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  :     الملخص

المعلومات في كل ميادين المعرفة ، وأصــ      تك ولوجيا، حيث انتشــرت وســاالل ايت ــايت و شــتدت الســ وات اة يرال ميرد ثروال في المعلومات ي مثيل لتا            
ــيلة تعليمية حديثة   حيث أنك يتميم  حدرال ك يرال من حيث ا ، وقدم الحاســـــــو  مجموعة من المســـــــاعدات لل احث في لســـــــرعة وفي تحدامك للمادال العلميةالحاســـــــو  وســـــ

اإلطار   الت  غيموفعد   ، المعالجة اآللية لل ــــــوت العربي فظتر في الفكر العربي ما اســــــم ، وتي  شــــــ ل  ا الدرس اللغوي ال ــــــ  مختلف الدراســــــات اللغوفة ، وفي 
ــك أث ا  الكرم ، و  ــوتي الاي احال  ك الجملة ، ورفو ال ـــــوت و فضـــ يؤدي وظيفة ديلية                                 وفتم بواســـــاة براما الحاســـــو     الت  غيمال ـــ

ــو  الحد ــوت العربي من تح يات الحاسـ ــتفاد ال ـ ــ ال اآلتي   كيو اسـ ــك ، ومن هاا الم ال  المعرفي نارا اإلشـ ــوت وانخفامـ ــدال ارتفال ال ـ يثة ؟ وما الاي تحديد شـ
 آليا؟ الت  غيمالعربي؟  وكيو تعالا ظاهرال  أمافتك ال راما الحاسوبية في تاوفر ال وت

 ، وظيفة داللّية، المعالجة اآللية.الّتنغيموسائل االتصال، الحاسوب، الّدرس الّصوتي،  الكلمات المفتاحّية:

Summary : 

               Recent years have witnessed the birth of an unparalleled wealth in information, as the means of communication and 

information technology have spread in all fields of knowledge, and the computer has become a modern educational tool as it 

is characterized by a great ability in terms of speed and in its presentation of scientific material, and the computer provided a 

set of aids to the researcher in various linguistic studies And in the phonetic linguistic lesson in particular, there appeared in 

the Arab thought the so-called automatic processing of the Arabic voice, and intonation is the phonetic framework in which 

the sentence is said, and the raising and lowering of the voice during speech, and intonation performs a semantic function and 

is done by computer programs to determine the intensity of the loudness and its lowness, and from this From the cognitive 

standpoint, we pose the following problem: How did the Arabic voice benefit from modern computer technologies? And what 

did the computer programs add to the development of the Arabic voice? And how to treat the phenomenon of toning 

automatically? 

Keywords: means of communication, computer, audio lesson, intonation, semantic function, automatic processing . 
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 :  المعالجة اآللية للغة الطبيعية -1
 ، يتجل  في ايستفادال من تح يات الحاسو  اآللي للغة الا يعة مظترا وامحا اعد تاوفر المعالا      

ــد  المعالجة اآللية للغة الا ي ية      ــا  والتخمفن، ونح ــــــــــ الحديثة في معالجة ال يانات والمعايات، كاإلح ــــــــــ
الم توبة والم ظومة آليا دون عملية  ل  أنظمة وبراما معلوماتية، ومحاات العمل، و تحليل ال  ـــــــو  "

ــان" ــاالل المتعلحة  1تد ل اإلنسـ ــور والمسـ ــو  عل  حل  عا ال ـ ــتعمل الحاسـ ــاعدال مسـ ، وذلك من أجل مسـ
وتمر المعالجة اآللية للغة  مراحل عدال ،   اللغة، مثل براما الترجمة، وبراما إنتاج الم ــــــــــــــالحات    إل  

ــاهلتا وحلولتا   ــرفي همرحلة التجمالة اآللية"ولكن لكل مرحلة مشــــــــ ــيل ال ــــــــ   لل  ــــــــــو ، ومرحلة التح ــــــــ
 2"والديلي، هاه المراحل تش ك الا حات كل مرحلة تعتمد عل  سا حتتا  ،وال حوي  

ــتوفات اللغة أن   ألمرلوالرفت   ــتو  من مســ ــتغرت وقت كل مســ   فر، وي ام ن أن نتخيل،  أن  طو   ااســ
ــتلةا ــتتم  ارفحة سـ ــافة إل  اعتماد   ؛لمعالجة اآللية سـ ا ك يركا،  اإلمـ ــرح وحدها تتاله جتدك ةن مرحلة ال ـ

 هل التحاليل عليتا 

وات المالوبة احوم بتا  بين اةلســـــــــــــ ة المعلوماتية والخا التواف  "عل ت  ي أنظمة المعالجة اآللية  و 
   3"معلوماتي  المراق ة الفعالة لل  و ، وف جم ع تا ب ا  قواعد تكته  ش ل عمرنيالةلس ي ا

ــ  للمعالجة اآلليةإذا أردنا  حتاج إل  تجديد في الاراال   ن  ر عمل كامرك  غيا  أحد الارفينو  أن ت ــ
المعـالجـة اآلليـة للغـات الا ي يـة تملـك   ةن    ؛عمليـة هـادفـة والم ـاها، حت  ن ـــــــــــــــل من  رلتـا إل  نتـاالا  

 وقدرات تتر م مو مواصفات لغة الحاسو   ،رت مؤه  
ــ  وتعد   ــات ال ـــــــــ ــمل الدراســـــــــ ــر ية و ال حوفة، و ،  وتيةدت تا يحات المعالجة اللغوفة آليا ، لتشـــــــــ    ال ـــــــــ

  وغيرها من الميادين ،والترجمة اآللية، الديليةو 

 :وت اللغويّ للّص ة  المعالجة اآلليّ  -2
وعلم    ،علم اةصـــوات ال احي، علم اةصـــوات الفيمفاالي"  ل علم اةصـــوات إل  ثرثة فرول هي يتفر  

ــ   ــيرا إل  مخرجتا  ،ف حث علم اةصـــوات ال احي عن م ـــدر اةصـــوات و    ،4"معياةصـــوات السـ   وفتتم   ،  مشـ
علم اةصــــوات الفيمفاالي ب ظم اة جداات التي تحدثتا اةصــــوات، أما علم اةصــــوات الســــمعي في حث عن  

 وقو اةصوات في اةذن 
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 ـك من   أحـد  فرول علم اةصــــــــــــــوات، وذلـك نتيجـة لمـا يتتم  "علم اةصــــــــــــــوات الفيمفـاالي من    وفعـد  
ــوات اللغوفة  عد تاوف تا في الجتا   ــوت اللغوي، وهو العلم الاي يدرس اةصــ تا يحات وتجار  عل  ال ــ

وكرم مت اســــــ  ي حل إل  أذن الســــــامو    ،ال احي، و روجتا إل  الوســــــق ال اقل ع ارال عن ذبا ات مت اســــــحة
   Acousticالسـعران كلمة  محمد   وترجم  ،5  " ، وفعرح هاا الجانه  اةهوسـتي يموجات صـوتية في التوا

وأثره   ،ما يتعل   ال وت من حيث انتحال موجاتك في التوا  إل  أذن السامو"بــــــــــــــــــــــــ سمعي وشرحتا  حولك   
ة في التوا ، وفدرس ســــــــرعة  م علم اةصــــــــوات الفيمفاالي  ال حث عن كياية انتحال الموج  فتمي  و  6،"معيالســــــــ  

 الية انتحالتا،  يعاي تفسيرا علميا للظاهرال الفيمفا
ةذن ال شــرفة محدودال   "  نســمعك، ةن    وتية م تا نســمعك وم تا يهاالل من الموجات ال ــ    يوجد كم  

ــدال ي ام ن لتركي تا الوظيفي أن يتجاو ه، فالمحا  بترد   ــايت    ،ات اإلذاعية والتلفمفونيةد وشــــــــــ ونظم ايت ــــــــــ
وتية إل  التوا  المحيق ب ا إي أن ا ي  وبعا الكاال ات الحية ترســــل كما هاالر من الموجات ال ــــ  ،  المختلفة

ال حث عن ال تاالا العلمية الدقيحة، وقد ســــــــــــــاعدها في   فيالدراســــــــــــــات الحديثة  تعتمد  7 "ندرك كثيرا م تا 
 الوصول إل  ذلك استخدام اآللة، حيث أمح  من اليسير ايستفادال من  دمة الم تا اآللي 

وفســـتخدم    ،وتييحات التي تعرح بتح ية التعرح ال ـــ  ال راما والتا "  وفعتمد في هاا المســـتو  عل 
وقد دعمت ،  تحوفل ال  ـــو  إل  أصـــوات وناحتا وكالك، ةصـــوات إل  ن ـــو  الحاســـو  في تحوفل ا

    8"الوحدات اللغوفة هاه اإلم انيات للعلوم اللغوفة بتحليل كميات هااللة من نماذج  
  مراحل   ثالثة إلى للصوت اآللية المعالجة وتخضع

 مرحلة إدخال األصوات: -أ
تد ل اةصــــــوات م اشــــــرال من المي روفون المدما في الحاســــــو  الملح   ك، وقد تد ل للتخمفن كما كانت  
ــا تا يحات   ــرال أاضــــ ــوات م اشــــ ــلة، ولكن إد ال اةصــــ ــ يتة، أو ذات ال ــــ ــاالق الشــــ ــيح  والوســــ تخمن الموســــ

  9"بيداغوجية 
 برنامج تعرف األصوات: -ب

اضا  اسم " التعرح اآللي عل  الكرم، وقد ظترت في  ادئ اةمر ممن ال راما  تعرح هاه ال راما أ     
ثم أ رجت هاه التح ية إل  اةمرف ي، فكان التعرح اآللي عل  صــوت قاالد الااالرال،   را الجوي  رفة للســ  الســ  

   10"العموم
 تحليل األصوات وتحويلها: -ج
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 11: جاهاتهاصنفين من حيث أهدافها واتّ تنقسم برامج تحليل األصوات إلى 
ــ  يرك   نف األول:الص    ّ  ــانيم هاا ال ـــ ــد   ، ف عل  ايهتمام  الجانه اللســـ ــوات اللغوي التحد    ق ـــ م  علم اةصـــ

 وإم اناتتا  ،ومعرفة ألس ة ال شر
ــ   نف الثاني:الص  ّ  ــوات  غية  يتدح هاا ال ـ ــ يفتا ف إل  تحليل اةصـ وتركي تا في م ظومات التفاعل    ،ت ـ

 اقية اآللي بين ال شر واآللة، وفي تحليد صوت شخص ما  عد تحديد   اال ك ال   
ل  المرســــــل إليك  ، فاإلنســــــان امث  و ل هاه المراحل  مثا ة حلحة التواصــــــل   المرســــــل، الرســــــالة، فتمث  

ليك ،   عد تســــــجيل ال ــــــوت، يلتحق  ل  الرســــــالة ، والحاســــــو  امثل  المرســــــل إوت امث  وال ــــــ    ، المرســــــل 
 ل إل  قيم رقمية لمعالجتتا م كترباالية، فتجم  وتحو  لتا إل  قي  الحاسو  المعلومات الفيمفاالية، وفحو  

وت اللغوي، نــاكر تجربــة ال رفاــاني   التجــار  التي ط حــت عل  المعــالجــة اآلليــة لل ــــــــــــــ    ومن أهم  
وهي محاولة أراد من  رلتا " الح ول عل  صور مرالية  أطل  عليتا تسمية   تليفون بل "  والتي ،ألكس در

للموجات ال ــوتية كي اســتخدمتا في تعليم ال ــم، أدرك من  رلتا إم انية تحوفل الموجات ال ــوتية إل  
ــافات  عيدال، وقا  تيارات كترباالية، ومن ثم   ــاتتا إل  مســــــ ــوكة الرنانة،    بتجار     منحل الكرم بواســــــ حمل الشــــــ

ــواالت عرح من  رلتا ترددا ــية لرنارت في تجار  أ ر    ، وتعد  12"ت ال ــــ هاه المحاولة  مثا ة اةرمــــ
 ة، ومن بي تا أاضا تجربة للوصول من  رلتا إل  نتاالا أهثر دق  

ل موجات وتحل    ،ل هاه اآللةصـممت مرسـمة ال ـوت " لتحليل طيوح الكرم، وتسـج   مرس مة الص وت:  -ت
ة من المرشحات اإللكترونية، وتقيس شدال ال وت، ثم تحدم  ال وت إل  ترددات مختلفة، مستخدمة مجموع

  13"وجةمن لفعلي للمال والم  والشد   ،دات الترد  ل ال تاالا عل  ش ل رسومات تمث  
راســـــــات حول معالجة ال ـــــــوت آليا، افت  مجاي ك ير لل حو   يك أن ما أح ـــــــتك الد    مما ي شـــــــك         

ــااا ال ـــــوت   علمية جديدال، أما في ما اخص    والتجار  من أجل تحدام ححاال    مثل   فإن   ؛غوي العربيلل  اقضـــ
  ي  عربوتيات، وبالمعالجة المخ رفة للحرح الهاه الدراسات، تدفو اللغوفين العر  إل  ايهتمام  ال   

                  والل ساني   (informaticien)  وصل بين الحاسوب ي  هممال  لل وت    اآللية  المعالجة  د  وتع     
(Linguistique، ة ،م ةلخدمة الل غة عا ،حيث تتضافر الجتود بي تما                                                      والل غة العربي ة  اص 

، وذلك  اهتماما  ك يرا من طرح ال احثين التي لحيت وتية واهر ال ـــــــــ  الظ  بر  من أ  الت  غيمظاهرال   وتعد        
التي وصـــــــلت إل  التحليل  ال راما    من أهم    "برات " وبية، وفعد  حاســـــــ  بواســـــــاة براما  دراســـــــة تا يقية    إلجرا   
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  الت  غيمت إل  مفتوم  ار  تالفي هاا ال رناما  اجدر ب ا  إد ال ال ـــــوت   عل  كيايةوق ل التعرح ،  وتيال ـــــ  
  وأنواعك

 
 
 

 : الّتنغيممفهوم  -3
  دال ة متعد  وهو ظاهرال صـوتية تكسـه الكلمات نغمات موسـيقي    أحد مجايت علم اةصـوات،  الت  غيماعد       

تتراوا بين ايرتفال واينخفاض  ر درجة صــــــوتك   ــــــفة مســــــتمرال ،  يجعلتا  فاإلنســــــان حين يتكلم بلغتك اغي  
   ا ة تعاي للكرم إاحاعا موسيقيا معي   ارفحة معي  

   14نغم ي غم نغما، وال غمة جرس ال وت للكلمة، وحسن ال وت في الحرا ال "من "   لغة -أ
نغمت الكرم أي  جعلت لك  "م ـــــــــدر  ، وهو15وســـــــــ ت فرن فما نغم  حرح ما ت غم مثلك وما نغم   لمة "

  موسيح  الكرم ودرجة ارتفاعك وانخفامك  الت  غيمع   وف   16 نغمة "
    اصطالحا -أ

الكرمارتفــــــال  "  ك  ــــــأنــــــ    الت  غيم  اعرح   أث ــــــا   في  ــك  وانخفــــــامـــــــــــــــــ ع ــــــارال عن                                                        ،  ال ــــــــــــــوت  وهو 
 17" أو اإلاحاعات في حد  كرمي معي ،ةغمات الموسيقيتت ال ال   

لت وط  ا ، واينخفاض  ي الدال عل  ايرتفال   ال ـــــعود  الم ـــــال  ال ـــــوت  " أنك   "إبراهيم أنيس"فك وفعر  
 18 "في درجة  الجتر في الكرم

وتين  ، نتيجة لتابا  الوترفن ال ــايرتفال واينخفاض أث ا  الكرمت وفو اةصــوات بين  "ك   أن    ح أاضــاوفعر  
 ت إي  د التعرففافرغم تعد  ، 19"أاضا "الكرم أو اللحن  الت  غيم، ولاا اال  عل   فيتولد عن ذلك نغمة موسيقية

ينخفاض  تتراوا شــــدتك بين ايرتفال وا  ،صــــوتي  ع  ــــر  الت  غيم هو أن  و   د أنتا كل تا ت ــــه في م ــــه واح
    تاأو أجما  م ،الجملة اخص   الت  غيم، و عل  مستو  الحد  الكرمي

   :الّتنغيمأنواع  -4
إن كل جملة أو كلمة ت ا  بتا يبد أن تشــــــمل عل  درجات مختلفة من درجة ال ــــــوت، وأشــــــتر   

 هي   ةأنوال ال غمات ثرث
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وهو الاي  ال ـــــــاعد   الت  غيمالموســـــــيحي وفســـــــمي      يتحح  ع دما ترتفو درجة التلوفن  المرتفع الّتنغيم - أ
وتع ي وجود درجة م خفضـــة   ،أو التممال ""، مية مثر،  اصـــة إذا ابتدأت   "هلت تتي  ك الجملة ايســـتفتا

  20"عود في نتايتتا   ـــــف  ال ـــــ  أو ع ارال أ ر  هي التي تت    ،في محاو أو أهثر تليتا درجة أهثر علوا م تا
ــافر وليد إل  اســـــا  ول ومثال ذلك ــتحر  مة  فال غ  ،    ســـ ــاعدال مســـ ديلة    ال عل  كلمة  اســـــا  ول  ، فإن  ال ـــ

  سا  ول وليد  سافر إل  ا الجملة إل  أن  
ــيحيع   الت  غيم  هاا ال ول من   يتحح  المنخفض الّتنغيم - ب الاي  ، وهودما ت خفا درجة التلوفن الموســـــــــــ

  عالي ة في محاو أو أهثر تليتاوتع ي وجود درجة التا ق " الت  غيم   أاضــا  ت تتي  ك الجملة اإلث اتية، وفســم  
   21 "درجة أهثر انخفاما

هو الشـخص و   ،، فال غمة ال ـاعدال ه ا مسـتحرال عل  كلمة   وليد   سـافر وليد إل  اسـا  ول  ومثال ذلك  
  المسافر يغيره

ية  الت فســ، فتو الاي ت تتي  ك الفحرال  مســتو  واحد   التلوفن الموســيح   تلتمم  يك درجة  المس توي  التغيم - ت
، وقد حدال، وتع ي وجود عدد من المحاطو تكون درجاتتا مت  22هما في الجم  اةول من جملة الشــــــــرط مثر "

   أو كثيرال ،أو متوساة ،تكون هاه الدرجات قليلة
في ال  د ة  وتكون التا اة   ،ال غمة ال ـــــــاعدال تكون في ايســـــــتفتام واةمر"  أن    " ليل عمايرال"وفر           

ــتوفة في الجملة الخ رفة   ــوت في الكلمة ، كما أن  23"والتفجو وتكون المســــ من  وت اي تا   ،ا ترح درجة ال ــــ
  ميو اللغات تخضو لك ج ،ةمحاو إل  محاو أ ر قاعدال عام  

 :تعريف بالبرنامج -5
Praat  معالجة الموجات ال وتية  هو برناما مجاني لتحليل و ، و والاي اع ي  التول داة" الكرم" برات

عليك  ،هت ك ال   ،  Paul Boersma and Davidوفشرح  علوم  معتد  أمستردامن  م   وتيات  جامعة 
 24"هول دا 

 
  
 

 الخطوة األولى:
 25"فت  الملف ال وتي 
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 new               أنحر عل  جديد     
 record mono Sound                                 انحر عل  
    record                             انحر عل 

 : الثانية  الخطوة     
  26"نسجل ال وت 

 Stop         انحر عل                       
                              save to list         انحر عل 
                          view end edit انحر عل 

 
 
 
 
 
 
 

 توضيح الخطوتين األولى والثانية -02الشكل 
 الثالثة : الخطوة 

 ظتور الرسم الا يفي 
 الرابعة :   الخطوة

  حفظ المعلومات  وتخمف تا
 
 
 

 :حليلالتّ 
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وتســـــــــجيلتا آليا   ، عد ا تار العي ات ال ـــــــــوتية"     
ــوتيةالتمثيل ال ياني  نحوم بتحليل   عن    للموجات ال ــــــــــ

ــا  ا ــتغرت   الم  من  لوحدات  الم  طرف  حســــ    من المســــ
 27" الثواني 

اـلاي من  رـلك  ،يفيمثـيل الا  وبعـدهـا نحوم بتحلـيل الت  
ــوتية ــابتا  ،   الحمم   ام ن معرفة ال واني ال ــــــــــ وحســــــــــ

 الترتم 
وت برات  "ن   وفم       عرض ال ــــــورال لمحل ل ال ــــــ 

  256الاياية من  رل التدرج الر مادي أو من  رل  
ــم  ة الدرجة  الترتم   دا  معايات متضـــــــــ وتية ممو  ــ      pitch in hertz "28لون ي ر   يك بواني الموجة ال ـــــــــ

ح عل     فضـل ال ـورال الاياية نسـتايو أن نحف ع د   ـاالص أي صـوت، كما تم     ا  ال ـورال من الت عر  
ــتغرت  الثانية  ثا   Hzبوحدال   تغيرات الترد د  المحل ل الا يفي  "ومن أجل أعمال أ ر  ي ي ن     مو الم من المســــــ

هيو يتغير طيو التركيه ال ــــوتي ع ر الممن،   عا اةصــــوات كما هو الشــــأن  ال ســــ ة لل ــــواالت لتا 
 29"اهتما ات عاداة  الرغم من تعحيد هاه ايهتما ات نوعا ما 

ل ـا إل  أن برنـاما برات هو من أحـد  ال من  رل هـاا العرض ا       ق توصــــــــــــــ  راما اآلليـة في لم ســــــــــــــ 
و    ودقي  ال تاالا في التحليل  ،كما أنك ســــــــتل ايســــــــتعمال،  وتيةالمعالجة ال ــــــــ   تي  كما افيد المحل ل  ال ــــــــ 

فات الفيمفاالية لل ـــ  "برات  واالت  مختلف أنواعتا" في تعيين ال ـــ  وذلك بتحديدها دا ل الفم ع د  ، وامت وال ـــ 
 30"إنتاجتا  عل  مستو  الح جرال ، وعرض ال تاالا   ورال دقيحة  

، ع د إد ال جملة فيتا  وانخفامــــــك  الت  غيمة ارتفال    فضــــــل الحمم أو ال واني نســــــتايو أن نحدد  درج      
  يفيمثيل الا  حا ذلك  الت  موم  ، ال تواترهاشد  عاي  ل ا وف  ، لتات غيم احل  
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