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 اب األولـــالب

 االطار العــــام 

 املقدمة 

  خلفية البحث -أ

لسان  اللغة العربية من أغزر اللغات من حيث املادِة اللغوية، فعلى سبيل املثال حيوي معجم      

 لغة افصح الكتب القرآن الكرمي   ألف مادة  80أكثر من   القرن الثالث عشر من البن منظور العرب

أسفله ملغدق وأنه   حىت قال قائلهم : " وهللا إن له حلالوة وإن عليه لطالوة وإن أعاله ملثمر وأن 

  1  فكان القرآن مثال البالغة املعجز الذي أمجعوا على اختالف أذواقهم"  ليعلو وال يعلى عليه

ا ، حيث يتم    .مكتوب   حرفا   28 حتتوي اللغة العربيةو  مييل النطق أيض ا إىل أن يكون خمتلف ا جد 

يسمى شكل  يف  إندونيسيا  وشرق  وبرواني  ماليزاي  شرق  يف  الكلمات  بهاسا  نطق 

واللفظ مييل إىل أن يكون مقطوع ا . ]2[ حيث يتم نطق الكلمات على أهنا هتجئة[34]  ، بكو

ومتقطع ا وأسرع من شبه جزيرة املاليو ، واليت يتم التحدث هبا بوترية أكثر ضعف ا. وأعلن العديد 

وسنغاف ماليزاي  جزيرة  شبه  يف  خمتلف  بشكل  سابقا(  مكتوبة  )وكانت  العلة  أحرف  ورة من 

)ومكتوبة( توجوه :وسومطرة واضح  والعديد    pileh كما اختار ، tujoh  هو  وغريها، 

وضوحا كما " على النهائي تكون  ان  اىل  متيل  أيض ا [o] و schwas . [e] الصورة   هي 

allophones لـ / i / و / u /  يف مقاطع هنائية مغلقة يف أصناف شبه اجلزيرة املاليزية والسنغافورية

ومن معجزاته  اختالف منطق السنتكم ولغاهتا  عربيا كان او عجميا    . [36] [37]والسومطرة من املاليو

 
 على موقع واي بك مشني.  2016مايو  14عريب، إجناز أردين نسخة حمفوظة -جريدة الغد: أضخم قاموس شيشاين  1
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السََّماَواِت  ) َو ِمْن آاَيتِِه َخْلُق    قول هللا تعاىل:  فكلنا  إال من ساللة من طني  وأب واحد  بدليل  

 4()ولساان وشفتني (..3َو اْْلَْرِض َو اْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َو أَْلَواِنُكْم ِإنَّ يف َذِلَك ََلاَيٍت ل ِْلَعاِلِمنَي(. 

يتعلمون لغة أجنبية مثل اللغة العربية اليت ختتلف أصواهتا عن   الدارسني عندماأن    ةرى الباحثت

ينطقون و مييلون إىل نطق أصواهتا بطريقة  أالنطق هبا نطقا سليما  ا  تمكنو أصوات لغتهم اْلم ومل ي

أخطاء نطقية ظاهرة    حتدث  عند ذلكو أصوات لغتهم اْلم اليت تعودوا عليها منذ صغرهم    هبا

على الرغم و     .أو اْلجنبيةاهلادفة  تدخل أصوات اللغة اْلم أو اللغة اْلوىل يف اللغة الثانية  بسبب  

يف اللغة إال أنه غالبا  ما يواجه إبمهال شديد يف تعليم (     (Pronunciationمن أمهية النطق )

تقدمة وما زال يعاين العربية للناطقني بغريها، فقد يبلغ املتعل م الغري انطق بلعربية يف املستوايت امل

من معضالت عظمى يف كيفية نطق بعض اْلصوات واحلركات، وحني يتحدث جيرتح أخطاء يف 

النطق جتعل املستمع يظن به ظن السوء أبنه مل يتجاوز املستوى املبتدئ أو املتوسط يف أحسن  

هر اْلخطاء واظ   دوجتيف الواقع،  اْلحوال بسبب اْلخطاء الصوتية القبيحة اليت يرتكبها املتحدث.  

مساع   نتيجة  الشائعة  سليم  وحماكاة الصوتية  غري  ممارسة  و  تكرار  يوجهها ةو  الظواهر  فهذه   .

هبا   وخيص   واتيالند   وماليزايإندونيسيا  مثل    مسلمني املاليوية  معات  تجمتمعات كثرية منها يف جم

اليو. واهتم الباحثون هذه اجملتمعات جديرا بلذكر املاْلوىل لغة    تهميف لغتتحدث   اليت جمتمعات  

أمهية كربى   فلهم  بلغات أخرى.  الناطقني  اللغة  لأن معظمهم مسلمون   اْلصوات  و تعلم  نطق 

وقراءته حسب خمارجها.   ةقراءة القرآن الكرمي بطالقهي  ْلهداف الدينية  ان ا  وال سيماالعربية  

فرض أساسي لقراءة قراءة القرآن   صحى بطريقة سليمة  الف استنادا للمسلمني فنطق احلروف العربية  

 
 تفسري ابن كثري   ٢٢سورة الروم آية  3

 ١٠,٩,٨سورة  البلد آية   4
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. اختالف يف صورة سواء للناطق او املستمع   يف النطق تسبب اْلخطاء الداللية اخلطأ  الكرمي ْلن  

نطق بعض اْلصوات العربية عن نطقها العريب، مثل نطق كلمة "اخلري"  فصورة النطق بنطق اخلاء 

,    g أي نطق كلمة "يغيب" بصورة النطق نطق الغنيبصورة ميكن وصفها أبهنا هاء مفخمة.   

النطق  أنواع، منها  الظواهر إىل فتنقسم هذه   أوهلا  العربية خاصة لغري سليم  ال :  بعض اْلصوات 

. والقاف والغني  مثل الصاد والضاد والطاء والظاء5  املاليوية اليت ال مقابل هلا يف اللغة  اْلصوات

والفاء واحلاء  ني ع مثل ال املاليوية غري سليم ببعض اْلصوات العربية الشبيهة بللغة الواثنيها النطق 

قلة اإلملام بلظواهر الصوتية مثل املماثلة واملخالفة وغريمها من الظواهر مما يقل من   اووالدال.  

سبقت شرحها أن من اليت  فمن املظاهر    .إدراكهم واهتمامهم بخلصائص الصوتية للغة العربية

لغة ماليو، ا داخل كلمات  معينة  لعدم صوامت  العريب  الصوت  نطق  مهارة  ملشكالت ضعف 

وكذلك ضعف نطق بعض الكلمات املفردة لدى املدرسني والطالب و قلة معرفة اجملتمعات نطق  

اْلصوات السليمة حسب خمارجها . فإن تذليل املشكالت مهمة لتعليم احلروف العربية وتصحيح 

 ية . أفضل و أكثر فعال  يكون  اْلخطاء

 مشكلة البحث ب .  

 املاليوينيطلبة   لدى للناطقني بغريها  يف اْلصوات العربية    نطقية اْلخطاء الظواهر  هي ما  -1

  ؟   امعة انتساري اإلسالميةجب

جبامعة  املاليويني    للناطقني  يف اْلصوات العربية  نطقيةال اْلخطاء   ماهي أسباب ظواهر -2

  انتساري اإلسالمية ؟

 
 ه  1437 عام العربية  لدارسي اللغة اْلصواتعلم   إدريسنصرالدين  5
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  أهداف البحث   -ج

  م اْلصوات العربية.يعملية حتليل اْلخطاء و الدراسة التقابلية نتيجة من مالحظة  تعلن  إ

يقل البحث  فهذا   اللغوية    يةأمه  ال  العربية كاملهارات  يتعلم  أمهية هبدف ملن  امتنا   واْلكثر  ارتقاء 

 من خالل اْلهداف التالية: ف  . القرآن الكرمي  الدفاع  عن فصاحة كتابنا  يف    اإلسالمية

جامعة من  يف اْلصوات العربية للناطقني املاليويني  نطقيةالاْلخطاء  ظواهر  لكشف  .1

  .انتساري اإلسالمية  

 . يف اْلصوات العربية للناطقني املاليويني    نطقيةالاْلخطاء  ظواهر  ملعرفة أسباب  .2

 أمهية البحث : د.    

   :  أمهية نظرية       

تلغتنا العربية اليت مدت جذورها اىل كل اللغا  أصواتبحلفاظ على   اإلسالميةللدفاع عن امتنا    

الربية خرب  املصطفى  رسولنا  فصاحة  وثروة  العربية  أصوات  فصاحة  اثر  مجالية  على   .والغرية 

وجتدر اإلشارة إىل أن السيطرة على نظام النطق للحروف العربية يستغرق وقتا ، وينبغي أن تعزز 

املناهُج الدراسية عرب املستوايت اللغوية الوعَي الصويت املفضي إىل الدقة والطالقة املناسبتني ملستوى  

يد املستوى اْلول، الكفاءة. وهي ال ريب تعاين اَلن من نقص شديد يف تدريس النظام الصويت بـُعَ 

وتشري الدراسات إىل أن اْلشخاص الذين يتمتعون بنطق جيد لألصوات العربية لديهم فرص أكرب 

للفهم أكثر بكثري ممن يواجهون صعوبت يف عمليات النطق حىت لو كانوا ميلكون معرفة جيدة 

لى كيفية نطقهم للغة يف القواعد وغىن يف املفردات. ويعود ذلك إىل أننا حناكم الناس يف لغاهتم ع

 . يف الغالب
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   :  أمهية تطبيقية 

 : ونتائج هذه الدراسة ومن املتوقع أن تكون مفيدة من أجل

 املعلم  .١

 .لية  املمارسة الفعتغذية مرتدة حول التعلم بستخدام اسرتاتيجية    -أ 

 التعلم  يفترقية نشاط الطلبة   -  ب

 كمؤشر لرتقية أنشطة التعلم و التعلم   -ج 

 اختيار الوسيلة التعليمية اللغة العربية مناسبة للطلبة   يف املواد اإلعالمية    - د  

 الطلبة  .٢

 . الفصحى وتاليف تكرار اخلطأ  وإتقان التعلم، حنو التفاهم    يفترقية حتصيل الطلبة   -أ 

 . والدوافع للتعلم  لغةابية من الطلبة جتاه تطوير الجي اإل  ة املوافق  _  ب             

 . تح آفاق أوسع تفتنمية االهتمام الثقة بلنفس للطلبة و    -ج

 وكسر عامل اخلجل.  التعلم والتعليم  يف زايدة مشاركة الطلبة    - د  

 )جهة تعليمية (   املدرسة .  ٣

 اللغة العربية.جوانب  مجيع  يف   ترقية التعلم    ميكن هذا البحث ميكن أن تقدم مسامهة مفيدة يف

 .   إندونيسيايف  ملعرفة إشكالية نطق اْلصوات العربية للناطقني بلغات أخرى  و 

كثريا يف تعليم    أمهلتاليت    اْلصواتتعليم  بناء مادة  يف  واالستفادة من كشف ظواهر اْلخطاء  

 .ْلجل تطوير املواد  والذخائر العربية، ْلن عدد املهتمني هبذا اجملال مل يزل قليال  و اللغة العربية  

انتساري ، جامعة  من املاليويني    اللغة العربيةمتعلمي  ولرتقية نطق اْلصوات العربية الصحيحة لدى  

 . احلكوميةاإلسالمية  
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احملادثة، وجزءا  من مهارة القراءة اجلاهرة ويعد النطق جزءا  أو مكوان  أساسيا  من مكوانت مهارة  

بل إنه جزء من الكفاية التواصلية. ويعرف النطق أبنه إنتاج أصوات اللغة العربية من أجل إيصال 

فكرة. وهو إنتاج للنظام الصويت للغة العربية. وهو كذلك نطق الكلمة العربية بطريقة صحيحة 

ثها وصفاهتا املختلفة اليت يتميز هبا صوت عن من انحية وصف خمارجها وكيفية حدو   ومناسبة.

صوت، كما يدرس القوانني اليت ختضع هلا هذه اْلصوات يف أتثرها بعضها ببعض عند تركيبها يف 

 الكلمات أو اجلمل. 

 مصطلحات البحث :  .د

 مفهوم اخلطأأ.  

 6واخلاصة. مرادف )اللحن( قدميا وهو مواٍز للقول فيما كانت تلحن فيه العامة  

هو وهٌم يقوم يف نفس الشخص جيعله و  الغلط يف الفقه القانوين  هناك ما يقارب اخلطأ وهو  و 

 7يعتقد خالف الواقع 

واذا اخطأ بسبب على نقص من العلم والدراية  وأييت اخلطأ من التعلم املكتمل الكتساب اللغة  

 . واخلطأ  منه مكررا ومنه جهال     وليس املخطئ .  ط املغالفهو مبرتبة    اتم وعدم الدراية  جهل  

 اخلطأ عند القدامى 

 
 57علم اللغة التطبيقي  6
 م(. 1976لاللتزام )دمشق وحيد الدين سوار، النظرية العامة  7
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يعد اخلروج عن السنن املألوفة يف اللغة العربية عند اللغويني القدامى خطأ لغواي أطلقوا عليه       

اسم اللحن إذ وصفوه أبنه عيب وقبح ينبغي عدم الوقوع فيهما وهذا ما دعا إىل نشوء مبدأ تنقية 

 اللغة 

دما اقتضت احلاجة ان يضع علماء اللغة العربية القواعد النحوية والصرفية واللغوية ويؤلفوا فيها وعن

أتليفهم كان التطور اللغوي مستمرا واصبح اخلروج عن القواعد اليت وضعوها اكثر اتضاحا واشد 

يف العلوم   التأليف اللغوية جنبا اىل جنب مع    اْلخطاءيف التنبيه على    التأليفبروزا ولذلك سار  

اللغوية عامة ولقد سار التدوين يف اللحن مع تدوين قواعد العربية وقوانينها وقد الف الكسائي  

اللغوية عند القدامى فهذا كتاب "ما يلحن   اْلخطاء يف    التأليف"ما تلحن فيه العامة" مث تواىل  

العوام"   ال  لألصمعي فيه  نشطت حركة  ولقد  السكيت  البن  املنطق"  "إصالح  تصحيح وكتاب 

إذ مل يعد اخلروج عن القاعدة اللغوية "اللحن"   اإلسالم   اْلعاجم اللغوي عتد القدماء مع دخول  

عري العربية   اْللسنةانجتا من التطور اللغوي الطبيعي للغة بل أصبح مرتبطا بعامل اخر هو اختالط  

ل غري العرب حتت كثرية من اللحن مل تكن العربية تعرفها لوال دخو   أشكاالبللسان العريب يولد  

من علماء اللغة العربية وهم معلموها واحملافظون عليها ان   اْلمر وقد تطلب هذا    اإلسالمياحلكم  

بلشيوع على ألسنة اخلاصة   بدأت اللغوية اليت  الصوتية    اْلخطاء يزداد نشاطهم يف التنبيه على  

  .فضال عن شيوعها على السنة العامة

استمر اللغويون يف العصر احلديث على هنج سلفهم اللغويني القدامى    مسالة اخلطأ عند احملدثني 

يف التنبيه على اْلخطاء اللغوية وقد امجع اللغويون احملدثون على ان أب الثناء اْللوسي أول من 

 8."للغوي يف العصر احلديث وكتابه "كشف الطرة عن الغرةألف يف التصحيح ا
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 :   حتليل األخطاءمفهوم  ب .  

هي عملية هتدف إىل حتديد وتصنيف وتفسري أخطاء متعلمي اللغات اْلجنبية كلغة اثنية.        

لدى ميكن أن حتدث أخطاء الصوت يف كل مستوى من مستوايت اللغة. يف املمارسة العملية،  

 9(, د.ت(.  309: م2004)رشدي أمحد طعيمة  )  كثري من املتعلمني الذين يتعرضون يف اْلخطاء

 10يني املاليو الناطقني  ج .    

ا           مصطلح املاليو املستخدم يف إندونيسيا يشري أكثر إىل معىن جمموعة عرقية أكثر حتديد 

عرقية   جمموعة  تشكل  اليت  اجلاوية  العرقية  اجملموعة  يف  املوجودين  املاليو  تضمني  يتم  ال  حبيث 

 :من  2000يتكون املاليو )املسلمون( يف إندونيسيا وفق ا لتعداد عام    اْلغلبية.

، على أهنم من أصل   1930مل يتم تصنيف بليمبانج املاليو ، يف تعداد عام    ماالي  اتميانغ 

، على أهنم   1930، يف تعداد عام   Bangka-Belitung Malay مل يتم تصنيف  ماليزي 

بونتياانك   - بنجكولو املاليو  -  جاميب املاليو  -   رايو املاليو  -  املاليو ديلي[36] .من أصل ماليزي

 املاليو

العربية  ال  تأثر  الرمسية يف كل من    ة وتعد املاليوي  اللغة  علىلغة  اللغة  املاليوية    اندونيسيا “اللغة 

العددي والنفوذ  التفوق  البلدان، ويعد  وماليزاي وبرواني، وهذا ما ينص عليه الدستور يف تلك 

السياسي للجنس املاليو من أهم العوامل اليت منحت اللغة املاليوية كل عناصر القوة والسيطرة 

  .مكانة خاصةللغة العربية    والغلبة على غريها من اللغات اليت تشاركها احلياة يف بيئتها اجلغرافية

 
 (. 309م :2004)رشدي أمحد طعيمة  9

10  
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 و. حدود البحث : 

خمرجا لدى الطلبة  الناطقني  من العربية  اْلصواتاْلخطاء النطقية يف حتليل :  حدود موضوعية    .1

تواجههم  وصفة   اليت  النطقي  اخلطأ  ظاهرة  أسباب  املنطوقة    والبحث عن من خالل  اْلصوات 

وأوضاعها، كما   النطق  أعضاء  فينظر يف حركات  الكالم  اهلوائية  بلفعل يف  الذبذبت  يالحظ 

 الناجتة مباشرة عن هذه احلركات واْلوضاع. 

 اللغات   ركزممن   اإلسالمية: طلبة جامعة انتساري    حدود مكانية   .2

 م  2022اىل شهر مايو     2021:  شهر ديسمرب عام  حدود زمنية   .3

 ح. هيكل البحث 

املناقشة املنهجية من مخسه فصول. وفيما يلي وصف لكل   تتألف من  ويف هذه الدراسة،         

 من الفصول   فصل

األول البحث الباب  خلفية  منها  املقدمة،  البحث،    أسئلة  و  ،  اهداف  البحث،   أمهية البحث، 

 . البحث  هيكلمصطلحات البحث . حدود البحث و  

 اْلخطاء،   أسباب   اْلخطاء، حتليل،، دراسة النظرية، اليت تتالف من فصول، تعريف  الباب الثاين

البحث ووجهته،   البحث، اليت تتالف من الفصول الفرعية. الفصل اْلول أنواع  منهجية ،  الباب الثالث

والفصل الرابع يناقش طريقة  البحث، والفصل الثالث مصادر البياانت، وت والفصل الثاين يناقش أدا

 .الفصل السادس صحة البياانت   البياانت، و مجع البياانت، و الفصل اخلامس طريقة حتليل  

 :. منهاة و اخلاص  ة العام  ائجها، عرض البياانت و حتليلها، اليت حتتوي علي نتالباب الرابع
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  ،  جامعة انتساري اإلسالمية  النطقية يف معهد   ءاْلخطا، و حتليل  اجلامعة للغاتمعهد  ية  ؤ ر 

  .اجلامعةمعهد  يف  اْلخطاء النطقية    أسباب   و عوامل

 توصية البحث . ، االختتام، االستنتاجات واالقرتاحاتالباب اخلامس

 ات السابقةـــــــ . الدراسه

 البحوث السابقة على التقسيمات التالية:   تنقسم

 أوال: ظواهر تعليم األصوات ومشكالهتا

موضوع: "التداخل حبثه يف دورية " اْلهدى" حتت  الذي كتب نتائج      منصوريالبحث الذي قام به محزة   -1

صوتية("  تقابلية  )دراسة  بإلندونيسية  الناطقني  والعرب  بلعربية  الناطقني  اإلندونيسيني  عند  الصويت 

م. وهذا البحث يبحث عن التحليل التقابلي الصويت 2017شهر مايو سنة    1لإلصدار الثاين عشر رقم  

( الفرق 1ئلة هذا البحث ترتكز على:  للصوائت والصوامت بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. وأس

اإلندونيسية. والصوائت  العربية   الصوائت  بني  العرية 2  والتساوي  الصوامت  بني  والتساوي  الفرق   )

اإلندونيسية أما مصادر البياانت هلذا البحث صادرة عن الكتب املتعلقة بْلصوات العربية  والصوامت  

" ونتائج هذا البحث SILالربجميات اليت تسمى بـــــــــ "واْلصوات اإلندونيسية، واملصدر اْلساسي هو  

اإلندونيسية يف الصوائت القصرية، والفرق بينهما العربية والصوائت  تدل على أن التساوي بني الصوائت  

الطويلة وكذلك يف صائت الصوائت  العربية والصوامت oوصائت )  (e)  يف  الصوامت  ( وأما مقارنة 

 اْلصوات االنفجارية واْلصوات اْلنفية واْلصوات االحتكاكية. اإلندونيسية تكون يف  

فوطرادى   -2 أسرى  وحيو  أسدا  به  قامت  الذي  "االعتباطي" البحث  دورية  يف  حبثها  نتائج  وكتبت 

(Arbitrer  لإلصدار الثالث رقم )م جبامعة جاكرات احلكومية حتت موضوع: " 2016من أكتوبر   2
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كلمات اللغات اْلجنبية الداخلة إىل اللغة اإلندونيسية." وأهداف أمناط تغيريات الصوائت والصوامت يف  

اللغة  إىل  الداخلة  اْلجنبية   اللغات  يف كلمات  الصوتية  التغيريات  وأمناط  أنواع  ملعرفة  البحث  هذا 

أمناط  مخسة  هناك  أن  على  تدل  البحث  هذا  ونتائج  والصوامت.  الصوائت  حيث  من  اإلندونيسية 

اد لمات اللغات اْلجنبية الداخلة إىل اللغة اإلندونيسية. وهي: النمط اْلول احتللتغيريات الصوتية من ك

الصائت والصائتني، والنمط الثاين هو اختاذ الصوامت، والنمط الثالث واختاذ الصامتني،  والنمط الرابع  

ت هو اختاد ثالثة صوامت، والنمط اخلامس هو اختاذ الصائت والصامت معا. وجبانب ذلك هناك صوام

  وصوائت تتخذها اللغة اإلندونيسية من اللغات اْلجنبية من غري أي تغيري. 

وكتب نتائج حبثه يف دورية " البيان" )دورية تعليم اللغة     البحث الذي قام به حممد عفيف املاجستري   -3

مية م بكلية الرتبية والتعليم رادين إينتان اإلسالمية احلكو 2016سنة    1العربية( لإلصدار الثامن رقم  

البحث  هذا  يقوم  العربية(  اْلصوات  عن  )دراسة وصفية  العربية"  "اْلصوات  موضوع:  المبونج حتت 

بدارسة اْلصوات العربية، خاصة من حيث تقسيمات الفونيمات فيها. وهذا البحث يبحث عن نطق 

تية يف خمتلف اْلصوات اللغوية و تغرياهتا واستقباالهتا. ونتائج هذا البحث تدل على أمهية الدراسة الصو 

 السياقات الكالمية املتعددة. 

البحث الذي قامت به زهران أمحد، وميزورا عثمان، ونور هامشة  جالل الدين  وكتنب نتائج حبثهن يف  -4

رقم   عشر  احلادي  لإلصدار  "اللغة"  سنة    1دورية  يونيو  موضوع: 2011من  ماالاي حتت  جبامعة  م 

العربية وتصنيفها يف   العربية "امتصاص الصوامت  الكلمات  البحث بتحليل  اللغة املالوية." يقوم هذا 

الداخلة إىل اللغة املالوية، وخاصة فيما تتعلق بلصوامت العربية الداخلة إىل اللغة املالوية تستوي متاما 

بلصوامت املالوية من حيث الصفة واملخرج فال يكون هناك أي تغيري صويت لكن إذا كانت الصوامت 
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خلة ال تالئم وال تستوي وال تنسجم متاما بلصوامت املالوية فال بد أن يكون هناك تغيري مبا العربية الدا

 يالئم ويوافق الصوامت املالوية.

دورية اللغة اإلجنليزية    /Basisوكتب نتائج حبثه يف دورية "بسيس" )   البحث الذي قام به حممد جوهان   -5

م حتت موضوع: "االضطرابت يف ات م جبامعة فوطرا ب2016أكتوبر  من    2وأدهبا( لإلصدار الثالث رقم  

نطق اْلصوات عند اْلطفال )أبناء مخس سنوات وما حتتها("، وهذا البحث يدرس ويبحث عن اللغوايت 

لوصف االضطرابت الصوتية اليت يواجهها اْلطفال   -العصبية عند اإلنسان. وأهداف هذا البحث هي: أ

وما  يوم، ب  )أبناء مخس سنوات  ينطق هبا   - حتتها( يف كل  اليت  الفونيمات  لرتكيز ولوصف مواضع 

لوصف االضطرابت العصبية عند اْلطفال ) أبناء مخس سنوات( ال يستطيعون أن يلفظوا   -اْلطفال، ج 

اْلصوات اليت تصل إىل قمة الوضوح السمعي إال شيئا منها، وتفصيل ذلك أن اْلصوات امللفوظة إىل 

ال الوضوح  هي  قمة  هي 9،7سمعي  صحيحا  نطقا  نطقها  يستطيعون  ال  اليت  اْلصوات  وأما   %

90،3 .% 

دكوري ماسريي و مسيه دفع اهللا أمحد اْلمي، املشكالت الصوتية يف تعل م اللغة العربية للناطقني بغريها  -6

على   (.  إن أهداف هذا البحث التعرف2012جامعة املدينة العاملية أمنوذجا،  جملة اجملمع مباليزاي،  

املشكالت الصوتية اليت تواجه الدارس الناطق بغري العربية عند تعل مه العربية يف ماليزاي ، و كذلك التعرف 

هذا البحث أبن   ةالباحث  استهدفتعلى التحدايت اليت تواجه املعلم القائم بتدريس  اللغة العربية .  وقد  

ها جلمع العينات اللغوية  هي املشكالت املتعلقة من  أكرب املشكالت يف تعل م اللغة العربية للناطقني بغري 

%من أفراد العينة يعانون   ٩٠بلنظام الصويت. وبلتفصيل من خالل االستبانة حصل البحث على نسبة  

%منهم  يعانون من نطق اْلصوات احلنجرية   ٨٠من صعوبة نطق اْلصوات احللقية )العني، واحلاء(،و

رورة بناء تدريس اْلصوات اللغوية العربية للناطقني بغريها على نظام )اهلاء واهلمزة(. و توصي البحث بض
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اْلصوات الصامتة )الباء، التاء، اجليم، الثاء، الدال،   -التدرج من السهل إىل اْلصعب من تعليم أوال   

طبقة الراء، الزاي،ِ  ؛ فالبد الذال، السني، الشني، الكاف، الالم، امليم، النون( ، مث تعليم اْلصوات امل

)الصاد، الضاد، الطاء، الظاء( ، مث ينتقل بعد ذلك إىل تعليم اْلصوات احللقية )اهلمزة، اهلاء، العني، 

 الغني، احلاء، اخلاء، القاف(.  

نطق احلروف العربية لطلبة مدرسة تربية القرآن:   إشكاليةكمال يوسف، رسي إنداه أيو دمااينيت ،   -7

  .  2019يف مستوى الفونيم،   اإلندونيسيةواللغة    التحليل التقابلي بني اللغة العربية

إن أهدا هذا البحث ملعرفة إشكالية نطق اْلصوات العربية للناطقني بلغات أخرى إبندونيسيا. واستفد 

نطق اْلصوات العربية   يفالباحثون من هذا البحث أن  صعوبت و مشكالت متعلمي إندونيسيني  

املتشاهبة  مثل    ”ح“ و ”خ“، و نطق اْلصوات املماثلة كالصوت ”س“ و ”ش“، ونطق اْلصوات  

 النطق كالصوت ”ث“ تغيـريه بلصوت ”س“.    يفعن طريق تغيـري الصوتيات فتكون أسهل 

 يوية املال  اإلندونيسيةوالتحليل األخطاء بني العربية   تقابليهالثاين: دراسة حتليلية  

البحث الذي قام به طيب أ.م. وحسنة احلميدة وكتبا نتائج حبثهما يف دورية "اْلزهر اإلندونيسي للعلوم  -1

م بكلية اْلدب جامعة اْلزهر اإلندونيسي حتت 2017من سبتمرب سنة    2اإلنسانية" لإلصدار الرابع رقم  

اإلندونيسية   الفونيمات نيمات العربية  بني الفو   تقابليهموضوع: "التداخل الصويت يف اللغة العربية )دراسة  

عند طلبة جامعة اْلزهر اإلندونيسي("، وأهداف هذا البحث هي: لعرض املعلومات عن االضطرابت 

الصوتية عند املبتدئني يف تعليم اللغة العربية، وكذلك لتعيني الطرق واالسرتاتيجيات الفعالة ملدرسي اللغة 

 يف العملية التعليمية.   العربية

وكتب نتائج حبثه يف دورية "القلم" حتت موضوع: "حتليل اْلصوات    حث الذي قام حممد معز الدين  الب -2

يونيو سنة    - يف أبريل  93العربية من حيث وجهة نظر علم اللغة احلديث"، لإلصدار التاسع عشر رقم  
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دد املهتمني هبذا م دراسة لغوية عن اْلصوات العربية ْلجل تطوير املواد  والذخائر العربية، ْلن ع2002

اجملال مل يزل قليال. فقام الباحث بدراسة لغوية عن اْلصوات العربية املعاصرة، واخلطوة اْلوىل لدراسة 

اللغة العربية هي بدراسة اْلصوات العربية املنطوقة من خالل جهاز النطق مث حتليلها حتليال صرفيا مث 

 حتليال حنواي وغري ذلك. 

وكتب نتائج حبثه  يف دورية اللغة والفن جبامعة ماالنج احلكومية لإلصدار  خالصني    البحث الذي قام به -3

م حتت موضوع: "تعليم مهارة الكالم على أساس الدقة الصوتية 2015سنة    2الثالث واْلربعني رقم  

 لرتقية كفاءة مهارة الكالم العريب"، يهدف هذا البحث لوصف تصميم التعليم املثايل على أساس الدقة

الصوتية لرتقية كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم العريب. فاستنتج البحث أن اْلخطاء الصوتية عند الطلبة 

لفونيمات واْلخطاء املتعلقة ب  لفونيمات القطعيةأثناء التكلم بللغة العربية نوعان، اْلخطاء املتعلقة ب 

بالوا بْلخطاء الصوتية عند الطلبة ونتائج هذا البحث تدل على أن بعض احملاضرين مل يفوق القطعية.  

أثناء احملادثة بللغة  العربية، وجبانب آخر، كان بعض احملاضرين والطلبة يشعرون أبمهية الرتكيز على صحة 

التلفظ الصويت يف تعليم مهارة الكالم. ومن نتائجه أنه ليست هناك مواد دراسية ترتكز وختتص بتعليم 

الكالم، وبعض احملاضرين والطلبة يقرتحون على كتابة املواد الدراسية اليت الدقة الصوتية يف تعليم مهارة  

 ترتكز على التدريبات الصوتية. 

رسالة املاجستري حتت موضوع: "حتليل اْلخطاء الصوتية يف تعليم  الرسالة اليت قامت هبا حنا نور احلسنة، -4

الصينية )دراسة احلالة يف إحدى اجلامعات احلكومية جاكرات م جبامعة 2011يوليو من    4(" يف  اللغة 

احلكومية. هذه الرسالة ترتكز على حبث اْلخطاء الصوتية عند الطلبة املبتدئني مع مقارنة   إندونيسيا

اْلصوات الصحيحة، ونتائج هذا البحث تدل على أن اْلصوات العالية اجلانبية ومواضعها تؤثر على 

 الصوتية تكون يف التغيريات الصوتية أثناء النطق هبا. أنواع اْلصوات اخلاطئة الظاهرة. وأكثر اْلخطاء  
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م 2017سنة    1لفاظنا" لإلصدار الثاين رقم  أوكتبت نتائج حبثها يف دورية "  البحث الذي قامت مفلحة   -5

بني العناصر الصوتية يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية لطلبة قسم    وتقابليهحتت موضوع: دراسة مقارنة  

ربية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراباي. أهداف هذا البحث ملقارنة العناصر تعليم اللغة الع

اْلصوات.  بعلم  املتعلقة  الدراسية  املواد  تطوير  ْلجل  اإلندونيسية  واللغة  العربية  اللغة  بني  الصوتية 

ونتائج هذا فاستخدمت الباحثة املنهج الوصفي والكيفي جلمع بياانت هذا البحث وتشخيصها كافة.  

البحث هي أن هناك بعض اْلصوات املماثلة واملتقاربة واملختلفة بعد مقارنة العناصر الصوتية بني اللغة 

 العربية واللغة اإلندونيسية من حيث املخرج والصفة. 

 اثلثا : طرق تدريب وتدريس األصوات العربية 

وكتبا نتائج حبثهما يف دورية " املهارات " )دورية تعليم     البحث الذي قام به إمام زين الدين ونور املفيدة   -1

م جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية   2018من ديسمرب سنة    2اللغة العربية( لإلصدار الرابع رقم  

لبحث تدل على أن استخدام النج، حتت موضوع: "طرق تعليم اْلصوات" ونتائج هذا اااحلكومية م 

 اللتانالطريقة املعينة يف تعليم اْلصوات تسهل الطلبة على فهم اْلصوات وتقليدها. وهناك طريقتان  

الصوتية   الطريقة  مها:  اْلصوات  بتعليم  اهتماما كبريا  التقليد Phonetic Method) هتتمان  وطريقة   )

 أيضا بلطريقة السمعية الشفوية. ( أو ما تسمى  Mimicry-Memorization Method) التحفيظ  و

استفادة تطبيقات جوجل الرتبوية لرتقية مهارة الكالم لدى املعيوف،    وعليمطمئنة    وإاندرماوايت    رضا -2

إندونيسيا )التعاون بني جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية   -مدرسي اللغة العربية بكاليمنتان اجلنوبية

  . 2019ومركز البحوث والتواصل املعريف بلرايض مبملكة العربية السعودية(،  

كفاءة املدرسني يف الكالم لقلة التدريبات والدافعية   اخنفاضل:  فاستفد الباحثون من هذا البحث، اْلو 

إبضافة إىل عدم الفرصة للتدريب الكافية. فظهرت املشاكل يف الكالم يف كل نواحي من عناصر اللغة، 
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سواء أكانت اْلصوات واملفردات والرتكيب. ومعظم اْلخطاء واردة من أتثري اللغة اإلندونيسية. والثاين، 

املدرس اللغوية أن  لرتقية كفاءهتم  املدرب  إشراف  واملكثف حتت  املستمر  التدريب  على  احلاجة  هلم  ني 

املباشر من   االتصال يتحدد مبوعد ضيق. فاستفادة التكنولوجية احلديثة مالئمة مثل    بشكل بسيط وال 

خالل هينغ أوت من أدوات تطبيقا جوجل الرتبوية  أو التسجيل الصويت من خالل واتس آب ترقي 

املدرسني للغة العربية أبن يقوم على تنظيم    احتاديوصى البحث ملنظم   كفاءهتم اللغوية حىت النفسية.  

   ليكون التدريب تدريبا مكثفا ومستمرا.    اإللكرتونيةاجملموعة التدريبية  

املرحلة فطرى، فعالية أسلوب احملاكاة بربانمج ترتيل القرآن املتدرج لرتقية قدرة  نطق اْلصوات لطلبة   -3

بربانمج   املناسبةأسلوب احملاكاة  ملعرفة  إن أهداف هذا البحث    . 2021الثالثة بقسم تعليم اللغة العربية،  

قدرة نطق اْلصوات العربية حىت معرفة فعالية هذا اْلسلوب   لرتقيةالبسيط  يف اإليقاع    ترتيل القرآن املتدرج 

فد الباحثون من هذه الدراسة أبن أسلوب احملاكاة قدرة نطق اْلصوات العربية لدى الطلبة. فاستيف ترقية  

بربانمج ترتيل القرآن يرقي قدرة الطلبة على نطق اْلصوات العربية من خالل حماكاة تالوة القرآن املستمعة 

 . و االستماع الصويت  عندهم بتقدمي السور الشائعة استماعها ببساطة  

أسباب ظواهر تلك اْلخطاء النطقية وشائعة يحث عن  جند انه مل ي  النتائج  من البحوث السابقة  وردتف  

تطبيقية على طالب معهد  لغة اثنية دراسة  العربية  متعلم  عند  الصامتة  الصويت يف اْلصوات  اإلبدال 

، اليت تعرض لألصوات الصامتة عند متعلمي اللغة من طلبة جامعة انتساري العريقة    اللغوايت العربية

طقني بغريها؛ وقد خلص إىل أن اْلصوات اليت حيدث هلا إبدال هي : ظ ، ص ، ض ، العربية من النا 

 . ط ، غ ، خ ، ق ، ع ، ح 
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قامت به فطرى عن أسلوب احملاكاة عند تدريب اْلصوات العربية بل مل يظهر    اليترغم أن البحث  أيضا  

ْلصليني القادرين من خمتلف تصويب او حماكاة مع الناطق اأسلوب احملاكاة بلتفصيل بستفادة طريقة ال

 .   اجلنسيات  

 :   من الدراسات السابقة  االستفادة

الناطقني بغري العربية         قد ال يُفهم إال   بسبب نطقه قد ال يُفهم قوله.  ان اْلصوات املنطوقة من 

ومفرداته إن نطقه  بصعوبة فائقة حىت من متحاور متعاطف معتاد على التعامل مع غري الناطقني بللغة.

على  املعتاد  املتعاطف خصوصا  املتحاور  عموما  ويفهمه  اْلوىل،  بلغته  بشدة  متأثرة  النحوية  وتراكيبه 

يف اللغة إال أنه غالبا  ما  (Pronunciation) على الرغم من أمهية النطق  التعامل مع غري الناطقني بللغة.

يبلغ املتعل م اْلجنيب املستوايت املتقدمة وما   يواجه إبمهال شديد يف تعليم العربية للناطقني بغريها، فقد 

زال يعاين من معضالت عظمى يف كيفية نطق بعض اْلصوات واحلركات، وحني يتحدث جيرتح أخطاء 

يف النطق جتعل املستمع يظن به ظن السوء أبنه مل يتجاوز املستوى املبتدئ أو املتوسط يف أحسن اْلحوال 

ومن هذه املؤثرات موضوع الدافعية اليت تشري    .يت يرتكبها املتحدثبسبب اْلخطاء الصوتية القبيحة ال

الدراسات إىل أهنا كلما زادت أتقن املتعلم نطق اْلصوات وأجادها وكلما قلت يكون أداؤه فيها أقل 

ولكنته اْلجنبية أكثر وضوحا . ومن تلك املؤثرات أيضا  طرائق التدريس اليت ينتهجها املدرس يف عملية 

 يف توظيف التدريبات التفاعلية من عدمه اليت ينبغي أن جتري بشكل دوري.   التدريس

وتشري الدراسات إىل أن اْلشخاص الذين يتمتعون بنطق جيد لألصوات العربية لديهم فرص أكرب للفهم 

أكثر بكثري ممن يواجهون صعوبت يف عمليات النطق حىت لو كانوا ميلكون معرفة جيدة يف القواعد 

 .املفردات. ويعود ذلك إىل أننا حنكم الناس يف لغاهتم على كيفية نطقهم للغة يف الغالبوغىن يف  

 


