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 الباب الرابع 

 تهاــمناقشحتليلها و اانت و ــ عرض البي 

 

 تعليم اللغات يف جامعة انتساري اإلسالمية احلكومية وحدة تطوير و  مركز عن   خمتصرة نبذة  

بعد قرار اللجنة اإلدارية حفاظا وامتثاال لتعليم اللغة م   2001    ا املعهد سنة  أنشأت وأتسست هذ   

اىل تها وصول اىل افضل املهارات اللغوية وهتدف رؤيللمتكني الطلبة  رسالتها  من أهداف العربية و 

والتكامل وحتقيق افضل تعليم يف اللغة العربية لطلبتها من مجيع اجلنسيات املختلفة من الشمول  

  .و كفاءات عاليةذ  ومعلمات  اْلساليب وعلى ارقى الطرق من معلمني  أبحسندول لا

 : البياانت  عرض .أ

الدراسة هم   التعارف" و "اْلسرة". أما املشرتكون يف هذ   ممارسة الكالم بللغة العربية يف موضوع

شخصا.   17وعددهم    ، من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  - 2022الطلبة اجلدد للعام الدراسي  

خالل االستماع   املشرتكني. مت تنفيذ تقنية حتليل البياانت من   ٪ من جمموع   20بينما العينة املأخوذة  

اْلخطاء الشائعة اليت حدثت   أنواع البياانت املوجودة وحتليلها من حيث    بطريقة مركزة إىل جمموعة 

 حتديد نتائج التحليل و وصفها من خالل  . بعد ذلك يتماو اللغوية الصوتية ، سواء يف اجلوانب

 اْلساتذة النصوص السردية ومع النقاش من قبل  

 د. سيف الدين حسني   و د. رضا و د. علي املعيوف . د. فيصل مبارك  د. وحي الدين 

 وأسباهبا يف نطق األصوات العربية  نطقية لاألخطاء اظواهر    - 1

 (IND)من إندونيسيا  لطلبة  مع االنطقية  ملعرفة اْلخطاء  بدراسة حتليل اْلخطاء    قامت الباحثة    

البحث إبرسال أدوات  عن  البياانت من تسجيالت فيديو    رحصاتيالند مت  و   (MLS)وماليزاي  
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الكلمة  أول  والكلمة  منفرد  الصعبة يف شكل  اْلصوات  نطق  اهلاتف  على  مث سجلوا  البحث 

البا توالوسط واْلخري حىت اجلملة. ومن كل اْلصوات  الصعبة املسجلة    اْلخطاء   حثة ستنتج 

 :من البياانت التاليةوبصراي   مسعيا   الشائعة من النطق

    جهة األصوات  أ.

 سبب اخلطأ اخلطأنوع   ( اخلطأ  )   الصواب 

 اإلبدال ة السانوي  املدرسة        الثانوية  املدرسة1

 

أ) إبدال حرف /  
 ث

 يف ح زه الفرصة        يف هذه الفرصة 2
 

 اإلبدال

 

) إبدال حرف / ذ  
 / 

 الفرصة ال مسينة         الفرصة الثمينة  3
 

 اإلبدال

 

) إبدال حرف /  
والالم  / ث

 الشمسية بلقمرية 
 ا اليوم ال س الس         الثالاثء اليوم  4

 
  / ) إبدال حرف االبدال

 ث
 على ب ركاة هللا        على ب ركة هللا5

 

بصوت املد   اإلضافة  الزايدة

 أو الزايدة 

 ا الن أان طالبة           ا َلن أان طالبة6

 

 حذف صوت املد  احلذف

  /ص  إبدال حرف االبدال   أسدقائي "   تعبري "اي " اي أصدقائي " 7

 S س

 حذف الشدة  احلذف لفظ " التحي ات "  " التحيات " 8

 نطق أل التعريف  اإلضافة   التعبري " بخلري "  خبري " " 9
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 ع   / ) إبدال حرف االبدال الصفة "سئيدة "  "سعيدة " 10

 لبعض أمثلة اْلخطاء الصوتية اللغوية الشائعة من الطلبة )!((  ١٤جدول رقم )            

 التوثيق : 

 اْلخطاء الشائعة من جهة علم اْلصوات حول   بناء على البياانت السابقة، أن وجود

 صحيحا، بل " الت عارف "   ينطق املتحدث لفظ "التعارف" وليس هذا   (   1      

 الشدة (    لذلك ينطق بنطق  -حرف التاء)    الشمسية   يقابل بحلروف                       

ليس   وليس هذا صحيحا، بل "الثانوية" بنطق الثاء و   "ينطق املتحدث لفظ "ال سانوية  ( 2  

 يدرس يف مرحلة املدرسة الثانوية. (   ومعىن الثانوية تدل على املتحدث  - السني  

هذه" بنطق اهلاء و ليس بحلاء   املتحدث لفظ "َح ز ه " وليس هذا صحيحا، بل  ينطق  (3  

اإلشارة ليشري إىل شيئ قريب ومن   و "هذه" تعترب من إسم   -   الذال وليس الزاي  وكذلك بنطق 

 جنس مؤنث. ( 

صحيحا، بل "الثمينة" بنطق الثاء و ليس   ينطق املتحدث لفظ " ال مسينة " وليس هذا(  4  

ك نة أي البدينة ، وعادة على سبيل املثال: هو ولد مسني. لذل  ال مسي ستخدم لشخصُ   بلسني

 النفيسة. (   للفرصة "الثمينة" أي القيمة أوالسياق املناسب 

وليس هذا صحيحا، بل " ال ثالاثء " بنطق الثاء وليس " ينطق املتحدث لفظ "الس الس  (   5  

 أمساء اْلايم ، وأما لفظ ال س الس فليس جزء من   الثالاثء عقب اإلثنني و يعترب من –بلسني 

 يتكلم العربية بسالسة.   على سبيل املثال: هو  أمساء اْلايم . ومعىن الس الس أي طالقة يف الكالم 

هذا صحيحا، بل التعبري "على ب ركة   ينطق املتحدث التعبري "على ب ركاة الل " وليس(  6  

 دون ألف ممدودة . (   الل " بنطق
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اْللف   وليس هذا صحيحا، بل " ا َلن " بنطق وجود مد  ينطق املتحدث لفظ " ا الن   (   7  

 ومعناه حاليا. 

بنطق احلاء و   لفظ " التهي  ات " وليس هذا صحيح، بل " التحي  ات  املتحدث ينطق    (   8

 ليس بهلاء 

التحي  ات " ال بد من   " لفظ " التحي ات " وليس هذا صحيح، بل  ينطق املتحدث  (   9  

 نطقها بلشدة. 

بل " اي أصدقائي " بنطق    املتحدث تعبري " اي أسدقائي " وليس هذا صحيح،  ) ينطق  10  

 أصدقائي أي اي زمالئي أو اي أصحايب. (   الصاد و ليس بلسني. اي 

خبري " بنطق عدم وجود أل   املتحدث التعبري " بخلري " وليس هذا صحيح، بل  ينطق  ( 11  

 69التعريف . 

صحيحة، بل"سعيدة " بنطق العني و   املتحدث الصفة "سئيدة " و ليست هذه   ينطق   (   12  

 .مسرورة  ل على فرحة أوبهلمزة. و كلمة سعيدة تد   ليس

 :وجهة فونولوجيا منها  وجود األخطاء اللغوية يف   توصلت الباحثة اىل 

 اإلبدال 

اْلسنان" مع حرف / س / على أنه يعترب   أ) إبدال حرف / ث / على أنه يعترب حرف "بني 

 حرف 

 ذلقي لثوي أسناين" ( 

 
 وهذا التعبري يرجع إىل كيفية كتابته يف كتاب العربية املعاصرة حتت أتليف بروفسور سول. (  69



 
 
 

77 
 

حرف "ذلقي   على أنه يعترب أنه يعترب حرف بني اْلسنان مع / ز /    ب) إبدال حرف / ذ / على

 لثوي أسناين" ( 

يعترب حرف "جذري   على أنه يعترب حرف "حنجري" مع / ح / على أنه   / ج) إبدال حرف / ه

 حلقي" 

على أنه يعترب حرف   على أنه يعترب حرف "ذلقي لثوي أسناين" مع / س  د) إبدال حرف / ص

 "ذلقي لثوي أسناين" ( 

حلقي" مع / ء / على أنه يعترب حرف  ترب حرف "جذري استبدل احلرف / ع / على أنه يع )ه

  ""حنجري

 املتقاربني. عالوة على ذلك ، مييل اإلندونيسيون  تلك اْلخطاء انجتة من موقع النطق بني احلرفني 

 .إىل اختيار أسهل الطريقة يف نطق احلروف

 اإلضافة أو الزايدة   

  )وليس هذا صحيحا، بل ينطق دون (ا ل  )يوجد خطأ يف نطق الكلمة / بخلري / مع زايدة (ال

 احلذف

 / أ) عدم نطق الشدة يف كلمة / التحي ات

  . /اَلن  /ب) عدم نطق حرف املاد يف كلمة

 ب . جهة احلروف حسب مواضعها يف الكلمة او النص 

من املستهدفة  + من سورة املطففني + بعض من الكلمات املختارة    + سورة الفاحتة التعوذ  

 الباحثة 

              ( صوت الثاءأ 
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 النطق 

 الصوت  الكلمة  الكلمة  الرقم االسم
 مثيال  
 كثريا

نفث  ثوم -مث 
 حث 

 ث  قافةث عثر

 IND1 1 قريب اىل صوت س *
IND12 2 
IND13 3 
IND14 4 

  IND IND     * اىل قريب  
 صوت س 

IND I5 5 

% البد من احتكاك طرف اللسان بني 60نطق الثاء سينا غري مطابق 
 ثنااي اْلسنان مهموسا 

صوت ث من طرف 
اللسان حىت طرف السن 

 العلوي
 MLS1 1 قريب اىل صوت س *

 

 اَليت: ك البياانت السابقة  ة  الباحثت  فحلل

 العينة 
الصوت /  اانت الصوتية يوصف الب

 الكلمة
 

 MLS1,IND I1,I2,I3,I4,I5,I6, 
 

% البد من احتكاك طرف اللسان 70نطق الثاء سينا غري مطابق 
 بني ثنااي اْلسنان مهموسا 

 قافة ث  - مث 

 فث حث ن

 IND1, 

- كثريا ممتاز مطابق بلثاء  
 مثيال

 ( ١جدول التحليل رقم )
 

 منذ صغرهم     sاحلاصل هنا أن التساهل لنطق هذا الصوت وتدخل حركة تعود اللسان لنطق صوت لغتهم  
يف عدم إعطاء خمرج صوت الثاء /ث/ حقه الصحيح وهو احتكاك طرف اللسان بني ثنااي اْلسنان   اجعلو 

 مهموسا  
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 ب( صوت احلاء
 النطق 

 الصوت الكلمة  النص  الرقم  االسم
 ح       حسن حبث منح  صحص ح السحور 

 IND I1 1  ضعف الصوت  
            I2 2 

 I3 3 ح اىل هاء   
 I4 4 ح اىل هاء  مشابه لصوت اهلاء *

            I5 5 
ضعف الصوت النه البد من ح صوت حلقي احتكاكي من اقصى احللق   

 مهموسا 
 INDI6 6 

مال اىل   قريب للصوت ها   
 اهلاء

 
  

            MLS1 1 
 3  ح مفخم  غري مطابق 

 

 اَليت: كالبياانت السابقة    ة الباحث  ت حلل  

 العينة 
الصوت /  وصف البياانت الصوتية 

 الكلمة

I1,I2,I3,I4,I5,I6,MLS1IND 
  
  
  
  
  

البد من ح صوت حلقي احتكاكي من   ْلنه ضعف الصوت  
اقصى احللق  مهموسا  *مشابه لصوت اهلاء  وارتفع مؤخرة 

 اللسان جتاه الطبق 
  
  
  
  
  

 ح     

 حسن -زنح
 حبث -صحف

 ح من
 صحص ح
 السحور   - رحيمال

 ( ٢جدول التحليل رقم )
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احلاصل هنا ان التساهل لنطق هذا الصوت وتدخل حركة تعود ارتفاع مؤخرة اللسان كنطق صوت لغتهم           

H    يف عدم إعطاء خمرج صوت ح  من اقصى احللق  مهموسا    امنذ صغرهم جعلو 

 ج( صوت اخلاء
 النطق 

 الرقم االسم
 الصوت  الكلمة  النص 

  اخسرو 
خسراان  
 مبينا 

 خ خرج خبل طبخ 

** لصوت احلاء قريب      IND I1 1 
ق خ الفتح اىل خ بضم الفم قليال  طن        

 فصعب يف حتقيق الصوت الصحيح  
I2 2 

خ الفتح اىل خ بضم الفم   نظفت         
قليال فصعبت يف حتقيق الصوت  
 الصحيح  

I3 3 

 I4 4 خ اىل ح  *قريب لصوت احلاء 
خ الفتح اىل خ بضم الفم    نظف        

قليال فصعب يف حتقيق الصوت  
 الصحيح  

I5 5 

خ الفتح اىل خ بضم الفم    نظف        
قليال فصعب يف حتقيق الصوت  
 الصحيح  

6 6 

مع تفشي     ء خانطق اخلاء بصورة ميكن وصفها أبهنا مضمومة مفخمة رغم حركة الفتح والبد من 
 الصوت بهلواء  )حال عدم إمتام احلركة لن يتم صوت الصوت( 

    

 MLS1 1 قريب لصوت احلاء **
 2 

 O  3خ  غري مطابق 
 

 اآلتي:ك البيانات السابقة  تحليل   
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الصوت /  طريقة النطق  العينة
 الكلمة

 

I1,I2,I3,I4,I5,I6,  IND 

 

ق اخلاء الفتح اىل خ بضم الفم قليال . مضمومة طن
مفخمة رغم حركة الفتح والبد من اخلاء  مع تفشي 

الصوت بهلواء  )حال عدم إمتام احلركة لن يتم صوت 
 الصوت( 

 خرج 

MLS1 

 

 

قريب لصوت احلاء: احتكاكي، مهموس، مرقق أي 
يتقرب جذر اللسان من اجلدار اخللفي للحلق، حبيث 

 يسمح للهواء بملرور حمتكا هبذا التضييق  

 خسر 
 طبخ 

 خبل 

 ( ٣جدول التحليل رقم )
 

نطق إعطاء خمرج صوت خ  صعب لديهم     ااحلاصل هنا ان عدم وجود هذا الصوت يف لغتهم جعلو        •
 بعد جهد و مترين    إال هذا الصوت 

 

 ل د( صوت الذا
 النطق

 الصوت  الكلمة النص الرقم االسم 
 أعوذ -ذ ونكر ا ذ بذل نفذ-نبذ  هللا كثريا  يذكرون 

 
قريب ذ اىل ز فقظ لعدم حتريك اللسان البد من احتكاك طرف اللسان بني 

 ثنااي اْلسنان مهموسا 
  

  
  

 IND I1 1 

I2 2 

I3 3 

I4 4 

I5 5 
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 I6 6  مشابه* ز

 
 قريب ذ اىل ز 

 ز*مشابه  حصول تقارب من خمرج نطق ذ و ز 
  

MLS1 1 

 
 اَليت:كل البياانت السابقة  يلحت  

 العينة 
الصوت /  وصف البتاانت الصوتية 

 الكلمة
  

 

 

 

I1,I2,I3,I4,I5,I6,MLS1  IND 

 

 

 

 

  

قريب ذ اىل ز فقظ لعدم حتريك اللسان البد من 
 احتكاك طرف اللسان بني ثنااي اْلسنان مهموسا دون 

 ذ

 /ذ و ز/ق  طن  ز*مشابه  حصول تقارب من خمرج   
  
  
  

 وناكر ذ
 بذل

 نفذ  -ذ بن
 أعوذ 

 ( ٤جدول التحليل رقم )
 

منذ   Zاحلاصل هنا ان التساهل لنطق هذا الصوت وتدخل حركة تعود اللسان لنطق صوت لغتهم       
ذ و   نطقومشابه  حصول تقارب من خمرج  يف عدم إعطاء خمرج صوت ث حقه الصحيح   اجعلو صغرهم 

 .  اللسان على لثة اْلسنان العليا مهموساطرف  وهو احتكاك     Zز و  

 

 ني ه( صوت الش
 النطق

 الصوت الكلمة النص  الرقم االسم 

 ش شكر  شرب -نشأ نفش شهر ال الشمس 
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 C  IND I1 1مشابه ل   Cنطق الشاء اىل  

 I2 2       الشروق     

مشابه ل 
C/  j/ 

 C  I3 3ش اىل  

 C  I4 4ش اىل  

 I6 6 غري مطابق 

د من احتكاك طريف اللسان  متفشيا ب ال   Cمشابه ل  
 مهموسا 

نطق الشاء 
 /Cسينا اىل  

مخرج ش قريب  

 cمن 

  

 ind 2 ممتاز  مطابق للصوت 

 ind 3 ممتازة  

 ind 4 جيدة 

 C/  ind 5ش اىل   /c/ -jمشابه ل  

 C  ind 6ش اىل  

 mls 1 ش   مطابق للصوت 

 

 اَليت: ك البياانت السابقة    ةالباحث  تفحلل

 العينة
الصوت /  وصف البتاانت الصوتية 

 الكلمة

 I1,I2,I3,I4,I5,I6,MLS1, IND 

  

  

  

  

اليد من احتكاك طريف اللسان    C -jمشابه ل  
 متفشيا مهموسا_مل ترتفع مقدمة اللسان حنو الغار  

. ومل مير اهلواء من خالل اجملرى الضيق بني مقدمة 2
 اللسان والغار 

  
   

 شكر -ش
 ربش

 نفش
 الشمس

 ق و ر الش
 الشهر 

 ( ٥التحليل رقم )جدول  
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منذ   Cاحلاصل هنا ان التساهل لنطق هذا الصوت وتدخل حركة تعود اللسان لنطق صوت لغتهم      
 يف عدم إعطاء خمرج صوت ش حقه الصحيح  اصغرهم جعلو 

 

 و( صوت الصاد 
 النطق

يصومون ويصلون حىت حيل وقت   النص الرقم االسم 
 الصيام 

 الصوت  الكلمة

 ص صرب  قصد  صدق  يصومون الصيام  يصلون
  

حصصح  Oص   
 مضموما 

I1 IND 1 

  I2 2 

 Oص  
 مضموما 

I3 3 

 I4 4 ص اىل س 

 I5 5 ص اىل س  % الن  ص الصحيح  ذلقي مهموس احتكاكي مطبق 50غري مطابق  

 I6 IND 6 ص اىل س 

نطق الصاد 
سينا  خلوا من 

 التفخيم  

    

 قريب لل ص الضم 
  

 O M1 1ص   

 

 تلخيص اآليت:   يتمالبياانت السابقة  من  

 العينة
الصوت /  اانت الصوتية يوصف الب

 الكلمة
I1,I2,I3,I4,I5,I6  IND,MLSYA 1, 

,  
  

نطق الصاد سينا  خلوا من التفخيم    ومال الصاد 
مضموم الفم مل  خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق ومل 

 الطبقترتفع مؤخرة اللسان جتاه  

 صرب -ص
 دق ص
 دصق
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 حص صح
يصومون 

ويصلون حىت 
حيل وقت 

 الصيام 
 ( ٦جدول التحليل رقم )

 

منذ صغرهم  Sاحلاصل هنا ان التساهل لنطق هذا الصوت وتدخل حركة تعود اللسان لنطق صوت لغتهم             
 جعلو يف عدم إعطاء خمرج صوت ص املفخم حقه الصحيح 

 
 صوت الضادز( 

 الرقم االسم النطق 
 الصوت  الكلمة  النص 

 الضحى -ض ضرب  غضب فرض الضالني  ض نواق ال
ض اىل د   مشابه لل د    مشابه لل د *  

 قليال  
I1 IND 1 

اىل   Oض       
 حركة الضمة 

مشابه لل د املفخم  ض  
 حيتاج اىل عرض اللسان 

I2 2 

 I3 3 ض اىل د        مشابه لل د *  
 I4 4 ض اىل د            

اىل   Oض         
 حركة الضمة 

 I5 5 ض اىل د 

البد من   dغري مطابق ض اىل       
ذلق لالسنان مطبق مع  

 انفجاري جمهور 

  I6 IND 6 
نطق الضاد        

داالغري  
مطابق ض  
مع عرض  

 اللسان  

 
  

            MLS1 1 
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اىل   Oض  غري مطابق         
 حركة الضمة 

 
 

ض اىل د   مشابه لل د      مشابه لل د *
 قليال  

 

 

 اَليت: كالبياانت السابقة  ة  الباحث  ت حلل

 العينة 
الصوت /  اانت الصوتية يوصف الب

 الكلمة
  

 I1,I2,I3,I4,I5,I6 IND,MLS1, 
  
  
  
  
  

مشابه لل د املفخم  ض حيتاج اىل عرض اللسان مل 
ينحبس اهلواء خلف العضوين املتصلني قبل انفصاهلما 

 . ومل ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3بشكل مفاجئ 
  

مشابه لل د املفخم  ض حيتاج اىل عرض  
اللسان مل ينحبس اهلواء خلف العضوين املتصلني قبل 

. ومل ترتفع مؤخرة اللسان 3انفصاهلما بشكل مفاجئ  
 جتاه الطبق 

 
 

 ض

 حك ض

 فرض  - ىضم

 الضحى -أض تو 

 - غضب

 - الضالني

 النواقض 

 ( ٧جدول التحليل رقم )
 

منذ   Dاحلاصل هنا ان التساهل لنطق هذا الصوت وتدخل حركة تعود اللسان لنطق صوت لغتهم د             

 يف عدم إعطاء خمرج صوت ض املفخم حقه الصحيح  اصغرهم جعلو 

 

 ح( صوت الطاء
 النطق

 الصوت  الكلمة النص الرقم  االسم
 ط  طلب  بطل بسط يفطرون

 I1    IND 1 طائعني   الطارق   الشيطان     
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لكن بحنراف احلركة   أسنانهقريب اىل ط الضم   رغم انه حقق ذلق املخرج من  
 للفم 

I2 2 
I3 3 
I4 4 
I5 5 

 I6 IND 6 غري مطابق 
قريب اىل ط   

 املضموم 
قريب اىل ط   Oط  

 املضموم 
 O  MLS1 1ط  

 ط اىل ت  ملضموم قريب اىل ط ا
  

   
 

 

 اَليت: كالبياانت السابقة    حتليل

الصوت /   الصوتية  البياانت وصف  العينة 
 الكلمة 

  I1,I2,I3,I4,I5,I6,MLS1 IND 
 
  
  
  
  

قريب اىل ط الضم   رغم انه حقق ذلق املخرج من اسنانه لكن  
 بحنراف احلركة للفم  

  
  
  
  

 ط

 سمط

 طل ه

 ط فر 

 الشيطان 

 ( ٨جدول التحليل رقم )
منذ صغرهم   Tاحلاصل هنا ان التساهل لنطق هذا الصوت وتدخل حركة تعود اللسان لنطق صوت لغتهم           

 يف عدم إعطاء خمرج صوت ط املفخم حقه الصحيح   اجعلو 
 

 ط( صوت الظاء
 النطق

 الصوت  الكلمة النص الرقم االسم 
 ظ ظلم  كظم حفظ   والكاظمني الغيظ 

 I1 1 جيد   
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مشابه ل ض 
 الضمحبركة  

        I2 2 

 I3 3 ظ اىل ز       

 I4 4 اىل ض   Oظ        

 I5 5 مشابه ل ض       

        I6 6 

ظ مفخم   اىل ض     
تسبب يف 

تفخيم قبله 
 وبعده 

 
  

          MLS1 1 

%  فالبد من احتكاك طرف اللسان 50مشابه ل ظ الضم    
 بني ثنااي اْلسنان مطبقا جمهورا

  

 IND 1 4 الضم مع  مشابه ل ظ  

 5 

2 6 

 1 1 %30مشابه ل ظ الضم  

 2 

2 3 

 البياانت السابقة من تلخيص اَليت:   حتليل

 العينة 
الصوت /  اانت الصوتية يوصف الب

 الكلمة

 I1,I2,I3,I4,I5,I6,M1, ,  IND 
  

  
  
  

  zoمشابه ل ظ الضم   
  
  
  

 ظ
 فر ظ 

 كظم
 حفظ 

 ( ٩جدول التحليل رقم )  
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 النظق  إعطاء خمرج صوت ظ املفخم  صعب   اجعلو احلاصل هنا ان عدم وجود هذا الصوت يف لغتهم               
 .لديهم  

 

 ي( صوت العني 
 النطق  

 الصوت  الكلمة  النص  الرقم االسم
 ع   عرف لعب  وسع عبادة ال نستعني 

 أعوذ بهللا من الشيطان الرجيم 
وإايك نستعني اايك نعبد   

  غري مطابق 
  
  
نطق العني احللقي املظهر ألفا  

 Aمشابه لل 

  IND I1 1 

هو احللقي اجلذري   يحغري مطابق الن الصوت ع الصح
 من اقصى احللق   إظهارهاجملهور البد من 

  
  
  
  

I2 2 
I3 3 
I4 4 
I5 5 

 IND I6 6  
  

MLS1 1 
   مشابه للصوت  اهلمز   ع

 أتثر حرف العني مبا يقع قبله او بعده

 

 البياانت السابقة من تلخيص اَليت:   حتليل  

 العينة 
الصوت /  الصوتية   البياانتوصف  

 الكلمة

I1,I2,I3,I4,I5,I6 IND,MLS1, 

 INDنطق العني احللقي املظهر ألفا مشابه للهمزة     
  
  

 ع   
 وسع-علم

 العاملني 
 العبادة -أعوذ Aمشابه للصوت  اهلمز

 نعبد   
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 نستعين  INDنطق العني احللقي املظهر ألفا مشابه للهمزة      

 ( ١٠جدول التحليل رقم )  
إعطاء خمرج صوت ع   ويعد من اصعب   اجعلو احلاصل هنا ان عدم وجود هذا الصوت يف لغتهم       

 بعد جهد و مترين   إالنطق هذا الصوت  اْلصوات  العربية بعد الضاد صعب لديهم   
 

 ني ك( صوت الغ
 الرقم االسم النطق 

 الصوت  الكلمة  النص 
استغفر هللا  

 العظيم
 املغضوب  - غ  غلب-غري رغب بلغ 

البد من الغني بصوت احتكاكي  جمهور   Gمال غ اىل صوت  
 من اقصى احللق   

نطق الغني بضم الفم فمال  
 الصوت قليال  

I1  IND 1 

  I2 2 
  غري  gغري مطابق  خاصة لو غ اخر الكلمة وقريب اىل صوت  

 احتكاكي
 G I3 3غ اىل  

  I4 4 
 G I5 5غ اىل  

  I6 IND 6 
الالتيين كما يف    gنطق الغني  gغري مطابق  خاصة لو غ اخر الكلمة وقريب اىل صوت  

 gigiنطق كلمة 
    

 MLS1 1 مفخم اكثر من الالزم  
 

 البياانت السابقة من تلخيص اَليت:   حتليل

 العينة 
الصوت /  الصوتية   البياانتوصف  

 الكلمة

 I1,I2,I3,I4,I5,I6 

  

  

  

غري   gغري مطابق  خاصة لو غ اخر الكلمة وقريب اىل صوت  
مل يرتفع مؤخر اللسان ومل يتصل بلطبق اتصاال    INDاحتكاكي 

 يسمح للهواء بملرور  

- غ
 املغضوب 

 غلب-غري Gمال غ اىل صوت  

 استغفر هللا  gق و بني  قريب  
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 رغب ب gر   Gمال غ اىل صوت  

 (١١جدول التحليل رقم )
 

و إعطاء خمرج صوت غ املفخم  صعب لديهم   ا  احلاصل هنا ان عدم وجود هذا الصوت يف لغتهم جعلو          
  Gتشابه نطقهم اىل 

 

 ل( صوت الفاء
 النطق 

 الرقم االسم
 الصوت  الكلمة  طففين لمل  ويل    النص 

رف صنف  يف    طرةالف يفطرون  دوس الفر  النوافل 
- س
 ز

  فطن
 فهم

 ف

 IND  بسبب خلفيته يف جتويد القرآن   للصوتمطابق      

I1 
1 

 I2 2 لي اىل طرف السن العلوي   فاىل وضع الشفة الس حيتاج بسبب تطابق الشفتني لديهم والفاء    pقريب من 
I3 3 
I4 4 
I5 5 

IND 

I6 
6 

 غري مطابق 
  

نطق الفاء بصورة نطق  
يف اللغة   pصوت 

 اإلجنليزية 

      
  

  

  
pقريب من    بسبب تطابق الشفتني لديهم والفاء حيتاج اىل وضع الشفة السفلي اىل طرف السن العلوي       
  
  

MLS1 1 

 

 البياانت السابقة من تلخيص اَليت:   ةالباحث  ت حلل

الصوت /  اانت الصوتية يوصف الب العينة
 الكلمة
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 IND I1,I2,I3,I4,I5,I6  
  
  
  
  
  
  
  
  

يف اللغة اإلجنليزية _قريب   pنطق الفاء بصورة نطق صوت 
بسبب تطابق الشفتني لديهم والفاء حيتاج اىل وضع    pمن  

 الشفة السفلي اىل طرف السن العلوي  
  
  
  
  
  

 ف
 طنف
 رفس -زفر 

 ف حر 
 النوافل 

  طرة الف
 نطرو يف

 دوس الفر 
 (١٢جدول التحليل رقم )

 

منذ   Pاحلاصل هنا ان التساهل لنطق هذا الصوت وتدخل حركة تعود اللسان لنطق صوت لغتهم      
ق ف و طومشابه  حصول تقارب من خمرج نيف عدم إعطاء خمرج الصوت حقه الصحيح   اجعلو صغرهم 

P    وهو احتكاك الشفه السفلى اىل مقدمة ثنااي اْلسنان العليا مهموسا بني الشفتني 
 

 القافل( صوت  
 الرقم  االسم النطق

 الصوت  الكلمة قاب قوسني او ادىن -النص
 ق  قعد سقط  نطق. سيقي قبل  يقرؤون القرآن  

ق اىل   قريب لل ك 
 ك

I1 1 

 ق مضموم مائل اىل ك  
  
  

قط قاب  قطوفها  
 ف

 I2 2 قوسني 

 I3 IND 3 ق اىل ك        ك*قريب لل 
  

  
 IND I4 4 ق اىل ك   قريب لل ك 
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لقرب خمارج الصوتني  %50نطق القاف هلوي  ال كاف  طبقي   IND I5 5 
 I6 IND 6 % لقرب خمارج الصوتني 50نطق القاف هلوي  ال كاف  طبقي 

 MLS1 1  ق مضموم مائل اىل ك  

 

 تلخيص اَليت: يتم  البياانت السابقة    من

الصوت /  الصوتية   البياانتوصف   العينة
 الكلمة

 I1,I2,I3,I4,I5,I6 ,M1, 

  
  
  
  
  

% من العينة  50قريب لل ك_ نطق القاف هلوي  اما ال كاف  طبقي 
لقرب خمارج الصوتني وهو  رفع مؤخر اللسان والتصق بحلنك اْلعلى 

 )الطبق( فيحبس اهلواء خلفه  
 . انفصل املخرجان فجأة فيحدث صوت انفجاري  2
 بق . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الط3
  . ال يهتز الوتران الصوتيان.     عدم نطقهم من اللهاة 4

 ق

 طفق
 قاب

 قوسني
 قطوفها

 قبل 
 أ يقر 

 القرآن  
 (١٣جدول التحليل رقم )

 
 إعطاء خمرج صوت ق القاف صعب لديهم    ااحلاصل هنا ان عدم وجود هذا الصوت يف لغتهم جعلو 

 بعد جهد و مترين.  إال 
 

 ونتائجها   مناقشة  البياانت   . ب

 بناء على هذا أوائل بعض حروف هذا البيت :      - أ

 +  )صف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملا ( - ب
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 بصراي ومسعيا أصوات احلروف املراد من حتليلها    - ج

 :   األصوات حتليل أسباب صعوبة نطق  ن  م         

البياانت اليت سبق عرضها إىل أن عينة الدراسة الناطقني بللغة املاليوية بختالف  أشارت 

جنسياهتم تعرضوا لصعوبة نطقية عند مرورهم ببعض اْلصوات العربية. والدليل  على تعرضهم  

هلذه الصعوبة أن هم  ال  يقدرون على هذه اْلصوات العربية  وفقا ملخارجها وصفاهتا احملددة. 

وحظ بشكل واضح أن اْلصوات اليت شكلت صعوبة نطقية عليهم هي اْلصوات  العربية ول

اليت ال مقابل هلا يف اللغة املاليوية وهي الثاء /ث/ واحلاء /ح/ واخلاء /خ/ والذال /ذ/ والشني 

ش/ والصاد /ص/ والضاد /ض/ والطاء /ط/ والظاء /ظ/ والعني /ع/ والغني /غ/. وهذا /

ه يف اجلزء النظري من هذا البحث أن هذه اْلصوات اليت ال توجد مثيل هلا ما مت تناول  يؤكد

 70يف اللغة املاليوية تشكل صعوبة نطقية على متعلمي العربية الناطقني بملاليوية. 

ومما لوحظ أيضا أن الناطقني بملاليوية حيولون نطق هذه اْلصوات الصعبة إىل ما 

صوات لغتهم. وقد أشارت البياانت  السابق عرضها  يشبهها نطقا أو ما يعتادون عليه من أ

إىل أن  اْلصوات  املطبقة اْلربع  وهي  والصاد /ص/ والضاد /ض/ والطاء /ط/ والظاء /ظ/ 

يتحول نطقها يف ألسنة الناطقني بملاليوية  من خالل نوعني من التحويل أوهلما حتويله خمارجها 

ا واثنيهما حتويل صفاهتا من اإلطباق والتفخيم إىل إىل خمارج اْلصوات املاليوية املشاهبة هب 

 الرتقيق. فينطقون الصاد سينا مرققا والضاد داال مرققا  والطاء اتء مرققا والظاء  زااي مرققا. 

 
باملاليوية للصعوبة في النطق بها هي نفس األصوات الصعبة التي توصل إليها  لوحظ أن األصوات التي تعرض متعلمو الغربية الناطقين  70

.  التقابل الصوتي بين اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. راجع نصر الدين إدريس جوهر، علم األصوات ملتعلمي العربية من اإلندونيسيين..

 .194ص: 
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أنواع  ألسنتهم من خالل  فتحول يف  الصعبة  العربية  اْلصوات  نطق غريها من  أما 

لصفة مثل حتويلهم نطق الثاء بني اْلسنانية خمتلف من التحويل منها حتويل املخرج دون حتويل ا

مع احلفاظ على كوهنما احتكاكيتني.  ومن أنواع هذا التحويل النطقي  إىل السني اللثوية  

حتويل الصفة دون حتويل املخرج مثل حتويلهم نطق الطاء  املطبقة املفخمة إىل التاء املرققة. 

مثل حتويلهم نطق  الظاء إىل الزاي حيث   ومن أنواع التحويل أيضا حتويل املخرج والصفة معا 

أن الصوتني ختتلفان من حيث املخرج والصفة فاْلول بني اْلسناين املطبق املفخم  والثاين 

 لثوي مرقق. 

ــاطقني   ــدى النــــــ ــة لــــــ ــد نطــــــــق اْلصــــــــوات العربيــــــ ــن التحويــــــــل الصــــــــويت عنــــــ ــذه اْلنــــــــواع مــــــ هــــــ

ــليب الــــذي ــل الصــــويت الســ ــا مت تناولــــه حــــول النقــ ــة تؤكــــد مــ ــة    بملاليويــ ــو اللغــ ــه متعلمــ ــأ إليــ يلجــ

اْلجنبيـــــــة عنـــــــد تـــــــدرهبم علـــــــى نطـــــــق اْلصـــــــوات املدروســـــــة الـــــــيت ال جيـــــــدون مقـــــــابال هلـــــــا يف  

ويرجـــــع اْلمـــــر كلـــــه إىل مـــــا ورد بـــــني اللغـــــة العربيـــــة واللغـــــة املاليويـــــة مـــــن اخـــــتالف    71لغـــــتهم.

صـــــــويت. فكـــــــل االخـــــــتالف الصـــــــويت يـــــــؤدي بـــــــدوره إىل الصـــــــعوبة النطقيـــــــة وكـــــــل الصـــــــعوبة  

النطقيــــــة تقــــــود املتعلمــــــني إىل التحويــــــل النطقــــــي وهــــــو أن ينطقــــــوا هــــــذه اْلصــــــوات الصــــــعبة  

ــا ينطقـــــون أصـــــوات لغـــــتهم رغـــــم أهنــــــا ختتلـــــف م ــا وصــــــفة  كمـــ ــفة أو خمرجـــ ــا أو صـــ ــا خمرجـــ نهـــ

معـــــا. وهـــــذا بـــــدوره يؤكـــــد ضـــــرورة الرتكيـــــز يف تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة للنـــــاطقني بملاليويـــــة علـــــى  

تــــــدريبهم علــــــى نطــــــق أصــــــواهتا الصــــــعبة هــــــذه كمــــــا يؤكــــــد ضــــــرورة إجيــــــاد وابتكــــــار أســــــاليب  

 
ة يف نطق صوات معينا من أصوات اللغة اليت يتعلمها بسبب أنه ال جيد مقابال له يف أصوات لغته فهو جتاوزا  هذه العملية حتدث عندما جيد املتعلم اْلجنيب صعوب   71

مع لغتني  لذلك مييل إىل نقل خرباته النطقية يف أصوات لغته فينطق ذاك الصوت االغريب الصعب كما ينطق صوت لغته. راجع: حممد علي اخلويل، احليلة
   .94( ص: 2002)اْلردن: دار الفالح، 
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تعلـــــيم اْلصـــــوات الـــــيت تســـــهلهم علـــــى جتـــــاوز صـــــعوبة نطـــــق هـــــذه اْلصـــــوات  ومتكـــــنهم مـــــن  

 . سليما  نطقا نطق هباال

 البياانت :   حتليل   ج .

مت حتديد ظاهرة اْلخطاء الواردة على نطقية بعد دارسة حتليل اْلخطاء ملعرفة اْلخطاء ال     
 نطق اْلصوات العربية للناطقني بغريها من املاليويني 

 اْلصوات  لنطق  حلل املشكالت املوجهة حسب خصائص اْلخطاء الواردة،    اجتهت الباحثة ملعرفة 

 البياانت التالية: يف  العربية  

 :   صويت التحليل ال
 الصوت  خمرج اْلصوات صفات الصوت  عملية نطقه 

من طرف اللسان حىت ثنااي السن العلوي 
يلتقي طرف اللسان حبافة الثنااي مع السماح 

 للهواء بخلروج من بينهما 
 خيرج اهلواء من هذا اجملرى الضيق بحتكاك  .
 يرتفع احلنك اْلعلى لسد اجملرى اْلنفي  .
 ال يهتز الوتران الصوتيان   
 ال ترتفع مؤخرة اللسان  

احتكاكي،   
 مهموس، مرقق 

إسنان  - لثوي    ث 

يتقرب جذر اللسان من اجلدار اخللفي   1
للحلق، حبيث يسمح للهواء بملرور حمتكا هبذا 

 التضييق  
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 2
 . ال يهتز الوتران الصوتيان. 3

 ح حلقي  مهموس 
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اللسان حنو الطبق ويلتصق يرتفع مؤخر    (1)
خيرج   (2به التصاقا يسمح للهواء بملرور ، ) 

اهلواء حمتكا بجملرى الضيق )مؤخر اللسان 
ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه  (3)  ،(والطبق

 .ال يهتز الوتران الصوتيان  (5الطبق، )

انفجاري، جمهور، 
 مرقق

 خ الطبق

يلتقي طرف اللسان حبافة الثنااي مع  .1
 السماح للهواء بخلروج من بينهما 

 خيرج اهلواء من هذا اجملرى الضيق بحتكاك  .2
 يرتفع احلنك اْلعلى لسد اجملرى اْلنفي  .3
 يهتز الوتران الصوتيان  .4

 ال ترتفع مؤخرة اللسان .5 

احتكاكي، جمهور، 
 مرقق

إسنان -لثوي     ذ 

 . ترتفع مقدمة اللسان حنو الغار  1
. مير اهلواء من خالل اجملرى الضيق بني 2

 مقدمة اللسان والغار 
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3
 . ال يهتز الوتران الصوتيان. 4

مرقق . احتكاكي، 
 مهموس، 

 ش الغار 

 . يلتقي طرف اللسان بلثنااي  1
 . خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق 2
 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 . ال يهتز الوتران الصوتيان. 4

مفخم .احتكاكي،   
 مهموس 

 ص اْلسنان مع اللثة 

 . يلتصق طرف اللسان بللثة واْلسنان العليا  1
. ينحبس اهلواء خلف العضوين املتصلني قبل 2

 انفصاهلما بشكل مفاجئ 
 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 . يهتز الوتران الصوتيان 4

املفخم ,انفجاري، 
 جمهور 

 ض  اْلسنان مع اللثة 
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 . يلتصق طرف اللسان بللثة واْلسنان العليا  1
. ينحبس اهلواء خلف العضوين املتصلني قبل 2

 انفصاهلما بشكل مفاجئ 
 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 . ال يهتز الوتران الصوتيان 4

مفخم .انفجاري، 
 مهموس 

 ط اْلسنان مع اللثة 

 . يوضع طرف اللسان بني أطراف الثنااي 1
 . خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق 2
 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 . يهتز الوتران الصوتيان 4

املفخم 
)املطبق(احتكاكي، 

 جمهور 

اْلسنان وذلق 
 اللسان 

 ظ

يتقرب جذر اللسان من اجلدار اخللفي   1
للحلق، حبيث يسمح للهواء بملرور حمتكا هبذا 

 التضييق  
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 2
 . يهتز الوتران الصوتيان. 3

مرقق . احتكاكي،   
 جمهور 

ع    احللق  

. يرتفع مؤخر اللسان ويتصل بلطبق اتصاال 1
 يسمح للهواء بملرور 

. خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق )مؤخر 2
 اللسان والطبق( 

 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3
 . يهتز الوتران الصوتيان 4

مرقق .احتكاكي،   
 جمهور 

الطبق   غ      
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.تلتقي اْلسنان العليا بلشفة السفلى بشكل 1
 يسمح للهواء بملرور 

 . خيرج اهلواء من اجملرى الضيق بحتكاك 2
 . ال يهتز الوتران الصوتيان 3
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان 4
. يرتفع احلنك اْلعلى ليسد مرور اهلواء عن 5

 طريق اجملرى اْلنفي 

احتكاكي، 
 مهموس، مرقق 

السفلى الشفة  
 واْلسنان اْلعلى 

 ف

يتم إغالق جمرى اْلنف، وتقوم مؤخرة اللسان 
 1حببس اهلواء عند اللهاة لينتج صوت ق.

يرتفع مؤخر اللسان ويلتصق بللهة فيحبس 
 خلفه اهلواء  

. خيرج اهلواء بعد انفصال اللسان واللهة 2
 انفصاال مفاجئا حمداث صوات انفجاراي. 

 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3
 تران الصوتيان. . ال يهتز الو 4

صوت هلوي 
 انفجاري مهموس 

 ق اللهاة
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 اللغة   ركز م طلبةمع  البحث التطبيقي خطوات  
 الرقم  املؤشرات  األوىل   الثانية

 1 صراحية منوذج الطرق  مستوى املبتدئ  مستوى املتوسط 

 2 التطبيقسهولة   عشوائية   حمددة 

بْلخطاء   التبنؤ
والصعوبت اليت قد يقع 

 فيها 

 

 

 

اْلصوات  خمارج  معرفة 
وحركات  وصفاهتا، 
أعضاء  وبقي  الشفتني 

 الوجه فيها 

توظيف احلواس اخلمس 
 يف تدريس النطق 

 

 

 

 

التأكيد على التدريس 
 العملي التطبيقي 

 عملية اإلجراء
 :ومما ينبغي أن يعرفه مدرس النطق ما يلي

وحركات  وصفاهتا،  اْلصوات  خمارج  معرفة 
 .الشفتني وبقي أعضاء الوجه فيها

والصامتة  الصحيحة  بحلروف  معرفة 
واحلركات القصرية والطويلة واملظاهر الصوتية 
علم  يف  عليه  املتعارف  اْلخرى  التطريزية 

 .خارجاْلصوات وامل
والصعوبت  بْلخطاء  التبنؤ  على  القدرة 

املت فيها  يقع  قد  ذلك، اليت  وموجبات  علم 
 .وكيفية التعامل معها وجتاوزها

لكيفية  وواقعية  نظرية  تصورات  امتالك 
سليما   نطقا   هبا  والنطق  اْلصوات  تدريس 

 .صحيحا  
النطق  تدريس  يف  اخلمس  احلواس  توظيف 

 .ودراسته خاصة اللمس
التطبيقي   العملي  التدريس  على  التأكيد 

 .للنطق وليس الشرح والتلقني واحملاضرة

3 
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مبادئ م توظيف  على  الدارسني  ساعدة 
 .التعل م الذايت

:اليت  حرف  خمرج كل  حتديد  طريقة  معرفة 
تسكني  أوال :  خطوات،  أربع  على  تقوم 

 ،  احلرف أو تشديده ْب ب 
اثنيا  : إدخال مهزة قطع على احلرف، اثلثا : 
أو  الفتح  أو  بل**ر  حركة  أبي  حتريكها 
احلرف  نطق   : رابعا  ُأب،  إب  َأب  الضم 

يث ينقطع الصوت يكون خمرج احلرف ، وح
وهكذا  الشفتني،  يف  الصوت  ينتهي  أب 
وسط  يف  الصوت  انقطع  أح  دواليك: 

 .احللق، وأأ انقطع الصوت يف أقصى احللق
العربية   لألصوات  النطق  إتقان  طرائق  ومن 

 :بعد الكتاب ونشاطات املعلم
ومراقبة   النطق  تدريس  يف  املرآة  استخدام 

 .طريقة إنتاج اْلصوات
متصلة  وإنتاجها  اْلصوات  تدريس 
ومنفصلة. وتكمن أمهية هذا النشاط لكي 
على  اْلخرى  اْلصوات  أتثري  يالحظ 
فقط  معي  ختيلوا  ال درس،  موضع  الصوت 

 .نطق الالم متصلة ومنفصلة
 .االهتمام بلثنائيات الصغرى والكربى

 .توظيف اْلغاين يف النطق
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إحضار مناذج متعددة لنطق املظاهر الصوتية 
حدودها وأبعادها، كصوت   إلدراكاملطلوبة  

وامرأة  ورجل  وشابة  وشاب  وطفلة  طفل 
 .وكهل وعجوز 

 .تدريب الدارسني على وصل الكالم وفصله 
أو  التلفزيون  أو  للراديو  التأملي  االستماع 

 .للناطقني بلعربية
 .املسجلةاالستماع إىل الكتب والنصوص  

 احلديث مع النفس بصوت عاٍل: 
  استخدام مواقع إنتاج اْلصوات

 

 

 مم
تطبيقي يف حتليل االصوات مثال   
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                     النطقية سباب األخطاءأ تفسي ائج نت                

كما لوحظ أخطاء الدارسني يف اْلصوات مل تتفاوت كثرية، على الرغم من اختالف مستوايهتم يف  -

  ( العربية  مل   مبتدئاللغة  لكنها  تفاوتت،  قد  اْلصوات  أخطاءهم يف  أن  أي  ومتقدم(،  متوسط  و 

 . تتفاوت ، بقدر تفاوت مستوايهتم يف اللغة العربية

   :فقد وقع الكثري من طالب املستوى املتقدم يف اْلخطاء اليت وقع فيها غريهم من طالب املستويني  

 املتوسط واملبتدئ. 

 الصوت 

 ان التايل : بعد التحليل الصويت جند        احلرف
 احلاء بفتح )ح( معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت احلاء يف الكلمة )مث(  وأسهل يف الصوت املنفرد"   ح
 معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت اخلاء عند سكون الصوت )أْخ( و أسهل يف الكلمة بضم اخلاء )الطبخ(  خ
 معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت الشاء عند السكون )أْش( و أسهل   يف الصوت املنفرد )ش(  ش
العني عند كسر يف الكلمة )عبادة( و أسهل يف الكلمة بضم العني ) معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت     ع

 واسع(
 معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت الغني عند السكون )أْغ( و أسهل يف الكلمة بفتح الغني )بلغ(  غ

 التاء املرقق   معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت  ت 
 صوت الثاء بضم )مث( وأسهل عند نطق الصوت املنفرد )ث( معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق   ث
 معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت الذال يف الكلمة بلسكون )يذكرون( وأسهل عند نطق الصوت املنفرد )ذ(  ذ

 معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت الطاء عند كسر يف الكلمة )يفطرون( وأسهل عند سكون الطاء )أط(  ط
معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت الفاء كسر ما بعدها الياء السكون )يف( وأسهل عند نطق الفاء يف الكلمة  ف

 يف نفس احملل أي الفاء بكسر )نوافل( 
معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت القاف كسر يف الكلمة والياء السكون ما بعدها )يقيمون( وأسهل يف نطق  ق

 القاف السكون يف الكلمة )يقرؤون( صوت  
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الصاد كسر يف الكلمة )الصيام(  وأسهل يف نطق صوت الصاد السكون   معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت ص
 ما بعج اْللف )أْص( 

معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت الضاد بضم يف الكلمة )الفرائض( وأسهل عند نطق الصوت منفردا بفتح  ض 
 )ض( 

 معظم العينة جيدون صعوبة  يف نطق صوت الظاء بفتح منفردا )َظ( وأسهل عند نطق الظاء بفتح يف الكلمة  )حفظ(  ظ
 

و   لهي: الطاء والثاء والقاف والضاد و الذا  او متجاورا  أن نطق األصوات  الصعبة متتاليا   يتبنيفمن هذه البياانت  

العني والصاد واخلاء و احلاء والضاد والغني والشاء والطاء والفاء. أما من انحية حمل الصوت صعبة نطقها هي أثناء يف 

 الكلمة السيما عند كسر الصوت.

 : األصوات  من نفس البياانت كما يليعملية نطق   بعد بتحليل البياانت من 

خمرج  صفات الصوت  عملية نطقه  اانت الصوتية يوصف الب
 األصوات 

الصوت / 
 الكلمة 

نطق اخلاء الفتح اىل خ بضم الفم قليال 
الفتح  حركة  رغم  مفخمة  مضمومة   .
الصوت  تفشي  مع  اخلاء   من  والبد 
بهلواء  )حال عدم إمتام احلركة لن يتم 

 الصوت( صوت  

(  يرتفع مؤخر اللسان حنو الطبق  1)
ويلتصق به التصاقا يسمح للهواء بملرور 

(  خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق 2، )
( ال ترتفع 3)مؤخر اللسان والطبق(،  )

( ال يهتز  5مؤخرة اللسان جتاه الطبق، ) 
 الوتران الصوتيان. 

جمهور،  انفجاري، 
 مرقق

 الطبق

 خ

يف   خ  لصوت  اْلوىل نطقه  املرحلة 
واهلمس   االحتكاك  أي  صحيحة 
صحيح ولكن اخطأ عند خمرج اهلواء من 
ومل  الشفتني  بضم  قام  حيث  الشفتني 

 يفتح الشفتني 

  
 اخرج   -  أخ
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نطق اخلاء الفتح اىل خ بضم الفم قليال 
الفتح  حركة  رغم  مفخمة  مضمومة   .
الصوت  تفشي  مع  اخلاء   من  والبد 

إمتام احلركة لن يتم بهلواء  )حال عدم  
 صوت الصوت( 

 خبل   - طبخ  - خرج  - خسراان  -خسر 
   

% البد 70نطق الثاء سينا غري مطابق  
ثنااي  بني  اللسان  طرف  احتكاك  من 

 اْلسنان مهموسا 

من طرف اللسان حىت ثنااي السن .1 
العلوي يلتقي طرف اللسان حبافة الثنااي  

 مع السماح للهواء بخلروج من بينهما 
خيرج اهلواء من هذا اجملرى الضيق  .2

 بحتكاك 
يرتفع احلنك اْلعلى لسد اجملرى  .3

 اْلنفي
 ال يهتز الوتران الصوتيان  .4
 ال ترتفع مؤخرة اللسان .5

احتكاكي،   
 ، مرقق مهموس

 - لثوي  
 أسناين 

 ث

 أث     صوت انتقايل من اهلمزة اىل اللثة   
ص،  و  س  ث كصويت  صوت  نطق 
اْلصح يف نطق صوت ث يكون وضع 
 رأس اللسان بني اْلسنان السفلى والعليا 

  
من طرف اللسان حىت ثنااي السن العلوي يلتقي طرف اللسان حبافة الثنااي مع السماح للهواء  . 

  بخلروج من بينهما
  خيرج اهلواء من هذا اجملرى الضيق بحتكاك .2
 يرتفع احلنك اْلعلى لسد اجملرى اْلنفي  .3
  ال يهتز الوتران الصوتيان  .4
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان5
  

  
   

% البد 70نطق الثاء سينا غري مطابق  
ثنااي  بني  اللسان  طرف  احتكاك  من 

 اْلسنان مهموسا 
ص،  و  س  ث كصويت  صوت  نطق 
اْلصح يف نطق صوت ث يكون وضع 
 رأس اللسان بني اْلسنان السفلى والعليا 
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ضعف الصوت النه البد من ح صوت 
احللق   اقصى  من  احتكاكي  حلقي 

اهلاء  وارتفع مهموسا  *مشابه لصوت  
 مؤخرة اللسان جتاه الطبق 

يتقرب جذر اللسان من اجلدار   1
اخللفي للحلق، حبيث يسمح للهواء  

 بملرور حمتكا هبذا التضييق 
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 2
 . ال يهتز الوتران الصوتيان. 3

 حلقي  مهموس 

 احلمد هللا      

ة اصوت انتقايل من اهلمزة اىل اهل     
 

 أح 

ضعف الصوت النه البد من ح صوت 
احللق   اقصى  من  احتكاكي  حلقي 
مهموسا  *مشابه لصوت اهلاء  وارتفع 

 مؤخرة اللسان جتاه الطبق 

      

 الرمحن

قريب ذ اىل ز فقظ لعدم حتريك اللسان 
البد من احتكاك طرف اللسان بني ثنااي 

 اْلسنان مهموسا 

. يلتقي طرف اللسان حبافة الثنااي مع 1
 السماح للهواء بخلروج من بينهما 

احتكاكي، جمهور، 
 مرقق

- لثوي    
 كر هللا ذ  أسناين 

 أذ      
     قريب  صوت الذال إ ىل الظاء 

 
 إذا جاء 

قريب ذ اىل ز فقظ لعدم حتريك اللسان 
البد من احتكاك طرف اللسان بني ثنااي 

 اْلسنان مهموسا 

. خيرج اهلواء من هذا اجملرى الضيق 2
 بحتكاك 

    
  أعوذ

. يرتفع احلنك اْلعلى لسد اجملرى 3
 اْلنفي

  
  
  
  

 . يهتز الوتران الصوتيان 4
    الشاءقريب  صوت الذال إ ىل   
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قريب ذ اىل ز فقظ لعدم حتريك اللسان 
البد من احتكاك طرف اللسان بني ثنااي 

 اْلسنان مهموسا 

     . ال ترتفع مؤخرة اللسان5  
 الذاكرون

ال بد من احتكاك طريف    Cمشابه ل  
ترتفع  _مل  مهموسا   متفشيا  اللسان  

الغار   حنو  اللسان   مقدمة 
. ومل مير اهلواء من خالل اجملرى الضيق 2

 بني مقدمة اللسان والغار 

 . ترتفع مقدمة اللسان حنو الغار  1
. مير اهلواء من خالل اجملرى الضيق 2

 بني مقدمة اللسان والغار 
 اللسان جتاه الطبق   . ال ترتفع مؤخرة 3
 . ال يهتز الوتران الصوتيان. 4

    

 أش 

التفخيم     من  خلوا  سينا   الصاد  نطق 
ومال الصاد مضموم الفم مل  خيرج اهلواء  
الضيق  بجملرى   حمتكا 

 ومل ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق

 . يلتقي طرف اللسان بلثنااي  1
 . خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق 2
 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 . ال يهتز الوتران الصوتيان. 4

مفخم   
.احتكاكي، 

 مهموس 

اْلسنان مع 
 اللثة

 دق ص

نطق الصاد شينا خلوا من لتفخيم ومال  
 الصاد مضمون الفم 

    
 

 يصلون-  ص

التفخيم     من  خلوا  سينا   الصاد  نطق 
ومال الصاد مضموم الفم مل  خيرج اهلواء  
الضيق  بجملرى   حمتكا 

 ومل ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق

صوت انتقايل من اهلمزة  احللقية اىل  
 ضم اللسان

    
 أص 

      
 الصراط
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املفخم  ض حيتاج   Dمشابه حلرف د 
اىل عرض اللسان مل ينحبس اهلواء خلف 
انفصاهلما  قبل  املتصلني  العضوين 
مفاجئ   بشكل 

 . ومل ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3

. يلتصق طرف اللسان بللثة واْلسنان 1
 العليا  

. ينحبس اهلواء خلف العضوين 2
 املتصلني قبل انفصاهلما بشكل مفاجئ 

 اللسان جتاه الطبق  . ترتفع مؤخرة 3
 . يهتز الوتران الصوتيان 4

,انفجاري،  املفخم 
 جمهور 

اْلسنان مع 
 اللثة

 الني  ض

     صوت انتقايل من اهلمزة اىل اللسان 
 أض 

 قريب لصوت الطاء السكون    
    

 
 وال الضالني 

واْلخر  السكون  الطاء  لصوت  قريب 
 أخر الكلمة د  إبضافة إىل زايدة صوت  

    
 

 أض 

مشابه لل د املفخم  ض حيتاج اىل عرض 
اللسان مل ينحبس اهلواء خلف العضوين 
 املتصلني قبل انفصاهلما بشكل مفاجئ 

 . ومل ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3

      

 الضحى 

قريب اىل ط الضم   رغم انه حقق ذلق 
لكن بحنراف احلركة   أسنانه املخرج من  

 للفم 

. يلتصق طرف اللسان بللثة واْلسنان 1
 العليا  

. ينحبس اهلواء خلف العضوين 2
 املتصلني قبل انفصاهلما بشكل مفاجئ 

 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 . ال يهتز الوتران الصوتيان 4

.انفجاري،  مفخم 
 مهموس 

  

 الشيطان 
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     اللثة  صوت انتقايل من اهلمزة اىل   قريب لصوت التاء 
 

 أط
   قريب لصوت الضاد 

  
  

  
  

 أط
قريب اىل ط الضم   رغم انه حقق ذلق 
املخرج من اسنانه لكن بحنراف احلركة 

 للفم 
 أط

     قريب لصوت التاء 
 

 الطارق 
قريب اىل ط الضم   رغم انه حقق ذلق 
املخرج من اسنانه لكن بحنراف احلركة 

 للفم 

      

 طائعني 
. يوضع طرف اللسان بني أطراف 1 مشابه ل ظ الضم  

 الثنااي  
 . خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق 2
 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 . يهتز الوتران الصوتيان 4

املفخم 
)املطبق(احتكاكي، 

 جمهور 

اْلسنان 
وذلق 

   ظ اللسان 

  
  

  
  
   

 قلقلة   ت صوت الظاء بصو  أظ
 مشابه ل ظ الضم  

 قريب لصوت زاء إبضافة بصوت اهلاء
مشابه  ألفا  املظهر  احللقي  العني  نطق 

 INDللهمزة    
يتقرب جذر اللسان من اجلدار   1

اخللفي للحلق، حبيث يسمح للهواء  
 بملرور حمتكا هبذا التضييق 

 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 2
 . يهتز الوتران الصوتيان. 3

   . مرقق 
 احتكاكي، جمهور 

 احللق

 ع   
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 وصوت العني إىل صوت أنغ أعوذ   

 ع قريب لصوت الغاء ، أي أ
  مشابه للصوت  اهلمزة 

غري مطابق  خاصة لو غ اخر الكلمة 
صوت   اىل  احتكاكي   غري   gوقريب 

IND    ومل اللسان  مؤخر  يرتفع  مل 
للهواء   يسمح  اتصاال  بلطبق  يتصل 

 بملرور 

. يرتفع مؤخر اللسان ويتصل بلطبق 1
 اتصاال يسمح للهواء بملرور 

. خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق 2
 )مؤخر اللسان والطبق( 

 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3
 . يهتز الوتران الصوتيان 4

.اح   تكاكي، مرقق 
 جمهور 

 الطبق  

ضب هللا غ   غ  
 عليهم

 أغ        

 مغضوب        Gمال غ اىل صوت  
 غري        MLZقريب من الصحيح   

صوت   نطق  بصورة  الفاء  يف   pنطق 
بسبب    pاللغة اإلجنليزية _قريب من  

تطابق الشفتني لديهم والفاء حيتاج اىل 
السن  طرف  اىل  السغلي  الشفة  وضع 

 العلوي  

.تلتقي اْلسنان العليا بلشفة السفلى 1
 بشكل يسمح للهواء بملرور 

. خيرج اهلواء من اجملرى الضيق 2
 بحتكاك

 . ال يهتز الوتران الصوتيان 3
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان 4
ْلعلى ليسد مرور . يرتفع احلنك ا5

 اهلواء عن طريق اجملرى اْلنفي 

احتكاكي، 
 مهموس، مرقق 

الشفة 
السفلى 

واْلسنان 
 –  رضف اْلعلى 

 نوافل ال

صوت انتقايل من اهلمزة اىل الشفتني مع  
 للفم   فتح بسيط

- ف   أ    
 مطففني 
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قريب لل ك_ نطق القاف هلوي  اما ال 
% من العينة  لقرب 50كاف  طبقي

خمارج الصوتني وهو  رفع مؤخر اللسان 
)الطبق(  اْلعلى  بحلنك  والتصق 

خلفه   اهلواء   فيحبس 
فيحدث 2 فجأة  املخرجان  انفصل   .

انفجاري    صوت 
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
عدم     . ال يهتز الوتران الصوتيان.   4

 نطقهم من اللهاة 

يتم إغالق جمرى اْلنف، وتقوم مؤخرة 
اللسان حببس اهلواء عند اللهاة لينتج 

يرتفع مؤخر اللسان   1صوت ق.
 ويلتصق بللهة فيحبس خلفه اهلواء  

. خيرج اهلواء بعد انفصال اللسان 2
واللهة انفصاال مفاجئا حمداث صوات 

 انفجاراي. 
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3
 تران الصوتيان. . ال يهتز الو 4

هلوي  صوت 
 انفجاري مهموس 

 اللهاة

 – قاب    -ق
 قوسني 

صوت انتقايل من اهلمزة اْلدىن  اىل  
 اقصى احللق

    
 يقرأ   - أق

 

عملية نطق اْلصوات  من نفس البياانت ة الباحث  ت بعدها حلل  1الظواهربتحليل البياانت من  ت الباحثة  بعد أن قام 
 كما يلي: 

الصوت /  خمرج اْلصوات  صفات الصوت  عملية نطقه  وصف البتاانت الصوتية 
 الكلمة

ق اخلاء الفتح اىل خ بضم طن
الفم قليال . مضمومة مفخمة 

رغم حركة الفتح والبد من 
اخلاء  مع تفشي الصوت 

بهلواء  )حال عدم إمتام احلركة 
 صوت الصوت( لن يتم  

(  يرتفع مؤخر اللسان حنو الطبق ويلتصق به 1)
(  خيرج اهلواء  2التصاقا يسمح للهواء بملرور ، )

حمتكا بجملرى الضيق )مؤخر اللسان والطبق(،  
( ال 5( ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق، )3)

 يهتز الوتران الصوتيان. 

انفجاري، جمهور، 
 مرقق

 خ الطبق

 أخ 
 خرج 
 خبل 

 طبخ 

نطق الثاء سينا غري مطابق 
% البد من احتكاك 70

العلوي .1  السن  ثنااي  حىت  اللسان  طرف  من 
السماح  مع  الثنااي  حبافة  اللسان  طرف  يلتقي 
بينهما  من  بخلروج   للهواء 

، احتكاكي، مهموس  
 مرقق

 ث أسنان  - لثوي  
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طرف اللسان بني ثنااي 
 اْلسنان مهموسا 

 خيرج اهلواء من هذا اجملرى الضيق بحتكاك  .2
اْلنفي .3 اجملرى  لسد  اْلعلى  احلنك   يرتفع 

الصوتيان  .4 الوتران  يهتز   ال 
 ال ترتفع مؤخرة اللسان .5

 كثريا        Mممتازمطابق ث  
ضعف الصوت النه البد من 

ح صوت حلقي احتكاكي 
من اقصى احللق  مهموسا  

*مشابه لصوت اهلاء  وارتفع 
 مؤخرة اللسان جتاه الطبق 

يتقرب جذر اللسان من اجلدار اخللفي   1
للحلق، حبيث يسمح للهواء بملرور حمتكا هبذا 

 التضييق  
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 2
 . ال يهتز الوتران الصوتيان. 3

 احلمد هللا    حلقي  مهموس 

قريب ذ اىل ز فقظ لعدم 
حتريك اللسان البد من 

احتكاك طرف اللسان بني 
 مهموسا   ثنااي اْلسنان

. يلتقي طرف اللسان حبافة الثنااي مع السماح 1
 للهواء بخلروج من بينهما 

احتكاكي، جمهور، 
 مرقق

 ذ  أسنان -لثوي   

 أذ        
ز*مشابه  حصول تقارب من   

 خمرج نظق ذ و ز 
 ذكر     . خيرج اهلواء من هذا اجملرى الضيق بحتكاك 2

 بذل     اجملرى اْلنفي . يرتفع احلنك اْلعلى لسد  3  
 اعوذ   - نفذ      . يهتز الوتران الصوتيان 4  

 يذكرون     . ال ترتفع مؤخرة اللسان5    
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د من ب ال   Cمشابه ل  
احتكاك طريف اللسان  متفشيا 

مل ترتفع مقدمة  مهموسا_
 اللسان حنو الغار  

. ومل مير اهلواء من خالل 2
اجملرى الضيق بني مقدمة 

 اللسان والغار 

 . ترتفع مقدمة اللسان حنو الغار  1
. مير اهلواء من خالل اجملرى الضيق بني 2

 مقدمة اللسان والغار 
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3
 . ال يهتز الوتران الصوتيان. 4

مرقق . احتكاكي، 
 مهموس، 

 ش الغار 

          
نطق الصاد سينا  خلوا من 

التفخيم    ومال الصاد 
مضموم الفم مل  خيرج اهلواء 

 حمتكا بجملرى الضيق 
ومل ترتفع مؤخرة اللسان جتاه 

 الطبق

 . يلتقي طرف اللسان بلثنااي  1
 . خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق 2
 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 يهتز الوتران الصوتيان. . ال  4

حتكاكي، امفخم .  
 مهموس 

 ص اْلسنان مع اللثة 

 أص         
مشابه لل د املفخم  ض حيتاج 

اىل عرض اللسان مل ينحبس 
اهلواء خلف العضوين املتصلني 
 قبل انفصاهلما بشكل مفاجئ 

. ومل ترتفع مؤخرة اللسان 3
 جتاه الطبق 

 . يلتصق طرف اللسان بللثة واْلسنان العليا  1
. ينحبس اهلواء خلف العضوين املتصلني قبل 2

 انفصاهلما بشكل مفاجئ 
 فع مؤخرة اللسان جتاه الطبق. ترت3
 . يهتز الوتران الصوتيان 4

املفخم ,انفجاري، 
 جمهور 

 ض  اْلسنان مع اللثة 

 أض         
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قريب اىل ط الضم   رغم انه 
حقق ذلق املخرج من اسنانه  

 لكن بحنراف احلركة للفم 

 . يلتصق طرف اللسان بللثة واْلسنان العليا  1
. ينحبس اهلواء خلف العضوين املتصلني قبل 2

 انفصاهلما بشكل مفاجئ 
 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 . ال يهتز الوتران الصوتيان 4

اري، مفخم .انفج
 مهموس 

 ط  

 أط      
 . يوضع طرف اللسان بني أطراف الثنااي 1 مشابه ل ظ الضم  

 . خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق 2
 . ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق3
 . يهتز الوتران الصوتيان 4

املفخم 
)املطبق(احتكاكي، 

 جمهور 

اْلسنان وذلق 
 اللسان 

 ظ

 
    

 
 أظ

نطق العني احللقي املظهر ألفا 
 INDمشابه للهمزة    

يتقرب جذر اللسان من اجلدار اخللفي   1
للحلق، حبيث يسمح للهواء بملرور حمتكا هبذا 

 التضييق  
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 2
 . يهتز الوتران الصوتيان. 3

مرقق . احتكاكي،   
 جمهور 

 ع    احللق

      
 

 أع   
الكلمة   أول    عرف      
 لعب      وسط الكلمة   

 وسع     اخر الكلمة  A ةمشابه للصوت  اهلمز 
 للعبادة      قبل املد  
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غري مطابق  خاصة لو غ اخر 
 gالكلمة وقريب اىل صوت 

مل    INDاحتكاكي   غري
يرتفع مؤخر اللسان ومل يتصل 
بلطبق اتصاال يسمح للهواء 

 بملرور 

. يرتفع مؤخر اللسان ويتصل بلطبق اتصاال 1
 يسمح للهواء بملرور 

. خيرج اهلواء حمتكا بجملرى الضيق )مؤخر 2
 اللسان والطبق( 

 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3
 . يهتز الوتران الصوتيان 4

مرقق .احتكاكي،   
 جمهور 

 غ    الطبق  

 املغضوب   أغ           
 غلب        Gمال غ اىل صوت  

 رغب        MLZقريب من الصحيح   
 بلغ         
          
نطق الفاء بصورة نطق صوت 

p   يف اللغة اإلجنليزية _قريب
بسبب تطابق الشفتني    pمن  

لديهم والفاء حيتاج اىل وضع 
الشفة السغلي اىل طرف السن 

 العلوي  

.تلتقي اْلسنان العليا بلشفة السفلى بشكل 1
 يسمح للهواء بملرور 

 . خيرج اهلواء من اجملرى الضيق بحتكاك 2
 . ال يهتز الوتران الصوتيان 3
 . ال ترتفع مؤخرة اللسان 4
ْلعلى ليسد مرور اهلواء عن . يرتفع احلنك ا5

 طريق اجملرى اْلنفي 

احتكاكي، مهموس، 
 مرقق

الشفة السفلى 
 واْلسنان اْلعلى 

 ف

       طرف الثنااي العلوي مع الشفة السفلي  عدم نطقهم من اللهاة  
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نطق ك_    صوتقريب ل
القاف هلوي  اما ال كاف  

العينة  لقرب % من  50طبقي
خمارج الصوتني وهو  رفع 

مؤخر اللسان والتصق بحلنك 
اْلعلى )الطبق( فيحبس اهلواء 

 خلفه  
. انفصل املخرجان فجأة 2

 فيحدث صوت انفجاري  
. ال ترتفع مؤخرة اللسان 3

 جتاه الطبق 
 .     . ال يهتز الوتران الصوتيان 4

يتم إغالق جمرى اْلنف، وتقوم مؤخرة اللسان 
يرتفع   1اهلواء عند اللهاة لينتج صوت ق.حببس  

مؤخر اللسان ويلتصق بللهة فيحبس خلفه 
 اهلواء  

. خيرج اهلواء بعد انفصال اللسان واللهة 2
 انفصاال مفاجئا حمداث صوات انفجاراي. 

 . ال ترتفع مؤخرة اللسان جتاه الطبق 3
 . ال يهتز الوتران الصوتيان. 4

صوت هلوي انفجاري 
 مهموس 

 ق اللهاة

 

 املاليو  اإلندونيسينياألخطاء     تصنيف املقارنة بني نتائج   

املشكالت اليت حدثت أثناء   مقرتحات ملواجهة املشكالت  
التدريب على النطق )بطريقة  

 حماكاة الناطق األصلي( 
 نوع الطريقة  الصوت طريقة النطق 

 توجيه حركة الشفتني - تعويد اللسان 
 حسب حركة احلرف 

  اْلصواتصعوبة حال جتاور -
 واحللقية  مثل صغري   الطبقية

حماكاة الناطق   ص يسمع وحياكي صوت الناطق اْلصلي
 اْلصلي 

 ذ-ث
 ض-ص
 ظ -ط

 ق 
 غ -ع

 يسمع وحياكي صوت الناطق اْلصلي ضعيف   -ضغط  –  أضغاث - -
https://www.youtube.com/wa

tch?v=jrBa3ehjhUM    

 ض

https://www.youtube.com/wat
ch?app=desktop&v=lYkV0Wdm

NA4&feature=youtu.be    - 
 

 يسمع وحياكي صوت الناطق اْلصلي قسورة - -
https://www.youtube.com/wa

tch?v=COdAVBjr9ZM 

 ظ

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrBa3ehjhUM
https://www.youtube.com/watch?v=jrBa3ehjhUM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lYkV0WdmNA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lYkV0WdmNA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lYkV0WdmNA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=COdAVBjr9ZM
https://www.youtube.com/watch?v=COdAVBjr9ZM

