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 الباب األول 
 املقدمة

 
 خلفية البحث .أ

 مع العرب، والدعاة التجار وصول مع إندونيسيا إىل العربية اللغة دخول بدأ
  يرتبط انتشار  ة القادمة من البالد العربية مثل السعودية و مصر، وملالتعليمي البعثات 

 ين اإلسالمي يف أايمه األوىل ابنتشار اللغة العربية يف هذه اجلزر ولكنه اقتصر على ّ  الد
يف  حفظ القرآن الكرمي مع طريقة التلقني من غري معرفة للمعاينتعليم القراءة والكتابة و 

 للوصول إىلالغالب، ومبرور الزمان أصبحت اللغة العربية ضرورية لدى اإلندونسيني 
 1فهم القرآن الكرمي والتعليم اإلسالمية فهما عميقا. 

  اللغة  أبنائهم تعليم على ابلعربية الناطقني غري من املسلمون أقبل العصر هذا ويف
  وتراثهم  دينهم  على للحفاظ الرمسية وغري الرمسية  واملدارس واجلامعات  املراكز العربية يف
 أميا  ألبنائها العربية بتعليم اهتمت اليتاإلندونيسية    الدولة مقدمتهم يف ، وكاناإلسالمي

 لتكون بالغةالو  صرفالو  نحوال جهة من وعلومها العربية بتعليمهم فاهتمت ،اهتمام
 .وعلومهما القرآن واحلديث لتعليمهم معربا

لغة  الاإلندونيسي حروف األجبدي الالتيين لكتابتهم اليومية و  استخدم
حروف األجبدي الالتيين من اليسار إىل  التصال اليومي بينهم. تكتب ةاإلندونيسي

تكتب احلروف العربية من اليمني إىل اليسار،  اليمني، أما احلروف اهلجائية فالعكس. 
بنمط يعتمد على وصل حروف الكلمة الواحدة ببعضها، وتشمل هذه احلروف 

العربية   اهلجائية حرفًا أساسًيا. وتعترب بعض احلركات الصوتية جزًءا من 28اهلجائية 

 
1Ahmad Izza, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (طرق تدريس اللغة العريبة), (Bandung: Humaniora, 

2007), 50. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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وهلا نظرية خمارج احلروف خاصة   ألنه يشار إىل هذه احلركات برموٍز اختيارية.  أيًضا،
الكالم لكي اليت ال متلك غريها. والطالب ال بد أن ينطق تلك احلروف يف القراءة و 

 ينال املعىن الصحيح.
هلا نظام لغوي خاص تعرف به، وهو   -كغريها من اللغات -واللغة العربية 

جمموعة القوانني والقواعد واألحكام اليت حتكم هذه اللغة، وختضع هلا ألفاظها  
وعباراهتا، ويلتزم هبا أبناؤها التزاما يعينهم على التفاهم وتبادل اخلربات واملعلومات، إذ 
تشكل هذه القوانني والقواعد واألحكام أنظمة فرعية للغة، كالنظام الصويت، والنظام 

مثة ما يشري يف أدبيات  و الصريف، والنظام النحوي، والنظام الداليل، والنظام الكتايب. 
البحث إىل أن اللغة تكتسب اكتسااب وال تولد مع اإلنسان، واللغة نظام كتايب ذو  

 2ياس الذي يف ضوئه حناكم سالمة اللغة املكتوبة. أمهية كربى، إذ هو املق

هاراهتا، وال يتم اللغة إال ابمتالك الطالب هلذه الفنون ولكل لغة فنوهنا وم
واملهارات، فاملهارات تنحصر يف االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة، وحني تطلق 

 3كتوبة. الكتابة يف اجملال اللغوي يقصد هبا التعبري عن فكرة ابلكلمة امل

 -والعلم والدين الفكر مستوى على- البالغة األمهية  تلكم اللغة هلذه كانت وملا 
 يف متخضت  اليت  الصعوبة جدار وكسر   تعلمها،  تيسري على العمل علينا  لزاما أصبح 
  لكن صعوبتها  البعض، يعتقده كما  لغة صعبة  ليستهتا ذا  يف وهي الناشئة،  نفوس  
 والدراسة يتوصل فبطريق البحث ،4يف تدريسها  املتبعة واألساليب الطرائق يف تكمن  

 اللغات، واليت قد  تعليم يف ت سهل طرق  عدة  إىل -يسري وجبهد قصري وقت يف  - املرء

 
 . 11(، 2006، )عمان: اليازوري، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية فهد خليل زايد،  2
 . 12، املرجع نفسه  3
 . ١٣ ( ،١٩٦٧ : القاهرة والنشر، للطباعة  العريب الكتاب )دار   لغري العرب العربية اللغة تعليم مشكلة ، احلديدي علي  4
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  أثناء  فيها اليت يعيشون والبيئة وأعمارهم، سني،ر االد لدى الفردية الفروق من تبًعا نطلق
 .اللغة تعل مهم

  اللغوي  اجملال طبيعة حسب ختتلف دق اللغات  تعل م يف الصعوبة أن كما
 يف الواقعة االختالفات  أو ت هباكاملشا ،لغوي كل مستوى عن الناشئة واملشكالت 

 ندونيسياإل على - مثاًل  - فقد َيسهل 5صيلة، اال الدارس للغة الكتابة  أو األصوات 
 أو العكس.  الصينية اللغة تعل م عليه ويشق ،لعربيةا أو جنليزيةاإل اللغة تعل م

ياهتم ح يف املنطوقة اللغة اختالفاليت يواجهها الطالب بسبب  األخرى ملشاكلا
 يف  تكم ن الرئيسية املنطوقة، املشكلة اللغة على واعتيادهماملكتوبة  اللغة عن العادية
 اإلعراب،  إتقان على أساًسا ترك  ز واليت، املدارس يف العريب قواعدال تدريس طريقة

 كم ٍ  أمام أنفسنا جند جذور املشكلة إىل العودة ويف يًبا، غ وحفظها  القواعد واستظهار
 6.الق دم منذ وَصلنا هي إرث  حيث من قواعد اللغة،ال مبادة املتعلقة الصعوابت  من

 للغة تعل مه عند العربية بغري الناطق الدارس تواجه اليت األخرى املشكالت و 
  جنده  حيث  . العربية اللغة إىل يةاللغو  اجلوانب بعض وينقل األ م،  يتأثر بلغته أنه  العربية

اول - مثاًل  .  إايها  تعل مه عند العربية اللغة إىل األم لغته النطق يف عادات  ينقلَ  أن   ُي 
  لدى  الصحيح التعل م تعوق مسرية قد اليت الصويت النظام يف مشكالت  ذلك  عن فتنشأ

 7.الدارس

 
 . ٤٠،( ٢٠٠٣ األوىل الطبعة الرايض، التوبة،  مكتبة )  ، ةالعربي  اللغة تعليم طرائق ،إبراهيم اخلطيب  حممد 5
، مقالة الدورة العاملية اخلامسة  واحللول هلا، تعليم النحو العريب: مشكالته لساماين حممد مسى حممد و حبيب هللاإ  6

 .  223يف سري لنكا،  2015للجامعات يف جنوب شرقي آسيا  
جامعة املدينة   ،املشكالت الصوتية يف تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها ،  اسريي، ذكوري و دفع هللا أمحد األمني 7

 . 4العاملية أمنوذجا ماليزاي، 
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 مية الثانية اإلسالمية احلكو  فونوروجوكذك الطالب يف املدرسة الثانوية 
  رس هم ، يف أثناء الد  ماجتان اإلسالمية احلكومية الثانية واملدرسة الثانوية 
زة  مه من الطالب إىل ثريك يلجأ قد املثل على سبيل طبعا،  يواجهون الصعوبة 

 قدميا  ذلك حدث  وقدولكن يف احلقيقة ابلعني  مزةابهل كانت أهنا ظنا منهم الكلمات 
 . املثل األخر ينطقالسالم عليكم أليكم، والصواب: يقول: السالم همفبعض ،اوحديث

امة: السندوق، والصواب: احلاء ابهلاء: صباه اخلري، الصواب: صباح اخلري. قول الع
من  كانتا من املدارس الرائدة يف منطقهما، ويتم اختيار طالهبما طبعا وبدعمالصندوق.  

 تطاع الطالب مع الدعمالبنية التحتية الكاملة. لذلك تريد الباحثة أن تعرف اس
 املدرسة الكاملة. 

  احلروف  وخاصة بعضا، بعضها األحرف التفريق بني يف الطالب  ليتمكن وهذا
 تعليم طريقة جتديد إعادة إىل املهمة حتتاج وهذا. املخرج أو الصوت  يف املتقاربة

  لغة يف موجودة  غري األصوات العربية هذه  ألن وخاصة  للطلبة، اللغوية ألصوات ا
 ترتيب  إعادة إىل حتتاج العربية،  األصوات  تدريس عملية ففي .اإلندونيسيني علمنياملت

 إىل للطالب  األصوات الصعبة من ابتداء  وتعليمها  التعليمية املواد  يف  العربية ألصوات ا
 .له األسهل

  يف  املبتدئ تواجه  اليت األمور أصعب من العربية للغة اجليد النطق اكتساب  يعد
آن القر  قراءة على يتعود مل طالبال هذا كون حالة يف وخاصة سيا،إندوني يف تعلمها

  من  العربية اللغة أصوات  الفوزان أن  الرمحن عبد  يقول. صحيحة تالوة  الكرمي وتالوته 
على  األصوات عضوية. وأصعب انحية  إىل ذلك  ويعود اكتسااب، اللغة أصعب عناصر

 وما، األم للغة النطقي فاجلهاز م،األ  لغته يف هلا  مثيل ال األصوات اليت تلك  طالبال
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  مما  ابللغة، الناطق للطالب غري كبرية صعوبة  يشكل النطقية من العادات  به يرتبط
 8والتدريب. من العناية كثريا يتطلب

 الطالب  من قوية إبرادة إال الطيبة مثارهسوف مل ينجح هذا العمل وال يؤتى و 
القومية  الصغر يف لغاهتم منذ عليه عودوات مما النطق يف عاداهتم اللغوية لرتك ،أنفسهم

 الرمحن كما قال عبد .حياهتم األسرية يف  اكتسبوها اليت إلندونيسية(اجلاوية وا )اللغة
 يتعلمه ما بعض أن   يدرك العربية، األصوات  نطق على الطالب يدرَّب  الفوزان، حينما

 األمر. أول  يف ذلك  مشقة جيد أنه  غري تقليده لغته. فيحاول يف ملا  خمالف أصوات، من
 الذي للصوت  مطابقا اجلديد، ليس الصوت  هذا أن سيدرك املران وكثرة وابملمارسة

 إىل األداء ليصل والتدريب احلرص من مزيد إىل  تقود خطوة وهذه لغته،  يف يعرفه
 9اجليد.

ا دراسة لتحليل افكانت دراسة حتليل األخطاء مهمة  ألخطاء اللغوية يف، وأهن 
  وال يعين ذلك ختويف  وحتسني بعد عملية التعليم يف جانب آخر. تقومي جانب ال

  الطالب وتدمري محاستهم بل هي حماولة يقصد هبا البحث عن أسباب وقوعهم فيها 
 احلفاظ  ألخطاء يف حد ذاته يعني الطالب . وحتليل االعالج واحللول ألخطائهم وتقدمي

 اهلدف. ومن فوائد حتليللغة مهم عن الزلل واخلطأ عند تعلم على ألسنتهم وأقال
األخطاء اللغوية تزويد الباحثني أبدلة عن كيفية تعلم اللغة أو اكتساهبا وإفادهتم علما  

 
،  BARO’AH-AL,,4 . 2013 ،"العربية  اللغة  تعليم سلسلة منهجية يف  العربية: دراسة اللغة تأصوا تدريس" ، يت أسيةس 8

48-49. 

 . 49،  املرجع نفسه  9
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املواد التعليمية ووضع املناهج املناسبة للدارسني سواء من حيث حتديد يف إعداد 
 10األهداف أو االختيار احملتوى أو طرق التدريس أو أساليب التقومي. 

،  حياة األمة لتعليم  وأربعني القانون مخسة يف  كتب  كما  اإلندونيسية هتدف األمة و 
تحسني. أما اليوم فتعددت من الفكثري من املؤسسات التعليمية قامت ابحملاولة يف 

تحسني، ومن هذه احملاولة إجراء امتحان القبول الاملؤسسات التعليمية الرمسية حتاول يف 
اإلسالمية احلكومية  فونوروجوالثانوية درسة وهذا أيًضا ما تفعله املللطالب اجلدد. 

  اإلسالمية احلكومية الثانية. متتاز كال املدرستني أبن   ماجتان الثانوية املدرسة الثانية و 
جني املمتازين وتنفظ امتحان القبول يف عملية قبول الطالب اجلدد. ولكن  لديهما اخلر  

الطالب ضعيفني يف نطق  كثري من بعد أن قامت الباحثة ابملالحظة، تبينت أن  
 احلروف اهلجائية. هم ال يستطيعون أن مييزوا احلروف املتقاربة يف الصوت واملخرج.

الصوتية  األخطاء اختارت الباحثة موضوع البحث  وابإلضافة إىل بيان السابق 
ميدانية لطالب الصف احلادي عشر ابملدرسة  )دراسة  لدى طالب املدرسة الثانوية

اإلسالمية   ماجتاناإلسالمية احلكومية الثانية واملدرسة الثانوية  وفونوروجالثانوية 
بتحديد  مسأقو ، ويرتكز هذا البحث على األخطاء الصوتية لدى الطالب ، (احلكومية

 االطالع على قراءهتم.  ي، هة واحدةاخلطاء اللغوي من خالل إجراء مهار 

 أسئلة البحث  .ب
تتلخص فيما  مشكالت البحثىف خلفية البحث، ف بناء على ما ذكرت الباحثة 

 يلى :

 
دراسة عن حتليل األخطاء الكالمية والكتابية )دراسة وصفية حتليلية تقوميية مبركز ترقية اللغة األجنبية  معلم وجيااي،  10

تريية، كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، اجلامعة موالان مالك إبراهيم  الرسالة املاجس، بيطان بروبولينجو(
 . 8 ،  2012ماالنج، 
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 عشر احلادى الصف طالب  لدى احللق حروف نطق يف الصوتية األخطاء ما .1
  ماجتان  الثانوية  واملدرسة  الثانية احلكومية اإلسالمية  فونوروجو  الثانوية  ابملدرسة 

 ؟ 9201-8201 الدراسي العام احلكومية اإلسالمية
 عشر احلادى الصف  طالب  لدى  اللسان حروف نطق يف الصوتية  األخطاء ما .2

  ماجتان  الثانوية  واملدرسة  الثانية احلكومية اإلسالمية  فونوروجو  الثانوية  ابملدرسة 
 ؟ 9201-8201 الدراسي العام احلكومية اإلسالمية

 عشر احلادى الصف طالب  لدى الشفتني حروف نطق يف الصوتية األخطاء ما .3
  ماجتان  الثانوية  واملدرسة  لثانيةا احلكومية اإلسالمية  فونوروجو  الثانوية  ابملدرسة 

 ؟ 9201-8201 الدراسي العام احلكومية اإلسالمية

 أهداف البحث .ج
 يهدف البحث إىل حتقيق عدة أهداف رئيسة، منها ما أييت: و 

 عشر احلادى  الصف طالب  لدى احللق حروف نطق يف  الصوتية األخطاء عرفةمل .1
  ماجتان  الثانوية واملدرسة  انيةالث  احلكومية اإلسالمية  فونوروجو  الثانوية  ابملدرسة 

 . 9201-8201الدراسي العام احلكومية اإلسالمية
 عشر  احلادى  الصف طالب  لدى اللسان حروف نطق يف الصوتية  األخطاء عرفةمل .2

  ماجتان  الثانوية واملدرسة  الثانية احلكومية اإلسالمية  فونوروجو  الثانوية  ابملدرسة 
 . 9201-8201 الدراسي العام احلكومية اإلسالمية

 عشر احلادى  الصف طالب  لدى الشفتني حروف  نطق يف  الصوتية األخطاء .3
  ماجتان  الثانوية واملدرسة  الثانية احلكومية اإلسالمية  فونوروجو  الثانوية  ابملدرسة 

 . 9201-8201الدراسي العام احلكومية اإلسالمية

 فوائد البحث  .د
 فوائد نظرية .1
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ة للدارسني سواء من حيث  تساعد دراسة األخطاء يف وضع املناهج املناسب .أ
 حتديد األهداف أو اختيار احملتوى أو طرق التدريس أو أساليب التقومي. 

إن دراسة األخطاء تفيد يف إعداد املواد التعليمية، إذ ميكن تصميم املواد  .ب 
 التعليمية املناسبة لطالب غري العرب.

 
 

 فوائد تطبيقية  .2
تعلم اللغة أو اكتساهبا، دراسة األخطاء تزود الباحثة أبدلة عن كيفية إن  .أ

 وكذلك االسرتاتيجيات واألساليب اليت يستخدمها الفرد الكتساب اللغة.
إن دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى نستكشف من خالهلا أسباب   .ب 

 ضعف الدارسني يف برامج تعليم اللغة الثانية، واقرتاح أساليب العالج املناسبة. 

 حدود البحث  .ه

 احلد املوضوعي .1
لدى طالب الصف  د الباحثة هبذه الدراسة أن تتناول األخطاء الصوتية تقص

اإلسالمية احلكومية الثانية واملدرسة   فونوروجو ابملدرسة الثانوية احلادي عشر 
يرتكز هذا البحث على . إضافة إىل ذلك اإلسالمية احلكومية ماجتان الثانوية 

اخلطاء   بتحديد سأقووقة و لغة البحث هي اللغة العربية املنط ، األخطاء الصوتية
 طالع على قراءهتم.اإل يه ة واحدة اللغوي من خالل إجراء مهار 

 احلد املكاين .2
تود الباحثة أن تقوم ابلبحث امليداين يف املدرسة الثانوية فونوروجو اإلسالمية 

للصف احلادي   اإلسالمية احلكومية الثانية ماجتان واملدرسة الثانوية احلكومية الثانية 



17 

 

  

 
 

 

يث يهتم هتان املدرستان بتعليم اللغة العربية كالدرس األساسي يف حب عشر
 مدرستهما. 

 احلد الزماين .3
-2018أما الزمن الذي متر به الباحثة ابلدراسة امليدانية فهو يف عام الدراسي 

 م.   2019
 

 الباب الثان 
والنظام الصوت  الصوتيةاألخطاء   

 
 حتليل األخطاء  .أ

 مفهوم حتليل األخطاء  .1
راسات علم النفس اللغوي ميكن متييز بني نظريتني ختتلف بينهما النظرة  يف جمال د

للخطأ. النظرية األوىل تسمى ابلنظرية السلوكية. وترى أن احتمال اخلطأ يقل، ألن  
التدريبات النمطية تثبت املهارة اللغوية، ومن مث ال جمال لتوقع اخلطأ. و أشبه تعلم اللغة 

اآللية. أما النظرية الثانية فتسمى ابلنظرية العقلية، وترى  يف ضوء هذه النظرية ابلعملية 
أن  تعلم اللغة عبارة عن نشاط عقلي يفرتض متعلم فيه فروضا خاصة ابللغة، وخيتربها 
إىل أن يثبت على وضع فيها. والطالب يف أثناء هذه العملية خيطئ، واخلطأ هنا جزء  

 11من عملة التعلم.

 اللغة تعليم ويف عام وجه على التعليم عملية يف اللغوية األخطاء من واملقصود
 وهذه. كتابة أو حمادثة الطالب لغة يف نقصان ظهور هو خاص،  وجه العربية على

 
 . 52 )الربط: إيسيسكو(،   ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأساليبه رشدي أمحد طعيمة،  11
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 ميكن ال أمر الظاهرة وهذه .اللغوية القواعد عن الطالب لغة  احنرافيف يتمثل النقصان
 يف قواعد اللغات  من ةلغ لكل  ألن   وذلك  .أجنبية  لغة أية دراسة  يف   املبتدئني  ينفصل أن

 .12والنحوي والصريف من الصويت اللغة، عناصر شىت

 اخلطوة  تشبه  وهي التطبيقي، اللغة علم حقل ضمن األخطاء  حتليل نظرية تدرج
 يتعلق األخطاء  حتليل ألن بينهما، اختالف يوجد أنه إال .القابلي التحليل التالية لعملية

 فتتنبأ التقابلي التحليلة نظري أماف. اهلد لغة تعلمه عن تنتج الىت طالب لغة ال دراسةب
 التحليل نتائج أن ذلك، ىن. معالثانية اللغة تعلمه قبل أخطاء املتعلم من فيه يقع قد مبا

 13تنبئية.  التقابلي

ضد الصواب أو   األخطاء لغة  كما يف املعجم الوسيط مجع من اخلطاء مبعىن
واصطالحا  14كتايب، واللغوي، وغريها.ارتكاب ذنب بغري تعمد كاخلطاء اإلمالئي، وال

لفرق فهو ما ليس لإلنسان فيه قصد. واملقصود ابخلطاء هنا يعين اخلطاء اللغوي. أما ا
تيان املتكلم بكالم غري إعن  الناجتةهي  غالطألفهو أن ا واألخطاء غالطبني األ

دث لك النوعي من األخطاء اليت خيالف فيها املتحذ األخطاء مناسب للموقف، وأما
  15الكاتب.  املتكلم أو أو

أوضح كردي يف كتابة الفرق بني زلة اللسان واألغالط واألخطاء. فزلة اللسان 
معناها األخطاء الناجتة من تردد الكالم وما شابه ذلك، أما األغالط فهي الناجتة عن 

 
 من الرابع العربية للمستوى اللغة لدارسي ةاللغويواألخطاء  األخطاء حتليل” بيدس األجرمي،  حسين وهالة مىن12

 . 1 ،42 اجمللد  ،واالجتماعية  اإلنسانية الدراسات العلوم ، جملة”األردنية اجلامعة  اللغات مركز  يف الكوريني طلبة 
 . 1، ص:  ه املرجع نفس 13
 . 245 :(، ص1960قاهرة،  )دار الدعوة:  املعجم الوسيط  مصطفى وأخرون، 14
  ألخطاء يف تعليم اللغة األجنبية ــــ حتليل األخطاء وتنمية الكفاءة يف تعليم اللغة العربية حتليل اأمحد علي مهام، 15

 . 51(، 2018)لبنان: دار الكتب العلمية، 
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إتيان املتكلم بكالم غري مناسب للموقف. أما اخلطاء، ابملعىن الذي يستعمله، فهو  
النوع من األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة. وتعرف  ذلك 

سريفت هو أي استعمال خاطئ للقواعد أو سواء استخدام القواعد الصحيحة أو 
اجلهل ابلشذوذ )االستثناءات( من القواعد مما ينتج عنه ظهور أخطاء تتمثل يف احلذف 

احلروف. وعر فه عبد العزيز العصلي، واإلضافة واإلبدال وكذلك يف تغيري أماكن 
األخطاء يقصد هبا األخطاء اللغوية، أي االحنرافات عما هو مقبول يف اللغة العربية  

 16حسب املقاييس الليت يتبعها الناطقون ابلعربية الفصحى.

ات أو املخالفات اللغوية  حنرافالاألخطاء هي امن التعريفات السابقة نرى أن و 
اللغة، إذ حتليل األخطاء هو دراسة حتليلية تطبيقية اليت تبحث عن اليت يقع فيها طالب 

األخطاء اللغوية يف عملية تعلم اللغة اهلدف. واألخطاء يف األساس جزء من عملية  
التعلم، وهي فرتة مير فيها طالب اللغة، ولكن ينبغي علينا أن نبتعد عنها بكل جهد  

 ك ال بد من التصحيح والعالج.وبذل حبيث تكون األخطاء اللغوية شائعة، فلذل

واهلدف األساسي واألخري من حتليل األخطاء أن تكون لغة الطلبة ساملة عن 
األخطاء اللغوية. حىت ميكننا أن نتعامل مع اللغة العربية بطريقة صحيحة ونستخدمها 

 ة. اتصاليا متعمدين على القواعد املتفق عليها، يعين ال ختالف قواعد اللغة العربية الالزم

وقد استند القائلون بتحليل األخطاء إىل بعض الدراسات اليت بنيت ابلفعل على 
أن الطالب من ذوي لغات متعددة ويدرسون لغة هدف واحدة قد ارتكبوا أخطاء  
متماثلة، األمر الذي أدى إىل االستنتاج أن األخطاء عاملية وال عالقة هلا ابلفوارق بني  

 اللغوي.اللغات أي ليست من قبيل التدخل 

 
، منشورات املنمة اإلسالمية  تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاجتيات ،رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة 16

 .276-275، 2006افة، إيسيسكو،  للرتبية والعلوم والثق
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 أنواع حتليل األخطاء  .2
تتنوعت األخط من عدد األسباب، منها بسبب تداخل لغة الطالب األم أو 
املبالغة يف تعميم قوانني اللغة اهلدف أو اسرتاتيجيات التعلم أو اسرتاتيجيات االتصال 
أو أساليب التدريس أو مواد التدريس أو اجلهل أو عدم االهتمام أو احلاالت االنفعالية 

 17ند الطالب مثل القلق واخلوف والضغوط النفسية والغضب واإلجهاد.ع

جمال البحث يف حتليل األخطاء جمال عملي، يعتمد يف مجيع املادة على البحوث 
امليدانية يف مستوايت اللغة املنطوقة واملكتوبة عند مجاعات حمددة فتحليل األخطاء اليت  

مصر يف ماداة اللغة العربية يكشف يقع فيها الطالب يف مستوى اإلعدادي وهي يف 
عن جمموعات من املوضوعات اليت ميكن أن تعىن هبا كتب الدراسات اللغوية اليت  
أتليف هلذه املرحلة حىت ال تكون هذه الكتب مثرة اجتهاد فردي من املؤلف، ولكنها  
  تلبية حلاجة فعلية. وحتليل هذه األخطاء يتم يف اجملالت اللغوية املختلفة، منها: 

األخطاء النطقية، واألخطاء يف بنية الكلمة، واألخطاء يف النهاية اإلعرابية، واألخطاء 
 18يف تركيب اجلمل، واألخطاء الداللية، واألخطاء اإلمالئية. 

ولكٍل جانبه  أو صوتية،  تنقسم األخطاء اللغوية إىل حنوية أو لغوية أو إمالئيةو 
ويسببه وجيعلنا عاجزين عن إدراكه  اخلاص من النقص يف لغتنا الضعيفة الذي يدعمه 

خاصًة ابنتشار اللهجات الشعبية املختلفة واليت ال حتسب حسااًب لقواعد وال قوانني،  
قاعدًة صحيحًة  واعتيادان على تلك اللهجات بكل أخطائها اللغوية حىت يصبح اخلطأ

 19. يف لغتنا

 
 .130-129، )جملة دراسات، بتصرف( إعداد الوسائل التعليمية لتدريس اللغات  حممود إمساعيل الصيين ، 17
 . 51، )الرايض: جامعة امللك السعود(، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء ، راشد بن عبد الرمحن الدويش18
  اللغوية : كيف تتجنب الوقوع يف األخطاء اللغوية يف كتاابتك األخطاء  هذا املقال منقول من موقع تسعة : 19

   .10.49ساعة  2018أكترب  https://www.ts3a.com/?p=21665  ،6؟

https://www.ts3a.com/?p=21665
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( وهي Interlingualوهناك تقسيم اآلخر ينقسم األخطاء إىل أخطاء بني لغوية )
(  Intralingualانجتة عن التداخل اللغوي من اللغة األم، وأخطاء خاص ابللغة اهلدف )

ليست اللغة األم داخلة فيها، ومن أمثال هذ النوع من األخطاء )أخطاء املبالغة يف 
تعميم قوانني اللغة اهلدف، أو مالبسات سببها اللغة اهلدف( واليت يكثر وقوع الطالب 

يها عند تعلم اللغة العربية، اللبس الذي يسببه الشكل يف عدم معرفة املعىن األجانب ف
 20الصحيح مثل األلفاظ املذكورة شكال ولكنها مؤنثة معىن.

عند ما يتكلم الفرد اللغة الثانية، قد يرتكب األخطاء ال يرتكب املتكلم األصلي 
Native Speaker  يعود أتثري اللغة هلذه اللغة. ويرى البعض أن سبب هذه األخطاء

: أي أن األوىل تدخلت يف أداء Interferenceاألوىل. مثل هذه الظاهرة تدعى تدخال 
 الثانية كالما أو كتابة. 

إن التدخل، كما تدل عليه الصيغة اللغوية، يسري يف اجتاه واحد: أي أن اللغة "أ"  
أن التدخل  تتدخل يف "ب" إذا كان الفرد يعرف اللغتني "أ" أو "ب". ومن املعروف

من لغة يف أخرى ال يتم إال يف حالة وجود اللغتني يف عقل واحد وأثناء إنتاج إحدى  
اللغتني يف التعبري الكالمي. إن وجود اللغتني خارج عقل الفرد ال يؤدى إىل تدخل  
أيضا. ال بد من وجود اللغتني يف عقل واحد وال بد من عملية اإلنتاج اللغوي 

Linguistic Production    كشرطني لوجود التدخل. وابلطبع إال هذين الشرطني ضروراين
حلدوث التدخل، ولكن ال يقع التدخل مبجرد توفر اللغتني. فالتدخل هو االستشناء  
وليس القاعدة. فقد تتواجد اللغتان يف العقل الواحد ويبدأ اإلنتاج اللغوي وال يقع 

 التدخل.

 
 . 51، )الرايض: جامعة امللك السعود(، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء ، راشد بن عبد الرمحن الدويش20
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، فكما تدل الصيغة اللغوية  والتدخل شبيه ابلتدخل، ولكنه ليس مطابقا له 
للكلمة، يدل مصطلح التداخل على أتثري متبادل بني لغتني. فالتدخل يدل، كما  
ذكران، على تدخل اللغة األوىل يف اللغة الثانية واللغة الثانية يف اللغة الثانية. أما التدخل 

نية واللغة فيدل على تدخل يسري يف اجتاهني، اللغة األوىل تتدخل يف اللغة اللغة الثا
 Mutualالثانية تتدخل يف اللغة األوىل. لذلك فإن التدخل هو تدخل متبادل 

Interference ( أو تدخل ثنائي املسارTwo Way Interference .)21 

كما ذكرت سابقا أن األخطاء وقعت إما لسبب تدخل اللغة األوىل يف اللغة 
مجيع املستوايت اللغوية، من  الثانية أو اللغة اهلدفة أو عكس ذلك، ويتم التدخل يف

 بعضها هي:

 التدخل الصويت .أ
نطق صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل. مثال ذلك عند ما ينطق 

اإلجنليزية اللثوية مثل نطقه /ت/ العربية األسنانية. ومثال آخر نطق  /tالعريب /
راتدية. وابلرغم من أن  األمريكية اال / rاألمريكي /ر/ العربية التكرارية مثل نطقه /

هذا التدخل ال يضر ابملعىن، إال أنه ينتج نطقا غري مألوف لدى انطق اللغة الثانية  
 األصليني.

 التدخل الثقايف .ب 
هذا التدخل معناها أن تدخل ثقافة اللغة األوىل يف لغة الفرد وهو يتكلم اللغة 

قيما وأفكارا وأمثاال الثانية. مثال ذلك أن يضمن املتكلم كلمه يف اللغة الثانية 
مستقاة من ثقافة اللغة األوىل. ويزداد هذا التدخل كلما متسك املرء بثقافته اللغة  

 األوىل وقيمه اليت نشأ عليها.

 
 . 97(، 1988، )الرايض: جامعة امللك سعود، احلياة مع لغتني  مد علي اخلويل،حم 21
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 علم األصوات .ب
يدرس األصوات اللغوية، من حيث خمارجها وصفاهتا وكيفيَّة صدورها. ويطلق 

 ، وهو فرع من فروع علم اللغة.على هذا العلم أيًضا: الص وتيات، أو علم الص وتيات
يرى علم األصوات يف اللغة جمموعة من األصوات ينتجها اإلنسان بوساطة جهازه  
الصَّويت )جهاز النطق(، الذي ي ولد مزوًَّدا به، وهو يتكوَّن أساًسا من الرئتني والقصبة 

للسان واحلنكني اهلوائية مث احللق واحلنجرة واحلبال الصوتية )األواتر الصوتية( واللهاة وا
والشفتني، ومعها جتويف الفم واألنف. انظر: جهاز النطق البشري يف موضوعات علم 
األصوات يف هذه املقالة. والطريقة اليت ي نتج هبا اجلهاز األصوات، تقوم على عملية 
يسرية تنتج عن احتكاك اهلواء بني العضالت في سَمع هلا رنني، خيرج ك ل  مرَّة على 

للمر ة األخرى، وهذا اهلواء تدفعه الرئتان إىل املنطقة اليت ي راد أن خيرج   شكل م غاير
 22اهلواء منها، فينتج بذلك ما نطلق عليه الصوت.

تدرس األصوات اللغوية، يف ضوء علمني، يسمى األول منهما علم األصوات 
 ويطلق عليه أيًضا الفوانتيك؛ ويسمى اآلخر علم وظائف األصوات، أو علم األصوات 

التنظيمي، أو علم األصوات التشكيلي، ويطلق عليه الفنولوجيا. ويدرس العلم األول 
، دون نظر يف  األصوات من حيث كوهنا أحداًًث منطوقة ابلفعل، هلا أتثري مسعي معني 
 َعيَّنة، إن ه ي عىن ابملادة الصوتية، ال ابلقوانني 

قيم هذه األصوات، أو معانيها يف اللغة امل
خبواص هذه املادة، أو األصوات بوصفها ضوضاء، ال بوظائفها يف الرتكيب الص وتية، و 

الص ويت للغة من اللغات. أما العلم الثاين الفنولوجيا في عىن بتنظيم املاد ة الصوتية  
 23وإخضاعها للتقعيد والتقنني، أي البحث يف األصوات من حيث وظائفها يف اللغة.

 علم األصوات وجوانبه .1

 
 . 43، )القاهرة: مكتبة املتنيب(، علم األصوات الكالميةحممود إبراهيم السالمي،  22
 . 8(، 2000)القاهرة: دار غريبا، علم األصوات،  كمال بشر،  23
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لكالم خبمس خطوات، أو أحداث متتالية مرتابطة، يقود بعضها  مترُّ عمليَّة ا
إىل بعض، حىتَّ يتم التواصل بني املتكلم والسامع، وتلك األحداث ـ برتتيب 

األحداث النفسيَّة والعمليات العقليَّة اليت جتري يف ذهن املتكلم  -1وقوعها ـ هي: 
ل يف أصوات ينتجها اجلهاز  عملية إصدار الكالم املمثَّ  -2قبل الكالم، أو أثناءه. 
املوجات والذبذابت الصوتية الواقعة بني فم املتكل  ـم  -3املسمَّى جهاز النطق. 

العمليات العضوية اليت خيضع هلا اجلهاز السمعي لدى   -4وأذن السامع. 
األحداث النفسية والعمليات اليت جتري يف ذهن السامع عند مساعه  -5السامع. 

 24موجات والذبذابت الصوتية املنقولة إليه بوساطة اهلواء. للكالم واستقباله لل 
ي فرتض أن يقوم عامل األصوات ابلنَّظر يف اخلطوات اخلمس املذكورة، حىت  
ُييط جبوانب موضوعه، غري أن معظم الدارسني من علماء األصوات رأوا إمهال 

ني املشار  اجلانبني األول واخلامس وعدم التعرُّض هلما ابلدرس، وذلك ألن اجلانب
إليهما جانبان نفسي ان عقلي ان، وموضوع عامل اللغة درس األحداث اللغوية املنطوقة  

 ابلفعل، وألن هذه العمليات النفسية العقلي ة معقدَّة وغامضة.
يتَّضح مم ا سبق أن أصوات الكالم هلا ثالثة جوانب متَّصلة ال ميكن تصور  

 أحدها دون اآلخر، وهذه اجلوانب هي:
صدار األصوات، أو اجلانب النُّطقي ، ويشار إليه ابجلانب جانب إ .أ

 الفسيولوجي ، أو العضوي  لألصوات.
 جانب االنتقال، أو االنتشار يف اهلواء، أو اجلانب األكوستيكي ، أو الفيزايئي.  .ب 
جانب استقبال الصوت، أو اجلانب السمعي، ويتمثَّل يف الذبذابت اليت تؤث ر   .ج

 على طبلة أذن السامع.

 ع علم األصواتفرو  .2

 
 . 11املرجع نفسه،  24
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تلك اجلوانب الثالثة تقع يف جمال علم األصوات، وهو املختص بدراستها والنظر 
فيها دون غريه من فروع علم اللغة. ويتطلـ ب تعدد تلك اجلوانب تعدًدا يف املناهج  
حىت يقوم كل منها بدراسة جانب من تلك اجلوانب ونتيجة هلذه التعدديَّة، ظهرت 

وات، ختتلف يف أهدافها ووسائلها، ومن أهم تلك فروع عديدة لعلم األص
 25.الفروع

 علم األصوات النُّـطقي .أ
ويبحث يف عملية إنتاج األصوات اللغوية ومكان نطقها، وطريقة إصدارها،  
ويسمى هذا العلم أيًضا علم األصوات الفسيولوجي، أو علم األصوات  

 الوظائفي. 

 علم األصوات الفيزايئي .ب 
ن حيث خصائصها املاديَّة، أو الفيزايئية أثناء  ويبحث يف أصوات اللغة م

انتقاهلا من املتكلم إىل السامع، ويعرض هذا العلم لرتدُّد الصوت وسعة الذبذبة  
 وطبيعة املوجة الصوتية وعلو  الصوت )النغمة( ونوعه )اجلرس(. 

 علم األصوات السمعي   .ج
بال  ويبحث يف جهاز السمع البشري ويف العملية السمعية وطريقة استق

 األصوات اللغوية وإدراكها. 

 علم األصوات العام .د
 ويبحث يف األصوات اللغوية بشكل عام، أي دون ربطها بلغة فعلية.

 علم األصوات اخلاص .ه

 
 . 39 ( 2000)مركز عبادي للدراسات والنشر،   ،ويه وعندن علم األصوات عند سيبأرتور شاده،  25



26 

 

  

 
 

 

 ويبحث يف أصوات لغة م عيَّنة دون سواها، مثل أصوات اللغة العربية.

 علم األصوات اآليل .و
كما يستخدم اآلالت ويبحث يف أصوات اللغة، ابستخدام املنهج التجرييب،  

اإللكرتونية لكشف خصائص هذه األصوات، مثل جهاز رسم األطياف الذي 
ُيدد نوع الصوت وقوته ونغمته. كما يستخدم احلنك االصطناعي لدراسة  
األصوات احلنكيَّة. ويسمَّى هذا العلم أيًضا: علم األصوات املعملي، أو علم  

 األصوات التجرييب.

 علم األصوات املقارن .ز
حث يف وجوه الشبه واالختالف بني أصوات لغة ما، وأصوات اللغات ويب

 األخرى.

 علم األصوات املعياري   .ح
ويصف أصوات لغة معينة، كما جيب أن ت نطق بصورهتا الصحيحة، أو صورهتا  

ي .   املثالية، ال كما ينطقها الناس ويسمَّى أيًضا: علم اللغة الَفر ض 

 علم األصوات الوصفي .ط
اللغة املستخدمة يف فرتة زمنية حمددة. وهو مقابل لعلم ويبحث يف أصوات 

 األصوات التارخيي.

 علم األصوات التارخيي .ي
ويبحث يف أصوات لغة ما، ملعرفة التغريُّ والتطوُّر الذي أصاهبا عرب مراحل 

 اترخيية سابقة. 

 علم األصوات البحت .ك
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ث يف تطو رها أو ويبحث يف األصوات اللغوي ة ملعرفة خواص ها النُّطقيَّة دون البح
 وظيفتها أو إدراكها. 

 علم األصوات الق ط ع يَّة .ل
 .ويبحث يف الصَّوائت والصَّوامت فقط

 علم األصوات فوق الق ط ع يَّة .م
ويبحث يف النَّرب والفواصل والنَّغمات. )الصوت اللغوي أصغر وحدة صوتية  

السياق   مميزة ليس هلا معىن حنوي أو داليل، والبدل الصويت تنويعة نطقية يف
الصويت، لنفس الصوت اللغوي. فعلى سبيل املثال: الصوت /ف/ يف اللغة 
العربية الصوت اللغوي، لكن بعض العرب قد ينطق هذا الصوت اللغوي يف  

يف  [ vويكون الصَّوت ]ف[ أو ]/ vكلمة لفظ قريًبا من الصوت اإلجنليزي /
 اللغة العربية، كلمة لفظ تنويعة نطقية أو صوتية للفونيم، أي بدل صويت يف

 وليس فونيًما كما يف اللغة اإلجنليزية مثال(. 

 علم األصوات الوظيفي .ن
ويدرس األصوات من حيث وظيفتها، أي أنه يدرس الفونيمات وتوزيعاهتا  

 وبدائلها الصوتية، ويسمَّى علم الصوتيات.

 موضوعات علم األصوات .3
طق البشري،  لعلم األصوات جماالت عديدة من أمهها: دراسة جهاز النُّ 
 ووصف الصوت اللغوي والتفريق بني الصوت اللغوي والبدل الصويت.

 جهاز النطق البشري .4
يتكون هذا اجلهاز من عضالت البطن واحلجاب احلاجز والرئتني والقصبة اهلوائية  
واحلنجرة والوترين الصوتيني واملزمار واحللق واللسان والشفتني واألسنان العليا 
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اللـ  ثة والغار والطبق واللهاة والتَّجويف األنفي  والتَّجويف  واألسنان السُّفلى و 
الفموي ، والتجويف احللقي، ولكٍل من هذه األعضاء دور خاص يف عملية النطق 

 اليت تقوم هبا. 

 وصف الصوت اللغوي .5
لوصف الصوت اللغوي البد من أخذ عدة عوامل يف االعتبار مثل: مكان  

ين؛ لثوي ؛ لثوي  غاري ؛ غاري ، طبقي ؛ هلوي ؛  النُّطق )شفوي؛ أسناين؛ بني أسنا
حلقي؛ حنجري(. و الناطق )الشَّفة السُّفلى؛ َذَلق الل سان؛ م قد م الل سان، وسط  
الل سان؛ مؤخر الل سان؛ جذر الل سان(. و كيفية النُّطق )انفجاري؛ احتكاكي ؛  

ـن؛ قصري؛  جانيب ؛ أنفي؛ تكراري ؛ صائت؛ شبه صائت؛ جمهور؛ مهموس؛ رخو؛ لي   
طويل(. وي ضاف عند وصف الص وائت إىل ماتقد م، الص  فات : بسيط؛ م ركَّب؛ 

 عاٍل؛ وسطي؛ منخفض؛ أمامي؛ مركزي؛ خلفي. 

 الصوت اللغوي والبدل الصويت .6
من أكثر املصطلحات املستعملة يف علم األصوات. وللفونيم عدة تعريفات 

تًيا يف توزيع تكاملي ، أو تغريُّ من أمهها تعريفه أبنه جمموعة أصوات متماثلة صو 
حر، أمَّا البدل الصويت فهو عضو يف الصوت اللغوي ما يتماثل صوتًيا مع سواه  
ًا ح رًا.   من ألوفوانت الصوت اللغوي ذاته ويتوزَّع معها تكامليًّا، أو يتغري  معها تغريُّ

وفونيمات وتنقسم الفونيمات إىل فونيمات ق ط ع يَـّة تشمل: الصوامت والصوائت، 
فوق الق ط ع يَـّة وتشمل: النربات والفواصل والـنَّـغمات. وختتلف اللغات يف عدد 
فونيماهتا، وليست مجيع الفونيمات موجودة يف مجيع اللغات، كما أن الصوت 
اللغوي ذاته قد ي وجد يف لغتني ولكن مبكان نطق خمتلف مثل: صوت /ت/ 

يف اإلجنليزية ومثل صوت /ر/ التكراري   اللثوي /  tاألسناين يف العربية وصوت / 
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االنعكاسي  يف اإلجنليزية األمريكية، وما هو الصوت /  rيف العربية وصوت / 
 اللغوي يف لغة ما، قد يكون ألوفوان يف لغة أخرى، والعكس صحيح. 

 فونيمات اللغة العربية .7
لقطعي ، وفيما  للغة العربية أربعة وثالثون فونيًما قط عًيا واثنا عشر فونيًما فوق ا

 يلي سرد للفونيمات القطع ي ة: 

 /ش / /ص/ /س/ /ث / /ف / /ج/ /ض/ /د / /ب / /ء/ /ق/ /ك/ /ط / /ت /
 / الكسرة /ي/ /و / /ر/ /ل/ /ن/ /م/ /ع / /غ/ /ظ/ /ز/ /ذ / /ه/ /ح/ /خ/

 / ا / الطويلة الفتحة /ي/ الطويلة الكسرة / ّ   / الضمة  / َّ  / الفتحة / ّ  
 ./ و ./ الطويلة الضمة

 نيف األصوات تص .8
اتفق اللغويون على تقسيم أصوات اللغة إىل قسمني رئيسيني مها: األصوات  
الصامتة، أو الصوامت، واألصوات الصائتة، أو الصوائت. ويعتمد التقسيم السَّابق 
على طبيعة األصوات وخواصها، ويالحظ فيه أوضاع األواتر الصوتية وطريقة مرور  

 ف. اهلواء من احللق والفم، أو األن

 األصوات ورموزها الكتابية  .9
ينبغي أن متثل الرموز الكتابية النُّطق متثياًل دقيًقا، واملعروف أن معظم 
األجبدايت قد ر وعي فيها هذا املبدأ عند وضعها، ولكن اللغة ي صيبها مبرور الزمن 
التغريُّ والتطوُّر، على حني تبقى األجبدية على صورهتا األوىل دون تغيري ومن هنا  

هر الق صور يف األجبدايت واالختالف بني املنطوق واملكتوب وهذه مشكلة  يظ
تعانيها معظم النُّظم الكتابية ـ كما أشران ـ ولعل العربية أقلُّ اللغات قصورًا يف هذا 
اجملال. ومن أهم أوجه القصور يف األجبدية العربية عدم وجود رموز مستقلة لرسم 
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تب وال ت نطق كما يف عمرو. كما أن هناك الصَّوائت القصار، ووجود رموز ت ك
أصوااًت ت نطق وال ت وضع هلا رموز كما يف طه وعبدالرَّمحن وهذا وهذه...اخل. حيث 

 مل ي وضع رمز للصائت الطويل.

 التمييز بني الصَّوت واحلرف .10
خيلط كثري من الناس بني الصوت واحلرف، وللتفريق بينهما نقول، إن احلرف  

عارف الناس على كتابته ابليد، ويدرك ابلعني اجملرَّدة ويكتب ما يكتب، وهو رسم ت
على الورق ابلقلم واحلرب، فهو كم  مادي ، أو شكل هندسي يرمسه كل  فرد تعلَّم 
القراءة والكتابة ويفهمه كلُّ من أويت حظًا من ذلك ولو يسريًا، أما الصوت فهو  

ع، وهو ال ي رى ألنه متوجات الذي ي نطق، وهو الي درك ابلعني، وإمنا ي درك ابلسم
 صوتية ترسلها عضالت اجلهاز الصَّويت.

 جهود علماء األصوات العرب  .11
ي عد  الدرس الصويت عند العرب، من آصل اجلوانب اليت تناولوا فيها دراسة  
اللغة، ومن أقرهبا إىل املنهج العلمي ، ألن أساس هذا الدَّرس ب ين على القراءات 

ءة القرآن علماء العربية القدماء لتأمَّل أصوات اللغة  القرآنية، وقد دفعت قرا
ومالحظتها مالحظة ذاتية، أنتجت يف وقت مبك  ر جًدا دراسة طيبة لألصوات 

 العربية، ال تبتعد كثريًا عمَّا توصَّل إليه علماء األصوات يف الغرب.
آن  و لعل هذا اجلهد العلمي الكبري، بدأ مبحاولة أيب األسود الدؤيل ضبط القر 

ابلنُّقط عن طريق مالحظة حركة الشفتني، وكان يقول ملن يكتب له: إذا رأيتين قد 
فتحت فمي ابحلرف، فانقط نقطة فوقه إىل أعاله، وإن ضممت فمي، فانقط  

 نقطة بني يدي احلرف، وإن كسرت، فاجعل النُّقطة من حتت احلرف.
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سب موضع  جاء بعد ذلك اخلليل بن أمحد وقدَّم أوَّل تصنيف لألصوات ح
النُّطق، أو حسب األحياز واملخارج، كما قال، وقد أدَّى به ذلك التصنيف إىل 

 تقسيم األصوات، إىل ما ي عرف اآلن ابلصوامت، والصوائت.
مث واصل سيبويه طريق أستاذه، فقدَّم دراسة لألصوات أوىف وأكثر دقَّة، حيث 

األواتر الصوتية،  جاء تصنيفه هلا حسب املخارج، وحسب ما ي عرف اآلن بوضع 
مم ا مس اه سيبويه ابجلهر واهلمس، مث حبسب طريقة النطق، لنجد األصوات الشديدة  
و الر  خوة وما بني الشديدة والرخوة. وميكن القول إن دراسة اخلليل وسيبويه  
لألصوات، قامت على مبدأ علمي صحيح، حيث درساها دراسة وصفيَّة واقعية  

 ، وبعيدة عن االفرتاض والتأويل.قائمة على املالحظة الذاتية 
وهكذا تتَّصل جهود علماء العرب القدامى يف دراسة األصوات حىت نصل إىل 
ابن جين ، وهو أستاذ هذا العلم دون منازع، الذي أدرك طبيعة اللغة ووظيفتها،  
عندما قال: "اللغة أصوات ي عرب   هبا كلُّ قوم عن أغراضهم". وقد ع ين أبو الفتح  

راءات القرآنية يف احملتسب، وخصَّص كتااًب كاماًل لدراسة األصوات، هو  بدرس الق
كتاب سر  صناعة اإلعراب. وابن جين أوَّل من عرض جلهاز النُّطق فشبَّهه ابلنَّاي،  
وبوتر العود، ليقد م صورة عن العملية الطبيعية إلنتاج الكالم، وليوض ح تقسيم 

 ت صامتة، وأخرى متحركة. األصوات حسب املخارج وتقسيمها إىل أصوا

 تدريس نطق األصوات .ج
يف وقت مبكر فنرى اخلليل  ابلغاً  ماماً تاه العرب  به متاه، ميدق علم األصوات  علم

ه( قد فصل القول يف أصوات اللغة العربية وبني  خمارجها   175ابن أمحد )ت. 
وصفاهتا، مث جاء بعده تلميذه سيبويه وسلكفس املسلك، فجعل دراسة األصوات 
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مقدمة لظاهرة اإلدغام الصوتية. وأصبح االهتمام ابألصوات ديدن كثري من اللغويني 
 26وعلماء التجويد يف القدمي واحلديث.

 برامج  به  ال بد أن هتتم اليت األساسية  األمور من العربية األصوات  تدريس إن
 أن كنمي العربية األصوات  نطق مشاكل األوىل، ألن املرحلة منذ العربية  اللغة تعليم

 العربية اللغة تدريس برامج طالب  لدى واجههاي اليت الكثرية من السمات  نقول أهنا
 الطالب  من كثري هناك حميودين أن ءإراتو  الرازي فخر عزيز يقول  .خمتلف األعمار من

 صعوابت  يواجهون  الزمن من طويلة فرتات  وخالل الصغر منذ العربية  الذين درسوا اللغة
 ما فهم يف صعوبة جيد العريب فإن يتكلم كالمه، وعندما يف ريبالع ما يقوله يف فهم

 ابلشكل العربية اللغة أصوات  على ويتدرب  يتعلم مل أنه إىل عائد يقوله الطالب، وذلك 
 27الكايف.

ومتتاز أصوات اللغة العربية ابلثبات، ومبا أن نقل األصوات من جيل إىل جيل ال 
ل ابلتلقي مشافهة، فإن  قراءة القرآن الكرمي يتم عرب الوصف النظري هلذه األصوات، ب

هم الذين يعود إليهم الفضل الكبري يف حفظ أصوات اللغة العربية وثباهتا عرب القرآن. 
وخري من ميثل النطق الصحيح ألصوات اللغة العربية هم القراء املعتربون الذين مجعوا 

 بني الدراية والرواية. 

املدخل الصحيح، والطريق األمثل لتعلم والتدريب على نطق أصوات اللغة هو 
اللغة األجنبية وإتقاهنا، فمعهما كان لدى الدارس من احلصيلة من املفردات والقواعد 
والرتاكيب ومعرفة السياقات اللغوية، يبقى قاصرا عن أداء اللغة الثانية ما مل يتقن نطق 

 
، رسالة  دراسة حتليلية –طالب املرحلة الثانوية يف املالديف األخطاء اللغوية الشائعة لدى حممد فارس عثمان ليب،  26

 . 35، 2015العربية، جامعة املدينة العاملية مبالزاي،  اللغة قسم -اللغات كليةاملاجيستري،  
،  BARO’AH-AL, ,4 2013، " العربية اللغة  تعليم  سلسلة منهجية  يف  العربية: دراسة  اللغة  أصوات تدريس"  سيت أسية، 27

47-48. 
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لتدريبات الثنائية،  أصواهتا، ومن مث فإن تعليم األصوات ابلطرق احلديثة من خالل ا
 والتسجيالت الصوتية السليمة يف خمتربات اللغة أو خالفها تؤدي إىل نتيجة أفضل.

يكتسب تعليم األصوات والتدريب عليها أمهية كربى يف تعليم اللغة لغري الناطقني 
  –خارج الوطن العريب بصفة خاصة  –هبا، ومع هذه األمهية نرى أن تعليم اللغة العربية 

ألصوات حقها من التعليم والتدريب، وذلك أن كثريا من القائمني على هذا مل يعط ل
التعليم تنقصهم اخلربة يف علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات، ولذا فهم خيلطون بني  
تعليم نطق األصوات ومييزها وبني كتابة احلروف. فنجد أن املعلمني يدربون بتوسع  

يف مواقعه املختلفة، يف أول  –كثري منهم احلروف عند   –على كيفية كتابة الصوت 
الكلمة، ويف وسطها، ويف آخرها. ويعتقدون أهنم دربوا عليه صوات. وهبذه الطرق 
التقليدية، مثل طريقة القواعد والرتمجة، أصبح اللحن متوارًث، أيخذه املتأخرون عمن 

ذلك إال ملن  يلحن من مدرسهم، فيورثونه ملن بعدهم هبا ينقلونه من خطأ، وال يتبني 
عرف اللغة، وأجاد نطق أصواهتا. وعند نطق الطالب ابألصوات، ينكشف للماهر 

 احلاذق مبعرفة املخارج والصفات، أن النطق ابلصوت نطق سليم أو فيه عوج وخلل.

ومما قاد إىل هذه اليت ليست بصاحل التعليم العريب عزل كثري من رواد علم 
أنفسهم عن الدراسة الصوتية عند العرب متاما،   –مبا فيه تعليم األصوات  -األصوات 

مبا يف ذلك ما عند علماء التجويد، فلم يستفد كثري من هؤالء الرواد من اجلوانب 
احلسنة يف دراسة السابقني، وقد حدث ذلك بسبب ظن خاطئ لدى كثري منهم أبن  

لسبب خطأ  الدراسة الصوتية نتاج غريب ال يعرف العرب عنه شيئا، وقد يغزى إىل هذا ا
بعض املتأخرين يف وصفهم لبعض أصوات العربية، ونتج عن ذلك العزلة بني هؤالء 
املستغربني وبني العلماء التقلديني. وقد زاد الطني بل ة اهلجوم على الرتاث، والعناية  

 ابللهجات العامية.
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وبنظرة عاجلة على كثري من كتبهم اليت يعتمدوهنا جتد أهنا ختلو من أهم تدريبات 
األصوات، تدريبات متييز األصوات عن طريق الثنائية الصغرى، وهم يعاجلون الرمز حرفا 

 ال صوات. ولو أخذان صوت العني مثال لتبني لنا ذلك:
  ع 

(1 )  (2 ) 
 حرف  صوت 
 )كتابة(   )نطق(

 اع    ع    ع   ع  كيف ينطق
 كيف يكتب يف مواقعه  وكيف مييز منطوقا

نطق األصوات العربية، يدرك أن بعض ما يتعلمه من  حينما يدرب الطالب على
األصوات، خمالف ملا يف لغته. فيحاول تقليده غري أنه جيد مشقة يف ذلك أول األمر. 
وابملمارسة وكثرة املران سببدرك أن هذا الصوت اجلديد، ليس مطابقا للصوت الذي 

يصل إىل األداء  يعرفه يف لغته، وهذه خطوة تقود إىل مزيد من احلرص والتدريب ل
 اجليد. وإذا قام بدراسة تقابلية بني النظامني الصوتيني للعربية ولغة الدارسني فقد:

جيد يف لغة الطالب أصواات مماثلة أو مشاهبة ألصوات اللغة العربية، ويفرتض يف  .أ
 هذه احلالة أن الطالب ال جيدون صعوبة يف نطقها. 

ات اللغة العربية، ولكن متغرياهتا ليست جيد يف لغتهم أصواات مماثلة أو مشاهبة ألصو  .ب 
مماثلة ملتغريات أصوات اللغة العربية، ويف هذه احلالة يفرتض أن الطالب سيواجهون  

 بعض الصعوبة.
ال جيد يف لغتهم بعض أصوات اللغة العربية، وهنا يفرتض أن هذه األصوات  .ج

 ستكون صعبة عليهم. 
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للغة العربية، التمييز بني  ومن أكثر الصعوابت الصوتية اليت تواجه الطالب
الصوامت القصرية )احلركات( والطويلة )املمدود( والتمييز بني )ال( الشمشية و)ال(  
القمرية والتنوين والنون، والتمييز بني األصوات املتشاهبة، كالتمييز بني السني والصاد أو  

هلاء أو بني العني بني التاء والطاء أو بني الدال والذال والظاء والضاد أو بني احلاء وا
 واهلمزة، إخل. 

فأصوات اللغة اهلدف اليت ليست يف لغة الطالب ينبغي الرتكيز عليها، وتقدميها  
للدارس تقدميا مباشرا، وإفرادها بتدريبات خاصة، واستخدام تدريبات األصوات الثالثة  

صة،  لتحقيقها، أما أصوات اللغة اهلدف املوجودة يف لغة الطالب فال تفرد بدروس خا
 ويكتفي بوردها يف السياقات اللغوية األخرى.

ال يكفي لتقومي لسان الطالب أن ينبه إىل موضع اخلطأ، وال يكتفي ابالستماع 
إىل النطق الصواب، بل ال بد إلصال اخلطأ من احملاكاة واستخدام جهازه النطقي. وال 

التدريب اليومي يكفي يف مثل هذه احلالة التدريب املكثف القصري، بل أفضل من هذا 
املستمر دون تكثيف أم تركيز، وينبغي على املدرس إذا الحظ أكثر من مشكلة نطقيه، 

 أال جيمع أكثر من مشكلة صوتية يف تدريب واحد ما مل يكن بينها صلة. 

 املستوى الصوت   .1
إن  لكل  شيٍء نظام، وكذلك اللغة العربي ة هلا نظام، والنظام اللغوي له عد ة  

ل املستوى النحوي للغة، واملستوى الصويت للغة، واملستوى الصريف،  مستوايت، مث
واملستوى الداليل، وما يعنينا هنا يف هذا املقال هو املستوى الصويت للغة، فما هو  

 املستوى الصويت؟ وما هو علم األصوات؟ وما هي خمارج احلروف؟

الصويت هو أحد مستوايت النظام اللغوي، ويهتم ابلكلمات من حيث البناء 
هلا، فكل  صوت يف العربي ة له داللة معي نة، فقد تتشابه الكلمات مع اختالف  
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بسيط يف صوت من أصوات الكلمة، فيتغري  معناها، واملستوى الصويت يهتم  
إن  للغة العربية أربعًة  . علم األصوات باألصوات وخمارجها، ويدر س يف ك تٍب تسم ى 

 :28ني، وهي كما يليوثالثون صواتً، مقس مة إىل جمموعت

أصوات صامتة، وهي مثانيٌة وعشرون صواتً، متث ل حروف اهلجاء، وهي: ء،   .1
ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ،  

 . ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي

أصوات صائتة، متثل احلركات، عددها ستة أصوات، وهي: الفتحة القصرية،   .2
، الضم ة القصرية،  (ا) تحة الطويلة، ويرمز هلا ابلرمز، الف(َّ  ز )ويرمز هلا ابلرم

، الكسرة القصرية،  ( و) ، الضمة الطويلة، ويرمز هلا ابلرمز( ّ   ) ويرمز هلا ابلرمز
، ولعل  قائل  (ي) ، الكسرة الطويلة، ويرمز هلا ابلرمز(ّ   )  ويرمز هلا ابلرمز

ياء الصامتة هي يقول: الياء والواو، موجودة يف الصامتة والصائتة، فنقول: ال
ليست ايء املد ، أما الصائتة هي ايء املد، فهي تعد  حركًة طويلة، وكذلك 

 .األمر مع الواو

وفس ر العلماء معىن الرتتيل أبنه التجويد، وتطبيق أحكام القرآن ومعرفة 
مواضع الوقوف فيه، فال بد من إخراج احلروف من خمارجها الصحيحة، وإعطائها  

يح، وسنختص ابحلديث عن خمارج احلروف، فمعرفتها  صفاهتا ابلشكل الصح
وتعلُّمها للتوصل إىل نطقها بشكل صحيح ذي أمهية ابللغة. خمارج احلروف ال بد 

 
،  سي صدر حديثًا : كتاب يف جتويد القراءة وخمارج احلروف البن وثيق األندل، الرمحن بن معاضة الشهري عبد 28

اترخ  : https://www.alukah.net/web/alshehry/0/27007/#ixzz5X1sU1Hka رابط املوضوعشبكة 
 . 21:50يف الساعة  2018نوفمبري  16االتصال 

https://www.alukah.net/authors/view/home/3684/
https://www.alukah.net/web/alshehry/0/27007/#ixzz5X1sU1Hka
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يف البداية من معرفة معىن املخرج، وتعريفه لغة واصطالحا كما عرفه العلماء، وهو 
 29مبحث أساسي من مباحث علم التجويد.

 ة صحة اللفظة من الناحية الصوتي .2
 عن ويبتعد الصحيحة،  األلفاظ يستخدم أن املتحدث  أو الكاتب على جيب

 على وُيافظ احلروف، إبدال عن فيبتعد صويت، خطأ هبا حدث  اليت الكلمات 
 كثرية أمثلة وهناك حرفا، عليها يزيد  وال حرفا  منها  يسقط فال الكلمة،  أصوات 
ا هذ تناول كنومي صوت  مكان صوت  فيها  فأبدلهتا أصوا  تغريت  اليت لأللفاظ
 :30اآليت النحو على ملوضوع 

 : املهموز  غري مهز .أ
هنا  أ ظنا منهم  املهموزة غري الكلمات  مهز إىل الناس من كثري يلجأ قد

 )لبأت  :يقول فبعض الناس  وحديثا،  قدميا ذلك  حدث  وقد ابهلمز،  كانت
 أن  زوجي، والصواب  يقول: رأثت  ابحلج، وبعضهم لبيت : والصواب  ،(ابحلج
 31رثيت زوجي. : يقال

 املهموز  مهز ترك .ب 
  من  اهلمزة صوت  ألن وذلك  املهموز، مهز ترك إىل انس ال بعض مييل
 ذلك على ومن األمثلة النطق،  أثناء جهد إىل حتتاج اليت الصعبة األصوات 

  الرجل،  تثاوب : ويقولون الفأل احلسن، :والصواب  ،ناحلس  الفال: يقولون
  أن  والصواب  والكاس، و ، سوالرا ، الفاس: ويقولون .الرجل تثاءب  والصواب 

 
 . 105(، 2004ة: الدار اهلندسية، )القاهر   ،فن جتويد القرآن ، سعد عبد الفتاح إبراهيم29
 . 9، مركز تعليم اللغة العربية جبامعة أردن، ، من األخطاء الشائعة انصف شاكر سيد وعبد احلفيظ السيد أمحد 30
 . 9، ه املرجع نفس 31
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  والصواب  للصالة، توضيت: ويقولون .والكأس والرأس الفأس،  :يقال
 32. توضأت 

 أنواع التدريبات الصوتية ثالثة: .3

 تدريبات التعرف الصويت .أ
ويقصد به إدراك الصوت ومتييزه عند مساعه منفصال. ولذلك فإن  

عربية مفردا، مث إيراد تدريبات هذا النوع من التعرف، تبدأ ينطق األصوات ال
جمموعة من الكلمات اليت تشمل الصوت العريب، ويتاح للطالب مساعه مرة أو  
أكثر من مدرسه، أو من جهاز التسجيل. ويقوم الطالب بتكرار الصوت  
خلف املدرس، أو التسجيل. ويستحسن أن تكون هذه الكلمات مما يعرفه 

ن الدارس ابلتفكري يف الدارس، ومن أفضلها األعالم، حيث ال ينشغل ذه
 املعىن، فيجتمع عليه صعواباتن: فهم املعىن ومتييز الصوت ونطقه.

 تدريبات التمييز الصويت .ب 
هتدف تدريبات التمييز الصويت إىل إدراك الفرق بني صوتني ومتييز كل 
واحد منهما عن اآلخر عند مساعه أو نطقه. الصوت اهلدف والصوت البديل 

أراد نطق الصوت اهلدف. ويتم التدريب يف هذا النوع  الذي ينطقه الطالب إذا 
عن طريق قوائم الثنائيات الصغرى، مع الرتكيز على الصوتني املتقابلني، ليدرك  

 الدارس الفرق بينهما. 

وتعد التدريبات على الثنائيات الصغرى من أهم تدريبات التمييز  
ال مياثل صوات  واإلنتاج، حيث يكون الصوت اهلدف يف هذه الثنائيات ، الذي 

من أصوات لغة الطالب مقابال للصوت القدمي واملعلوم يف لغة الطالب، أو 
 

 . 10-9، ه املرجع نفس 32



39 

 

  

 
 

 

الذي سبق للدارس تعلمه. وعلى املدرس نطق الثنائيات الصغرى، مثل: سار /  
صار، مسري / مصري، مبتدائ ابلنطق كلمة كلمة أوال، مث زوجا زوجا، والطالب  

توقع أن خيطئ بعض الطالب يف النطق، يرددون بعده مجاعة أوال، مث أفرادا، وي
 وعلى املدرس تصحيح ذلك هلم.

 تدريبات التجريد الصويت .ج
وهي التعرف إىل الصوت من خالل مجل، أو مقاطع يف بعض كلماهتا  
ذلك الصوت اهلدف، وميكن اختيار بعض من آايت القرآن الكرمي، ليستمع 

درس بلون  إليها الطالب من مقرئ جميد، ويكتب الصوت اهلدف يف كل
 خمتلف، ليساعد الدارس على الرتكيز والتمييز. 

واهلدف من تدريبات األصوات أن جييد الطالب بقدر اإلمكان، نطق  
األصوات العربية، وأن مييز بينها وبني األصوات البدائل عند مساعه هلا، ونطقه 
هلا، وليس اهلدف وصفها وبيان خمارجها، ولذلك فإنه يستحسن أال يشغل 

الدرس ابحلديث النظري عن األصوات، بل مبحاكاة النطق الصحيح  املدرس
 والتدريب عليه.

 خمارج حروف اللغة العربية  .د
تعريف املخرج لغة: اسم مكان حملل  تولُّد حرٍف أو أكثر. تعريف املخرج  
اصطالحا: حمل خروج احلرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به، فيتميز به عن 

املخرج احملقق: يعتمد على جزء معني من أجزاء احللق  غريه. أنواع خمارج احلروف
 33أو اللسان أو الشفتني.
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  املخارج  لقرب   ولكن   خمرجا   29  املخارج  عدد  يكون  أن  املفروض  من  كان
خمارج رئيسيه خمرج احلروف هو احليز   (5)  مخس  وجعلوها  املخارج  العلماء  دمج

غري الذي من خالله خيرج احلرف وإذا خرج من غريه تغري صوته فتغري مدلوله فت
 :34الذي يقول أبن عدد املخارج سبعَة عشَر خمرًجا، وهذه املخارج ابلتفصيل هياملعين، 

 35اجلوف .1
اجلوف هو اخلالء  الواقع داخل الفم واحللق، واحلروف اليت ختر ج  من هذا املخرج 
تنتهي إىل هواء الفم واحللق، من غري اعتماد على أي   جزٍء أو عضو من أعضاء الفم، 

ج هو: أقصى احللق )احلنجرة(، وميتدُّ هذا املخرج، فيمرُّ الصوت من ومبدأ هذا املخر 
جوف احللق إىل هناية الفم، وهذا املخرج خيرج منه ثالثة أحرف، هي: حروف املد 

 الثالثة: 
 وال يكون ما قبلها إال مفتوًحا، مثل: )قال(. األلف:

 الساكنة  املضموم  ما قبلها، مثل: )يصوم(. الواو:
 نة املكسور ما قبلها، مثل: )نستعني(.الساك الياء:

ما   )مكسور الياء انس هلما حركة ما قبلها أي(جمل الــــواو و اليـاء الساكنتان ا
وهناك كلمه يف  .وال الضآلني -أمثله : قال ا(، )مضموم ما قبله الواو قبلها(

 : ونستطيع أن نقول "القرءآن قد مجعت حروف املد مجيعا وهي كلمة "نوحيــــهــا
 ." انس هلن حركه ما قبلهاجملحروف املد هي األلف والواو والياء السواكن ا"

 36اللسان .2
يندرج حتت خمرج اللسان عشرة  خمارج خاصة، خيرج منها مثانية عشر 

 وميكن تقسيم اللسان إىل أربعة مواضع، هي:  حرفًا.
 

 . 2ومكان، بال عام  الدرر املنريات يف خمارج احلروف والصفات،  أمين رشدي سويد،  34
جامعة   / )كلية الرتبية  رسالة ماجستري  ، الدرس الصوت عند أمحد بن حممد اجلزوريمريفت يوسف كاظم، -احملياوي 35

 . 47م، ص  2003 ه/ـ 1424بغداد، 

  . 1/8 (1987، )دار العلم املاليني، مجهرة اللغةحممد بن احلسن بن دريد أبو بكر،  36
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 وفيه خمرجان حلرفني، مها: )القاف( و)الكاف(. أقصاه: .1
 لثالثة أحرف، هي: )اجليم( و)الشني( و)الياء(.  وبه خمرج واحد وسطه: .2
 وبه خمرجان حلرفني، مها: )الالم( و)الضاد(.  حافـَت ه: .3
 وبه مخسة خمارج ألحَد عَشَر حرفًا. طرفه: .4

 خمارج اللسان العَشرة تفصياًل: 
 خمرج أقصى اللسان .أ

 يشمل هذا املخرج خمرجني حلرفني، مها:
ده من الطرف، وأقربه من احللق(،  وخترج ما بني أقصى اللسان )أبع القاف: 

اذيه من احلنك األعلى من املنطقة الرخوة.   وما ُي 
وخترج ما بني أقصى اللسان، وما ُياذيه من احلنك األعلى أسفل  الكاف:

 خمرج القاف من اللسان قلياًل؛ أي: أقرب إىل مقدَّم الفم من القاف.
بينهما عن طريق  تستطيع أن حتدد خمرَج القاف والكاف والفرق  ملحوظة:

( ستجد   (، )اك  تسكني كلٍ  منهما، وإدخال مهزة الوصل عليهما فتقول: )اق 
 القاف أقرب إىل احللق، والكاف أبعَد منه. 

 خمرج وسط اللسان .ب 
 يشمل هذا املخرج  خمرًجا واحًدا خيرج منه حروف ثالثة، هي: 
وهذه األحرف  )اجليم( و)الشني( و)الياء( غري املديَّة )املتحركة أو اللينة(، 

 الثالثة خترج من وسط اللسان مع ما ُياذيه من احلنك األعلى.

 خمرج حاَفة  اللسان .ج
 يشمل هذا املخرج خمرجني، خيرج منهما حرفان اثنان، مها: 

وهي أصعب احلروف نطًقا؛ فهي ختر ج  من إحدى حاَفيتَ  اللسان   :الضاد
ضاد من األضراس العليا مما يلي األضراَس العليا اليسرى أو اليمىن، وخروج ال
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، وأكثر استعمااًل، أما خروج ها من اليمىن فأصعب   اليسرى أسهل  وأيَسر 
وأعسر وأقل استعمااًل، وخروجها من اجلانبني مًعا أعزُّ وأعسر  واندر  

 االستعمال.
خترج الالم من أدىن حاَفة  اللسان إىل منتهاها، مع ما ُياذيها من   :الالم

 للثة هي: اللحم املركب يف األسنان. الل  ثة العليا، وا

 خمرج طرف اللسان .د
يشمل هذا املخرج  مخسَة خمارج، خيرج منها أحد عشر حرفًا، هي على 

 التفصيل:
وختر ج  من طَرف اللسان حتت خمرج الالم قلياًل، مع ما يليه من لثة  :النون

النون  األسنان العليا، وهذا املخرج  خيرج منه النون  املظَهرة الساكنة، و 
 املتحركة. 

وخترج من طَرف اللسان، وهو قريٌب إىل ظهره قلياًل بعد خمرج النون،   :الراء
واملقصود من ظهر اللسان هو: صفحته اليت تلي احلََنَك األعلى مما يلي 

 رأسه. 
وخترج هذه احلروف  الثالثة من ظهر طرف اللسان مع   :الطاء والدال والتاء
 أصول الثَّنااي العليا.

 وخترج من ظهر اللسان مع أطراف الثنااي العليا.  :والذال والثاءالظاء 
وخترج من طَرف اللسان، مع ما بني الثنااي العليا   :الصاد والزاي والسني

والسفلى، وطَرف اللسان يف هذه احلالة يكون قريًبا إىل أطراف الثنااي  
 السفلى.

 وضع اللسان عند النطق حبروف املد 
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 اللسان أسفل الفم مقدمته ومؤخرته مثل الضآلنيعند النطق ابأللف يكون  .أ
من الصدر إيل اهلواء مع مراعاة عدم  الصوت  خروج ُيول ما يوجد فال

 .السماء  – لمثل: قا. الغنة
ما عند النطق ابلواو يكون اللسان مقدمته قريبه من السنان السفلي أ .ب 

س  خبالف األلف ولكنها مل تالم عاليا  الوراء إيل رتفعتا ومؤخرته قد
  ضم  من والبد اهلواء خلروج احلنك اللحمي ولكن بقيت فرجه صغرية 

 . سوء أعماهلم– مثل : يقول  الواو نطق عند الشفتني
  )عند األسنان  رأس اللسان أما عند النطق ابلياء فيكون اللسان مقدمته( .ج

اللسان أي منتصفه بدون التصاق   وسط منطقة يف اللسان السفلي ويعلو
 نستطيع أن نقول أنه خمرج الواو أو اللف أو الياء  أيضا فليس هناك مكان 

املدية ولكن الفم قد أخذ وضعا معينا وال يوجد جزء من أجزاء الفم يقطع 
 .نستعــني - جبهنم يومئذ وجئ مثل: الصوت 

فمقدمة اللسان يف الواو والياء واللف يف مقدمة الفم ولكن االختالف   .د
 عند الياء يرتفع وسط اللسانو  الواو عند فريتفع اللسان مؤخر يف يكون

 أما األلف فبدون ارتفاع مطلقا
 احللق .3

 خيرج من هذا املخرج ستة  أحرٍف، وهي:  املنطقة الواقعة بني احلنجرة واللَّهاة. هو
وخيرجان من أقصى احللق، وهو أبعد  موضع عن الفم، وهذا املوضع  اهلمز واهلاء: .أ

 ا املوضع ابحلروف  احلنجرية. هو احلنجرة؛ لذا تسمى احلروف  اليت خترج من هذ
وخيرجان من وَسط احللق، وهو منطقة البلعوم أو احللق؛ ولذا يسمَّيان    العني واحلاء: .ب 

  ابحلرفني البلعومني، أو احللقيَّني.
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وخيرجان من أدىن احللق، وهو أقرب ه مما يلي الفَم وقبل اللَّهاة مباشرًة؛   الغني واخلاء: .ج
 37يني.ولذا يسميان  ابحلرفني اللهو 

 كيفية خروج هذه األحرف الستة: 
هذه األحرف خترج أبن يضيق اجملرى اهلوائي يف الفراغ احللقي، في حد ث مرور  اهلواء  

 خالهلا احتكاًكا يسمع به صوهتا. 

 الشفتان .4
 يشمل هذا املخرج خمرجني مها: 

 بطن الشَّفة السفلى، مع أطراف الثنااي العليا: وخير ج  منه حرف )الفاء(.  .أ
ني الشَّفتني مًعا: وخيرج منه ثالثة حروف، هي: )الباء( و)امليم( و)الواو(،  ما ب  .ب 

ويالحظ أن الشَّفتني ُيد ث  هلما انطباٌق عند خروج الباء وامليم، وانفراج قليل عند 
 38خروج الواو غري املدية )املتحركة أو اللينة(. 

 اخليشوم .5
وخيرج من هذا  نف.َخرق األنف  املنجذب إىل داخل الفم، وقيل: هو أقصى األ

ويستطيع  املخرج الغنَّة اليت هي صوت أغن، ال عمل للسان فيه، وخترج من اخليشوم.
القارئ أن ُيدد هذا املخرَج على وجه الدقة، أبن يضع يده على األنف، وحينما يشعر 
برنني، فإن ذلك املوضَع الذي ُيدث عنده ذلك الرنني  هو اخليشوم، موضع خروج 

 .  40. نظرية خمارج احلروف عند النحاة وقال جان كانتينو .39زم النون وامليم الغنة اليت تال

 
 .547 (2004)دار البشر،    ،دفائق التصريف  ،حممد بن سعيد املؤدب أبو القاسم 37

املوضوع   رابط شبكة  ، مقاللت معللقة عن 2012، يف خمارج احلروف وصفاهتاإمساعيل الشرقوي،  38
/sharia/0/48295https://www.alukah.net/:   5007:يف الساعة  2018نوفمبري   71 اترخ االتصال .  

ابن عرفة املوسوم: اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام   شرح حدود  حممد أبو والطاهر املعموري األجفان،  39
 . 3/25 (1993 ،  بريوت: دار الغرب اإلسالمي ) ، ابن عرفة الوافية 
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 صفات احلروف اهلجائية .ه
والصفات مجع صفة، وهي لغًة: ما قام ابلشيء من املعاين حسيًّا كان كالبياض  

. ويف االصطالح كالعلم واألدب، وما أشبه ذلك    أو معنوايًّ  ،والصفرة، واحلمرة واللمس
كيفية ًثبته للحرف عند النطق به من جهر واستعالء  ية هي  جائصفات احلروف اهل

وقلقلة وحنو ذلك، وتعترب الصفات مبثابة املعايري للحروف فتميز بينها حىت ي عرف القوي 
من الضعيف منها وخاصة األحرف اليت تشرتك يف خمرج واحد كالطاء والتاء، فلوال 

 41مييز بينهما. اإلطباق والقلقلة يف الطاء ملا أمكن معرفة الت

وهي على قسمني، صفات مضادة وصفات أحادية. فالصفات الضدية كثرية،  
 ختتار منها ما يغيد يف التالوة، وهي ثالثة ضد ثالثة، وجدوهلا هكذا: 

 الشدة )االنفجار( ضدها: الرخاوة )االحتكاك(  .1

  والشدة هي احنباس اهلواء اخلارج حبسا اتما يف نقطة ارتكاز ما، يف جمرم الفم، 
حبيت يضغظ ضغطا قواي، حىت اإلغالق، مث يطلق فجأة، ليحدث انفجار. حروفه  

ء (. وهي مرتبة وفق املخارج من  –ق  –ك  –ت  –ط  –د  –ض  –)ب 
 الشفتني حىت احلنجرة.

واختلف التصنيف هنا عن القدمي، نظرا للنطق احلايل، فقد عدا قدميا حرف الضاد 
 صوات شديدا بناء على ما نسمعه، وأقطنا هنا صوات رخواي، لكنه اليوم ينطقه قراؤان

حرف اجليم من عداد احلروف الشديدة، نظرا لتجارب عليه، حىت تذو  ق خمرجه  
 بني الشدة والرخاوة، أو مركب منهما. 

 
، منشورايت مركز الدراسات والبحوث األفصادية  1966، دروس يف علم أصوات اللغة العربيةصاحل القرمادي، 40

 .  31 واالجتماعية، جامعة التونيسية،
 . 160(، 2002)حلب، سورية: دار القلم العريب، ، موسوعة علوم القرآن،  القادر منصور  عبد41
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والرخاوة هي تضييق جمرى اهلواء اخلارج من الفم، وبدرجات خمتلفة ومن مواقع 
الصوت. وحروفه ما سوى حروف   متباينة، فعندئٍذ ُيدث احتكاك، ينجم عنه

الشدة، عدا اجليم، ألن علماء الصوتية حديثا عدوُّه مركبا من صفتني، فيبدأ 
 )شديدا( وينتهي )رخوا(، فهو يتحلى بصفة بينية. 

 اجلهر ضدها اهلمس .2

اجلهر: حدوث ذبذبة يف األواتر الصوتية على جانيب شفيت احلنجرة عند النطق 
عرف عليه أبحد طريقني: إما بلمس احلنجرة،  بصوت من األصوات. وميكن الت

 فتحس بذبذبة أو إما بوضع اإلصبعني يف األذنني، فيسمع دوٌي. 

ولكي يتحقق القارئ من اجلهر، عليه أن يلفظ ابحلرف مسكنا أو مشددا، مثل 
أن (. وحروفه املتفق عليها عند علماء التجويد، وعلماء الصوتيات  –أم   –)أر  

ج  –ر  –ز  –ن  –ل  –د  –ض  –ذ  –ظ  –و  –م  –احملدثني. هي )ب 
ع(. واحلركات الصغرية الثالث، وحروف املد الثالثة. وحروفه  –غ  –ي  –

 ء(.   –ق  –اختلف فيها بني الفريقني السالفني. هي )ط 

فعلماء التجويد قد صنفوها يف عداد احلروف اجملهورة، وعلماء الصوتيات احملدثني 
هموسة(، وصو  ب تصنيفهم هذا، وذلك بناء على نطق قد صنفوها يف عداد )امل

 املهرة من القراء يف عصران احلاضر. 

واهلمس: إخفاء احلرف، لضعفه، وجراين النفس معه عند النطق به، لضعف  
 االعتماد عليه. وحروفه ما تبقى من احلروف العربية.

 التفخيم ضدها الرتقيق .3
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وت ما من األصوات ويقدر درجة  التفخيم: أن ترفع مؤخرة اللسان عند النطق بص
ق(.   –خ  –غ  -ص –ط  –ض  –االرتفاع تزداد درجة التفخيم. وحروفه )ظ 

 وأشدها تفخيما عند علماء التجويد األربعة األوىل، وتدعى حبروف )اإلطالق(. 

والتفخيم جيري على احلركات القصرية، فيؤثر فيها، فيكون شديدا مع الفتحة 
 الكسرة. فالضمة، فالسكون، ويقل مع

والرتقيق: اخنفاض يف مؤخرة اللسان عند النطق بصوت ما من األصوات. ويسميه  
علماء التجويد ابالستفال. وجيري على بقية احلروف العربية عدا ألف املد، والالم،  
والراء. فهذه الثالثة ليست على وترية الرتقيق فقط أو التفخيم. وإمنا يعرتيها اترة  

 ق قانون ضابط. تفخيم، وأخرى ترقيق وف

)خص ب ولغتنا يغلب عليها طابع الرتقيق خال تسعة أحرف، سبعة منها جمموعة 
ضغط قظ(. واثنان آخران مها الالم والراء. فالسبعة: تالزم التفخيم تالزما اتما،  
وسبق احلديث عنها. أما الالم والراء وألف املد فقد خرجت عن قاعدة التفخيم 

اتبعة حلروف الرتقيق، فهي تفخم أحياان تفخيما  والرتقيق ولو كانت يف األصل 
عارضا ألحد سببني: لفظي ومعنوي. فالالم ترقق دائما إال لعارض، فتنزع ألجله 
ثوب الرتقيق وتلبس مكانه ثوب التفخيم وحصرا يكون يف لفظ اجلاللة )هللا(. ويف 

 يقول هللا.  –حاليت سبقها حبركيت )الفتح والضم(، مثل قال هللا 

ي جماورة الالم حلرف حتلى حبركة الفتح، وآخر حبركة الضم. واملعنوي مراعاة  فاملاد
صفة اجلاللة والعظمة يف اسم هللا تعاىل. والراء مرققة وال تفخم إال لسبب عارض 

 من أربعة:

 ر دوا(.  –إذا ح ركت ابلضم والفتح )رَبكم  .أ
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لبها  إذا س كنت، فعندئٍذ تضعف ويقوى حرف التفخيم املتقدم عليها، فيغ .ب 
 ير سل(.  –)تر مي 

  –إذا س كنت بعد كسر، وبعدها حرف استعالء يف كلمة واحدة )إر صادا  .ج
 42قر طاس(.  –مر صادا 

إذا وقع الراء ساكنا يف أول الكلمة، وسبقه مهزة وصل فكسرها يف هذه احلالة  .د
 عارض، فلم يؤثر يف السكون، مثل أم  ار اتبوا. 

عرض هلا التفخيم أحياان ابلتغالب، كما  وأما األلف املدية فهي مرققة أيضا، وي
إذا وقعت بعد حرف استعالء فيغلبها التفخيم فتفخم مثل الصابرين. وإذا  

 ألقيت عليها حركت الفتحة فتفخم بعد حروف االستعالء مثل صدق. 

الثاين هي الصفات األحادية هي صفات ختص بعض احلروف دون األخرى، 
 أربعة: قلقلة، غنة، احنراف، تكرير. وتالزمها وفق قانون مرسوم . وعددها 

فالقلقلة هي نطق الصوت بصفة الشدة مع نربة قوية، تنطلق من اهلواء وكأنه  
فقاعة مائية، توحي حبركة خفية وال تتم إال بتسكني احلرف، وتكون أشدَّ  
ظهورا عند الوقف على احلرف إذا كان مشددا، وحروفها جمموعة يف قطب  

 جد. 

فظ على اهليئة الصحيحة لذلك الصوت وتبقى عليه قيمتها الصوتية: حتا
 خصائصه وال يلتبس بصوت آخر. مثال قطمري، يبتغ، يدع، األخدود. 

والغنة هي صفة أنفية تالزم صويت النون وامليم املشددتني ألن اهلواء خيرج من  
 األنف عند نطقها ال من الفم. ومواطنها مخسة: 

 

 فإن جاء حرف االستعالء مكسورا، ج و  ز فيه الوجهان معا، والرتقيق أوىل )ف ر ق(. 42
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 )ينمو(. عند النون الساكنة والتنوين أبحد حروف   .أ
 عند انقالهبما ميما إذا وليهما مباشرة حروف )الباء(.  .ب 
 عند اخفائهما أبحد حروف اإلخفاء.  .ج
 عند إدغام امليم الساكنة مبثلها.  .د
 عند إخفاء  امليم الساكنة يف حرف الباء إذا وليها مباشرة، مثل رهبم هبم.  .ه

ومقدارها: حركتان مبقدار تين اإلصبع أو بسطها. وحكمها: الوجوب،  
 الطامة(.  –ل )إن مث

واالحنراف أن ينحرف اهلواء من داخل الفم عند النطق ابحلروف إما إىل  
أحد جانيب اللسان أو إىل كليهما، وال خيرج اهلواء مستقيما كسائر 

 احلروف. وحروفه )الالم والراء(. 

والتكرير هو أن يطرق اللسان اللثة طريقني أو ثالات وُيسن أن ال يزيد على 
 ة سلبية، وهلا حروف واحد هو الراء. ذلك. وهي صف

ويلحق ابلصوتيات هذه أحكام النون الساكنة والتنوين وغريها من أحكام 
إظهارية وإدغامية وغريمها مما يناط ابلصوت، ومل خنطها هنا لضيق املساحة  
من جهة ولبدهيتها عند املتعلمني من جهة أخرى، فهي تكاد أن حتفظ  

 كما االسم والنفس.

صفحة الصوتيات لنفتح صفحة الصوائت كما مساها احملدثون وأن تطوي 
من علماء األصوات، وهذه الصوائت قد قعد هلا علماء التجويد ابسم  
قواعد )املدود(. وكان تقعيدهم هذا غاية يف الدقة والعبقرية، فكان ضابطا  
ال يفلت منه كلمة أو حرٌف. فإىل تلك القواعد، ووحداهتا القياسية  

 وأصواهتا. 
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 بحوث السابقةال .و
 : توجد بعض الدراسات اليت تقرتب من موضوع البحث، ومنها ما أييت

رسالة املاجستري اليت كتبها طاين فرنسيسك حتت املوضوع حتليل األخطاء يف كتابة   .1
مشاريع التخرج بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية  

مية احلكومية سورااباي العامني األكادمني احلكومية يوكياكرات وسوانن أمبيل اإلسل 
م برانمج الدراسات العليا، قسم تعليم 2015، العام الدراسي 2011-2013

اللغة العربية، اجلامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية. استنادا إىل استطالع  
ني الباحث على مشاريع التخرج اليت كتبها طالب قسم اللغة العربية هباتني اجلامعت 

وجد عددا من األخطاء يف استعمال القواعد العربية. وهذا يشري إىل أن الطالب مل  
 يستعدوا أن يكونوا معلمي اللغة العربية املثاليني واملهنيني استعدادا جيدا.  

( ما نوع األخطاء اليت وقعت يف تصنيف أخطاء  1أما املشكالت البحث فهي: 
يف مشروع التخرج هباتني  (Surface Stategy Taxonomyاإلسرتاتيجية الظاهرية )

( كم النسب املئوية لنوع تلك األخطاء لكل من هاتني اجلامعتني؟،  2اجلامعتني؟، 
 ( ما هي األسباب والعوامل اليت تؤدي إىل هذه األخطاء؟.3

( حالة يف مشاريع التخرج هباتني 928نتيجة البحث هي أوال من األخطاء: )
  340اء على أربع أقسام وهي احلذف ) اجلامعتني. تتوزع هذه األخط

(،  % 30خطأ/  281(، واإلبدال )%17خطأ/ 158(. والزايدة ) %37خطأ/
(. ًثنيا النسبة املئوية لألخطاء: جمموع األخطاء %16خطأ/ 149وسوء الرتتيب )

  199خطأ. وتفصيلها هو احلذف )  584من اجلامعة سوانن كاليجاكا هو 
  170(، واإلبدال أو اإلختيار ) %20خطأ/  117(، والزايدة ) %34خطأ/
(. أما جمموع األخطاء من اجلامعة %17خطأ/ 98(، وسوء الرتتيب )%29خطأ/

(،  %41خطأ/  141خطأ، وتفصيلها هو احلذف ) 344سوانن أمبيل هو 
(، وسوء %32خطأ/ 1110(، واإلبدال أو اإلختيار )%12خطأ/ 41والزايدة )
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األخطاء فهي: النقل اللغوي   (. ًثلثا تعددت مصادر% 15خطأ/ 51الرتتيب )
مباشرة من لغة األم، صعوابت داخل اللغة العربية، التعميم، املبالغة يف التصويب، 

 اجلهل يقيد القاعدة، التطبيق الناقص للقواعد، االفرتاض اخلاطئ.  

األخطاء النحوية فىالرسائل رسالة املاجستري اليت كتبها أمحد مشروح حتت املوضوع  .2
ة بكالوريوس )دراسة حتليلية نقدية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اجلامعية ملرحل 

برانمج الدراسات  ، (2016-2015عام الدراسى الفونوروغو اإلسالمية احلكومية 
املشاكل يف العليا، قسم تعليم اللغة العربية، اجلامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية. 

املشاكل  العربية. اللغةتعليم  تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية ميكن أن يعيق ويبطئ 
يف اللغة  أي املشاكل اللغوية األول املشاكل إىل قسمني   تصنيفها  ميكناللغوية 

العربية. املشاكل  خارج اللغة املشاكل أي غري اللغويةواملشاكل  العربية نفسها
 اليت تنجميواجهها الطالب يف عملية التعلم  اللغوية هي الصعوابت اليت

للغة ااألصوات ومنها يف جمال  خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية. عن
توجد  ال، هناك صوت اللغة العربية اليت يف طريقة النطق العربية وهلا طابع خمتلف

 .للغة العربيةيف امكافئ 
ما األخطاء  ( 2، ما املراد ابالخطاء النحوية( 1أما مشكالت البحث فهي: 

ية ملرحلة بكالوريوسفي قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  الرسائل اجلامعالنحوية يف 
( كيف حتليل 3، 2016-2015فونوروغو اإلسالمية احلكومية عام الدراسى 

 األخطاء من تلك البياانت.
خطًأ، يتكون من 27 رفوعات االمساءمخطاء يف األ( 1نتيجة البحث هي )

عراب خطأ واحد،  أخطاء ويف اال 10خطًأ يف التذكري والتأنيث  11الفاعل 
اخطاء يف التذكري  8اخطاء يف التذكري والتأنيث، واملبتداء واخلرب  3وانئب الفاعل 

أخطاء ويف اإلفراد والتثنية   4اخطاء يف التذكري والتأنيث  5والتأنيث، وإسم كان 
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  4أخطاء يف التذكري والتأنيث  8واجلمع خطأ واحد، والتوابع للمرفوع للنعت 
  7أخطاء يف التذكري والتأنيث  8أخطاء، وللتوكيد  4والتنكري  أخطاء ويف التعريف

  7األمساء خطاء يف منصوابت األ (2أخطاء ويف التعريف والتنكري خطأ واحد. )
أخطاء يف التذكري والتأنيث خطئان ويف اإلعراب  3أخطاء، يتكون من مفعول به 

واحد يف خطاء واحد، ويف خرب كان خطئان يف اإلعراب، ويف اسم إن خطاء 
األمساء  خطاء يف جمرورات األ( 3اإلعراب، ويف املصدر خطاء واحديف اإلعراب. ) 

أخطاء، يتكون من جار وجمرور خطأ واحد يف استعمال حرف جر، وتركيب  17
أخطاء   11أخطاء، ويف اتبع للمجرور  5أخطاء يف التعريف والتنكري   5االضايف 

 أخطاء.  5لتعريف والتنكري أخطاء ويف ا 6للنعت يف التذكري والتأنيث 

ىف الرسائل  الصرفيةاألخطاء رسالة املاجستري اليت كتبتها يواين رمحة حتت املوضوع  .3
اجلامعية ملرحلة البكالوريوس )دراسة حتليلية نقدية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

عداد إيف  (.2016-2015فونوروغو اإلسالمية احلكومية العام الدراسى ) 
مهارة الكتابة اجليدة لكتابتها كتابة صحيحة. يف هذه   إىلالعلمية ُيتاج  البحوث 

ربعة خاصة ملهارة  األاللغوية يعرفوا ويفهموا املهارات  أن  للطالب املرحلة ال بد 
والعناصر اللغوية وعلم قواعد اللغة العربية. ولكن ال  أساسيةهي مهارة  والكتابة 

أو  ته ، إما من خالل طريقاحلاضرربية كثرية يف املشاكل يف تعليم اللغة العأن  ينكر
 طويل زمانيتعلم اللغة العربية يف  الطالب، حبيث أن  جانب آخر و من أ هوسائل 

دون أن يدركها.   هاقواعد لكنه قد يقع يف أخطاء صغرية تتكرر المن  كثرية ويدرك  
كون  لكي ي ن يكون الطالب معلمي اللغة العربية  يف املستقبل.مر خماف ألأهذا 

  الكلمة  بنيةأن يتقن قواعد اللغة العربية وقادر على تطبيقها ب يلزمحمرتفا   معلما
 .ةصحيح
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يف  ىف األمساء الصرفية املوجودة خطاء ( ما األ1يلى:  كما فسئلة البحث أما األ
بكالوريوس يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو  الالرسائل اجلامعية ملرحلة 

الصرفية  خطاء ( ما األ2 ،؟2016-2015 يعام الدراسالومية سالمية احلكاإل
بكالوريوس يف قسم تعليم اللغة  اليف الرسائل اجلامعية ملرحلة  املوجودة ىف األفعال

،  ؟2016-2015 يعام الدراسالسالمية احلكومية العربية جبامعة فونوروغو اإل
بكالوريوس  المعية ملرحلة يف الرسائل اجلا ىف اهلمزة الصرفية املوجودةخطاء ما األ( 3

 يعام الدراسالسالمية احلكومية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإل
 ؟ 2015-2016

ىف الرسائل اجلامعية ملرحلة  الصرفيةاألخطاء وجدت الباحثة  ومن نتائج البحث:
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية  لدي طالب البكالوريوس 

  20 مساءخطاء يف األاأل (1 كما يلي:   (2016-2015حلكومية العام الدراسى ا
أخطاء ، واسم اإلشارة   8خطاء، تتكون من املعرفة والنكرية وهي يف الضمري 

و يف اإلفراد  ،أخطاء 5أخطاء ، واملضاف إىل معرفة  4خطئان ، وإسم املوصول 
أخطاء، تتكون من فعل  7 األفعالخطاء يف األ( 2والتثنية واجلمع خطاء واحد. 

خطاء،   14اهلمزة  خطاء يف ( األ3أخطاء.  5ماضى خطئان، وفعل املضارع 
 خطاء واهلمزة يف وسط الكلمة خطاء واحد.  13تتكون من اهلمزة يف أول الكلمة 

أما الفرق بني البحثني املذكورين وبني حبثي فهو أن حبثي يرتكز يف األخطاء 
ي عشر ابملدرسة الثانوية فونوروغو اإلسالمية  لدى طالب الصف احلادالصوتية 

احلكومية الثانية واملدرسة الثانوية ماغتان اإلسالمية احلكومية الثانية العام الدراسي  
2018-2019 . 
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 لث الباب الثا
 منهجية البحث

 

لكل البحث له منهج ليسري عليه دراسة املشكلة. فمنهج البحث هو طريقة 
حثة لدراسة ظاهرة من الظواهر، بقصد تشخيصها، وحتديد أبعادها،  موضوعية تتبعها البا

ومعرفة أسباهبا، وطرق عالجها، والوصول إىل نتائج عامة ميكن تطبيقها، فاملنهج فن تنظيم 
 43األفكار، سواء للكشف عن حقيقة غري معلومة لنا، أو األثبات حقيقة نعرفها. 

ية جلمع البياانت، ويف هذا الباب استخدمت الباحثة الطريقة الوثيق هلذه الرسالة
وجدت الباحثة البيانت اليت حصلت عليها من خالل إجراء الطلبة يف نطق حروف 
اهلجاء، وطريقة إجراءه هي ابلسماع والتسجيل حىت ال تنسى الباحثة وتستطيع الباحثة أن  

 . تصنف األخطاء املنطوقة. وجترى املالحظة عندما تكون القراءة

 منهج البحث .و
 البحثنوع  .1

  ، نوعيال هو البحث لتعبري البياانت وأما نوع البحث الذي ختتاره الباحثة 
اليت تصاغ بشكل  نوعيةهي من نوع البياانت ال ةتاجها الباحثحتألن البياانت اليت 

رقام، والنتائج املكتوبة للبحث حتتوي علي الكلمات أو الوصف بدال من األ
 

 . 26(، 1992محد الصاوي حممد مبارك، البحث العلمي أساسه وطريقت كتابه، )القاهرة: املكتبة األكادميية،  43
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،  لةاملقاب بطريقةمات اليت مجعت اقتباسات لتوضيح الغرض وتقويته، واملعلو 
 44.صوتيةوالسجالت ال

الباحثة املنهج الوصفي التحليلي القائم على حتليل الواقع. وتعتمد وتتبع  تتبع 
الباحثة على الطرق العلمية للحصول على املعلومات واحلقائق املطلوبة يف حتليل 

غو اإلسالمية  األخطاء لدى لطالب الصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوية فونورو 
احلكومية الثانية واملدرسة الثانوية ماغتان اإلسالمية احلكومية. والطرق اليت تعتمد 
عليها الباحثة هي املالحظة والتحليل واالستنتاج. ومتر دراسة األخطاء بثالث 

 : 45مراحل هي
اليت تنحرف هبا استجاابت الطالب   ف اخلطأ، ويقصد به حتديد املواطنيتعر  .أ

 ستخدام اللغوي الصحيح.عن مقاييس اال
توصيف اخلطأ، ويقصد به بيان أوجه االحنراف عن القاعدة، وتصنيفه للفئة   .ب 

 اليت إليها حتديد موقع األخطاء من املباحث اللغوية. 
تفسري اخلطأ، ويقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطأ واملصادر اليت  .ج

 يعزى إليها. 

 مصادر البياانت  .2
تنقسم مصادر البياانت  ، غري بشر ياانت من املصدرالب ةستخدم الباحثت

مسجل صوت الطالب عند قراءهتم. ًثنيهما حصول املقابالت  قسمان، أوهلما
 معهم حول الصعوبة يف نطق احلروف اهلجائية. 

 موقع البحث .3

 
 . 75 (،2011الغريب للنشر والتوزيع، )عمان: مكتبة اجملتمع  ، البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس، محد غباريأ ًثئر 44
 . 54(، 1989كو، يس)الربط: إيس،  تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه،  رشدي أمحد طعيمة 45
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أما موقع البحث فهو يف املدرسة الثانوية فونوروغو اإلسالمية احلكومية  
. وترتكز الباحثة يف إلسالمية احلكومية الثانيةماغتان ا الثانية واملدرسة الثانوية
كانت من املدارس الرائدة يف منطقهما، ويتم اختيار   الفصل احلادي عشر.

. لذلك تريد الباحثة أن تعرف  بدعم من البنية التحتية الكاملةطالهبما طبعا و 
 استطاع الطالب مع الدعم املدرسة الكاملة.

 أدوات البحث .4
  يف تثبيت ركز البحث، ة عمل الباحثت. ة يف البحث النوعياأد ة كون الباحثت

والقيام جبمعها، وتقييم  كمصدر البياانت،يارت مسجل صوت الطالب واخت
بناء على هذا فالباحثة هلا دور يف اج. ، وحتليلها، وتفسريها وصياغة االستنتنوعيتها

وكذلك يف  تركيز البحث واختيار املخرب كمصدر البياانت ومجعها وتقوميها 
ابألخطاء الصوتية لدى الطالب الصف احلادي عشر  االستنتاج فيما يتعلق

 ابملدرسة الثانوية اإلسالمية. 

 أساليب مجع البياانت  .5
هي كيفية مجع البياانت ئقية و الوًث الطريقة ذه الرسالةىف هاستخدمت الباحثة 

أما أساليب  46والكتب وغريها الىت هلا صلة ابلبحث.  دو ن الرتاث املمجع طريقة ب
 مجع البياانت فهي: 

 الوًثئق .1
تستعمل الباحثة الوثيقة غري املكتوبة هي املسجلة الصوتية عند قراءهتم  
ملعرفة نطقهم. النص املقروء هو احلياة الصحية يف كتاب تعليم اللغة العربية 

 للصف احلادى عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية. 
 

46Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (منهج البحث املدخل التطبقى) (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), 231 . 
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 املقابلة .2
التبادل اللفظي بني القائم ابملقابلة وبني فرد  استبيان شفوي يتم فيه هي 

أو عدة أفراد للحصول على معلومات ترتبط آبراء أو اجتاهات أو مشاعر أو  
وتستخدم املقابلة مع معظم أنواع البحوث الرتبوية إال أهنا   دوافع أو سلوك،

تستعمل الباحثة املقابلة   .ختتلف يف أمهيتها حسب املنهج املتبع يف الدراسة
هذه الدراسة ملعرفة عوامل والصعوبة اليت تسبب األخطاء من جهة  يف

 الطالب أو من جهة املدرس. 

  بال  قابلة، املاجملانية املقابلة كانت على هذه املقابلة الباحثة مستقو 
  . ابملشكلة يتعلق جديد سؤال وجود إمكانية يستبعد مل لكنه السؤال، أدوات 

 معلومات  على للحصوللغة العربية مدرسي ال قبل من املقابلة إجراء سيتم
 تعليم احلروف اهلجائية يف الفصل.حول  مات معلو  على للحصول حول

 املالحظات  .3
اليت توجه االنتباه واحلواس والعقل إىل  املنهجية املقصودة ات املالحظ

. أما  طائفة خاصة من الظواهر والوقائع إلدراك مابينها من عالقات وروابط
تواصل املزيد من املؤسسات التعليمية   باحثة أناملالحظات األوىل من ال

الرمسية حتسني جودهتا، أحدها هو إجراء اختبارات اختيار املدخل للطالب 
الثانوية فونوروغو اإلسالمية  اجلدد احملتملني، وهذا أيًضا ما تفعله املدرسة 

از كال  متتالثانوية ماغتان اإلسالمية احلكوية الثانية. املدرسة احلكومية الثانية و 
املدرستني أبن لديهما اخلرجني املمتازين وتنفظ امتحان القبول يف عملية 
قبول الطالب اجلدد. ولكن بعد أن قامت الباحثة ابملالحظة، تبينت أن  
كثري من الطالب ضعيفني يف نطق احلروف اهلجائية. هم ال يستطيعون أن 

 مييزوا احلروف املتقاربة يف الصوت واملخرج.
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 انت حتليل البيا .6
 47حتليل البياانت هو حتليل البياانت اليت مت مجعها من خالل منهج معني. 

حتليل البياانت هو عملية مجع و منذج البياانت لنيل املعلومات املفيدة وتقدمي  
ستخدم تىف هذا البحث  48االقرتاحات واالستنتاجات وأخذ القرار املناسبة. 

 أسلوب حتليل البياانت كما يلى:  ة الباحث

 بياانت  مجع ال .أ
ستخدم الطريقة تطريقة مجع البياانت احملتاجة و  ة إىلتاج الباحثحت
 . الوثيقية

 ختفيض البياانت  .ب 
يشري ختفيض البياانت إىل عملية اختيار "البياانت اخلام" اليت حتدث يف 

كما ي علم أن   املالحظات احلقلية املكتوبة وتركيزها وتبسيطها وجتريدها وحتويلها.
كما كان    49ل مستمر من خالل حياة مشروع نوعي. البياانت حتدث بشك

تلخيص،   وهي البياانت  فيضختهناك حلقات الحقة من البياانت،  إجراء مجع
، وختفيض البياانت ترميز، إنشاء موضوعات، عمل فواصل، كتابة املذكرات 

البياانت شيًئا منفصاًل عن  ختفيضال يعد جيري من األول حىت األخري. 
شكل من أشكال التحليل الذي يعمل على  هإن ،التحليلالتحليل هو جزء من 

حتسني البياانت، وحتديدها، وتركيزها، وتصفيتها، وتصنيفها من خالهلا وصف 
 والتحقق منها.  النهائي االستنتاج

 
47Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif ( منهج البحث النوعي), (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 142. 
48Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian ( أساس منهج البحث), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

87. 
49Amzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (حتليل البياانت: منهج البحث النوعي),(Jakarta: 

Rajawali Pres, 2011), 129. 
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 عرض البياانت  .ج
عرض البياانت هو أتليف ىف تركيب اإلعالم على شكل نظام خاص  

ت مث تعريضها بتصميم على شكل لتسهيل الفهم عن معناه. وبعد فزر البياان
األخطاء البياانت عن ة الباحث تىف هذا البحث عرض تفسري السرد األخبار.

لدى طالب الصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوية فونوروغو اإلسالمية  الصوتية 
احلكومية الثانية واملدرسة الثانوية ماغتان اإلسالمية احلكومية العام الدراسي  

2018-2019 . 

 تاج البياانت استن .د
استنتاج البياانت هو حتليل البياانت املستمر ىف مدة مجع البياانت أو  

  بعضها. ألخذ النتيجة الىت ميكن أن تصور التصميم احملصول.

 صحة البياانت فحص  .7
ال للباحثة أن تفحص صحة البياانت قبل أن حتلل وتفسر البياانت. هذه عملية  

املتخصصني سواء كانوا يف داخل املدرسة أم  ستكررها لباحثة عدة مرات وستذاكر مع
أن هناك بعض اخلطوات لتصديق  50( Moloengخارجها. وهذا يوافق مبا قاله مولونج )

نتائج البحث، وهي: طول االشرتاك، والعميقة املالحظة ومناقشتها األصحاب، وحتليل 
 احلالة السلبية، وكفاية املراجع، ومراقبة األعضاء وتفصيل الشرح.

 
 
 

 
50Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif ( منهج البحث النوعي), (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 

175. 
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 رابع لباب الا
 األخطاء الصوتية لدى طالب الصف احلادي عشر 

 

 عرض البيانت .أ

املدرسة الثانوية فونوروجو اإلسالمية احلكومية الثانية واملدرسة الثانوية ماجتان   .1
 اإلسالمية احلكومية الثانية

املدرسة الثانوية فونوروجو اإلسالمية احلكومية الثانية هي من إحدى املدارس يف 
فونوروجو جاوى الشرقية. هي تقع  381هاات رقم -وتقع يف شارع سوكارنوفونوروجو 

يف وسط املدينة حىت تكون املدرسة من إحدى املدارس املطلوبة يف فونوروجو وحواليها.  
  3طالبا. أما عدد شعبة علمها  383كانت عدد طالب يف فصل احلادي عشر 

فصال، وشعبة العلوم  6الطبيعية فصال، شعبة العلوم  1شعبة، هي شعبة العلوم الدينية 
 فصال.  4االجتماعية  

تقع يف الشارع رااي   اإلسالمية احلكومية الثانية  ماجتان املدرسة الثانوية و 
كانت عدد طالب يف فصل ماجتان فورووساري ماجتان جاوى الشرقية.  -ماهوسفايت

  2ينية شعبة، هي شعبة العلوم الد 3طالبا. أما عدد شعبة علمها  247احلادي عشر 
 فصال.  2فصال، وشعبة العلوم االجتماعية   3فصال، شعبة العلوم الطبيعية 

إن تلك املدرستان هلا طاقة املدرس املناسب، وأغلبهم متخرجون يف بكالوريوس 
واملاجيستري يف خمتلف الفنون. إذن تلك املدرستان مستعدة لرتقية جودة التعليم يف  

هما اخلرجني املمتازين وتنفظ امتحان القبول يف الفصل. متتاز كال املدرستني أبن لدي
ولكن بعد أن قامت الباحثة ابملالحظة، تبينت أن كثري من عملية قبول الطالب اجلدد. 
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الطالب ضعيفني يف نطق احلروف اهلجائية. هم ال يستطيعون أن مييزوا احلروف املتقاربة  
 يف الصوت واملخرج.

 ثريك  يلجأ قداملثل على سبيل بعا، ط يواجهون الصعوبة  يف أثناء الدرس هم
ولكن يف احلقيقة ابلعني  مزةابهل كانت أهنا ظنا منهم الكلمات زة مه من الطالب إىل

السالم  يقول: السالم أليكم، والصواب: همفبعض ،اوحديث قدميا ذلك  حدث  وقد
احلاء ابهلاء: صباه اخلري، الصواب: صباح اخلري. قول  املثل األخر ينطق 51.عليكم

كانتا من املدارس الرائدة يف منطقهما، ويتم  امة: السندوق، والصواب: الصندوق.  عال
من البنية التحتية الكاملة. لذلك تريد الباحثة أن تعرف  اختيار طالهبما طبعا وبدعم

 املدرسة الكاملة. استطاع الطالب مع الدعم

 حىت فربايري  2018أما البياانت هذا البحث فيأخذ على الشهر نوفمبري
. البياانت بشكل املقابلة مع الطلبة. اخرتت ثالثون طالبا من كل املدرسة،  2019

عشرة من شعبة العلوم الدينية، عشرة من شعبة العلوم الطبيعية، وعشرة من شعبة العلوم 
اإلسالمية   فونوروجو ابملدرس الثانوية  الطالب الصف احلادي عشر االجتماعية من
 . اسة امليدانية حول األصوات احللقية واللسانية والشفويةإلجراء الدر  احلكومية الثانية 

 طالب الصف احلادي عشر األخطاء الصوتية لدى  .2

يف هذا البحث استخدمت الباحثة الطريقة الوثيقية جلمع البياانت، ويف هذا 
الباب وجدت الباحثة البيانت اليت حصلت عليها من خالل إجراء الطلبة يف نطق  

جراءه هي ابلسماع والتسجيل حىت ال تنسى الباحثة وتستطيع حروف اهلجاء، وطريقة إ

 
يف   اإلسالمية احلكومية الثانية  املقابلة مع الطلبة الصف احلادي عشر شعبة العلوم الطبيعية ابملدرسة الثانوية فونولروجو  51

 م. 2018ديسمبري   4التاريخ 
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النص  أما الباحثة أن تصنف األخطاء املنطوقة. وجترى املالحظة عندما تكون القراءة. 
 الذي استخدمت الباحثة، فهو: 

 

 احلياة الصحية
لكي يكون جسمنا صحيحا، ينبغي أن منارس ما يلي: األول، أنكل  

رس الرايضة البدنية. الثالث، ننال الراحة الكافية. أنكل الغداء الطيب. الثاين، منا
الغداء الطيب ألن الغداء مصدر الطاقة الالزمة للعمل. والغداء الطيب هو الذي 

 ُيتوي على املواد الضرورية للصحة مثل الربوتينات والفيتامينات. 
منارس الرايضة، ألن الرايضة تساعد العضالت على النموي وجتعل اجلسم 

بلياقة. وينصح األطباء مبمارسة الرايضية البدنية يف أوقات مناسبة. ومن  يعمل
 ولعب الكرة.  أهم أنواع الرايضة اجلري والسباحة

وينبغي كذلك أن هنتم برايضة الروح والنفوس، كقراءة القرآن، ونوافل 
الصلوات، وتالوة األذكار. والصالة أيضا تستطيع أن تنشط اجلسم وتبعث 

اإلنسان. وكان النيب صلى هللا عليه وسالم يراتح ابلصالة، ويقول  الراحة يف نفس
 لبالل: اي بالل أرحنا ابلصالة. 

أن هنتم ابلراحة، فالراحة ضرورية للصحة كالغداء   من انحية أخرىو 
والشراب. ويكون النوم أهم راحة لإلنسان ومن العادات املفيدة أن ينام اإلنسان 

نعمة عظيمة أنعم هللا هبا على اإلنسان.  مبكرا وأن يستيقظ مبكرا. الصحة
فيجب عليه أن ُيافظ عليها. قال حكيم: الصحة اتج على رؤوس األصحاء ال 

   يعرفه إال املرضى.
مما ثبت من نتائج املقابلة مع الطلبة أن بعضهم يعرفون خمرج احلروف اهلجائية يف  

عضهم يف درجة  درجة خمتلفة، بعضهم يف درجة مبتدئ وبعضهم يف درجة متوسط وب
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. وبداية تعلم احلروف اهلجائية يف املدرسة االبتدائية وبعضهم يف املدرسة  52عايل
 ، وتعلم احلروف اهلجائة بوسيلة املدرس. 53املتوسطة

أما الصعوب اليت يواجه الطلبة فمنها اخللط بني الصوتني اجملهور واملهموس يف 
تظهر خطوة هذا اخللط بصورة النطق، وخصوصا حتت أتثري عامل املماثلة الصوتية. و 

عن طريق   –أوضح حني تشتمل اللغة على املقابلني اجملهور واملهموس، مما قد يؤدى 
إىل تغيري املعىن أو تشويهه، كما ُيدث مع التقابالت الصوتية اآلتية:   –التبادل بينهما 

. وللحظ الغني واخلاء –العني واحلاء  –الزاي والسني  –الذال والثاء  –الدال والتاء 
اللبس الذي ميكن أن ُيدث بني كلميت الثنائ: يغشى وخيشى، حينما تنطق الغني يف 
الكلمة األوىل مهموسة حتت أتثري الشني، فتلتبس ابلكلمة الثانية. أو بني كلميت 
الثنائ: يزحر ويسحر، حينما تنطق الزاي يف الكلمة األوىل مهموسة حتت أتثري احلاء،  

ة. أو بني كلميت الثنائ: تلميع وتلميح حني يلي أاي منهما صوت فتلتبس ابلكلمة الثاني
 أما النتائج احملصولة من املقابلة مع الطلبة فكما يلي:   مهموس.

 ا هيه ص: النطق اخلاطئ .1
 .صحيحا: النطق الصحيح

   يخينب: النطق اخلاطئ .2
 : ينبغي. النطق الصحيح

 عن  :النطق اخلاطئ .3
 النطق الصحيح: أن.

 
نوفمبري   14خ ي اإلسالمية احلكومية الثانية يف التار  فونولروجواملقابلة مع املدرس اللغة العربية ابملدرسة الثانوية  52

 م.2018
اإلسالمية احلكومية   فونولروجواملقابلة مع الطلبة يف الصف احلادي عشر شعبة العلوم االجتماعية ابملدرسة الثانوية  53

م، واملقابلة مع الطلبة الصف احلادي عشر شعبة العلوم الطبيعية ابملدرسة الثانوية  2018نوفمبري  20يف التاريخ  الثانية 
 م. 2019يناير   3يف التاريخ   احلكومية الثانية اإلسالمية ماجتان 
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 داء: العالنطق اخلاطئ .4
 النطق الصحيح: الغداء.

 توي  هي: النطق اخلاطئ .5
 .ُيتويالنطق الصحيح: 

 التصالع: النطق اخلاطئ .6
 .العضالتالنطق الصحيح: 

 لك دك:  النطق اخلاطئ .7
 .كذلك النطق الصحيح:  

 كلعن: النطق اخلاطئ .8
 النطق الصحيح: أنكل.

 لس مالنطق اخلاطئ:  .9
 النطق الصحيح: مثل.

 رى حأ النطق اخلاطئ: .10
 حيح: أخرى.النطق الص

 النطق اخلاطئ: الشرب .11
 النطق الصحيح: السرب.

الصعوب الثانية هي اخللط بني الصوتني املرقق واملفخم حتت أتثري عامل املماثلة 
الصوتية. وتظهر خطوة هذا اخللط كذلك حني تشتمل اللغة على املقابلني املفخم 

ومعى شيء من التجوز   الدال والضاد، –التاء والطاء  –واملرقق، مثل: السني والصاد 
الكاف والقاف، وذلك مثل: ساح وصاح، اتب   –نظرا لقرب املخرج ال تطابقة 

وطاب، ابد وابض، تكدير وتقدير. أما النتائج احملصولة من املقابلة مع الطلبة فكما  
 يلي:
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 الضرورية  النطق اخلاطئ: .1
 النطق الصحيح: الدرورية. 

 النطق اخلاطئ: ككرأة .2
 .النطق الصحيح: كقرأة

 حةس لل النطق اخلاطئ:  .3
 النطق الصحيح: للصحة.

 النطق اخلاطئ: األدكار .4
 النطق الصحيح: األذكار.

 النطق اخلاطئ: متوست .5
 النطق الصحيح: متوسط.

 النطق اخلاطئ: عدمية .6
 النطق الصحيح: عظيمة.

 النطق اخلاطئ: الرايدية  .7
 النطق الصحيح: الرايضية. 

 النطق اخلاطئ: يكول .8
 النطق الصحيح: يقول.
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 امسالباب اخل
 طالب الصف احلادي عشرلدى   األخطاء الصوتية  حتليل

 
ابملدرسة الثانوية فونوروجو   طالب الصف احلادي عشرلدى الصوتية  حتليل األخطاء  .ه

 اإلسالمية احلكومية الثانية

ت الباحثة البياانت حىت حللف الباحثة شرح البياانت يف الباب السابقتقدمي  بعد أن
لتحليل البياانت فهي بناء  نتائج كما يف اجلداول. أما الطريقة املستخدمة حصلت إىل ال

ت والتحقق من املذكرات مجع البياانعلى نظرية ميل وهوبرمان، يشمل عل أربعة مرحلة: 
 54نتائج. تقدمي البياانت واستخالص ال  ، ختفيض البياانت،امليدانية

 األخطاء الصوتية يف نطق احلروف احللقية .1

 عدد األخطاء يف نطق احلروف احللقية: 1اجلدول 
 النطق اخلاطئ النطق الصحيح نطق احلروف احللقية

 أ
 ه
 ح
 خ
 ع
 غ

25 
29 
26 
18 
29 
23 

5 
1 
4 

12 
1 
7 

 البيان عن اجلدول: 

 
54 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab; Teori dan 

Praktek, (Malang : Bintang Sejahtera,2014) 122. 
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 اهلمزة  .أ
ينطق مهزًة إذا مل يتصل به مدٌّ، مثال: أسد، وي نطق ألًفا إذا اتصل به مدٌّ، 

نجرة، وال ي وصف ابجلهر أَو اهلمس، ساكن مثال: قرآن. وهو صوٌت خمرجه من احل
 انفجاري  "شديد"، م رقَّق.

فال ي سمح للهواء   ،وعند نطقه ت سدُّ الفتحة املوجودة بني احلبلني الصوتيني
، ووض ع   ابملرور من احلنجرة، مث ينفرج الوتران، فيخرج اهلواء حمد ًًث صواًت انفجارايًّ

فيخرج  ،اهلمزة بني االنغالق واالنفتاحاألحبال الصوتية يف أثناء النطق بصوت 
خلروجها من  ،ف مستثقلالصوت الناتج بني اجملهور واملهموس، وهذه اهلمزة حر 

 . فلذلك االستثقال ساغ يف اهلمزة التخفيف ،أقصى احللق
، ويف حرف اهلمزة والعني مماثلتا  من وسط احللقطالب ينطقون  5كان 

)’( لذ لك قد يقلب يف نطقهما. وعدم صفات رمسهما يف اللغة اإلندونيسية ب 
 اهلمزة عند نطقها. 

 اهلاء  .ب 
هي حرف هجائي من حروف املعجم، وخمرجها من أقصى احللق، وهي: 

وهي من حروف   صوٌت حنجري، مهموس، ساكن، احتكاكي "رخو"، مرقَّق.
 من وسط احللقهو ينطق  كان طالب واحد خيطأ يف نطق حرف اهلاء،   احللق.

 د نطقها. وعدم صفات اهلاء عن

 احلاء .ج
خمرجها من وسط احللق، وهي صوت مهموس، ساكن، احتكاكي  )رخو(، م رقَّق، 

دُّ وي قصر، ي ؤنَّث وي ذكَّر. وهو خمرج  من أقصى احللقينطقون طالب  4كان   مي 
 اهلاء. 
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 اخلاء .د
احلرف السابع من حروف اهلجاء، وخمرجها أدىن احللق إىل الفم من هي 

هي  ، وهي مهموسٌة، ساكنٌة، احتكاكي ٌة )رخوة(، م فخَّمٌة. الطَّبق ومؤخ  ر الل  سان
من وسط  ينطقون  طالب  12اليت تصعب يف نطقها. كان من إحدى احلروف 

، وعدم صفات اخلاء عند نطقها، وعدم وجود الصوت للخاء يف لغة احللق
 أمهم.

 العني .ه
احلرف الثامن عشر من حروف اهلجاء، وهو حرف هجاء صحيح  هي 

صوت حلقي، خمرجه من وسط احللق، ويعدُّه القدماء من احلروف مؤنث، وهو 
كان طالب واحد ينطق   املتوسطة وهو جمهور، ساكن، احتكاكي "رخو"، م رقَّق.

 .  وهو خمرج اهلمزة من أقصى احللق

 الغني .و
احلرف التاسع عشر من حروف اهلجاء، وهو حرف هجائي صحيح من  

ىل الفم ق رب اللهاة، وهو صوٌت حروف احللق، وخمرجه من بني أدىن احللق إ
طبقي من الطبق ومؤخر اللسان، وهو: جمهور، ساكن، احتكاكي "رخو"،  

 قرب ، كاان شبه رمسهما و من وسط احللقينطقون طالب  7كان  م فخَّم.
 خمرجهما. 

وهذا إشارة إىل أن معظمهم يستطعون أن ينطقوا األصوات احللقية بنطق 
طق األصوات اإلندونيسية، وقليل منهم ال صحيح رغم أن معظمهم ال تطابق لن

يستطيعون، فأرى أن عدم كثرة املمارسة يف نطق هذه األصوات يكون سببا للوقوع يف  
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هذه األخطاء، وذلك الهتمام املدرسة اهتماما ابلغا بتدريب الطالب على نطق 
 األصوات العربية.

 األخطاء الصوتية يف نطق احلروف اللسانية  .2

 خطاء يف نطق احلروف اللسانية: عدد األ2اجلدول 
 النطق اخلاطئ النطق الصحيح نطق احلروف اللسانية

 ت 
 ث 
 ج
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص
 ض
 ط
 ظ
 ق
 ك
 ل

26 
24 
29 
26 
21 
30 
30 
30 
27 
11 
11 
18 
18 
26 
30 
30 

4 
6 
1 
3 
9 
- 
- 
- 
3 

19 
19 
12 
12 
4 
- 
- 
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30 
30 

- 
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 البيان عن اجلدول: 
 التاء .أ

جاء، وهي صوٌت أسناين ل َثويٌّ، خيرج من احلرف الثَّالث من حروف اهل
طالب  4. كان انفجاري   ،طرف اللسان وأصول الثنااي العليا، مهموٌس، ساكن

" tهم ينطقون بغري مهس، كما ينطقون حرف "خيطؤون يف نطق جرف التاء، 
 غالبا. 

 الثاء .ب 
احلرف الر ابع من حروف اهلجاء، وهي صوٌت أسناين  وخمرجه من طرف  

ع أطراف الثنااي العليا، وهو مهموس ونظريه اجملهور صوت الذال،  الل  سان م
من بني طرف الل  سان ينطقون طالب  6. كان ساكن، احتكاكي )رخو(، م رقَّق

ليس هلا الصوت املماثل للثاء و  عدم صفات الثاء عند نطقها و  ق الثنااي العلياوفو 
 يف اللغة اإلندونيسية

 اجليم .ج
وهي اليت أخذ هبا القراء اجمليدون،  ، ء احلرف اخلامس من حروف اهلجا

ونسبها علماء العربية إىل وسط احلنك، وضمَّها بعض هم إىل الشني والياء، ومسوها 
ب هنا: صوت ل َثويٌّ، حنكيٌّ، مركمجيًعا احلروف الشجرية، ويصفها احملدثون أب
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احد ينطق اجليم ابهلمس كما أن ، بل كان طالب و )وقفي احتكاكي(، جمهور 
 . املهموس صفة   اليس هل

 الدال .د
احلرف الثَّامن من حروف اهلجاء، وهو صوت أسناين  ل َثويٌّ، جمهور، ساكن  
انفجاري  )شديد(، م رقق. وخمرجه من طرف الل  سان وأصول الثنااي العليا قرب 

 من بني طرف اللسان وأطراف الثنااي العليا ينطقون طالب  3. كان خمرج التاء
 .هاال عند نطقوعدم صفات الد

 الذال .ه
احلرف التاسع من حروف اهلجاء، وهو صوت أسناين ، خمرجه من بني  
طرف اللسان وأطراف الثنااي العليا، وهو: جمهور، ساكن، احتكاكي "رخو"، 

طالب  3و  من طرف الل  سان وأصول الثنااي العلياطالب ينطقون  6. كان مرقق
عدم صفات الذال عند و . بني طرف الل  سان وفويق الثنااي العلياينطقون من 

 نطقها.

 الراء .و
َثويٌّ، جمهوٌر، ساكن،  احلرف العاشر من حروف اهلجاء، وهو صوت ل  

ق، ومن األصوات املتوسطة "املائعة"، ويصدر من طَر ق دي "، م رق"تردُّ  َتكراري
وليس الطالب ينطقوهنا إال بنطق ، ات ان حلافة احلنك األعلى عدَّة مر طرف الل  س 

 صحيح. 

 الزاي .ز
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رف احلادي عشر من حروف اهلجاء، وهو صوٌت أسناينٌّ ل َثويٌّ؛ خمرجه  احل
من بني طرف الل  سان وفويق الثنااي العليا، وهو: جمهور، ساكن، احتكاكيٌّ 

 وليس الطالب ينطقوهنا إال بنطق صحيح. ، "رخو"، م رقَّق، من حروف الصفري

 السني .ح
ينٌّ ل َثويٌّ؛ خمرجه  وهو صوٌت أسنا احلرف الثَّاين عشر من حروف اهلجاء،

من بني طرف الل  سان وفويق الثنااي العليا، مهموس، ساكن احتكاكي  "رخو"، 
 وليس الطالب ينطقوهنا إال بنطق صحيح. ، م رقَّق، من حروف الصفري

 الشني .ط
احلرف الثالث عشر من حروف اهلجاء، وخمرجه من وسط الل  سان بينه  

اليت تسمَّى ابلشجرية، مهموٌس،  وبني وسط احلنك األعلى، وهو من احلروف 
من بني طرف الل  سان طالب ينطقون  3. كان ساكن، احتكاكيٌّ "رخو"، م رقَّق

 . ق الثنااي العلياوفو 

 الصاد .ي
وهو صوٌت أسناينٌّ ل َثويٌّ، خمرجه   احلرف الرابع عشر من حروف اهلجاء، 

، اكيحتك وفويق الثنااي العليا، وهو: مهموس، ساكن، ا من بني طرف اللسان
من حروف الصفري، وهو أيًضا مطبق، وهذا اإلطباق هو الذي يفرق بينه وبني 

عند  لغالب، وعدم التفخيمطالب ينطقوهنا كنطق السني يف ا 19. كان السني
 نطقها.

 الضاد .ك
احلرف اخلامس عشر من حروف اهلجاء، وهبذا احلرف متي زت العربية. وهو  

د"، م فخَّم، وقد تكتمل شد ته يف "شدي هور مزدوج، ساكٌن، انفجاريٌّ صوت جم
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فيصبح كالد ال املفخ مة، كما قد تكتمل رخاوته يف نطق  .البالد العربيةبعض 
بعضها اآلخر في صبح كالز اي املفخ مة، وخمرج الضاد القدمية عند سيبويه من بني 

من طرف   طالب ينطقون 19. كان أول حافة اللسان وما يليه من األضراس
من بني طرف اللسان وأطراف الثنااي أو قد ينطقون  الثنااي العلياالل  سان وأصول 

 ومها خمرج الدال والذال. العليا

 الطاء .ل
وخمرجه من طرف اللسان  احلرف السادس عشر من حروف اهلجاء،

وأصول الثنااي العليا، وهو صوٌت ساكن، انفجاريٌّ "شديد"، مطبق، ووصفه 
يف معظم البالد العربية مهموًسا، يلتقي القدماء أبنه صوت جمهوٌر، ونسمعه اآلن 

يف لفظه طرف اللسان عند نطقه أبصول الثنااي العليا ومقد م اللثة، ويضغط اهلواء 
مدة من الزمان، مث ينفصل فجأة، اترًكا نقطة االلتقاء، فيحدث صوت انفجاري، 

، ويتأخر قلياًل حنو اجلدار اخللفي ويرتفع مؤخر اللسان حنو احلنك األقصى
من طرف اللسان طالبا ينطقون  12. بناء على حصول البحث أن حلقلل 

 . وعدم صفة الشديد عند نطقها وأصول الثنااي العليا

 الظاء .م
وهو صوٌت أسناين خمرجه من  احلرف السابع عشر من حروف اهلجاء،

طرف الل  سان وأطراف الثنااي العليا، وهو جمهور، ساكن احتكاكي "رخو"، 
، بل  كان  ق وهذا اإلطباق هو الذي يفرق بينه وبني الذالمفخم، وهو أيًضا مطب

وهو  من بني طرف اللسان وأطراف الثنااي العلياطالب ال يزالون قراءهتا  12
 خمرج الذال.

 القاف .ن
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وهو صوٌت هلوي ، ساكن   احلرف احلادي والعشرون من حروف اهلجاء،
نة اآلن، وهو انفجاري ، وهو يف األصل جمهور أصابه التهميس يف معظم األلس 

طالب  4. وكان أيًضا شديد مفخم وخمرجه من اللهاة مع أقصى احلنك األعلى
 .ين عكدة اللسان واللهاة يف  أقصى الفمينطقون من 

 الكاق .س
احلرف الثاين والعشرون من حروف اهلجاء، وهو حرف هجائي صحيح،  

واللهاة  وهو صوت طبقي "من الط بق ومؤخ  ر الل  سان"، خمرجه بني عكدة اللسان
وليس . يف  أقصى الفم، وهو: مهموس، ساكن، انفجاري "شديد"، م رقَّق

 الطالب ينطقوهنا إال بنطق صحيح. 

 المال .ع
وهو حرف هجائي صحيٌح   احلرف الثالث والعشرون من حروف اهلجاء،

من حروف اهلجاء، وهو صوٌت ل َثويٌّ، خمرجه من طرف اللسان ملتقًيا أبصول 
قريًبا من خمرج النون، وهو: جمهور، متوسط، ساكن، جانيب،  الثنااي والرابعيات، 

 وليس الطالب ينطقوهنا إال بنطق صحيح. ق. م رقَّ 

 النون .ف
وهي حرف هجائي   احلرف اخلامس والعشرون من حروف اهلجاء،

صحيح، خمرجه من طرف اللسان مع أصول الثنااي العليا، أنفي إذ يتسر ب اهلواء 
ا وامتداد النفس من األنف، وهو صوٌت ل َثويٌّ، معه من األنف مع اللثة العلي
كل الطالب يستطيعون أن ينطقوا النون بنطق .  جمهور، متوسط، ساكن، مرقَّق

 . صحيح

 الياء .ص
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احلرف الثامن والعشرون من حروف اهلجاء يف الرتتيبني املشرقي واملغريب،  
"،  وهي بذلك آخر حروف املعجم، وهي صوٌت غاري  "من الغار ومقدم اللسان

وخمرجها من بني أول اللسان ووسط احلنك األعلى، وهي جمهورة، بني الشدَّة  
 وليس الطالب ينطقوهنا إال بنطق صحيح.. والرَّخاوة، مرقَّقة

هذا يوضح أن أكثرهم يصعب يف نطق األصوات اللسانية اليت ال تطابق يف 
 نطق  األصوات اإلندونيسية كالصاد والضاد والطاء والظاء وقليلهم يصعب يف

عدم كثرة األصوات اللسانية كالتاء والثاء واجليم والدال والذال والشني والقاف و 
املمارسة يف نطق تلك احلروف حىت تكون سببا للوقوع يف هذه األخطاء، وذلك 

 الهتمام املدرسة اهتماما ابلغا بتدريب الطالب على نطق األصوات العربية.

 نيةاألخطاء الصوتية يف نطق احلروف الشفتي .3

 : عدد األخطاء يف نطق احلروف الشفتينية3اجلدول 
 النطق اخلاطئ النطق الصحيح نطق احلروف الشفتينية

 ب 
 ف
 م
 و

30 
30 
30 
30 

- 
- 
- 
- 

 البيان عن اجلدول: 
 الباء .أ

احلرف الثَّاين من حروف اهلجاء يف الرتتيبني املشرقي واملغريب وأجبديتهما، وقيمتها  
وٌت خيرج من بني الشفتني فهو شفوي ، جمهور،  ، وهي ص2يف حساب اجل مَّل 
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أن ينطقوا الباء بنطق . وكل الطالب يستطعون ساكن انفجاري  "شديد"، م رقَّق
 صحيح. 

 الفاء .ب 
احلرف العشرون من حروف اهلجاء، وهو حرف صحيح من حروف اهلجاء، وهو 

و:  صوٌت شفوي أسناين خمرجه من بني الشفة العليا وأطراف الثنااي العليا، وه
أن ينطقوا . وكل الطالب يستطعون مهموس، ساكن، احتكاكي "رخو"، مرقَّق

 الفاء بنطق صحيح. 

 امليم .ج
احلرف الرابع والعشرون من حروف اهلجاء، وهي حرف هجاء صحيح جمهور،  
متوسط، ساكن، أنفي، م رقَّق. وخمرجه من بني الشفتني ومعىن كونه أنفيًّا أنه 

أن ينطقوا امليم بنطق كل الطالب يستطعون . و يتسر ب اهلواء معه من األنف
 صحيح. 

 الواو .د
احلرف السابع والعشرون من حروف اهلجاء، وخمرجها من بني أول اللسان ووسط  
احلنك األعلى مع استدارة الشفتني، وهي صوٌت طبقي، جمهور، متوسط بني 

 ح. أن ينطقوا الواو بنطق صحي. وكل الطالب يستطعون الشدَّة والرَّخاوة، مرقَّق

نسبة األصوات الشفتينية لدى الطالب الصف احلادي عشر يبني هذا اجلدول 
 حيث يتضح أهنم ينطقوهنا بنطق صحيح. 
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اإلسالمية   ماجتانابملدرسة الثانوية  طالب الصف احلادي عشراألخطاء الصوتية لدى  .ب
 احلكومية الثانية 

 األخطاء الصوتية يف نطق احلروف احللقية .1
 األخطاء يف نطق احلروف احللقية : عدد4اجلدول 

 النطق اخلاطئ النطق الصحيح نطق احلروف احللقية
 أ
 ه
 ح
 خ
 ع
 غ

29 
30 
25 
20 
27 
22 

1 
- 
5 

10 
3 
8 

 البيان عن اجلدول: 
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 اهلمزة  .أ
ينطق مهزًة إذا مل يتصل به مدٌّ، مثال: أسد، وي نطق ألًفا إذا اتصل به مدٌّ،  

ة، وال ي وصف ابجلهر أَو اهلمس،  مثال: قرآن. وهو صوٌت خمرجه من احلنجر 
 ساكن انفجاري  "شديد"، م رقَّق.

فال ي سمح للهواء   ،وعند نطقه ت سدُّ الفتحة املوجودة بني احلبلني الصوتيني
، ووض ع  ابملرور من احلنجرة، مث ينفرج الوتران، فيخرج اهلواء حمد ًًث صواًت انفجارايًّ

فيخرج  ،مزة بني االنغالق واالنفتاحاألحبال الصوتية يف أثناء النطق بصوت اهل
خلروجها من  ،ف مستثقلالصوت الناتج بني اجملهور واملهموس، وهذه اهلمزة حر 

 . فلذلك االستثقال ساغ يف اهلمزة التخفيف ،أقصى احللق
، ويف حرف اهلمزة والعني مماثلتا  من وسط احللق طالب واحد ينطقكان 

)’( لذلك   هما. قد يقلب يف نطق رمسهما يف اللغة اإلندونيسية ب 

 اهلاء  .ز
هي حرف هجائي من حروف املعجم، وخمرجها من أقصى احللق، وهي:  

وهي من حروف  صوٌت حنجري، مهموس، ساكن، احتكاكي "رخو"، مرقَّق.
 أن ينطقوا اهلاء بنطق صحيح. وكل الطالب يستطعون  احللق.

 احلاء .ح
و(،  خمرجها من وسط احللق، وهي صوت مهموس، ساكن، احتكاكي  )رخ 

دُّ وي قصر، ي ؤنَّث وي ذكَّر. وهو  من أقصى احللقينطقون طالب  5كان   م رقَّق، مي 
 خمرج اهلاء. 

 اخلاء .ط
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احلرف السابع من حروف اهلجاء، وخمرجها أدىن احللق إىل الفم من هي 
هي  الطَّبق ومؤخ  ر الل  سان، وهي مهموسٌة، ساكنٌة، احتكاكي ٌة )رخوة(، م فخَّمٌة. 

من وسط  ينطقون  طالب  10اليت تصعب يف نطقها. كان ف من إحدى احلرو 
، وعدم صفات اخلاء عند نطقها، وعدم وجود الصوت للخاء يف لغة احللق
 أمهم.

 العني .ي
احلرف الثامن عشر من حروف اهلجاء، وهو حرف هجاء صحيح  هي 

مؤنث، وهو صوت حلقي، خمرجه من وسط احللق، ويعدُّه القدماء من احلروف 
طالب ال  3كان  جمهور، ساكن، احتكاكي "رخو"، م رقَّق.املتوسطة وهو 

 هو خمرج اهلمزة. و  من أقصى احللق ونينطق يستطيعون بنطق صحيح، هم

 الغني .ك
احلرف التاسع عشر من حروف اهلجاء، وهو حرف هجائي صحيح من  
حروف احللق، وخمرجه من بني أدىن احللق إىل الفم ق رب اللهاة، وهو صوٌت 

مؤخر اللسان، وهو: جمهور، ساكن، احتكاكي "رخو"،  طبقي من الطبق و 
 وهو خمرج العني. من وسط احللقينطقون طالب  8كان   م فخَّم.

يستطعون أن ينطقوا األصوات احللقية بنطق صحيح   وهذا إشارة إىل أن أكثرهم
رغم أن معظمهم ال تطابق لنطق األصوات اإلندونيسية، وقليل منهم ال يستطيعون،  

كثرة املمارسة يف نطق هذه األصوات يكون سببا للوقوع يف هذه  فأرى أن عدم 
األخطاء، وذلك الهتمام املدرسة اهتماما ابلغا بتدريب الطالب على نطق األصوات 

 العربية.
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 األخطاء الصوتية يف نطق احلروف اللسانية  .2

 : عدد األخطاء يف نطق احلروف اللسانية5اجلدول 
 النطق اخلاطئ النطق الصحيح نطق احلروف اللسانية
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 البيان عن اجلدول: 
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 التاء .أ
احلرف الثَّالث من حروف اهلجاء، وهي صوٌت أسناين ل َثويٌّ، خيرج من 

. كان طالب واحد نااي العليا، مهموٌس، ساكن انفجاري  طرف اللسان وأصول الث
"  tحرف " هو ينطق بغري مهس، كما ينطقرف التاء، ال يستطيع يف نطق ح

 غالبا. 

 الثاء .ب 
احلرف الر ابع من حروف اهلجاء، وهي صوٌت أسناين  وخمرجه من طرف  
  الل  سان مع أطراف الثنااي العليا، وهو مهموس ونظريه اجملهور صوت الذال، 

من بني طرف الل  سان ينطقون طالب  6. كان ساكن، احتكاكي )رخو(، م رقَّق
ليس هلا الصوت املماثل للثاء يف اللغة وهو خمرج السني و  وفويق الثنااي العليا

 اإلندونيسية
 اجليم .ج

وهي اليت أخذ هبا القراء اجمليدون،  ، احلرف اخلامس من حروف اهلجاء 
نك، وضمَّها بعض هم إىل الشني والياء، ومسوها ونسبها علماء العربية إىل وسط احل

ب هنا: صوت ل َثويٌّ، حنكيٌّ، مركمجيًعا احلروف الشجرية، ويصفها احملدثون أب
احد ينطق اجليم ابهلمس كما أن ، بل كان طالب و )وقفي احتكاكي(، جمهور 

 . املهموس صفة   ليس هلا

 الدال .د
ل َثويٌّ، جمهور، ساكن  احلرف الثَّامن من حروف اهلجاء، وهو صوت أسناين   

انفجاري  )شديد(، م رقق. وخمرجه من طرف الل  سان وأصول الثنااي العليا قرب 
 ال يستطيعون أن ينطقوا الدال بنطق صحيح، هم طالب  3. كان خمرج التاء

 وهو خمرج الذال. من بني طرف اللسان وأطراف الثنااي العلياينطقون 
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 الذال .ه
وهو صوت أسناين ، خمرجه من بني   احلرف التاسع من حروف اهلجاء،

طرف اللسان وأطراف الثنااي العليا، وهو: جمهور، ساكن، احتكاكي "رخو"، 
بني ومن  من طرف الل  سان وأصول الثنااي العلياطالب ينطقون  11. كان مرقق

 ومها خمرج الدال والذال. طرف الل  سان وفويق الثنااي العليا

 الراء .و
َثويٌّ، جمهوٌر، ساكن،  جاء، وهو صوت ل  احلرف العاشر من حروف اهل

ق، ومن األصوات املتوسطة "املائعة"، ويصدر من طَر ق دي "، م رق"تردُّ  َتكراري
وكل الطالب يستطيعون أن  ، ات ان حلافة احلنك األعلى عدَّة مر طرف الل  س 

 ينطقوا الراء بنطق صحيح. 

 الزاي .ز
 ل َثويٌّ؛ خمرجه  احلرف احلادي عشر من حروف اهلجاء، وهو صوٌت أسناينٌّ 

من بني طرف الل  سان وفويق الثنااي العليا، وهو: جمهور، ساكن، احتكاكيٌّ 
وكل الطالب يستطيعون أن ينطقوا الزاي  ، "رخو"، م رقَّق، من حروف الصفري

 بنطق صحيح. 

 السني .ح
وهو صوٌت أسناينٌّ ل َثويٌّ؛ خمرجه   احلرف الثَّاين عشر من حروف اهلجاء،

ل  سان وفويق الثنااي العليا، مهموس، ساكن احتكاكي  "رخو"، من بني طرف ال
وكل الطالب يستطيعون أن ينطقوا السني بنطق ، م رقَّق، من حروف الصفري

 صحيح. 

 الشني .ط
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احلرف الثالث عشر من حروف اهلجاء، وخمرجه من وسط الل  سان بينه  
هموٌس،  وبني وسط احلنك األعلى، وهو من احلروف اليت تسمَّى ابلشجرية، م

من بني طرف الل  سان طالب ينطقون  3. كان ساكن، احتكاكيٌّ "رخو"، م رقَّق
 وهو خمرج السني. ق الثنااي العلياوفو 

 الصاد .ي
وهو صوٌت أسناينٌّ ل َثويٌّ، خمرجه   احلرف الرابع عشر من حروف اهلجاء، 

، حتكاكيهو: مهموس، ساكن، االلسان وفويق الثنااي العليا، و من بني طرف 
حروف الصفري، وهو أيًضا مطبق، وهذا اإلطباق هو الذي يفرق بينه وبني من 

 .بغري تفخيم طالب ينطقوهنا كنطق السني يف الغالب 24. كان السني

 الضاد .ك
احلرف اخلامس عشر من حروف اهلجاء، وهبذا احلرف متي زت العربية. وهو  

مل شد ته يف صوت جمهور مزدوج، ساكٌن، انفجاريٌّ، "شديد"، م فخَّم، وقد تكت
فيصبح كالد ال املفخ مة، كما قد تكتمل رخاوته يف نطق  .البالد العربيةبعض 

بعضها اآلخر في صبح كالز اي املفخ مة، وخمرج الضاد القدمية عند سيبويه من بني 
من طرف   طالب ينطقون 12. كان أول حافة اللسان وما يليه من األضراس

من بني طرف اللسان وأطراف الثنااي ينطقون  أو قد الل  سان وأصول الثنااي العليا
 ومها خمرج الدال والذال. العليا

 الطاء .ل
وخمرجه من طرف اللسان  احلرف السادس عشر من حروف اهلجاء،

وأصول الثنااي العليا، وهو صوٌت ساكن، انفجاريٌّ "شديد"، مطبق، ووصفه 
ية مهموًسا، يلتقي القدماء أبنه صوت جمهوٌر، ونسمعه اآلن يف معظم البالد العرب

يف لفظه طرف اللسان عند نطقه أبصول الثنااي العليا ومقد م اللثة، ويضغط اهلواء 
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مدة من الزمان، مث ينفصل فجأة، اترًكا نقطة االلتقاء، فيحدث صوت انفجاري، 
، ويتأخر قلياًل حنو اجلدار اخللفي ويرتفع مؤخر اللسان حنو احلنك األقصى

من طرف اللسان طالبا ينطقون  14لبحث أن . بناء على حصول اللحلق
 . هو خمرج التاءو  وأصول الثنااي العليا

 الظاء .م
وهو صوٌت أسناين خمرجه من  احلرف السابع عشر من حروف اهلجاء،

طرف الل  سان وأطراف الثنااي العليا، وهو جمهور، ساكن احتكاكي "رخو"، 
، بل  كان  ه وبني الذالمفخم، وهو أيًضا مطبق وهذا اإلطباق هو الذي يفرق بين

طرف  من يستطيعون أن ينطقوا الظاء بنطق صحيح، هم ينطقونطالب ال  15
من بني طرف اللسان وأطراف الثنااي أو قد ينطقون  الل  سان وأصول الثنااي العليا

 ومها خمرج الدال والذال. العليا

 القاف .ن
ن وهو صوٌت هلوي ، ساك احلرف احلادي والعشرون من حروف اهلجاء،

انفجاري ، وهو يف األصل جمهور أصابه التهميس يف معظم األلسنة اآلن، وهو 
طالب  9. وكان أيًضا شديد مفخم وخمرجه من اللهاة مع أقصى احلنك األعلى

وعدم صفة الشديد عند  ين عكدة اللسان واللهاة يف  أقصى الفمينطقون من 
 .نطقها

 الكاق .س
وهو حرف هجائي صحيح، وهو احلرف الثاين والعشرون من حروف اهلجاء، 

صوت طبقي "من الط بق ومؤخ  ر الل  سان"، خمرجه بني عكدة اللسان واللهاة يف  
وليس الطالب . أقصى الفم، وهو: مهموس، ساكن، انفجاري "شديد"، م رقَّق

 ينطقوهنا إال بنطق صحيح. 
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 اللالم .ع
وهو حرف هجائي صحيٌح من  احلرف الثالث والعشرون من حروف اهلجاء،

روف اهلجاء، وهو صوٌت ل َثويٌّ، خمرجه من طرف اللسان ملتقًيا أبصول الثنااي  ح
ق. والرابعيات، قريًبا من خمرج النون، وهو: جمهور، متوسط، ساكن، جانيب، م رقَّ 

 وليس الطالب ينطقوهنا إال بنطق صحيح. 

 النون .ف
وهي حرف هجائي صحيح،   احلرف اخلامس والعشرون من حروف اهلجاء، 

طرف اللسان مع أصول الثنااي العليا، أنفي إذ يتسر ب اهلواء معه من  خمرجه من
األنف مع اللثة العليا وامتداد النفس من األنف، وهو صوٌت ل َثويٌّ، جمهور، 

 وليس الطالب ينطقوهنا إال بنطق صحيح.. متوسط، ساكن، مرقَّق

 الياء .ص
ي واملغريب، وهي احلرف الثامن والعشرون من حروف اهلجاء يف الرتتيبني املشرق

بذلك آخر حروف املعجم، وهي صوٌت غاري  "من الغار ومقدم اللسان"، 
وخمرجها من بني أول اللسان ووسط احلنك األعلى، وهي جمهورة، بني الشدَّة  

 وليس الطالب ينطقوهنا إال بنطق صحيح.. والرَّخاوة، مرقَّقة

ال تطابق يف  هذا يوضح أن أكثرهم يصعب يف نطق األصوات اللسانية اليت 
األصوات اإلندونيسية كالثاء والذال والصاد والضاد والطاء والظاء وقليلهم يصعب يف 

عدم كثرة املمارسة يف  نطق األصوات اللسانية كالتاء واجليم والدال والشني والقاف و 
نطق تلك احلروف حىت تكون سببا للوقوع يف هذه األخطاء، وذلك الهتمام املدرسة  

 بتدريب الطالب على نطق األصوات العربية. اهتماما ابلغا  

 األخطاء الصوتية يف نطق احلروف الشفتينية .3
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 : عدد األخطاء يف نطق احلروف الشفتينية6اجلدول 
 النطق اخلاطئ النطق الصحيح نطق احلروف الشفتينية

 ب 
 ف
 م
 و

30 
30 
30 
30 
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 البيان عن اجلدول: 
 الباء .أ

يف الرتتيبني املشرقي واملغريب وأجبديتهما، وقيمتها  احلرف الثَّاين من حروف اهلجاء 
، وهي صوٌت خيرج من بني الشفتني فهو شفوي ، جمهور،  2يف حساب اجل مَّل 

. كل الطالب يستطيعون أن ينطقوا الباء بنطق ساكن انفجاري  "شديد"، م رقَّق
 صحيح. 

 الفاء .ب 
ء، وهو احلرف العشرون من حروف اهلجاء، وهو حرف صحيح من حروف اهلجا

صوٌت شفوي أسناين خمرجه من بني الشفة العليا وأطراف الثنااي العليا، وهو:  
. كل الطالب يستطيعون أن ينطقوا مهموس، ساكن، احتكاكي "رخو"، مرقَّق

 الفاء بنطق صحيح. 

 امليم .ج
احلرف الرابع والعشرون من حروف اهلجاء، وهي حرف هجاء صحيح جمهور،  

وخمرجه من بني الشفتني ومعىن كونه أنفيًّا أنه  متوسط، ساكن، أنفي، م رقَّق.
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. كل الطالب يستطيعون أن ينطقوا امليم بنطق يتسر ب اهلواء معه من األنف
 صحيح. 

 الواو .د
احلرف السابع والعشرون من حروف اهلجاء، وخمرجها من بني أول اللسان ووسط  

بني احلنك األعلى مع استدارة الشفتني، وهي صوٌت طبقي، جمهور، متوسط 
 . كل الطالب يستطيعون أن ينطقوا الواو بنطق صحيح. الشدَّة والرَّخاوة، مرقَّق

نسبة األصوات الشفتينية لدى الطالب الصف احلادي عشر يبني هذا اجلدول 
 . حيث يتضح أهنم ينطقوهنا بنطق صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب السادس 
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 اخلامتة
 نتيجة البحث .أ

  ابملدرسة الثانوية طالب الصف احلادي عشر  األخطاء الصوتية لدىنتيجة عن حتليل 
 العام  احلكومية اإلسالمية  تانماج الثانوية واملدرسة الثانية يةاحلكوم اإلسالمية وفونوروج
 تنتج الباحثة وفقا بنتائج البحث فيما يلى: ، 9201-8201 الدراسي

 األخطاء الصوتية يف نطق احلروف احللقية .1
 ل الطالب اهلمزة ابلعني  ألن قرب خمرجهما.ستبداخلطأ يف نطق حرف اهلمزة هو ا .أ

 اخلطأ يف نطق حرف احلاء هو استبدل الطالب احلاء ابهلاء ألن قرب خمرجهما.  .ب 
اخلطأ يف نطق حرف اخلاء استبدل اخلاء ابحلاء ألن قرب خمرجهما، وعدم وجود  .ج

 الصوت للخاء يف لغة أمهم.
 . ألن قرب خمرجهمامزة ستبدل الطالب العني ابهلاخلطأ يف نطق حرف العني هو ا .د
استبدل الطالب الغني  ابلعني، كاان شبه رمسهما  اخلطأ يف نطق حرف الغني هو  .ه

 خمرجهما.  قرب و 

 األخطاء الصوتية يف نطق احلروف اللسانية  .ب
حرف التاء بغري مهس،   ونبعض الطالب ينطقاخلطأ يف نطق حرف التاء هو أن  .1

 " غالبا. tحرف " ونكما ينطق
استبدل بعض الطالب الثاء ابلسني ألن ليس هلا  لثاء هو اخلطأ يف نطق حرف ا .2

 الصوت املماثل للثاء يف اللغة اإلندونيسية.  
 . اخلطأ يف نطق حرف اجليم هو ينطق الطالب اجليم بصفة اهلمس .3
الطالب الذال ابلدال وعكسه ألن استبدل اخلطأ يف نطق حرف الدال والذال هو  .4

 رمسهما. شبه خمرجهما و قرب 
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عض الطالب الشني ابلسني وهي ينطق بق حرف السني والشني هو اخلطأ يف نط .5
 .من احلروف الشجرية

استبدل بعض الطالب الصاد ابلسني أو ابلشني ألن يف لغت أمه هلا حرف واحد  .6
 ". وعدم صفات الصاد عند نطقها.sلرتمجة صوت الصاد والسني والشني هي "

عب احلرف عند نطقها  استبدل خمرج الضاد ابلدال ألن حرف الضاد هي من أص .7
 وهي ال توجد يف اللغة اإلندونيسية. وعدم صفات الضاد عند نطقها. 

استبدال الطاء ابلتاء ألن يف اللغة اإلندونيسية هلا حرف واحد لرتمجة حرف الطاء   .8
 ." أكثر. وعدم صفات الطاء عند نطقهاt" فلذلك هم ينطقون "tوالتاء هي "

تان يف خمرجهما وهم ال يعرف خمرج الظاء  استبدل الظاء ابلدال ألهنما متقارب  .9
 ابلطيب. وعدم صفات الظاء عند نطقها. 

استبدل بعض الطالب القاف ابلكاف ألهنما متقاربتان يف خمرجهما وقد   .10
 يكون نطقها ابهلمس كحرف الكاف. 

 األخطاء الصوتية يف نطق احلروف الشفتينية .ج
 لغة اإلندونيسية.هم ال يصعبون يف نطق حرف الشفتان ألهنا موجودة يف ال

السابقة احملصولة أن العوامل املؤثرة يف وقوع األخطاء الصوتية  ظهور من البياانت 
لدى الطالب الصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوية فونوروغو اإلسالمية احلكومية الثانية  

،  واملدرسة الثانوية ماغتان اإلسالمية احلكومية الثانية منها درجات تعريف خمارج احلروف 
تطابق لنطق أكثرهم ال يعرفون خمارج احلروف ابلطبع وابخلصوص يف احلروف اليت ال 

األصوات اإلندونيسية كالصاد والضاد والظاء وغريها، وعدم كثرة املمارسة يف نطق هذه 
 Languageاألصوات. وجدت الباحثة أسباب األخطاء األساسية هي نقل اللغة )

Transfer( وخطأ تطوري )Intralingual Error.) 
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 اإلقرتاحات  .د

 تقرتح الباحثة وفقا بنتائج البحث فيما يلى: 

للطالب أن يكثر يف ممارسة األصوات ويطلبون معرفة خمارج احلروف حتت رعاية   .1
 املدرس.

 بتدريب الطالب على نطق األصوات العربية.للمدرس أن يهتم طالبه اهتماما ابلغا   .2
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