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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 :  البحثنتائج 

أن اْلخطاء الشائعة كانت يف اْلصوات اليت ختتص هبا تستنج الباحثة    بعد حتليل البياانت السابقة 

اْلصوات احللقية واْلصوات املطبقة وأصوات قريبة منها ذات مسات خاصة يف اللغة العربية ،  وهي  

ية ، كالثاء والذال والشدة، وكذلك الالم الشمسية، حيث أخطأ يف هذه ذلقاللغة، وهي اْلصوات ال 

الصوت اللغوي ميكن أنَ  يتطور ويتغري نتيجة تفاعل أن  ملخالفتها مع أصوات العربية و  اْلصوات  

 بعضها مع بعض فضال عن موقع الصوت يف الكلمة ، والتحول يف خمارج اْلصوات  أصوات الكلمة 

بعد تقوميها بلتدريب والتنقيح يف حتليل اْلخطاء الصوتية اْلدائية يف النطق ملخارج احلروف العربية 

 .   وان البيئة عامل رئيسي للتفاعل مع إحداثية هذه اْلصوات العربية,  من الناطقني بغريها 

 اجلدول اَليت : كما يف  

  القاف صوت

 ق

    صوت الحاء والخاء

 ح  _ خ 

صوت   غ   العربية  صوت الغين  صوت العين    ع 

جيم جال  

z, v, ş, s, j, h, ğ, f ،صوامت احتكاكية    ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ظ، ع، غ، ف 
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K   Q                    

تظهر  القاف 

التحليل     دبع

إمكانية  إلى 

نطق  إتقان 

مع  الصوت 

التدريبات 

التي   املنتقاة 

في   تساهم 

تقوية عضالت 

مخرج القاف ا 

الطبق   من 

فلم   .  
ُ
اللهاة

وهي   لدى  تكن 

أقص ى اللسان 

ومنطقة  

  ، الطبق 

وتحديًد  

الحاالت  

مشكلة 

في  حقيقية 

القاف  نطق 

مع  العربية 

التدريب ، ربما 

ذلك   كان 

لكونهم يقرأون  

القرآن 

فيألفون 

أصواته،  

 إلفهفطول  

نطقهم 

ألصوات 

في  العربية ّ 

       H   الحاء والخاء  

العربية  األصوات   من

نظائر في   ليس لها التي

التركية صوت على  

األصوات ذات   نطق

السمات الخاصة  

وال نجد في  - . ممكًنا 

صوت  األندونيسية 

  الحاء والخاء

 

 

A  في   نظير وليس

املاليوية  

، وقد   ة األندونيسي

الحاالت   تعذر على

محل الدراسة  

نطقها ، وكانت مع  

التدريب تنطقها  

   همزة

ال   - التي  األصوات  ومن 

املاليوية   في  لها  نظير 

هو    ةاألندونيسي إن  بل 

غير   مهموس  صوت 

يتم   لذلك ً  مجهور، 

العربية   الغين  إكساب 

هي   كما  همسا  املجهورة 

 (ğ( في صوت

من    زادت  

الصوامت  

في   املزجية 

  املاليوية 

عن  

  ، العربية 

في   فهي 

العربية  

صوت  

واحد وهو  

صوت  

الجيم  

  ، املزجية 

وهو 

ألوفون  

للجيم غير  

املزجية  

وليس ً  

فونيما  

  لمستقا 

في حين أن  

في  ثمة 

  املاليوية

صوتين  

مزجيين  

هما  

الجيم  

املزجية  
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الكريم  القرآن 

 جعل تدربهم

العربية  

وصوت 

غير   آخر 

في  موجود 

العربية  

،  ( ç( وهو

وهو 

النظير  

املهموس  

للجيم  

املزجية.  

ما    فإذا

لجأ  

املتعلم إلى  

كلمة 

عربية فيها  

صوت  

الجيم  

فسينطقه  

  ، مزجًيا 

نطق   وهو 

في   مقبول 

إذ   العربية 

هو  

ألوفون  

للجيم غير  

   – .املزجية
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صوت  ق  

الحرف  

 ومخرجه 

الحرف  ع   صوت ه يومخرجخ   صوت الحرف ح  صوت الحرف 

 ومخرجه 
غ   صوت 

الحرف  

 ومخرجه 
هلوي  القاف  
املخرج،  

مل   لذلك 
تتمكن  

من   احلاالت 
نطقه إال بعد  
  ، تدريب 

وظهر  
يف   التكلف 
 حماولة إتقانه، 

صوامت  
 انفجارية 

 

 

صوت حلقي  واحلاء 
احتكاكي مهموس،  

صوت طبقي  واخلاء 
 احتكاكي مهموس 

 صوامت انفجارية 

وهو صوت مهموس غير   صوامت انفجارية

 مجهور 

 صوامت انفجارية 

صوامت  

 ç, c مزجية

 األخطاء   ظاهرة  األخطاء   ظاهرة  األخطاء   ظاهرة  األخطاء   ظاهرة 
وقد عمدت  

بعض احلاالت 
إىل إبداله كاف ا 

مفخمة يف درج 
 الكالم ، 

 

  

فأبدلت احلاالت احلاء  
واخلاء   هاء، وقد متكنت  
إحدى احلاالت من نطق  

  اخلاء بعد التدريب

اهلمزة   صوت  أن  رغم 
املاليوية  يف  موجود 
لكن كانت  اْلندونيسية 

مثل    احلاالت هله يف  س  
مفعول فتنطقها   كلمة 

احلركة  )(مسول بتقصري 
لكن  اهلمز،  وتسهيل 
نطقه ، أي صوت اهلمزة 
من   عليهم  أسهل  ، كان 

 نطق العني 

هلا   نظريا بسمات خاصة هو 
 ،  ğ) صوت

قوة احتكاك 
اللسان 
أبقصى 
احلنك 
 اْلعلى  

 السبب السبب السبب السبب 
حال   في  لكن 

على   التأكيد 

وجود  عدم  أثر  ،ويظهر 

  ةاألندونيسيفونيم الخاء في  

املاليوية  وليس نظير في   .

وقد    ةاألندونيسي  ،

المجهورة   العربية  الغين  إكساب  يتم 

الماليوية  (ğ( همسا كما هي في صوت
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نطق   ضرورة 

مقاطع صوتية  

على  قاف  فيها 

نحو مخصص 

نطقها   كان 

مع   ممكًنا 

 ، التكلف

في التعديل الذي لحق نطق  

خفيف   على كلمة    الدخيلة 

تم  املاليوية   إذ  العربية  من 

بقلب الخاء هاء في    تحريكها

 Hajj .كلمة 

على     الحاالت تعذر 

  ، نطقها  الدراسة  محل 

التدريب   مع  وكانت 

 تنطقها همزة 

والغين  العربية  الغين  ،وتشترك 

والمخرج  الماليوية النطق   في طريقة 

وطبقيان  احتكاكيان  صوتان  فهما 

والهمس   الجهر  حيث  من  وتختلفان 

صوت مهموس أما )   لماليويةافالعين  

مجهور.  فصوت  (غ)  العربية  الغين 

خلطا لدى متعلم العربية ) ً ğ)لذلك نجد  

وصو العربية  الغين  صوت  ت بين 

الغين    الف،  الماليوية   الماليوية ينطق 

المقطع  وسط  في الكلمة إذا ما كانت في  

   مغضوب( مثل كلمة

    (                                          األسنان البيسانية(   بني  
الثاء والذال  

 والظاء 
، وإبدال اْلغلب عند املاليوي كان اخلطأ  الثاء سين ا عند حالة   واتء  إببدال الذال والظاء زااي 

 عند حالة أخرى، وأثر ذلك واضح يف الكلمات العربية الدخيلة على املاليوية من مثل كلمة
) lezzet ) ب حتويل الذال    حتريكهاالعريب اليت تعين " لذيذ " فقد مت  اْلصل ذات 

ج على صورة حتريكهاالبيسناين إىل زاي و ، يف كلمة ظرف العربية اليت مت   (zarf 
n, m 

 م، ن هـ 
قلب  والنطق  مرقق األصل   صوامت أنفية

النطق 
مفخما من  
األنف 
وحبس  
 الهواء 

 

    من الناطقني املاليويني  العربية   األخطاء يف األصوات ظواهر   -أ
على اختالف لغاهتم اْلم ومستوايهتم  أن أفراد العينة ،    اْلصوات  دراسة  بعد  نتائج  الأظهرت   .1

 يف اللغة العربية. 

ومل يسلم من  و خع و غ   ذ و ظ و ز و خاصة صوت   قد أخطئوا يف معظم أصوات اللغة العربية، .2

هذه اْلصوات سوى مخسة صوامت، هي: الكاف والنون والباء وامليم، وكذلك الياء، اليت تعد نصف 

صامت أو نصف حركة، كما أهنم أخطئوا يف ظواهر صوتية أخرى، كالنرب والتنغيم و تكرار الصامت 
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معىن الكلمة غري  ي،  (وهذه اْلخطاء بعضها وظيفي فونيمي  .وإضافة حركة بعد الصامت الساكن

القصرية وحنو ذلك، وبعضها صويت غري  العني مهزة واحلاء هاء وإطالة احلركة  اليت ورد فيها، کنطق 

ألوفوين(، ال يغري معىن الكلمة ، نطق الصوت من خمرج قريب من خمرجه اْلصلي نطقا ال ) وظيفي

 حيوله إىل صوت آخر. 

علما أبن النوع الثاين مل يسلم من الوقوع فيه أحد   النوع اْلول من اْلخطاء، ْلمهيته يف تغيري املعىن،

ما النوع هو  الثالثة، وهذا  املستوايت  الدارسني، يف أي مستوى من  اْلجنبية  من  بللكنة   يعرف 

Foreign Accent اليت ال تفارق اْلجنيب مهما بلغ الكفاية يف اللغة اهلدف ،. 

ن حيث الشيوع والتكرار . فاهلمزة والعني وقد تفاوتت أخطاء الدارسني يف اْلصوات )الوظيفية( م -

على تسعني بملائة من أفراد العينة ، والصاد والضاد والطاء أخطأ فيها ما يربو  قارب  ي  أخطأ فيها ما

على مثانني بملائة منهم، أما احلاء والذال والقاف والظاء والثاء فقد زادت نسبة اْلخطاء فيها على 

 ستة بملائة منهم.    العينة، على حني مل خيطئ يف الفاء واجليم والالم سویمخسني بملائة من أفراد  

لقد تبني من هذه النتائج أن اْلخطاء الشائعة كانت يف اْلصوات اليت ختتص هبا اللغة العربية ، وهي  -

اْلصوات احللقية واْلصوات املطبقة وأصوات قريبة منها ذات مسات خاصة يف اللغة، وهي اْلصوات 

معظم اْللفي اْلصوات  هذه  يف  أخطأ  حيث  الشمسية،  الالم  وكذلك  والشدة،  والذال  ، كالثاء  ة 

 . الدارسني الناطقني جبميع لغات أفراد العينة موضوع الدراسة 

    من الناطقني املاليويني  العربية  لألصوات  النطقية  األخطاءظواهر    أسباب - ب

إن  سبب اْلخطاء ليس الت دخ ل من الل غة اْلم فحسب، بل هناك أسباب   لغوية او غري لغوية لذا  -

أخرى داخل الل غة اهلدف، وهذه اْلسباب تطو ري ة، مثل: أسلوب الت عليم، والد راسة، والت عو د، والن مو   
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كل  هذه الل غوي ، وطبيعة الل غة املدروسة، والت عميم، والس هولة، والت جن ب واالفرتاض اخلاطئ، وغريها،  

 . شكالتٍ امل  لظهورالعوامل هلا أثرها  

اْل هبا ويقصد  اْلخطاء، وقوع يف سببا   تكون  ما كثريا   الت عل م بيئة أبن   الد راسات أثبتت: الت عل م بيئة -

سرة 

، الفصل او ، والكتاب الد راسي  ، الت عل م حالة يف وهذا واملعل م، الت عل م ومادة   املدرسي  واملو املدرسي 

 او حسب البيئة اجلغرافية للمتعلم. .الذ ايت   الت عل م  حالة يف االجتماعي   قف

املتعل مني أثناء تعل مهم، ومدى الل غوي ة اليت  تواجه  الصوتية  لت عر ف على املشكالت  عدم االهتمام ب  -

 .صعوبتها أو سهولتها من خالل الت عر ف على معد ل تكرار اخلطأ

 استعماال   استعماهلا أو بلد يداكتيك، اخلاص ة الل ساني ة الت قنيات من املعل مني بعض استفادة عدم -

 .  خاطئا  

مثال  أن  اْلخطاء اليت  يرتكبها  الش خصي ة   الص فات به االنفعايل  للطالب ويقصد  او بسبب الرت كيب -

املتعل م اجلريء املنفتح أكثر من أخطاء املتعل م اخلجول املنغلق على نفسه، وذلك أن  اْلو ل أكثر 

 . اخلجول   الطالب استخداما  لل غة، فتنكشف للمعل م نقاط القو ة والض عف لديه أكثر من  

ولت إىل ظاهرة، فإذا ما حتول اخلطأ إىل ظاهرة وعليه ال بد من السيطرة على اْلخطاء الصوتية يف حال حت

منتظمة ينبغي بعد أن تُفسر هذه الظاهرة أن تتم السيطرة عليها وتوجيهها وفق هنج معني يف التخطيط 

 الرتبوي. 

 نوع الطريقة الصوت  طريقة النطق 
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 حماكاة  ث بوضع اللسان بني ثنااي اْلسنان العلوي والسفلي 
 طبيعية 

 ذ بوضع اللسان بني ثنااي اْلسنان العلوي والسفلي 

بفتح الغم قليال ووضع الشفة السفلي على الثنااي العلوي لألسنان مع   
 التأكد من خروج اهلواء حال النطق

 

 ف

 نوع الطريقة الصوت  طريقة النطق                             

حماكاة  ص يسمع وحياكي صوت الناطق اْلصلي 
الناطق 
 اْلصلي

 
حماكاة 
الناطق 
 اْلصلي

 يسمع وحياكي صوت الناطق اْلصلي 
https://www.youtube.com/watch?v=jrBa3ehjhUM    

 ض 

 يسمع وحياكي صوت الناطق اْلصلي 
https://www.youtube.com/watch?v=COdAVBjr9ZM 

 ظ

حماكاة  ط يسمع وحياكي صوت الناطق اْلصلي 
الناطق 
 اْلصلي

حماكاة  ق يسمع وحياكي صوت الناطق اْلصلي 
الناطق 
 اْلصلي

. 

https://www.youtube.com/watch?v=jrBa3ehjhUM
https://www.youtube.com/watch?v=COdAVBjr9ZM
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 اخلالصة  

 :    اجلامعة األصوات العربية لدى املاليويني يف  خمارج  يف    نطقية األخطاء ال-1

 والضاد والعني والغني والفاء والقاف والطاء والظاء.  د والصاالثاء واحلاء واخلاء والذال والشني                     

 .اْلصوات اللِ َثِويَّة الَغارِيَّة هي الصوامت اليت تالمس فيها مقد مة اللسان بني اللثة والغار.: ش، ژ  

  وقد تبني أن الذي جيمع بني هذه اْلصوات إما أهنا من   72مساها الفراهيدي »احلروف الشجرية«   

 اْلصوات املستعلية، وإما أهنا من اْلصوات احللقية، وكالمها من اْلصوات اليت متثل صعوبة ملتعلم اللغة 

من غري أبنائها، وقد أظهر البحث أن اإلبدال بني اْلصوات ال يتم عشوائيا، حيث الحظ على كل 

املبدل واملبد  الصوتني،  القرابة بني  اإلبدال أن وجود  فيها  وقع  اليت  أو احلاالت  الصفات  ل منه، يف 

أو ذاك، كما الحظ أن كثريا من  املخرج، كان عامال أساسيا يف حدوث اإلبدال إىل هذا الصوت 

املتعلمني قد تصرفوا مع اْلصوات اليت متثل هلم صعوبة يف النطق وفقا لعاداهتم الصوتية، فيحولوهنا إىل 

جهازهم النطقي وفق هذه اْلصوات،    أقرب اْلصوات املألوفة لديهم؛ ْلهنم جيدون صعوبة يف تكييف

 وقد أرجع البحث حدوث هذه الظاهرة عند املتعلمني بإلضافة إىل ذلك إىل جمموعة من اْلسباب ، 

إن  سبب   لذا    لغوية او غي لغوية  :  العربية  لألصوات  النطقية   األخطاءظواهر    أسباب من    -2

اْلخطاء ليس الت دخ ل من الل غة اْلم فحسب، بل هناك أسباب أخرى داخل الل غة اهلدف، وهذه 

اْلسباب تطو ري ة، مثل: أسلوب الت عليم، والد راسة، والت عو د، والن مو  الل غوي ، وطبيعة الل غة املدروسة، 

 
 Revue algérienneإنسانيات.  /Insaniyatجعفر. "الصوت بني املعيارية و املوضوعية عند اخلليل الفراهيدي."  and)اييوش,  72

d’anthropologie et de sciences sociales 21 (2003): 63-83. .د.ت( : ج، ش، ويف رأيه )وعصره( ض , 
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وغريها،   اخلاطئ،  واالفرتاض  والت جن ب  والس هولة،  أثرها  والت عميم،  هلا  العوامل  هذه   لظهوركل  

 . شكالتٍ امل

 هبا ويقصد  اْلخطاء، وقوع يف سببا   تكون  ما كثريا   الت عل م بيئة أبن   الد راسات أثبتت: الّتعّلم بيئة

، الفصل .رةاْلس ، والكتاب الد راسي  ، الت عل م حالة يف وهذا واملعل م، الت عل م ومادة   املدرسي    املدرسي 

 او البيئة اجلغرافية للمتعلم .   .الذ ايت   الت عل م حالة يف االجتماعي   واملوقف

أثناء تعل مهم، ومدى الل غوي ة اليت  تواجه املتعل مني  الصوتية  لت عر ف على املشكالت  عدم االهتمام ب

 .صعوبتها أو سهولتها من خالل الت عر ف على معد ل تكرار اخلطأ

 استعماال   استعماهلا أو بلد يداكتيك، اخلاص ة الل ساني ة الت قنيات من املعل مني بعض استفادة اوعدم

الش خصي ة مثال  أن  اْلخطاء اليت   الص فات به االنفعايل  للطالب ويقصد  او بسبب الرت كيب  .  خاطئا  

يرتكبها املتعل م اجلريء املنفتح أكثر من أخطاء املتعل م اخلجول املنغلق على نفسه، وذلك أن  اْلو ل 

 . اخلجول  لب الطاأكثر استخداما  لل غة، فتنكشف للمعل م نقاط القو ة والض عف لديه أكثر من  

 : املقرتحة    التوصيات 

   اللغة وتعاليمها وذلك   أصواتهتمام بلنطق بللغة العربية الفصحى البد من تعلم  االنظر ا لعدم         

الذي يشمل وربط علم جتويد القرآن الكرمي    إعادة إحياء الفصحى والتحدث هبا   :لعدة أسباب منها

لعلم اْلصوات النطقية ْلمهية معرفة خمارج احلروف العربية الفصيحة والصحيحة سالمة حروف القرآن  

  مساعيا وفسيولوجيا . 
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للمهتم بفنون اْلداء الصويت بللغة العربية أسبوعية  ورشة من احللول املقرتحة كانت دراسة   -1

وختديد سبب خطأ التحكم من أداء الصوت من موضعه   و ترتيب لذلك النطق  الفصحى 

 (. الصحيح احللق او اللسان او اْلسنان 

للمهتم بفنون اْلداء الصويت بللغة العربية الفصحى، فالكالم   عبارة عن مشروع    هذه الورشة   

بناء وطالء، ضبط لغوي وتلوين صويت، وهذه الورشة جتمع بني العلم والتطبيق. الورشة بنظام 

 .مات: ومهمات املتدرب تسجيل نصوص عربية متنوعةامله

مهارة نطق الصوت العريب غري املوجود يف لغة ماليو ونطق   حسنيفكان من املقرتحات لت -2

وتدريب اْلذن   (2)ال بد من التأكُّد من مساع النطق الصحيح للصوت    (1)املفردات فهي  

( والتدريب 3على مساع النطق الصحيح للصوت ومتييزه؛ لينطق اإلنسان نطقا صحيحا،)

( 4املستمر على النطق الصحيح، وتضمني  املنهج مترينات شفهية على النطق الصحيح، )

( واالنتباه إىل 5وختصيص وقت من احلصة الدراسية للتدريب على ممارسة هذه املهارة، )

الزمنية يف نطق الصوت بلنسبة لألصوات الصائتة )الفتحة والضمة والكسرة،   أمهية املدة 

واالنتباه أثناء التدرُّب والتدريب إىل تدخُّل   (6،)نطق اْلصواتيف  واْلف والواو والياء(  

وحماولة تقليد نطق الناطق   (7) طريقة النطق بللغة اْلوىل أو احمللية يف النطق بللغة العربية،  

املقاطع الصوتية بدقة؛ لكي ال يتأثر نطق املفردة العربية بلنظام املقطعي للغة اْلصلي يف  

والتدرُّب املستمر على جعل اْلذن كآلة التصوير اليت تصور الشيء كما هو،   (8)اْلم،  

حبيث تزيد حساسية اْلذن يف التمييز واالنتباه إىل كل ما تسمعه بوضوح ودقة؛ لينطق 

بدقة يسمع  النطق   .املتعلم كما  تعلم  أن  أيض ا حيث  الصحيحة  بلطريقة  القرآن  وقراءة 
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الصحيح يؤثر على طريقة قراءة القرآن، كما تساعد القراءة الصحيحة على الكتابة بشكل 

 .   أفضل كثري ا كما تساعد املتكلم على فهم املعىن املقصود من الكالم

العربية   لألصوات اليت توثر على أسباب اْلخطاء النطقية    خارجيا وداخليا   مراعاة العوامل  -3

هدف أساسي من كشف اْلخطاء الصوتية وهدف اىل بناء غريها  الفصحى للناطقني ب 

 منهج داعم لتعليم اْلصوات العربية واالهتمام هبا للناطقني بغري العربية . 

ن نتائجها لالستفادة تكمالصوتية بني أي لغتني    اْلخطاء من راي الباحثة ان دراسة حتليل   -4

 . يف كيفية تطوير وتعزيز املناهج الدراسية لتعليم اللغة الثانية املقدمة للناطقني بغريها  
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