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Abstract
The purpose of this research is to illustrate the impact of the use of clips in
teaching Arabic as a second language in dictation skills, especially the writing of
the medium Hamza, which shows that teaching students the audio clips and
mastery, and learning the base of the strongest movements in dictation helps them
to master the writing of the medium Hamza and facilitates The student must write
the medium Hamza and explain the writing in a scientific way, thus addressing the
phenomenon of students ' weakness in spelling skills, and raising their language
proficiency in the readings of the words. The researcher followed the descriptive
analytical approach, between the concept of audio clips, types, how to analyze the
word to its vocal passages, correct the word characters, and the application of the
strongest movements, the crumb, the bundle, the slot, and what fits the movement,
the crumb fits the tone, and the package fits the F The slot fits a thousand,
explaining the writing of the medium Hamza according to the spelling rules. The
researcher concluded with the following results: The performance of the students
in the writing of the medium Hamza, the increase of their spelling, and their
ability to explain the writing of the middle Hamza according to a scientific
method based on the audio clips, and to address the weakness of students in
spelling skill according to a scientific spelling theory.
Keyword: teaching Arabic, second language, medium Hamza

ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى بيان أثر توظيف املقاطع الصوتية في تعليم اللغة العربية لغة ثانية في
ُ ، والسيما كتابة الهمزة املتوسطة،مهارة اإلمالء
في ّبين َّأن تعليم الطلبة املقاطع الصوتية
 وتعلم قاعدة أقوى الحركات في اإلمالء تساعدهم على إتقان كتابة الهمزة املتوسطة؛،وإتقانها
 وبذلك نعالج، وتعليل كتابتها وفق أسلوب علمي،فيسهل على الطلبة كتابة الهمزة املتوسطة
 واتبع. ونرفع كفايتهم اللغوية في قراءة الكلمات املهموزة،ظاهرة ضعف الطلبة في مهارة اإلمالء
َّ ،الباحث املنهج الوصفي التحليلي
 وأنواعها وكيفية تحليل،فبين مفهوم املقاطع الصوتية
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ً
ً
صحيحا وتطبيق أقوى الحركات،
الكلمة إلى مقاطعها الصوتية ،وضبط أحرف الكلمة ضبطا
وهي الكسرة ،فالضمة ،فالفتحة ،وما يناسب الحركة فالكسرة تناسبها النبرة ،والضمة تناسبها
الواو ،والفتحة تناسبها األلف وتعليل كتابة الهمزة املتوسطة وفق القاعدة اإلمالئية .وخلص
الباحث إلى أ َّن توظيف املقاطع الصوتية في تعليم اإلمالء ُيح ّسن أداء الطلبة في كتابة الهمزة
ً
مستندا إلى
املتوسطة ،ويرفع كفايتهم اإلمالئية ،وقدرتهم على تعليل كتابتها وفق أسلوب علمي
ّ
املقاطع الصوتية ،ويعالج ضعف الطلبة في مهارة اإلمالء وفق نظرية علمية إمالئية ،ويوفق بين
كتابتها في اإلمالء الحديث ورسمها في املصحف الشريف.
الكلمات املفتاحية :املقاطع الصوتية،الهمزة املتوسطة،أقوى الحركات.

املقدمة:
يواجه متعلمو اللغة العربية مشكلة لغوية في أثناء تعلم مهارة الكتابة ،وال سيما كتابة
ُ
ويصعب عليهم تقديم تفسير علمي
الهمزة املتوسطة ،فيخطئ بعضهم في أثناء كتابتها،
لكتابتها وفق الصورة الصحيحة التي جاءت عليها ،وذلك لعدم وجود طريقة علمية سهلة
تسهل عليهم كتابتها كتابة صحيحة تسند إلى قاعدة إمالئية صحيحة.
مشكلة البحث :
يخطئ بعض متعلمي اللغة العربية في كتابة الهمزة املتوسطة ،وتعد كتابتها ّ
تحد ًيا
ً
إمالئيا أمامهم في أثناء تعلمهم مهارات اللغة العربية ،وال سيما مهارة اإلمالء ،فكان ال بد من
طريقة علمية تعليمية وفق أسس علمية صحيحة تسهل على متعلمي اللغة العربية كتابة
الهمزة املتوسطة ،وهذا البحث يجيب عن األسئلة اآلتية:
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-1

هل ثمة طريقة علمية صحيحة تسهل على متعلمي اللغة العربية كتابة الهمزة
املتوسطة؟

-2

ما دور املقاطع الصوتية في إتقان متعلمي اللغة العربية كتابة الهمزة
املتوسطة؟

-3

كيف يزيل املعلم اللبس عند متعلم اللغة العربية في أثناء كتابة الهمزة
املتوسطة؟

-4

ما الطريقة املناسبة للتخلص من كثرة قواعد كتابة الهمزة املتوسطة ودمجها
في قاعدة إمالئية واحدة؟
أهداف البحث

يجيب البحث عن األسئلة السابقةّ ،
وبين الطريقة العلمية الصحيحة في كتابة الهمزة
املتوسطة ،وتعليل مجيئها على الصورة الصحيحة في كتب التراث العربي.
أهمية البحث
ُي ّبين هذا البحث أهمية توظيف املقاطع الصوتية في أثناء تعليم اإلمالء الوظيفي
ملتعلمي اللغة العربية سواء أمن أبنائها كانوا أم من غير أبنائها ،مما يسهل عليهم كتابة الهمزة
تفسيرا ً
ً
علميا عن كتابتها وفق الصورة التي جاءت عليها ،ويزل اللبس الذي
املتوسطة ،ويقدم
يقع فيه متعلمو اللغة العربية في أثناء كتابتها.
منهجية البحث
اتبع الباحث -في أثناء كتابة بحثه -املنهج الوصفي التحليلي ،فقد ذكر القاعدة
ً
َّ
ً
صحيحا ،وال سيما
اإلمالئية ،وحلل الكلمات إلى مقاطعها الصوتية ،وضبط أصواتها ضبطا
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صوت الهمزة ،والصوت الذي قبلها ،ثم ب َّين كيفية كتابة الهمزة املتوسطة كتابة صحيحة
وفق قاعدة أقوى الحركات في اإلمالء بأسلوب علمي.
الدراسات السابقة
حظيت قواعد اإلمالء باهتمام العلماء والباحثين ،وال سيما قواعد كتابة الهمزة،
ُ
ُ
ّ
فكتبت ك ُت ًبا كثيرة عنها ،إال أ َّن اختالف العلماء والباحثين في كتابة الهمزة املتوسطة ،وتعليل
صورتها في الكتابة العربية أ َّدى إلى لبس عند املتعلمينَّ ،
مما جعل كتابة الهمزة املتوسطة
ُ
ً
يصعب عليهم تجاوزه ،ومن الدراسات السابقة التي َّبينت
تحديا أمامهم
كتابة صحيحة
كيفية كتابة الهمزة املتوسطة
• دراسة د .يحيى مير علم عنوانها( دليل قواعد اإلمالء ومهاراتها) 2014م
فقد اتبع قاعدة أقوى الحركات في أثناء كتابة الهمزة املتوسطة سواء أ أصلية
كانت أم عارضة.
ً
• دراسة أيمن أمين عبد الغني عنوانها( الكافي في قواعد اإلمالء والكتابة وفقا
لقرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة) 2012م
جعل للهمزة املتوسطة تسع عشرة قاعدة ،فالهمزة املتوسطة على ألف لها
ثالث قواعد ،والهمزة املتوسطة على الواو لها أربع قواعد والهمزة املتوسطة
على نبرة لها تسع قواعد ،والتي على السطر لها ثالث قواعد.
• دراسة د .فهمي النجار عنوانها( قواعد اإلمالء في عشرة دروس سهلة) 2008م
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اتبع قاعدة أقوى الحركات ،وجعل حاالت شاذة للهمزة املتوسطة إذا سبقت
بحرف علة ،نحو :قراءة ،ت ْوءم ،هيئة.
• دراسة ناصيف يمين عنوانه( املعجم املفصل في اإلمالء)1999م
َّ
اتبع قاعدة أقوى الحركات إال أ َّنه استطرد في ذكر قواعد كتابة الهمزة
املتوسطة مما زاد في قواعدها اإلمالئية.
ّ
وهذه الدراسات السابقة َّميزت بين الكتابة اإلمالئية ورسم املصحف ،فلم توفق بين
الكتابة اإلمالئية ،ورسم املصحف.
ويسعى الباحث في بحثه إلى توحيد كتابة الهمزة املتوسطة سواء أ األصلية أم العارضة
وفق املقاطع الصوتية ،وقاعدة أقوى الحركات وبما يتوافق مع رسم املصحف ،وتقديم كتابة
الهمزة للمتعلم بطريقة علمية محكمة ،تزيل اللبس وتختصر قواعد الهمزة املتوسطة
وتشعباتها.
هيكل البحث
ّ
قسم الباحث بحثه إلى مطلبين  :املطلب األول :تحدث فيه عن مفهوم املقطع الصوتي
وأنواعه ،وكيفية تحليل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية،واملطلب الثاني َّ :بين فيه الطريقة
العلمية في كتابة الهمزة املتوسطة وفق املقاطع الصوتية.

املطلب الثاني :املقطع الصوتي
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تتكون الكلمة العربية من مقاطع صوتية ،واملقطع الصوتي يتألف من أصوات لغوية،
ً
ً
متحركاَّ ،
وإما أن يكون
والصوت اللغوي َّإما ْأن يكون
ساكنا ،وقد اختلف اللسانيون في
تعريف املقطع الصوتي ،ويذكر أقوالهم عبد القادر عبد الجليل بقوله ":هو تتابع من
األصوات في تيار الكالم ،له حد أعلى ،أو قمة إسماع تقع بين حدين أدنيين من اإلسماع"
)عبد الجليل1998.م(99:
ً
تعريفا آخر للمقطع الصوتي عند بعض اللسانين ،وهو " إ َّنه ظاهرة صوتية ال
ويذكر
حدود لها ،وأ َّن تجميع الفونيمات في مقاطع مجرد اصطالح دون تحقيق موضوعي")عبد
الجليل(99.
ّ
ويقسم اللسانيون املقاطع الصوتية في اللغة العربية إلى أربعة مقاطع يقرر ذلك فوزي
الشايب بقوله ":واملقاطع العربية أربعة من حيث النوع ،وسبعة من حيث العدد")الشايب.
1999م.(263:
ويرمز اللسانيون إلى الصامت بحرف(ص) ،وإلى الصامتين املتتابعين بحرفين هما (ص
ص) ،وإلى الصائت القصير بحرف(ح) ،وإلى الصائت الطويل بحرفين( ح ح ))عبد
الجليل.104 .
واملقاطع الصوتية في اللغة العربية أربعة :املقطع األول :املقطع القصير ويتكون من
صامت ،وحركة قصيرة ويرمز له ب ـ ص ح ،نحو :ك ،واملقطع الثاني :املقطع املتوسط ،وهو
ثالثة أنواع :النوع األول :املقطع املتوسط املفتوح ،وهو املقطع الذي يتكون من صامت
وحركة طويلة ،ويرمز له ب ـ ص ح ح ،وذلك نحو :ما ،ويا.

46

ALMAKRIFAH, Vol. 15 (1) April 2018

والنوع الثاني من املقاطع املتوسطة املقطع شبه املقفل ،وهو املقطع املكون من
صامت ،وحركة قصيرة ،وشبه حركة ،ويرمز له ب ـ ـ ص ح ص ،نحو :أ ْي ،وأ ْو ،والنوع الثالث:
املقطع املتوسط املقفل ،وهو املقطع املكون من صامت وحركة قصيرة ،وصامت ويرمز له بـ ـ
ص ح ص ،نحو :ق ْد ،وه ْل.
والنوع الثالث هو املقطع الطويل ،وهو نوعان :املقطع الطويل املفرد املغلق ،وهو
يتكون من صامت ،وحركة طويلة ،وصامت ،ويرمز له ب ـ ـ ص ح ح ص ،ويكون في الوقف،
نحوْ :
قام والنوع الثاني :املقطع املزدوج املغلق ،وهو يتكون من صامت ،وحركة قصيرة،
وصامتين ،ويرمز له بـ ـ ـ ص ح ص ص ،نحو :ه ْن ْد ،ويكون هذا املقطع في الوقف.
النوع الرابع هو املقطع املديد ،وهو مقطع مكون من صامت ،وحركة طويلة ،وصامت
طويل ،ويرمز له ب ـ ـ ص ح ح ص ص ،وال يكون هذا املقطع إال في أثناء الوقف على آخر
الكلمة ،نحوّ :
حار) ")الشايب.(263:
وأخذ الباحث في أثناء دراسته بالرأي الذي َّ
قسم املقاطع الصوتية في اللغة العربية إلى
أربعة مقاطع صوتية ،ورمز إلى الصامت بحرف(ص) ،وإلى الصامتين املتتابعين بحرفي( ص
ص) ،ورمز إلى الصائت القصير بحرف (ح) ورمز إلى الصائت الطويل بحرف( ح ح ).
ً
وإذا ما أردنا ْأن نضرب مثال على تحليل الكلمة العربية إلى مقاطعها الصوتية فإننا نخذ
ً
وصال وثالثة مقاطع ً
وقفا.
كلمة ُم ْسلمون فهذه الكلمة تتكون من أربعة مقاطع
ً
وصال َّ
فإن مقاطعها تكون على النحو اآلتيُ :م ْ
س مقطع متوسط
فإذا ما لفظنا الكلمة
مغلق مكون من صامت ،وحركة ،وصامت ،ورمزه( ص ح ص) واملقطع الثاني :ل ،مقطع
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قصير مفتوح مكون من صامت ،وحركة ،ورمزه( ص ح) ،واملقطع الثالث :مو ،مقطع متوسط
مفتوح ،مكون من صامت ،وحركة طويلة ،ورمزه( ص ح ح) ،واملقطع الرابع :ن ،وهو مقطع
قصير مفتوح مكون من صامت ،وحركة.
وإذا وقفنا على الكلمة َّ
تكونت من ثالثة مقاطع ،وهيُ :م ْ
س ،مقطع متوسط مغلق مكون
من صامت ،وحركة ،وصامت ،ورمزه( ص ح ص) ،واملقطع الثاني :ل مقطع قصير مفتوح
ْ
مكون من صامت ،وحركة ،ورمزه( ص ح) ،واملقطع الثالثُ :مون ،مقطع طويل مزدوج
اإلغالق مكون من صامت ،وحركة طويلة وصامت ،ورمزه (ص ح ح ص).
ً
متبوعا بحركة ،وال يبدأ املقطع بحركة البتة
واملقطع في اللغة العربية يبدأ بصامت
ُ
ُ
ً
ً
مفتوحا وإ ْن ختم بصامت فهو
مقطعا
ويختم بحركة ،أو صامت ،فإ ْن ختم بحركة ُس ّمي
مقطع مقفل ،يقرر ذلك محمد حسين بقوله ":ومن املبادئ األساسية أ َّن اللغة العربية تبدأ
كلماتها بمتحرك واحد ،وتختمها إ َّما بحركة فهو املقطع املفتوح ،وإ َّما بصامت فهو املقطع
املقفل" )الصغير.(64:2000.
كتابة الهمزة املتوسطة وفق املقاطع الصوتية
إذا أردنا أن نكتب كلمة فإننا نحلل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية ،ثم نضبط حركة
الهمزة ،والصوت الذي قبلها ،ونتبع قاعدة أقوى الحركات في اإلمالء ،فأقوى الحركات
الكسرة ثم الضمة ،ثم الفتحة.
فالحركة لها دور في كتابة الهمزة املتوسطة كتابة صحيحة ،وقد َّنبه لدور الحركة في
كتابة الهمزة املتوسطة عبد العليم إبراهيم بقوله ":ال حظنا أ َّن الحركات الثالث تؤثر في رسم
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الهمزة املتوسطة ،ولكن يتفاوت تأثيرها ،فالكسرة أقواها ،وتليها الضمة ،ثم الفتحة")إبراهيم
1992م.(52 :
والكسرة تناسبها النبرة ،فتكتب الهمزة املتوسطة املكسورة على نبرة ،وهذه صورتها (ئـ ـ ـ ـ ــ)
ُ
والضمة يناسبها الواو؛ فتكتب الهمزة املتوسطة املضمومة على واو ،وهذه صورتها(ؤ)
والفتحة يناسبها األلف؛ فتكتب الهمزة املتوسطة املفتوحة على ألف ،وهذه صورتها (أ).
َ ُ ُ َ َ َ َُ َ ُ َ
َ
َ
ول ُكم َك َما ُسئ َل ُم َ
وس ى ِمن قب ُل َو َمن َيت َب َّد ِل
قال هللا تعالى( :أم ت ِريدون أن تسألوا رس
ِ
ال ُكف َرب َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
يل) البقرة.108 :
اإليم ِان فقد ضل سواء الس ِب ِ
ِ ِ
الشاهد في هذه اآليةُ :سئل ،فقد جاءت الهمزة املكسورة على نبرة.
فإذا ما أردنا ْأن نعلم الطالب كتابة الهمزة املتوسطة كتابة صحيحة فإننا ّندربه على
تحليل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية ،فنحلل الكلمة(سئل) إلى مقاطعها ،فاملقطع األول(س)
واملقطع الثاني(ء) ،واملقطع الثالث( :ل).
الخطوة الثانية يضبط الطالب حركة الهمزة ،وحركة الصوت الذي قبلها فحركة
الهمزة الكسرة ،وحركة الصوت الذي قبلها ،وهو السين الضم ،ثم نسأل الطالب ما أقوى
الحركات الكسرة أم الضمة؟
ُ
فتكون اإلجابة وفق قاعدة أقوى الحركات التي ذكر ْت في الصفحة السابقة الكسرة
أقوى من الضمة ،وما يناسب الكسرة؟ فاإلجابة النبرة هي التي تناسب الكسرة؛ فتكتب
الهمزة املتوسطة على نبرة.
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ولو َّأننا أردنا أ ْن نكتب من األصوات اآلتية (:م ط مء ن) كلمة فإ َّننا نتبع الخطوات
ً
صحيحا؛ َّ
ً
فيتبين لنا أ َّن األصوات مضبوطة بالحركات وفق
السابقة ،فنلفظ األصوات لفظا
الصورة اآلتيةُ ( :مط َم ِءن).
فنالحظ أ َّن الهمزة مكسورة ،وقبلها صوت امليم مفتوح ،والكسرة أقوى من الفتحة،
ْ
والكسرة تناسبها النبرة؛ فتكتب الهمزة على نبرة ،نحوُ :مطمئن.
ويستطيع الطالب أ ْن يكتب الهمزة املتوسطة في األصوات اآلتية ( :ت ج ر ء ن) كتابة
صحيحة إن اتبع الخطوات السابقة ،فيلفظ الكلمة وفق مقاطعها الصوتية على النحو اآلتي:
ت ْج ُر ء ن ،فيلحظ أ َّن الهمزة املتوسطة جاءت مكسورة ،وما قبلها صوت الراء مضموم،
والكسرة أقوى من الضمة ،وتناسبها النبرة؛ فيكتبها على الصورة اآلتية :ت ْج ُرئن.
فاملقاطع الصوتية تسهل على الطالب كتابة الهمزة املتوسطة ،فإذا ما أراد الطالب أ ْن
َ ُ
ُ ُُ
ُ ََُ ُ ُ َ
يفسر كتابة الهمزة املتوسطة في كلمة أؤن ّبئك ْم في قوله تعالى (:قل أؤن ِبئكم ِبخير ِمن ذ ِلكم
َ
َ َ َ
َ
َّ َ
َّ َ َّ َ
َ
الن َه ُار َخالد َ
ين ِف َيها َوأز َواج ُمط َّه َرة َو ِرض َوان
ين اتقوا ِعند َرِب ِهم َجنات تج ِري ِمن تح ِتها
ِلل ِذ
ِِ
اّلل َو َّ ُ
َ َّ
اّلل َب ِصير ِبال ِع َب ِاد) آل عمران.15:
ِمن ِ
ُ
ُ
فإ َّنه يحلل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية على النحو اآلتي :أ  /ؤ  /ن ْب /بُ /ء /ك ْم،
فيلحظ أ َّن الهمزة األولى جاءت مضمومةُ ،
وسبقت بصوت مفتوح والضمة أقوى من الفتح،
فيكتب الهمزة على الواو؛ ذلك أ َّن الواو تناسب الضمة ،ويرى أ َّن الهمزة الثانية جاءت
مضمومة ،وقد ُسبقت بصوت مكسور والكسرة أقوى من الضمة فتكتب الهمزة على نبرة؛ إذ
إ َّن النبرة تناسب الكسرة.
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واملقاطع الصوتية تزيل اللبس الذي يقع فيه متعلم اللغة العربية في أثناء كتابته
الهمزة املتوسطة ،وتختصر ً
كثيرا من قواعدها اإلمالئية ،ويرى ناصيف يمين أ َّن من الصعب
إحصاء قواعد كتابة الهمزة املتوسطة ،فيقول ":إ َّن ما أثبتناه من قواعد رسم الهمزة
ُ
يصعب إحصاؤها ،وإثباتها")يمين.
املتوسطة ،إ َّنما هو الشائع ،وفي هذا الرسم اختالفات
1999م .(156 :
وقد حصل اختالف في كتابة الهمزة املتوسطة في بعض الكلمات حتى َّ
عد بعض
َّ
الباحثين للكلمة ثالثة أوجه لكتابتها ،وبعضهم َّ
صوب بعضها ،وخطأ بعض األوجه ،ومنها هذا
الكلمات :يقرؤون ،يقرءون ،يقرأون ،ورؤوس ،ورءوس ،يقرر ذلك ناصيف يمين بقوله ":إ َّن
الهمزة املسماة املتوسطة عر ً
ضا هي الهمزة املتوسطة التي جاء بعدها ضمير ،مثل همزة
يبدؤون ،وفي كتابة هذه الهمزة مذهبان :مذهب يكتبها حسب قواعد الهمزة املتوسطة،
فيكتب هكذا :يقرؤون ويبدؤون ،ومذهب (يعتبرها) أ َّنها ما زالت متطرفة ،فيكتب هكذا:
يقرأون ويبدأون ،كذلك الهمزة التي جاءت بهدها عالمة املثنى ،وجمع املذكر السالم مثل
َّبناؤونَّ ،بنائين" )يمين (156:
وكتبها بعض الباحثين همزة منفردة على السطر ،هكذا يقرءون ،ويبدءون وقرر قاعدة
ُ
إمالئية بقوله ":فإن كان بعد الهمزة واو املد كتبت الهمزة مفردة إذا كان الحرف الذي قبلها ال
يوصل بما بعدها ،مثل :بدءوا ،قرءوا ،تبوءوا ،يبدءون ابدءوا ،يقرءون") براهيم.(.50:
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ويظهر للباحث أ َّن كثرة أوجه كتابة الهمزة املتوسطة توقع املتعلم في حيرة واضطراب،
ُ
ويصعب عليه كتابتها كتابة صحيحة ،وال يستطيع اإلحاطة بقواعدها املتشعبة،
واستثناءاتها.
فقد ذكر ناصيف يمين اختالف الباحثين في كتابة الهمزة املتوسطة فقال ":إذا
ً
مضموما ،أو
توسطت الهمزة وكانت مضمومة ،وبعدها واو املد ،وكان الحرف الذي قبلها
ً
ُ
رءوسُ ،
مفتوحا ،وال يوصل بما بعدها ،فإ َّن بعضهم يكتبها دون كرس ي مثل ُ
ويبدءون،
وقرءوا،
ُ
ُ
والشائع كتابة همزة رؤوس على الواو ،أ َّما همزة قرأوا ،ويبدأون فالشائع كتابتها على األلف،
ُ
ُ
أو على الواو ،مثل :بدأوا ،أو بدؤوا ويمألون ،أو يملؤون" )يمين.(157:
ويرى الباحث أ َّن تعليم املقاطع الصوتية ،وتوظيفها في كتابة الهمزة املتوسطة طريقة
ُ
علمية سهلة تح ّس ُن أداء املتعلم في كتابة الهمزة املتوسطة وتزيد من كفايته اللغوية.
ونستطيع أ ْن نقرر القاعدة اإلمالئية اآلتية :إذا جاءت الهمزة في بداءة املقطع الصوتي
مسبوقة بضمة طويلة ،أو بفتحة طويلة ُكتبت منفردة على السطر ،نحو :يقرءونُ ،
رءوس،
ونحوهما.
فإ ْن حللنا الكلمات السابقة إلى مقاطعها الصوتية نجد أ َّن الهمزة جاءت في بداءة
املقطع متبوعة بضمة طويلة ،نحو :ي ْق /رُ /ءو /ن ،ونحوُ :رُ /ءو /س وهذه الكتابة تتفق
ُ
َ
ورسم املصحف فقد جاءت الهمزة منفردة في الفعل ُ
يقرءون في قوله تعالىَ ( :يو َم ند ُعوا ك َّل
َ ُ
َُ َ
َ َ َ َ ً
َُ
َ َ
َ
أناس ِب ِإ َم ِام ِهم ف َمن أو ِت َي ِكت َاب ُه ِب َي ِمي ِن ِه فأول ِئ َك َيق َر ُءون ِكت َاب ُهم َول ُيظل ُمون ف ِتيال ) .اإلسراء:
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ُ ُ
َ َّ
َ َ َ َُ َ َُ َ
 ، 71وفي كلمة ُ
اّلل َو َر ُس ِول ِه َو ِإن تبتم
رءوس في قوله تعالى( :ف ِإن لم تفعلوا فأذنوا ِبحرب ِمن ِ
ََ ُ ُ ُ ُ َ
َ َ ُ َ َ
ُ َ َ
وس أم َو ِالكم ل تظ ِل ُمون َول تظل ُمون) .البقرة.279 :
فلكم رء
َ َ َ ُ َُ َ
ونحوُ :
ودة ُس ِئلت) .التكوير.8 :ونحو :يراءون في قوله
املوءودة في قوله تعالى ( :و ِإذا املوء
ُ َ
َ
َّ َ َ
َ َ
َ
َ
َُ
َ ُ َ ُ َن َّ َ
الصال ِة ق ُاموا ك َسالى ُي َرا ُءون
اّلل َو ُه َو خ ِاد ُع ُهم َو ِإذا ق ُاموا ِإلى
تعالىِ ( :إ َّن املنا ِف ِقين يخ ِادعو
َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َّ َ ً
اّلل ِإل ق ِليال) .النساء.142 :
الناس ول يذكرون
واملقاطع الصوتية تحسم الجدل في بعض القواعد اإلمالئية التي تسبب االضطراب عند
متعلم اللغة العربية ،فنجد بعض الباحثين يكتب الهمزة على ألف في كلمة السموأل ،ويقرر
ً
ً
حقيقا
لها قاعدة إمالئية ،فيقول ":إذا توسطت الهمزة املفتوحة بعد حرف ساكن توسطا

ُ
كتبت على األلف") الغالييني 2005:م ص(.266:

وبعضهم يكتب الهمزة منفردة ،هكذا السموءل ،ويقرر لها قاعد إمالئية فيقول ":إذا
توسطت الهمزة وكانت مفتوحة بعد واو ساكنة لينة( أي ليست حرف مد) فإ َّن بعضهم يكتبها
على السطر ،مثل السموءل )يمين. (156:
واملقاطع الصوتية تزيل اللبس في كتابة الهمزة املتوسطة ،وتجعل القاعدة اإلمالئية
ُ
مطردة ،وهي إ ْن جاءت الهمزة املتوسطة في مقطع صوتي وحدها وسبقتها ضمة طويلة كتبت
منفردة ،نحو :السموءلُ ،وم ُروءة ،فمقاطعها الصوتية تكون على النحو اآلتي :س ،مو /ء /ل،
ُمُ /رو /ء /ة.
وهذا يسهل على متعلم اللغة العربية كتابة الهمزة املتوسطة كتابة صحيحة،
ويستطيع أ ْن ّ
توجيها ً
ً
علميا دون أ ْن يكون ثمة لبس عنده في كتابتها.
يوجه كتابتها
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ويرى الباحث أ َّن توظيف املقاطع الصوتية في أثناء تعليم كتابة الهمزة املتوسطة
ملتعلمي اللغة العربية يسهل عليهم إتقان كتابتها كتابة علمية صحيحة ويزيد في كفايتهم
اإلمالئية ،ويخلصهم من الحاالت الشاذة لكتابتها.
فقد ذكر بعض الباحثين حاالت شاذة لكتابة الهمزة املتوسطة خرجت عن القاعدة
ّ
العامة ،يؤكد ذلك فهمي النجار بقوله ":هناك حاالت للهمزة املتوسطة تشذ عن القاعدة
العامة ،وهي :الهمزة املفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب منفردة ،مثال :قراءة ،...الهمزة
املفتوحة أو املضمومة بعد واو ساكنة تكتب منفردة ،مثال :ت ْوءم ،ض ْو ُء ُه ،...وكذلك بعد واو
مشددة مضمومة :تب ُّو ُءك") النجار2008 .م.(14 :
ويظهر للباحث أ َّن توظيف املقاطع الصوتية يختصر هذه الحاالت الشاذة ويجعلها
وفق القاعدة السابقة ،وهي إذا ُسبقت الهمزة املتوسطة بفتحة طويلة أو بضمة طويلة فإ َّنها
تكتب منفردة على السطر ،نحو :قراءة ،وعباءة ،ضوءه ويسوءه.
وهذا القاعدة تنسجم مع كتابة الهمزة املتوسطة في الكلمات اآلتية :السموءل،
ُ
ومروءة ،ون ُبوءة ،وم ْق ُروءون ،وم ْب ُدوءون ،وجاءوا ،وأضاءوا ،وهي بذلك تجمع ثالث قواعد
إمالئية ) عبد الغني2012م ( 92:بقاعدة إمالئية بأسلوب علمي.
ُ
ويخلص الباحث إلى أ َّن الهمزة املتوسطة تكتب وفق أقوى الحركات على صورة الحركة
األقوى إ َّال إذا كانت الهمزة املتوسطة مضمومة ،أو مفتوحة ُ
فتكتب منفردة على السطر،
وهذه القاعدة تتفق ورسم الهمزة في املصحف الشريف ،نحو :كلمة ُ
رءوف في قوله تعالى:
َ َ َّ
اّلل َو َّ ُ
َ َ ُ َ َ َ َ َّ
الن َ َ
اّلل َر ُءوف ِبال ِع َب ِاد) البقرة.207:
(و ِمن
اس من يش ِري نفسه اب ِتغاء مرض ِاة ِ
ِ
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َ
َ َ
َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ً َ َ ُ
ض ِل ُي ِرَي ُه كيف ُي َو ِاري
وكلمة سوءة في قوله تعالى( :فبعث اّلل غرابا يبحث ِفي الر ِ
َ َ ََ
َ ََ َ
َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َُ َُ
ن
اب فأ َو ِار َي َسو َءة أ ِخي فأص َب َح ِم َن
ر
غ
ال
ا
ذ
ه
ل
ث
م
و
ك
أ
ن
أ
ت
ز
ج
ع
أ
ا
ت
ل
ي
و
ا
ي
ال
ق
يه
خ
أ
سوءة
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
الن ِاد ِمين) .املائدة.31:
النتائج والتوصيات:
توصل الباحث إلى النتائج اآلتية :
توظيف املقاطع الصوتية له دور في تسهيل اإلمالء وتيسيره على متعلمي اللغة
العربية ،ول سيما في كتابه الهمزة املتوسطة ،فيختصر قواعدها الكثيرة ،واستثناءاتها،
ويوفق بين كتابتها في اإلمالء الحديث ورسمها في املصحف الشريف ،ويمكن املتعلم من
ِ
تعليل كتابتها في املصحف الشريف َوفق قاعدة علمية إمالئية.
يوص ي الباحث مؤلفي كتب اللغة العربية ،واملعلمين والتربويين بتوظيف املقاطع
الصوتية في تعليم اإلمالء ،وتضمينها في الكتب املدرسية والجامعية ِملا لها من دور في
ِإتقان املتعلم الكتابة الصحيحة َوفق أسس علمية.
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