجة، و ال ميكن اعتباره تداخال بقدر ما ميكـن اع           وأو ينتج ملف  
     code mixing بـ مـزج اللغـات   ىو االنتقال من نقطة من اخلطاب بلغة إىل أخرى، هو ما يدع

و هذا حسب حصول التغري اللغوي يف جمرى اجلملة نفـسها  . code switchingأو التعاقب اللغوي 
  . 3 مث ميكن أن ينتج معىن و داللةأو من مجلة إىل أخرى مستجيبا الستراتيجيات احلديث، و من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ن.ص: السابقرجع  امل:علم االجتماع 1
  .48-47املرجع نفسه، ص  2
  . 39-32، ص نفسهاملرجع  3
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  ل ـالتـداخ: اينـث الثـاملبح

  وم التداخل ـ مفه:أوال    
  :  ورد يف كتاب التعريفات-
  1»آخر بال زيادة حجم و مقدار عبارة عن دخول شيء يف شيء: التداخل«
  : جليزي عريبا و ورد يف قاموس -
             أخرى تـشبهها     يطرأ على الكلمة لتأثرها بكلمة     يل تغري دال  compositifVeransferنقل متداخل   «

              بتـأثري  " الـسلف " اكتسب معـىن     ascendentيف املعىن أو الصيغة أو كليهما من ذلك أن كلمة           
  .و مها تعريفان لغويان» 2اليت تشبهها يف الصيغة" descendent"من كلمة 

اسـتعمال  «: أن كلمة التـداخل معناهـا     ) عربية/ فرنسية( ذكر بسام بركة يف القاموس اللغوي        -
  .3»خصائص لغة معينة يف لغة أخرى

   :أما مفهوم التداخل االصطالحي فقد تناوله علماء اللغة الغربيني -
 : ذكر يف قاموس اللسانيات و علوم اللغة مفهوم التداخل بالشكل التايل •
  

«On dit qu'il y a intéRference quand un sujet bilingue utilise dans une langue 
cible A,un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique, 
caractéristique de la langue B. l'emprunt et le calque sont souvent dus, à 
l'origine, à des interférences.»4  
 

         غته األصلية مالمح صوتية و تركيبية و معجميـة         م املتكلم بل  د أن يستخ  : ذلك أن التداخل    و معىن  -
  . و صرفية خاصة بلغة أجنبية أخرى

 كما يؤكدون علـى  ،ل التداخالتص و مؤلفو هذا املعجم يعتربون االقتراض و التقليد مها أ           
ـ   أن ظاهرة التداخل ظاهرة فردية تلقائية، على عكس االقتراض و التقليد فه            تني  لغـوي  تنياهرمـا ظ

   . تأيت يف مراحل متقدمة من التطور اللغوي،عيتنيامج
  :  الصريف و التركييب و و يعطون أمثلة على مثل هذه التداخالت اليت حتدث على املستوى الصويت-

 كما هو احلال يف الفرنـسية ، و هـو           ]R[ الفرنسي املتكلم باالسبانية ال يكرر صوت        -أ
   .تداخل صويت

                                                 
 . 56م، باب التاء، ص 2000كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، ناشرون، : ن حممد الشريف اجلرجاينبعلي  1
 . ، مادة نقل1980، 1، دار املاليني، ط)عريب/ إجنليزي (قاموس الكلمات اإلجنليزية  2

3  Dictionnaire la linguistique Français Arabe, Djarrousse, Lebanon, p 113.   
4 Dictionnaire de linguistique et des sciences des langue, Larousse, Italie, Sep/ 1999, p 252.  
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           ألـا يف األملانيـة مـذكر    " la mort"ة يذكر الكلمة املؤنثة  األملاين املتكلم بالفرنسي-ب

)der tod (و هذا تداخل صريف.   
تستخدم " je vais à l'école" املتكلم باللغة اإلجنليزية، إذا أراد إنشاء اجلملة  الفرنسي-ج

               : كل التـايل   يف اإلجنليزية فتكون اجلملـة علـى الـش         ترادفها اليت   "at"بدال من   ) à(حرف اجلر   
"I am going à school "  
                 ألنـه يـذكر بعـد     ) To( يف حني أن االستخدام السليم حلرف اجلر يف اإلجنليزية هو احلـرف              -

   . و هو تداخل تركييب،)at( و ليس "verbe de mouvement "أفعال احلركة
مثل استخدام اإليطايل املتحدث بالفرنـسية  يف ) intx lexicale( أما التداخل املفردايت -د

  .machina للداللة على السيارة ألا يف اإليطالية تسمى une machineلفظة 
   على كل جهاز يشتغل مبحرك machine كما هو حال املتحدث اجلزائري الذي يستخدم لفظة -
            ، و توسـعت أكثـر      مصطلح التداخل  universalis1  و باملفهوم نفسه وضحت املوسوعة العاملية      -
               إعطاء األمثلة عن التداخالت الصوتية و الصرفية و التركيبية إثر ما حيـدث مـن تـداخل بـني                    يف

               ىت أن هناك عرض لـبعض أسـبابه، يف مثـل مـا            حاللغات األوروبية املتقاربة شعوا جغرافيا، و       
              غيـاب الفونيمـات املقابلـة يف اللغـة        : اليت ترجعها إىل  عرضوه من أسباب التداخالت الصوتية      

      يف اإلجنليزيـة  / r/يف الفرنـسية و     / r: /األجنبية حىت أن الفونيم نفسه يف لغتني متمايزتني جدا، مثل         
  . عربية أو بوضعيتها الوظيفيةو الراء يف ال

لتداخل ظاهرة فردية، تنتج عـن طريـق    و يتفق أصحاا من علماء اللغة مع من سبقهم يف كون ا           -
             ، مثل مـا سـبق ذكـره   "les faux amis"االقتراض و التقليد هذا األخري الذي يتمثل أساسا يف 

عـىن كلمـة    مب تـستعمل يف كنـدا       introduire يف اإليطالية، و مثلها كلمة       machineعن كلمة   
introduce       يف اإلجنليزية و هي مبعىن présenter   الفرنـسية، و هنـاك فـرق شاسـع بـني           يف                 

              الـيت تـؤدي  " les faux amis" من األصدقاء املـزيفني  ، و هيprésenter و introduireمعىن 
  . إىل التداخل املعجمي

                تداخالت تركيبية حيث يستعري فيها املـتكلم بلغـة أجنبيـة            إىل كما يتفقون كذلك يف تصنيفها       -
  . نظام لغته األم يف تراكيبها النحوية

-عن فانريش اف لويس جان كالفي التداخل أخذ عر Uriel- weinricheالتداخل مبا يلي  :  
     للبىن ناتج عن إدخال عناصر أجنبيـة يف جمـاالت          Remaniementيدل لفظ التداخل على حتوير    «

  رف و التركيب، وبعض ـمن الصا كبريا  جزءام الفونولوجي وـوع النظـثل جممكثر بناء ماللغة األ
                                                 

1 Universalis Partie 18, S.A. 2002. P 384. 
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م 1953ذي وضعه فانريش سـنة       و هو التعريف ال    ،»1) ... اللون، الزمن  القرابة،(جماالت املفردات   

عندما حتدث عن ازدواجية اللغة عند الفـرد،  " languages in contact" هملفهوم التداخل يف كتاب
ضها بالبعض اآلخر يستخدمها نفـس الـشخص        حيث كان يرى بالفعل أن اللغات عندما حيتك بع        

  .بالتناوب
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 27علم االجتماع اللغوي،  ص : لويس جون كالفي 1
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  :هـواعــ أن: ثانيا

  . يةتادرالصوتية، التركيبية و املف: داخالت و قد ميز بني ثالثة أنواع من الت-
  

  : 1التداخالت الصوتية  -1
           ،Thusisة يف قريـة تـوزيس        بعدما قام فانرايش بعمل ميداين، قابل فيه بني هلجة أملانية مستعمل           -

                 ، وضـع جـدوال، فوجـد أن       Feldis املستعمل يف قرية فليديش      Romancheو تنوع للرومانش    
             هناك خلط كبري بني بعض الكلمات بسبب عدم التفريق بني املـصوتات القـصرية و املـصوتات                

               :القـصرية يف اإلجنليزيـة حـني نطـق        / i/الطويلة و   / i:/الطويلة فالفرنسيون مثال ال يفرقون بني       
chip- cheep و chit / cheet .  

  : 2التداخالت التركيبية -2
، كما هو احلال بني اللغة العربية و اللغـة          "أ" وفق بنية اللغة     "ب" تتمثل يف تنظيم بنية مجلة يف لغة         -

  . الفرنسية
  : لناطق باإليطالية ميكن أن ينتج وفق النموذج اجلاري جلمل مثالأن ا: و منوذج ملثل هذا التداخل

Vienne la piaggia       املطر وصل.  
Suana il télefino       اهلاتف يرن.  

 le téléphone" sonne و األصح Sonne le télephoneو يقصد باجلملة األخرية مثال بالفرنسية 
)sujet + verbe (يف تركيب اللغة الفرنسية.  

  : 3التداخالت اإلفرادية -3
 يف الفرنسية gagner مثل كلمة les faux amisاألصدقاء املزيفني : أبسط هذه التداخالت  
  : ، لكن فرنسية إفريقيا تستخدمها مبعىن امتلك أيضاربحمعناها 
  . الزوجة قد ولدت صبيا     ma femme a gagné petit: مثل
 منطقـه فإنـه ينـتج       جية و حني يبلغ التداخل اإلفرادي أو       و يعترب فانرايش التداخل ظاهرة فرد      -

 ر عليه لكلمة يف لغة أخـرى، نـستخدم         االقتراض، فبدل أن نبحث يف لغتنا عن مقابل صعب العثو         
مباشرة هذه الكلمة بتكييفها مع نطقها، لذا فاالقتراض ظاهرة مجاعية بينما التداخل عكسه ظـاهرة               

  . فردية
                                                 

  .35- 34: ص: السابقاملرجع  1
  .ص، ن: نفسهاملرجع  2
  .ص، ن: نفسهاملرجع  3
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  : و الفرنسيةنظام العربية
  :نظام اللغة العربية: املبحث األول
   :املستوى الصويت: أوال

  : ، أمهها1 يف اللغات بناء على اعتبارات عدة توصف أصوات كل لغة و تتميز بعضها عن بعض-
 طرفان من جدران أعضاء النطق ليمر اهلواء بينها و هـو مـا نـسميه                 فيها  النقطة اليت يلتقي   -1

و احلـروف   ... الباء، امليم، الواو    : رج احلروف، فهناك احلروف الشفوية اليت تنطق بني الشفتني، مثل         مبخا
  ...  و هي اليت تنطق يف احللق مما وراء اللهاة كالعني و احلاء و اهلمزة و اهلاء، و هناك األسنانية احللقية

ـ              -2                بعض احلـروف أثنـاء      عمل األوتار الصوتية أو توقفها عن العمل أثناء نطـق احلـرف، ف
            النطق يصاحبها زمر صادر من األوتار الصوتية، و بعضه يكون نتيجة احتكاك اهلواء باملخرج دون زمـر،                

              رائع رائع، فالعني و احلاء تنطقان من خمرج واحد هـو احللـق، فـالفرق بينـهما مـبين      : يف مثل كلميت  
  .احلاء تتوقف فيها األوتار عن العملعلى التزمري، إذ 

              مسار اهلواء يف منطقة النطق، فهناك حروف ينطق ـا بـإغالق نقطـة املخـرج إغالقـا                   -3
         البـاء،  : ، مثل )االنفجارية(حمكما حيبس النفس وراءه، مث ينفجر عنه دفعة واحدة و هي احلروف الشديدة              

             نقطتا املخرج انطباقا جزئيا فقط، فيظل هواء النفس يـسري خالهلـا            و هناك حروف أخرى تنطبق فيها       
        الفاء مع أن كال من الباء و الفاء ينطقـان مـن           : ، مثل )االحتكاكية(دون انفجار و هي احلروف الرخوة       

  . خمرج واحد هو بني الشفتني
                  يـشبه وق الـرئتني    صـند  اتساع حيز الرئتني و هو التجاويف بـني أعـضاء النطـق، و               -4
            ز الرئتني جـاء احلـرف      ، فإذا ضاق حي   ...)العود، الكمان، القانون    (اآلالت املوسيقية   صندوق  يف ذلك   

، أما إذا اتسعت التجاويف أو كرب حجم الفراغ اهلوائي فإن الـصوت يـسمع مفخمـا                 )منخفضا(قا  مرق
ـ    )فظّ(و  ) فَذّ(ق كلميت   و هذا الفرق بائن يف نط     ) مستعليا(          ينطقـان مـن بـني   اء، فكل من الذال و الظ

              قة، و الظاء مفخمة و الفـرق نفـسه بـني الـسني            قاألسنان، احتكاكيان، و الفرق بينهما أن الذال مر       
  .و الصاد، و التاء و الطاء

               هلـواء مـن الفـم،      و هو عادة من الفم، و عندما حيبس جمـرى ا          :  جمرى النفس عند النطق    -5
  . امليم و النون: خيرج النفس من األنف، فإنه ينطق صوتا

               يتفق معظم اللغويون أن أساس نطـق األصـوات صـدورها مـع             :  اجتاه النفس عند النطق    -6
   تستعملادةـرى حتدث مع الشهيق و هي عـو هناك أخ) اه اهلواء من الداخل إىل اخلارجـاجت(ر ـالزفي

                                                 
  .كالم العرب: حسن ظاظا 1
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  .باب النرب و التنغيم، و ليس األصواتمن و هي ... يف التعجب أو الدهشة أو االستنكار 

  
  : 1 األصوات العربية-1
  : لعربية مثانية و عشرون صامتا هيل -
          - الـصاد  - الـشني  - الـسني  - الـزاي  - الراء - الذال - الدال - اخلاء - احلاء - اجليم - الثاء - التاء -الباء
                  - الـواو  - اهلـاء  - النـون  - امليم - الالم - الكاف - القاف - الفاء - الغني - العني - الظاء -الطاء -الضاد
  .  اهلمزة-الياء

              ، ألا بشىت أشـكاهلا مـن املفخمـة        )احلروف الساكنة (أما األلف فقد استثناها احملدثون من الصوامت        
قة، مث املمالة حنو الكسر، ال تكون       دودة املفتوحة العادية، إىل املرق     املم إىل) الصالة(اجلاحنة حنو الضم كما يف      

                  إال مدا حلركة و ال تعتريها احلركات مثل باقي احلروف الـساكنة خبـالف القـدامى الـذين وصـفوا                   
  . الفتحة معتربين إياها ألفا، و هذا ألم أمهلوا وصف الضمة و الكسرة

                كذلك جمموعة من البدائل الصوتية اليت كانت منتـشرة بـني القبائـل العربيـة، حـىت         و لقد أضافوا   -
  : وصل عددها إىل اخلمسني، و منها

 . الباء اليت كالفاء، و هي تأدية خاصة للباء •

 . ]g[اجليم اليت كالفاء و تسمى اجليم القاهرية  •

                  عنـد البـدو يف اجلزائـر و يف معظـم          ، و هي منتـشرة      ]g[القاف اليت بني القاف و الكاف        •
 . األقطار العربية

  . و كذلك الشأن بالنسبة للضاد الضعيفة، و ألف التفخيم
                 الفتحة، الـضمة و الكـسرة، و يقابلـها علـى          : ، فهي ثالثة  )حركاا( أما بالنسبة لصوائت العربية      -

  .) a, u,I(لدولية التوايل بالكتابة الفونولوجية ا
               و من اللغويني من يضاعف عددها إىل الستة، باعتبار الثالث األوىل حركات قصرية، و يوجد ما يقابلـها                 

  : من حركات طويلة، و هي
  /ä /  /    =:α / =)ـآ: ( الفتحة املمدودة-
  /:ü/      = / u= /  )ـو( الضمة املمدودة -

  /:Ï/ =       / I/   =) ـي: (الكسرة املمدودة
  

                                                 
  .75دار اآلفاق اجلزائر، ص : مصطفى حركات، الصوتيات و النونولوجيا 1



  و التداخل بينهمانظام العربية و الفرنسية                                               صل الثاين      الف

 38

  
  : 1 تصنيف األصوات العربية-2
-             رغم االختالفات اليت ظهرت يف تصنيفات اللغويني القدامى منهم أو احملدثون إال أ  فقون يف معظمها   م يت

  .  الصفات إذ أم يعتمدون على تقسيمات سيبويه و اخلليليف املخارج و
  : حسب خمارجها: أ

  : رجا لألصوات العربية هي أحصى القدماء ستة عشر خم-
 . أقصى احللق، و هو خمرج اهلمزة و اهلاء و األلف 

 . أوسط احللق، و هو خمرج العني و احلاء 

 . أدىن احللق، و هو خمرج العني و اخلاء 

 . أقصى اللسان و ما فوقه من الفك األعلى، و هو خمرج القاف 

 .  و هو خمرج الكافأسفل بقليل من خمرج القاف بني اللسان و احلنك األعلى، 

 . وسط اللسان و وسط احلنك األعلى، و هو خمرج الشني و اجليم و الياء 

 . دأول حافة اللسان و األضراس، و هو خمرج الضا 

 و الرباعية و الثنية نابمن أول حافة اللسان و ما يليها من احلنك األعلى إىل آخرها فويق الضاحك و ال               
 . و هو خمرج الالم

 . الثنايا، و هو خمرج النونطرف اللسان و  

 .دخل إىل ظهر اللسان بقليل من املخرج السابق و قريب من خمرج الالم، و هو خمرج الراءأ   
 . طرف اللسان و أعلى باطن الثنايا، و هو خمرج السني و الصاد و الزاي 

و الثنايا، و هو    باطن الشفة السفلى    . طرف اللسان و أطراف الثنايا، و هو خمرج التاء و الذال و الظاء             
 . خمرج الفاء

 . الشفتان، و هو خمرج الباء و امليم و الواو 

 . اخليشوم، و هو خمرج النون اخلفيفة 

  : و اجلدول التايل بيان هلذه املخارج
  
  
  
  

                                                 
 .83ص : املرجع السابق 1
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1  
أفقي   هلوي  حلقي حنجري  

  كيحن
  شفوي  أسناين  لثوي  حنكي

     +-    +-     +-     +-    +-  -  -   +-   +-  اجلهر 
  ت   ث    ك  ق    +  الشديدة

 ط   ض
  ب  

  س  ز ش   ج   خ   غ ح   ع  هـ  الرخوة 
  ص

  ث   ذ
  ظ

  ف

  م    ن          اخليشومة 
      ل            اجلانيب 
      ر            املكرر 
  و      ي  )و(        اللني 

  
   : 2حسب صفاا: ب
 يقابل خمارج األصوات كذلك ست عشرة صفة و أحيانا أكثر، و قسمها اللغويـون إىل صـفات ذات                   -

  .اهلمس يقابل اجلهر، و صفات ال مقابل هلا: مقابل، مثل
  :  الصفات املتقابلة-أ  

  :  الشدة و الرخاوة-1
  . د، ق، ك، ج، ت): االحنباسية( األصوات الشديدة و -
  . هـ، ح، غ، ع، س، ص، ض، ز، ظ، ث، ذ، ف): االحتكاكية( األصوات الرخوة -
           قيل أا بني الشدة و الرخـاوة و تـسمى باجلرسـية،            و هناك حروف ال هي بشديدة و ال برخوة، و            -

  ). و، ي(، و أنصاف احلركات )ل، ر(، و املائعة )م، ن: (و تشمل اخليشومية
  :  اجلهر و اهلمس-2
  . اهلمزة ء، ا، ع، غ، ق، ج، ي، ض، ل، ن، ر، ط، ز، د، ظ، ب، م، و:  اهورة-
  . هـ، ح، خ، ك، ش، س، ت، ص، ف:  املهموسة-

  . و بعض احملدثني يعتربون اهلمزة و الطاء اليت يعتربها سيبويه دال مفخمة، و القاف مهموسة

                                                 
  .94ص : املرجع السابق 1
  . 89 املرجع نفسه، ص  2

1
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  : نفتاح اإلطباق و اال-3
       اإلطباق هو نطق ثانوي يضاف إىل النطق األساسي للحروف، و يكون بتقريب مـؤخر اللـسان مـن                 -

                 ص، : يه أربعـة أصـوات مطبقـة هـي        احلنك األعلى، شأنه يف ذلك تدوير الشفتني، و قد صنف سيبو          
  . ض، ط، ظ و الباقي منفتحة، و هناك من احملدثني من يضيف القاف إىل األصوات املطبقة

  :  االستعالء و االخنفاض-4
 االستعالء هو ارتفاع اللسان إىل احلنك األعلى مع اإلطباق أو دونه و يقابلـه االخنفـاض و احلـروف                    -

  . ذ، ق، خ، ع:  األربعة املطبقة، و يضاف إليهااملستعلية هي
  :  التفخيم و الترقيق-5
            فـالراء :  مل يدرج العرب التفخيم ضمن صفات احلروف و استعملوه يف امليـدان الـصويت البحـت                -

  . مقة ال خترج عن كوا راء و كذلك بالنسبة لالقمفخمة كانت أو مر
  . آخر هو الضادبينما تفخيم السني يؤدي إىل صوت 

  :  املذلقة و املصمتة-6
                 :  جعل العرب من بني احلروف ستة حروف مذلقة؛ أربعة منـها بـني الـشدة و الرخـاوة، و هـي                     -
  . ب، ف، أما الباقي فكلها مصمتة: ر، م، ن و اثنان شفويان ل،

  :  الصفات اليت ليس هلا مقابل-ب
  . ب، د، ط، ج، ق:  جتمع بني الشدة و اجلهر و هيو تشمل مخسة أصوات: القلقلة. 1
  . س، ز، ص: و هي: ريالصف. 2
  . و، ي، األلف): املد(اللني . 3
  .الالم: االحنراف. 4
  . الراء: املكرر. 5
  . ألف املد:  اهلاوي-6
  . و اجلدول التايل يلخص الصفات السابقة-
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  1اتــــــــــــــفــصــال

  خالف ذلك مركبة  "رخوة"احتكاكية   "شديدة "انفجارية
  جمهور كلي جمهور  مهموس  جمهور  مهموس  جمهور

  املخارج

غري  مفخم 
 مفخم

غري  مفخم 
 مفخم

غري  مفخم 
 مفخم

غري مفخم 
 مفخم

نصف  أنفي تكراري جانيب   
حركة لني 

  و  م                        شفوية 
أسنانية 
  شفوية 

            ف              

ما بني 
  األسنان 

            ث    ذ  ظ        

أسنانية 
  لثوية 

    ن    ل            ت  ط  د  ض

      /      س  ص  ز            لثوية 
لثوية 

  حنكية 
         dJج  ش              

أقصى 
  احلنك 

  )و(          خ    غ    ك      

                    ق        هلوية 
            ح    ع            حلقية 

           هـ        اهلمزة  حنجرية 
  

I-2ها إىل األقسام التاليةج مصوتات العربية حسب خمار:   
  :  احلروف الشفوية-أ

  . شفوية، مزدوجة، شديدة، جمهورة، فموية:  الباء-
  . شفوية، أسنانية، رخوة، مهموسة، فموية:  الفاء-
  . شفوية، مزدوجة، خيشومية:  امليم-
  
  

                                                 
  .79ن، ص . د-اللغة العربية، معناها و مبناها، مطلعة النجاح، الدار البيضاء، املغرب: متام حسان 1
  . 110-95لوجيا، ص نو الفو والصوتيات: مصطفى حركات 2
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  :  احلروف األسنانية-ب

  . أسناين، رخو، مهموس، منفتح، فموي:  الثاء-
  . أسناين، رخو، مهموس، مطبق:  الذال-
  . أسناين، رخو، جمهور، مطبق، فموي: الظاء -

  :  احلروف األسنانية الشديدة-ج
  . شديدة، منفتحة، مهموسة، فموية:  التاء-
   .شديدة، منفتحة، جمهورة، فموية:  الدال-
  .شديدة، مطبقة، مهموسة، فموية:  الطاء-
  .شديدة، منفتحة، جمهورة، خيشومية:  النون-

  :  احلروف الصفريية-د
  . رخوة، مهموسة، منفتحة، فموية: صفريية:  السني-
  .رخوة، جمهورة، منفتحة، فموية: صفريية:   الزاي-
  .رخوة، مهموسة، مطبقة، فموية: صفريية:  الصاد-

  :  احلروف املائعة-هـ
  . لثوي، مكرر، بني الشدة و الرخاوة، جمهور، فموي، منفتح:  الراء-
  .وة، جمهور، فموي، منفتحلثوي، جانيب، بني الشدة و الرخا:  الالم-

  : احلروف الشجرية-و
  . شجري، رخو، مهموس، منفتح، فموي:  الشني-
  .شجري، رخو، جمهور، منفتح، فموي:  اجليم-
  .شجري، لني، جمهور، منفتح، فموي:  الياء-

  :  األقصى حنكية هلوية-ي
  . شديد، أقصى مفكي، مهموس، له تأديات متنوعة:  الكاف-
  هلوي، مستعل، مل يفصل يف كونه مطبقا أو غري مطبق لعدة تأديات شديد ، :  القاف-

  ]).  ء[،]g[،]ق([    
   .تنوعاتهلوي، رخو، مهموس، ال تعرف تأديته :  الفاء-
  .هلوي، رخو، جمهور:  الغني-
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  :  احللقية الرخوة-ك

  . حلقي، مهموس:  احلاء-
  . حلقي، جمهور:  العني-

  . صة فيما عدا إدغامهما و ليس هلما تأديات ثانوية خا
  :  احلنجرية-ل

  . حنجري، رخو، مهموس، منفتح، فموي:  اهلاء-
  .  اهلمزة، حنجري، شديد، مهموس، منفتح، فموي-

  . لثوي، رخو، احنرايف، جمهور، مطبق:  الضاد-م
 تعد تنطق يف متام فصاحتها عند        إال أن نطق الضاد، و هو حرف اختصت به الفصحى، و اليت مل             -

  . ، فهي تنطق أحيانا ظاء أسنانية يف العراق و بوادي الشام و األردن و شبه اجلزيرة اآلنن العربمأي 
  . 1و يف القاهرة و اإلسكندرية و بريوت و تونس داال مفخمة و أحيانا زايا

من جهة أقـصى    ( و إىل جانب الضاد اليت وصفها بأا صوت خيرج من بني أول حافة اللسان                - 
 الضاد الـضعيفة، و هـي تعتمـد         تليه من األضراس و هي جمهورة مفخمة مطبقة، ذكر        ما ي و  ،  )احلنك

 األضراس، يف منطقة أقصى احلنك، و لكن ترك فيها حافة اللسان            للسان من جانبيه على   كالفصيحة شدة ا  
يف نقطة أكثر تقدما حنو سقف احلنك الصلب على األضراس األمامية، سواء أكان هذا االرتكـاز علـى                  

  . ة اليمىن أو اليسرىالناحي
 و هناك من العلماء من ذهب إىل القول بأن الضاد كانت موجودة يف اللغات السامية، و لكنها صـوت                    -

  . 2مزدوج من قاف و سني، و هلم يف ذلك حججا من العربية و البابلية و اآلشورية و اآلرامية و احلبشية
  الواو و الياء :  احلروف اللينة-ن

ع هلواء الصوت أشد من اتساع غريها، أما        حلركات، و هي لينة الن خمرجها يتس      ف ا و تسمى كذلك بأنصا   
 فال ينطبق عليها هذا الوصف، فمثلها مثل ألف املد ،اهلاوي(إذا كانت حروف مد.(  

  . حرف شفوي، لني:  فالواو-
  . حرف شجري، لني:  الياء-
  
  
  

                                                 
 . 25-24كالم العرب، ص : حسن ظاظا 1
 . 28املرجع نفسه، ص  2
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II-1 احلركات :  

  . وسطية، منفتحة، منفرجة:  الفتحة-
  . خلفية، منغلقة، مضمونة:  الضمة-
  . أمامية منغلقة، منفرجة:  الكسرة-

ختص موقع أعلى جـزء مـن اللـسان         : ختص موقع اللسان من الفم، و أما الصفة الثانية        :  الصفة األوىل  -
أما الصفة الثالثة ختص الشفتني فهي مستديرة عند النطق بالضمة أو منفرجة عنـد النطـق      . بالنسبة للحنك 

األوىل قصرية و األخرى طويلة،     : ة و الكسرة، و قد سبقت اإلشارة إىل أن هذه احلركات هلا تأديتان            بالفتح
  . اإلمالة، التفخيم، اإلمشام: كما تعتريها تغريات ثالثة هي

  :2 اإلمالة-أ
ختص الفتحة املمدودة اليت تنطق يف اجتاه الكسرة املمدودة، و يعين أن اللسان يتقدم حنو األمـام،                   
ى  الواردة يف الفرنسية، و هي نوعان؛ إمالة شديدة و أخر          ]e[ خمرج الكسرة، و ينقل جرس احلركة        حيث

  .متوسطة
  : 3 اإلمشام-ب  
، و يقترب جرس الكسرة يف هذه       )بيع، قيل ( يف مثل    الواوخيص الكسرة الطويلة اليت تنطق يف اجتاه          

  .  الواردة يف الفرنسية]u[ احلالة من جرس احلركة 
  : 4فخيم الت-ج  
خيص الفتحة الطويلة أو األلف، حيث يتجه اللسان إىل مؤخرة الفم أي حنو احلنك الرخو، فينتقل                  

 الـصالة، الزكـاة،    :  كما هو الشأن يف النطق املفخم للكلمات التالية        ،]o[اجلرس من الفتحة إىل احلركة      
  ...احلياة 

  
  
  
  
  

                                                 
  . 112-111صوتيات و الفونولوجيا، ص لا: مصطفى حركات 1
 . 112، ص نفسهاملرجع  2
  . املرجع نفسه، ص ن 3
  . املرجع نفسه، ص ن 4
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  : املستوى املعجمي: ثانيا

             عددا من اللغات القدمية منها العربية و اآلشـورية         مض األسرة السامية اليت ي    تنتمي اللغة العربية إىل     
               و أول مكان ظهرت فيه هذه اللغات أرض بابـل بـالعراق، مث انتـشرت يف               ... و السريانية و الكنعانية     

ت هذه اللغات عـن اللغـة األوىل الـيت    شبه اجلزيرة العربية و البقاع ااورة هلا، و مع مرور الزمن اختلف 
ظة على أهم خصائص اللغة السامية األوىل ألا كانت تعيش معزولة عن            تفرعت عنها، و ظلّت العربية حماف     

           فانقسام العرب إىل مشال و جنوب أدى إىل انقسام اللغة إىل قسمني كـذلك             . العامل يف شبه جزيرة العرب    
 بينهما، و حىت أن تعدد القبائل أدى إىل تعدد اللهجات، و بالتايل متخض              حو وجود فروق شديدة الوضو    

، و عـدد    1عن رصيد لغوي غزير مما جعل العربية تعد من أثرى اللغات يف العامل، من ناحية عدد موادهـا                 
  : 2تقاا، و كلماا، و يكفي االستشهاد باملعاجم التاليةشم
                الذي تفوق عدد مـواده مثـانني ألـف مـادة، و عـدد               ،)هـ711-630( لسان العرب البن منظور      -

  . كلماته تفوق أربعة ماليني كلمة، و هو أغزر معجم عريب
ـ               لفريوز أبادي "  احمليط لقاموس" -                   ف، عدد مواده أربعني ألف مادة، أما عدد كلماتـه فبلـغ مثامنائـة أل

   . و عشرة آالف كلمة
املعجم الوسيط الذي أصدره جممع اللغة العربية بالقاهرة حبصيلة سـبعة آالف            : جم احلديثة  و أشهر املعا   -

             مادة، و جبملة أربعة آالف و مخسني ألف كلمة، و كذا حميط احمليط الذي ألفه بطـرس البـستاين بعـدد                    
  . فمن املواد يفوق اإلحدى عشر ألف، و بعدد كلمات تفوق املليون و الثالمثائة أل

  : املستوى الصريف للغة العربية * 
              قسم العرب القدامى الكالم العريب إىل اسم، فعل و حرف، و قد خالفهم يف ذلك احملـدثني و خاصـة                    -

  : ، ينبين هذا النظام على ثالث دعائممتام حسان الذي تبىن نظاما تقسيميا صرفيا جديدا للغة العربية
  . رفية اليت يرجع بعضها إىل تقسيم الكلم و يعود بعضها اآلخر إىل تصريف الصيغجمموعة من املعاين الص. 1
           طائفة من املباين بعضها صيغ جمردة و بعضها لواصق و بعضها زوائد و بعضها مبـاين أدوات، و قـد                   . 2

  . كريدل على املبىن داللة علمية باحلذف أو االستتار، حيث تغين القرينة يف احلالتني عن الذ
  : 3أقسام الكلمة

  : تنقسم الكلمة العربية إىل 
 االسم     .1

                                                 
 .99 كالم العرب، ص: حسن ظاظا 1
  114-110املرجع نفسه، ص 2
 . 132-90اللغة ع معناها و مبناها، ص : متام حسان 3
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 الفعل  .2
 الصفة  .3
 الضمري  .4
 اخلالفة  .5
 الظرف .6
 األداة  .7

   :ه هيأنواع: 1االسم -1
          هو الذي يسمي طائفة من املسميات الواقعة يف نطـاق التجربـة كـاألعالم              :  االسم املعني  -أ

  . و منه ما أطلق عليه النحاة اسم اجلثةو األجسام و األعراض املختلفة، 
        يشتمل املصدر و اسم املصدر و اسم املرة و اسم اهليئة، و هـي مجيعـا ذات                 :  اسم احلدث  -ب

  . طابع واحد يف داللتها إما على احلدث أو عدده أو نوعه، و هي تدخل كلها ضمن اسم املعىن
  : و يشتمل على:  اسم اجلنس-ج

  ...........عرب، ترك، نبق، جبع : مثل: ي اسم اجلنس اجلمع-
  ... إبل، نساء : مثل:  اسم اجلمع-

اسم الزمـان، اسـم     :  ذات الصيغ املشتقة املبدوءة مبيم زائدة و هي        األمساءو هي   :  امليميات -د
  .  اسم اآللة، و يستثىن منها املصدر امليمي ألنه يندرج ضمن ما يدل عليه املصدر املكان،

           اليت ال تدل على معني، إذ تدل عادة على اجلهات و األوقـات و املـوازين               : هماالسم املب  -هـ
و املقاييس و األعداد، و حتتاج عند إرادة تعيني مقصودها إىل وصف أو إضافة أو متييز أو غـري                    و املكاييل 

  ...فوق، حتت، بعد، : ذلك من طرق التضام، فمعناها معجمي ال وظيفي، مثل
        عرف النحاة الفعل بأنه ما دل على حدث و زمن، و داللته على احلدث تأيت عن اشـتراكه                  : 2 الفعل -2

و أما معىن الزمن فإنه يأيت على املستوى الصريف من شكل الـصيغة، و علـى           . مع مصدره يف مادة واحدة    
  . املستوى النحوي من جمرى السياق

  : ىل، ينقسم إ)الصيغة( فالفعل من حيث املبىن الصريف -
هو كل فعل يدل على حدث جرى قبل زمن املتكلم أو على ااتصاف حبالـة،               :  الفعل املاضي  -أ

  ... أقبل، شاهد : مثل

                                                 
  . 98-90ص : املرجع السابق 1
 . 108-104املرجع نفسه، ص  2
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  . تاء التأنيث الساكنة، و تاء الفاعل املتحركة، و يكون دائما مبنيا: يقبل املاضي يف آخره إحدى التائني

 بعد زمن التكلم، إذا مل يدخل عليه        يدل على حدث أو حالة جرى أثناء أو       :  الفعل املضارع  -ب
، و يكون دائما معربا، إال إذا اتصلت به نون النسوة           قلبتاه إىل املاضي  ) ملّا(أو  ) مل(شيء،  فإن دخلت عليه      

  . أو نوين التوكيد فإنه يكون مبنيا
  . السني و سوف:  يقترن املضارع بأدوات جتعله داال على املستقبل هي-
  . يصري داال على استمرار وقوع الفعل مدة من الزمن يف املاضي" كان" و إذا سبق بـ -
  .  و إذا اقترن بالم األمر دل على فعل األمر-
  ". أنيت: "أحرف زائدة يستهل ا، و هي جمموعة يف كلمة عالمات الفعل املضارع -
  .  يقبل املضارع النواصب و اجلوازم-

ة املخاطـب   علفيه وقوع الفعل من الفا     يدل على حدث مقترن بالطلب ،يطلب     :  فعل األمر  -ج
اجتهد، و يكون مبنيـا     : أو على االتصاف يف حاله على وجه اإللزام بغري الم األمر، مثل           األدىن مرتلة منه،    

  : دائما
  . اجتهدي:  يقبل ياء املخاطبة يف آخره، مثل-
  .  الفاعل يف األمر مستتر وجوبا دائما-
       على معان أخرى تستفاد من السياق كااللتمـاس        قد خيرج األمر عن أصل معناه فيدل         -
  ... الدعاء  و 

  : أما بالنسبة لداللة الفعل على الزمن فينقسم إىل* 
  : 1ما يدل على الزمن املاضي) 1

  : و ينقسم إىل: املاضي* 
  . برئ املريض: حدث انقطع متاما بدون أن يكون له عالقة أو حدث آخر، مثل: كامل. أ
  . علت الصيحة بعد أن خرجت روحه:  حدث منقض، مثلبعدمنقض جرى حدث : سابق. ب
كنت قـد   :  منقض متاما، تتقدمه كان، مثل     حدث انقضى يف زمن غري معني قبل حدث آخر        :  أُكِملَ -ج

  . كتبت الرسالة
   .كنت أكتب ملا دخل األستاذ:،مثل)املضارع تتقدمه كان (حدث جرى مبصاحبة حدث آخر : ناقص-د

  : املضارع* 
  : و قد حيول املضارع إىل املاضي بعد مل و ملّا اجلازمتني، و كذا بعد لو يف مثل  

                                                 
  .54قصة اإلعراب، األفعال، ديوان املطبوعات اجلامعية، ص : إبراهيم قاليت 1
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  .  قُطفت الثمرة و ملّا تنضج-
  .  لو ينتبهون إىل الشرح الستفادوا-
  
  : 1ما يدل على الزمن احلاضر) 2
  ) . أي اآلن(ِبعتك الدار : يعني الفعل املاضي للحاضر لإلنشاء، يف مثل:  املاضي-أ
                إضافة إىل ما تدل عليه صيغته ، تعينه على زمن احلاضر الم االبتداء، ليس، مـا النافيـة،                  :  املضارع -ب

  : يف مثل
  ). اآلن( ليشرح الدرس  إن األستاذ-
  ) اآلن( لست أرضى عنك  -
  ). ال أعطيك حاليا( ما أعطيك ما طلبت -

    لزمن احلاضر أو املستقبل، و يفرق بني الزمنني الـسياق         فهو يدل على عمل يطلب إنشاؤه يف ا       :  األمر -ج
  : و الظرفية، مثل

  ). اآلن( انتبه -
  ). يف املستقبل( انتبه عندما تسوق السيارة -

  : 2ما يدل على الزمن املستقبل) 3
  . أساعدك مىت شئت: ر اهللا لك، و يف سياق الظرف، مثلفغ: مىت تضمن طلبا، مثل:  املاضي-أ
            يرمحك اهللا، أو دخول السني أو سوف أو أداة توقـع قـد             مىت تضمن طلبا، مثل   :  املضارع -ب

  . أو بعد ناصب أو جازم ما عدا مل و ملّا
  : و ينقسم املستقبل إىل  
 . البد أن يعود: حدث متوقع، يعينه املضارع وحده، مثل: جمرد 
 . قد كتبت الرسالة مىت قدمأكون : حدث آخر متوقع بصيغة املاضي تسبقه يكون، مثل: سياق 
صيغة تدل على طلب عمل إنشاؤه يف زمن املستقبل، إالّ إذا وجدت قرينة أو سياق يفيد                :  األمر -ج

  . بداللته على احلاضر
  .  فاألمر بالصيغة خيتص باملخاطب-
  :  و األمر بالم األمر خيتص-
 . ليقاصص ارم): معلوم أو جمهول(بالغائب  

                                                 
 . ص ناملرجع السابق ،  1
 . 54، ص املرجع نفسه 2
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  . ُألكرمن: باملتكلم 
  . لتؤدب يا فالن: باملخاطب 

  :  أما من حيث عدد حروفه فينقسم إىل-
 ... حكم، حسن : مثل: ثالثي 
 ... دحرج، : مثل: رباعي 
 ... تقدم، تناول، : مثل: مخاسي 
 ...استخرج، : مثل: سداسي 

  :  و من حيث أصل حروف إما-
 ... قِدم، زلزل، : مثل: جمرد 
 ... تنوع، قاتل، استنتج، : ، مثل"آنست"يف كلمة حبروف الزيادة اموعة : مزيد 

  : 1 الصفـة-3
  . الصفة الدالة على الفاعل صفة منقطعة متجددة:  صفة الفاعل-أ
  . الصفة الدالة على احلدث و مفعوله على سبيل االنقطاع و التجدد:  صفة املفعول-ب
  . الصفة الدالة على املبالغة و التكثري:  صفة املبالغة-ج
  . صفة الفاعل على سبيل الدوام و الثبوت: لصفة املشبهة ا-د

  . صفة الفاعل على سبيل تفضيله على غريه:  صفة التفضيل-هـ
  :  و ميكن أن تشترك هذه الصفات من حيث صيغتها، مثل- 

  . طاهر: ، مثل"فاعل"الصفة املشبهة على وزن * 
  ). هللا تعاىل(موجود : "، مثل"مفعول"الصفة املشبهة على وزن * 
   . وقح: ، مثل"صيغ املبالغة"الصفة املشبهة على وزن * 
  . أبرص، أشدق: ، مثل"اسم التفضيل"الصفة املشبهة على وزن * 

  .  و املعىن هو الذي يفرق بني هذه الصفات-
  : 2 الضمري-4
                  ال  يدل الضمري على مسمى كاالسم، و ال على موصوف باحلـدث كالـصفة، و ال علـى حـدث                     -

  . و زمن كالفعل، ألن داللته تتجه إىل املعاين الصرفية العامة
  

                                                 
 . 103-98ت، ص .اللغة العربية معناه ا و مبناها، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، املغرب، د:  حسانمتام 1
 .113-108املرجع نفسه، ص  2
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     و املعىن الصريف الذي يعرب عنه الضمري هو عموم احلاضر أو الغائب، دون داللة على خصوص احلاضـر                   -

            كأنـت  : ، كأنا و حنن، و قد يكـون حـضور خطـاب           حضور تكلّم : و احلضور قد يكون   . أو الغائب 
  .  كما  يف هو و فروعهالغيبةوعه، و و فر

                  :، باعتبارها ضمائر غـري شخـصية مثـل        أمساء اإلشارة و األمساء املوصولة    :  و يضيف متام حسان إليها     -
هـذا و فروعهـا، و ضـمائر        : و إمنا ضمائر حضور فقط، و مساها ضمائر اإلشـارة         ... أنا، أنت، هو،    

  .الذي و فروعه: موصولية
               ... أنا، أنـتم، هـم      : لضمري يف العربية دائما مبين، و ينقسم حسب موقعه اإلعرايب إىل ضمائر الرفع             ا -

           و إىل ظهوره و استتاره إىل ضمري ظاهر، منفصل أو متـصل            ... إياي، إياكم، إياهم،    : و ضمائر النصب  
  .1و آخر مستتر غري ظاهر ميكن تقديره

  : 2 اخلالفة-5
        اخلالفة هي كلمة تستعمل يف أساليب إفصاحية؛ أي يف األساليب اليت تـستعمل للكـشف عـن                   

  : أنواعموقف انفعايل ما و اإلفصاح عنه، و هي أربعة 
         يقسمونه إىل اسم فعل مـاض، و مـضارع         و  و يسميها النحاة اسم الفعل،      : خالفة اإلخالة   - أ

  . و أمر
 ... هالّ، صه، كٍخ، : وت، مثلو هو اسم الص: خالفة الصوت  - ب
، و للدكتور متام حسان     "أفعل به "أو  " ما أفعله "أو صيغة التعجب على وزن      : خالفة التعجب   - ت

 .رأي فيها
              حبـذا  "و  " نعـم و بـئس    "و يسميها النحاة فعلي املـدح و الـذم          : خالفة املدح و الذم     - ث

 ". و ال حبذا
  : 3 الظرف-6

  : ، و ينقسم إىل"يف"لى زمان أو مكان مبعىن الظرف هو كل كلمة دلت ع
  ...إذ، إذا، ملّا، أيان، مىت، : مثل: ظروف الزمان  - أ
 ...أين، أىن، حيث، : مثل: ظروف املكان  - ب

  
  

                                                 
  . 109- 88، ص 1، ج1، م16م، ط1974حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، .  شرح ابن عقيل، ت 1
  . 118- 113اللغة العربية معناها و مبناها، ص : متام حسان 2
 . 122-119املرجع نفسه، ص  3
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                يـوم، ليلـة،    :  و تضاف إليهما قائمة طويلة من األمساء و املـصادر و األدوات و احلـروف، مثـل                 -

                 و منـها املعربـة و املبنيـة،    . لى أساس تعدد املعىن الوظيفي للمـبىن الواحـد        ع... طلوع، مغرب، مع،    
  . و املتصرفة و غري املتصرفة، و املشتركة بني الزمان و املكان

  : 1 األداة-7
                 األداة مبىن يؤدي معىن التعليق، و العالقة اليت تعـرب ـا األداة إمنـا تكـون بالـضرورة بـني                       

  : األجزاء املختلفة من اجلملة، و تنقسم إىل
  . حروف اجلر، حروف العطف و النسق: و تتمثل يف ظروف املعاين: األداة األصلية  - أ
 : و قد تكون: األداة احملولة  - ب

 . يف تعليق الشرط و االستفهام" إذا"يف مثل : ظرفية 
 . يف االستفهام و الشرط" كيف"و " كم"امسية يف مثل  
 ".كاد و أخواا"، "كان و أخواا"يف مثل : فعلية 
 ". ما"و " من"ضمريية من مثل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .132-123، ص املرجع السابق 1
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  : املستوى التركييب: ثالثا

                انطالقا مما تعارف عليه النحويون من أن الكالم هو اللفظ املركب املفيد للوضع، خيلص إىل أن النحـو                  -
            واهر لغوية، أو الكلمة املفردة، بل يهتم بالكلمة اليت تركب مع غريهـا            ال يهتم بالصوت و ما يعتيه من ظ       

                مجلة تفيد إفادة تامة موضوعة وفق ما تعارف عليه العرب الـذين نطقـوا اللغـة                : يف عبارة أو باألحرى   
  . على السليقة

                   يعبـر عنـها مبركـب لفظـي،        كلم  و عليه فإن اجلملة ما هي إال صورة لفظية خمزونة يف ذهـن املـت              
  :و عليه فاملركبات نوعان

        ما يعرب التركيب فيه عن فكرة تامة، و يدل على معىن تام حيسن السكوت عليه و يعرف باالسـناد                   : األول
  . أو اجلملة
  . يسمى اإلضافةما ال يعرب التركيب فيه عن فكرة تامة، و ال يدل على معىن تام،  : الثاين

  
  :  مفهوم اجلملة-1
                  مبا أن الكالم هو ما تألف من جمموعة متناسقة من املفردات هلـا معـىن مفيـد، فـإن اجلملـة هـي                        -

                 .الصورة اللفظية الصغرى، و الوحدة الكتابية الدنيا للقـول أو الكـالم املوضـوع للفهـم و اإلفهـام                  
               :الشمس طالعة، أو مل تفد مثل     : من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى سواء أفاد، مثل        هي ما تركب     أو

  . إن تكرمين
  :  فقد اتفقت مع املعىن اللغوي يف نقطتني1 و على أساسها فاجلملة اصطالحا-
  . اجلمع بني الكلمات:  ظاهرة اجلمع-أ
  . إن اجلملة مصطلح كالمي:  ظاهرة الكالم-ب
                 قد أطلق القدامى مصطلح الكالم على اجلملة، و لقد اختلفوا يف تعريفها ابتـداء مـن ابـن جـين،                      و -
، إال أن ابن هشام عقد مفارقة بني        )البصرية، الكوفية، األندلسية  ( هشام إىل علماء املدارس النحوية       أسنو  

 على معىن حيسن السكون عليه، و حىت احملدثني مل           لكنهم مل خيتلفوا يف كوا القول الدال       الكالم و اجلملة،    
  :يتعدوا كون اجلملة الصورة اللفظية الصغرى للكالم املفيد يف أي لغة من اللغات، أو هي

       الصورة اللفظية للفكرة، و وظيفتها نقل ما يف ذهن املتكلم من أفكار إىل ذهن السامع، و أداة للتفـاهم                   « 
  . 2».بني بين اإلنسان

  
                                                 

  .374. ص 2حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ج: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ت: ابن هشام 1
 . 31م، ص 1964، 1بريوت، ط، منشورات املكتبة العصرية، صيدا، )نقد و توجيه(يف النحو العريب : مهدي املخزومي 2
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                  ما األستاذ عباس حسن فريى أن اجلملة ما تركب من كلمتني أو أكثر، و لـه معـىن مفيـد مـستقل،                     أ

                  و جيعل الكالم و اجلملة شيئا واحدا، و يؤكد على أن يكون للجملة كيـان  معنـوي مـستقل؛ فـإذا                     
          ميثل عنصرا يف تركيب لغوي أطـول ال يـسمى          سنادي من فعل و فاعل أو مبتدأ و خرب        كان املركب اإل  

                  الـشكل اللغـوي املـستقل الـذي       «: يف كوـا  " و هو تعريف يتطابق مع تعريف بلوم فيلـد        . مجلة
  1».ال يكون متضمنا يف تركيب حنوي أو يف شكل لغوي أطول

   
  :أركان اجلملة -2
                 حدث عنه، و نعـين بـه الفاعـل يف اجلملـة و مـا ينـوب عنـه،                   موضوع الكالم املت  :  املسند إليه  -أ

  . و املبتدأ يف اجلملة االمسية
  . املتحدث به عن ذلك املوضوع، و نعين به الفعل يف اجلملة الفعلية، و اخلرب يف اجلملة االمسية:  املسند-ب
  . ية ذهنيةهو ارتباط املسند باملسند إليه، و هي عمل:  اإلسناد-ج
  
  :  أنواع اجلملة العربية-3
و الفعلية الـيت    . زيد قائم :  اجلملة إىل امسية و فعلية و ظرفية؛ فالسمية اليت صدرها اسم            قسم ابن هشام   -

  ... قام زيد، ضرب اللص، و كان زيدا قائما، و ظننته قائما : صدرها فعل، مثل
               حممـد إبـراهيم عبـادة     . و يرى د  " أيف الدار زيد  "و  " أعندك زيد : "و الظرفية املصدرة بظرف أو جمرور     

  : أن القدامى تناولوا أنواع اجلمل من ثالثة منطلقات هي
               عام، فقسموا الكالم إىل خرب و طلب و إنشاء، فيما حيـصرها ابـن هـشام يف اخلـرب                   : وظيفي: األول

               و هذا اجلانب هو حمـور العالقـة اإلسـنادية الـيت           . ئيةو اإلنشاء فقط، فجعلوا اجلملة اخلربية و اإلنشا       
  ...إثباتا أو نفيا أو تأكيدا : تسمى اجلملة بامسها

                 على ما تبدأ به اجلملة من مفردات، فإن بدأت بفعل مسيـت فعليـة،               النحويون اعتمد فيه : تركييب: الثاين
                  ت بظرف مسيت ظرفيـة، و قـد اختلفـوا يف تنويعهـا فهـي              و إن بدأت باسم مسيت امسية، و إن بدأ        

  . عند الزخمشري أربعة، و عند اجلرجاين اثنتني، و زاد بعضهم اجلملة الشرطية
              ، ...كأن تكون اجلملة يف موقع اخلرب أو املفعول به أو النعـت أو احلـال أو                 : احتماالت موقعية : الثالث

  . لهم يقسموا إىل مجل هلا حمل من اإلعراب و مجل ال حمل هلا من اإلعرابو هو ما جع
  

                                                 
 . 30-29م، ص 1988، منشأة املعارف،اإلسكندرية، )دراسة لغوية حنوية(اجلملة العربية : حممد إبراهيم عبادة 1
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  :  اجلمل عن بعض احملدثنيأنواع -4
             على عملية اإلسناد، و يتمثـل       ألنواع اجلمل معتمدين   1 بعض الدارسني احملدثني تصوروا طرحا جديدا      -

  : هذا التصور فيما يلي
                   فكرة مستقلة سواء بدأ بفعل أو اسم       من مركب إسنادي واحد، يؤدي    املكونة  :  اجلملة البسيطة  -أ
  . أو وصف
املكونة من مركب إسنادي واحد، و ما يتعلق بعنـصريه أو بأحـدمها مـن               :  اجلملة املمتدة  -ب

  . الشمس طالعة بني السحاب: مركبات غري إسنادية، مثل
 ثر، و كل مركب قائم بداته،      : أو أ   مركبني إسناديني مكونة من   ): املتعددة( اجلملة املزدوجة    -ج

  . حضر حممد  و غاب علي: و ليس أحدمها معتمدا على اآلخر، مثل
           و هي املكونة من مركبني اسناديني أحدمها مرتبط بـاآلخر متوقـف عليـه،              :  اجلملة املركبة  -د

 و تكون العالقـة تأكيديـة       -ا ما جتلس أجلس    إذ -ألجتهدنأقسم باهللا   : و يعتمد االرتباط على أداة، مثل     
  . بالقسم، أو شرطية أو مكانية أو غائية أو استدراكية أو مصاحبة

  ... املكونة من مركبني إسناديني بينهما تداخل تركييب :  اجلملة املتداخلة-هـ
              املكونة من مركبات إسنادية أو مركبات مـشتملة علـى إسـناد، و قـد              :  اجلملة املتشابكة  -و

            من يتصدق، يبتغي وجـه اهللا، يقبـل اهللا صـدقته           : داخلة و املزدوجة، مثل   تلتقي فيها اجلملة املركبة باملت    
  . و جيزل له الثواب

  
  : مكونات اجلملة-5

 أو كلمات، بل من مركبات تكتسب خاصة، تؤدي وظيفة حنوية، إال أن             تتركب من مفردات     اجلملة ال 
  .  بني القدامى و احملدثني يف تقسيم هذه املركباتاهناك اختالفً

  :2فالقدامى جيعلوا ثالثة أقسام
                 و هو ما كان بني جزئيه إسـناد أصـلي، و يـشمل اجلملـة االمسيـة                : املركب اإلسنادي   - أ

  . و اجلملة الفعلية
              ني قيـدا لآلخـر،    ما كان بني جزئيه نسبة تقييدية، بأن يكون أحد اجلزئ         : املركب التقييدي   - ب

املضاف، و املـضاف    : فقد يكون القيد باإلضافة فيسمى مركبا إضافيا، و يشمل ثالثة أنواع          
 .  املصدر و املشتقات مع مرفوعاا- املوصوف و صفته-إليه

                                                 
  . 163-153املرجع السابق، ص  1
  . 50-49املرجع نفسه، ص  2
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                  مل اجلار و ارور، املركب التـضميين،    و يش : و املركب غري التقييدي   املركب غري اإلسنادي      - ت

          ، املركب املزجي، املركب الصويت، و هـو املختـوم   ) اجلر -العطف(و هو ما تضمن احلرف      
 ". نفطويه"و " سيبويه"مثل ) ويه(بـ 

  : 1تقسيم احملدثني للمركبات
              اعتربوا التقسيم السابق يقوم على مستويات حنويـة و صـرفية، و هـو غـري شـامل لتلـك                   

  : ركيبية، و اعتمدوا يف تقسيمهم على الكلمة اليت يبدأ ا املركب و جعلوها مثانية، و هياهليئات الت
                 و هو املبـدوء بفعـل تـام يف مجيـع حاالتـه، و هـو                ) ف. م(و رمزه   : املركب الفعلي   -أ 

                 املعروف باجلملة الفعلية، و ال يكون إال يف حالة اإلسناد، و من مساته تقـدم الفعـل علـى                  
                 فاعله، عدم التحاق عالمة التثنية و اجلمع بالفعل، فاعله يكـون ظـاهرا أو ضـمريا بـارزا                 

عت، املعطوف، البدل، احلال، املفعول بـه،        حيذف الفاعل، و يشمل اخلرب، الن      أو مستترا، أال  
                  الـشرط   عل، املضاف إليه، صلة السـم أو حـرف املفـسر، صـدر أسـلوب              نائب الفا 

 ...و عجزه، صدر أسلوب القسم و عجزه، املعترض، 
 مضافا  أوو هو املبدوء باسم ليس مشتقا، عامال عمل فعله          )  س.م(و رمزه   : املركب االمسي   -ب 

 ... أو مصدرا، و هو إما أن يكون إسناديا، إضافيا، متييزا، نعتا، 
             املبدوء مبشتق حمض كامسـا الفاعـل و املفعـول،         و هو   ) ص. م(و رمزه   : املركب الوصفي   -ج 

 . املشبهة، و اسم التفضيل، و قد يكون وصفيا، اسناديا، و مركبا وصفيا إضافيالصفة ا  و
 .و هو املبدوء باسم الفعل) خ. م(و رمزه : مركب اخلالفة  -د 
ـ          ) مص. م(و رمزه   : املركب املصدري    -ه              و ميثـل   و هو املكون من املصدر و معمولـه، و ه

املـصدريتني،  " ما"أو  " أن"هيئة إسنادية هلا مساا اخلاصة، و يعمل بشروط منها أن حيل حمل             
 : مثل

  .  عجبت من إهانتك الزائر و التقدير-
 .  عجبت من أن ني الزائر-

و هو املبدوء مبوصول امسي أو حريف و هو مع صلته ميثل            ) م، مو (و رمزه   : املركب املوصول   -و 
 . هيئة تركيبية هلا  مساا اخلاصة

             و هو املبدوء مبا يدل على زمان أو مكان إجنـاز احلـدث،             ) ظ. م(و رمزه   : املركب الظريف   -ز 
، و صدر هذا املركب يسميه النحويون ظرفا أو مفعوال فيه، و املركـب              "يف" مبعىن   و يكون 

 : الظريف إضايف ، و هو على نوعني
                                                 

 . 50-49املرجع السابق، ص  1
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  .  إضافة غري الزمة مركب ظريف إضايف-
 . مركب ظريف إضايف إضافة الزمة-

و هو املبدوء حبرف من حروف اجلر، و ينقسم         ) مج. ج. م(و رمزه   : مركب اجلار و ارور     -ح 
 : إىل قسمني

  .  مركب مبدوء حبرف ال يستغىن عنه، و هو ما يعرف حبرف اجلر األصلي-
  . مى حبرف اجلر الزائد مركب مبدوء حبرف ميكن االستغناء عنه، و هو ما يس-
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  :نظام الفرنسية: املبحث الثاين
  املستوى الصويت و الوظيفي: أوال

I-املستوى الصويت  :  
 سـواء بالنـسبة     1و تصنف األصوات الفرنسية كذلك حسب  طريقة نطقها و صـفاا و خمارجهـا               -

  :للصوامت أو الصوائت
I-1 الصوامت الفرنسية Les consonnes :   

  طريقة النطق : أوال
   : consonnes occlusives ou explosivesالصوامت االنفجارية / 1

حتدث الصوامت االنفجارية حببس اهلواء اخلارج من الرئتني حبسا تاما يف موضع من املواضـع مث                  
  .ااندفاعه حمدثا صوتا انفجاري

  : و حيدث االنفجار على مستوى  
  P [    Pipe - Pas[  :  ناتالصامينطق :  الشفتني-أ
              ]B [   Bateau – bas  

  T [    table – tête[  : نا الصامتينطق:  األسنان-ب
               ]D [    dette – deux  
  K [    quatre - cas[ :نا الصامتينطق:  غشاء احلنك-ج

              ]G [    Gâteau – gars  
  maison: على مستوى الشفاه         ]m[ :انين و مها أنفاصامتال ينطق:  الفــم-د
                         ] n[          على مستوى األسنان اخللفية :neuf  

  
   : consonnes fricatives, spirantes ou continuesالصوامت االحتكاكية / 2

  : يق يف جمرى اهلواء عند نطقها، و حيدث يف املستويات التاليةضيو حتدث نتيجة الت  
  F [    fair[    :   الصوامت التاليةينطقو :  و األسنانهالشفا -أ 

                  ]V [   vrais  
]S [   Sept  
]Z [   Zèbre – rose  
  

                                                 
1 Mourice Grevisse: le bon usage, grammaire française, 11ème Edition, Duculot, 1980, p 34-55 . 

  . 1990جامعة عنابة، : خليفة صحراوي" العقبات الصوتية يف تعليم اللغة العربية"و كذلك رسالة ماجستري، 
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 ʃ [    shampoing - chat[  :  ناينطق الصامت:  اجلزء األمامي للحنك-ب

                  ]ʒ [   Gigot – journal  
  جانيب أو سائل:  أما يف حالة مرور اهلواء على جانيب اللسان يسمى الصامت-ج

 )Latérale ou liquide (  
 L [    Lune - lit[      :و هذا يف حالة نطق

            ]ɲ [   agneau – peigne  
         ، )vibrante(تكـراري أو اهتـزازي      : و حني يهتز اللسان عند مرور اهلواء يسمى الصامت         -د

    .إال أنه احتكاكي يف منطقة باريس. R [    Rose [: و ذلك يف نطق

  : consonnes Nasales1الصوامت األنفية / 3
 و حيـدث  (fosses nasales)تنطق  هذه الصوامت عند هبوط اللهاة مؤدية إىل انفتاح اخلياشيم   

  : ، و هي حالة الصوامت التالية(une légère friction)يق خفيفا بسيطا ضيالت
]m [   Femme - Mon  
]n[    Canne - Nom  
]ʃ [   vigne – Peigne  
  

  Point d'articulation2موضع النطق : ثانيا

  : توزع الصوامت الفرنسية حسب موضع النطق إىل ست
   Consonnes Bilabiales) الشفوية املزدوجة: (يةالصوامت الشفو/ 1
]P [    cap - Pas  
]B [   robe - bon  
]m [   marine - ma  

   Consonnes Labiodentalesالصوامت الشفوية األسنانية / 2
]F [    phonétique - font  
]V [   vont - vaguon  

   Consonnes dentalesالصوامت األسنانية / 3
]t [    terre  
]d [   Dimanche  
]S [   Citron - salle  
  

                                                 
1Le BON Usage. P. 34-55 

  .ص، ن: املرجع نفسه 2
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]Z [   Zèbre – Zéro  
]L [   belle – line  
]n [   nid  

   : Consonnes Pré palatalesالصوامت النطعية / 4
]ʃ [    char  
]ʒ [   Jarre  
]ɲ [   Peigne  

   : consonnes post palatalesالصوامت احلنكية اخللفية/ 5
]K [    querelle – Kaolin - cas  
]g [   vague - gare  

   consonnes uvulaire :   الصامت الطبقي/ 6
]R [    Erreur - rat  
  

  Jeu des cordes vocalesوضع األوتار الصوتية : ثالثا
   consonnes sourdes ou non voisées :الصوامت املهموسة/ 1
]P [-] t [- ]K [-] F [-] S[ - ]ʃ[ 

   consonnes sonores ou voisées  :الصوامت اهورة/ 2
]b [-] d [- ]g[ - ]Z [-] ʒ[ - ]U[ -] m [-] n [-] ɲ [- ]R [-] L[ 

  : مع مالحظة أن لكل الصوامت املهموسة نظائر جمهورة
]P [  ≠  ]b [  
]t[  ≠  ]d[  
]K[  ≠  ]g [  
]S[   ≠  ]Z[  
]ʃ[  ≠  ]ʒ[   

  
II-  أنصاف الصوامت Semi consonnes1  

يتخذ جمرى اهلواء الفم بطريقة مماثلة لنطق الصوائت لكن اهلراء مير بسرعة مما حيـدث احتكاكـا                   
  . شبيها مبا حيدث يف حالة نطق الصوامت

  : شبيه بالصوائت املناسبة هلااف الصوامت الثالثة يف الفرنسية و موضع نطق أنص
  
]J [    ]i[       mieux- yeux  

                                                 
  .55-34ث : املرجع السابق 1
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]w[    ]o[   moi- doigt       
]ч [    ]u[  pluie- huit     
  

III- الصوائت  Les voyelles1 :  
  موضع النطق: أوال

  : V. Antérieuresية  ماالصوائت األم/ 1
  

]i         [vie- il  ]∂              [   Le- premier ]ǽ            [    brun- Un  
]y [      sure– lune  ]ε          [mer- jouer- Sept  ]a       [Sac- chat             
]e          [étaler- dé  ]œ               [fleur- coeur  ]a          [âme- âne          
]Φ        [peu- deux  ]έ            [ceinture- vingt  ]Φ              [peu- deux  

  
  :  V. postérieures اخللفية الصوائت/ 2

  : تنطق يف اجلزء اخللفي من الفم، و هي
]ã       [Sang- Cent             
]  [      Mort- botte             
]ô       [Mon- Onze             
]o       [Auto- dos             
]ʋ       [douze- coup             

  
   :انفتاح و شكل الشفاه: ثانيا
  : v. ecantéesعة أو غري الشفوية تس الصوائت امل-1
]i[ - ]e [-] ε.[  

  : v. arrondies ou labiales الصوائت املستديرة أو الشفوية -2
]    [-] œ [-] ∂ [-] o [-] Φ [-] ʋ [-] y[. 

  
  
  
  
  : v. Oralesدرجة انفتاح الفم و وضع اللسان : ثالثا

                                                 
  .ص، ن: املرجع السابق 1
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:  يف اللغة الفرنسية بـاألجراس التاليـة       ]Е [-]œ [-] o[ - ]A[: من بني الصوائت الفموية تتصف      
 من جراء عالقـة انفتـاح       نيو هي بالتايل جتمع بني منطني نطقي      . تحة، أمامية، متوسطة، خلفية   مغلقة، منف 

  : التجويف الفموي من ناحية و كيفية مرور اهلواء من ناحية أخرى مع وضع اللسان و هي الشكل التايل
     ]Φ [  Peu :  مغلق  

 ]œ   [  ]    ∂[    Le:   متوسط  
]     œ[    Seul :   مفتوح  

  
]     e[    de:    مغلق  

]Е [        
     ]ε[    tête :  مفتوح  

   
، فاجلرسان حيدثان عن طريق تنقل اللسان إىل األمام أو إىل اخللف، على النحو              ]A[ أما بالنسبة للصائت     -

  : التايل
  

]     a[    patte : مغلق  
]A [        

]     α[    pâte :   مفتوح  
 

  : سا آخر يقع بني جرينطق و ضمن الصوائت األنفية -
]έ[              vingt  
]Œ[            un  
  

  وضع اللهاة: رابعا
 كميـة   متر ،حني مرور اهلواء عرب الفم أثناء النطق أو باختاذه جمرى اخلياشيم بواسطة اخنفاض اللهاة               

  : نيمن اهلواء عرب الفم و أخرى عرب األنف، و اعتمادا على هذا األساس تصنف الصوائت إىل صنف
  :v. orales الصوائت الفموية -1
]i[ - ]y [-] e [-] ε[-] Φ [-] œ [-] a [-] α [-] ∂ [–[  ]  -]  o [-] ʋ[.  
  
  
  :v. nasales الصوائت األنفية -2
]έ[ - ]ά[ –] ô [– ]ôe [  
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  : كمية أو طول الصوائت: خامسا

  : للصوائت الفرنسية الطول نفسه، إال أن بعضها  
]o [- ]y [-] ʋ [-] ε[-] Φ [-] œ [-] a [-  [   ] ، دهـا ضـمن   هلـا قلـيال يف حالـة وجو   ويزيـد ط               

 ،]R [–] z [-] ʒ [–] v[ : و قبل بعض الصوامت املنطوقة يف اية الكلمة و خاصة مـع            ،املقاطع املتحركة 
  .rage- peur- rive- rêve- rosé: مثل

  .و هذه اخلاصية يف الطول ال تؤثر على املعىن و ال تؤدي إىل تغيريه
  

  وضع األوتار الصوتية : سادسا
كل الصوائت جمهورة و تز معها األوتار الصوتية أثناء مرور اهلواء عرب احلنجرة و اجلهـر صـفة                    

        كـل   و لـصوامت تطغى على األصوات اللغوية الفرنسية،  حيث تتصف ا كل الـصوائت، أغلـب ا              
  . أنصاف الصوامت

  
  : النظام الصويت الوظيفي: ثانيا

                 phonème يهـتم بدراسـة الوحـدة الـصوتية          phonologie علم األصوات الوظيفي     ممادا  
                 حتدد و تنطـق مـن قبـل        للخطابداخل السلسلة الكالمية، فإن الفروق املوجودة بني األصوات املكونة          

        من الوحدات الصوتية اليت تعتـرب مكونـة        حمدد  ن بعدد   املتكلم اعتمادا على نظام لغته و هذا النظام يتكو             
  . للنظام الصويت الوظيفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حتليل النظام الصويت الوظيفي
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1  
  مقاييس الصوائت   أنصاف الصوامت   مقاييس الصوامت 

  :  موضع النطق-1
 J[        hier[: األمامية. أ
 y[      oiseau[: اخللفية. ب
  :  وضع الشفاه-2
          ]w[: الشفوية. أ
   ]J[: غري الشفوية. ب

  :  موضع النطق-1
  ]p[-] b[: اميةالصوامت األم. أ
  ]t[-] d[: الصوامت الوسطية. ب
  ]k[-] g: [الصوامت اخللفية. ج
  :  طريقة النطق-2
ــة. أ ــصوامت االنفجاري  -]p[: ال
]b[-] t[-] d[-] k[-] g[  
 -]t[: الصوامت االحتكاكيـة  . ب

]s[-] ʃ[-] u[-] z[-] ʒ[  
: الصوامت املائعة أو الـسائلة    . ج
]L[-] ɲ[  
 -]m[-] n[: الصوامت األنفيـة  . د
]ɲ .[  

  :  وضع األوتار الصوتية-3
 -]p[-] t: [الصوامت املهموسة . أ
]k[-] F[-] S[-] ʃ[  
منـها  : الصوامت اهـورة  . ب

 -]b[-] d[: النظائر املهموسة و هي   
]g[-] y[-] z[-] ʒ.[  

: و منها اليت ليس هلا نظائر و هـي        
m[-] n[-] ɲ[-] R[-] L[.   

  

  :  موضع النطق-1
   ]i[: أمامية. أ
    ]e[: النصف أمامية. ب
  ]∂[: الوسطية. ج
  ]o[: النصف خلفية. د

  ].ʋ[: اخللفية. هـ
  :  درجة االنفتاح-2

بناء على درجة اخنفاض احلنـك      
  )انفتاح الفم(األسفل 

 -]i[-] y[-] ʋ[-] e[: املغلقة. أ
]o[-] Φ.[   
ــة. ب  -]ε[-] a[-] œ[: املنفتح

]   [.   

 ): األنفية( التجويف األنفي -3
حسب املوضع الـذي تتخـذه      

  .اللهاة
  ]e[- ]∂[-] o[: الفموية. أ
 –] έ[ - ]ά[ –] ô[ :األنفيــة. ب

]ôe[     
   :  اعتماد الشفاه -4
   ]y[-] Φ[-] o[-] ʋ[: شفوية. أ
  ]i[-] e[-] α[: غري شفوية. ب

  
  
  
  : 1العادات الفوقطعية: ثالثا

                                                 
  .164خليفة صحراوي ص، :  تعليم اللغة العربيةالعقبات الصوتية يف 1



  و التداخل بينهمانظام العربية و الفرنسية                                               صل الثاين      الف

 64

مبا أن الكالم ليس جمرد وحدات صوتية تتبع بعضها البعض، لذا وجب الوقوف عند بعض العادات                  
  .  النرب و التنغيم،ي النظام املقطع،ةالنطقي

  
   :  habitudes articulatoires العادات القطعية -1
                 مـن الـصوائت     %64و  ) مـستديرة ( من الصوائت الشفوية     %36 يوجد يف النظام الصويت الفرنسي       -

نتقال بني صائتني واضحة،    قسيم له تأثري على النطق حيث تكون عملية اال        ، و هذا الت   )سعةتم(غري الشفوية   
  . كما تكون الكلمة واضحة أيضا

-      إنّ أنفية الصوائت قوية، و الت     قابل بينها و بني الص    كيا ي إىل عمل مهم حر    وائت العضوية واضح، و يؤد
  . للهاة، و هذه اخلاصية تتضح سواء كانت الصوائت معزولة أو جمتمعة

                  فيها يؤدي إىل إعطائها صفة الـشفوية أو احلنكيـة، حيـث            تأثري الصوائت     أما بالنسبة للصوامت فإنّ    -
            طق تتم علـى مـستوى الفـم       ال يوجد يف اللغة الفرنسية صوامت حنجرية أو حلقية، و معظم عملية الن              

  . و الشفاه، و هذا ناتج عن تأثري نظام الصوائت الذي حييط بالنظام الصويت بصفة عامة
                 : ، و ذلـك دون صـوائت تتوسـطها مثـل    )avec fermeté(الـصوامت املتتاليـة بقـوة     تنطق -

comprendre- application- blanc  .  
          ) délente des consonnes(وامت و إن وجدت يف آخر الكلمة، فهي تنطق ممـدودة   الص كما و أنّ-

  . tâpe- père: ة يف مثلو الفم يفتح بعد الصوامت االنفجارية الشفوي
                  :أو اللثويـة، مثـل   hôte- tasse:  أما يف حالة نطـق الـصوامت االنفجاريـة األسـنانية، مثـل     -

lame- lime   فإن اللسان يتحرر و ينفصل أي يتحول االلتقاء بينه و بني العضو الـذي يـشارك معـه ،                
  . يف تكوين صفة االنفجار من حمكم إىل غري حمكم

  : habitudes syllabiques العادات املقطعية -2
                 لتحليل القيم الصوتية و الكتابية يف اللغة الفرنسية يلـزم شـرط أساسـي هـو حتديـد موقـع              

ـ                                        ع املكتـوب  الصائت داخـل املقطـع لـذا البـد مـن التفرقـة بـني املقطـع املنطـوق و املقط
syllabe phonétique et syllabe graphique .  

                ، أو ثالثـة مقـاطع مفتوحـة    é/ lé/ phant: الذي ينتهي بصائت، مثـل : املقطع املفتوح  - أ
 . no/ ta/ tion: منطوقة، مثل

  
 . le/cture- signe- bec: ق، مثلغلالذي ينتهي بصائت م  - ب

                                                                                                                                                    
  .182-165ص : املرجع السابق 1
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   habitudes accentuelles العادات النربية -3
               نـرب التأكيـد الـذي يتـضح        : أن عوامل كثرية تؤثر يف عملية النرب، مثل       إىل  البد من اإلشارة      

ى املقطع النهائي يف الوحدة     يف حالة الكالم أثناء الغضب أو القلق، كما أن النرب يف اللغة الفرنسية ال يقع عل               
   ): unité accentuelles(ية النرب
 :يقع النرب يف الكلمة الفرنسية يف املقطع األخري على الصائت املنطوق األخري، مثل •

  répondez- pipe- chapeau . 
و تفقد الكلمة نربها إذا اتصلت بالكالم لتنقل إىل املقطع األخري منه، و الصائت املنبور أطـول مـن                     •

  .  املنبور غريالصائت
  : habitudes intonativesيمية  العادات التنغ-4
  :  ضمن التنغيم العادي الذي مل يتأثر بفوارق أدائية يالحظ ما يلي-

 . يف املقاطع غري املنبورة يف جمموعة إيقاعية:  mélodie relativementالتنغيم السطحي  
أثناء االستمرار أو االسـتفهام أو بعـض أمنـاط    : mélodie montanteحتدد النغمة الصاعدة  
 . لتعجبا
يف اية الكالم أو صيغة األمر و بعـض صـيغ   : mélodie descendanteحتدد النغمة اهلابطة  

 . التعجب
 !Dêja la neige -      تعجب •
      .De la neige -       استمـرار •
 ?Vous venez -     استفهـام  •
 

درجات التنغيم من ناحيـة  و من خالهلا ميكن حتديد األساليب و  1ويات التنغيم يف الفرنسية أربعة و مست -
  . ارتفاع أو اخنفاض درجة الصوت فاملستوى الرابع هو األعلى، و األول هو األدىن

 : phrase énonciativeمجلة أدائية . 1
              4 :           
              3 :          Fouzi  
              2 :         veux sort    avec 
              1  :elle  

  
  
 : phrase impérative1 أمرمجلة . 2

                                                 
 .182-181ص : املرجع السابق 1



  و التداخل بينهمانظام العربية و الفرنسية                                               صل الثاين      الف

 66

              4 :         Des     
              3 :             cen  
              2 :           dez                 
           1  :      vite       

  
 : phrase interrogative2 مجلة استفهامية. 3

              4 :         Qui     
              3 :  donc?           êtes  
              2 :           vous              
           1  :              

 : phrase incidente3 اعتراضيةمجلة . 4
              4 :               
              3 :  après di             Il vient   
              2 :J'imagine            nes          
           1  :              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   :املعجمياملستوى : ثانيا 

                                                                                                                                                    
  .ص، ن: املرجع السابق 1
  .ص، ن: املرجع نفسه 2
  .ص، ن: املرجع نفسه 3
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ها إىل القرن السادس قبل امليالد، و وثائقهـا         شوق هو اللغة الالتينية اليت ترجع ن      لفرنسية أساس اللغة ا   -1
األدبية إىل القرن الثالث قبل امليالد، و لقد دخلت الالتينية إىل فرنسا يف القرن األول املـيالدي، و تعتـرب                    

  . رن التاسع ميالديالفرنسية أحد اللغات الرومانسية اليت احندرت من الالتينية العامية يف الق
لذلك فإن تطـور    ) savante(، و لغة اخلاصة أو املتعلمني       )populaire( تتكون الفرنسية من لغة العامة       -

                 ترضة من اللغات األجنبية و اليت يعود أصـلها أساسـا           قاللغة الفرنسية أثبت أن هناك الكثري من األلفاظ امل        
  . لى شكل مادا أو غرياإىل الالتينية، سواء حافظت ع

" الروس الصغري "أن معجم   " األلفاظ الفرنسية " يف كتابه    1"هنري متران " و عموما يذكر اللغوي الفرنسي       -
 معجم األكادميية الفرنسية الذي أصدر سـنة        ا، قد أثبت حنو مخسني ألف كلمة فرنسية، و أم         م1961طبعة  
 قد احتوى   -حيحة الفصيحة و العامة و ليست التقنية اخلاصة        األلفاظ الص  مع التزامه أال يثبت إال     -م  1787

  . ن ثالثني ألف لفظةمما يقرب 
حتتوي على اآلالف من املواد و عشرات 3" بول رامب" و 2" روكوماري" و إىل جانبها إحصائيات قام ا      -

  .املاليني من االستعماالت
األلفاظ املستفيضة االستعمال فقـط،  " ساسياأل"فقد أثبت يف معجمه 4" هامينغوغ" أما اللغوي الفرنسي  -

  . فلم يتجاوز عددها ثالثة آالف
                 أما اإلحصائيات التطبيقية، فقد أثبتت أن جمموع الناطقني باللغـة الفرنـسية ال يـستعملون إال سـتة                  -

                ية علـى أربعمائـة    بالعملية اإلحـصائ  " هنمون"آالف لفظة من املادة اللغوية الفرنسية، و ملا قام اللغوي           
              ألف نص من النصوص األدبية اليت تغطي القرون الثامن عشر و التاسع عشر و أوائـل القـرن العـشرين                   

  . 5توصل إىل النتيجة نفسها" املعجم اإلحصائي لالستعماالت اللغوية"يف معجمه الشهري 
  
  : املستوى الصريف-2

 كمـا حـددها قـرفيس يف كتابـه                         ة ال خترج عن إحدى الصيغ التالية      الكلمة يف اللغة الفرنسي     
"le bon usage"6 :  
  

 Le nom  : االسم

                                                 
  .ص ن: السابقاملرجع  1
  .ص ن: املرجع نفسه 2
 .ص ن: املرجع نفسه 3
 .ص ن: املرجع نفسه 4
  . 99-97، ص 1990، 2كتاب العرب، دار العلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، ط: احسن ظاظ 5

6 Le bon usage, p 83-1236. 
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  Le verbe  : الفعل

  l'article  ال التعريف 

  L'adjectif  : النعت

 Le pronom  : الضمري

  L'adverbe  : الظرف

  La conjonction: حرف العطف

  La préposition  :حرف اجلر

  le nom1االسم : أوال
  : أقسامه. 1

  : ينقسم االسم حسب معناه إىل
                  :الذي يدل علـى الكائنـات احليـة أو األشـياء، مثـل            : concret nom) احملسوس( االسم املادي    -أ

canard- navire .  
  . fermeté- courage: الذي يدل على أفكار و سلوكات مثل: nom abstrait االسم ارد -ب

  : أما حسب شكله فينقسم إىل
  école: يكون مفردة واحدة مثل: simple nom االسم البسيط -
يتكون من مفردتني فأكثر و قد يكتبان يف شكل كلمة واحدة، و قد             : composé nom االسم املركب    -

  .poste- timbre /  porte monteau :، مثل)-(تفصالن مبطة 
  : إىلكما ينقسم كذلك 

                  يسمى الكائنـات و األشـياء الـيت تـشترك يف صـفات عامـة              : commun nom االسم املشترك    -
)même espèce.(  
اصة اليت متيزها عـن بـاقي        األشخاص أو األشياء لصفاا اخل     يطلق على : propre nom االسم العلم    -

  . األشخاص و األشياء األخرى
 أمساء جغرافية   ،قرىال أمساء املدن أو      و خاص و ألقام و أمساء البلدان، و النسبة       أمساء األش : و يشتمل على  

)montagne(..  .  
  . plurielأو  singulier مفرد أو مجع من حيث عدده ، أما من حيث جنسه فهو إما مذكر أو مؤنث-
  
  :  التذكري و التأنيث-2

                                                 
1 Larousse Grammaire, Imprimé en Italie: Mars 2002, P 24-43 
    Et GrEvisse le bon Usage, p 223-326. 
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على التوايل يف املعـرف     ) la(أو  ) le: (تعريفدد االسم املذكر أو املؤنث يف الفرنسية بأدايت ال        حيت  
  ). une(أو ) un: (منها، أما يف األمساء النكرة فتستبدالن بـ

  
و ميكن إجياز معظم حاالت األمساء املؤنثة و املـذكرة يف اجلـدول             ) e(و أكثر األمساء املؤنثة تنتهي حبرف       

  : التايل
1  

   املذكرخوامت االسم  أمثلة  خوامت األمساء املؤنثة  أمثلة
- une baignade 
- une cerisaie 
- une canaille 
- quinzaine une  
- une salaison  
- la croyance 
- une réprimande 
- une visée 
- de la charcuterie 
- une brindille 
- la franchise 
- Une garnison  
- la solitude 
- écumoire une  
- la passion  
- La beauté  
- Une attention  
- une motrice  
- la culture  

- ade 
- aie  
- aille  
- aine  
- aison  
- ance  
- ande  
- ée 
- ie  
- ille  
- ise 
- ison 
- itude 
- oire 
- sion  
- té 
- tion 
- trice 
- Ure  

- le nettoyage 
- le travail  
- un romain 
- Le firmament  
- un bordereau 
- étonnement 
- Un boucher   
- un prunier 
- un raidillon 
- un ravin 
- du rachis 
- le racisme 
- le terroir 
- un alternateur  

- age 
- ail 
- ain 
- ament 
- eau 
- ement 
- er  
- ier 
- illon 
- in  
- is  
- isme 
- oir  
- teur   

  
  : مثلخرها،إىل آ) e(يف حرف ضو لتأنيث األمساء املذكرة ن -
   un ami                     une amie  

Un cousin                   cousine une  
  
  :مثل) esse(نضيف إىل آخرها ) e(ا حبرف  أما األمساء املذكرة اليت تنتهي أساس-
  un prince                  une princesse .  
  

  : ، مثل)e(و إضافة ) n(و ) t(، تؤنث بتضعيف )n(أو ) t(و اليت تنتهي بـ 
un chat                    une chatte   

                                                 
1 Larousse Grammaire: p 25. 
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Un paysan              une paysanne  
  : يف احلرف األخري منها حسب اجلدول التايلع تؤنث بإضافة خوامت معينة أو تض األمساء املذكرة األخرى-

    1        
exemple finale de 

féminin  
finale de 
masculin 

- jumeau          jumelle 
- Gabriel         Gabrielle 
fermier            fermière 
danseur            danseuse  
vengeur         vengeresse 
veuf       veuve 
- gardien    gardienne  
- lion       lionne 
- époux         épouse 
- loup      louve  

- elle 
- elle 
- ère 
- euse 
- eresse 
- ve 
- ienne 
- ionne 
- ouse 
- ve 

- eau 
- el 
- er 
- eur 
-  
- f 
- ien 
- ion  
- oux 
- p 

  
  :موعة من األمساء اليت تؤنث مساعا، مثلو إىل جانبها هناك جم -
 Roi                     reine  

homme                    femme  
Empereur                impératrice  

  
  : 2 اإلفراد و اجلمع-3

 و يتحدد املفرد بكتابـة أداة       ،)pluriel(أو مجعا   ) singulier(يكون االسم الفرنسي إما مفردا       
كما تظهر عالمة اجلمع كذلك يف آخـر  . les- des:  و اجلمع بـun أو le ،une أو la: عريف قبلهالت

  : املفرد فيها حسب اجلدول التايلاخر أواخر أخرى حسب أو أو)s: (الكلمة بإضافة
  
  
  
  
  

  3  
ــع   مـثـال ــر اجلم ــرد  أواخ ــر املف أواخ

                                                 
 .27ص : املرجع السابق 1
  .30ص : ملرجع نفسها 2
 .30،31ص : املرجع السابق 3
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pluriel  singulier 
- nez           nez  
- cheval      chevaux  
- veau         veaux 
- étau          étaux/ pneu   pneus 
- feu            feux  
- cou           cous 
- chou         choux  
- rail            rails  
- travail       travaux 
- aïeul         aïeux 
- ciel           cieux  
- œil            yeux  

- z 
- aux 
- eaux 
- aux/ ous 
- eux 
- ous 
- oux 
- ails 
- aux 
- aïeux 
- ieux 
- ieux  

- z 
- al 
- eau 
- au 
- eu 
- ou 
- ou 
- ail  
- ail 
- aïeul 
- iel  
- œil   

  
  :إىل آخرها، مثل) x(أو ) s(و جتمع األمساء العلم كذلك بإضافة  -
  la guyane français                Les guyones françaises  
-L'amérique                               les Amériques  
- L'watteau                                  les watteaux  

) s(كبة اليت تكتب مفردة واحدة ال فاصل بني جزئيها فإن عالمة اجلمـع              رو األمر نفسه بالنسبة لألمساء امل     
  .منهااجلزء األخري يف تظهر ) x(أو 

ـ   ـ       صأما الـيت يف                   ،) coffres- forts: ( معـا ال بـني جزئيهـا مبطـة فـإن العالمـة تظهـر فيهم
)châteaux- forts.(  

  
  verbe 1ل ـالفع: اـنيـاث

  :  إىل ثالثة أقسامئهبنا ينقسم الفعل حسب -1
  . je suis écouté: ، مثلActive مبين للمعلوم -أ
  .je m'écouté: ، مثلpassif مبين للمجهول -ب
  :، مثلpronominale) متعلق بضمري الفاعل( ضمريي -ج
 les invités se réjouirent de son arrivé.  
  
  
  

                                                 
   .: 668p Grevisse, le Bon Usage- 945: ، و أيضا114-89ص : املرجع نفسه 1
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        ماضي أو مضارع و مـستقبل،      :  كما يتصرف كذلك حسب الزمن يف أزمنة بسيطة و أخرى مركبة           -2
  Lireمع مثال لتصريف الفعـل  : (اجلدول التايلجنملها يف ) le mode(و هذا حسب صيغة الفعل املناسبة 

   :jeمع الضمري 
1  

صيغ الفعل   نة البسيطةزماأل  األزمنة  املركبة
modes  

- passé composé       j'ai lu 
- plus que parfait j'avais lu 
- passé antérieur    j'eus lu 
- futur antérieur   j'aurai lu 

       je lis  présent املـضارع              -
 -  
 -je lisais     imparfait  املاضي القريب  -
  -  je lus      passé simple املاضي       -
      je lirai      futur املـستقبل            -
 -  

Indicatif 

- passé 1er forme j'aurais lu 
- passé 2ème forme j'eusse lu 

       je lirais                  présent   -  conditionnel 
 الشرط

- passé  que j'aie lu 
- plus que parfait  
que j'eusse lu 

                   que je lise  présent   -  
- imparfait    que je lusse  

subjonctif 
صيغة نـصب الفعـل     
 للربط أو للتمين

- passé            aie lu – ayez lu - présent                          lis- lisez impératif 
 األمر

- passé                       ayant lu - présent                            lisons participe 
- passé                       avoir lu - présent                                lire  infinitif 

  
  : هناك ف)aspect( أما حسب هيئته -3

  .  قد متح ألن الفعل أصلOn a réparé l'aspirateur: مثل:  الفعل التام-أ
، لذلك فهما حدثان On entend ce matin le bruit de la routeمثل :  الفعل غري التام-ب

 l'imparfait و يف بعض استعماالت (le passé simple)مرتبطان بالزمن ففي املاضي البسيط الفعل منته 
  : ، أمثلة)p.composé( غري منته و يف املضارع كذلك، و بعض األحيان يف املاضي املركب 

1- la tempête durait depuis huits jours (non accompli passé) 
2- la tempête dura huits jeurs (accompli passé).  
3- la tempête s'est levée aujourd'hui (non accompli présent).  

  :  كما أن الفعل يصرف كذلك تبعا للضمائر الشخصية الدالة على املفرد و اجلمع كما يأيت-
  
  

                                                 
1 Larousse  Grammaire, p: 94. 
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1  
  plurielاجلمع   singulierاملفرد   

  )1(الضمري الشخصي 
 1er personne 

je lirai nous lirons 

  )2(الضمري الشخصي 
 2ème  personne 

tu liras vous lirez 

  )3(الضمري الشخصي 
3ème  personne

il/ elle lira ils / elles lirent 

  
      املفـرد ) 3( و اليت ال تصرف إال مع الضمري الشخصي v. impersonnelsماعدا األفعال غري الشخصية 

ilمثل ، :il faut …/ il pleut …/ il neige …   
ـ : جزئني أساسيني مهـا  أما بالنسبة ملادة حروفه، فالفعل يتركب من 4                  و النهايـة  ،)le radical(ذر اجل
)la terminaison (و اجلذر هو الذي حيمل املعىن التام للفعل، أما النهاية فهي حتدد زمن الفعل و صيغته            

  : متغرية، مثلفالنهاية أما ) ألنه ميثل احلروف األصلية(غري و ضمريه لذلك فاجلذر ال يت
  

je chante 
Vous chanterez 
Ils chantèrent  
Infinitif: Chant- er / fin- ir 

  
  : ما عدا بعض األفعال اليت تتغري مطلقا أثناء تصريفها، مثل-

J'irai:  que j'aille- aller:    je vais  
  : األفعال املعتلة يف اللغة العربية:  أو يتغري تغريا طفيفا أثناء تصريفه عرب الزمن، مثل-

Nous tenons- je tenais- je tiendrai -Tenir:  je tiens  
             )les auxiliaires( إىل جانب األفعال العادية، هناك ما يسمى يف اللغة الفرنسية باألفعال املـساعدة  -5

                ) v. transitifs(األول يـستعمل مـع األفعـال املتعديـة     ) être( و )avoir: (و اليت تتمثل يف الفعلني
  . Nous avons entendu des cris: ، مثلاملبنية للمعلوم  اليت تصرف مع األزمنة املركبة

 -maître): ، مثل)v. intransitifs(يستخدم مع األفعال غري املتعدية ) être( بينما الفعل املساعد الثاين -

mourir- devenir)ركبا املبنية للمجهول سواء كان الزمن بسيطا أو م .  
  

                                                 
  .94ص : السابقاملرجع  1
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Il est surpris de ton arrivée   
  . aller- devoir- pouvoir:  و هناك األفعال املساعدة اخلاصة بصيغ األفعال، مثل-
  : و إىل جانبها األفعال املساعدة اخلاصة باهليئة و األزمنة و هي-
 venir de- être entrain de- être sur le point de- aller- devoir.   

  : اياا املصدرية، فهي تقسم إىل ثالثة أقسام أما حسب -6
  . aimer: ، مثلer: تنتهي بـ): 1er groupe( الصنف األول -
  . finir: ، مثلir: تنتهي بـ): 2ème groupe( الصنف الثاين -
  . offrir: ، مثلir: تنتهي بـ): 3ème groupe( الصنف الثالث -

oirمثل  :recevoir  
reمثل ، :prendre  

  . 1ناك حاالت خاصة تتداخل فيها أفعال هذه اموعات الثالثة و ه-
  
  :adjectif2النعت : اـالثـث

  : هذا لتدل على املؤنث، مثل(e) بإضافة حرف adjectif qualificatifتشتق الصفة  -1
un grand bureau               une grande échelle  

  :، مثل)gu(للصفات املذكرة اليت تنتهي بـ ) guë(و بإضافة 
 un cri aigu                une pointe aiguë   

  : ، مثل)au(و ) eau(بدل ابات الصفات املذكرة ) elle(-) olle: (و بإضافة
Un beau jouet               une belle gravure  

Un terrain mau               une chair molle      
  . 3ة جداأما بالنسبة للسماعية فهي كثري

  : ن من الصفات غري النوع األول مهاان آخرا و هناك قسم-2
  mon- ten- son/ mes- tes- sesمثل :  صفات امللكية-أ

Ma- ta- sa/ votre- leur- nos- vos- leurs        
  . ce- cet- ces- ceux- celle- celle-ciمثل :  صفات اإلشارة-ب
  
  
  

                                                 
  101-99: املرجع السابق 1
  :Le Bon Usage p 366- 476و كذلك  49 -47املرجع نفسه، ص  2
  .365-331ص : فسهاملرجع ن 3
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   l'articleال التعريف  : رابعا
ن أل التعريف يف العربية، إذ هو الحقة متغرية تسبق الكلمـة لتحـدد              عخيتلف    l'article  وه  

  : جنسها أو عددها أو لتعريفها أو تنكريها، لذا ميكن تقسيمه إىل
1 /article défini     
2 /article indéfini     
3 /article partitif     

  : و أشكاله كذلك ثالثة هي
  normale عادي /1
2/         élidée  
3         /contractée  

  : 1مجيع احلاالت يف اجلدول التايلمل جت و ،كما أنه يتغري من املفرد إىل اجلمع و من التأنيث إىل التذكري
  

    singulierاملفرد   plurielاجلمع   
 article  مذكر  مؤنث  مذكر  مؤنث

les planètes les astres la terre le monde défini normale 
  l'aurore 

l'habileté 
l'univers 
l'horizon 

défini ilidé 

aux femmes 
(a+ les) 
des femmes 
(de + les) 

aux hommes 
(à + les) 
des cieux 
(de + les) 

à la terre 
de la terre 

au monde  
(à + le) 
du monde 
(de + le) 

défini 
contracte 

des terres des mondes une terre un monde indéfini 
manger des 
confitures 

manger des 
épinards 

boire de la 
tisane 

boire du thé partitif 

  
  le pronomالضمري : خامسا

ــسم        - ــو ينق ــب، فه ــنس املخاط ــوع و ج ــدد ن ــذي حي ــو ال ــضمري ه ــا أن ال   مب
   :2إىل مفرد و مجع، و مؤنث و مذكر، و مجيع حاالته و أقسامه يف اجلدول التايل

  
  
  

                                                 
   La rousse Grammaire 59ص : املرجع السابق 1
 MG Le Bon Usage p: 524-634  : و كذلك70ص : املرجع نفسه 2
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    singulierاملفرد   plurielاجلمع   
tonique  

accentué atones accentuésatones inaccentués personne 

nous  nous  moi  je, me  1er personne 
vous  vous  toi  tu, te  2ème personne 
eux, elles  ils, elles, les, leur, 

en, y  
lui, elle  "il, elle", "le, la, 

lui", "en, y"  
3ème personne 

 Se  Soi  Se  réfléchi 
(voir plus loin) 

  
  . و يكون الضمري عامال مكان الفاعل أو احلال، أو مفعوال به أو مفعوال فيه

  :  يضاف إليها-
  .  le mien- la tienne- les siens ….. ect:  ضمائر امللكية-أ
  celle- là, celle-ci, ceux-ci …ect:  ضمائر اإلشارة-ب
  

  l'adverbe1الظرف : سادسا
  :  ينقسم الظرف يف الفرنسية إىل األقسام التالية-
  
  ): adv. de manière (ظرف اهليئة-1
 Il agit bien -1: مثل

2- Il chante faux  
   : adverbe de lieuرف املكان  ظ -2
  … là- cri- ici – partout- nulle part: مثل
  : adverbe de tempsرف الزمان ظ -3
  ..… hier- Aujourd'hui- toujours- pendent: مثل
  : adverbe de quantitéرف الكم ظ -4
  .… peu de- moins- à peine- suffisamment- trop: مثل
  
  
  

                                                 
 Le Bon Usage: p 993-1094:  و كذلك- 121-117ص : املرجع السابق 1
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  adverbe d'opinionلرأي ا ظرف -5
  ): adverbe. O. d'Affirmation(لتأكيد ل ظرف -أ 

  . Oui, Assurément, Si: مثل
  (Adverbe O. de négation): ف النفي ظر-ب

  non- ne .. pas- Ne … point- ne …. Plus: مثل
  : adverbe d'interrogation ظرف االستفهام -6
   … Quand- comment- pourquoi- combien: مثل
  

   les conjonctionsحروف العطف : سابعا
  :  نفسها و هي و هي طبعا احلروف اليت تربط بني عناصر اجلملة من الطبيعة-
  . تفيد الربط و اجلمع): et(الواو . 1
  . للتخيري): ou(مل / أو . 2
  . للربط و نفي التخيري): ni.. (ال . 3
  .لالستدراك أو التضاد): mais(لكن . 4
  . للتعليل): or(ليل عالم الت. 5
  .للتفسري): car(إذْ . 6
  . للسبب أو للنتيجة): donc(ألجل . 7
  :ف اليت ميكن أن حتل حمل حروف العطف و تقوم بالوظائف نفسها، مثل و هناك من الظرو-
 (soit … soit)- cependant- en effet- c'est pourquoi- en suite- puis.  
 les conjonctions de) و تضاف إليها حـروف العطـف الـيت تـربط بـني التوابـع فتـسمى        -

subordination) و هي حسب وظيفة التابع ،(la subordonnée)،جند  :  
  .  .… -la cause :(parce que- puisque(حروف السبب . أ
  .  .… -le but :(afin que- pour que(حروف اهلدف . ب
  .  .… -le temps :(quand- lorsque(حروف الزمن . ج
  .  .… -la concession :(bien que- quoique (االستثناءحروف . د

  .  .… -la condition :(si- pourvue que(حروف الشرط . هـ
  . .… -la comparaison :(de même que'- comme(حروف املقارنة . و
  . .… -la condition :(tellement que- tant que(حروف النتيجة . ي
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  : les préposition1 :حروف اجلر: امناـث
  :  تنقسم حسب شكلها إىل-
  .… -à- après- avant- avec:  كلمات بسيطة، مثل-1
  .… -attendu- durant- passé:  مفعول قدميةأمساءصفات أمساء فاعل،  -2
3- à cause de- afin de- à force de  : des locutions prépositives .  
  

  : املستوى التركييب: ثالثا
  : اجلملة بأنها" Grevisse"يستند تركيب اللغة أساسا على اجلملة لذا يعرف   

  
«La phrase est l'unité de communication linguistique: c'est la suite phonique 
minimale, sur laquelle un locuture adresse un message à un auditeur .2»  
 

  : أما قاموس اللسانيات و علوم اللغة فيعرفها كما يلي-
   

«La phrase est une unité de sens accompagnée, à l'orale, par une ligne prosodique, 
entre deux passes et limités; à l'écrit, par les signes typographiques qui sont, en 
Français, majuscule et le point.»3 
 
و معىن ذلك يف التعريف األول أا الصورة اللفظية الصغرى و الوحدة الكتابية الدنيا للقـول أو الكـالم                   

عريف الثاين فإا تتحدد كتابيا حبرف البداية و نقطة النهاية، و صـوتيا       أما يف الت  . املوضوع للفهم و اإلفهام   
  . بنربة صوتية بني وقفني

                 بعض النقص حيث ال حيدد بعض املفاهيم اليت وضعتها النظريات احلديثـة اللـسانية،              يشوبهو هو تعريف    
ظيفتها نقل ما يف ذهن املتكلم من أفكار إىل          الصورة اللفظية للفكرة و و     و اليت تتمثل أساسا يف كون اجلملة      

  .ذهن السامع،  أداة للتفاهم بني بين اإلنسان
.  املستوى التركييب للغة العربية حسب آراء احملدثني        أما بالنسبة ألركاا و أقسامها فقد سبق حتديدها يف         -

  .فعل+ فاعل :  ترتب عناصرها حسب الشكل التايلفقد نذكر أن اللغة الفرنسية 
  .les propositions ،les subordonnées4:  إضافة إىل العناصر التكميلية-
  

                                                 
1 Le Bon Usage: p 1281-1394. 
2 Le bon usage; p  22.  
3 Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, p 365. 
4 La rousse: grammaire, imprimé en Italie, Mars 2002, p 130-150.  
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  بني العربية و الفرنسية التداخل : الثالثاملبحث 
  

  : و الوظيفيتداخل الصويتال: أوال
  :رجع التداخل الصويت إىل أسباب ثالثة هيي -
   

   : املقابلة يف اللغة دون األخرىماتي غياب الفون-1
: ها ال تنطق نطقا سليما مثـل       وحدات صوتية ال توجد هلا رموز كتابية يف الفرنسية و حىت أن            ةي يف العرب  /أ

   .H, D, (K, GH), Gu, K :ني و القاف و إن نطقت تنطق على التوايلعاء و اخلاء و الظاحلاء و ال
  . ]S[أما السني و الصاد فهما رمز واحد هو 

  .]    [-] p [-] v [-] ч[:  مثلةس هلا رموز كتابية يف العربيو باملقابل هناك وحدات صوتية فرنسية لي -
  . ]f[ جيعلها ]v[ و ]b[ فيجعلها ]b[ و ]p[كما أنّ نطقها صعب جدا و الكثري خيلط بني نطق 

  .  ]  [ - [  ]-]έ[ – ]ά[ :فية الفرنسية و هينوائت األريب ال يتضمن الص كما أن النظام الصويت الع/ب
  

  : تميز للفونيم الشبيه بني اللغتني حبكم وضعيتهما الوظيفية االختالف امل-2
ـ                    اإذ ال يعين اتفاق استخدام لغتني ألصوات معينة من املخرج نفسه أنّ هذه األصوات متماثلة متام

  . فهناك فروق دقيقة يف نطق هذه األصوات اليت حنسبها متطابقة
 وت أما يف الفرنسية فـص     ،الثنايا العليا و مقدمة اللثة    فالدال يف العربية يعتمد فيها طرف اللسان على باطن          

]d[سنان العليا يلتقي حني النطق به اجلزء األمامي للسان مع كل األ .  
 و مـرة مـع      األسنانية مرة بني احلروف اللثوية      ،"زربتشم" حسب ما ذكرته دائرة معارف       ]R[و صوت   

  .  العربية فهي حرف لثوي مكرر بينما يف،احلروف اللهوية يف بعض اللغات كحال الفرنسية
ـ             شبيهة  وجود أصوات      ـ علم  تيف نطقها بني العربية و الفرنسية ليس معناه سـهولة نطـق امل  ا               
كلمـة أو سـياق      تواجدت ضمن ل يف بعض األحيان صعوبة و خاصة إذا         شابه يشكّ فهذا الت . ءدون عنا 

 ، الوحدات الصوتية تتشابه عندما تكون معزولة عن البنيـة         أنّ، معىن ذلك    ر باألصوات ااورة  نتيجة التأثّ 
وظيفيا ، تغريا   ر يف نطقها تفخيما أو ترقيقا     غيي إىل الت   تأثري األصوات ااورة يؤد    فإنأما إذا دخلت يف البنية      

  :من أمثلة ذلك. أو غري وظيفي
- ]R[هــاة يف حــني للّسان مــع ا يف الفرنــسية طبقيــة يــتم أثنــاء نطقهــا التقــاء ظهــر اللّــ  

ختتلف فيه الراء عنـد     ) رجل(نطق  : كرار، مثل ثة مع الت  أنّ الراء العربية لثوية يلتقي فيها طرف اللسان باللّ        
  . roulerنطق 
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- ]n[ :       ايفحيف الفرنسية أفقي أسناين أمامي جمهور،  أنفي لثوي يلتقي فيه ذولق     : ون يف العربية كذلك    و الن
 فنطق النون الفرنسية يساوي نطق ؛ثناء دخول كل منهما يف البنية خيتلف نطقهما سان مع األسنان، لكن أ    اللّ

           ، Ranimer- Numération- cannette: النون العربية خمففة و هو ما نلمسه أثناء نطق الكلمات التاليـة 
  .  أَرنب- منفَِتح-ناولَ: و الكلمات

اد، فسار غري    العربية وظيفي عندما يفخم يصبح صوتا آخر هو الص         ني يف فالس: ادني و الص  سالاخللط بني    -
ني ال يصبح وظيفيا يف الفرنسية إالّ إذا وقع بني حـركتني فينطـق               أنّ الس  صار، و صبر غري سبر، يف حني      

  إذا]s[ ينطـق  ]c[يف حني الصوت Assiette .:  إالّ إذا ضعف مثل،Asiatique :مثل ]z[صوتا آخر هو 
  .  société: قع بني حركتني، مثلو
-   و بتـل        عن صوت الطّ   افالتاء صوت يف العربية خيتلف متام     : اءاء و الطّ  اخللط بني الت غري طَاب اء، فتاب         

 Tablنطق ، ف غري وظيفي]T[ل، يف حني فصوت طغري ب

eّاء  بالتاء أو بالطر معىن الكلمةال يغي .  
 بساكن و هي القاعـدة       فيها العربية ال يبدأ  ف ؛لغة دون األخرى  ص ما   ف إليها حاالت أخرى ختت     تضا -

أما يف الفرنسية فهناك الكثري من الكلمات اليت تبدأ بـساكن           . اليت بنيت عليها مهزة القطع و مهزة الوصل       
   ... Prendre, stop, triangle: مثل
  : ف اللهجات أو القراءات القرآنية مثل املختلفة اليت تتنوع باختال1 إىل ذلك األصوات الفرعية إضافة-

  .)اجليم القاهرية(م اليت كالكاف ياجل 
 ). الكشكشة(و الكاف اليت كالسني  
   .جمتهد: ا عند اجتماعها بالتاء مثلنو اجليم اليت تنطق شي 
 اد الضعيفةالض.   
 و الصنياد اليت كالس .  
    ...  و الضمة املمالة، و املفخمة و اإلمشام       لأللفكاإلمالة اخلفيفة    :القرآنستحسن يف قراءة    ت هذا غري اليت  

  . و هي أصوات فرعية حتدث عنها علماء اللغة القدامى كابن سينا و سيبويه
لكن، هذا، السموات   :  يف مثل  ، تنطق و ال تكتب    ،األلف اليت تضاف اصطالحا   و متيزت العربية ب     

  ).واأت: (لفعل املصرف مع ضمري الغائب همألف التفرقة يف آخر ا:  مثل،أو تلك اليت تكتب و ال تنطق
  . Hote, homme:  تكتب و ال تنطق إذا كانت نكرة يف مثل]h[و يف الفرنسية ما يقابلها و هي 

  .  فقطالفرنسية م كلتا اللغتني و ليستها عثرات صوتية تشكل عقبات يف تعلو كلّ
  

                                                 
  . 56متام حسان، ص : اللغة العربية معناها و مبناها 1
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   :التداخل املعجمي: ثانيا
  : و جانب الصرفجانب املفردات: ا املستوى يف هذ ينقسم التداخل إىل جانبني-

    
  :  اجلانب املفردايت-1

 فترمجة هذه   ،التقليد اللغوي أو    راضقتاال التداخل املفردايت خاصة حيدث بفعل       سبق و أن ذكر أنّ    
 بعيدة الداللة   ألنهابطريقة خمتلفة متاما عن معناها األصلي       املفردات من لغة إىل أخرى أدت إىل استخدامها         

و هي عبارة تـستخدم أثنـاء   " يف صحتكم"مبعىن  "a vôtre santé"ترمجة : مثل خصوصيات اتمععن 
  . اتمع العريب املسلم، و هي بعيدة عن خصوصياتمعاقرة اخلمر

فهي من قبيل الترمجة " وضع النقط على احلروف:" مبعىن "mettre les points sur les i"و كذلك عبارة 
  ."antisémitisme" الالسامية املضللة، و كذلك لفظة

-   لة عدم التفريق بني الدالالت، فكلمة       رمجة املضلّ يضاف إىل الت"oncle"      يف الفرنسية تدل على العـم          
  . "grand père" و "grand-mère"و اخلال معا، مثلها مثل 

                 هـا ختتلـف   و هي الكلمات اليت تنطق نطقا متـشاا لكنles homonymes" " تضاف إليها كذلك -
  . Sceau, seau, Sot, Saut: يف الكتابة مثل

  : الكلمات ذات األصل العريب اليت نقلت إىل اللغة الفرنسية
  :1 لتصبح يف قاموسها اللغوي كلمة عربية اقترضتها الفرنسية270هذا اجلدول يشتمل على 

   
  ل ــاألص الكلمات 

Abricot al barquq (de l'arabe) 

Adobe Toub (espagnol emprunté à l'arabe) = brique de terre 
séchée 

Alambic El inbiq (arabe) 
Alcazar El Kazar (espagnol emprunté à l'arabe) 
Alchimie El kimia (arabe) 
Alcool El Kuhl (arabe) 
Alcazar El Kasr ('arabe) = palais fortifié 
Alcôve Alcoba (espagnol emprunté à l'arabe) = coupole 
Alezan Alazan (espagnol emprunté à l'arabe) 
Alfa Halfa (arabe) 
Algèbre El djabr (arabe) 
Algorithme1 El khaouarisme (d'Al Kharezmi - médecin perse) 
Alhambra Hamra "rouge" (arabe) = cité de Grenade de couleur 

                                                 
1 Le site de Djamila: users.antrasite.be/ppoisse/documents/arabic.htm.   

1 
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rouge  
Alidade Alidada (arabe) 
Almanach El-manakh (arabe emprunté au grec) 
Amalgame Al malgama (latin emprunté à l'arabe) 
Ambre El anbar (arabe) 
Amiral Amir El Bahr arabe (Prince de la mer) 
Arsenal arsenale (italien emprunté à l'arabe) 
Artichaut El harchouf (en passant par l'espagnol alcachofa) 
Assassins Hachachines (assassino : italien emprunté à l'arabe) 
Aubergine de l'arabe : Badendjel 
Avarie Awar (arabe) 
Azimut Alsamt (arabe) 
Azur Lazaward (arabe) 
Babouche Babuch (arabe emprunté au persan) 
Baldaquin Baghdadi  
Baobab Abou Hibeb (père des graines) 
Baraquer Baraka (arabe) s'agenouiller pour un chameau 
Barbacane Barbek-kaneh (arabe) 
Barda Barda'a (arabe) = chargement 
Benjoin Luben jawi (arabe) = résine 
Benzène Benzine (arabe) 
Bougie Ville Bougie en Algérie (Béjaia actuellement) 
Burnous Bournous (arabe) 
Caban Caba (arabe) = Capote 
Cabas Quafa (arabe) = panier 
Calibre Qualib (arabe) 
Café Kahwa (arabe) 
Calife Khalifa (arabe) 
Camelot Hamlat (arabe) 
Camphre Kafour (arabe) 
Candi Qandi (arabe) 
Carafe Caraffa (italien emprunté à l'arabe) 

Caramel Espagnol emprunté à l'arabe : quoura m'halwa (boule 
sucrée) 

Carmin Quirmiz (arabe) - rouge, éclatant 
Chemise Kamiss (arabe) 
Chiffre sifra (italien emprunté à l'arabe : Sifr = zéro) 
Coton koton (ktone) - arabe 
Cramoisi Quirmzi (arabe) 
Cubèbe Quababa (arabe) 

                                                                                                                                                    
  .ن.صاملرجع السابق،  1

1  
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Cummin1 Kamoune (arabe) 
Divan Diwan (prononcez diouane) vient de l'arabe-perse 
Douane Doana (italien emprunté à l'arabe) 
Ecarlate Saqirlat (persan emprunté à l'arabe) 
Echecs Cheikh (arabe) = le roi 
Echec et 
mat Cheikh met (arabe) = le roi est mort 

Elixir Al-Iksir (arabe) 
Epinard Isbinakh (arabe) 
Erg Erg (arabe) 
Estragon Terkhoune (arabe) 
Fakir Faqir (arabe) = pauvre, derviche 
Fanfaron Farfoune (arabe) = volage 
Fardeau Fard (arabe) 
Felouque Faluca (espagnol emprunté à l'arabe, flouca) 
Fennec Fennec (arabe) 
Gabelle Gabella (italien emprunté à l'arabe) : Impôt sur le sel 
Gandoura Longue robe (berbère) 
Gazelle Rhazel (arabe) 
Gerboise Jarbouh (arabe) 
Girafe Zarafa (arabe) 
Goudron qatran (arabe) 
Hasard Azzahr : jeu de dés (arabe) 
Hachich Hachich (arabe) = herbe 
Harem Haram (arabe) = sérail 
Jaquette Jekk (arabe) = côte de mailles 
Jarre Jarra (arabe) 
Jupe Jubba (arabe) 
Kermès Kirmiz (arabe) 
Laque de l'arabe Lakk 
Lascar El Askarry (arabe) = militaire 
Luth El-Oud (arabe) 
Maboul Mehboul (arabe) = fou 
Macramé Makharem (arabe) = ajouré 
Magasin Makhazine (arabe) = lieu de dépôt 
Marabout M'rabet (arabe) = Saint musulman 
Maroquin Marrakech (arabe) = cuir marocain 
Massage Massah (arabe) 
Matelas2 Matrah (arabe) 

                                                 
 .ن.املرجع السابق، ص 1
 .ن.املرجع السابق، ص 2
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Matraque Matrèke (arabe) = massue 
Momie Moumia (arabe) 
Nuque Nuqua (arabe) : moelle épinière 
Orange Narandj (arabe) 
Raquette Rahat (arabe qui veut dire : paume de la main)  
Razzia Razya (arabe qui veut dire : attaque) 
Santal Sandal (arabe) : un arbuste 
Satin Zaytouni (arabe) de la ville de Zaytoun en Chine 
Simoun Mot anglais emprunté à l'arabe Samoun 
Sirocco Scirocco (italien emprunté à l'arabe) 
Sirop Charab (arabe) 
Smala Smala (arabe) 
Sofa Suffa (arabe) 

Sorbet Sorbetto (italien), Chorbet (turc), Chourba (arabe pop), 
Charbat (arabe classique) 

Soude Souwad (arabe) 
Sucre Asucare (de l'italien zucchero, emprunté à l'arabe) 
Talc Talq (arabe) 
Tasse Tassa (arabe) 
Zénith Samt (arabe) : Chemin 
Zéro Sifr (arabe) 
Zouave Zwâwa (arabe) 

/Les mots arabes utilisés dan 
  

  الترمجة   الكلمة بالعربية 1كلمة مفرنسة
Bled bled Pays (localité isolée) 
Bakchich Bakhchiche Pourboire 
Baraka el baraka la chance 
Baroud El baroud Vacarme 
Caftan Kaftane Longue robe 
Caïd Kaïd Chef 
Casbah Kasbaa Citadelle 
Cheb Chab Jeune homme 
Cheikh Chikh Homme âgé 
Chouia Chouia Un peu 
Djébel J'bel Montagne 
Djellaba Djellaba Robe longue 

                                                 
  .ن.، صنفسهاملرجع  1

1 

2 
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Djinn Jan Esprit malin 
Douar Douar Hameau 
Emir El Amir Prince 
Fissa Fissâa Rapidement 
Flouz Flous Argent 
Gourbi El gourbi Cabane de chaume 
Haschich H'chich Herbe 
Hallel Hallèle Autorisé 
Hammam Hammam Bain maure 
Harem Harame Interdit 
Henne Hana Teinture 
Kawa Kahwa Café 
Kemia Kamia Amuses-gueule (petite quantité) 
Kif-kif kif-kif Pareil, idem 
Klebs Kelb Chien 
Méchoui Méchoui Grillé 
Merguez Merguez Saucisse 
Ramdam Ramdane Pagaille 
Roumi roumi Européen 
Salamalec Salam alaikoum Que la paix soit sur vous 
Sebkha Sabkha Marécage salé 
Seroual Saroual Pantalon 
Souk Souk Marché (pagaille)  
Sultan Saltane Le roi 
Toubib Tabib Médecin 
Walou Oualou Rien, nada!! des clopinettes 

 
  
  
  
  
  
  

  :  اجلانب الصريف-2    
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  :  التذكري و التأنيث-أ       
يذهب معظم علماء النحو يف العربية إىل أن املذكر أصل و املؤنث فرع عنه، و لو كـان األمـر                      

 باقي اللغات حيث أن األصول األوىل ال تتغري، فكم من كلمة            كذلك لكان كل مذكر يف العربية مذكرا يف       
  :  مثل،يف الفرنسية مذكرة يف العربية جندها مؤنثة

  .L'œilالعني مؤنث يف العربية و يف الفرنسية مذكر  
  .Le piedالقدم مؤنث يف العربية و يف الفرنسية مذكر  
 العكس مثلما هو احلال      و يف لغة أخرى  و كثريا ما يعتقد املتعلم املؤنث يف لغته هو كذلك مؤنث              

  ... الباب، السؤال  الشجرة،بورة،سالشمس، ال: يف
  
 مجيع اللغات ال ختتلف يف األصول مثل الضمائر، و ذلك بسبب فقدان الصلة العقلية بني االسم و ما                   نّ أ إذ

  . و تأنيث بني اللغاتأيدل عليه من تذكري 
   :عالمة التأنيث يف اللغة العربية هيف -
  .... فاطمة، أستاذة :  التاء املربوطة يف آخر الكلمة-أ
  ....  األلف املقصورة أو املمدودة مثل حبلى، محراء -ب

و لكنها ليست عالمات جامعة مانعة إذ يوجد من األمساء املؤنثة و هي غري مقترنة ذه العالمات                   
  . سعاد، زينب، عني، قدم: مثل

   :فهي اثنتانأما عالمة التأنيث يف الفرنسية   
 Symphonie:  مثل)e( األوىل يف آخرها و هي حرف -أ
  :للمذكر، مثل) Le(للمؤنث و ) La( يف أداة التعريف يف أوهلا تتمثلالثانية و  -ب

La bergère   -   Le berger  
  .بنوعيه) les( و أما اجلمع فيستخدم -
  . للجمع) des(و ) un( و )une: (ستبدل أداة التعريف بـتو أما إذا كان االسم نكرة ف -
          ) Le(أو  ) La(فيكتفي االسـم بـأداة التعريـف فقـط          ) e(ي أصال حبرف    ه الكلمة تنت  تو إن كان   - 

  .Faible: مثل
  
  
  
  

    :التداخل الصريف: اـثالث
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   :توجد بعض االستثناءات فيها خيص هذه النقطة
   Professeur – Médecin :أن هناك كلمات تشترك يف التذكري و التأنيث مثل: أوهلا
   Paresseuse – paresseux: مثل) se(نث ؤتستبدل يف امل) x(الكلمات املذكرة اليت تنتهي بـ : ثانيها

  : ألفاظ مستقلة عن املذكر مثل: ثالثهاو 
(reine- roi)              -  

(mère- père)               -  
(femme- homme)        -  

(Dame- monsieur)-    
  : النكرة و املعرفة -ب

  :ن مالك يف قولهابأنواع املعرفة يف العربية مجعها  
   و ابين و الكالم الذي ندو ه  و غريه معرفة كهم و ذي      
  

  . الضمائر، أمساء اإلشارة، أمساء العلم، األمساء املعرفة بال و األمساء املوصولة: و هي كما ذكرها بالترتيب
  . اتهو كل منها قسم مستقل بذ

ـ              ) Défini(يقابل املعرفة يف الفرنسية                          ـو يقصد ا أمساء األعالم و ما كـان مقترنـا فيهـا ب
Le – Laو يشتمل على ما يلي، أما الضمائر فهي باب مستقل  :  

1- Les pronoms personnelsالضمائر الشخصية  :  
Je- tu- il- elle- nous- vous- ils- elles  

2- Les pronoms relatifs ضمائر الربط :dont- où- que- qui   و هي تقابل األمسـاء املوصـولة يف 
   .العربية

3- Les pronoms possessifs  امللكيةضمائر:Le mien- le tien- le sien.  
4- Les pronoms démonstratifs ضمائر اإلشارة :ce- celle- ceux- celui.  
5- Les pronoms indéfinis ر املبهمةضمائال :On- tout- chacun .  
  
  
  
  
  
  

  :  و اجلمعالتثنية اإلفراد و -ج



  و التداخل بينهمانظام العربية و الفرنسية                                               صل الثاين      الف

 88

، أي لـيس    1»إنّ التمييز بني األجناس اليهودية ال بقوم على شيء من العقـل           «": ندريسف"يقول    
                  هناك عالقة منطقية بني االسم و ما يدل عليه يف اللغة من تذكري أو تأنيث، إالّ يف فصيلة العد    فـإن العـد  

 هو وجه االختالف يف فصيلة العدد بينها و بـني اللغـات             ةو وجود املثىن يف العربي    . سايب مطابق متاما  احل
  . ربية و الفرنسية على األخصواهلندوأ

 يرون أن اللغـات عنـدما       فها؛ إذ  على ختلّ  ني أن وجود املثىن يف اللغة دليل       احملدث نيويغو قد أخذ بعض الل    
  .  يف كتابه اللغة"ندريسف"د على هذا و قد أكّ. هذا دليل على املدنيةترتقي تتخلص من ظاهرة املثىن و 

 بـني و قد لقي هذا الرأي اعتراضا كون الدقة و التقنني و عدم املساواة بني االثنني و الثالثة ال عالقة لـه                      
م الفكري و احلضارياملدنية و التقد .  

  .  عدم قدرا على التعميم و التجريدو هذه اآلراء هلا عالقة فيما يقال عن اللغات البدائية يف
األلف و النون يف حالة الرفع، و الياء و النون يف           : أما عالمة التثنية و اجلمع يف العربية فهي واحدة          

           : ، مثـل  قبـل االسـم   ) deux( يف الفرنسية هـي إضـافة كلمـة           عالمة التثنية   و حالة النصب و اجلر   
deux livres . ــرف ــضاف ح ــع  ) s(و ي ــى اجلم ــة عل ــة للدالل ــر الكلم ــليف آخ                   :، مث

un garçon, des garçons ما عدا بعض األمساء فهي ال ختضع هلذه القاعدة، و هي خاصة باألمساء اليت 
  :  مثل)x( أو )s(: تنتهي بـ

  
Le mois   Les mois  
Le prix   les prix  
Le nez   les nez  

   (s) بدال من (x) يضاف هلا حرف (eu) أو (eau): اء اليت تنتهي بـو األمس
Le couteau   les couteaux, 
 l'aveu         les aveux .  

  . (aux) إىل (al) جتمع بتغيري (al): و األمساء اليت تنتهي بـ
  .    Le cheval             les chevaux: مثل
تغري بنيته سواء كان املعدود     د، بينما يف الفرنسية فالعدد ال ت      ر و املؤنث املعدو   العدد يف العربية يتأثر باملذك     -

   .مذكرا أو مؤنثا
  deux garçons    ولدان اثنان 
   deux filles    بنتان اثنتان 

  
  فقط يف حالة واحدة يتفق العدد مع املعدود يف الفرنسية إذا كان العدد واحد

                                                 
 . 30م، ص 1969، مال بشر، دار املعارف، )القسم األول(دراسات يف علم اللغة  1
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 un paysan                une paysanne .  
  . سية يكون حاله حالة اجلمعأما إذا زاد العدد عن اثنني يف الفرن

مجع املذكر السامل، مجع املؤنث السامل، مجع التكسري، مجوع القلة،          : دة صيغا متعد  ةو يتخذ اجلمع يف العربي    
  .مجوع الكثرة، اسم اجلنس اجلمعي، اسم اجلمع

  :  الفعل و املصدر-د
 اردة ثالثية كانت أم رباعية يف حالة الفعل و يزاد عليها اخلماسية يف حالة               يشتق املصدر من املادة     

  . االسم، و منها تشتق كذلك باقي الصيغ األخرى
 إن األمر يستدعي يف بعض احلاالت تغيريا يف بناء الكلمة نفسها حىت تـستطيع إرجاعهـا إىل                  إالّ  

  . مادا األصلية
  . الل و إبدالإعتورها من يعغ إىل أصوهلا نظرا ملا كما أن هناك صعوبة يف إرجاع الصب

  : وجد ثالثة أنواع من املصادر تبعا لألفعالت يف الفرنسية -
  . parler:  مثل(er)أفعال اموعة األوىل اليت تنتهي بـ  
  .finir:  مثل(ir)أفعال اموعة الثانية اليت تنتهي بـ  
 ,venir:  مثـل (ir)أو . parler:  مثـل (re) أو (oir)أفعال اموعة الثالثة اليت تنتهي بــ   

mettre, savoir .  
  : فمن هذه املصادر تشتق األفعال بأزمنتها العديدة -

 le présent: املضارع 
   le passé composé: املاضي املركب 
  le future: املستقبل 
   le passé simple: املاضي البسيط 

                 الـشرطية : ، و هناك صيغ أخرى هـي  (le mode indicatif)و كل هذا يف الصيغة اإلخبارية 
(le mode conditionnel)،  و األمــــر (le mode impérative)،و الــــشك                   

(le mode subjonctif).  
  : و غري هذه الصيغ يشتق -

  . (le participe présent): اسم الفاعل 
  .(le participe passé)و اسم املفعول  
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                   املـضارع   فالفعـل يـصرف يف أزمنتـه       )mode( العربية فال يوجد مقابل لفظي لكلمة         يف أما
  .  رفعا أو نصبا أو جزما، املاضيو
  
  :  التداخل التركييب:ثالثا

   االت اتساعا حلدوث مثل هذا النوع من التداخل أل           املستوى التطالـب    كلّ نّركييب هو أكثر ا 
 خيضع الت   تركيـب اجلملـة    و ما بينهما فرق شاسع و خاصة يف          ،ركيب العريب ركيب اللغوي الفرنسية للت .

و تأخري هذين العنصرين يؤدي أ و تقدمي (sujet+ verbe): تبدأ بفاعل مث فعلعادة ما فاجلملة يف الفرنسية 
  . إىل اختالل يف املعىن

أخري بني عناصرها ال يـؤدي إىل       قدمي و الت   االمسية و الفعلية، و الت      على اجلملة  تشتمل العربية   بينما  
ما خيرج باجلملة إىل أغراض بالغية متعدتدرس على املستوى البالغي للغةدةاختالل املعىن و إن  .  

  و لفظيا ا بالنسبة لإلسناد، فعادة ما يكون اإلسناد معنوياأم ا الفرنسية فيكون يف اللغة العربية، أما إم
حـضر  : مثـل  يف معظم احلاالت، (avoir)  و  (être) باستخدام األفعال املساعدة لكنمعنويا أو لفظيا 

  . l'élève est venuالتلميذ 
    جنوم السماء ال يوجد بينهما رابط بينما يف الفرنـسية فـال            : ركيب اإلضايف، مثل  و األمر نفسه بالنسبة للت

  . les étoiles de ciel: ميكن حذفه فنقول
  أم         ا استخدام حروف اجلر و حروف العطف فهو الذي يؤد      فريق ي إىل اختالل معىن اجلملة لعدم الت

م الفرنسية يتعل" يف كتابه "Guye vèfe "اففقاي "بني دالالا يف الفرنسية و العربية، مثل ذلك ما قام به 
ركيب رمجة املضللة للت  و مرجعها هو الت   ى عددا كبريا جدا من هذه األخطاء        صفقد أح " يف املدارس اجلزائرية  
  . للغة الفرنسية مباشرةإىل االعامي أو الفصيح 

  :1مثال ذلك
- la maison est sur une montagne élevée  مبعىن املرتل على جبل مرتفع و هذا خطأ.   
  بدال(contre)أي ثاروا على امللك و األفضل استخدام   ils se révoltent sur le roiو كذلك مجلة  -
  . (sur) من
  . (sur)  من بدال(à)و األصح استخدام  grimper sur' un arbreو مجلة  -

و مساهـا   ) اللغة الفرنـسية  (و هو يرجع هذه األخطاء إلدخال تركيب اللغة األم يف تركيب اللغة اهلدف              
  Tout le monde tremblait de lui 2: و من مجلة ما ذكره يف هذا السياق كذلكرفة نحباجلمل امل

  
                                                 

1 Gye Féve, le français scolaire en Algrie p 51. 
 .6-5 ص: املرجع السابق 2
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  : ها مع تركيب اجلملة يف اللغة األم ميكن استخالص املعاين اليت يريدها املتعلم كالتايلفو بتكيي
  

1/ Tout le monde tremblait à cause de lui.  
2/ tout le monde avait peur de lui.  
3/ Tout le monde tremblait de le voir apparaître.  
4/ Il faisait trembler tout le monde.  
5/ Tout le monde tremblait devant lui. 
  

) القبائليـة (و قد اعترب اللغة األم إضافة إىل اللغة العربية الفصيحة العربية الدارجة و األمازيغيـة                 
  : ستوى الثنائيات التالية على حسب ما حيدث من تداخل على ممصنفا األخطاء املرتكبة

   .نسيةفر/  عربية فصيحة -
   .فرنسية/  عربية عامية -
   .فرنسية/  قبائلية -

  ف هذه األخطاء التركيبية إىلو قد صن :  
  .  أخطاء يف تركيب عناصر اجلملة-
ـ على   أو   ،ي، أو سياق آخر له معىن غري الذي يريده املتعلم         أخطاء غري مقبولة إال يف سياق عام       - ستوى امل
  . بالغي من اللغةال

  : 1ء اليت أحصاهاو من مجلة األخطا  
  

1/ Il est sortie en forêt 
  à la  
2/Elle est partie sur une petite rivière chercher de la nourriture. 
     dans   
3/ Il se dirigeait devant la tente. 

      vers  
4/ Alors le père est venu à son garçon. 
        Chez 
 
5/ le fils obéit Φ son père. 
   à 
  

                                                 
   70 ص:السابقاملرجع  1



  
  

  ل الثالثـالفص
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  : تعليمية اللغات احلية: املبحث األول

التطور اهلائل الذي عرفته تعليمية اللغات يف السنوات األخـرية، و خاصـة بـدخول التقنيـات                   
التكنولوجية احلديثة و املتطورة أدى إىل تكثيف اجلهود من أجل تطوير النظرة البيداغوجية السامية إىل ترقية                

ت العلمية الدقيقة لتصبح فرعا من فروع اللسانيات من جهة، و إىل تباين             ها املربرا باألدوات اإلجرائية لتكس  
فالتعليمية ـدف   " القيم األخالقية، الدينية و الثقافية    "اآلراء و النظريات كوا ترتكز على جانب آخر هو          

  ى؟ رت، فما هي التعليمية يا "لوك علميس"إىل جتسيد 
  
  :  تعريف التعليمية: أوال

م، مـن أجـل أن      ، علم أو تعلّ   Didaskein(1(لغوي للتعليمية إىل أصل إغريقي      يرجع األصل ال    
 و منه الشعر التعليمي الذي كان يهدف إىل تسهيل التعلم عن طريق حفظ املعلومات املنظومة شعرا                 ،يتكون

  . مثل ألفية ابن مالك يف النحو
 علمـا   ت العلمية، حبيث أصبح   بالنسبة ملعناها االصطالحي، فقد انتقلت من النظم و الفنية إىل         أما    

 التعليمية بصفة عامة، فإذا أضفنا إليها صفة اللغات لتصبح تعليمية اللغات، فاألمر             قيبحث موضوعه الطرائ  
البحث و التحليل مسائل تتعلق بإيصال اللغات و تفصيلها يف إطار           ب يتناول   «يتعلق هنا بامليدان العلمي الذي    

   »لة بتحقيق الغايات و األهداف املسطرة فعالة، كفيقمج حمددة و طرائنظامي يف الغالب اعتمادا على برا
  . املعلم و املتعلم، و ما بينهما العملية التعليمية: ، طرفاهاأجنبيةسواء أكانت لغة املنشأ أو لغة 

  : دة عوامل أمههاعرفته التعليمية يرجع إىل عو االزدهار الذي 
- و الذي  . إجيابيةية و علم االتصال و اليت حققت معه التعليمية نتائج           م اهلائل الذي حققته التكنولوج     التقد

  . أدى بدوره إىل تزايد احلاجات و الدوافع الفردية و اجلماعية لتعلم اللغات و خاصة األجنبية
علماء اللغة، و علماء التربية     ك بروز فرق حبث متعددة التخصصات اهتمت مبسائل تعلم اللغة و تعليمها،             -

  .  حديثة يف حقل التعليميةقهم أدى إىل إنتاج نظريات و طرائجهودلنفس و علم االجتماع، تضافر و علم ا
علـم   ( انسجام علم اللغة بتفرعاا، و علوم التربية          حقّقه و مبا أن تعليمية اللغات هي نتاج مثمر         

  . فإن هلا بعدين أول لغوي و آخر تربوي) النفس و علم االجتماع
  
  
  
  

                                                 
1 Grand Larousse de la langue française, tome 2, (CIR- ERY), Librairie Larousse, Paris, 1972, p 1316.  
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  : بعد اللغوي للتعليمية ال: ثانيـا

 لـذا  ، منـها  جـزءا انفكت التعليمية عن علم اللسانيات التطبيقية بعد األربعينيات بعدما كانت             
ا بعد أن مرت مبراحـل      ظريانوهلا و   سي الذي استمدت منها التعليمية أص     فاللسانيات كانت املعني األسا   

  .  بهتوجتصلها إىل االزدهار احلايل الذي متعددة، أو
          هي الدراسة العلمية للغة اإلنسانية، و تشمل هذه الدراسة أصوات هـذه اللغـة               تون اللسانيا فك  

و مفرداا و صرفها و حنوها، و كذا جوانبها النفسية و االجتماعية، و عالقاا مـع اللغـات اإلنـسانية                    
  : ا مهاجداألخرى من خالل منهجني مهمني 

  :Synchronique1) زامينتال( املنهج اآلين -أ
  . يهتم بدراسة اللغة اإلنسانية يف زمن حمدد من أزمنة تطورها دراسة وصفية جلميع مستوياا  

  : Diachronique2) التارخيي (قيب املنهج التعا-ب
يهتم بدراسة التغريات و التطورات اليت عرفتها لغة ما أثناء مسريا التارخيية و هذا املنهج هو الذي                   

أما يف القرن العشرين فقـد        . لقدامى سواء العرب أو الغرب حىت اية القرن التاسع عشركان سائدا عند ا
  .زاوج علماء اللغة بني املنهجني

ة اللغات  اعتمدت كذلك التعليمية على النظريات اللسانية، و اليت تصف على املستوى النظري بني             
البنيوية اليت أصبحت مدرسة لـسانية      : ريات، و من أهم هذه النظ     اإلنسانية، حتاول تفسريها تفسريا شامال    

 اليت متيـزت مبنـهجها       و  الدراسات اللغوية طوال النصف األول من القرن العشرين،         على كربى، هيمنت 
  . البنيوي

أما يف النصف الثاين من القرن العشرين فقد فرضت النظرية التحويلية التوليدية نفسها على امليدان                 
  . و ما زالت إىل يومنا هذا

ضت عنها عدة نظريات ما     خمتو إىل جانبها الوظيفية اليت تعود بداياا إىل الثالثينيات من القرن العشرين و              
  . زالت إىل يومنا احلايل

  :  وزنا الذي ترتكز عليه التعليمية هوأما اجلانب األكثر  
  
  
  
  

                                                 
  .324، ص تعليمية اللغات احلية : حيىي بعيطيش 1
  ص ن: املرجع  نفسه 2
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  : اللسانيات التطبيقية

 و مبـادئ يف جمـاالت       لسانية من قوانني  ت أن تستثمر ما متخضت عنه النظريات ال       لو اليت حاو    
  ... تطبيقية متعددة مثل صناعة املعاجم، و الترمجة 

ية إىل جمال اإلعالم اآليل، حيث أصبح ميدانا خصبا الستثمار القوانني اللغوية، كما هو              و حاليا تتجه التطبيق   
سي و االجتماعي فقد اسـتفادت      احلال بالنسبة للترمجة اآللية، هذا من اجلانب اللغوي، أما من اجلانب النف           

، حيث تلتقي الدراسات اللغوية مع علـم        Psycholinguistiqueكذلك من نظريات علم اللغة النفسي       
  .النفس، و من أهم ما يبحث فيها هذا امليدان، كيفية اكتساب الطفل للغة، إدراك الكالم، أمراض الكـالم              

  . Neurolinguistiqueلغة العصيب  ما توصل إليه هذا امليدان من تطورات علم الرو آخ
من جهة أخرى وظائف اللغة و اتمع، و وصف الكيفيات اليت يطبق ا األفراد يف جمتمع ما قواعد الكالم                   
             املختلفة حسب املقامات اليت تفرضها الوضعيات التبليغية املختلفة انطالقا مـن الظـروف و املالبـسات                

حلضارية اليت يتميز ا هذا اتمع أو ذاك احتاجـت التعليميـة إىل علـم اللغـة                 و السياقات الثقافية و ا    
  .Sociolinguistiqueاالجتماعي 

 لرصـد الـصفات و اخلـصائص        أكثرو ألن للسانيات املقارنة احلديثة، قامت مبقارنة نظامني لغويني أو           
دوأوربية، و أسر   ن، كأسر اللغات اهل   املشتركة بينها على كل املستويات مت تصنيفها يف فضائل أو أسر لغوية           

 األنظمة اللغوية و التعرف على خصائـصها و مكوناـا         وصف   مناللغات السامية، فقد أفادت التعليمية      
   . لتسهيل تعليمها خاصة للمجتمعات األجنبية

يـة  ة جديدة تـسمى بتعليم    بيمع األصول التربوية فشكلت لنا ترك     هذه أهم الفروع اللسانية اليت تفاعلت       
  . اللغات
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  : البعد التربوي للتعليمية: ثالـثا

يتجسد البعد التربوي يف األصول التربوية العامة و األفكار و النظريات التعليميـة اخلاصـة الـيت                  
  : ها أعمال علماء الفكر التربوي احلديث أمثالتارتكزت عليها تعليمية اللغات اليت عكس

  . ، كاتب و مفكر تشيكي)Comenious ) "1592-1670" "كومنيوس "-
  . ، فيلسوف و كاتب سويسري)J. K. Rouseau) " 1712-1778" "جون جاك روسو "-
  . ، مريب و فيلسوف أملاين)F. Herbert) " 1776-1841" "هربرت "-
  .  و مريب أمريكييفسامل نع، )E. Claparede) " 1873-1940" "ريدبكال "-
  .  و مريب أمريكيفيلسوف، )Dewey) " 1859-1952" "ديوي "-
  : و أهم األفكار التربوية العامة اليت طرحها الفكر التربوي احلديث -

اعتبار الطفل كائنا يتميز خبصائص و حاجات، ختتلف عن حاجات و خصائص الكبري فهـو                )1
 . التقليديةليس رجال صغريا كما ينظر إليه يف التربية

 . لية التعليميةا يف العمياعتبار اللعب مبدأ تربويا أساس )2
 . جر الزاوية يف العملية التعليميةحاعتبار النشاط الذايت لألطفال  )3
 . مراعاة ميول و رغبات و دوافع األطفال )4

 للتوجه التربوي اجلديـد،      العامة، هناك أهداف و غايات كربى      و إىل جانب هذه املبادئ التربوية     
غايـة مـن    اللوجود و الكون و التاريخ و اإلنسان و         يسعى إىل حتقيقها انطالقا من رؤيته الفكرية الشاملة ل        

  : احلياة، من ذلك
  . إعداد املواطن الصاحل للمجتمع الغريب -
  . متجيد احلرية الفردية -
  . التوجه حنو الدميقراطية و حقوق اإلنسان -
  . التوجه العلماين للمنظومة التربوية -
  . التوجه حنو تعميم التعليم و ترقيته على نطاق واسع -
  ...  حنو تعميم املعارف النفسية و التكنولوجية التوجه -

املشروع و طريقة املشكلة    كما أن تعليمية اللغات تأثرت كذلك بالطرائق التربوية العامة، كطريقة           
  . و طريقة النشاط الذايت

هذا فيما خيص اإلطار التربوي العام لتعليمية اللغات و هناك أطر أخرى أمهها يتعلق بالنظريـات                  
" ثرينـديك "، و نظرية االرتبـاط      )Pavlov) "1849-1936" "لبافلوف" احلديثة كنظرية الشرط     النفسية

"Thorendike) "1874-1949( الاجلاشتالت، نظرية ا.   
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  . و أكرب تأثري عرفته التعليمية من خالل نظريتني شهريتني األوىل لسكنري و الثانية لتشومسكي

   B. F.Skinner) (1904-1990(1(جرائية لسكنري  النظرية اإل-1
  ز نظرية سكنري بني نوعني من االستجاباتمتي:   
 االستجابات اليت حتدث كرد فعل مثري حمدد، مثل االستجابات الفيزيولوجية، و االسـتجابات              -أ

 اإلجراءات اليت تعرف بآثارها البيئية، و لـيس عـن           ياليت حتدث دون مثري حمدد يرتبط باستجابة معينة، أ        
س هناك داع الفتراض مثري     لسيارة للوصول إىل مكان ما، إذ لي      ركوب ا : ري الذي يستدعيها، مثل   طريق املث 

ستجابات تؤدي إىل نتائج و النتائج هي األخـرى         ، فاال التعزيزقوم كذلك على مبدأ     تكما  . حمدد حيدثها 
   .ؤدي إىل تناقص االستجابات و هو ما يسمى بالعقابتتؤدي إىل زيادة االستجابات أو قد 

  .  و لكنها تشترك يف مظاهر عامةا متايز االستجابات املتشاة فهي ليست متماثلة متام-ب
 فالطفـل   "و الكالمـي  أالسلوك اللفظـي    "السلوك اللغوي من خالل كتابه      " سكنري"و قد وضع      

نه دون يكتسب لغة األم وفق املبادئ السابقة فهو حيدث أصواتا عشوائية، تطلق عليها اسم املناغاة، تصدر ع     
 يداعبانه  أو حيتضنانه،     أو للطفل   يبتسمان التعزيز عندما    عادةدم األبوان   ق يستدعيها و  ي    تنبيه معني أو مثري   

 املواد األولية اليت تـبىن منـها        يأو يقلدان ما ينطقه أحيانا فيتشجع على املضي يف إصدار األصوات اليت ه            
 قربا من أصوات الراشدين كلما استطاع احلصول على          و بالتدرج تزداد األصوات اليت ينتجها الطفل       ،اللغة

  . ما يرغب فيه من طعام و غريه
 الطفل للغته بل انتقلت إىل طرائق تعليم        اكتسابو مل تقتصر مبادئ هذه النظرية على تفسري عملية            

اللغة، و اعتربت اللغة شكال من أشكال السلوك اللفظي، يتم عن طريق سالسل من االستجابات يتـدرب                 
  . املتعلم عليها، حىت ترسخ و تصبح عادة

   N. Chomsky:2 النظرية املعرفية لشومسكي -2
 السلوكية، فقد تـصدى لكتـاب   ةتسمى كذلك بالنظرية العقلية قامت على أعقاب انتقاد النظري          

 ؛ اللغة قدرة اإلنسان على تعلم   معتربا أن النظرية اإلجرائية أعجز من أن تفسر لنا          ) السلوك اللفظي " (سكنري"
 إذ أنه هو الوحيد من مجيع  ،)يواناتاحل على   جراهاارب سكنري أ  ن جت حيث أ (إذ أن اإلنسان خبالف احليوان      

  املخلوقات الذي يستخدم اللغة البشرية فكيف مثل هذا السلوك املعقد اخلاص باإلنـسان تـبىن مفاهيمـه                
  طيع أن يقوم ذا السلوك؟ جريت على احليوان الذي ال يستأمبادئه من استنباطات من دراسات و

  أن لدى مجيع الناس العاديني قدرة داخلية متكنهم من" شومسكي"و بناء على ذلك افترض   
  

                                                 
  .330-329تعليمة اللغات احلية، ص : حيي بعطيش 1
  .332-330: املرجع  نفسه 2
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 اكتساب اللغة و اليت ال تتوفر طبعا لدى احليوان و البد أن تكون هذه القدرة فطرية غري مكتسبة، أطلـق                    

مبكرة لدى مجيع األطفال مكونني بذلك حنوهم       ، يبدأ يف االشتغال يف سن       جهاز اكتساب اللغة  عليها اسم   
تقـدمهم  ب اللغوية، الذي يقترب شيئا فشيئا بكالم الكبار        اخلاص من خالل ما يسمعونه من كالم يف بيئتهم        

  : يف السن إىل أن يكتمل يف مرحلة البلوغ، بانيا هذه الفرضية على مجلة من األمور أمهها
مهم للغة ليست يف حقيقتها أخطاء بل هي دليل على أن            تعلّ إن األخطاء اليت يرتكبها األطفال أثناء      -

 . الطفل يتعلم اللغة، و أن جهازه اللغوي يشتغل بكل مهة و نشاط
 . لال تراكيب و مجل مل يسمعها من قبالقدرة على استعم -
لك مـسبقا   مي األمر الذي يفسر أن الطفل       ،القدرة على اكتساب أية لغة إنسانية من دون أي متييز          -

 . د كلية عامةقواع
  : كذلك على مفهومني أساسيني مها" شومسكي"كما تقوم نظرية 

و هي القدرة املوجودة عند كل فرد من أفراد اتمـع، و تتمثـل يف               : Compétence امللكة اللغوية    -أ
كنت معرفة القواعد الصرفية و النحوية اليت تؤلف الكالم، باإلضافة إىل قواعد حتويل الصيغ و اجلمل اليت مت                

  . من إنتاج و فهم اجلمل الصحيحة يف لغته
              تحقيق الفعلي لألقوال أو اجلمـل الـصحيحة يف املواقـف           هو ال :  Performance األداء اللغوي    -ب

  . و السياقات اليت حيتاجها
يف حني فنـدها  ، انينيبترحاب كبري من طرف علماء اللغة النفس   " شومسكي"ت نظرية   بلو لقد قو    
مهـا  لّعلسابق ال تكفي متكلم اللغة أو مت      ء اللغة االجتماعيني الذين يعتربون أن امللكة اللغوية باملفهوم ا         علما

 و هي قدرة البد منـها       قدرة االكتساب من استخدام اللغة يف اتمع بصورة صحيحة، فإىل جانبها هناك           
بامللكة التبليغيةواصل االجتماعي و مسوها لتحقيق الت.   

على إجابة التساؤالت التالية و التنسيق و الـربط         احملاولة  جيب   عملية تعليمية ناجحة ألية لغة       و لكي حتقق  
  : بني هذه اإلجابات

   مىت ينبغي أن يتكلم املتعلم أو يصمت؟  و عم يتحدث؟ و ملن؟ و أين؟ -
  ) الطريقة( و كيف؟ -
  )الوسائل اليت تساعده على ذلك( و مباذا؟ -
   )األهداف( و ملاذا؟ -
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  كيف نتعلم، و مباذا؟ : املبحث الثاين
   :الطرائق التعليمية: أوال

    يات لسانية و نفـسية الطريقة هي املراحل اليت ترتكز على جمموعة من املبادئ املستخلصة من فرض            
بعينـها  قود إىل هدف أو أهداف حمددة، و عليه عند اختيار طريقة معينة، يعين مراعاة أمور                و بيداغوجية ت  

  : نهام
  . حتديد األغراض اليت يرغب يف حتقيقها أو التوصل إليها -
و اجلوانب البيداغوجيـة    ...) املضمون، الداللة، العناصر غري اللغوية      (مث مراعاة اجلوانب اللسانية      -

 فيها خاصة إدراك املعاين من خالل       ىو اجلوانب النفسية اليت تراع    ...) العرض، الربط، االستنباط    (
 مبادئها العامة و أغراضـها و تقنياـا الـيت           انسجام بني دمة و ال يتم هذا إال خبلق        املعطيات املق 
 . تستعملها

  : و من أهم الطرائق اليت عرفتها التعليمية ما يلي
  ): الطريقة القدمية(طريقة النحو و الترمجة / 1

  ) ألدبية الرفيعـة ا(كانت سائدة قبل القرن العشرين و اليت متيزت باعتمادها على النصوص املكتوبة           
و تلقني قواعد اللغة النحوية و الصرفية لتحفظ و تستظهر يف االمتحانات كما تتميز بكثـرة الـشروحات                  

  ... النظرية 
  . هذا  إذا كانت اللغة أصلية أما إذا تعلّقت بلغة أجنبية فالطريقة األنسب هي الترمجة

  : الطريقة املباشرة/ 2
بقة انتشرت يف أوربا بسرعة مث انتقلت إىل أمريكـا جـرة            تأسست كرد فعل ضد الطريقة السا     

  ". Cowin" "كوين"و الفرنسي " Berliz" "برليز"رائديها األملاين 
دف، و هي مشخـصة      أن التعلم السليم للغة ال يكون إال باالتصال مباشرة مع اللغة اهل            أساس هذه الطريقة  
ية و الرسوم و الصور و الوسائل السمعية و البصرية سوسة فتعتمد على الوسائل التوضيحيف مواقف مادية حم  

مستوى لغوي آخر كاستخدام العامية يف تعليم       إىل  ترمجة لتعليم اللغات األجنبية، و ال حىت        الو ال تلجأ إىل     
  .لغة املنشأ

  : الطريقة السمعية النطقية/ 3
           ليت كانت ترسـل إىل أوربـا      ريكية تلبية حلاجات الفيالق األمريكية ا     ظهرت يف الواليات املتحدة األم    

 و سريعة اعتمـادا علـى الطريقـة         مكثفةو آسيا، حيث أسست مصلحة يف تعليم اللغات بتنظيم دروس           
   :هذه الطريقةساس و أ. نيةاالسمعية النطقية، و قد عرفت انتشارا كبريا بعد احلرب العاملية الث

  .النطق السليم للخصائص الصوتية للغة األجنبية -
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 . لسمع قبل الكالم، و الكالم قبل القراءة، و القراءة قبل الكتابةا -
  الربامج اللغوية عبارة عن مدونة لغوية من الكالم احلي للنـاطقني األصـليني عـوض الـضوابط             -

 . القواعد النحوية اجلاهزة اليت تلقنو
مارسـة و التمـرين      و امل  لتعوداللغة عبارة عن عادات لغوية يكتسبها الطفل أو املتعلم عن طريق ا            -

 . املستمر
 . 1"لسكنري"لذلك ركزت الطريقة على ما يعرف بالتمارين البنيوية وفقا ملبادئ النظرية السلوكية  -

 : V.A.G.S(2 ( الطريقة البنيوية الكلية و السمعية و البصرية/4
ددة، نشأت هذه الطريقة يف إجنلترا يف منتصف اخلمسينات، مث تطورت بظهور حبوث تطبيقية متع               

أة و إمنا يـدركها     زتعتمد أساسا على الفرضية السيكولسانية القائلة بأن اإلنسان ال يدرك البنيات اللغوية جم            
  . بصفة كلية
يعتمد منهاج هذه الطريقة على أشرطة حوارية مسجلة مصحوبة بعدد مـن الـصور الـشفافة                  
          نتهي باالستثمارات و التـدريبات     ينطلق من مواقف حية للغة املنشأ، و ت         يف تسلسل تصاعدي   التوضيحية
  : و أساسها

  .  إعطاء األولوية ملهارات التعبري الشفوي-
ـ  االعتماد على املواقف الكالمية احلية و االهتمام بالقيم اخلالفية اليت يؤديها النرب و التن              -             يم و اإليقـاع   غ

  . و تصحيح األخطاء فيها
  .  االهتمام بالنصوص احلوارية-
            التدريبات على التمارين البنيوية بإدخال بعض املفاهيم النظرية التوليدية التحويلية كمفهـوم اإلبداعيـة               -

  . و مفهوم التحويالت
  : كما تقوم الطريقة على مراحل هي  

  . مرحلة العرض .1
 . استيعاب الوحدات املعجمية .2
 . التذكر .3
 . االستثمار .4

  . تدرجة تصاعدياإىل جانبها هناك مراحل أخرى م
  

                                                 
 . 336- 335تعليمية اللغات احلية، ص : حيي بعيطيش 1
  .338-336املرجع نفسه، ص  2
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   1: املنهجية الوظيفية-5

لسانية و تداوليـة    ، سوسيو Ethnolinguistiqueظهرت يف الثمانينيات متأثرة بأحباث أثنولسانية         
الوظيفي و التفاعلي للغة، و اعتبارها فعال تواصليا ال ميكن إدراكـه إال كـسلوك               : ت باملظهرين ينألا ع 

           تبليغية، لذا صممت جمموعة من املقاربات التبليغيـة،        تضمن مقاما  إنساين شامل داخل وضعيات تفاعلية    
  : و تقوم على األسس التالية

  . نقطة االنطالق يف تدريس اللغة هو النشاط اللغوي ذاته باعتباره فعال لغويا اجتماعيا تفاعليا -
 . قلب العادة املألوفة من الشكل النحوي إىل الداللة -
            امللكة النـصية، امللكـة االجتماعيـة الثقافيـة،        : ب مجلة من امللكات أمهها    تعلم لغة يعين اكتسا    -

 .كة السيمائية، و امللكة الشعرية، امللاإلستراتيجيةامللكة 
           مـن التـدريبات املراسـية      اإلكثار النظرية، و    و ألن هذه الطرائق متيزت بالتقليص من الشروح       

 اللغة مجلة من امللكات و املهارات مـع إدخـال            الكتايب، و اعتبار   ية التعبري الشفوي على   وو أول 
             الوسائل و املعينات السمعية البصرية، فقد وظفتها تعليمية اللغات يف تعلـيم اللغـات األجنبيـة               

  . و خاصة الطريقة األخرية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .338-337ص : املرجع السابق 1



                            تعليمية اللغة الفرنسية يف قسم اللغة العربية و آداا الفصل الثالث              

 102 

  
  : الوسائل التعليمية:  انياـث
 و الوسائل املختلفة إليصال املعلومات و األفكـار إىل املـتعلمني            و يقصد ا األجهزة و اآلالت       

بكيفية أفضل و أجنع، و يف وقت قصري و أداء جيد، لتحقيق و جتسيد األهداف املسطرة، و قد تطـورت                    
           هذه الوسائل تطورا كبريا بفضل التقدم التكنولوجي يف العقود األخرية من القرن العـشرين، كـالكمبيوتر         

  : و ميكن تصنيفها كما يلي...االنترنت و 
  :  وسائل مسعية. 1

  . هي اآلالت اليت تعتمد على السمع كالراديو و آالت التسجيل املختلفة
  : وسائل بصرية. 2

             تضم جمموعة كبرية تعتمد على حاسة البصر، كالصور املتحركة و الثابتـة و اخلـرائط املختلفـة     
  ... افات و اجلهاز العاكس و الشف

  : خمترب اللغة. 3
هي قاعة معدة لتعليم اللغات و خاصة األجنبية حيث جيلس املتعلمـون يف مقـصورات صـغرية                 
مفصولة عن بعضها حبواجز عازلة للصوت و الضوضاء، حبيث تسمح للمتعلم بالتدريب علـى التحـدث                

دراته و استعداداته، يتدرب كل     باللغة اليت يتعلمها دون إزعاج باقي املتعلمني يف وقت واحد، كل حسب ق            
متعلم على النطق باستخدام امليكروفون املوجود يف مقصورته، و يف الوقت نفسه ميكنه أن يستمع للنطـق                 
              الصحيح املسجل على األشرطة جبانبه، و ميكنه حىت أن يسجل صوت على الشريط ليقـارن بـني نطقـه                 

  . و النطق األصلي
                   مبعلم اللغة اجلالس أمام منصة جمهـزة بـأزرار و توصـيالت كهربائيـة              ميكنه كذلك االتصال    

  . و إلكترونية، تصلها باملقصورات لإلجابة عن استفساراته
  :  أجهزة التعليم املربمج-4

اليت حتوي بـرامج  ) CD(و ) K7(تشمل اآلالت احلديثة املتمثلة يف العقول اإللكترونية، و شرائط      
  . اهزةلغوية ج

  :  وسائل جمموعات العمل-5
تشمل الوسائل اليت تساعد املتعلمني على املالحظة و املشاركة يف العمل، كاسمات و األلبسة،                

  ...الرحالت، املتاحف
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  :  دعائم العملية التعليمية الناجحة: ثالثا

 التنسيق الكامل مع مجلة     لتحقيق كل عملية تعليمية و بيداغوجية أهدافها االستراتيجية يتطلب ذلك           
  : من اإلجراءات أمهها

ملعرفة مدة استيعاب الطلبة ملوضوع تعليمي معني و ما هي درجة النجاح أو اإلخفـاق يف                : التقومي .1
  . امتالك آليات بنية لغوية و استخدامها وفق السياقات املختلفة

 لغوية ما تعتمد على نتائج      معرفة مدى حتقيق األهداف و الغايات اخلاصة من تعليم بنية         : األهداف .2
 . التقومي

التطبيقات السريعة اآلنية اليت تتخلل العملية التعليمية تساعد على معرفة مدى قـدرة             : التطبيقات .3
 . االستيعاب لدى املتعلم، و مدى اكتسام آلليات املمارسة الفعلية للغة

بسيطة أو معقدة فإن حـسن      مهما كانت طبيعة  الوسائل املستخدمة قدمية أو متطورة،          : الوسائل .4
استغالهلا يسهل عملية التواصل البيداغوجي بني املعلم و املتعلم و يؤدي إىل نتائج إجيابية، أمـا إذا                 

 . أسيء استغالهلا فإا تعود سلبا على أهداف العملية التعليمية
 : التكوين املثايل للمعلم .5

 معدا إعدادا جيدا معرفيـا و بيـداغوجيا،         املعلم عنصر أساسي يف العملية التعليمية، و إذا مل يكن         
  . حيدث و أن تتقلص األهداف و الغايات املرجوة

     و معلّم اللغات باخلصوص جيب أن يكون منوذجا يف امتالكه آلليات ممارسة اللغة جبانبيها النطقـي               
           أ لـدى املـتعلمني،   و املكتوب، األمر الذي جيعله متمكنا من القدرة على احلكم يف متييز الصواب من اخلط    

  . و القدرة على التصويت اللغوي الدقيق
تضاف إىل ذلك خربته، و اخلربة تقتضي التكوين النظري املؤسس معرفيا كما تقتضي املمارسـة               

 .الدائمة للعملية التعليمية
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   اللغة الفرنسية يف قسم اللغة العربية و آدااتعليمية: املبحث الثالث

                 بالنسبة للحقل اللغوي يف املغرب بصفة عامة و يف اجلزائر بـصفة خاصـة، فهـو أشـبه بالفسيفـساء                    
          و التفاعل املتعدد لغويا املترتب عن ذلك تواكبه تبعيـة         «: املتعددة األوجه، يقول عن هذا مصطفى الغريب      

 د املشهد الثقايف و االجتماعي نفسه متأثرا فيها مبا يعتربهيف املواقع اليت حتتلها اللغات و اللهجات و بذلك جي       
   ، و يعتربه آخرون سريورة خارجية املنشأ قادرة على تفجري طاقات احلـوافز             مبثابة تشويه للشخصية   بعضهم

  . 1».و إبداعية احلضارة العربية اإلسالمية، فيما يعتربه آخرون أيضا جمرد انتقال قسري على درب التقدم
  : الواقع اللغوي الذي تعكسه اجلامعة اجلزائرية فيتمثل يف اللغات و اللهجات التالية أما -
  .  اللغة العربية الكالسيكية أو الفصحى-1
  .  اللغة العربية الدارجة-2
  ).القبائلية، الشاوية، املزابية، الترقية(الرببرية :  اللهجات احمللية-3
  .  اللغة الفرنسية -4
  

  : لغة الفرنسية يف قسم اللغة العربية و آدااالواقع التعليمي ل
          بالنظر إىل الواقع التعليمي الذي حتظى به اللغات األجنبية يف قسم اللغة العربية و آداـا، فإنـه                -  

ال يكاد يتعدى اكتساب بعض املصطلحات و العبارات املتداولة يف املواقف التعبريية اليومية، اليت حياول أن                
  أو إضـافة    )الفرنسية و اإلجنليزيـة   (ا طالب اآلداب أمام نظرائه من طلبة أقسام اللغات األجنبية           يتباهى ،

  . بعض اجلهد اليسري حملاولة رفع  نصاب املعدل باحلصول على عالمة جيدة و االنتقال إىل السنة املوالية
  :  عدة عوامل أمهها و هذا الفتور يف استقبال اللغات األجنبية لدى طلبة اآلداب يعود إىل-  

  
  : العامل النفسي

طالب اآلداب و اللغة العربية بالنسبة لطلبة أقسام اللغات األجنبية هو طالـب حمطّـم حـضاريا،                
  ومتخلف ثقافيا ،كونه يتعلم اللغة العربية و آداا، و أنى هلا أن تلحق بركب الفرنسية أو االجنليزية؟ 

و باملقابل طلبة اللغات األجنبية     . املمارسة الفعلية هلاتني اللغتبني   و بالتايل فهو يفتقر أساسا آلليات         
          يتنكرون للغة العربية تنكرا شديدا ،لدرجة أم يستبدلون لغة التواصل خارج قاعات احملاضرة و التطبيـق               

  .و حىت يف املعامالت اليومية مع غريهم خارج أسوار اجلامعة باللغة الفرنسية
  

                                                 
  : حممد أسليم. املغرب، ترمجةوضعية اللغة الفرنسية يف املشهد اللغوي ب: مصطفى الغريب 1

Aslim net.free.fr/traductions/gharbi/fraz.htm.  
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            )األساسـية و الثانويـة    (ة العربية مل تكن هلا يف يوم من األيام صلة م يف بدايـة دراسـام                  و كأن اللغ  

  و العكس حىت يف طريقة تفكريهم، و لباسهم و أكلهم؟ 
  .مما يؤدي إىل إحباط نفسي و ازام ثقايف لدى طلبة اآلداب أمام طلبة اللغات األجنبية

            املعريف اخلاص بتطبيق الربنامج التعليمـي للغـتني الفرنـسية            و من جهة أخرى فهنالك اجلانب     
و اإلجنليزية، و ما يهم يف هذا املقام  هو اللغة الفرنسية بالتحديد، إذ ال يكاد يكون هذا الربنامج إال برناجما                     

              ن إىل  ارجتاليا، فرديا، معزوال، غري مؤسس علميا و منهجيا، و حىت تدريـسه يعـزى يف معظـم األحيـا                  
               بعض الطلبة املتفوقني و احلائزين على معدالت جيدة من خرجيي ليـسانس و مـن مث يفقـد الربنـامج                    

  . التعليمي قيمته املعرفية
 هلذا تالحظ اهلوة الواسعة أثناء تعليم اللغة الفرنسية لطلبة اآلداب، فمنهم من يقتصر على حتليل                -  

و منهم من يقتصر على مستوى من مـستويات         . دبية الرفيعة ألدباء فرنسيني مشهورين    بعض النصوص األ  
  ... اللغة الفرنسية و يف معظم األحيان يقتصرون على اجلانب النحوي و الصريف و التصريفي 

  . و هذا ما يؤدي إىل غياب اخلربة يف تعليمية اللغة الفرنسية تعليما بيداغوجيا
           متعلم اللغة الفرنسية يستثمر ما تعلمه من حصيلة معرفية يف التواصـل،            ففي الوقت الذي جند فيه      

و جيعل منها أرضية خصبة للتعايش اللغوي و التالقي الثقايف و احلضاري، جند متعلم اللغة العربية قد عـزل                   
" Prestige"سـتيج   لغته العربية أوال، و اللغة الفرنسية ثانيا، إال بعض املصطلحات و العبارات الالّزمة لرب             

التعامل مع باقي املتعلمني، جنده كذلك قد عزل نفسه ثقافيا و حضاريا، و أهدافه ال تكاد تتعدى احلصول                  
  . على معدل االنتقال من سنة ألخرى بأية وسيلة كانت
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  :  املناهج التنظريية لدراسة اخلطأ اللغوي:أوال

ت التطبيقية، و هي نتيجة جهود طويلـة يف التـصحيح           هذه املناهج هي فرع من فروع اللسانيا        
" الدو.ر"اللغوي يف علم اللغة التعليمي، عندما ظهرت احلاجة إىل تعليم اللغات األجنبية بظهـور كتـاب                 

)Robert- Lado ( اللسانيات عرب الثقافة: " بعنوانم1957سنة) "Linguistique across culture( مث ،
يف اللغات القومية باعتبار االختالف املوجود بني اللغة األم كلهجة و لغتـها             تطورت التعليمية يف البحث     

  . الفصحى اليت يبدأ الطفل بتعلمها ابتداء من السنة السادسة من عمره
  : و أهم املناهج  

  : L'analyse contrastive املنهج التقابلي -1
اج مجل جديدة لدى املتعلم للغـة       يقوم بتحليل بنيات اللغة اليت تدخل يف إنت       " الدو"ظهر على يد      

األجنبية يتكلم يف ظل عاداته اللغوية، سواء كانت عادات لغته األم، أم عادات اخلليط اللغوي الذي سـبق                  
  . تعلم اللغة اجلديدة

فالغرض منه إذن هو وضع استراتيجية تربوية ينطلق منها مدرس اللغة األجنبية ليعرف كيف يفصل                 
 La( املختلفة بني اللغة األصلية و اللغة اهلدف أثناء قيامه بعملية التمليـك اللغـوي   بني املفاهيم و املعاين

compétence(                و قد افترض أصحاب هذا املنهج أنه بتطبيق هذا التقابل ميكن التنبؤ باألخطاء املـستقبلية ،
  . فردةاليت يرتكبها الدارسون للغة األجنبية، و ذلك من خالل إحصاء اخلصائص املختلفة و املن

  : و هناك من افترض عدم جدواه يف عالج األخطاء، من علماء اللغة فوضعوا منهجا آخر مسوه
  : L'analyse des erreurs( منهج حتليل األخطاء -2

يرى أصحاب هذا املنهج أنه عن طريق حتليل األخطاء ميكن تشخيص حقيقة املشكالت اليت تواجه                 
ود اخلطأ نستطيع أن نتعرف على مـدى صـعوبة املـشكالت أو             الدارسني أثناء تعلمهم، و من نسبة ور      

  : سهولتها، و يقوم هذا املنهج على
 أغلب األخطاء اليت يرتكبها املتعلم ليس مصدرها النقل، النقل من اللغة األم أو اللغات املكتسبة قبل اللغة                  -

راضات اخلاطئة اليت ينشئها املـتعلم      اهلدف، و إمنا مصدرها استراتيجية التعليم أو بنية اللغة نفسها، أو االفت           
  . نتيجة عدم اكتمال القواعد اللغوية عنده

  :  من مجلتهاPerdue" بارديو" من طرف م1979 غري أن هذا املنهج كذلك لقي انتقادات سنة -
إن حتليل األخطاء قد ابتعد عن أهم عملية حتدث يف أداء املتعلمني للغة األجنبية و هي عملية النقل                   •

 ).اهلدف(غة األم إىل اللغة األجنبية من الل
)               غلـط / خطـأ (األخطـاء غـري املنتظمـة مـن خـالل الثنائيـة        : مل أثناء هذا التحليـل     •

(erreur/ faute) . 
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هي مصدر صعوبة، إذ بعض األحيان تكون صحة العبارات و سالمتها راجعة           ) غلط/ خطأ(الثنائية   •

، و لذلك   1، و ليس إىل قواعد اللغة األجنبية اليت هي موضوع تعلم          يف األصل إىل قواعد لغة املتعلم     
                ضرورة تطوير منهجية حتليل األخطاء حنو دراسة لغـة املـتعلمني االنتقاليـة،              (Perdue)يرى  

و تفترض هذه املنهجية استعارة وسائل منهجية من ميادين أخرى هلا عالقتها باجلانب اللغـوي،               
 . اعي و النفسي و الثقايفاجلانب االجتم

  
  : inter langue'L نظرية اللغة االنتقالية -3

إن دارس اللغة الثانية يكون لنفسه نظاما لغويا خاصا به وحده، ال هو من نظام اللغة األم و ال هو                      
           ، من نظام اللغة اهلدف، بل يتوسطهما، و يقوم على اجتهاد يف وضع بنية للمثريات اللغوية اليت حتـيط بـه                   

و عملية تعلم اللغة يف هذه احلالة ينظر إليها على أا سلسلة من عمليات االنتقال من مرحلـة إىل مرحلـة        
            أخرى تقرب املتعلم من اللغة املستهدفة، لكنها ليست لغة التواصل اللساين باملفهوم الدقيق، ألـا فرديـة                 

  . و ليست مجاعية
  عرب مراحل متتالية و حمددة بوضوح عن طريق غياب األخطاء الناجتة عن            فهي نظام حيوي يتطور     

  . التداخالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
حيث صنف " le Français scolaire en Algérie"و هذا ما لوحظ بالفعل يف مجلة األخطاء اليت أحصاها الكاتب قايف فاف يف كتابه  1

، مرجعا إياها إىل تعبري (+)، (...)مثل هذه األخطاء فرمز هلا بالرمزين األخطاء إىل تركيبية، صرفية و تصريفية، لكنه بقي حائزا يف تصنيف 
  . املتعلم يف ظل عاداته اللغوية العامية و هي عنده غري مقبولة، أو على مستوى لغوي آخر هو البالغي، و ه عنده مقبول

  . 68ص : ينظر
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  : العينة املطبق عليها: انياـث  

              آداب، مبعهد اللغة العربيـة و آداـا، جبامعـة فرحـات             الرابعة أخذت عينة عشوائية من طلبة السنة        -
                 ا و طالبة، يقطنون منـاطق خمتلفـة مـن واليـة سـطيف،              ، متكونة من عشرين طالب    -سطيف– عباس

  .)ئليةالقبا(ية العامية و األمازيغية و هلجام ختتلف بني العرب
             و هـي  ) 2005/2006(يدرسهم أستاذ ليسانس متخرج من معهد اللغة الفرنـسية للموسـم املاضـي              

  . أول جتربة له يف ميدان التعليم
  .2006/2007ت مدونات االختبار األول يف مقياس اللغة الفرنسية ملوسم  اختري-
  .  االختبار عبارة عن أسئلة جزئية، طُلب فيها من املتعلمني اختيار ثالثة منها و اإلجابة عنها-
               وأن  أكثر املتعلمني اجته إىل السؤال الثاين ليجيب عنه، و قد طُلب فيـه تلخـيص حبـث قـد سـبق                       -

            و هذه هي اإلجابات اليت كثرت فيها التـداخالت يف مجيـع مـستوياا،              ".املراهقة  :"كلفوا به بعنوان    
           الفراغات بالكلمات املناسـبة و الـيت سـبق إعطاؤهـا،    ءعلى غرار اإلجابات األخرى، اليت مل تتعد مل    

      بعض األسئلة اللغوية عن طبيعـة بعـض         فيما يناسب اجلمل املقدمة، و    " خطأ"أو  " صح "أو وضع كلمة  
  ). ظرف، حرف جر، فعل، صفة(الصيغ الصرفية موعة من الكلمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                            تعليمية اللغة الفرنسية يف قسم اللغة العربية و آداا الفصل الثالث              

 109 

  
  : تصنيف التداخالت: الثاـث

  :  بعد أن أحصيت مجلة من التداخالت صنفت كما يلي-
  

  :  التداخالت الصوتية كما تعكسها الكتابة اإلمالئية-1
  هلا وظائف فونولوجية   ت فونولوجية، واليت ليس   وظائف ريق بني األصوات اليت هلا    و هذا لعدم التف   

على مستوى الصوامت،   : يف النظامني الفرنسي و العريب، ظهرت التداخالت على جانبني يف هذا املستوى           
  .على مستوى الصوائت

  : تم على مستوى الصوا-أ
أو الفرنسي، يـستبدل املـتعلم هـذه         بسبب غياب بعض األصوات يف النظامني اللغويني العريب       

        األصوات بأصوات شبيهة هلا يف املخرج، كما تعكسها الكتابة اإلمالئية، كما هو احلال يف غياب صـوت                
]p[             يف اللغة العربية، عوضه بعض الطلبة أثناء الكتابـة بالـصوت ]b[،        لـذا لوحظـت كتابـة كلمـة    
"problème "ذا ايف جمموعة من املدونات لشكل "proplème " أو"broblème ."  
  ". sanceplt"كتبت ذا الشكل " sensible" و كذا كلمة -
              و من جهة أخرى وجود األصوات الشبيهة يف النظامني، و جهل الطلبـة بقيمتـها الوظيفيـة أثنـاء                    -

             ، أعطانـا جمموعـة  ملـة اقتراا باألصوات ااورة هلا يف البنية الصوتية علـى مـستوى الكلمـة أو اجل       
         باعتبار أن الطالب يف لغته العربية يفرق فقط صـوتيا بـني الـسني               ]z[ و   ]s[من التداخالت بني صوتيا     

  . و الزاي
: كتابـة خاطئـة باألشـكال التاليـة       " adolescence" يف كتابة كلمـة      %90 رصد البحث نسبة     -

adolosonse- addelison- adolesonse ،    كل على طريقته اخلاصة، و هـذا جلهلـه بـأن الـصوت               
]s[وقوعه بني حركتني يؤدي إىل صوت آخر هو  وظيفي يف الفرنسية إذ ]z[ .  
  ".persent"كتبها أحد املتعلمني ذا الشكل " personne"كذلك كلمة  -
  ". alaize"كتبها بعضهم ذا الشكل " alaise" و كذلك كلمة -
  ". sanceplt"و " senscible"وجدت موجودة ذين الشكلني " sensible" كلمة  و كذلك-
          ، و هنـاك حـاالت     ]s[نطـق   ) صائتني( وظيفي، فإذا توسط حركتني      ]S[ جيهل من الطلبة أن صوت       -

  : ، يف مثل ما يلي]Ion[بعد إذا وقع ] s[ حيث ينطق ]T[خاصة  بالنسبة للصوت 
    ]C [    paciance  

]S [    ]S[    personne   
    ]T [    attention   
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  )ces(و ) ses (و ) ça(و ) sa : ( و هو ما الحظناه كذلك يف اخللط بني-
) crassé: ( لكن اخللط بينهما أدى إىل األخطاء التالية.]z[  و ]S[   :ينطق بشكلني ]z[:  أما صوت-

  ). crasé(بدال من 
 من الطلبة يف الكثري، لذا أخطأ )مض(اصة مع أداة التعريف أثناء ربطه خ الذي ال ينطق ]h[ صوت -

  "lomme"و كتبوها ذا الشكل " l'homme"كتابة 
      [   ].،]έ[ ،]œ[، ]ά[: يف النظام اللغوي العريب خاصة) voyelle nasales(غياب كذلك الصوائت األنفية 

   :أدى إىل اخللط يف كتابة بعض الكلمات اليت تشمل عليها من مثل
  

- importente    importante  
- amportant    important  
- Tronkille    Tranquille   
- Trenquille    Tranquille  
- Ongoisse    angoisse  
- Bine     bien  
- anfance    enfance   
 

بالكلمات اليت تبتـدئ  ) leو  أ la( أثناء اقتران أداة التعريف 1)la liaison( تضاف إليها عملية الربط -
  : ، يف مثل الكلمات التاليةبصائت

 
La dulte      l'adulte  
Lomme    l'homme  
de homme    d'homme  
la dolesence     l' adolescence 
le humain            l'humain 
lanfance              d'enfance 

  
  : على مستوى الصوائت/ ب
   ].œ [ ،]Φ[و ] u[و ] e[و ] ε: [ الصوائت يف العربية، مثل غياب بعض-

يف العربية أدى إىل اخللط أثناء كتابتها لقرا يف املخرج أثناء نطقها، و هذا ما لوحظ على الكلمات التالية 
  : أثناء كتابتها

  
  

                                                 
1le bon usage, p 70-76.  
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- vodrais    voudrais   
- alaze     alaise   
- adauliene     adolescence    
- la délisense    adolescence   
- sanceplt     sensible   
- appals     appels  
- solitons     solutions   
- boucoup     beaucoup  
- neuvelle     nouvelle       
- proposy      proposé   
- thieir     théorie    
- gence     jeunesse   
- peride         période   
- chârcheur    chercheur  
- Auquine     aucune 
 

  :  التداخالت املعجمية- 2
  :  سجلت التداخالت املعجمية على عدة مستويات منها-
  .  العطف و اجلرحروفظللة لبعض الكلمات و خاصة بعض  الترمجة امل-أ
  . رنسية يف القاموس اللغوي لدى الطالب إقحام الكلمات باللغة العربية لغياب مرادفها باللغة الف-ب
  .  اخللط بني الصيغ الصرفية-ج
  
  :  الترمجة املظللة لبعض الكلمات و خاصة حروف الربط-أ

 مصرف يف (être)هو الفعل املساعد ) est(هي حرف الواو، و ) et(؛ )est(و ) et( عدم التفريق بني -
  : ، مثل)présent(احلاضر 

  
- " … il et enfant …"  
  est  
- "…. Cette période, il et dure …"  
     est    
- L'adolescence et un période sensible dans les périodes de la vie 
     est 

  
  :  استبدال الكلمة املقصودة من املعجم الذهين بكلمة أخرى ال تناسب املعىن، مثل-

1° « … elle n'a pas peur de la guerre donc elle est courageuse»  
"donc " يف العربية، لكن األصح استخدام " إذن"عىن مبهنا"parce que ."  
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2° «margaret yates commence à vivre normalement Quand elle à répondre a les 
appels de la croix    »  

  . "commencer à"و األصح استخدام " répondre" استخدم املتعلم هنا الفعل -
3° « … les autres quand le temps est vennu» 

   .رغم أما مترادفان   le temps بدال من le moment و األصح استخدام 
4° «vous ne lesse pas les catastrophe crassé votre vie»  
       Lessez         crasé  

  . رغم أما متقاربان يف املعىن "detruire"بدال من " craser" فالطالب استخدم لفظة الفعل  -
5° «L'adolescence et un période sensible dans les périodes de la vie»  
       est         sencible     

  ".parmi"، و األصح استخدام "من" هنا مبعىن dans استخدم -
  :  و كذلك األمر بالنسبة للجملة التالية-

«Les dernières jouent un grand rôle dans cette période de l'enfant». 
  dans بدال من  àو األصح استخدام  
  :  اللغوي لدى املتعلمالرصيدام الكلمات باللغة العربية لغياب مرادفها بالفرنسية يف قح إ-ب

1° «la psychologie: compose  a deux mots psycho et logie savedire معاجلة الروح , 
        Sa veut dire  
et l'objectif de la psychologie معاجلة les maladies psychique»  
2° «c'est une l'étappe  احلساسية au  l'age de lomme»  
       létape       l'homme  
3° … la psycologie c'est دراسة مراحل النمو 

  :  اخللط بني الصيغ الصرفية-ج
1° «margaret yates commence a vivre normalement ….»  

  .  بدال من الصيغة املستخدمة يف اجلملةnormale استخدام الصفة األصحو 
2° «Segmand Freud c'est une psycologie»  

   psychologueو األصح استخدام االسم 
  :  أما بالنسبة للتداخالت الصرفية فرصدت على مستوى-

  التذكري و التأنيث  
  . اإلفراد و اجلمع 
  . إسناد ضمائر امللكية و ضمائر اإلشارة 
  . اخللط يف تصريف األفعال مع ضمائرها املناسبة 

  :  بالنسبة للتذكري و التأنيث، تذكري ما حقه التأنيث، و تأنيث ما حقه التذكري، مثل ما يلي-
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1. " le capasité" 
La  

2. "… est un période"  
    Une  

 رغم استخدامهم ألدوات التعريف األمساءن إحلاق عالمة اجلمع بآخر  بالنسبة للجمع الكثري يسهو ع-
"les " و"des"و العكس فلوحظ ما يلي ، :  
  

1. les catastrophe   les catastrophes            
2. les période   les périodes 
3. les garçont    les garçons 
4. ses force    ses forces 
5. le humains   les humains 
6. les cause    les causes  
7. cette étapes  cette étape 
 

هناك خلط يف استخدامها لعدم التفريق و الضمائر الشخصية  بالنسبة لضمائر امللكية و ضمائر اإلشارة -
  : بني داللتها، مثل

  
1° "ça servira pour guérir notre propres problèmes". 
    nos  
2° " il faut que il passe à ce tappe"  
                  Qu'il        cette étape  
3° ce l'age  
     cet âge 
4° « S. Freud, votre date de naissance    1856, elle est marie … vitre théorie …»  
     son              il 
5° 3. il dit leur parole  
     Son  

 املناسبة فرصدت أخطاء على مستوى عالمة التصريف يف آخر نسبة إلسناد األفعال إىل ضمائرها أما بال-
  : ، يف مثلاألفعال

  
1° «cette période il et dure» 
            Elle est     
2° «mais les parents pas observais ou l'enfant dans cette périodes, il fais frapes …» 
       N'observaient pas que       à                             il le frapent 
3° «Il faut pas les parents éter contre ce personne»  
         Seraient  
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  :  التداخالت التركيبية- 3

جلملـة  التداخالت التركيبية يف مدونات الطلبة، ألم يعربون بالفرنسية مستخدمني نظام ا          اتسعت دائرة    -
كثرت التكرارات و احلشو و التعابري الركيكة       لية الربط بني عناصر اجلملة لذا       العربية، و يظهر خاصة يف عم     

 اللـذان  "avoir"و "  être" غياب األفعـال املـساعدة   و الغامضة لغياب الروابط أو اخللط فيها خاصة
  : مثال ذلك ما يلي تفتقدمها العربية

  
1° «Il faut qu'il passe à ce tappe, qui l'age ou 12-21. Les filles 12-21  

  Cette étape  
les garçont 14 à 21 ans, est c'est une l'étappe au lâge de lommes 
2° «il y a notre delisence est une l'adélisence retard comonce a 60 ans.»  
3° «je voudrais remerci l'auteur pour le texte parce qu'il ramene preuve que la 
femme elle est aides ave toute ses force ...» 
4° «pour les gens qui vraiments ont besoin d'une aide»  
5° «il faur faire des solitionts pour passé c'est période.  
 

  : للجملة باللغة العربيةحرفية ترمجة اخلامسة هي هذه اجلملة -
  .و هي اليت يريد التعبري عنها الطالب" إجياد حلول من أجل عبور هذه املرحلةجيب "
  : ملةاجل و كذلك -

6/ "la dolecence et un période, sensible dans les periodes de la vie".  
  ..." املراهقة هي مرحلة حساسة من مراحل احلياة : "مبعىن

  :و كذلك اجلمل التالية
  

7° " … les dernières jouent un grand rôle dans cette période de l'enfant". 
8° "l'objectif de la psychologie le comportement".  
9° " mais les parents pas observais au l'enfant dans cette période, il fait frapes dans 
auquin réson au idés il faux diriger toujour avec boucoup d'amour" 
10° " l'adolecence elles est étape par le humain passé l'enfant pour lagences.  
               La jeunesse  



  
  

  خـامتــة
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  ة ـمـاتـخ
  

انطوى البحث على دراسة ظاهرة لغوية منتشرة بني خمتلف طبقات اتمع، و بني املـتعلمني بـصفة                   
               خاصة على مجيع مستويات التعليم يف املدارس اجلزائرية من االبتـدائي، األساسـي، الثـانوي و اجلـامعي،                  

    نقطة التقاء بني النظامني على املستوى الصويت و املعجمـي          و هي ظاهرة التداخل بني العربية و الفرنسية، متثل          
ربيـة يف  غو الصريف و التركييب، لذا مهدت هلذا البحث مبدخل سلط الضوء على بعض اجلهـود العربيـة و ال        

 فيه  أسباب الصراع اللغوي الـذي         وضحت لغات األجنبية، أما الفصل األول فقد     تدريس اللغات األصلية و ال    
                 التـداخل  : و أمههـا ... زدواجيـة، تعاقـب اللغـات     االقتـراض، اال  : واهر لغوية متعدد منها   أفضى إىل ظ  

  . موضوع البحث
          البد من التعريج على بنـييت اللغـتني        غة العربية و اللغة الفرنسية كان     و إلبراز مواطن التداخل بني الل     

               أفـضت إىل جمموعـة     اختبارات السنة الرابعة كعينة عشوائية    معا، أتبع البحث بدراسة تطبيقية على مدونات        
   :من االستنتاجات اليت خلصت أهم التداخالت

لبعض األصوات يف   فقدان كل من اللغتني     :  أكثر التداخالت الصوتية اليت عكستها الكتابة اإلمالئية مرجعها        -أ
 و اليت جيد الطلبة     ]v[-]  p[ : ض الصوامت األخرى مثل    و بع  اللغة األخرى، فالعربية تفتقد للصوامت األنفية     

ح، خ، ، ث، ذ، ث،      : التالية و الفرنسية يفتقد نظامها الصويت لألصوات     . صعوبة يف نطقها و بالتايل يف كتابتها      
  . ظ، ض

 حىت و إن تشات األصوات من حيث خمرجها، فهناك صعوبة أكرب تصادف املـتعلمني يف نطـق                  
ت، خاصة الصوامت األنفية و بعـض       مق الدقيقة بني هذه الصوا    نتباه للفرو قا بسببه عدم اال   األصوات نطقا دقي  
  . ]u[-] e[ :الصوائت، مثل

 أما املستوى التركييب فكان أكثر اتساعا ملثل هذه التداخالت، مرده األساسي التعبري بالفرنسية باستخدام               -ب
  : يليميكن تلخيصها فيما .  النظام التركييب للغة العربية

 ). مفعول به+ فاعل + فعل (بنظام اللغة العربية ) sujet + verbe(استبدال نظام اجلملة الفرنسية  
 .  يف الفرنسيةلعدم التفريق بني الفعل املتعدي و الفعل الالزم) le complément(غياب املفعول به  
                  أو احلـذف أو التكـرارات  عدم التفريق بني اجلملة البسيطة و املمتدة و املركبة لذلك يكثر احلـشو          

 . أو التعابري الغامضة
  : من مع املستوى الصريف، فقد أحصيت التداخالت يف نقطتني أما املستوى املعجمي و الذي ض-ج
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مبرادفات ال ختدم املعىن إما  إىل استبداله   غياب الرصيد اللغوي الفرنسي لدى املتعلم، و بالتايل اضطراره           

فردات اللغـة   مب و إما    ،ي للفكرة املراد التعبري عنها، و هو ما توفر لديه من معجم اللغة الفرنسية             احلقيق
 . العربية مباشرة

يف استخدام الصيغ بني اسم الفاعل، و اسم املفعول، و الفعل جلهله بطريقة االشتقاق يف اللغـة                 اخللط   
 . الفرنسية

األفعال املساعدة،  :  مثل ،يوجد هلا مقابل يف اللغة العربية      اليت ال    ةو األمر اآلخر متعلق بالصيغ الصرفي      
 . ، ضمائر اإلشارةضمائر امللكية

الصريف العريب القدمي، إال يف التقسيم األخري الذي جاء         و اليت ال توجد هلا مصطلحات مقابلة يف النظام          
 .ني االطالع عليهامل للمتعىنسيف نظريته اجلديدة و اليت مل يتحسان به متام 

               يف النظام التصريفي لألفعال يف اللغة الفرنـسية، وضـع املـتعلمني   les modesوجود صيغ الفعل   
يف اللغـة    تها األفعال على حسب أزمن    فرص فمعظمهم ي  ،يف مرحلة حرجة يف كيفية تصريف األفعال      

 -présent- passé (اليت تقرن بالفعل يف الفرنـسية ) les terminaisons(العربية مستعينا باللواحق 

future(        يف العربية غري مقسم بالكيفية املوجودة يف الفرنسية،         األفعال بشكل خاطئ، و هذا ألن زمن 
 كذلك هلم ىنقسيم الفرنسية، لكن الطلبة مل يتسو لو أن الدكتور إبراهيم قاليت أعطى تقسيما مرادفا لت     

 على املتعلمني الكثري من اخللط يف       ي باإلدماج يف املقرر الدراسي الختصر     االطالع عليه، فحبذا لو حظ    
 . بالفرنسيةعملية تصريف األفعال

 استخدام املفـرد     يف  طريقة اجلمع يف اللغة العربية ختتلف عنها يف الفرنسية أدى بالطلبة عن السهو             - 
 . مع أو العكس، أو ربطها باللواحق الالزمةبدال من اجل

قطون املذكر و املؤنث يف الفرنسية على ما هو مذكر و مؤنث يف العربية              سيث و التذكري في    التأن  أما - 
 la porte- laو هو متداول بشكل واسع على مستوى املفردات املستخدمة يف العمليـة التعليميـة   

question- le tableau ...  

قسم اللغة   يف   سنة الرابعة  ال طلبة اختباراتداخالت على مستوى مدونات     و من خالل ما نلمسه من ت       
قترحت مجلـة مـن     التعليم الثانوي،   العربية و آداا جبامعة سطيف ، و من خالل االحتكاك بطلبة ا           

 . احللول، آمل أن تكون ناجحة يف حتسني العملية التعليمية لدى الطلبة فيما خيص تعلم اللغات
وات منهجية دقيقة ختـضع ملراجعـة       ، يتم حسب خط   )الفرنسية( االستعمال السليم للغة األجنبية      - 

         و تراعى فيه اجلوانب النفـسية و التربويـة   ،)وزارة التربية و التعليم(مستمرة من قبل املركز التربوي املسؤول    
  . و البيداغوجية و حىت االجتماعية
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  : ثالثة جوانب نفسية، معرفية، بيداغوجية ميكن ترتيبها كالتايلإىل لذا فرعت احللول  

  :  جوانب نفسية-1
 استثمار النظريات النفسية احلديثة يف العملية التعليمية خاصة أثناء العملية التواصلية عند املـتعلم، و تطـوير            -

  . مهارته اللغوية باستخدام عملية التعزيز
  .  االهتمام بعلم النفس التربوي، و املسائل التعليمية للتعليم-
األمر الذي سيعزز حصيلته مبا يكتسبه مـن املواقـف التعبرييـة            . بري اليومي  استثمار الرصيد اللغوي يف التع     -

  ). املتعلمني، األسرة، اجلريان(للمخاطبني احمليطني به 
  :  جوانب معرفية-ب
 التركيز على احملتوى العلمي و الثقايف للربنامج التعليمي انطالقا من الواقع الثقايف،و احلـضاري للمجتمـع                 -

النظرية املعرفيـة لتشومـسكي     : ديث، و توظيفها استنادا على نظريات لسانية حديثة، مثال        اللغوي العريب احل  
  . لتحقيق األغراض البيداغوجية

  :  جوانب بيداغوجية-ج
  . حتليل الواقع البيداغوجي و حتديد احلاجات البيداغوجية الضرورية للمتعلم-
 األهداف العامة و األهداف اخلاصـة بتعلـيم          ضبط أهداف الربنامج الدراسي، و احلرص على التمييز بني         -

  . ، و حتويلها إىل أعمال تطبيقية إجرائية)الفرنسية يف هذه احلالة(اللغات األجنبية 
  .  اخلربة يف تعليمية اللغات و البيداغوجية و طرائق التعليم-
. مراعاة التقدم التكنولوجي   إعداد مؤسسات مؤهلة ماديا و علميا لتكوين املعلم اجلنري يف تعليمية اللغات مع               -

و مؤسسات أخرى خاصة باللسانيات التطبيقية و تعليمية اللغات األجنبية، كما هو احلال يف أوربا و الواليات                 
  . املتحدة األمريكية

               استخدام الوسائل السمعية البصرية يف مراحل ما قبل اجلامعـة، و لـو كـان قـد زج اسـتخدامها يف                      -
أو اللغة  ) العربية(تعليم االبتدائي ملا نعاين اآلن من مظاهر سلبية مؤثرة على النظامني اللغوي للغة املنشأ               مراحل ال 
  ). الفرنسية أو االجنليزية(اهلدف 

الـسنة  ( أثبتت طريقة املقاربة بالكفاءات نتائج إجيابية يف مراحل التعليم االبتدائي و املتوسط و الثانوي حاليا          -
  .، فيما خيص تعليمية اللغات األجنبية فلم ال تستثمر يف تعليمية اللغات األجنبية يف اجلامعة)نيةاألوىل و الثا

قر ه و يف األخري آمل أن يكون هذا البحث قد مس جانبا من واقع التعليم يف اجلزائر الذي مازال يعاين من تق-
  .ليت و هذا طبعا لضيق الوقت، و لو أنين مل أستطع أن أحبث فيها عن كل ما كان مسطرا يف خميكبري
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  : اتـائمة املصطلحـق
  

  adverbe  ظرف ، حال، فضلة تكميلية 

  accent  نرب 

  affriquées  نصف رخوة 

  affixes  لواصق 

  alternance  تعاقب 

  antérieure  أمامي، متقدم 

  apical  ذولقي 

  aperture  انفتاح 

  approximative  تقريبية 

  aspire  هاو 

  assimilation  إدغام 

  calque  يد، حماكاة تقل

  competence  ملكة لغوية 

  composée  مركبة

  complexe  معقدة، متشابكة 

  conjonctions de coordinations  روابط النسق 

  contrastive  تقابلي 

  diglossie  ثنائية 

 emprunt  اقتراض 

  faux amis  أصدقاء مزيفني 

  fricatives  رخوة 

   géminic  حروف مشددة 

 glottales  حنجرية 

 grammaticale  تركييب 

  habitudes des articulatoires  عادات قطعية 

  habitudes des syllabiques  عادات مقطعية 
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  inflexion  إمالة 

  interférence  تداخل 

  inter langues  لغات انتقالية 

 intonation  تنغيم 

  labiales  شفوية 

  latérale  احنرايف 

  liquide  مائعة 

  locution adverbiale  مجلة ظرفية 

 mélange des langues  مزج اللغات

  morphologie  صريف 

  mutation consonantique  إبدال صاميت

  occlusives  احنباسية، شديدة 

  participe passé  اسم املفعول 

  participe présent  اسم الفاعل 

  pharyngales  حلقية 

  phonétique  صويت 

 phonologie  وظيفي 

  prédicat  املسند إليه

  préfixes  أعجاز، لواحق 

  préposition  حرف اجلر 

  proposition  عبارة تكميلية 

  prosodie  نغم 

   post palatele et velaives  األقصى حنكية 

  roulant  مكرر 

 santagme  تركيب 

  sifflantes  صفريية

  sonant  جرسي 

  sonore  جمهور 



 121

  sourd  مهس 

  suffixes  سوابق، صدور 

  syntaxique  داليل 

    terminaisonاية األفعال 

  thème  املسند 

  uvulaires  هلوية 

  véhiculaires  لغات ناقلة 

  vibrant  مكرر 

  voyelles  حركات، صوائت 
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  : قائمة املصادر و املراجع
  

  : املصادر - 1
  . ت.حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة و النشر، بريوت، د: اخلصائص، ت: ابن جين -1
  ت.سعيد األفغاين، دار الفكر، بريوت، د. نظرات يف اللغة، ت: ابن حزم -2
  . 1 هـ، ج1351،  ط)األفسيت(رياباد اجلمهرة، مطبعة م: ابن دريد -3
  ، من كتاب الشفاء)أسباب حدوث األصوات(العبارة : ابن سينا -4
حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الكتاب : مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ت: ابن هشام -5

  2العريب، بريوت، لبنان، ج
مصطفى الشوميي، بدران للطباعة و النشر، بريوت، . الصاحيب يف فقه اللغة، ت: أمحد بن فارس -6

  .م1963
ت و شرح عبد السالم هارون، مطبعة جلنة التأليف و الترمجة و النشر، اجلاحظ، البيان و التبيني،  -7

  م1948القاهرة، 
   .1967عبد اهللا درويش، مطبعة العاين بغداد، ط . كتاب العني، ت: اخلليل بن أمحد -8
  .ة، القاهرة املبارك، دار العروبمازن. اإليضاح يف علل النحو، ت: الزجاجي -9

  . ،16م، ط1974حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، . شرح ابن عقيل، ت -10
  

  : املراجع
  . م1966، 3من أسرار اللغة، مكتبة االجنلو مصرية، ط: إبراهيم أنيس -1
   ديوان املطبوعات اجلامعية األدوات،قصة اإلعراب، األفعال،: إبراهيم قاليت -2
  م2000راسات يف اللسانيات التطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، د: أمحد حساين -3
  .م2002يف علم اللغة التقابلي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، : أمحد سليمان ياقوت -4
  . م2005، 2اللسانيات النشأة و التطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط: أمحد مومن -5
  ت.ة معناه ا و مبناها، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، املغرب، داللغة العربي: متام حسان -6
  . م1990، 2ة، بريوت، طكتاب العرب، دار العلم، دمشق، الدار الشامي: حسن ظاظا -7
، 2حماضرات يف علم النفس اللغوي، الشركة الوطنية للتوزيع و النشر، اجلزائر، ط: حنفي بن عيسى -8

  . م1980
، 2املدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: ابرمضان عبد التو -9

  م1985
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  . م2003يف مناهج البحث اللغوي، دار القصبة للنشر، : عبد اجلليل مرتاض -10
  م1983، 4علم اللغة و اتمع، مكتبات عكاظ، ط: علي عبد الواحد وايف -11
  .م1969، ، دار املعارف، )القسم األول(ة  دراسات يف علم اللغ:كمال بشر -12
  . م1988، منشأة املعارف،اإلسكندرية، )دراسة لغوية حنوية(اجلملة العربية : حممد إبراهيم عبادة -13
نظريات التعلم و تطبيقاا التربوية، ديوان املطبوعات اجلامعية، دار الشروق، : حممد مصطفى زيدان -14
  . ت.د
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   1قـطـنـاز الـجه
 
 

  
  
 
 

  
  
  
  

                                                           
1 Universalis: partie 18-p 486.  
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1 Dictionnaire de Linguistique p 78. 
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L'alphabet phonétique1 

Voyelles: 

 

[i] il, vie, Lyre.  [y] rue, vêtu.  
[e] blé, jouer. [ Φ]  peu, deux, chanteuse. 
[ ε]  lait, jouet, merci.  [ œ]  peu, meuble.  
[a] plat, patte. [ ∂]  le, premier. 
[ a] bas, patte. [ έ]  matin, plein, main. 
[   ] mort, donner. ] à[ sans, vent. 
[ o] mot, dôme, au, gauche.  [     ] bon, ombre.  
[ u] genou, roue.  [ ǽ]  lundi, brun.  
 

Semi consonnes: 

 

[j] yeux, paille, pied.  
[w] oui, nouer. 
[ ч]  huile, lui.  
 

consonnes: 

 

[p] père, soupe.  [ z  ]  zéro, maison, rose.  
[t] terre, vite. [ ʒ  ]  je, gilet, geôle. 
[ k]  cou, qui, sac, képi.  [ l] lent, sol.  
[b] bon, robe. [ R]  rue, venir. 
[ d] dans, aide. [ m]  main, femme. 
[g] gare, bague.  [ n ] nous, tonne, animal. 
[ f] feu, neuf, photo.  [ ɲ ] agneau, vigne.  
[ s] sale, celui, ça, dessous, tasse, 
nation, penser.  

[ ɳ  ]  camping (mot empruntés a 
l'anglais).  

[ ʃ  ]  chat, tache.  [ x]  Jota (mot en a l'espagnol). 
[ v] vous rêve.  [h] hop!  (exclamatif). 
[ '] haricots (pas de liaison).   
 

                                                           
1 Grand Larousse de Lallaing Française Tome 2 Librairie p 5.   
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  فهرس املوضوعات
  

  . ت-أ ص ...................................................................................................................................مقدمة 
  .02 ص ....................................................................................................................................مدخل 

  
  .18 ص ............................................................... ................مفهوم التداخل و أنواعه : الفصل األول

  .18 ص ....................................................................احتكاك اللغات و نتائجه : املبحث األول
  .18 ص ........................................... احتكاك اللغات و عوامل الصراع اللغوي : أوال    
  .23 ص .................................................................... نتائج االحتكاك اللغوي : ثانيا    
  .31 ص ...................................................................................... التـداخل: املبحث الثاين  
  .31 ص ......................................................................................... .مفهومه: أوال    
  .34 ص ............................................................................................. أنواعه:ثانيا    

  
  .36 ص .......................................................... نظام العربية و الفرنسية و التداخل بينهما: الفصل الثاين

  .36 ص ..............................................................................لغة العربيةالنظام : املبحث األول
  .36 ص ................................................................    و الوظيفياملستوى الصويت: أوال

  .45 ص ........................................................................... املستوى املعجمي : اثاني
  .52 ص ..........................................................................  املستوى التركييب : ثالثا
  .57 ص ...........................................................................للغة الفرنسيةانظام : املبحث الثاين
  .57 ص ................................................................املستوى الصويت و الوظيفي: أوال

  .67 ص ..........................................................................: املستوى املعجمي: ثانيا 
  .78 ص ...........................................................................: املستوى التركييب: ثالثا

  
  .79 ص ..........................................................التداخل اللّغوي بني العربية و الفرنسية : املبحث الثالث
  .79  ص............................................................................ التداخل الصويت و الوظيفي: أوال
  .81 ص ..........................................................................................التداخل املعجمي : ثانيا
  .90 ص ..........................................................................................التداخل التركييب : ثالثا
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  .93 ص ...........................................تعليمية اللغة الفرنسية يف قسم اللغة العربية و آداا : الفصل الثالث

  .93 ص ......................................................................... احليةتعليمية اللغات : املبحث األول
  .93 ص ..............................................................................  تعريف التعليمية:أوال
  .94 ص ...................................................................... . البعد اللغوي للتعليمية:ثانيا
  .96 ص ....................................................................البعد التربوي للتعليمية  : ثالثا

  
  .99 ص ........................................................................كيف نتعلم، و ملاذا؟ : املبحث الثاين
  .99 ص ............................................................................... الطرائق التعليمية:أوال
  .102 ص ...........................................................................الوسائل التعليمية : ثانيا
  .103 ص .........................................................دعائم العملية التعليمية الناجحة : ثالثا

  
  .104 ص .............................نسية يف قسم اللغة العربية و آدابهتعليمية اللغة الفر: املبحث الثالث
  .106 ص .................................................املناهج التنظريية لدراسة اخلطأ اللغوي : أوال
  .108 ص ..........................................................................العينة املطبق عليها : ثانيا
  .109 ص .........................................................................تصنيف التداخالت: ثالثا

   . 116 ص .......................................................................................................................خامتـة 
  .119 ص .........................................................................................................قائمة املصطلحات 

  .122 ص ...................................................................................................قائمة املصادر و املراجع 
   . 125 ص .......................................................................................................................املالحق 

   . 130 ص ........................................................................................................فهرس املوضوعات 
  

    
 
  
 



  :امللخص
  
  :  بسم اهللا الرمحان الرحيم، و الصالة و السالم على حممد خامت املرسلني، أما بعد-
 شكري عظيم أتقدم به لألساتذة الكرام الذين تفضلوا باحلضور يتصدرهم أستاذي الـدكتور املـشرف                -
ذين أكرمـوين   و أساتذة جلنة التحكيم ال    . الذي كان حادي ركيب يف هذا املشوار العلمي       " صاحل خديش "

بقراءة عملي البسيط، و أكرموين أكثر مبؤانستهم لنا يف هذا الس العلمي ألنتفع و اجلميع بثمرات مترسهم                 
  . املعريف الطيب

كما و أتقدم للحضور الكرمي من رفقاء الدرب، و رفقاء احلياة، من أهل و أقارب و أصدقاء، و كل مـن                     
  .شدته نفسه لزاد معريف جديد

خاصة يف جمال تعلم اللغـات    ال يكاد يعد قطرة مما قدمه علماء اللغة يف ميدان اللسانيات التطبيقية،             حبثي -
التحكم يف آليات ممارستها يف العصر الذي نعيشه اآلن، الذي حيتم علينا ضرورة اكتساب لغات الشعوب                و  

و البشرية و التكنولوجيـة      قات املادية األخرى املتقدمة منها بالدرجة األوىل، اليت ما فتئت تستغل كل الطا          
فرض لغاا، يف حني ال تزال الدول العربية، من بينها اجلزائر، تـشهد             لفرض هيمنتها على العامل، و بالتايل       

اضطرابا تعليميا كبريا، يشوبه الكثري من اهلفوات و االنزالقات اليتّ أدت إىل مظاهر سلبية عديـدة علـى                  
  . الفرنسية مث اإلجنليزية: أو اللغات األجنبية) العربية(للغة األم مستوى تعلم اللغات سواء ا

ذة يف التعليم الثانوي تلمست الكثري من املشاكل اليت يعاين منها الطلبة يف اكتـساب هاتـه                 او بدوري أست  
 ترجـع   ، أدت إىل نفورهم من تعلمها أو استخدامها بطريقة هشة و ركيكة           .اللغات، و حىت اللغة العربية    

لبيداغوجيـة،  ااا إىل فقدان حلقات االتصال يف السلسلة التربوية التعليمية و خمتلف جوانبها األخرى              أسب
املعرفية، االجتماعية، املادية و النفسية، إذ أصبح التعامل مع هذه اللغات تعامل سطحي ال يعدو اكتـساب                 

  . ختباربعض املصطلحات و التراكيب اليت تكرر يف كل موقف يومي و حىت يف كل ا
نظمـة اللغويـة    ليم للغة، يعكسها التشابك بني األ      هذه املظاهر اللغوية السلبية اليت تعيق دون التعلم الس         -

املتعددة، لذا اخترت من بني هذه التشابكات ظاهرة التداخل اللغوي بني اللغة العربية و اللغـة الفرنـسية                  
العربية أثناء حتدثـه    دام الطالب لنظام اللغة     كموضوع لرساليت كوا ظاهرة فردية تظهر على مستوى استخ        

  . أو تعبريه باللغة الفرنسية
 مهدت للموضوع مبدخل حوصل جهود علماء اللغة العرب و الغرب يف تعليم لغام األصلية و اللغات                 -

ـ                 ا األجنبية عنهم، و كذا موقفهم من وظيفة اللغة البشرية و طبيعتها، ليختم بشروط العملية التواصلية كو
  .  للغةاألرقىالوظيفة 



ل األول من املوضوع خصصته إلبراز أسباب الصراع اللغوي بني األمم و الشعوب، الذي متخضت               ص الف -
و كذلك التداخل اللغوي إذ حاولـت أن        ... عنه ظواهر لغوية متعددة منها االقتراض، اللغات التقريبية،         

  . لغربيني، و كذلك تصنيفا لبعض مستوياته من خالل تعريفات علماء اللغة الهأضع مفهوما عاما 
 و مادام موضوع التداخل وقفت فيه عند اللغة العربية و الفرنسية كان البد من ختصيص الفصل الثـاين                   -

الصوتية و الوظيفية، املعجمية و الصرفية، التركيبية، ليست دراسـة          : الختصار نظام اللغتني على املستويات    
  . ملت أن حتدث على أفقه التداخالت اللغويةشافية كافية، و إمنا ما احت

            لذا جعلت املبحث األخري منه جلملة من التداخالت اليت استنتجتها من خالل استعماالت الطلبـة للغـتني                
  . و حىت االستعماالت اليومية ملختلف األفراد يف اتمع

ها و طرائقها و مراحل تطورها، مث أيته         الفصل األخري مهدت له باحلديث عن مفهوم التعليمية و وسائل          -
بدراسة تطبيقية استخلصت فيها خمتلف التداخالت اليت عكستها مدونات اختبار مقياس اللغـة الفرنـسية               
لطلبة السنة الرابعة ليسانس مبعهد اللغة العربية و آداا جبامعة فرحات عباس سطيف، سـواء التـداخالت                 

  . الكتابة اإلمالئية، أو املعجمية مبا فيها الصرفية، أو التركيبيةالصوتية و الوظيفية اليت عكستها 
  : أما املناهج اليت اعتمدا يف هذا البحث هي كالتايل-

 املنهج التارخيي الذي تعكسه الدراسات اللغوية من القدمي إىل العصر احلديث اخلاص بتعليميـة               -أ
  . اللغات األجنبية و كذا وظيفة اللغة يف املدخل

يف الفصل الثاين خاصة حيث قدمت دراسة وصفية جلوانب من مـستويات            : ملنهج الوصفي  ا -ب
  . اللغة العربية و اللغة الفرنسية

 املنهج التقابلي و هذا من خالل إجراء تقابل بني النظامني العريب و الفرنسي على املـستوى                 -ج
  . ى التركييبالصويت و الوظيفي، و على املستوى املعجمي و الصريف، و على املستو

بعد إحصاء جمموعة من التداخالت اللغوية و حماولة تصنيفها إىل أنواعها           :  منهج حتليل األخطاء   -د
  .من خالل مدونات الطلبة

  :  أما أهم املصادر و املراجع املعتمدة فكانت تبعا ألمهية كل عنصر-
حتديد مفهومه و تصنيف أنواعه، و       و ألن ظاهرة التداخل اللغوي قد سبقت إليه اجلهود الغربية، حماولة             -

الفرنـسية، االسـبانية،    (إجراء اختبارات تطبيقية ميدانية، و رصد مظاهره بني اللغات األوربية املختلفـة             
  ). اإليطالية، و اإلجنليزية و حىت اإلفريقية

ـ "و لكونه من جهة أخرى ظاهرة لغوية سلوكية اهتم ا علما االجتماع كان أهم مرجع هو كتاب                   م عل
و قواميس  اللغة الفرنسية     " universalis"تتبعة املوسوعة العاملية    " جلان لويس كالفي  " االجتماع اللغوي 

  . و علوم اللغة



أما كتاب اللغة و اتمع لعلي عبد الوايف، فكان خري مرجع إلبراز العالقة بني اللغة و اتمع من جهـة و                     
  . لتعداد أسباب التداخل من جهة أخرى

صل الثاين الذي كان عبارة عن دراسة وصفية ملستويات النظامني العريب و الفرنـسي، و الـذي                  و الف  -
  : كثرت يف املصادر و املراجع معا،  على رأسها

  .  األصوات و الفونولوجيا ملصطفى حركات-
  .  من أسرار اللغة إلبراهيم أنيس-
  . اجلملة العربية ألمحد إبراهيم عبادة-
  .  علوم اللغة قاموس اللسانيات و-
- La rousse grammaire  

  :  و بالنسبة للتقابل بني النظامني  أحسن مرجعني متثال يف- 
  .  يف علم اللغة التقابلي ألمحد سليمان ياقوت-1
  .خلليفة صحراوي" العقبات الصوتية تعليم اللغة العربية" يف رسالة ماجستري بعنوان -2
يف "  و وسائلها و طرائقها فأهم مرجع كان ألمحد حساين بعنـوان              أما بالنسبة لتحديد مفهوم التعليمية     -

  ". اللسانيات التطبيقية
يف تعليمية اللغات األجنبية النشأة و التطور، عن جملة الدراسات اللغويـة جبامعـة              : و مقالة حيي بعيطيش   

  . قسنطينة
خل، كان عامل الزمن أكـرب      و الرتباطي بالتدريس يف الثانوية من جهة و البحث يف هذا املوضوع التدا            -

عائق، حال دون إعطاء الوقت الكايف و الالزم للبحث على مساحات أوسع و التنقل إىل جامعات خمتلفة،                 
لذا اقتصرت املراجع و املصادر املعتمدة على ما هو موجود يف جامعة قسنطينة و مكتبة األمـري و جامعـة                   

  . سطيف،  و االنترنت
جة املرجوة و مرد ذلك إىل افتقار الدراسات اللغوية لدراسـة مثـل هـذه                و هي األخرية مل تف باحلا      -

البحوث،  و خاصة الظواهر اللغوية الناجتة عن احتكاك اللغات األجنبية و اليت مثلت ميدانا خصبا للسانيات     
ليدية التطبيقية عامة، و للتعليمية خاصة، هذا من جهة  و من جهة أخرى تشبت الدول العربية بالربامج التق                 

ما عدا بعض التطور الذي عرفته دول اخلليج و املغرب األقصى علـى مـستوى               (يف تلقني اللغات     القدمية
، وسع اهلوة بينها و بني الدول األوربية و األمريكية الـيت اسـتثمرت أرقـى وسـائل                  )اللغات األجنبية 

كل البعد عما جيري من إصالحات      التكنولوجيا يف هذا امليدان، جعلت الدول العربية و اجلزائر منها بعيدة            
  .يف هذا اجلانب التعليمي التربوي البيداغوجي

 و حىت عملية احلصول على املراجع األجنبية كان أمرا صعبا، و أصعب منه عملية الترمجة اليت تقتـضي                   -
  .وقتا طويال



    :و مجلة االستنتاجات اليت توصلت إليها
فقدان كل من اللغتني لبعض األصوات      : كتابة اإلمالئية مرجعها   أكثر التداخالت الصوتية اليت عكستها ال      -أ

 و اليت جيد    ]v[-]  p[:  يف اللغة األخرى، فالعربية تفتقد للصوامت األنفية و بعض الصوامت األخرى مثل           
ح، خ، ،   :و الفرنسية يفتقد نظامها الصويت لألصوات التاليـة       . الطلبة صعوبة يف نطقها و بالتايل يف كتابتها       

  . ، ث، ظ، ضث، ذ
  حىت و إن تشات األصوات من حيث خمرجها، فهناك صعوبة أكرب تصادف املتعلمني يف نطـق                
            األصوات نطقا دقيقا بسببه عدم االنتباه للفروق الدقيقة بني هذه الصوامت، خاصـة الـصوامت األنفيـة                 

  . ]u[-] e[: و بعض الصوائت، مثل
أكثر اتساعا ملثل هذه التداخالت، مرده األساسـي التعـبري بالفرنـسية             أما املستوى التركييب فكان      -ب

  : ميكن تلخيصها فيما يلي.  باستخدام النظام التركييب للغة العربية
 ). مفعول به+ فاعل + فعل (بنظام اللغة العربية ) sujet + verbe(استبدال نظام اجلملة الفرنسية  
 . لتفريق بني الفعل املتعدي و الفعل الالزم يف الفرنسيةلعدم ا) le complément(غياب املفعول به  
عدم التفريق بني اجلملة البسيطة و املمتدة و املركبة لذلك يكثر احلشو أو احلذف أو التكـرارات                   

 . أو التعابري الغامضة
  :  يف نقطتني أما املستوى املعجمي و الذي ضمن مع املستوى الصريف، فقد أحصيت التداخالت-ج
  

غياب الرصيد اللغوي الفرنسي لدى املتعلم، و بالتايل اضطراره إىل استبداله إما مبرادفات ال ختـدم      
املعىن احلقيقي للفكرة املراد التعبري عنها، و هو ما توفر لديه من معجم اللغـة الفرنـسية، و إمـا                    

 . مبفردات اللغة العربية مباشرة
           سم الفاعل، و اسم املفعول، و الفعل جلهلـه بطريقـة االشـتقاق             اخللط يف استخدام الصيغ بني ا      

 . يف اللغة الفرنسية
األفعـال  : و األمر اآلخر متعلق بالصيغ الصرفية اليت ال يوجد هلا مقابل يف اللغة العربيـة، مثـل                 

 . املساعدة، ضمائر امللكية، ضمائر اإلشارة
نظام الصريف العريب القدمي، إال يف التقسيم األخري الذي         و اليت ال توجد هلا مصطلحات مقابلة يف ال        

 .جاء به متام حسان يف نظريته اجلديدة و اليت مل يتسىن للمتعلمني االطالع عليها
 يف النظام التصريفي لألفعال يف اللغة الفرنسية، وضع املـتعلمني               les modes وجود صيغ الفعل  

             ف األفعال، فمعظمهم يصرف األفعال علـى حـسب أزمنتـها           يف مرحلة حرجة يف كيفية تصري     
         الـيت تقـرن بالفعـل يف الفرنـسية     ) les terminaisons(يف اللغة العربية مستعينا بـاللواحق  

)présent- passé- future (    بشكل خاطئ، و هذا ألن زمن األفعال يف العربيـة غـري مقـسم



نسية، و لو أن الدكتور إبراهيم قاليت أعطى تقـسيما مرادفـا لتقـسيم              بالكيفية املوجودة يف الفر   
الفرنسية، لكن الطلبة مل يتسىن كذلك هلم االطالع عليه، فحبذا لو حظي باإلدمـاج يف املقـرر                 

 .الدراسي الختصر على املتعلمني الكثري من اخللط يف عملية تصريف األفعال بالفرنسية
 ختتلف عنها يف الفرنسية أدى بالطلبة عن السهو يف استخدام املفرد             طريقة اجلمع يف اللغة العربية     - 

 . بدال من اجلمع أو العكس، أو ربطها باللواحق الالزمة
 أما التأنيث و التذكري فيسقطون املذكر و املؤنث يف الفرنسية على ما هو مذكر و مؤنـث يف                   - 

               مة يف العمليـة التعليميـة     العربية و هو متداول بشكل واسع على مستوى املفـردات املـستخد           
la porte- la question- le tableau ...  

و من خالل ما نلمسه من تداخالت على مستوى مدونات اختبارات طلبة السنة الرابعة يف قـسم                  
اللغة العربية و آداا جبامعة سطيف ، و من خالل االحتكاك بطلبة التعليم الثانوي، اقترحت مجلة                

 . لول، آمل أن تكون ناجحة يف حتسني العملية التعليمية لدى الطلبة فيما خيص تعلم اللغاتمن احل
، يتم حسب خطوات منهجية دقيقة ختضع ملراجعة        )الفرنسية( االستعمال السليم للغة األجنبية      - 

، و تراعى فيه اجلوانب النفسية و التربوية        )وزارة التربية و التعليم   (مستمرة من قبل املركز التربوي املسؤول       
  . و البيداغوجية و حىت االجتماعية

  .فسية، معرفية، بيداغوجيةإىل ثالثة جوانب ن لذا فرعت احللول 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summarize:  
 The didactic is a very strong field born from the new linguistic teaching 
which wants to simplify the process of teaching and learning nowadays. In this 
case, we are obliged to learn the languages of the other people especially the very 
developed one who use all their power, technology –people- materials- ti impose 
their language whereas the Arabic countries like Algeria has got a problem in its 
system of teaching and learning of the foreign languages and even its mother 
language (Arabic classic).  
 Since I'm a teacher of Arabic classic in the lycée I can remark the problems 
and difficulties that face our pupils in learning those languages even their Own 
language Arabic. Problems in speaking and writing it due to many causes, we can 
say: Psychological, Social, Pedagogical, Material … 
 The negative results of the learners are due to the "interferences" of the 
system of the other languages Arabic, French and English that's why I have 
choosen to deal with the interference between Arabic and the French languages as 
a subject of my dissertation, because this is an individual aspect, our learners suffer 
a lot from this interference and mix the things, when they speak or express in 
French.  
 I started my dissertation by an introduction summarizing the efforts and 
works of the very famous Arabic and foreign linguists in teaching their language 
and the foreign one, their opinions, the role of the language and the conditions in 
the operation of the contact.  
 In the first part of my work, I emphasized on the causes of the languages 
strangles which led to many linguistics phenomena such as: Borrowed words, the 
approximative languages and the interference which attract my attention, so I tried 
to make a general definition of the interference and its categories helped by the 
work of the European linguistics. 
 Then, in the second part, I made a description and a research in the 
linguistic system of Arabic and French to try to extract the interference between the 
two languages. 
 After that, in the third part, I made an introduction about the didactic, its 
methods and material of teaching and then, I moved directly to the practical step.  
 I sorted out the interferences from some students papers exam of the fourth 
year License Arabic institute and classify them according to their categories ie: 
Phonetic and phonology through their productions.  
 However, the protocols that I used in my research are:  

1- The historical protocol: In the linguistic studies from sentries ago till now.  
2- The descriptive protocol: In the description of the Arabic and French 

System.  
3- The contrastive protocol: The opposite of the two linguistic systems Arabic 

and French. 
Finally, and after this long research I made many conclusion: 

1- The most phonetic interferences are due to the lock of some sounds in one of 
the linguistic system Arabic or French one even if there are some similar 
sound we find some difficulties in the pronunciation or when it is inside the 
word of the sentence.  



2- There are a lot and repelled grammatical interferences due to many reasons 
like:  

- Substitutions of the French sentences system with the Arabic ones.  
- The difficulties in distinguishing between the French transitive verb and the 
intransitive one.  
- Learners can't make the difference between the simple, compound and complex 
sentence. That's why we find a lot of repetition, omission … 
3- Lexical interferences: In this phase, learners suffer from lock of vocabularies or 
language of vocabularies that's why they will interpret the word I, Arabic or write it 
directly in Arabic.  
The learners are confused when they use the conjugation because in the Arabic 
linguistic system it doesn't exist:  
- The auxiliaries, modes, the demonstratives, the possessive pronouns.  
- The learners are miss-leading when they use the singular, plural from feminine to 
masculine.  
 At the end, I've suggested some solutions, I can say physiological, 
Pedagogical an Knowledge in my opinion, the most important one are:  
- Apply the new physiological theories in the interaction between the learners and 
the teachers.  
- The use of the new technology in teaching especially the audio-visual one in all 
the levels.  
 
As Galilio said: you con not teach a men everything, but help him discover it within 
himself.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé:    
La didactique est un champ très fort soutenu de l'enseignement de nouveaux 

linguistiques qui veut simplifier le processus de l'enseignement et de l'étude de nos 
jours.  Dans ce cas-ci, nous sommes obligés d'apprendre les langues des autres 
peuples particulièrement très développés qui utilisent toute leur puissance, 
matériaux de personnes de technologie imposent leur langue. tandis que les pays 
arabes comme l'Algérie a un problème dans son système de l'enseignement et de 
l'étude des langues étrangères et même de sa langue de mère (classique arabe).   
 Puisque je suis un professeur de classique arabe dans le lycée je peux 
remarquer les problèmes et les difficultés qui se posent à nos étudiants en 
apprenant ces langues même leur propre langue. Des problèmes en le parlant et en 
écrivant dû à beaucoup de causes, nous pouvons dire : Psychologique, Social, 
Pédagogique, Matériel…  
 Les résultats négatifs des étudiants sont dus aux "interférences" du système 
des autres langues l'Arabe, Français et l'Anglais c'est pourquoi j'ai choisi pour 
traiter l'interférence entre l'arabe et la langue française comme sujet de mon 
mémoire, parce que c'est un aspect individuel, nos étudiants souffrent beaucoup de 
cette interférence et mélangent les choses, quand ils parlent ou expriment en 
français.   
 J'ai commencé mon mémoire par une introduction récapitulant les efforts et 
les travaux des linguistes arabes et étrangers très célèbres en enseignant leur 
langue et l'étrangère, leurs avis, le rôle de la langue et les conditions dans 
l'opération du contact.   
 Dans la première partie de mon travail, j'ai présenté les causes des langues 
étrangle tels que lesquelles a mené à beaucoup des phénomènes linguistiques :  
L'emprunte, les langues approximatives … et l'interférence qui attirent mon 
attention, ainsi j'ai essayé de faire une définition générale de l'interférence et de ses 
catégories aidées par le travail de la linguistique européenne.   
 Puis, dans la deuxième partie, j'ai fait une description et une recherche dans 
le système linguistique de l'Arabe et Français pour essayer d'extraire l'interférence 
entre les deux langues.  
 Après celle, dans la troisième partie, j'ai fait une introduction au sujet du 
didactique, ses méthodes et matériel de l'enseignement et puis, je me suis déplacé 
directement à l'étape pratique.   
 J'ai trié les interférences de l'examen de quelques étudiants de l'institut 
arabe du quatrième année et les classifie selon leur catégories : Phonétique et 
phonologie, lexicologie  et morphologie, et grammatical par leurs productions.   
 Cependant,  les procédés que j'ai employés dans ma recherche sont :   

1- Le procédé historique : Dans les études linguistiques depuis des siècles 
jusqu'à maintenant.   

2- Le procédé descriptif : Dans la description du système arabe et français. 
3- Le procédé contrastif : L'opposé des deux systèmes linguistiques arabes et 

français.  
Après cette modeste recherche j'ai fait beaucoup des conclusions :  
1- La majorité des interférences phonétiques sont dues à l'absence de quelques 

voix dans l'un du deux systèmes linguistiques arabe ou Français, même s'il y 



a un certain voix semblable que nous trouvons elle sera une difficulté dans la 
prononciation surtout quand elle est à l'intérieur du mot ou de la phrase.   

2- Il y a beaucoup des interférences grammaticales dues à beaucoup de raisons 
comme : 
- les substitutions du Français condamnent le système avec l'Arabe.    
- les difficultés en distinguant le verbe transitif et l'intransitif dans le 
Français.   
- les étudiants ne peuvent pas faire la différence entre la phrase simple, 
composée et complexe. C'est pourquoi nous trouvons beaucoup de répétition, 
omission…  

3-  Interférences lexicologiques : Dans cette phase, les étudiants souffrent de la 
absence des vocabulaires du langue Française  c' est pourquoi ils 
interpréteront le mot  Arabe ou l'écriront directement en arabe.  
Les étudiants sont confus quand ils emploient la conjugaison parce que dans 
le système linguistique arabe il n'existe pas :   

- les auxiliaires, les  modes, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratives.   
- les étudiants manquer-mènent quand ils emploient le singulier, pluriel de féminin 
à masculin.   
 À extrémité, j'ai suggéré quelques solutions, je peux dire physiologique, 
pédagogiques, au niveau de connaissance à mon avis, les plus importants sont :   
- appliquer les nouvelles théories physiologiques dans l'interaction entre les 
étudiants et les professeurs.   
- l'utilisation de la nouvelle technologie en enseignant particulièrement 
l'audiovisuel dans tous les niveaux.   
 
Comme Galilio dit : tu ne pas enseigner un  homme tout, mais l'aider à le découvrir 
sois même.    




