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المقدمة -أ  

يحاول العلما المعنيون بدراسة اللغة تحديد مايعنية "الصوت" فوضعوا تعريفات لهذا 
كما نقله مناف مهدي محمد   –المصطلح تبينات بين القدماء ابن سينا الذي عرف الصوت 

بأنه "تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة من أي سبب كان". أما المحدثون فمنهم  -م(8991)
م( الذي عرف الصوت بأنه "ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك  8998إبراهيم أنيس )

 1كنهها".

وات اللغة دراسة تشكيل أص وهو ،وت باللغة العربية "األصوات"يطلق على علوم الص 
 ،ونقلها واستقبالها. ويمكن أن يفهم أن علم أصوات يحتوي على دراسة لألصوات العربية

 وتحديدا كيف يتم نطق األصوات العربية وكيف نفهمها عند التحدث بها.
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ترتيل ألنها واحدة من أكثر الطرق العملية واألسرع لتعلم القرآن الاستخدمت طريقة 
و اآلخر بشكل لة واحدة تلقرآن. يتم نطق الحروف بوضوح ودقلمساعدة الطالب على قراءة ا

مهارة اإلستماع  قة الصوتية أكثر علىيو بينما تركز الطر   2.تهاتبيعو  هااعتواضح وبدقة وفقا لم
  3و هذه الطريقة فعالية في تحقيق األهداف التعليمية لألصوات. ،ومهارة  الكالم

  تعريف األصوات  -ب

"الصوت". و علم األصوات هي تخصص باللغة العربية يعد مفردها األصوات كلمة 
  4أساسا لنظام الصوت.

  وهي:  ،تعريف علم أصوات وفقا لبعض اللغويين العرب له تعريفات متعددة

هو  علم األصوات   ،( كما نقله عبد الوهاب رشيدي7119د. أحمد سيوطي ) عند -8
 5باله.انتقاله واستق ،العلم الذي يدرس القاء الصوت

فإن أصوات هي دراسة الصوت اللغوي من حيث طبيعة  ،قال عبد الوهاب رشيديو  -7
 6وتمييز صوت واحد بصوت آخر بسبب خصائصه المختلفة. ،و كيفية نطقة ،الصوت

فإن علم أصوات هي دراسة الصوت واألصوات المختلفة التي  ،كما قال م. تنطاوى -3
 7تنتجها أدوات أجهزة الكالم البشري.
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تشكيل  دراسة ويمكن استنتاج أن علم أصوات ه ،بعض تعريفات علم أصوات أعالهمن 
 . يالبشر تنتجها أجهزة الكالم  ة التيويواستقبال أصوات اللغوحركة 

 

 أنواع علم األصوات -ج

قسم إلى خمسة أقسام تن علم األصواتأقسام  أن 8نسوتيون سيوطى أنصارىقال أحمد   
 وهي: 

 أساس اتساع النطاق قسيم علىت -1
 و هو تنقسم إلى قسمين و هما :

 علم أالصوات العامة (أ
وال يقتصر فقط على صوت  ،ألن نطاقه عام جًدا  علم أالصوات العامةسمي 

 لغة معينة.
 علم أالصوات الخاصة (ب

هناك بعض العلماء الذي يدرسون أصوات لغات معينة على وجه التحديد من 
وشظايا من الكلمات واأللفاظ  ،الساذجة والصوتيةخالل وصف مخرج وخصائصها 

 ،وربما ليس في لغات أخرى. لذلك ،وكلها في الواقع فقط في تلك الللغة ،العلوية
 علم أالصوات الخاصةهذا الفرع من العلوم يسمى 

 قسيم على أساس الطبيعةت -2
 و هي تنقسم إلى قسمين و هما :

 علم أالصوات النظرية (أ
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 ،هي علم سليم يركز علم النقاش حول العلوم البحتة علم أالصوات النظرية
ويتحدث عن طريقة التي يتم بها تطبيقها على المستوى العملي دون معرفة التوضيح 

 والخصائص الفيزيائية للصوت. 
 علم أالصوات القياسية  (ب

هي علم الصوت الذي يركز بشكل أكبر على وضع  علم أالصوات القياسية
 بهدف تطبيقها بسهولة على وجه الدقة في عملية اللغة. ،قواعد صوت لغة معينة

 قسيم على أساس المعنىت -3
 و هو تنقسم إلى قسمين و هما :

 علم أالصوات اللغوية (أ
هي علم الصوت التي تنقش صوت اللغة من خالل عدم  علم أالصوات اللغوية

 النظر في الوظائف والمعاني الموجودة في هذا الصوت. 
 الفونولوجياعلم أالصوات  (ب

هو علم الصوت الذي يناقش أصوات لغات معينة  علم أالصوات الفونولوجيا
 من خالل النظر في الوظائف والمعاني التي تحتويها.

 قسيم على أساس المنهجيةت -4
 و هي تنقسم إلى ثالثة أقسام و هي :

 علم أالصوات الوصفي (أ
هو علم الصوت الذي يضع في بحثه صوت اللغة في  علم أالصوات الوصفي

 وقت معين.
 علم أالصوات التاريخية (ب

هي  العلم التي تبحث في تطور وتغيير أصوات اللغة  علم أالصوات التاريخية
 التي تحدث بلغات معينة في مسار عدة فترات.



 علم أالصوات المقارن (ج
صر على صوت لغة هو الصوت الذي يتم تعلمه ال يقت علم أالصوات المقارن

 ولكن  يتضمن المقارنة بين لغتين أو أكثر.  ،معينة
 

 9قسيم على أساس األحداث التي  تنتج الصوت.ت -5
 و هو تنقسم إلى ثالثة أقسام و هي :

 علم األصوات النطقي (أ
هو العلم الذي يدرس حركات أعضاء النطق من أجل  علم األصوات النطقي

 انتاج األصوات اللغوية 
 األكوستي علم األصوات (ب

 هو حول الحدث استقبال الصوت. علم األصوات األكوستي
 علم األصوات السمعيج(  

 هو حول األحداث النفسية للمستمع. علم األصوات السمعي 
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 نطق األصوات العربيةكيفّية   -د

فتذكر الكاتبة فقط ثالثة أقسام أساسية من األحداث  ،كما قالت الكاتبة في القسم "ج"  
علم األصوات و  علم األصوات األكوستيو  علم األصوات النطقيوهي  ،التي تنتج الصوت

 . ألن هذه أقسام الثالثة أكثر نفوذا في مهارة الكالم. السمعي

ألن هناك عوامل  واجه بعض الطلبة صعوبة في قراءة اللغة العربية األّولبناًء على التحليل   
 واحد منهم هو افتقار الطلبة إلى فهم األصوات.  ،سبب في هذه الصعوباتت

عربية تحديد األصوات ال اجيدو الطلبة لم تصودفت فإنه يدل أن بعض مع الصعوبات التي   
نصح  الطلبة و أكثر من ذلك ت ،الحروف العربية بشل صحيح انطقو التي ينطق بها المدرس ولم ت

ة كفاءة نطق األصوات العربية بمحاكالذلك تريد الكاتبة تحسن   مفردات اللغة العربية.بريادة 
 و مع ذلك تستمعون الطلبة إلى ترتيل القرآن ثم تقليد تلك اآلية.   برنامج ترتيل القرآن.

 الخالصة -ه

ألن  ،اللغة شيء فىعلم األصوات هو أهم  المناقشة السابقة أن كما قالت الكاتبة فى  
فلن تتقن مهارات اللغة  ،إذا لم تكن اللغة  مفهومة جيدا ،عنصر أساسي فى كل لغةأصوات 

نطق تحدث. لذلك اليمكن أن يعمل عند  العربية تماما. و علم األصوات هو أيضا نظام صوتي
دد من يستطيع أن يحسن على القراءة للطلبة جة برنامج ترتيل القرآن بمحاكا األصوات العربية

 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.   تعليم اللغة العربية فىقسم 
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