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 أ 

 إ�داء
 

،  يناصرون لغة القرآن الكر�م، و�سعون وراء �عّلم�ا و�عليم�امح�� اللغة العر�ية؛ الذين  ��إ

الباحث�ن الذين أس�موا �� انجاز �ذا الكتاب؛ من ال�يئة التدر�سية �� قسم اللغة العر�ية  

   ،وآدا��ا؛ ب�لية معارف الو�� والعلوم اإل�سانية

، الذين تحدوا الصعاب �� الولوج إ�� عالم  -�� الناطق�ن بالعر�يةغ-ا����دين وإ�� الطالب 

 العر�ية والوصول ألعماق�ا دون منازع... 

 وإ�� ا��امعة اإلسالمية العاملية بمال��يا ع�� ما تقدمھ من دعم للمعرفة والفضيلة.. 

 . ��د��م جميعًا.... �ذا ا���د ا��م��

 

  



 

 ب  

 شكر وتقدير 
 

الكتاب� العر�ية وآدا��ا بحاأل   ذا  اللغة  �عا��    ث أساتذة قسم  هللا  �عد  وجود  لھ  ي�ون  إال  لن 

وإ��  بج�ود والتقدير،  الشكر  آيات  أس��  إل��م  نقدم  الذين  الو��    الباحث�ن  معارف  �لية 

شكران  �� ا��امعة اإلسالمية العاملية بمال��يا، وال سيما األستاذ  والعلوم اإل�سانية   الدكتور 

عمي الرحمن  ال�لية  عبد  تحت  د  الكتاب  �شر  ع��  السر�عة  باملوافقة  تفضلھ  ،  ال�ليةع�� 

 والشكر موصول كذلك إ�� من أس�م �� إخراجھ تنضيدًا ومراجعة وترت�بًا. 

  



 

 ج 

 مقدمة الكتاب 
أجمع�ن.  ا��مد � وكفى والصالة وال  امليام�ن  الغر  وآلھ و��بھ  املصطفى  سالم ع�� رسولھ 

 و�عد؛

يقرأ؛ للوقوف ع��    ئ أن يتعمق �� ف�م ما إطار اللغة، وع�� القار   إن األدب عمل ف�� خاص ��

أسرار اللغة، و لي�سّ�� لھ التمكن من قنص معان��ا وإدراك محتوى خزائ��ا، واختيار ما يلزمھ  

وأصول، فإن  من أسالي��ا لتناسب موقف تقوم ع�� قواعد  لغة  العر�ية  لغتنا  ھ وحديثھ، وألن 

ط�ن الزم�ن للكتابة، وإن قيمة اللغة تكمن فيما تبعثھ فينا من  ف�م�ا والعمل ��ا يصبحان شر 

بھ   تمّدنا  وما   ، ُعليا  تنمية  قيم  ع��  و�ساعدنا  و�شر�ع،  ولغة  وأدب  وتار�خ  وحكمة  علم  من 

ا أن نقدم ألولئك الناطق�ن بلغة الضاد، وغ�� الناطق�ن ��ا  الروابط وتقو�ة األواصر، وحس�ن

فصوال متفرقة يجمع�ا غرض واحد و�دف واحد، وع���     �� �ذه الصفحات من �ذا الكتاب؛

نحو �ذه اللغة وآدا��ا، ولعل من أ�م ما يحق لنا    بذلك أن ن�ون قد قمنا ببعض ما يجب علينا

نو  من  الفر�دة  التجر�ة  �ذه   �� بھ  نفخر  الواحد، أن  الفر�ق  بروح  التعاون  �ذا  �و  ع�ا؛ 

ة، �� أقصر وقت ح�� يظ�ر �ذا الكتاب  وا��رص البالغ، ومجا�دة النفس الستقطاع أك�� �م

ف خالصة �ل ما يتطلبھ الذي  ع�� أجمل ش�ل، وأكمل مضمون، فقد جّمعنا �� �ذه القطو 

 االستمتاع.ي�شد املعرفة لي�ون �ذا الكتاب أقدر ع�� التعّلم، واملؤا�سة، و 

  ا أن ي�ون إن مجال البحث اللغوي رحب وال ي�ت�� بمقدار؛ مادام اإل�سان يقرأ و�كتب، وحس�ن 

البحث العل�� معّ��ا عن تجر�ة عملية، أو نظر�ة علمية؛ �سلك طر�ق التعب�� املباشر الوا��، 

ا��قل   �� اإل�سانية  التجر�ة  عن  املع��  العمل  فإن  والعل��،  العق��  املنطق  بحدود  ا��دد 



 

 د 

��اجتنا    األد�ي �سلك طر�ق األسلوب الف�� �� التعب��، ومن �نا انطلقت فكرتنا ل�ذا الكتاب،

إ�� االطالع ع�� �ذه التجر�ة امل�مة �� زم��ا، املتجددة دائما بإعادة قراء��ا، وتأمل�ا وتحليل�ا؛  

اللغة   �� قّيمة  بحوث  من  املنتخبات  �ذه  جمع   �� الضرورة،  �ذه  أفرزتھ  ما  بانتقاء  وذلك 

لعر�ية، �ذه  ء اللغة اواألدب، و�عليم اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن ��ا؛ ملا لدور�ا الكب�� �� إثرا 

ت��ل   ال��  العر�ياللغة  امل��م  الكتاب  من  �ذا  بحوث  إعداد  طر�قة   �� جليا،  ذلك  و�ظ�ر   ،

وكتاب��ا، واست�تاجا��ا؛ حيث تبدو املواضيع موزعة بانتظام، �غلب عل��ا الطبع، وت�تعد عن 

ة العاملية  اإلسالمي  الت�لف، ملا ل�ا من واقعية ثابتة مجر�ة؛ ع�� الطالب الدارس�ن �� ا��امعة

ينا أن نز�ن �ذا الكتاب بمواضيع قيمة، يأخذ أول�ا بيد آخر�ا، ل�س�م ��  أو�كذا ارتبمال��يا،  

الثقافة والفكر. القراء، متنوع  ��يل كب�� من  الفكري  الكيان  ن�ون   �ش�يد  أن  نرجوه  و�ل ما 

ب��ة ��  الصفحات كقد قمنا ببعض ما يجب علينا نحو �ذه اللغة وآدا��ا، وإن لم تكن �ذه  

��م�ا؛ إال أ��ا تحمل �� طيا��ا علما ن�ت�� بھ إثبات ا��قيقة �� تأمل الذاكرة الثقافية، ال��  

إلنتاج   ا��تلفة  األساليب  تقديم  ع��  والعمل  ع��ا،  التعب��  وإعادة  باس�يعا��ا،  اللغة  تقوم 

ال ف��  املت  أف�ار�ا،  العطاء  فرص  ت��ء  وإنما  واحد،  أسلوب  عند  فا�تجمد  ��  عددة،  �ميل 

وحل  التطو�ر  بدافع  التطبيقية  الدراسة  إ��  التنظ��  من  انطلقت  مواضيع  �نالك  أن  األمر؛ 

ا��لول   ومواضيع�ا  مشكال��ا  من  است�تجت  إحصائية؛  دراسات  بوصف�ا  الطالب،  مش�لة 

مثمرة   �انت  أ��ا  إال  الكث��،  ا���د  من  استغرقت  العملية  �ذه  أن  من  الرغم  وع��  القيمة. 

 . جديةوم
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 ا��روف العر�ية وصعو�ة نطق�ا عند املت�لم�ن �غ���ا

 1*نجّية حس�ن ال��امي 

 2حس�ن*نصرالدين إبرا�يم أحمد 

 مقدمة

امل�وّ  اللغةلعب  م  و�علُّ اك�ساب   �� ا  أساسي� دوًرا  الصو�ي  ال��  ن  الع��ات  أك��  بات من  ، ح�� 

ا��تص  املعلميدرك�ا   ذلك  خاصة  العر�ية    بتدر�س؛  ظ�رت  للاللغة  وعليھ  �غ���ا؛  ناطق�ن 

لدى الطلبة غ�� الناطق�ن بالعر�ية، ثم    ا��اجة إ�� الوقوف ع�� أ�م مشكالت النظام الصو�ي

اق��اح �عض ا��لول واآلليات املناسبة ل�ا. وألن�� أستاذة أدّرس مادة اللغة العر�ية با��امعة  

�عانون من    -إن لم نقل �ل�م-ب  الطال من    كب��ةتوصلت إ�� أنَّ �سبة  العاملية اإلسالمية فقد  

نطق ا (ا��اء  خاصة األصوات  �عض    صعو�ة  الصاد،  الغ�ن،  ،  الع�ن،  الظاء،  الطاء،  لضاد، 

عا�� �ذه املسألة  ال�� �الكتب  وا  جديلم    �ل الذين بحثوا �� �ذه املش�لة مازالوا  نالقاف)، مع إ

الكتب  . ذلك الن �ل  العر�يـةلغة  لااألجن��  املتعلم  �� تدر�س  عل��ا  عَتمد  �ُ ال��  و بصورة فاعلة،  

وقد  ، وإنما �عامل�ا كبا�� ا��روف االخرى.  مكثفةآليات  ال �عطي ملش�لة �ذه ا��روف    املعتمدة

األصوات لدى  �عض    جاءت �ذه الدراسة لتلفت االن�باه إ�� أ�مية التوقف عند صعو�ة نطق

ع�ن املتعلم ع��  ساليب عملية �ُ ول�س�م �� اق��اح أ  غ�� الناطق ��ا،  متعلم العر�يـة الفصيحة،

 
آدا��ا، �لية معارف الو�� والعلوم اإل�سانية، ا��امعة أستاذة األدب العر�ي ا��ديث املساعدة، قسم اللغة العر�ية و  1

 اإلسالمية العاملية بمال��يا. 
لبالغة واألدب، قسم اللغة العر�ية وآدا��ا، �لية معارف الو�� والعلوم اإل�سانية، ا��امعة اإلسالمية  أستاذ النقد وا 2

 ية بمال��يا. العامل
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الصوامت ا��لقية وا��ّلقة  نطق �عض  �عا�� موضوع �عليم  . و  نطق �ـذه الـصوامت وإدراك�ـا

ملتعل�� العر�ية الفصيحة باعتبار�ا لغة ثانية، إذ يواجھ �ؤالء مش�لة حقيقية �� ضبط نطق  

مما   العر�ية  صوامت  من  غ���ا  عن  ذ�نيـا  وتمي���ا  الصوامت  ��  �ذه  أو  �ش���ا  خصائص�ا 

مخارج�ا  �� و   يتقارب  املاليو�ة،  اللغة  خمع  تجر�المن  اإلسالمية  ل  ا��امعة   �� �أستاذة   ��

و  خبمال��يا،  م�ار المن  قياس  وترديد    اتل  والقراءة  للطالب  التحدث  واألناشيد،  القصائد 

الح العر�ية؛  اللغة  دراسة   �� نطق    ظُت املتخصص�ن   �� ا��روفالطالب  صعو�ات   �عض 

املاجست��ر العر�ية   وكذلك  الب�الور�وس،  مرحلة   �� إ��م  و غم  �ذه    صعو�اتي  �عز قد  ، 

، مما أدى إ�� ضرورة إيجاد  األم(املااليو�ة) للطالبلغة الف�ا أو لفقدا��ا �� ال ختال ، إما ا��روف

  البحث ، ورغم أن �ذا  �� تقو�م نطق�م لتلك ا��روف ومعا��ة صعو�ا��ا  ��ما��لول ملساعد

إ ولكنيائجر ل�س  �ا،  واقع  ھ  تطو�ر   �� العلمية  والقوان�ن  والنظر�ات  املعرفة  تطبيق  إ��  �دف 

خالطالب   من  وذلك  إيجاد  ل  الوتحس�نھ،  ل حال محاولة  مناسبا  ال��بو�ة  العملية  ��   تحس�ن 

 ا��امعة العاملية اإلسالمية، والرفع بمستوى طال��ا.  

 وأ�مية دراس��ا   األصواتاملبحث األول:  

حو    ء من علماء رى الُقدماي ة والنَّ كث��    إ��أنَّ حروف أي لغة تتعرَّض �� أنِظم��ا  "اللغة العر�يَّ

� أحياًنا؛ ن�يجة انتقال اللغة من ب�ئ��ا واتصال�ا بلغة أخرى من   ر والتغ�ُّ إضافة إ�� أنَّ  ،  1" التطوُّ

يال  ما  ع��  تحدث  غة  اللُّ حروف  تص�ب   �� الَّ ة  الصوتيَّ الت  التَبدُّ الب�ئة  تلك  ال�� ئم  نفس�ا 

 
ةإبرا�يم أن�س، 1 ة، ط، (القا�رة: األصوات اللغو�َّ  م) 1981،  6مكتبة األنجلو املصر�َّ
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ة �� األلفاظ وا��روف أو  دة    تحتِضن الُعنصر اللغوي من رقَّ ف  عرّ والفخامة، وقد  ميل إ�� الّشِ

فاألصوات ��ذا �عد من أ�م   ."ابن ج�� اللغة ع�� أ��ا: "أصوات �ع�� ��ا �ل قوم عن أغراض�م

ونظرا   اللغة،  اعناصر  و لذلك  و�علم�ا،  أل�مي��ا  بتعليم�ا ً  اللغة  علماء  مجال  �تم   �� خاصة 

الناطق�ن لغ��  العر�ية  اللغة  للغة ع��    �عليم  املتعلم األجن��  "واألصوات �� وسيلة ف�م  ��ا، 

 1" فونيما��ا املتغ��ة من م�ان آلخر ومن ��ص لثان

. و�عرفھ كمال  2" كتور تمام حسان بأنھ: "العمليات ا��ركية ذات األثر السم��عرفھ الد  قدو 

أثر سم بأنھ: " �ل  ا محمد �شر  األعضاء  تلك  عن  واختيارا  طواعية  يصدر  ملسماة أعضاء  �� 

الفسيولو��  العضوي  ا��انب  م��ا  جوانب  عدة  لھ  اللغوي  الصوت  أن   .." فيقول:  النطق 

physiologicl    النطقي  أوArticulatory  ،واأل�وس�ي�ي ،Acoustic  أو (الف��يا�ي  (Physical   "3 .

األول   ا��انب  وأوضاع�  بأعضاء و�تصل  والثالنطـق  ��  ا وحر�ا��ا  تن�شر  ال��  اآلثار  بتلك  ا�ي 

صوتية ذبذبات  صورة   �� تأث��ا  ،ال�واء  فيـھ  السامع فتحدث  أذن  إلـى  ا��انب  و ،  معينا  تصل 

ج�ة فسـيولوجية خاصة بأعضاء    ؛ا��انب نفسھ لھ ج�تان  و�ـذا  ،ثالث �و ا��انب السـم��ال

  4" ال�� ت�بع إدراك السامع لألصوات ـيةبالعملية النفس   السـمع، وج�ة عقلية أو نفسـية خاصة 

 
، اللغة العر�ية وعناصر�ا النظر�ة والتطبيق الدليل التدر��� �� تدر�س م�اراتخالد حس�ن أبو عمشة، وآخرون، 1

 (اململكة العر�ية السعودية: 
 18م)، ص 2017، 1دار وجوه لل�شر والتوز�ع، ط

 66.) ،ص: 1994املغرب: دار الثقافة،  –البيضاء  ، (الداراللغة العر�ية معنا�ا ومبنا�اتمام حسان، 2
 29م)، ص .1996، 3ة: مكتبة و�بة، ط ، (القا�ر أصوات اللغة العر�يةعبد الغفار حامد �الل، 3
 54خالد حس�ن أبو عمشة، مصدر سابق ص4
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أيض ذلك   �� ا��ليفة  يوسف  "يقـول  املا:  �و  النطقي  األصوات  األصوات    ع��ّ علم  بإخراج 

 1"   ورخاوة وإطباقووصف مواضع مخارج�ا وأوصاف�ا من ج�ر و�مس وشـدة 

 أ�مية دراسة األصوات �� صور عدة نذكر م��ا وتظ�ر 

لصوتية وسـيلة من وسائل �علم اللغة القومية سات االدرا؛ ف�� �عليم اللغة القومية .1

ملتعلمون معرضون ل��طأ فـي ا ف، "من سبل رق��ا وا��افظة عل��ا  ما سليما وس�يال�علّ 

مناطق مختلفة   تون من أي  �مأل�  ؛ النحراف عن الطر�قة ال��يحة �� أدائھانطق و ال

متجا�سة غ��  اجتماعية  ب�ئات  إ��  النطقية   ء عاداتھول�ل واحد من �ـؤال   ،و��تمون 

 .2" ال�� تؤدي ��ا ل��تھ ا��لية

اللغات   .2 �علم   �� وا��ة  بصورة  األصوات  علم  أ�مية  تظ�ر  األجن�ية:  اللغات  �علم 

��ا. فـإذا أقدم    ل�ل ب�ئة لغو�ة عادا��ا النطقية ا��اصة ؛ حيث أن  األجن�ية و�عليم�ا

� أصوات �ذه اللغة �انوا عرضة ألن يخطئوا �  ؛أ��اب لغة ما ع�� �علم لغة أخرى 

 3.�س�ب تأثر�م �عادا��م النطقية؛ وأن يخلطوا بـ�ن أصوا��ا وأصوات لغ��م ،ةاألخ�� 

وضع   .3 فــي  ك��ى  أ�مية  ذات  اللغو�ة  األصـوات  "ودراسـة  واصالح�ا:  األبجديات  وضع 

�عد تكتب  لم  ال��  للغات  ا��ديدة  فقد  األبجديات  اللغو��ن   مقس .  العر�ية  علماء 

األصو  قسم�نالقدامى  إ��  الصا ؛  ات  وسميت  األصوات  الصـحيحةاب متة،  ،  ��روف 

 
 .80م)، ص2006، 1، (م�شورات جامعة السودان املفتوحة، طمدخل إ�� علم اللغةيوسف ا��ليفة أبو بكر، 1
 .173كمال محمد �شر، مرجع سابق، ص2
 .176انظر: املرجع السابق، ص3
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الصائتوا بحر ألصوات  وسميت  الثالثة،  ا��ر�ات  ومع�ا  املد  بال�سـبة    أما  1." وف 

 �� اللغات  من  لكث��  بال�ســبة  م��ا  أمرا  أصـبح  فقـد  ا��ديـدة  األبجـديات  لوضع 

 .2".العـالم

 ية لدى الناطق�ن �غ���ا صعو�ة نطق �عض ا��روف العر� :الثا�ياملبحث  

ع�� الرغم من األ�مية البالغة والكب��ة ال�� يحظى ��ا النطق أو (ا��ادثة) �� اللغة العر�ية  

وا��ديث؛ وإذا  من م�ارة القراءة    ا م�ما، وجزءكالممن م�ونات م�ارة ال  اأساسي   ا م�وناره  باعتب

، إال أنھ مازال اال�تمام بم�ارة  3ال" عمباأل ع�� القيام    ةالقدر علمنا أن النطق م�ارة وامل�ارة ��؛ "

�عانون من عدم  النطق م�َمال �� �عّلم اللغة العر�ية للناطق�ن �غ���ا، إذ اليزال �عض املتعلم�ن  

األمر   نطق�ا،  إتقان   �� والقصور  العر�ية  ا��روف  لبعض  والسليم  ال��يح  للنطق  وصول�م 

  �� العر�ية الذي يجعل �نالك كسرا  ال�لمة  ،  ��يحة ومناسبةغ��  بطر�قة    ج�اوإخرا   نطق 

املقدرة  فالطفل يولد ولديھ  ، "اللغة ظا�رة اجتماعية مك�سبة ول�ست وراثيةومن املعروف أن  

صوات ال�� توجد �� اللغات، األ وج�از نطقھ معد لنطق �ل    ،ع�� �علم أية لغة من لغات ال�شر

ات تلك اللغة ال�� ��  و�� فإن أعضاء نطقھ تتخصص �� نطق أصو األ ولكن ح�ن يتعلم لغتھ  

فإن الطفل يولد ولھ صوت وسمع ول�س لھ  ،  4" ال�� يوجد ف��ا  ،وأبيھ و�ي�تھأصوات لغة أمھ  

 
 60م)، ص 2006،  2، (القا�رة: مكتبة ا��ان��، طت املقارن املدخل إ�� علم األصواصالح حسن�ن، 1
 .180املرجع نفسھ، ص2
 86)، ص:1982، (ب��وت: مكتبة لبنان، م��م مصط��ات العلوم االجتماعيةأحمد ز�ي بدري، 3
قيا العاملية  ، (ا��رطوم: دار جامعة إفر�مقاالت و�حوث �� �عليم اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن ��اف ا��ليفة أبو�كر، يوس4

 ). 2010للطباعة، 
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يلتقط لغة أخذ  النطق  أعضاء  لھ  ت�ّونت  فإذا  �سمع�ا،  ال��  األصوات  بمحا�اة  يأخذ  ثم   ،

ذلك إ�� التعب��  ال�لمات مما �سمع من أ�لھ ف��دد�ا كما سمع�ا بل����ا ون����ا، ثم يتدّرج من 

ھ، ع�� أن قاموسھ �� ذلك ال �عدو �لماٍت قليلًة  عن حاجتھ باللسان الذي يتحدث بھ َمن حول

ال��   الدائرة  وا�سعت  السن  بھ  تقدمت  التقليد، و�لما  ع�� مقدار َوْعيھ وحفظھ وقدرتھ ع�� 

ّم ب�ل مع�� و��ل يضطرب ف��ا و�ستمع إل��ا و�أخذ م��ا؛ زاد محصولھ اللغوي، ثم ال يلَبث أن ُيلِ 

الن  يتحدث  كما  فيتحدث  عبارة،  و��ل  ال�� لفظ  اللغة   �� اللغوي  تمامھ  يتم  وحي�ئذ  اس، 

 .يتحدث ��ا أ�لھ

نتصفح بوضوحأم�ات    وعندما  نجد  واألدب  اللغة  ا  كتب  ج��أن  دراستھ    بن  ا�سمت  الذي 

رف، لصوت وا��فرق ب�ن اإ�� مستوى الفكر امل���� ا��طط قد   الصوتية باإلبداع، وارتفعت

الصو� باملقطع  ا��رف  "إور�ط  فقال:  ح��  ن  ي  متصًال  مستطيًال  النفس  مع  يخرج  الصوت 

والشفت�ن والفم  ا��لق   �� لھ  تث�يھ    �عرض  املقطع  مقاطع  ف�س��  واستطالتھ،  امتداده  عن 

 1" أينما عرض لھ حرفا

مش�لة حقيقية  �ون اجيو ولعل الكث�� من متعل�� اللغة العر�ية �� ا��امعة اإلسالمية بمال��يا  

وإدراك   نطـق  كب��ة  ��  والطاء،  من  �سبة  والضاد،  وا��اء،  الع�ن،  اللغة، و��:  صوامت �ذه 

اخت حسب  ا��رف  ش�ل  �غ��  إن  والغ�ن.  وا��اء،  والقاف،  والصاد،  موضعھ ال والظاء،  ف 

الط أذ�ان  ا��رف  ،بال �ش�ت  ش�ل  تذكر   �� ��اول��م  ن�يجة  بطيئة  قراء��م  يجعل   ،مما 

 
 . 115)، ص 1994محمد حسن، وأحمد رشيد (دار الكتب العلمية، ، تحقيق سر صناعة اإلعراب عثمان ابن ج��، 1
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ا��روفواو� أش�ال  �شابھ   �� أيضا  صعو�ة  والتفرقة ب�ن    ،مثل ا��اء وا��اء وا��يم  ؛ج�ون 

، األمر الذي �س�ب ل�م ��ال وإر�ا�ا وتقاعسا ع�� عدم التواصل  عدد النقاط املوضوعة عل��ا 

مجموعة من الرموز  اجتماعية و تصال  ا  ؛ "وسيلة��اأع��  اللغة  رفت  عُ مع اآلخر�ن وع�� ذلك  

  االجتماعية حد وسائل النمو الفع�� والت�شئة  ، وأم�ارة اختص ��ا اال�ساني، "و��  تمثل املعا�

و�عت��    ،ق�� وا��س�� وا��ر�ي عمظ�ر قوي من مظا�ر النمو ال  كذلك  و��  ،والتوافق االنفعا��

جز مناللغة  االجتما��    ء  ��  إك��  أاللغة    تحصيل  و�عت�� التفاعل  العق�� إ نجاز  النمو  طار 

بصفة عامة ��    اللغة، ألن  فكرةالصوات من أجل إيصال  األ إنتاج  إذن  ق  نطال، ف1لإل�سان" 

� ��ا �لُّ قوم عن   �عليم اللغة العر�ية بصفة خاصة، ال ُيمكن   ، لذلك فإنأغراض�مأصوات �عّ�ِ

امل فع��  ل�ا،  لة  املشّ�ِ األصوات  ��ذه  اإلدراك  دون  ُره  النطق    علمتصوُّ ع��  املتعلم�ن  يدّرِب  أن 

ألصوا اللغة،  ال��يح  �ذه  ي�ون  ت  الكفاءةمقامھ  ع��    احر�صوان  مستو�ات  أع��   �� ،  

 .لبناء كفاية لغو�ة لدى متعلم اللغة العر�يةة ال غاية �وسيلباستحضاره املعارف اللسانية 

العر�يةإ اللغة  و   �لغة ثانية  ن عملية �عليم  الَف�م  ع��  ف  ا��يد ألصوا��ا؛ ف��    اإلدراكتتوقَّ

اللغوي، التواصل  الناطق�ن    أساس  تواجھ  مشكالت  �ناك  أن  أثناء  �غ��  َبْيَد  العر�ية، وذلك 

د �ذه األصوات �� لغ��م األم، في�تج عن ذلك أخطاٌء  نطق�م لبعض األصوات، �س�ب عدم وجو 

التأث�َ�   وتباُدل�ما  لغت�ن،  مستو�ات  اختالط  ن�يجة  ��ينة  لغة  إ��  �عد  فيما  ُت��َجم  صوتية 

ع�َّن األخُذ �ع�ن االعتبار اللغة األم عند املتعلم، مع االحتياط من  والتأثر، وع�� �ذا األساس يت

�� �ذا البحث،   ��انب املتعلق باألصوات الذي نحن بصددهخاصة �� ا، خطر التداخل بي��ما

 
 .170)، ص 1990(القا�رة: عالم الكتب للطباعة وال�شر، ، علم النفس االجتما�� حامد ز�ران،  1
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لنا  ع��  من    فالبد  ب�ن  األو��،  املتعلملغة  التعرف  الثانية    والتمي��  اللغة  وحروف  حروف�ا، 

اال�تمن    (العر�ية)؛ بمخار أجل  املتعلممام  عند  ا��روف  ن؛  ج  �� ضمن  ح��  السقوط  عدَم 

، باللغة املاليو�ةاملتحدث    فالطالب املال��ي مثال،،  العر�ية  التداخل اللغوي �� تلق�ن األصوات

الصو�ي  بالنظام  ره  لتأثُّ ال�دف، وذلك  اللغة  أصوات  اللغو�ة ع��  خلفيتھ  إسقاط  �عمل ع�� 

حاألم  تھللغ أنھ  املعروف  ومن  للطالب    الصوامتالعر�ية بتعليم �ذه  اللغة  معلم  ينما يبدأ  ، 

�� نطق�ا  املال��ي�ن ف�و     ا��رف   ع�� تمي�� صفات  املتعلم�ساعد  ح��  يبـذل مج�ـودا إضافيا 

والـسمعية   بھوتحديد  النطقيـة  ا��اص  النطقي  فموضعھ  املش�لة؛  تبدأ  و�نا  يبدأ أما  ؛  ن 

�ذه   مع  بالتفاعل  ا  ا��روفاملتعلم  واإلدرا�ي   �نملـستو�علـى  يالنطقـي  و�دون  تلقا  حول�ا ؛  ئيا 

�� نظام    �ذه ا��روف  تقابل أو تقاربال��    أخرى أقرب إ�� أصوات لغتھ األم  حروف إ��    ترك��

الـصو�ياللغة   ت�ون العر�ية  التحو�ل،  �ذا   �� الس�ب  عن  الطالب  املعلم  �سأل  وحينما   ،

  ع��يؤدي إ�� ضياع امل  ولكن ان �ذا االمر حتما  أس�ل عليھ �� إنتاج�ا.اإلجابة؛ أن ذلك األمر  

اللغو�ـةأو   الدالالت  عن  ؛ مما  اختالط  واإلدرا�ي  النطقي  املستوى  ع��  تخرج�ا  قيمة  يكس��ا 

الصاد  مثال �� �لمة "مسطرة"، ف�و يميـل إلـى    ا��رف(س) �عض خصائص�ا املم��ة، وذلك نحو  

،حي��ا يحدث ارتفاع �سيط �� ا��نجرة )ط  الطاء (   ا��ادي لھ، واملفخم  ه با��رفتأثر ) لص(

ارتفاع ��   و�ذا التقعر ي�ون �س�ب حدوث  ،قلص �� جدار البلعوم وتقعر �� ظ�ر اللسانوت

  ، فنجد ان 1" مؤخر اللسان باتجاه الطبق، و�و ما أسماه علماء اللغة القدماء خاصية األطباق 

 
) ، 2005،  ، (ب��وت: دار الكنوز األدبية،اسات الصوتية ا��ديثةعلم األصوات العر�ي �� ضوء الدر قاسم ال���سم،  1

 . 83ص
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�� أخذ  دا؛ أنھ يمما يز�د املش�لة �عقيلتقار��ما �� النطق، و من الصاد؛  م�� الس�ن  ال ياملتعلم  

حيث    �لمة "يطبع"   (صّطر)، وكذلك أيضا ��  حث ع��ا �� املعاجم العر�ية تحت باب الصاد الب

 . تاءالطاء و يتوه املتعلم�ن ال

اء  وإذا نطق ا��  ونطق�ا (أين) أو نطق�ا اس�بدل الع�ن بال�مزة،  ،مـثال  )عـ�ن(إذا كتب �لمة أما 

حول  ِحب" 
ُ
"أ نحو  إ��  ��  �شوش  )�ـاء( أو    )خاء( �ا  ال��  الصامتية  التبدالت  من  ذلك  وغيـر   ،

��ذه املش�لة أك�� عندما يتواصل مع الناس    املتعلم  �شعر؛ وقد  الرسالة اللغو�ة و�غ�� دالل��ا

التبدل  ح �س�ب  و ضبو لغو�ة  تھ ال�رج من عدم إيصالھ رساليمّسھ ا�إذ    خارج قاعـة الـدرس،

 ش�لة.النطقي �� الصوامت املـ 

التبدالت قد ال  يبقى للمستمع    حيث الرسالة معنا�ا،    �امل  تفقد  وع�� الرغم من أن �عض 

ب�ن السياق وا��دث   ، إال أن �ناك حاالت  تعلممقصود امل  فيف�م مساحة داللية ير�ط ف��ا 

ملا   باملع��  اإلمساك  ف��ا  كب��  ييصعب  من غموض  التبديل  عن كشفھ  ��ز  � حدثھ  السياق 

كالم متصل، ول�س فقط    عبارة عنخاصة عندما ت�ون التبدالت  عن ف�مھ،  املستمع    و�فشل

أن املتعلم غ�� واع بوجود اختالفات  "جو�ر املش�لة ��  ، و�نا يت��  ع�� مستوى �لمة �� جملة

  ع�� الرغم من   –ملموسة أو محسوسة ب�ن الصوت�ن، فبال�سبة لھ �ما ل�سا صوت�ن مختلف�ن  

ألن    ؛1" �ـذا التمايز نطقيا  ختالف مع عدم قدرتھ ع�� ترجمة أن البعض قد يدرك وجود �ذا اال 

�عض�ما، من  قر�بان  أو  متماثالن  و�أ��ما  يلتقط�ما  اإلدرا�ي  املش�لة    املدخل  متعلقة  "و�ذه 

 
بة لل�شر، ، (القا�رة: مكتبة و��عليم اللغة العر�ية أسسھ وإجراءاتھ فت�� ع�� يو�س، محمد عبد الرؤوف الشيخ،1

 . 55)، ص 2003
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بالـدماغ أك�� من �علق�ا باألعضاء النطقية، إذ إن دماغ املتعلم يجب أن يصل إلـى مـا أسـماه  

ال  للصامت  اإلدراكية  ثم  األلفـة  الصامت  حول  وانطباع  تصور  ب�ناء  الدماغ  يبدأ  حيث  �دف، 

 .1" اإلشارات العص�ية لألعضاء النطقية املسؤولة عن إنتاجھ ذلك يرسـل �عـد 

الثالث:   العر�يةااملبحث  اللغة  �غ��  الناطق�ن  عند  الصو�ي  ومش�لة  لتداخل   اس�بدال، 

 �غ���ا.  صعبة النطق   ا��روف

م�ارة   ا��روف�عد  إ  نطق  تم�ارة  األصوات  نتاجية  استخدام  ع��  القـدرة  املتعلم  مـن  تطلب 

الصوتية  فاوت  تتو   بدقة، املدارك  آخرف��ا  إ��  ��ص  حيث  من  طر�ق  متن،  عـن  وتز�د  و 

مواقـف �عليمية ي�ـ��ع ف��ـا املتعلمون ع�� أن �ع��وا عـن    الذي يتطلب  األمر  ؛االتصال باللغة

بأس �ـسيطةاأنفـس�م  و ليب  عن  ،  املعروف  العر�ية  من  باملفرداتاللغة  ثر�ة  غنية  لغة    ، أ��ا 

و�ة مما يجعل �علم املفردات العر�ية وف�م�ا صع  ،ماأل وال�لمات ال�� تنفرد ��ا عن لغة الطالب  

  جدت و صوات  أل ل �عليم الوحدات التطبيقية ل المن خ، و أخرى تواجھ متعل�� اللغة العر�ية

�مكن و   ب با��امعة العاملية اإلسالمية، طال ال�ضت  �اع��  �عض الصعو�ات النطقية ُ ال  الباحثة

 إ��: �ذه الصعو�ات ت��يص  

 أساليب وطرق التعليم، واتجاه النف��� ، واالتجاهلغوي االتجاه ال 

 
�لقية ملتعل�� العر�ية من الناطق�ن  اب�سام حس�ن جميل، "املفا�يم الصوتية والتقنيات التعليمية لتدر�س األصوات ا�1

 مجلة ا��امعة �غ���ا"، 

 . 210، ص2�لية اآلداب، قسم اللغة العر�ية، جامعة اإلسراء، ع، اإلسالمية
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 �� اآل�ي وتت��ص أسبابھ  ؛اللغوي  أوال: االتجاه

 عند الطالب املال��ي�ن �� لغ��م االم صوات أل عدم وجود �ذه ا .1

ل�ا  صوات  أ�أقرب    ا��صوات ينطقو أل ا  �سمعون �ذهف�م عندما  ا��طأ �� األداء،   .2

 نفسھ الصوت ال�دف �� لغ��م، ظنا م��م أنھ �و 

 مثل: القر�بة من �عض�ا �� النطق، صوات األ ن �صعو�ة التمي�� ب .3

 الذال (ذ)، (س) و (ض)، (د) 

 أساليب وطرق التعليم. : ثانيا

 النقط دائما وضع مارسة ع�� ملعدم ا .1

 صوات أل اعدم �شكيل  .2

 ة بصوت عال لقراء عدم ا .3

 إ�مال املعلم ��طأ الطالب وعدم ت��يحھ  .4

 ت صوااأل قلة التمار�ن والتدر�بات ع��  .5

 عدم نطق املعلم ل��رف نطقا ��يحا؛ مثل: ذو= زو، و�ذا= �ازا  .6

مطار دود مثل: مملفية الوقوف ع�� آخر الصوت اوالن��، مثل كي التنغيم�� صعو�ات  .7

 ول�س مطر، وسالمات ول�س سلمت 
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 �: ��كز أسبابھ �تو االتجاه النف���؛  –ثالثا  

 .بصوت عال النص العر�ي املقدم للطالب ��ل من قراءة �ا .1

 .للغة العر�يةھ باعند نطقالطالب من نفسھ؛ عدم ثقة  .2

�م الصوت بطر�قة وا��ة مب�نة. وأعلم�م  لبأن أنطق    ؛أ�غلب ع�� �ذه الصعو�ات  وقد كنُت 

ل توضيح ا��رف ال�دف داخل  وذلك من خال  ، ادر ملم الصوت ا ث  ال،بھ أو   أوا خطأالصوت الذي  

، ثم كذلك توضيح مع�� ال�لمة با��رف املراد وا��رف ا��طئ فيھ  و�م يرددون ورا�يال�لمة؛  

لھ    وذلك ل�ي أشعر�م بأن النطق ال��يح للصوت  عبادة �انوا ينطقو��ا (إبادة)، �لمة    :فمثال

 أيضا�ا النطق الطالب إذا �علم أ�مية �� الكتابة أيضا ألنھ
ً
 .�اطئ للصوت سيكتبھ خطأ

 نطق �عض ا��روف؛ حسب ما بانت �� وا��ة مع الطالب؛ م��ا:   صعو�ةوقد تبدو مش�لة 

   مي�انيكية نطق�ا بمنطقة ا��لق، و�� منطقة ت�اد ت�ون غ��  �ذه ا��روف ب  ارتباطإن

 .لغاتال من  �شطة فـي كثيـر

   يتعلق املش�لة  �ذه  حل  أن  أرى  غالبال  النطق بالتدر�  جوان��ا  ��  كيفية  ع��  ب 

 . ال�دفال��يح؛ قدر �علق�ا بإدراك خصائص ا��رف 

  .محاولة ترجمة وف�م ا��رف، وإدراك خاص�تھ تؤدي إ�� تحر�ك نطقي سليم 
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 ال�ا��عدم    إن النطقية اال�تمام  املش�لة  املعلم؛ يجعل �عض    إعطاء �ذه  من قبل 

�عتادون   النم  ع��الطالب  ل�ذا  املعلم  متا�عة  ��عدم  يحد��ا  ال��  التبدالت  من   ط 

 نطقھ ا��رف.  أثناءالكالم، �� عدم نطقھ ال��يح ل�ا 

   ه ا��روف مثلما  �ذ  مع��ا، يتعاملون    اللغة العر�ية لغ�� الناطق�نمعل��    الكث�� منأن

مع  اال�تمام   يتعاملون  من  املطلوب  القدر  ذلك  �عطو��ا  وال  األخرى  ا��روف 

 �عليم�ا.    وا��صوصية أثناء

 (مل�سة)    املش�لةمن مفتاح  كي معينة  حروف  معاملة  كحروف    وإدراك�انطق�ا    ���� 

 مع املتعلم.   املش�لة  أخرى (غ�� مل�سة)، األمر الذي يطيل من زمنية بقاء 

 إتقان مخارج�ا،    -غ�� العر�ي- الطالب    ع��ا��روف يصعب    أن �ذه  أك�� املعلم�ن  يظن

- ال �س�ب  �ييحد��ا الطالب أثناء حديثھ    �ال�ولذلك فإن املعلم يتغا��� عن التبدالت  

 إحباطا متكررا للطالب.  -�� ظنھ

   إذ اللغة،  مع  الطالب  �عا�ش  ولزمن  األمد،  طو�ل  للتدر�ب  األمر  املعلم  �لما و���ك 

 سمع�ا أك�� وتحدث ��ا أك��؛ استطاع أن يتجاوز وحده �ذه املشكالت النطقية.

  معرفية خلفية  املعلم  لدى  ي�ون  أن  امل�م  األصوات    من  خصائص  حول  جيدة 

في�ون   ا��روف  ومخارج�ا،  ب�ن  الدقيقة  الفوارق  إ��  الطلبة  لتن�يھ  علميا  مؤ�ال 

 وشب��ا��ا �� النطق لدى الطالب املتعلم.
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 و�نا �عض األمثلة من ال�لمات ال�� يتفق أو يتغ�� ف��ا نطق ا��رف عند الطالب املال��ي�ن

اللغة  ا��رف  �� ال�لمة 

 املااليو�ة

اللغة �لال  �� مة 

 العر�ية

 الفرق �� النطق ب�ن اللغت�ن

 ال�مزةل�س �ناك فرق �� نطق  أبد  ABAD أ

 ل�س �ناك فرق  بدن BADAN ب

 اللغت�ن ال فرق ب�ن  ليل�� TAHLIL ت

 THAUR ث

SELASA 

 ثور (مجموعة نجوم) 

 ءثالثا

 ينطق ثاء �� اللغت�ن

   ينطق (س�ن)أحيانًا و  

 ن. اللغت�نفسھ �� ينطق بھ  جدول  JADUAL ج

 تغ�� �� املاليو�ة إ�� ال�اءي حاكم HAKIM ح

 اللغت�ن ال فرق ب�ن  خ�� KHABAR خ

 نينطق بھ نفسھ �� اللغت� دف�� DAFTAR د

 (ز)  زايااملاليو�ة  ينطق �� ذر�ة  ZURIAT ذ

 نينطق بھ نفسھ �� اللغت� رس�� RASMI ر

 نينطق بھ نفسھ �� اللغت� ز�اة  ZAKAT ز
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 ننفسھ �� اللغت�ينطق بھ  ��ر SIHIR س

  نينطق بھ نفسھ �� اللغت� ش�ور  SYUKUR ش

 (س)  املاليو�ة س�ناً  ��ينطق  ��ة SIHAT ص

الزاي ضرورة  ZARURAT ض إ��  املاليو�ة   �� إ��   ،ي�بدل  أو 

  الدال

 التاء إ�� ةاملاليو��� بدل �ي طبيعة  TABIAT ط

 .الزاييتغ�� �� املاليو�ة إ��  ظا�ر  ZAHIR ظ

 األلفيتغ�� �� املاليو�ة إ��  عالمات  ALAMAT ع

  اللغت�نب�ن  �� النطق ال فرق  غسل  GHASAL غ

  اللغت�نب�ن �� النطق ال فرق  فائدة FAEDAH ف

 يتغ�� �� املاليو�ة إ�� القاف  قاموس KAMUS ق

 اللغت�ن ب�ن �� النطق ال فرق  كر��� KERUSI ك

 اللغت�ن ب�ن طق �� الن ال فرق  لسان  LISAN ل

 اللغت�ن ب�ن �� النطق ال فرق  محكمة MAHKAMA م

 اللغت�ن ب�ن �� النطق ال فرق  نصيحة NASIHAT ن
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 اللغت�ن ب�ن �� النطق ال فرق  ��رة HIJRAH �ـ

 اللغت�ن ب�ن �� النطق ال فرق  وقت WAKTU و

 اللغت�ن ب�ن �� النطق ال فرق  ي�يم YATIM ي

 

 ا��اتمة

 أن:�� �ذه الدراسة إ نصل �� ��اية 

من الصوامت الصعبة �� نطق�ا   ل�س �ل ا��روف العر�ية س�لة النطق، بل أن �نالك  .1

الناطق�ن    أيضا   وإدراك�ا  غ��  من  العر�ية  متعل��  خصوصا لدى  الصوامت    ��ا  تلك 

ذ يتوجب ع�� املعلم عند البدء بتعليم�ا أن يول��ا  إاملتعلقة �� إنتاج�ا بمنطقة ا��لـق،  

م امل خصوصية  مساعدة  وأن  األخرى،  الصوامت  كما  مع�ا  يتعامل  وأال  تعلم عينة 

ليتجاوز �ـذه املـش�لة النطقيـة واإلدراكية منذ املراحل التعليمية األو�� �عينھ ع�� أن 

و  أثناء يرفع  يحدثھ  الذي  الصو�ي  التبدل  أثر  يدرك  وأن  الصوامت  �ذه  تجاه  عيھ 

 .رسائل اللغو�ة النطق أو يم��ه أثناء اإلدراك �� �شو�ش ال 

إ��  ال .2 الس�ل  من  األصوات  �عّلم   �� الصامتة   الصعب؛ تدرج  األصوات  بتعليم  فيبدأ 

(الباء، التاء، ا��يم، الثاء، الدال، الراء، الزاي، الذال، الس�ن، الش�ن، ال�اف، الالم، 

امليم، النون) ً أوال مع وضع�ا �� �لمات س�لة النطق ذات معان محسوسة، ثم �عليم 

 .. املطبقة (الصاد، الضاد، الطاء، الظاء األصوات
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 .أن ت�ون ال�لمات ال�� �ستخدم �� التمثيل شا�عة االستعمال �ستحسن .3

با��ر�ات .4 تتعلق  ال��  اللغو�ة  التدر�بات  القص��ة، والوقوف ع�� ا��ر�ات   استخدام 

 .الطو�لة

   .فأثناء نطق األحر ة الشفت�ن، وتوضيح مخرج الصوت وحرك  ،االستعانة باإلشارات .5
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