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األصوات العربیة وطرق تعلیمھا للناطقین بغیرھا  

ABSTRAK

Manusia berbicara di dunia ini lebih dari 4000 bahasa.
Meski bahasa-bahasa ini berbeda satu sama lain namun ia memilik
kesamaan secara umum yang disebut sebagai bahasa.
Sesungguhnya bahasa-bahasa tersebut memiliki berbagai macam
bentuk bunyi ( aswat ). Dengan demikian dapat diprediksi bahwa
perbedaan satu bahasa dengan bahasa lainnya terletak pada
perbebedaan bunyi bahasa tersebut. Ada bunyi-bunyi huruf
bahasa Arab yang tidak terdapat pada sebagian besar bahasa-

bahasa lainnya.Misalnya bunyi bahasa : ‘ain ( ع ), qaf ( ق ), ha ( ح
) dan bunyi huruf lainnya.

Kemampuan dalam menuturkan bunyi huruf bahasa asing
yang bunyi tersebut tidak ada di dalam bahasa ibunya  ( asalnya ),
dianggap sebagai keterampilan bahasa  yang sulit dipelajari oleh
siswa non Arab. Banyak sekali problem pengucapan bunyi huruf
yang dihadapi oleh siswa non arab ketika mereka membaca atau
berbicara dengan bahasa asing tersebut. Misalnya terkadang siswa
menuturkan bunyi bahasa Arab seperti bunyi bahasa ibunya tidak
seperti ucapan orang Arab. Terkadang mereka sulit membedakan

antara bunyi huruf( ھـ ) dan bunyi huruf ( ح ). Terkadang mereka
salam dalam mendengarkan bunyi huruf Arab lalu menuturkan
bunyi huruf sesuai dengan pendengarannya sehingga kesalahan
Oleh karena itu perlu adanya latihan pengucapan bunyi bahasa
yang dilakukan secara intensif.

Bahasa Arab memiliki dua bentuk bunyi huruf :Pertama
bunyi huruf konsonan dan bunyi huruf vocal. Hal yang utama
yang harus dilakukan oleh seorang guru bahasa Arab sebelum

mengajarkan aspek struktur bahasa Arab ( التراكیب )kepada siswa
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non Arab adalah memperkenalkan bunyi huruf-huruf Arab
terlebih dahulu -huruf konsonan tersebut dari segi makhrajnya.

ت ، الطریقة، التعلیماألصوا: الكلمة المختارة 

مقدمة.أ

وعلى الرغم . 1لغة4000یتكلم الناس في العالم أكثر من 
من أن ھذه اللغات المتعددة تختلف عن بعضھا بعضا إال أنھا تشترك في 

إن اللغات تتكون من اصوات .ظواھر عامة من أجلھا سمیت لغات
ینحصر خمین بأن االختالف بین لغة ولغة توعلى ذلك یمكن ال. الكالم

ھناك أصوات في اللغة . في المقام األول في االختالف بین أصواتھا
لیست موجودة في كثیر من –بوصفھا إحدى اللغات السامیة -العربیة

الصاد و الطاء : وھي اللغات األخرى، من ذلك أصوات اإلطباق
ال . وكذلك بعض األصوات الخلقیة مثل الحاء والعین والقاف والھمزة

تالف بین لغة ولغة في أصواتھا المجردة بل یشمل الطریقة ینحصر االخ
.التي تنظم بھا ھذه األصوات لتكوین الكلمات

المقدرة على نطق األصوات الصعبة التي توجد في اللغة 
اللغویة التي األجنبیة وال توجد في اللغة األم تعتبر من أصعب المھارات 

المھارات یدخل فیھ ذلك ألن اكتساب ھذه 2.یتعلمھا الطالب وأعقدھا
حیث إن الجھاز النطقي للطالبقد تكیف وتطبع على " فسیولوجي" عامل 

ولھذا فعند تعلم الطالب للغة األجنبیة ال یستطیع . لغتھ األم منذ صغره
جھازه النطقي أن یخرج األصوات التي ال توجد في لغتھ والتي لم یعتد 

لجأ الطالب إلى نطق وفي أغلب األحوال ی. علیھا، إال بعد تدریب مكثف
.األصوات شبھا بھا في لغتھھذه األصوات من مخرج أقرب 

الدكتور كمال إبراھیم بدري، علم اللغة المبرمج األصوات والنظم الصوتي مطبقا على 1
3: ، ص .ت.جامعة الملك سعود، الریاض، د- اللغة العربیة، عمادة شؤون المكتبات

عبد الفتاح محجوب محمد،إعداد عن تذلیل أصوات اللغة العربیة  التي تشكل صعوبة 2
11: ، ص م1983على الناطقین باللغة اإلنجلیزیة، جامعة أم درمان اإلسالمیة، السودان، 
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عندما یتعلم غیر العربي اللغة العربیة، فمن المحتمل أن 
وتنشأ ھذه الصعوبات عن . یواجھ بعض الصعوبات المتعلقة بالنطق

: العوامل اآلتیة 

قد یصعب على المتعلم أن ینطق بعض األصوات العربیة غیر .1
.الموجودة في لغتھ األم

قد یسمع المتعلم بعض األصوات العربیة ظانا إیاھا أصواتا تشبھ .2
.أصواتا في لغتھ األم، مع العلم أنھا في الواقع خالف ذلك

قد یخطئ المتعلم في إدراك ما یسمع فینطق على أساس مایسمع، .3
.فیؤدي خطأ السمع إلى خطأ النطق

ھو منطوق في لغتھ األم، ال قد ینطق المتعلم الصوت العربي كما.4
العربیة \ت\مثال، قد یمیل األمریكي إلي نطق . كما ینطقھ العربي

وقد یحصل ذلك بالنسبة إلى . على أنھا لثویة بدال من كونھا أسنانیة
.  العربیة أیضا\د\

بل إن التمییز . \غ\و \خ\ومن األصوات الصعبة على غیر العربي .5
.   فل العربيبینھما یصعب أحیانا على الط

والتمییز \ح\و \ھـ\كذلك قد یصعب على غیر العربي التمییز بین .6
.\ق\و \ك\وبین \ع\بین الھمزة و 

قد یصعب على المتعلم  أن یدرك الفرق بین الفتحة القصیرة والفتحة .7
رَ ( الطویلة، مثل  امَ ، سَ َ ر مَ ).سَ

( مثل قد یصعب علیھ التمییز بین الضمة القصیرة والضمة الطویلة،.8
، قُوتِلَ  َ ).قُتِل

قد یصعب علیھ التمییز بین الكسرة القصیرة والكسرة الطویلة، مثل .9
، زِیْر(  ْ ).زِر
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فقد ینطقھا . العربیة التكراریة أو المرددة\ر\قد یصعب علیھ نطق .10
انعكاسیة، كما یفعل األمریكیون أو الینطقھا إذا جاءت نھائیة كما 

.یفعل بعض اإلنجلیز

الھامة التي یواجھھا معلم العربیة كلغة ثانیة المشكالتمن 
ھذه الكتابة ولذلك، كیفیة التغلب على صعوبات النطق لدى طالبھ، 

ھدف إلى تقدیم بعض الطرق التعلیمیة لألصوات العربیة عند الناطقین ت
تدریسھا من أجل عملیة ومساعدة المعلمین بھا بصفة أساسیة في بغیرھا

.ملدى  طالبھالنطقمشكالتالتغلب على 

األصوات العربیة . ب

الدراسة العلمیة للغة تسمى علم اللغة والدراسة العلمیة 
علم األصوات فرع من علم اللغة . ألصوات الكالم تسمى علم األصوات

والكالم ھو الوسیلة اللغویة الوحیدة . العام ومھمتھ دراسة الكالم
والكالم ما ھو في . البشريالمستخدمة عالمیا لالتصال بین أفراد الجنس 

الواقع إال قیام اإلنسان بحركات تبدأ من الحجاب الحاجز ویشترك فیھا 
أعضاء داخل الصدر وأخرى واقعة في التجاویف الحلقیة والفمویة 

ویمكن . وتؤدي ھذه الحركات إلى ضوضاء تمأل الجو حولھ. واألنفیة
السامع، وعن عن طریق الھواء أو أیة وسیلة أخرى أن تصل إلى أذن 

فإذا كان السامع . طریقھا واألجھزة السمعیة األخرى أن تصل إلى المخ
من نفس مجموعة المتكلم اللغویة أو على علم بلغتھ یمكنھ أن یستجیب 

.لھذه الضوضاء ألنھ یفھمھا

إن أصوات الكالم ھي اللَّبِنات التي تشید منھا الكلمة وأن 
أن الجمل ھي اللبنات لتشیید الكالم، التي تشید منھا الجملة ويھالكلمات 

یجب أن فأن األصوات ھي أساس البناء التركیبي، ومن ثم ، فدراستھا
وتعتمد أصوات الكالم في . یجب على اللغوي االھتمام بھاتكون أول م

: ھي 3تكوینھا على ثالثة عوامل

14: الدكتور كمال إبراھیم بدري، المرجع السابق، ص 3
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) Source of energy(  مصدر طاقة  .1
)vibrating body(  جسم یتذبذب .2
)resonator)(   جسم مرنان ( حجرة رنین .3

من المفید لمعلّم . إلى الصوامت والصوائتالعربیةوتنقسم األصوات
العربیة أن یعرف صوامت اللغة التي یعلّمھا وأن یعرف طریقة نطق 

. كل صامت ومخرجھ وحالتھ من حیث الھمس أو الجھر

: الصوامت العربیة  ھي . 1.1

احتكاكي لثوي غاري \ش\. 16.          مجھوروقفي شفتاني\ب\. 1
.          مھموس

.احتكاكي طبقي مھموس\خ\. 17.         وقفي أسناني مھموس\ت\. 2

.احتكاكي طبقي مجھور\غ\. 18.             وقفي أسناني مجھور\د\. 3

م مھموس\ط\. 4 احتكاكي حلقي \ح\. 19.    وقفي أسناني مفخّ
.مھموس

احتكاكي حلقي \ع\. 20.    وقفي أسناني مفخم مجھور\ض\. 5
.مجھور

احتكاكي حنجري \ھـ\. 21.            وقفي طبقي مھموس\ك\. 6
.مھموس

. أنفي شفتاني مجھور\م\. 22.          وقفي حنجري مھموس\ء\.7

.أنفي لثوي مجھور\ن\. 23.   مزجي لثوي غاري مجھور\ج\. 8

جانبي لثوي \ل\. 24.  أسناني مھموساحتكاكي شفوي\ف\. 9
.مجھور

تكراري لثوي \ر\.25.    احتكاكي بین اسناني مھموس\ث\.10
.مجھور



6

شبھ صائت شفتاني \و\. 26.     احتكاكي بین اسناني مجھور\ذ\. 11
.  مجھور

شبھ صائت غاري \ي\. 27.         احتكاكي لثوي مھموس\س\. 12
.مجھور

.ثوي مجھوراحتكاكي ل\ز\.13

.احتكاكي بین أسناني مفخم مھموس\ص\. 14

. احتكاكي بین أسناني مفخم مجھور\ظ\. 15

: إلى الصوامت العربیة ثم من حیث طریقة النطق فتنقسم 

\ب، ت، د، ط، ض، ك، ق، ء \: صوامت وقفیة . 1

\ج\: صوامت مزجیة . 2

\ف، ث، ذ، س، ز،ص،ظ،ش، خ، غ، ح،ع،ھـ\: صوامت احتكاكیة . 3

\م، ن \: صوامت أنفیة . 4

\ل\: صوامت جانبیة. 5

\ر\: صوامت تكراریة . 6

\و، ي \: صوامت شبھ صائتة . 7

: فتنقسم إلى الصوامت العربیة من حیث مخرجھاوأما 

\ب، م، و \: صوامت شفتانیة .1

\ف\: صوامت شفویة أسنانیة .2

\ت، د، ط، ض \: صوامت أسنانیة .3

\ث، ذ، ص، ط \: صوامت بین أسنانیة .4
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\س، ز، ن، ل، ر\: صوامت لثویة .5

\ج، ش\: صوامت لثویة غاریة .6

\ي\: صوامت غاریة .7

\ك، خ، غ\: صوامت طبقیة .8

\ق، ح،ع \: صوامت حلقیة .9

\ء، ھـ\: صوامت حنجریة .10

:یة إلى فتنقسم الصوامت العربمن حیث الھمس والجھرو 

ت، ط، ك، ق،ء، ف، ث، س، ص، ش، خ، \: صوامت مھموسة .1
.صامتاثالثة عشروعددھا\ح،ھـ

ب، د، ض، ج، ذ، ز، ظ، غ، ع، م، ن، ل، \: صوامت مجھورة .2
4.صامتاخمسة عشروعددھا \ر، و، ي

:الصوائت العربیة .2.2

: الصوائت في اللغة العربیة ستة  ھي 

رمجھورصائت وسطي : الفتحة القصیرة .1 ّ .مركزي غیرمدو

ر مجھور: الضمة القصیرة .2 ّ .صائت عال خلفي مدو

.صائت عال أمامي غیر مدور مجھور: الكسرة القصیرة .3

. صائت منحفض مركزي غیر مدور مجھور: الفتحة الطویلة .4

العربیة، الریاض، المملكة العربیة دكتور محمد علي الخولي، أسالیب تدریس اللغة 4
38: م ، ص 1982السعودیة، 



8

.صائت عال خلفي مدور مجھور: الضمة الطویلة .5

.  صائت عال أمامي غیر مدور مجھور: الكسرة الطویلة .6

: لصوائت العربیة تنقسم إلى قسمین ا

حَ : صوائت  قصیرة .1 وھي ثالثة تظھر في كلمة سُمِ

). كانوا شاكرین ( وھي ثالثة تظھر في : صوائت طویلة   .2

:تقسیم الصوائت العربیة إلى نوعین 

رة .1 ّ دو وھي   الضمة . وھي التي تتدور معھا الشفتان: صوائت مُ
.القصیرة والضمة الطویلة

وھي بقیة . وھي التي ال تتدور معھا الشفتان: صوائت غیر مدورة .2
.  الصوائت

:تقسیم الصوائت من حیث ارتفاع اللسان في الفم إلى ثالثة أنواعو

وھي الكسرة القصیرة والكسرة الطویلة والضمة : صوائت عالیة .1
. القصیرة والضمة الطویلة

.وھي الفتحة القصیرة: صوائت وسطیة .2

.  وھي الفتحة الطویلة: ضة صوائت منخف.3

تقسیم الصوائت من حیث جزء اللسان الذي یشترك في نطقھا إلى ثالثة ثم 
:أنواع

.وھي الكسرة القصیرة والكسرة الطویلة: صوائت أمامیة   .1

.وھي الفتحة القصیرة والفتحة الطویلة: صوائت مركزیة .2
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. ة القصیرة5وھي الضمة الطویلة والضم:  صوائت خلفیة   .3

.طریقة تعلیم األصوات. ت

ال شك أنھ سیكون من الصعب على المتعلم المبتدئ أن ینطق 
فمھما حاول وجدّ وأجاد فسیظھر من نطقھ أنھ . العربیة كما ینطقھا أھلھا

. وسوف یختلف نطقھ للمفردات عن نطق العربي. ینطق العربیة لغة ثانیة
من المتعلم أن ینطق فھل یحق للمعلم أن یتساھل في ھذا أم علیھ أن یطلب

لإلجابة عن ھذا السؤال، البد من التمییز بین العربیة كما ینطقھا أھلھا تماما ؟ 
: نوعین من الفروق 

ذلك الفرق الذي ال یقصد بالفروق الصوتي: الفروق الصوتیة .1
جاعال إیاھا لثویة \ت\فإذا نطق المتعلم . یحدث تغییرا في المعنى

. ان الفرق صوتیا ألنھ الیؤثر في المعنى، كبدال من كونھا أسنانیة
جاعال إیاھا لثویة بدال من كونھا أسنانیة، كان \د\وإذا نطق المتعلم 

العربیة \ر\وإذا نطق المتعلم . الفرق صوتیا ألن ال یؤثر فى المعنى
جاعال إیاھا انعكاسیة بدال من كونھا تكراریة، كان ھذا الفرق صوتیا 

ولھذا من الممكن للمعلم أن یتجاھل أخطاء . ال تأثیر لھ على المعنى
ولكن . من ھذا النوع، وال نقول إن علیھ أن یشجع مثل ھذه العادات

نقول إنھ من الممكن تجاھلھا أحیانا من أجل التركیز على أخطاء 
.أكثر خطورة

یقصد بالفرق الفونیمي ذلك الفرق الذي یؤثر في : الفروق الفونیمیة .2
فھذا فرق فونیمي ) سال ( بدال من ) زال ( لم فإذا قال المتع. المعنى

في اللغة \ت،ط\والفرق بین . وخطاء فونیمي ألنھ یؤثر في المعنى
: وكذلك الفروق بین كل من الثنائیات اآلتیة . العربیة فرق فونیمي

، \س،ص\، \ذ،ظ\، \س،ز\، \ث،ذ\، \ك،ق\، \د،ض\، \ت،د\
الفروق الفونیمیة ھي مثل ھذه . \ء،ھـ \، \ح،ع\، \ح،ھـ\، \س،ش\

الفروق الھامة التي یجب عدم التساھل بشأنھا، كما یجب التركیز 
أما الفروق الصوتیة . علیھا أثناء تعلیم العربیة ومفرداتھا وأصواتھا

6.فیمكن غض النظر عنھا في البدایة من أجل التركیز على األھم

43: نفس المرجع، ص 5
50: نفس المرجع، ص 6
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ومع ذلك فعلى المعلم أن یكون القدوة في النطق في جمیع 
) الثنائیات الصغرى ( صوات والبد من أن یعلم المتعلم األ. حاالتال

: 7بخطوات التالیةذلك و. قبل تعلیمھ التراكب اللغویة والمفردات

االستماع: الخطوة األولى .1
یجب أن نضع في اعتبارنا أن أھم صفة في ھذه التدریبات ھي أن 

البدایة، یكون النطق واضحا ومسموعا خاصة للمستویات التي في 
فمن المعتقد أنھ لكي یفھم الطالب اللغة األجنبیة علیھ أن یسمع ھذه 
اللغة بدرجة أعلى من سماعھ للغة األم بما یساوي ثالثة إلى خمسة 

8.ألن على الطالب أن یصغي لكل صوت ھام. أضعاف

یستمع الطالب في ھذه المرحلة إلى الصوت من آلة 
) مثال مع الفتح في أول الكلمة( التسجیل، في موقع واحد من مواقعھ 

وبعد . ویكون االعتماد على األذن فقد دون استخدام أي معین آخر
.االستماع مباشرة ینتقل إلى الخطوة الثانیة

إن مجرد سماع الطالب لھذه الكلمات من غیر إدراك 
لمعناھا یفیده كثیرا في القضاء على مشكلة من أعقد المشاكل في 

یة، وھي محاولة الطالب ترجمة كل العبارات التي تعلیم اللغة األجنب
تتحدث ولقا . یسمعھا في اللغة األجنبیة إلى لغتھ بھدف فھمھا

إذا أصبح من العادة أن : " عن خطورة ھذه المشكلة فتقول 9رایفرز
إلى لغتھ األم، یسأل الطالب عن مدى استیعابھ عن طریق الترجمة 

كتسب عادة تحلیل عناصر فإن خطرا أكبر ینجم عن ذلك،  فھو سی
ومن .أي منطوق من أجل مقارنتھ باقرب فئاتھ المناسبة لھ في لغتھ

ثم فإنھ ال یتعلم استقبال العبارات القصیرة، ومقاطع من العبارات 
. الطویلة، كعناصر لھا معان في ذاتھا

وھو أیضا ال یطور مقدرتھ في استماع وتسجیل الصوت 
غوال، في تلقیھ ألي عبارة ، المستمر وحفظھ، فھو سیكون مش

عبد الفتاح محجوب محمد، تعلیم وتعلم األصوات العربیة الصعبة لغیر الناطقین بھا، 7
40: ھـ ، ص 1413\م 1993المملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى، 

8 Mackey W.F., Language Teaching Analysis, London : Longman, 1974,
h. 364

9 Rivers Wilga M, Teaching Language Skill,  The University of
Chicago, 1972,  h. 145
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بمعالجة المقطع األول الذي سمعھ من أجل أن یجد لھ تعبیرا في لغتھ 
األم، في الوقت الذي كان یجب أن یكون انتباھھ مركزا تماما في 

وفي اختیارعناصره التي تكوین صورة سماعیة عن المقطع الثاني
. تربطھ بالمقطع األول

ف ففي ھذه الخطوة أي مرحلة  االستماع، وھي مرحلة تعرُّ
ال یُسأل الطالب عن المعنى ولھذا فھو یركز كل حواسھ في 
االستماع إلى الصوت، وھذا مما یربي عنده المقدرة على االستیعاب 

.األذني
من أھم أھداف ھذه المرحلة جعل األذن أداة رئیسیة وھامة 

اكتساب مثل في تعلم اللغة األجنبیة، فھذه المرحلة تساعد الطالب في 
" ھذه األذن، فالطالب لیس أمامھ مساعد آخر لیستعین بھ في معرفة 

ومن المعروف . الذي یسمعھ من جھاز التسجیل أمامھ" المنطوق 
في التعلم قلت المقدرة كلما زاد االعتماد على المنظور " أنھ 

والعكس أیضا صحیح فكلما قل االعتماد على النظر 10.السمعیة
ولھذا ففي ھذه الخطوة من خطوات . لسمعیةازدادت المقدرة ا

ال یعتمد الطالب على شیئ سوى أذنھ وھذا ) المادة ( تدریس ھذه 
. مما یقوي مقدرتھ السمعیة في التقاط المنطوق

إن المقدرة على استقبال المنطوق وفھمھ باألذن فقط، تعتبر 
. نبیةواحدة من العوامل األساسیة  الممیزة للنجاح في تعلم اللغة األج

ھذه المقدرة تعتبر أكثر أھمیة بصفة خاصة في منھج یركز على 
.مھارات الكالم، فھي تؤثر في النطق وفي االفھام السمعي

.استخدام حاستي السمع والبصر: الخطوة الثانیة .2
في ھذه المرحلة من مراحل تقدیم الدرس یستمع الطالب 

الخطوة باإلضفة إلى نفس التسجیل السابق ولكنھ یستخدم في ھذه 
یمكن أن تكون ھذه المرحلة مرحلة تعزیز . إلى األذن حاسة البصر

للمرحلة السابقة، فالطلب في ھذه المرحلة یرید أن یتأكد من صحة 
.ما سمعھ في المرحلة األولى

10 Altman, H.B. &Politzer, R.L., Individualizing Foreign Language
Instruction, Rowley Mass New Bury House Publisher, 1971, h. 150
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كثیر من الطالب ال یستطیعون التقاط المعلومات عن 
م إلى طریق األذن فقط، ولذلك یحتاجون إلى رؤیتھا احتیاجھ

وأكثر الطالب احتیاجا إإلى التثبت البصري ھم الذین تقل . سماعھا
مقدرتھم السمعیة ألنھ یعتذر علیھم أن یحصلوا على تعزیز من 

أما الطالب صاحب األذن المرھفة فإن ھذه . األمثلة المنطوقة
.المرحلة تعتبر مرحلة تعزیز عنده

ین ، ھناك نوع من الطالب یصبحون متوتر11تقول رایفرز
ونتیجة لھذا التوتر . عندما یتوقعون أنھم سیعتمدون على آذانھم فقط

وكأن علیھ غشاوة العاطفیفإن ما یستمعون إلیھ یأتي إلى آذانھم 
وھذا الروع  یقل من مقدرتھم . فیصبحون مروعین من جراء ذلك

.في التفریق بین األصوات
. لذلك كانت ھذه المرحلة تعویضا ألمثال ھؤالء الطالب

اإلشارة إلیھا، تتعلق بطباعة كتب تعلیم العربیة اك مالحظة تجدر ھن
لغیر الناطقین بھا، فمثل ھذه الكتب یجب أن تكتب بخط واضح، كما 

لَة كِّ شَ إن التشكیل في ھذه المرحلة ضروري، ألن . یجب أن تكون مُ
القواعد النحویة الضابطة للمعنى لم تصبح عادة عند الطالب بحیث 

العبارات والجمل قراءة صحیحة لكي یصل إلى یستطیع أن یقرأ
كذلك فإن الكثیرین منھم ربما الیقرأون الكلمة . المعنى المقصود

قرءة صحیحة إن لم تكن مشكولة إذا لم تكن قد مرت علیھم من قبل، 
ألن آذانھم لم تعتد بعد على الموازین العربیة بخیث تكون عامال 

لھذا فقد نسخ .ة للكلمةمساعدا في الوصول إلى القراءة الصحیح
الجزء الخاص بالطالب من ھذا الكتاب بخط الید، وشكل، لكي یكون 
واضحا، وسھل القراءة، فال یتشتت انتباه الطالب المبتدئین وجھدھم 

.في محاولة تمییز صور الحروف ومحاولة ضبطھا

النطق الجماعي: الخطوة الثالثة .3
ینتاب الطالب بعد الخطوتین السابقتین شعور قوي في أن 

ولھذا تأتي ھذه . یعرف إن كان یستطیع نطق ھذا الصوت أم ال
. الخطوة من الدرس لتحقق لھ ھذا الشعور

11Rivers Wilga M, Teaching Language Skill, op.cit., h. 140
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وقد رئي أن یكون التردید جماعیا، حتى یتیح للطالب فرصة مناسبة 
ام لتجریب مقدرتھ النطقیة دون خوف من الوقوع في الخطاء أم

وبذلك نكون قد . اآلخرین كما كان سیحدث إذا بدأنا بالنطق الفردي
: فالنطق الجماعي یحقق مایأتي . وفرنا للطالب جوا نفسیا مریحا

.یتیح فرصة طیبة للطالب الخجلین.1
.فرصة لجمیع الطالب وكسبا للوقت.2
آلة ( فرصة للطالب الممتازین لتقلید النطق الممتاز .3

ب الفردي یقضي ھؤالء ، ففي التدری)التسجیل 
الطالب معظم الوقت في االستماع إلى زمالئھم األقل 

.موھبة

النطق الفردي: الخطوة الرابعة .4
التردید الجماعیالتي حدث في المرحلة السابقة ال یتیح 
بالطبع فرصة جیدة للمعلم لیعرف الطالب المخطئ، ولھذا فإن 

ب الذین مازالوا كما أنھا مھمة للطال. ھذه المرحلة تحقق لھ ذلك
یجدون مشقة في نطق الصوت، فھي تتیح لھم مزیدا من 

.االستماع، وفرصا أكبر للمحاوالت

.تمارین نطقیة على الصوت في جمل: الخطوة الخامسة .5
على الصوت في جمل یتم فیھا تكرار التمارین ھي و

مكثف للصوت المعین، في جملة أو جملتین ، بھدف أن یحاول 
كل طالب قرائتھا، فھي تكسبھم مقدرة حقیقیة في نطق األصوات 

: وطریقة تدریسھا ھي . في تسلسلھا من غیر تعثرأو إبطاء
.استماع النص فقط.1
.نظر إلى المسموع في شكلھ الكتابي+ استماع .2
.جماعينطق.3
.نطق فردي.4

یالحظ أن الطالب یجدون متعة كبیرة في ھذا التمرین، 
فكل واحد منھم یرید أن یبرھن أنھ قد امتلك ناصیة ھذا الصوت، 
وأنھ یستطیع أن ینطقھ نطقا صحیحا، حتى ولو كان في ھذا 
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" ولھذا فیمكن وصف ھذا التدریب بأنھ . المقروء صعوبة كبیرة
".لعبة لغویة 

).للصوت في وضعھ الطبیعي ( تمییز سمعي : لسادسة الخطوة ا.6
یبقى بعد ذلك أن أشیر إلى أنھ یوجد في نھایة كل 

قصیر یأتي فیھ الصامت المراد تدریسھ " موضوع " درس
كما –بصورة مكثفة، وفي مواقع مختلفة  والھدف من ذلك 

ھو أن یالحظ الطالب الكیفیة التي یأتي فیھا –ذكرت سابقا 
الكالم المتصل بالتنغیم الذي یقتضیھ الموقف الصامت في

. فیتدرب على نطقھ في الكالم المتصل
في "الموضوع " وحتى یمكن االستفادة من ھذا 

، تم تسجیلھ تسجیال بطیئا  یھدف إلى اسماع التمییز السمعي
( الطالب جمال وأشباه جمل، ثم الطلب منھم محاكاة المنطوق 

فمثل ھذا التدریب یخلق ) أخرى أي محاولة نطق ما سمعوه مرة 
إن امتالك األذن المرھفة كما یشیر . عند الطالب أذنا مرھفة

: العالمة دانیال جونز ضروري لمتعلم اللغة من ناحیتین 
إذا كانت لھ أذن مرھفة فیمكنھ أن یعرف إن كان بمقدوره أن .1

.ینطق األصوات األجنبیة نطقا صحیحا أم ال
أن یفھم اللغة فور سماعھ لھا من تساعده مثل ھذه األذن في.2

فھو یتذكر الكلمات فورا وال یمكنھ أن : ناطقیھا األصلیین 
: فامتالك األذن المرھفة یعنى اآلتي . یخلط بینھا

.المقدرة على التفریق بین األصوات.1
المقدرة على تذكر النوعیة األكوستیكیة لألصوات .2

.األجنبیة
.بسھولة وبثقةالمقدرة على تذكر األصوات األجنبیة.3

ومن أجل خلق أذن لغویة مرھفة، البد من تمرینات منتظمةفي 
.االستماع لألصوات

.تمارین تمییز سمعي كتابیة: الخطوة السابعة .7
في نھایة كل درس یقوم األستاذ بإمالء الطالب كلمات 
متشابھة ما عدا في صوتین، أو بإمالء كلمات تحتوي على 
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ك بھدف معرفة مدى تمییزھم الصامت موضوع الدراسة، وذل
نطقا جمیال األذني للصوت، فقد یحدث أن ینطق الطالب الصوت

وصحیحا ولكن عندما تملى علیھ ھذا الصوت فإنھ یخطئ في 
كذلك یمكن أن تعطیھ ثالث كلمات متشابھة وتطلب منھ . كتابتھ

أن یحدد الكلمة التي ورد فیھا الصوت المقصود ھل ھي األولى 
التمرینات التي یرى األستاذ أنھا فعالة . إلخ....الثالثة أم الثانیة أم

.    في تحقیق ھذا الھدف

.تصحیح األخطاء النطقیة.ث

إن استكشاف المعلم ألسباب األخطاء یجعلھ یتجنب وقوع ھذه 
األخطاء، وعلیھ أن یحاول التغلب علیھاحین وقوعھا باإلكثار من 

المعلم أن یتأكد من أن الطالب ولكن على. التمارین المناسبة لكل خطاء
ء ولم یعرف محاوالتھ األولى إذا كانت صحیحة أم ال، ألنھ لو كانت خطا
.ینتبھ إلى ذلك ، نما عنده ھذا الخطاء بدال من أن ینمو عنده الصواب

: توجد عند المتعلم ثالث إمكانیات فیما یتعلق بتصحیح األخطأ 

.فھو قد یسمع خطأه ویصححھ.1
.یصححھوقد یسمعھ وال.2
.وقد ال یسمعھ وبالتالي ال یصححھ.3

فعلى المعلم أن یتأكد من أنھ سمعھ وأنھ یحاول أن یصححھ وأن 
كلما طالت المدة صعب تصحیح . یھتم بالمدة بین اإلجابة وتصحیحھا

الخطأ، وكلما كان الوقت قصیرا بین اإلجابة وإرشادات المعلم 
ن ال یكون التصحیح ھذا ویجب مراعاة أ.التصحیحیة كان ذلك أفضل

12.مؤثرا مسار الدرس ، أو صارفا النتباه اآلخرین

مُ بھا النطق  َّ اختلفت الطرق التعلیمیة في الكیفیة التي یُقَو
الخطاء، ولكن یمكن للمرء أن یخرج بھذا التصور عن عملیة تقویم 

: فیما یلي بعض الطرق التي یمكن بھا تقویم النطق. النطق

12 Mackey, W.F., Language Teaching Analysis, London : Longman, 1974,
h. 369
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للصوت، وھذه الدقة ال تتم إال بالرجوع التكرار الدقیق .1
وذلك بھدف زرع اإلختالف . واالعتماد على آلة التسجیل

.األكوستیكي في ذھن الطالب
یمكن أن یتم التصحیح بوضع الصوت في أول أو في آخر .2

–الكلمة، ألن الصوت في ھذین الموضعین یكون أكثر وضوحا 
.عنھ في وسط الكلمة–في الغالب 

\ح\لو أخطأ الطالب في الصوت .لغة في الخطأطریقة المبا.3
، \ھـ\فیمكنك أن ترجع بھ إلى نطق الصوت \خ\مثال بأن نطقھ 

.\ح\وتنتقل بھ منھ إلى الصوت  
.اسماع الطالب للصوت نفسھ من طالب آخرین.4
مثال وضع اللسان في الظأ والثاء ( اإلشارة إلى مخرج الصوت .5

).والذاء 
.ھر والھمستوصیف الصوت من حیث الج.6
.توصیف مدى انفجاریة الصوت، أو رخاوتھ.7
تسجیل نطق الطالب ونطق األستاذ، أو نطق أحد الطالب ثم .8

اسماعھ التسجیلین، فھذا یتیح لھ فرصة مقارنة صوتھ مع غیره 
.واكتشاف الخطأ فیھ

من التأكید أن ھذه الطریقة األخیرة من أكثر الطرق فعالیة في 
أنھا تأخذ وقتا كبیرا من الزمن المقررللدرس، مجال تقویم النطق، غیر 

لھذا یستحسن الرجوع إلیھا عندما تعجز المحاوالت األخرى عن تصحیح 
وعلى كل حال فأسلوب تصحیح األخطأ یعتمد على الذوق .نطق الطالب

الفني للمعلم، إلى حد كبیر، في اختیاره الوسیلة التي یراھا مناسبة لتقویم 
ا أن المعلم كان یدرس الفرق بین الكاف والقاف نطق خطأ، فإذا افترضن

مثال ، لطالب لغتھم األم اإلنجلیزیة فیمكنھ أن یحصل على نتیجة حسنة 
بمجرد التقلید، وإذا لم یعط التقلید النتیجة المرجوة فیمكنھ أن یستخدم قلما، 
بأن یضعھ على لسانھ وینطق كال من الصوتین ویالحظ مدى تحرك 

المنطقة ( نتیجة الندفاع الھواء الخارج بعد فك العقبة الوریقة أو الریشة
، فسیجد أن اندفاع الوریقة ) عندھا الھواءمن الجھاز النطقي التي ینحبس 

.مع الكاف أقوى منھ مع القاف
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بإمكان المعلم استخدام أي شیئ یراه مساعدا في تعریف و
–المثال على سبیل –الطالب بالنطق الصحیح للصوت، فإذا كان الطالب 

یجد صعوبة في تدویر شفتیھ فاجعلھ یقوم بالصفیر، أو یطفئ عود ثقاب 
موقد أمامھ، ویمكنھ أن یحدث صوتا كالصوت الذي یحدث عند الغرغرة 

إلخ مایخطر ...لتبیان الغین، أو اإلشارة إلى أن صوت الخاء یشبھ الشخیر 
13.على فكر المعلم من وسائل مفیدة في ھذا المجال

صةالخال. ج

:في ختام ھذا البحث، سأذكر النقط التي توصلت إلیھا، وھي 

من المفید لمعلّم . تنقسم األصوات العربیة إلى الصوامت والصوائت.1
العربیة أن یعرف صوامت اللغة التي یعلّمھا وأن یعرف طریقة 
نطق كل صامت ومخرجھ وحالتھ من حیث الھمس أو الجھر قبل 

. ألصواتھاتدریسالعملیة ابتداء 
نطق إن تعلیم األصوات العربیة للناطقین بغیرھا البد من تدریب .2

ومع ذلك فعلى المعلم أن یكون القدوة في النطق في جمیع .مكثف
. الحاالت

قبل ) الثنائیات الصغرى ( والبد من أن یعلم المتعلم األصوات .3
: وذلك  بخطوات التالیة. تعلیمھ التراكب اللغویة والمفردات

النطق الجماعي ، واستخدام حاستي السمع والبصر، وتماع ، االس
تمییز وتمارین نطقیة على الصوت في جمل، والنطق الفردي، و

تمارین تمییز سمعي و، )للصوت في وضعھ الطبیعي ( سمعي 
. ، وتصحیح األخطأ النطقیةكتابیة

45: عبد الفتاح محجوب محمد، المرجع السابق، ص 13
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