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 امللخصامللخصامللخصامللخص

املشكالت الصوتية اليت تواجه الدارس الناطق بغري العربية ف هذه الدراسة إىل التعرف على دُ 
هذه اللغة هلذا الصنف من والتعرف على التحديات اليت تواجه املعلم القائم بتدريس  ،عند تعّلمه للعربية

النظام الصويت من أعمق وأكرب املتعلقة ب وقد أدركنا خالل مجع العينات اللغوية أن املشكالت ،بالطال
ظهرت احلاجة إىل حتليل هذا املستوى اللغوي  وعليه ؛للناطقني بغريها  تعّلم اللغة العربيةاملشكالت يف

مشكالت  على أهم  الوقوفِ الناطقني من غري أبنائها؛ من أجل العربية  سيار دلدى ) املستوى الصويت(
ه الدراسة املنهج ستخدمت هذاومن هنا  ،املناسبة هلا قرتاح بعض احللول واآللياتاّمث  ،النظام الصويت

من جمموع الدارسني مبركز اللغات قسم اللغة  االبً ط نيشر املسحي الكمي، وذلك بسحب عينة من ع
 اليت تُعىن بتدريس اللغة العربيةجبامعة املدينة العاملية مباليزيا  ةطالب وطالب ١٠٠والبالغ عددهم  ،العربية

وامتازت دراسة العينات يف  ؛)Online( ونظام التعليم عن بُعد )On campus( التعليم املباشر :بالنظامني
ة حلصر العينات وحتليلها؛ اكأد  ستبانةاالوقد اعتمدت هذه الدراسة على  ،تنوع املستهدفنيهذه اجلامعة ب

، )العني، واحلاء(من أفراد العينة يعانون من صعوبة نطق األصوات احللقية % ٩٠نسبة  ن أ ىلإ فتوصلت
ومن خالهلا توصلت الدراسة إىل ). اهلاء واهلمزة(عانون من نطق األصوات احلنجرية يُ م منه% ٨٠و

 التدرج من السهلضرورة بناء تدريس األصوات اللغوية العربية للناطقني بغريها على نظام : أّمههاتوصيات 

ثاء، الدال، الراء، الزاي، الباء، التاء، اجليم، ال(األصوات الصامتة  من تعليمِ  - أوالً – د إىل األصعب؛ فالبُ 
مع وضعها يف كلمات سهلة النطق ذات معان ) الذال، السني، الشني، الكاف، الالم، امليم، النون

 مع وضعها يف كلمات سهلة) الصاد، الضاد، الطاء، الظاء(األصوات املطبقة  تعليم َمث وِمْن حمسوسة، 

اهلمزة، اهلاء، العني، الغني، ( ينتقل بعد ذلك إىل تعليم األصوات احللقية النطق ذات معان حمسوسة، مثُ 
ُم األصوات الصائتة مع الرتكيز على ) احلاء، اخلاء، القاف ووضعها يف كلمات سهلة النطق، ومن ّمث تـَُقد

  .هو مّدة النطق رق بني احلركات الطويلة والقصريةالفبأن توضيح 
  

        ....الناطقني بغري العربيةالناطقني بغري العربيةالناطقني بغري العربيةالناطقني بغري العربية    ––––التعليم عن بعد التعليم عن بعد التعليم عن بعد التعليم عن بعد     ––––التعليم املباشر التعليم املباشر التعليم املباشر التعليم املباشر     ––––كالت الصوتية كالت الصوتية كالت الصوتية كالت الصوتية املشاملشاملشاملش: : : : الكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحية
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  ::::احملتوياتاحملتوياتاحملتوياتاحملتويات

  الصفحة  املوضوع
  ١٣-٤        الفصل األول دراسة متهيديةالفصل األول دراسة متهيديةالفصل األول دراسة متهيديةالفصل األول دراسة متهيدية

  ٤  املقّدمة ١
  ٦  النظرية الصوتية واملنهجية العلمية ١,١

  ٩  مشكلة الدراسة ٣. ١
  ١١  أسئلة الدراسة ٤. ١
  ١١  أهداف الدراسة. ٥. ١
  ١١  منهجية الدراسة . ٦. ١
  ١٢  تنظيم الدراسة. ٧. ١
  ١٢  الدراسات السابقة. ٨. ١
  ١٢  :منهج عرض الدراسات السابقة ٩. ١

 ١٩- ١٤ طار النظري للدراسةطار النظري للدراسةطار النظري للدراسةطار النظري للدراسةالفصل الثاين الدراسات السابقة واإلالفصل الثاين الدراسات السابقة واإلالفصل الثاين الدراسات السابقة واإلالفصل الثاين الدراسات السابقة واإل

  ١٤  ) ١٩٦٤(دراسة سامي حنا  ١,٢
  ١٥  ) ١٩٧١(دراسة روحية كارا  ٢,٢
  ١٦  ) ١٩٨٥(دراسة رسالن  ٣,٢
  ١٧  )١٩٨٢(دراسة رشدي طعيمه  ٤,٢

  ٢٢- ٢٠        الفصل الثالث الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث الطريقة واإلجراءات
  ٢٠  أفراد الدراسة  ١,٣
  ٢١  أدوات الدراسة  ٢,٣

  ٢٩- ٢٢        والتوصياتوالتوصياتوالتوصياتوالتوصياتالفصل الرابع النتائج الفصل الرابع النتائج الفصل الرابع النتائج الفصل الرابع النتائج 
  ٢٢  النتائج ١,٤

  ٢٩  التوصيات ٢,٤ 
  ٣٣- ٣٠  املصادر واملراجعأهم 
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            دراسة متهيديةدراسة متهيديةدراسة متهيديةدراسة متهيدية    ::::الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول
١�١ ���ّ�	
  :ا

 مليئةٌ  فهي لغةٌ ، ها يف تأليف اجلمل وصياغة العباراتوأطوعِ  مادةً  اللغاتِ  من أغزرِ  العربيةُ  اللغةُ  عد تُ 
، تدريبات، وتتفرع يف املرحلة األساسية إىل أمناط لغوية ،بنائها باأللفاظ والكلمات اليت تناسب مداركَ 

  .أناشيد وحمفوظات، قراءة
ا علينا أصبح لزامً  -على مستوى الفكر والدين والعلم-ذه اللغة تلكم األمهية البالغة وملا كانت هل
ليست لغة  وهي يف ذاا، وكسِر جداِر الصعوبِة اليت متخضْت يف نفوِس الناشئة، هاتعّلم العمل على تيسري
؛ فبطريق )١(املتبعة يف تدريسهايف الطرائق واألساليب تكمُن صعوبتها لكن ، البعض هصعبة كما يعتقد

واليت ، اتتعليم اللغ يفل هّ ُتسَ إىل عدة طرق  - يسرييف وقت قصري وجبهد - يتوصل املرء والدراسة البحث 
   .للغةا مهتعّلمفيها أثناء  ونوالبيئة اليت يعيش، وأعمارهم، لدى الدراسنيتنطلق تبًعا من الفروق الفردية  قد

ة اال اللغوي واملشكالت الناشئة عن كل حسب طبيعتلف اللغات قد خت تعّلمالصعوبة يف أّن  كما
قد ف، األصيلةالكتابة للغة الدارس  أو تاصو يف األ مستوى لغوي؛ كاملشاات أو االختالفات الواقعة

  .)٢(أو العكس اللغة الصينية تعّلمويشق عليه ، األردية اللغة الفارسية أو تعّلمعلى العريب  -مثًال - ل هُ سْ يَ 
 إن  ه يتأثر من أهم املشكالت اليت تواجه الدارس الناطق بغري العربية عند تعّلمه للغة العربية أن

عادات النطق  ينقلَ  نْ أاول حيُ  - مثًال - جنده  ؛ حيثوينقل بعض اجلوانب اللغوية إىل اللغة العربية، بلغته األُم
تنشأ عن ذلك مشكالت يف النظام الصويت اليت قد تعوق يف لغته األم إىل اللغة العربية عند تعّلمه إياها؛ ف

  . )٣(الدارسمسرية التعّلم الصحيح لدى 
العالج املناسب ، مث نقرتح احللول و تفسريها، و ا دقيقً وهذا ما ستحاول هذه الدراسة وصفه وصفً 

تعّلم اللغة العربية للناطقني بغريها إىل  اليت تعوق شكالتعلى ذلك كله َقسمنا امل لتلك املشكالت؛ وبناءً 
  :قسمني مها

بالظواهر اللغوية، وأنظمتها كل ما يتعلق  ويندرج حتت هذه املشكالت: املشكالت اللغوية .١
  .ما يلحق به من مستوى الكتابةداليل، وكال، و الرتكييبصريف، و والصويت، ال: ومستوياا األربعة

بطبيعة اللغة إال أا الناشئة بسبب ظواهَر ال صلة هلا  املشكالتهي و : املشكالت غري اللغوية .٢
 والظواهرالثقافية،  والظواهر، ظواهر االجتماعيةالك ؛الع تؤثر يف تعليم اللغة بشكل مباشر وفَـ 

 .التدريس الرتبوية وطرائق والظواهرالتارخيية  والظواهر، االقتصادية والظواهرالنفسية واملعرفية، 

 

                                                        
  .١٣٥، ص)١٩٦٧القاهرة ، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر( العربالعربالعربالعرب    مشكلة تعليم اللغة العربية لغريمشكلة تعليم اللغة العربية لغريمشكلة تعليم اللغة العربية لغريمشكلة تعليم اللغة العربية لغري، احلديدي، علي )١(
 .٤٠، ص)٢٠٠٣مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة األوىل (، طرائق تعليم اللغة العربيةطرائق تعليم اللغة العربيةطرائق تعليم اللغة العربيةطرائق تعليم اللغة العربيةاخلطيب، حممد إبراهيم،  )٢(

 .١١ص) ١٩٨٩مكتبة الرسالة احلديثة، عمان، األردن ( مشكالت اللغة العربية املعاصرةمشكالت اللغة العربية املعاصرةمشكالت اللغة العربية املعاصرةمشكالت اللغة العربية املعاصرةالربازي، جمد حممد الباكري،  )٣(
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إىل التعرف على املشكالت الصوتية اليت تواجه الدارس الناطق بغري العربية عند دف هذه الدراسة 
مث  ،التحديات اليت تواجه املعلم القائم بتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها ىوالتعرف عل ،تعّلمه للعربية

  .اقرتاح بعض احللول اليت تسهم يف تسهيل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
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  :ا
	����� ا
��	��ا
����� ا
����� و ٢�١
 حيـثمـدلول، عنصـر مسـموع و  عنصـر باحتوائه بعـدين مـع عنصـرين مهمـنيالصوت البشري يتميز 

  )A. Martinet( "أنــــدري مارتينيــــه"عــــىن مــــن خــــالل النظــــام الــــذي مســــاه العــــاملُ اللغــــوي الفرنســــي امل حيــــوي
أن : وهذه امليـزة تعـين، )٢(""""التمفصل املزدوجالتمفصل املزدوجالتمفصل املزدوجالتمفصل املزدوج""""أو أو أو أو     )١(""""التقطيع املزدوجالتقطيع املزدوجالتقطيع املزدوجالتقطيع املزدوج"؛ أي  (La double articulation)بـ  

  :)٣(اللغة ترتكب من مستويني
        .هي أصغر وحدة دالليةوووو ،هو الصوتيات الصغرية اخلالية من املعىنوووو    ::::فونيمفونيمفونيمفونيمالالالالمستوى 

ــــة يف جممــــوع الكــــالم، و  ::::ونيمونيمونيمونيماملــــاملــــاملــــاملــــمســــتوى وووو     هــــو مركــــب مــــن صــــوتيات لتصــــري أصــــغر وحــــدة داللي
  . )٤(ملستوى األولال حيتوي إىل على ا اإلنسانواألصوات الصادرة من غري 

أن الدراسات اللغوية  - من دون تكلف-ات كتب اللغة واألدب جند بوضوح هعندما نتصفح أُم و 
وربط  ،حني فرق بني الصوت واحلرف - ابن جين عند وخاّصة- ىل هذا امليزة إندري مارتينيه العربية سبقت أ

أن الصوت عرض خيرج مع النفس مستطيًال متصًال، حىت يعرض له  اعلم: "؛ فقالاحلرف باملقطع الصويت
عن امتداده واستطالته، فيسمى املقطع أينما عرض له حرفاً،  )٥(يهنِ ثْ يف احللق والفم والشفتني مقاطع تُـ 

   .)٦( ..."ف حبسب مقاطعهاوختتلف أجراس احلرو 
 من النظريات الصوتية اليت توصّل إليها علماء العربية؛ مما يدّل ا هائًال م جند كَ ويف الرتاث العريب 

يِدهم القواعَد وتأسيِسهم تقعا لداللة واضحة على أّن ظهور الدرس الصويت يف اللغة العربية كان مصاحبً 
إىل احتمال أن تكون النظريات الصوتية سابقة لوضع  )٧(انالطي ان حممد حس ، وقد أشار الدكتور النحوَ 

 و  احلروفرموز احلركات الدؤيل أيب األسود  بوضع يف ذلك النحو وعلم القواعد؛ مستدالا؛ وذلك يف ألقا
فهمه، فأيت بآخر  اِْبِغين كاتًبا يفهم عين ما أقول، فجيء برجل من عبد القيس فلم يرضَ " :زيادقصته مع 

إذا رأيتين قد فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة على أعاله، وإذا ضممُت فمي فانقط : قريش فقال لهمن 

                                                        
  .١٠ص ،)م١٩٩٨ -ه ١٤١٨، ١ط، لبنان - املكتبة العصرية، بريوت(، ، ، ، اللسانيات العامةاللسانيات العامةاللسانيات العامةاللسانيات العامة مصطفى حركات .د: ينظر) ١(
  .٢٧٥، ص)املغرب - دار الرشاد احلديثة، دار البيضاء( ،،،،البنيوية يف اللسانياتالبنيوية يف اللسانياتالبنيوية يف اللسانياتالبنيوية يف اللسانياتحممد احلناش،  .د :ينظر) ٢(
طارق : ، وينظر)دوكوري ماسريي. د الرتمجة من(، Elements de linguistiquegénérale Générale A. Martinet, p١٣ :ينظر )٣(

    ،،،،بودراع عبد الرمحان .، ود)٧: ص. م١٩٩٤. سينا للنشر، الطبعة األوىل(    والتأسيس املعريف للعلموالتأسيس املعريف للعلموالتأسيس املعريف للعلموالتأسيس املعريف للعلم    االيدولوجياااليدولوجياااليدولوجياااليدولوجيااللفظ واملعىن بني اللفظ واملعىن بني اللفظ واملعىن بني اللفظ واملعىن بني النعمان، 
  .٣٣٥ ، ص)٤جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، عدد (، مصطلح اللفظ واملعىن ومستويات التحليل اللغوي عند عبد القاهرمصطلح اللفظ واملعىن ومستويات التحليل اللغوي عند عبد القاهرمصطلح اللفظ واملعىن ومستويات التحليل اللغوي عند عبد القاهرمصطلح اللفظ واملعىن ومستويات التحليل اللغوي عند عبد القاهر

- ١١ص، ، ، ، اللسانيات العامةاللسانيات العامةاللسانيات العامةاللسانيات العامة ، ومصطفى حركات)١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢----Eléments de Linguistique Générale p١٣،١٠١١٣،١٠١١٣،١٠١١٣،١٠١(A. Martinet :ينظر) ٤(
  .٢٧٩-٢٧٣، صتللسانياا في لبنيويةا ش،حلناا حممد. دو ، ١٢١٢١٢١٢

 .أي ُتوِقُفه عن مواصلة االمتداد )٥(

 .١/١٩، )العلمية الكتب دار(رشيد  وأمحد حسن حممد حتقيق سر الصناعة،سر الصناعة،سر الصناعة،سر الصناعة،عثمان ابن جين،  )٦(

كلية اآلداب ،  تاريخ العلوم عند العربل العاملية التاسعة الندوة(، ُلَمٌع من علم الصوت يف القراءات القرآنيةُلَمٌع من علم الصوت يف القراءات القرآنيةُلَمٌع من علم الصوت يف القراءات القرآنيةُلَمٌع من علم الصوت يف القراءات القرآنية، حممد حسان الطيان. د: ينظر) ٧(
 .٢٥/١٠/٢٠١٢:تاريخ الدخول sharia/Web/net.alukah.www://http/١٠٤٥/٤٣١٣/#٢F: ، يف الرابط)م٢٠٠٨، جامعة دمشق -
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نقطة بني يدي احلرف، وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة حتت احلرف، فإن أتبعت شيًئا من ذلك غنة 
  .)١("فاجعل النقطة نقطتني، ففعل

أن اخلليـل كــان هــو املؤســس لعلــم  -ريبــةبــال أدىن - القــولميكننــا وعنـد تصــفح كــذلك كتــب الـرتاث 
وطـــــور مفهـــــوم علـــــم  ،العلميـــــة يف البحـــــث الصـــــويت املنهجيـــــةظهـــــرت بـــــوادر  هوعلـــــى يـــــداألصـــــوات العـــــريب، 

يف عمليــة التقليبــات  األلفــاظ مبــدلوالا احلركــات، وخمــارج احلــروف وصــفاا اللغــة وربــط ألقــاباألصــوات، و 
 نّ أ تحلـيالت حلكايـات أصـوات األشـياءتضح من خالل هـذ الوا ؛)٢(مة الواحدة وربطها باملعىنلالصوتية للك

   .)٣("فونولوجية"و "ةفونيتيكي "دراسة العرب قد درسوا األصوات اللغوية 
العالمـة  علـى يـد البحث الصويت بلغ ذروته واستوى على سوقهلكن  ،)٤(تلميُذه سيبويهوتبع اخلليَل 

املنهجــي املخطــط؛ ارتفعــت إىل مســتوى الفكــر و  الــذي اتســمت دراســته الصــوتية باإلبــداع،ابــن جــين العالمــة 
، فاسـتطاع مـن خاللـه أن يـدرس املباحـث الصـوتية )صـناعة اإلعـراب سـر (بــ وَمسَـهُ  أفـرد لـه مؤلًفـا خاًصـا حيث

 ومـدارجها، دراسة علميـة منهجيـة، وأشـبعها إشـباًعا مـع مراعـاة التسلسـل املنطقـي يف عـرض خمـارج األصـوات
واعتـىن عنايـة  ،)٥(ا، ومميزاا وخصائصها؛ ومراتبها كما اتضـح ذلـك يف املقدمـةوأقسامها وأصنافها، وأحكامه

علـى داللـة  "علـم األصـوات"لح طأطلـق مصـل مـن أوّ عنايـة فائقـة بتحقيـق املصـطلحات الصـوتية؛ حيـث عُـّد 
، لـه تعلـق )علـم األصـوات واحلـروف(ولكن هذا القبيل مـن هـذا العلـم ؛ أعـين : "؛ وذلك حني قالهذا العلم

  .)٦("، ملا فيه من صنعة األصوات والنغمىومشاركة للموسيق

                                                        
مكتبة ضة مصر، القاهرة، من دون سنة (، تح حممد أبو الفضل إبراهيم، مراتب النحوينيمراتب النحوينيمراتب النحوينيمراتب النحوينيلي النحوي، أبو الطيب، عبد الواحد بن ع) ١(

، ٦٠، ١/٤٧: ))))دار ومكتبة اهلاللدار ومكتبة اهلاللدار ومكتبة اهلاللدار ومكتبة اهلالل( كتاب العنيكتاب العنيكتاب العنيكتاب العنياخلليل بن أمحد، وخاصة مقدمة العني : ينظر: ، واملرجع السابق، وينظر١١-١٠ص ،)طبع
، أثر القراءات ، أثر القراءات ، أثر القراءات ، أثر القراءات ، ود عبد الصبور شاهني٩٩، ص))))٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١، ، ، ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيعدار الكتب العلمية للنشر والتوزيعدار الكتب العلمية للنشر والتوزيعدار الكتب العلمية للنشر والتوزيع((((املعجم املفصل يف علوم اللغة املعجم املفصل يف علوم اللغة املعجم املفصل يف علوم اللغة املعجم املفصل يف علوم اللغة حممد التوجني، . ود

، وزهري أمحد سعيد إبراهيم سيف، ١١، ص)م١٩٨٧-ه١٤٠٨، ١مكتبة اخلاجني، ط( يف األصوات والنحو العريب أبو عمرو بن العالءيف األصوات والنحو العريب أبو عمرو بن العالءيف األصوات والنحو العريب أبو عمرو بن العالءيف األصوات والنحو العريب أبو عمرو بن العالء
 .٤٩، ص)١٩٩٥- ١٩٩٤مطبعة حممد الثقافية، ( ٢، طمقدمة فقه اللغة العربيةمقدمة فقه اللغة العربيةمقدمة فقه اللغة العربيةمقدمة فقه اللغة العربية

-العلمية الكتب دار(فؤاد علي منصور ، حتقيق املزهر يف علوم اللغة وأنواعهااملزهر يف علوم اللغة وأنواعهااملزهر يف علوم اللغة وأنواعهااملزهر يف علوم اللغة وأنواعها، الرمحن بن أيب بكر عبديقول السيوطي، جالل الدين  )٢(
وا يف صوت اجلُْنُدب استطالًة و : قال اخلليل  : "١/٤٤، )١٩٩٨بريوت، ط م تـََومهاً يف صوت البازي تقطيع) َصّر : ( فقالوا ) َمّدًا ( كأ

 ".)صرصر : ( فقالوا 

 .٧وسيأين شرح املصطلحني يف ص) ٣(

وقال سيبويه يف املصادر : "١٥٢-٢/١٥١، )بريوت -عامل الكتب ( حممد علي النجار حتقيق    اخلصائصاخلصائصاخلصائصاخلصائصيقول أبو الفتح عثمان بن جين  )٤(
حركات املثال تواىل حركات األفعال  فقابلوا بتوايل. والغثيان إا تأيت لالضطراب واحلركة حنو النَـَقزان والغليان : اليت جاءت على الَفَعالن

واسطة هلما  وكذلك جعلوا تكرير العني حنو فرح َوبشر فجعلوا قّوة اللفظ لقّوة املعىن وخصوا بذلك العني ألا أْقوى من الفاء والالم إذ هي
ما سيَاج هلا وَمْبذوالن للَعوارض دوما فصارا كأ اومكنوفٌةاملزهر يف علوم املزهر يف علوم املزهر يف علوم املزهر يف علوم السيوطي، : ، وينظر"ا ولذلك جتد اإلعالل باحلذف فيهما دو

 .١/٤٤، اللغة وأنواعهااللغة وأنواعهااللغة وأنواعهااللغة وأنواعها

 .١٨-١/١٥: : : : سر الصناعةسر الصناعةسر الصناعةسر الصناعةأبو الفتح عثمان بن جين  )٥(

 .١/٢٢املرجع نفسه،  )٦(
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 يةظواهر النحو خاّصة؛ فصعب تفسري بعض ال ومن هنا ارتبط علم األصوات بعلم النحو والصرف
صوتية تؤثّر فيه وتعمل كما يعمل العامل يف النحو،  علةٍ ب لكونه متعلًقاإال على أساٍس صويت؛  يةوالصرف

غ يف الصرف، وال ريب أن الصرَف أشد التصاقًا من النحو باألصوات ونظرياا وكما تبىن األبنية والصي
وحنوها، بل ... ونظمها، إذ ضم حبوثًا كاملة حقها أن ُتدرج يف علم األصوات كاإلدغام واإلمالة واإلبدال
ة واالستخفاف إن كثريًا من مباحث الصرف الرئيسة تعتمد على علل صوتية حبتة عّرب عنها املتقدمون باخلفّ 

  .)١(ودفع االستثقال وما إىل ذلك
ويف العصر احلديث ظفرت الدراسات الصوتية حبيز وافر من األمهية عند علماء اللغة املعاصرين، 

ا مضنية أوصلْت وعّدوه املدخل الرئيس الذي تقوم عليه بقية املستويات اللغوية؛ فبذلوا فيها جهودً 
نتائج علمية دقيقة يف جمال األصوات اللغوية، معتمدين يف ذلك على بالدراسات اللغوية املعاصرة إىل 

مصادر ومراجع النظريات الصوتية الكالسيكية، اليت مهدت هلم طريق الوصول إىل تلك احلقائق العلمية، 
مبا فيها تلك النظريات الصوتية العربية اليت تواضعت عليها البحوث الصوتية املعاصرة وعزَزْت صحتها 

ظهور تفريعات : ا؛ وكان من أهم نتائجه)٢(ة املعادالت الكاشفة، واألجهزة الفيزيولوجية املتطورةبتجرب
ظهور قانون غرمي و ، )٣("الُفونُوُلوجي"و" يتيكونِ الفُ "؛ كتقسيم علم األصوات إىل جديدة يف علم األصوات

)Grim (الصوتية)و)١()أو تارخيية وزمانية (و ، )آنية أو وصفية(مناهج البحث الصويت إىل  ، وتقسيم)٤ ، 
  . )٢()Allophone( "ألوفون" و" Phoneme الفونيم"، )Phoneme(ظهور مصطلح الفونيم 

                                                        
 .١٣٨، ص)١١حممد خيصر، العددجملة العلوم اإلنسانية جامعة (، بنية الكليمة العربية والقوانني الصوتيةبنية الكليمة العربية والقوانني الصوتيةبنية الكليمة العربية والقوانني الصوتيةبنية الكليمة العربية والقوانني الصوتيةربيح عمار، : ينظر )١(

 :جملة الرتاث العريب، دمشق العددان ( الصوتيات عند ابن جين يف ضوء الدراسات اللغوية العربية واملعاصرةالصوتيات عند ابن جين يف ضوء الدراسات اللغوية العربية واملعاصرةالصوتيات عند ابن جين يف ضوء الدراسات اللغوية العربية واملعاصرةالصوتيات عند ابن جين يف ضوء الدراسات اللغوية العربية واملعاصرةاملصري،  عبد الفتاح: ينظر) ٢(
  ).")يوليو"و متوز " بريلأ"نيسان  - ١٤٠٤رجب وشوال (، السنة الرابعة ١٦و  ١٥

؛ وهو ذلك )علم األصوات(أي ): phonetics" (الفونيتيك: "القسم األول إىل قسمني أساسيني األصوات املعاصرون علم الباحثون قّسم) ٣(
القسم الذي يُهدف منه الكشف عن أثر الصوت يف داللة األلفاظ؛ وذلك عن طريق حتليل وحدات الصوت اللغوي الصغرى، من أجل معرفة 

معية، واآللية والتجريبية؛ ومن هنا ظهرت املراحل اليت متر ا دراسة األصوات؛ كما سنرى يف االعتبار خصائصها النطقية، والفيزيائية، والس
إىل  -يف ضوء الصوت واإليقاع -، وهو العلم الذي يهدف )ِعْلُم وظائف األصوات(؛ أي )phonology" (الُفونُوُلوجي" :القسم الثاينو  .الثاين

؛ وذلك من خالل استنتاج القواعد العامة اليت تضبط الظواهر الصوتية املتعلقة )اً ًا وصرفيّ حنويّ (الكالم دراسة أثر الصوت اللغوي يف تركيب 
 ١٩٩٤، طاملركز الثقايف العريب بريوت،( ست حماضرات يف الصوت واملعىنست حماضرات يف الصوت واملعىنست حماضرات يف الصوت واملعىنست حماضرات يف الصوت واملعىنرومان جاكوبسون،  :ينظر. بالصوت اإلنساين، والقيم التعبريية هلا

نعمان . ، ود)٣٥ص  ٩٧جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة جـ ( سماع يف اللغة عند القدماء واحملدثنيسماع يف اللغة عند القدماء واحملدثنيسماع يف اللغة عند القدماء واحملدثنيسماع يف اللغة عند القدماء واحملدثنيالالالال صادق أبو سليمان،. أد، و ٩١، ص)
قاموس (، وقاموس احملدث ٢٧ص ،)٢٠٠٤ ،١طمنشورات احتاد الكتاب العرب دمشق ( بوقرة، النظرية اللسانية عند ابن حزم األندلسي

 .حرف الفاء) عريب إنكليزي

؛ وهي مدرسة لغوية (New-grammarians)هم النظريات الصوتية املعاصرة اليت نبتت من مدرسة النحويني اجلدد يعد قانون غرمي من أ) ٤(
أُوستوف  (Lsskien)ليْسِكن : أملانية تكونت من جمموعة لغويني ميثلون اجلناح املتطور والثوري يف جمال الدرس اللغوي، وكان من أهم أعالمها

(Osthoff)  ِبرْغَمان(Bergmann)  بول(Paul) ينظر: pالبنيوية يف اللسانياتحممد احلناش،  .د :، و)دوكوري ماسريي. والرتمجة د( ٢٢٩ ،
 عبده. د ، و١٨ص ،)ه٤١٧، ١ط ،ضلرياا،  دسعو مللكا جامعة تمطبوعا( تللسانياا ارسمد ن،سامسو يجفر: ، وينظر٧٧ص
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  :ا
�را�1 �0/�� ٣. ١
من املشكالت اليت تواجه  )٣(مثة مشكالت لغوية متعدد تواجه دارس اللغة من غري أبنائها؛ يري عنرت

الدارسني املبتدئني للغة العربية مشكلة نطق بعض األصوات اخلاصة باللغة العربية واليت ال حيسن األجنيب 
 الضاد وتداخلها مع الدال، والسني وتداخلها مع الصاد، واهلاء من هذه األصوات مثًال  ،النطق ا

 ياخلاء، وكذلك الطاء والتاء والقاف والكاف، والزاوتداخلها مع احلاء، واحلاء نفسها وتداخلها مع 
  .والغني ،والظاء، والعني
الصوتية تُعّد أكثر املشكالت  املشكالت أن على ذلك استطاع هذا البحث أْن يـَُقرَر ب وبناءً 

املشكالت  تلكعلى  الوقوف اللغوية وأعقدها لدى دراسي العربية من غري أبنائها؛ فحاول البحث جاهًدا
هلا، وذلك من خالل دراسة مسحية جلامعة املدينة  املناسبة افرتاح بعض احللول واآلليات صرها، ومن مثّ وح

والذي يسهل حتديد  –العاملية حيث أا تقوم على نظامي التعليم املباشر ونظام التعليم عن بُعد 
  .الصعوبات الصوتية لدي الدارسني

ويرى  ،اللغوية والشخصية والتعليمية من العواملا لعدد وذلك تبعً  ؛تتفاوت من شخص إىل آخر
األجنيب ذه األخطاء يعود إىل  تعّلموقوع املأن  - الدكتور عبدهومنهم - "التطبيقي اللغةعلم "علماء بعض 

 : )٤(ما يليكهي  و  ؛أربعة أسباب

 .ختالف اللغتني يف خمارج األصواتا )١

 . الصوتية ختالف اللغتني يف التجمعاتا )٢

 . مواضع النرب والتنغيم واإليقاع اللغتني يفختالف ا )٣

 . العادات النطقية ختالف اللغتني يفا )٤

 ١لذلك، يف كثري من لغات العامل فهذه األصوات ال توجد، صعوبة نطق األصوات الصائتة )٥
 . هذه احلروف تعّلمي اللغة العربية يواجهون صعوبة يف تعّلممعظم م

                                                 
 للغةا علم ئدرا سوسير، ٢٩، ص)م١٩٨٦-ه١٤٠٦ط: نلبنا ،وتري ،لعربيةا لنهضةدار ا( لحديثا رسلدوا لعربيا لنحوا يجحالرا
  .١٠٣، ص)لعريبا لفكردار ا مصر ة،لقاهرا( لحديثا
دراسة حاالت ، وهو (synchronique)كان دي سوسري أول من أشار إىل هذا التفريق فأطلق على املنهج الوصفي أو اآلين مصطلح ) ١(

: ينظر: ؛ ويهتم بدراسة تطور اللغة عرب الزمان وكلتامها فرنسية الفرنسية)diachronique(اللغة الثابتة، وأطلق على التارخيي أو الزماين مصطلح 
  .١٢٩-١٢٧ص ،)للكتب لعربيةدار ا: ليبيا ،بلساطر( ون،خروآ دي،لقرماا صاحل: ترمجة دروس يف األلسنية العامةدروس يف األلسنية العامةدروس يف األلسنية العامةدروس يف األلسنية العامةدي سوسري، 

موجز تاريخ موجز تاريخ موجز تاريخ موجز تاريخ روبنز، : ينظر. األصوات اليت ال تؤدي إىل تغيري املعىنهو : ألوفون"، وأصغر وحدة صوتية دالة يف سلسة الكالم هو" الفونيم") ٢(
  ).٢٤جملة جامعة أم القرى العدد (كايد حممود، صوت اهلاء يف العربية   إبراهيم. د ٥٥، ص) م١٩٩٨عامل املعرفة( ،،،،علم اللغة يف الغربعلم اللغة يف الغربعلم اللغة يف الغربعلم اللغة يف الغرب

 ,Dr. Antar S. Abdallah, Ph.D. Arab audio system and teach the pronunciation of sounds (Language Centre: ظرين) ٣(

SOAS, London, ٢٠٠٥).( 

جملة معهد (، للناطقني بغريهاللناطقني بغريهاللناطقني بغريهاللناطقني بغريهامشكالت تعليم األصوات مشكالت تعليم األصوات مشكالت تعليم األصوات مشكالت تعليم األصوات  حسان، متام، يضاً أوينظر  .١١٦املرجع السابق، ص الراجحي، عبده، : ينظر )٤(
  .٣٦٤-٣٥٢ ص ، ص)١٩٨٤، مكة املكرمة وحدة البحوث واملناهج،(جامعة أم القرى ، )العربيةاللغة 
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 جامعة المدينة العالمية أنموذج في تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها المشكالت الصوتية    ١٠
 

عّد أكثر الصوتية تُ  املشكالت أن ب رَ ر قَ البحث أْن يُـ  عا ستطاالعينات اللغوية هذه مجع  على وبناءً 
 تلكعلى  الوقوف لدى دراسي العربية من غري أبنائها؛ فحاول البحث جاهًدا عقدهاأو املشكالت اللغوية 

 مسحية دراسة خالل من وذلك، هلا املناسبة قرتاح بعض احللول واآللياتا ، ومن مثّ وحصرهااملشكالت 
 يوجد كما  –بُعد  عن التعليم ونظام املباشر التعليم نظاميعلى  تقوم اإ حيث ؛املدينة العاملية جلامعة
  . مبختلف لغام وثقافام، العامل أحناء كل من ينتمي إليها طالبٌ إذ  ؛املستهدفني حيث من التنوع

  :)٢(إىلتعود  قد اليت تواجه متعّلم اللغة العربيةاللغوية ن املشكالت أ طعيمه ىير 
  :صعوبات تتعلق بطبيعة اللغة؛ كالعوائق اليت تتعلق بـ )١

 .نطق بعض احلروف  - أ 

 .بني لغة الكالم ولغة الكتابة اللغوية الفروق  - ب 

التعليميـة للغـة العربيـة كلغـة ثانيـة؛ والـيت نشـأت بسـبب أمـور املناهج  طبيعةتنبع من صعوبات  )٢
 :منها

، والكتابـة والرتمجـة علـى مهـارة القـراءةا كثـريً أن املناهج املعتمدة يف تعليم العربية تركـز    - أ 
 املوجــودة بــني  )والدالليــة، الصــوتية، الصــرفية، النحويــة(مــا تراعــي الفــروق اللغويــة وقل

ــ  ،للمــتعّلم األمّ اللغــة العربيــة واللغــة  تشــكل عبئــاً علــى  اً كمــا أــا تعتمــد لغــة راقيــة فنّي
   .املتعّلم

مبهــارات خاصــة، وهــذا قلمــا  أن يتمتــع معلــم اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا ينبغــي  - ب 
خرجيــو أقســام اللغــة  يتحقــق يف معلــم العربيــة كمــا نعــرف، فمعلمــو اللغــة العربيــة هــم

تكـون أكـرب  وقد بنيت مناهجها لتزود الطالب مبعلومات دقيقـة وعميقـة قـد ،العربية
مبهـارات إيصـال  فضالً علـى أـا ال تـزود طالـا ،بكثري مما حيتاج إليه متعّلمو العربية

كفــاءات  أن يكــون معلــم اللغــة ذا مــا تعّلمــوه إىل اآلخــرين، وميكــن القــول أنــه ينبغــي
بطبيعــة غــري مرتبطــة  رغــم أــا- ةهــذه املشــكلو  .)٣(ومهــارات خاصــة ليكــون ناجحــاً 

 تؤثر يف تعليم اللغة بشكل مباشر وفعال -االلغة إال أ.  

                                                 
من منشورات معهد اللغة ( ،))))األصوات والرتاكيباألصوات والرتاكيباألصوات والرتاكيباألصوات والرتاكيب((((مشكالت التداخل اللغوي يف تعليم العربية لغري الناطقني ا مشكالت التداخل اللغوي يف تعليم العربية لغري الناطقني ا مشكالت التداخل اللغوي يف تعليم العربية لغري الناطقني ا مشكالت التداخل اللغوي يف تعليم العربية لغري الناطقني ا  األمني، إسحاق حممد، )١(

 .١٢٥: ١٥ص  ، ص)تاريخ نبدو (جامعة امللك سعود  العربية،

  .٢٣، ص)٢٠٠٠، القاهرة، دار الفكر العريب(، الطبعة األوىل، تدريس اللغة العربية يف التعليم العايلتدريس اللغة العربية يف التعليم العايلتدريس اللغة العربية يف التعليم العايلتدريس اللغة العربية يف التعليم العايل، أمحدرشدي ، طعيمه :ينظر) ٢(
، )م٢٠٠٠القاهرة ،دار الفكر العريب (، الطبعة األوىل، تعلم العربية والدين بني العلم والفنتعلم العربية والدين بني العلم والفنتعلم العربية والدين بني العلم والفنتعلم العربية والدين بني العلم والفن، رشدي أمحد، وحممد السيد مناع، طعيمه) ٣(

  .٤٥ص
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  :ا
�را�1 أ��41 ٤. ١
للناطقني تدريسنا العربية  بالذهن خاللمتخض عنوان هذا البحث وخطته الفنية يف ِإْثِر سؤاٍل تـََعلَق 

 الدارسني تواجه الصوتية اليت املشكالت هي أهم ما :وهو، يف مركز اللغات يف جامعة املدينة العامليةبغريها 
واإلجابة على هذا السؤال يقتضي  ينة العاملية؟العربية جبامعة املد للغة همتعّلم عند العربيةغري ب الناطقني
  :التالية الفرعية األسئلةعلى  اإلجابة

 ريها؟غب من الناطقني العربية اللغة تعّلممعلى  يصعب نطقها اليت األصوات هي ما )١

 تعّلمو  نتشارا يسهل يتحل مشكالت النظام الصويت ح يف همتس اليت املقرتحة احللول هي ما )٢
 بغريها؟ للناطقني العربية اللغة

  :ا
�را�1 أه�اف .٥. ١
  -:حتقيق ما يأيتإىل  الدراسة هذه دف

  .للعربية هتعّلم عند العربية بغري الناطق الدارس تواجه اليت الصوتية املشكالتعلى  التعرف  - أ 
 تعّلمو  نتشاراحل مشكالت النظام الصويت حيت يسهل  يف همتس احللول اليت بعض قرتاحا  - ب 

 بغريها؟ للناطقني العربية اللغة

   :ا
�را�1 ������ .٦. ١
؛ وذلـك  )Analysis Descriptive Method( "التحليلـي-الوصـفي" نهجاملـعلـى يعتمد هـذا البحـث 

دقـــة الوصـــف بحيـــث يســـمح هلـــذه الدراســـة أن تتســـم  ؛حتليلهـــامث وصـــفها و ، العينـــات اللغويـــة مباشـــرةمـــع جب
 يف، النــاطقني بغريهــا العربيــة اللغــة يتعّلمــم تواجــه الــيت الصــوتيةاملشــكالت  أهــمّ  ا مــنمنطلًقــ، وعمــق التحليــل

 الدارســني تواجــه الــيت للمشــكالت أعمــق فهــمىل إ لوصــولوذلــك مــن أجــل ا، مباليزيــا "العامليــة املدينــة جامعــة"
يف هـذا البحـث  املستخدمة التعليمية الوسائل؛ فكانت املؤسسة ذه العربية اللغة بتدريس القائمني واملعلمني
 صـــادر؛ مـــع االعتمـــاد يف مجـــع املعلومـــات علـــى بعـــض املاجلامعـــة تلـــكمنحصـــرًة علـــى  العربيـــة اللغـــة ومعامـــل
  .املؤمترات قّدمت يف بعض واألوراق اليت العمل واالت وورش الكتباملتمثلة يف  ؛الثانوية

  :خالل من األولية فتتم املصادر أما
 جبامعــة اللغــات مبركــز بغريهــا قنيطالنــا مــن العربيــة طــالب اللغــة مــع أجــريالــذي ) الكمــي(املســح  اتتبيانســا

، )On-Line( التعلــيم عــن بُعــدو ، )On-Campus( املباشــرالتعلــيم  طــالب الدراســة وتشــمل، العامليــة املدينــة
   ).On-Line( التعليم عن بُعدو ، )On-Campus( املباشرالتعليم  مشكالت ختتلف حيث

  :ا
�را�1 ����; .٧. ١
، ا لطبيعة الدراسة املنبثقة من أهداف دراسة املشكالت الصوتية لدى طلبة جامعة املدينة العامليةنظرً 

  :فصول ةربعمتحور هذا البحث حول أ
  .الدراسة وتنظيم الدراسة وأهداف مشكلة الدراسة عن وخلفية مقدمة عن ةعبار  :األول الفصل
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  .للدراسة النظري رطاواإل السابقة الدراسات عن ةعبار  :الثاين الفصل
  .الدراسة منهجية يناقش :الثالث الفصل
  .النتائج ومناقشة البيانات حتليل فيه يتم :الرابع الفصل
   .الدراسة وتوصيات الدراسة لنتائج ملخص عن ةعبار  :اخلامس الفصل

٨. ١ .��=>?
  :ا
�را1<ت ا
 رأيناوعند الرجوع إليها ، متنوعةمتعددة العربية  اللغة تعليم مشكالت تناولت اليت الدراسات ن إ

 ن أساسينيتكمن يف أمري قيمتها أن:  
آخر من أا ذات منهجية علمية واضحة ميكن يف ضوئها تكرار إجرائها على مجهور   - أ 

  .؛ كجمهور الدراسني للغة العربية من غري أبنائها يف جامعة املدينة العامليةالدارسني
ائجها صاحلة للتعميم مما جيعل نت، أحباث كثرية يهافأا تشتمل على نتائج مشرتكة تلتقي   - ب 

  .؛ ومن هنا كانت دراستنا تستهدف الدراسني يف جامعة املدينة العاملية فحسبإىل حد كبري
 ٩. ١ ��=>?
  :����C Dض ا
�را1<ت ا

  :من حيثات السابقة طي للقارئ صورة واضحة عن الدراسعلى عرض أهم اجلوانب اليت تع سوف حنرص
  .الدراسةعنوان   - أ 
  .مشكلة الدراسة  - ب 
  .أهدافها  - ج 
  .أدوات الدراسة وإجراءاا  -د 
  .عينة الدراسة وخصائصها  - ه 
   .نتائج الدراسة  -و 
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 طار النظري للدراسةطار النظري للدراسةطار النظري للدراسةطار النظري للدراسةالدراسات السابقة واإلالدراسات السابقة واإلالدراسات السابقة واإلالدراسات السابقة واإل    ::::الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين

١�٢  >�E F�>1 �1١١١١()١٩٦٤(درا( :  

دراسة تشخصية ( اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربية    تعّلمتعّلمتعّلمتعّلممشكـالت طلبة اجلامعة األمريكان يف مشكـالت طلبة اجلامعة األمريكان يف مشكـالت طلبة اجلامعة األمريكان يف مشكـالت طلبة اجلامعة األمريكان يف : عنوان الدراسة .١
  .)وطريقة تدريس مقرتحة لعالجها، ألخطاء القراءة

عند ، تشخيص وحتليل وقياس أخطاء القراءة عند طالب الكليات األمريكية: مشكلة الدراسة .٢
  .قراءة اللغة العربية املعاصرة

  : خطوات الدراسة .٣
  .استخدام املنهج الوصفي التحليلي: منهجية الدراسة  - أ 
دارسـاً يف املسـتوى املبتـدئ مـن العربيـة يف جامعـة  ١٢ينـة مـن تكونت الع: عينة الدراسة  - ب 

  .ابكاليفورني )Utah(يوتا 
  :أدوات الدراسة وإجراءاا .٤

  .وهي مهارات القراءة واحلديث، حدد املهارات اليت ستالحظ يف الدراسة  - أ 
 ١٩٦١مـن سـبتمرب ، أيـام يف األسـبوع ٥دقيقـة يف اليـوم ملـدة  ٥٠حدد مدة الدراسة بــ   - ب 

  .١٩٦٢ إىل مايو
معية البصرية الـيت اسـتخدمت أثنـاء التجربـة كانـت حمـدودة بشـرائط الكاسـيت املواد الس   - ج 

  .والشرائح
  : صعوبات نامجة عن طبيعة اللغة العربية نفسها مثةأن  يرى الباحث: نتائج الدراسة   .٥

حيــــث إــــا ختتلــــف مــــن حيــــث الشــــكل حســــب موقعهــــا يف  ؛طبيعــــة احلــــروف العربيــــة  - أ 
ممـــا يـــؤدي إىل صـــعوبة التعـــرف ، متصـــلة أم منفصـــلة، و الوســـط أو اآلخـــريف األول أ، الكلمـــة
  .عليها

  .صعوبة التمييز بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية  - ب 
، ففــي األعمــال الكتابيــة والصــحف تكــون الكتابــة خاليــة مــن الشــكل: مشــكلة الشــكل  - ج 

  .إال بعض الكتب والقرآن الكرمي
  .ولكن اإلجنليزية ال يوجد ا املثىن، واملثىن واجلمع اللغة العربية ا املفرد  -د 

                                                        
)١ ( Sami Hanna, Reading Errors, Problems of American an College Students in Learning Arabic, Remedial 

Instruction and A Proposed Method of Teaching, Ph. D .dissertation University of Utah, ١٩٦٤ . 
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 جامعة المدينة العالمية أنموذج في تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها المشكالت الصوتية    ١٤
 

  : )١١١١()١٩٧١(درا�1 رو��E آ<را  ٢�٢

  .العربيةالعربيةالعربيةالعربية    تعّلمتعّلمتعّلمتعّلممشكالت الناطقني باإلجنليزية عند مشكالت الناطقني باإلجنليزية عند مشكالت الناطقني باإلجنليزية عند مشكالت الناطقني باإلجنليزية عند : عنوان الدراسة .١
هذه الدراسة نُظمت لفحص املشكالت الناجتة عن طرق تدريس اللغة : مشكلة الدراسة   .٢

ومقرتحات مبنية ، االختالفات بني اللغتني العربية واإلجنليزيةواملشكالت النامجة عن ، العربية
فاالجتاه التقليدي املتبع يف التدريس  ،على التطورات احلديثة يف طرق تدريس اللغات األجنبية

  .وقليل من الرتكيز على اللغة املتحدث ا، يقوم على التأكيد العظيم على القواعد
  : خطوات الدراسة .٣

  .استخدمت املنهج الوصفي التحليلي: منهج الدراسة  - أ 
ــــت مــــن : عينــــة الدراســــة  - ب  يف املســــتويات  Utahمــــن دارســــي العربيــــة جبامعــــة  ٥٨تكون

  .املختلفة
  : أدوات الدراسة وإجراءاا .٤

  .متت إجراءات املالحظة واملقابلة يف قسم اللغة العربية جبامعة كاليفورنيا  - أ 
، يدرســـــون العربيـــــة باملســـــتويات املختلفـــــة )Utah(االســـــتبيان لطلبـــــة جبامعـــــة  أعطـــــي  - ب 

  .طالباً  ٢٤فقد كان عددهم ، أما طلبة املستوى املتقدم، دارساً  ٢٣وعددهم 
  .هاتعّلممتت مقابلة الطلبة ملعرفة اجتاهام حنو اللغة والصعوبات اليت تواجههم عند   - ج 

  : نتائج الدراسة .٥
  : ومنها، نامجة عن طبيعة اللغة العربية نفسها صعوبات  - أ 

  .وبات التمييز بني احلروف املتشاةصع •
  .صعوبات يف التمييز بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية •
أو يكــــون ، وإمهــــال مهــــاريت احلــــديث واالســــتماع، الرتكيــــز علــــى مهــــاريت القــــراءة والكتابــــة •

  .اً دورمها ثانويّ 
أمجـــع حيـــث  ؛معمـــل اللغـــةصـــعوبات نامجـــة عـــن أدوات التعلـــيم؛ والـــذي قـــد يتمثـــل يف   - ب 

غــري معــدة كمــا ألــا  ؛ألغــراض االســتماع )Tapes( األشــرطةالدارســون علــى عــدم مناســبة 
وأحيانــاً يكــون ، وال توجــد وقفــات بــني النصــوص الــيت تســتخدم يف تســهيل اإلعــادة، جيــب

  ).وهذا ميكن للمعلم عالجه(والسرعة غري مناسبة ، الصوت غري واضح
    

                                                        
)١ (Kara, Rawhia Ahmed: The Problems Encountered by English Speakers in Learning Arabic, PhD. Thesis, 

University of California, Berkeley ١٩٧٦. 
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 جامعة المدينة العالمية أنموذج في تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها المشكالت الصوتية    ١٥
 

  : )١١١١()١٩٨٥(درا�1 رY1ن  ٣�٢

  .))))لغة أهل ماليزيالغة أهل ماليزيالغة أهل ماليزيالغة أهل ماليزيا((((    وضع برنامج لتعليم اللغة العربية للطالب املالوينيوضع برنامج لتعليم اللغة العربية للطالب املالوينيوضع برنامج لتعليم اللغة العربية للطالب املالوينيوضع برنامج لتعليم اللغة العربية للطالب املالويني: الدراسةعنوان  .١
كانت املشكلة األساسية يف هذه الدراسة هي اقرتاح برنامج لتعليم اللغة : مشكلة الدراسة .٢

ولقد استلزم إعداد هذا الربنامج  ،العربية للطالب املالويني وبيان مدى فاعليته من واقع جتريبه
راسة تقابلية بني العربية واملاالوية لتحديد الصعوبات اليت تواجه الدارس املاالوي عند إجراء د

 .ه اللغة العربية عن طريق االتصال املباشر ؤالء الطالبتعّلم

  : خطوات الدراسة .٣
اسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفي التحليلـي يف التعـرف علـى صـعوبات : منهج الدراسة  - أ 

  .بينما استخدم املنهج التجرييب يف تطبيق الربنامج املقرتح، العربية تعّلمالدارسني يف 
طالــب مــن منطقــة جنــوب شــرقي آســيا  ٥٠٠طبقــت أداة البحــث علــى : عينــة الدراســة  - ب 

  .وعني مشس جبمهورية مصر العربية، ممن يدرسون يف جامعة األزهر
  : أدوات الدراسة وإجراءاا .٤

،  أصـــوات"ا الصـــعوبات اللغويـــة مـــ: وجـــه الباحـــث ســـؤاالً مكتوبـــاً للدراســـني هـــذا نصـــه  - أ 
  ك اللغة العربية؟تعّلماليت تواجهك عند " تراكيب، كتابة

كمــا أنــه مجــع عــدداً مــن الكتابــات احلــرة الــيت كتبهــا الدارســون والدارســات يف شــكل   - ب 
كمـــا مجـــع بعـــض التســـجيالت الـــيت قـــام ـــا ،  رســـائل موجهـــة إىل أصـــدقائهم يف مصـــر

املختلفــة الــيت يتلقوــا يف قاعــات الــدرس يف الطــالب املالويــون للمحاضــرات والــدروس 
  .جامعيت األزهر وعني مشس

 : قسم الباحث نتائج الدراسة إىل ثالثة أقسام كالتايل: نتائج الدراسة .٥

اجــه الــدارس املــاالوي مــا تو الــيت وخلــص إىل أن الصــعوبات الصــوتية  ؛صــعوبات صــوتية  - أ 
، كــل اهلــاء، الصــاد، الســني، الثــاءاهلمــزة، العــني، احلــاء، الظــاء، الشــني، القــاف، : يلــي

  .هذه احلروف جيد الدارس املاالوي صعوبة يف نطقها
   .صعوبات الكتابة  - ب 
  ..صعوبات يف الرتاكيب اللغوية  - ج 

                                                        
  .١٩٨٥، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية جامعة عني مشس، برنامج مقرتح لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهابرنامج مقرتح لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهابرنامج مقرتح لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهابرنامج مقرتح لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهامصطفي رسالن شليب، ) ١(

15



 جامعة المدينة العالمية أنموذج في تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها المشكالت الصوتية    ١٦
 

  :)١١١١()١٩٨٢( [��	\درا�1 رش�ي  ٤�٢

املشكـالت الصوتية عند الدارسني يف برامـج تعليم العربية لغري الناطقني ا املشكـالت الصوتية عند الدارسني يف برامـج تعليم العربية لغري الناطقني ا املشكـالت الصوتية عند الدارسني يف برامـج تعليم العربية لغري الناطقني ا املشكـالت الصوتية عند الدارسني يف برامـج تعليم العربية لغري الناطقني ا  ::::عنوان الدراسةعنوان الدراسةعنوان الدراسةعنوان الدراسة .١
  .بسلطنة عمانبسلطنة عمانبسلطنة عمانبسلطنة عمان

كيف ميكن التعرف على : إلجابة عن سؤال رئيسي هواهذه الدراسة  حتاول ::::مشكلة الدراسةمشكلة الدراسةمشكلة الدراسةمشكلة الدراسة .٢
وما أهم ، املشكالت الصوتية عند الدارسني يف برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا

وتتفرع هذه املشكلة إىل أسئلة ثالثة  ،تسهم يف حل هذه املشكالتأن  االقرتاحات اليت ميكن
  : هي

يكتسـبها الدارسـون يف بـرامج تعلـيم اللغــة أن  مـا أهـم مهـارات األداء الصـويت الـيت جيــب  - أ 
  العربية لغري الناطقني ا؟

تعلـيم العربيـة لغـري النـاطقني ما أهم مشكالت األداء الصويت عنـد الدارسـني يف بـرامج   - ب 
  ؟ا

   ؟نيكالت األداء الصويت عند الدارسما أهم املقرتحات اليت تساعد على ختطي مش  - ج 
        : : : : خطوات الدراسةخطوات الدراسةخطوات الدراسةخطوات الدراسة ....٣٣٣٣

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي: منهج الدراسة  - أ 
ون العربيـــة  تعّلمـــدارســـاً ممـــن ي ١٢٥طبـــق اختبـــار األداء الصـــويت علـــى : عينـــة الدراســـة  - ب 

  .كلغة ثانية
أعـــــد الباحـــــث اختبـــــاراً يســـــتهدف الكشـــــف عـــــن مـــــدى : أدوات الدراســـــة وإجراءاـــــا  - ج 

ويشـــتمل علـــى ســـبعة أســـئلة تقـــيس املهـــارات ، الصـــوتيةاكتســـاب الدارســـني للمهـــارات 
  : اآلتية

  .نطق األصوات يف شكلها ارد )١
  .نطق األصوات وقد وردت يف كلمات )٢
  .نطق األصوات وقد وردت يف نص متكامل )٣
  .السرعة يف نطق األصوات املكتوبة )٤
  .معرفة مواطن الوقوف اجليد )٥
  .نطق حروف املد نطقاً صحيحاً  )٦
   .الصوتية املتشاةالتمييز بني الوحدات  )٧

                                                        
جملة معهد اللغة (، دراسة ميدانية، غريهاغريهاغريهاغريهالناطقني بلناطقني بلناطقني بلناطقني بللللاملشكالت الصوتية عند الدارسني يف برامج تعليم العربية املشكالت الصوتية عند الدارسني يف برامج تعليم العربية املشكالت الصوتية عند الدارسني يف برامج تعليم العربية املشكالت الصوتية عند الدارسني يف برامج تعليم العربية ، أمحدرشدي ، طعيمه )١(

 .)١٩٨٢، مكة املكرمة وحدة البحوث واملناهج،(جامعة أم القرى ، )العربية
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 جامعة المدينة العالمية أنموذج في تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها المشكالت الصوتية    ١٧
 

  .صحة النرب يف قراءة اجلمل )٨
  .صحة التنغيم عند التعبري يف مواقف طبيعية )٩

، قام الباحث بعرض النتائج حسب ورود أسئلتها يف اختبار األداء الصويت ::::نتائج الدراسةنتائج الدراسةنتائج الدراسةنتائج الدراسة .٤
فقدم جدوًال يبني احلاالت اليت عجز فيها أفرادها عن األداء الصويت املنشود يف كل عنصر من 

  : وفيما يلي تلخيص ألهم نتائج هذه الدراسة ،اصر االختبارعن
: هـي ،األصوات الـيت يشـيع بـني الدارسـني اخلطـأ يف نطقهـا تبلـغ اثـين عشـر صـوتاً   - أ 

، العـــني/ اهلـــاء/ الكـــاف/القـــاف/الظـــاء/ الطـــاء/الضـــاد/الشـــني/ الســـني/ اخلـــاء /احلـــاء /التـــاء 
  .عند الدارسنيويعزى ذلك إىل التنوع الكبري يف اخللفية اللغوية 

فـــإن ، إذا كــان الدارســـون جيــدون صـــعوبة يف نطــق األصـــوات الســابقة وهـــي جمــردة  - ب 
ـــة أصـــوات، األصـــوات الـــيت جيـــدون صـــعوبة يف نطقهـــا وهـــي يف كلمـــات / الثـــاء: هـــي، مثاني

  .والصاد / القاف/ الظاء /الطاء /الضاد /السني/ احلاء
ولقـد كـان هنـاك ، الصـامتهاخلطأ يف نطق احلركات أوضح وأظهر يف نطق األصـوات أن   - ج 

  .تفاوت بني الدارسني يف نطق حروف املد الثالثة
ـــة  -د  ــــمييز بيــــن الوحــــدات الصــــوتية املــــتشاة اآلتي ــــدارسون صــــعوبة فــــي الت ـــدال : جيــــد ال ال

هذا باإلضافة إىل بعـض النتـائج  ،السني والصاد/ احلاء واهلاء / الذال والظاء / والضاد 
 .لتنغيماألخرى اخلاصة بالنرب وا

ـــ احلاجـــةَ  الســـابقةُ  أكـــدت الدراســـاتُ  :الســـابقةالســـابقةالســـابقةالســـابقة    الدراســـاتالدراســـاتالدراســـاتالدراســـاتعلـــى علـــى علـــى علـــى     التعقيـــبالتعقيـــبالتعقيـــبالتعقيـــب -٥ لـــيم اللغـــة تع إىل ةَ امللح
ــأ وقــد ،ساســية لتعلــيم اللغــاتوذلــك مــن أجــل حتقيــق الوظيفــة األ ؛جتمــاعيضــمن ســياقها اللغــوي واال دتك 

تعلـم اللغــة العربيـة للنــاطقني بغريهـا كثـرية، كمــا متيـزت دراســة كـارا بتصــنيف  مشــكالت أن  السـابقة الدراسـات
ــــق  ــــاطقني بغريهــــا بصــــعوبات خاصــــة بطــــرق التــــدريس ، منهــــا مــــا يتعل الصــــعوبات يف تعلــــم اللغــــة العربيــــة للن

تخدم مشكالت تتعلق بطبيعة اللغة، وقـد اسـ إىلومنها ما يتعلق بإعداد املواد التعليمية، باإلضافية  ،بالدارس
املشــكالت الصــوتية  طعيمــهكمــا حــدد لتشــخيص صــعوبات القــراءة فحســب،  ) مــونرو(ســامي حنــا مقيــاس 

وهــذا مــا . للغــة األميف ا بســبب العــادات اللغويــة الراســخة ؛أو نقــل اخلــربة ،إىل التــداخل اللغــوي والــيت أرجعهــا
ن صــعوبات أحيــث وجــد  ؛واللغــة العربيــة بــني اللغــة املاالويــة تقابليــهدراســة  ىجــر أتوصــل إليــه رســالن عنــدما 

  .التعلم تكمن يف النظام الصويت
مههـا أن أو  ،ستفاد البحث احلايل مـن هـذه الدراسـات يف حتديـدها الصـعوبات النامجـة عـن طبيعـة اللغـةا

األصــوات الــيت يصــعب نطقهــا علــى مــتعّلم الصــويت، وهــذا مــا يــدعم هــدف البحــث معرفــة صــعوبات النظــام 
عنــد التواصــل مــع جمتمــع اللغــة العربيــة  همالصــعوبات الــيت تــواجه وحتديــد ،هــاري غن النــاطقني باللغــة العربيــة مــ

  .وضع مقرتحات تسهم يف حلهاالبحث حياول  حىت وذلك، ختالف النظام الصويت بني اللغتنيانتيجة 
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  :أه	�� ا
�را�1 ٦�٢
 :منهـــا ،يُعـــاين عـــدة مشـــكالتتعلـــيم اللغـــة العربيـــة أن  )١(ات اللغويـــة املعاصـــرةدراســـالضـــحت لقـــد أو 

اللغــة العربيــة  يتعّلمـمعلــى  وغريهــا الدراسـات كــل هــذه ركـزت وقــد ،لغويــة غـري ومشــكالت لغويــة مشـكالت
أخـرى وهنـاك فئـة  ،اعامً  )٢١-١٩(تقع أعمارهم بني  ، بلغات أخرى امللتحقون مبعاهد تعليم اللغةنيالناطق

ـــمهـــدفون تزيـــد أعمـــارهم عـــن ذلـــك يَ  لـــديهم مســـئوليات  الســـن، كبـــارمـــن  ون تعّلمـــوهـــم م، اللغـــة العربيـــة تعّل
ِمــْن َمث َيْســَعْوَن للحصــول علــى تعلــيٍم ُمــَنظٍم ذي جــدوى يلتحقــون بــه يف الوقــت واملكــان اجتماعيــة ومهنيــة و 

 ة خصــبة وبــديًال يئــيف أســلوب تعليمهــا اإللكــرتوين عــن ب املناســبني هلــم؛ هلــذا أصــبحت جامعــة املدينــة العامليــة
 عـرب ُمتـاح وين إليكـرت  فضـاءٍ ب ؛ ملـا يتمتـع هـذا النـوع مـن الـتعلمنيتعّلمـلتحقيـق حاجـات هـذه الفئـة مـن امل أمثـل

ــن الطــالب واملعلمــني مــن التفاعــل مًعــا بشــكل ُمشــابه اإلنرتنــتشــبكة  ملــا َحيــُدُث يف بيئــة  )بدرجــة قويــة( ُميَك
 ؛بــل إضــافة ثريــة ،تعلــيم عــن بُعــد بــديل عــن التعلــيم التقليــديالأن إىل  أنــه ال ميكــن النظــر إال ،املباشــر تعّلمالــ

نظـرًا لظـروفهم  ؛ممن ال ميكنهم االلتحاق بالتعليم التقليدي ،تتيح الفرص ألكرب عدد من طالب هذه اخلدمة
 يف أمهيـة املوضـوع الـذي تتناولـه وهـو مشـكالت املسـتوي -تتحـدد قيمـة الدراسـة  ،العمريـة والعمليـةو املكانيـة 
 والتعلـيم عـن بُعـد ممـا يتـيح عند تعليم اللغة العربية للناطقني بلغـات أخـرى عـن طريـف التعلـيم املباشـر الصويت
التعلــيم  عــن بُعــد التعلــيم عــن طرائــق خــتالفكثــر عمقــاً نســبة الأبصــورة  الصــوتية املشــكالتعلــى  التعــرف
ف املشــكالت الصــوتية الــيت تتنــاول وصــمــن الدراســات البكــر  -حســب علمنــا- هــذا البحــث عــديُ  ،املباشــر

 جامعـة املدينـةعلـى  الدراسـة تركز إذ ؛للناطقني بلغات أخرىاإللكرتوين تعليم اللغة العربية وعالجها يف جمال 
تتحدد قيمة الدراسة احلاليـة يف أـا  يف بعض أنظمتها التعليمية؛ من التعليم األسلوبة اليت تعتمد هذا يالعامل

حتــاول حتســني واقــع  والــيت جامعــة املدينــة العامليــة العــامل جيتمعــون يف ءحنــاأتســتهدف عينــة متنوعــة مــن مجيــع 
  .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى املوصوف بالتقليدية والتأخر عن مستحدثات األلفية الثالثة

                                                        
سالمية منشورات املنظمة اإل(، ني بغريهاني بغريهاني بغريهاني بغريهاطرائق تدريس اللغة العربية للناطقطرائق تدريس اللغة العربية للناطقطرائق تدريس اللغة العربية للناطقطرائق تدريس اللغة العربية للناطق، )٢٠٠٣( طعيمهمحد أالناقة، حممود كامل، ورشدي  :ينظر)١(

دار  :عمان(، الطبعة األوىل، اللسانيات التطبيقية وتعليم العربية للناطقني بغريهااللسانيات التطبيقية وتعليم العربية للناطقني بغريهااللسانيات التطبيقية وتعليم العربية للناطقني بغريهااللسانيات التطبيقية وتعليم العربية للناطقني بغريهاالعنايت، وليد، ، و ٢٤٤، ص)للرتبية والعلوم والثقافة، إيسيسكو
تدريس اللغة العربية يف تدريس اللغة العربية يف تدريس اللغة العربية يف تدريس اللغة العربية يف ، ، ، ، ، أمحدطعيمهو  ،٢٤٠ - ٢١٢، صطرائق تعليم اللغة العربيةطرائق تعليم اللغة العربيةطرائق تعليم اللغة العربيةطرائق تعليم اللغة العربيةاخلطيب، حممد إبراهيم، ، ١٧، ص)'٢٠٠٣، اجلوهرة

دار : اإلسكندرية(، اللغة واتمع رأي ومنهجاللغة واتمع رأي ومنهجاللغة واتمع رأي ومنهجاللغة واتمع رأي ومنهجالسعران، حممود، ، ٢٣، ص )٢٠٠٠الطبعة األوىل، دار الفكر العريب: القاهرة(، التعليم العايلالتعليم العايلالتعليم العايلالتعليم العايل
، ص )١٩٩١( دار االعتصام(، بالعربيةبالعربيةبالعربيةبالعربيةالكتب التعليمية لغري الناطقني الكتب التعليمية لغري الناطقني الكتب التعليمية لغري الناطقني الكتب التعليمية لغري الناطقني     إعدادإعدادإعدادإعدادسس سس سس سس أالغايل، ناصر، ، ٦٤، ص)١٩٦٣الطبعة الثانية، املعارف

، )١٩٧٩جامعة الرياض، الطبعة األوىل: الرياض(، جتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرىجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرىجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرىجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى، ايالقامسي، عل، ٢٦
 .١٤ص
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        الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
ا ذ يتضمن وصفً إ ؛أهداف الدراسةحتقيق يف ها ناا لإلجراءات اليت اتبعيتناول هذا الفصل وصفً 

طوات الالزمة للتحقق واخل، والطريقة اليت مت ا حتديد العينة وطريقة إعداد أدواا، وعينتها، ألفراد الدراسة
بغرض ، ستبانة املعروضة على الطلبة املعنينيا لالا إلجراءات الدراسة تطبيقً وصفً و ، ثباامن صدقها و 

  .اإلجابة عن أسئلة الدراسة
  : أ^�اد ا
�را�1 ١�٣

اللغة العربية  قسم - مركز اللغات –مت اختيار أفراد الدراسة بشكل عشوائي من جامعة املدينة العاملية 
) ٢٠(عليهم الدراسة إىل  تْ قَ بـ وقد وصل عدد الطلبة الذين طُ ، مبدينة شاه علم مباليزيا، للناطقني بغريها

 املباشربأسلوب التعليم  يتلقون تعليم) ١٠( من بينهم نكا وقد، وهم من جنسيات خمتلفة، طالب وطالبة
)On-Campus( ، و)(عن بُعد بأسلوب التعليم يتلقون تعليم  )١٠On-Line.(  

  : أدوات ا
�را�1 ٢�٣
من أجل التعرف على أبرز املشكالت الصوتية اليت يعاين منها الطلبة الذين يلتحقون يف برامج تعليم 

مستوى التعليم  :يف املستويني - ماليزيا  -بغريها يف جامعة املدينة العاملية بشاه علماللغة العربية للناطقني 
  :مبا يليقمنا ، )On-Line( التعليم عن بُعدومستوى ، )On-Campus( املباشر

  : اخلطوات اآلتية نا يف إعدادهاقد اتبعو ، عداد استبانةإ -١
  .مبوضوع الدراسة لكتب ذات العالقةمراجعة الدراسات السابقة والدوريات وا  - أ 
ومت ، ه للغــة العربيـــةتعّلمــتصــادفه خــالل أن  عمــل قائمــة باملشــكالت الصــوتية والــيت ميكــن  - ب 

  .مشكالت حصر هذه املشكالت يف عشر
وذلــك مــن خــالل عــرض االســتبانة علــى جمموعــة مــن ، التأكــد مــن صــدق وثبــات االســتبانة  - ج 

بــداء آرائهــم إل، مــن ذوي اخلــربة احملكمـني املختصــني يف تعلــيم اللغــة العربيــة للنـاطقني بغريهــا
  : يف قائمة املشكالت الصوتية من حيث

  .املباشر ىباملستو  نو الدارس نوعية املشكالت اليت يعاين منها )١
  .عن بُعد نو الدارس يعاين منها يتلا املشكالت نوعية )٢
  .سالمة الصياغة اللغوية للمشكلة )٣
   .احذف ما يرونه مناسبً    )٤

، والـــيت احملكمــونإليهــا أشـــار ة الــيت الحظــوذلــك بنــاًء علـــى املإجــراء تعــديالت علــى االســـتبانة؛  - - - - ٢٢٢٢
ا تعــــديل بعـــض املشــــكالت لغويــــو إجــــراء بعـــض التعــــديالت علــــى مضـــمون االســــتبانة،  اقتضـــت

بـإجراء التعـديالت مبثابـة الصـدق  نـامالفقرات مع بعضها البعض، و قـد ق ا، ودمج بعضجرائي إو 
            .حملتوى االستبانة
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 .بصورا النهائيةصياغة االستبانة  -٣

تقدمنا إىل عمادة الدراسات العليا مـن أجـل احلصـول  أن وضعت االستبانة بصورا النهائية بعد -٤
 نــابتطبيــق الدراسـة وتسـهيل مهمت، والــذي مسـح لنـا إدارة جامعـة املدينـةإىل  يعلـى خطـاب تعريفــ

-On( املباشـــرالتعلـــيم مســـتوى إعـــداد جـــدول زمـــين ملقابلـــة الطـــالب علـــى  م ـــــتَ  َمث  ومـــنالبحثيـــة، 

Campus( ومســـتوى التعلـــيم عـــن بُعـــد ،)On-Line(.  مـــوع الكلـــي لألســـئلة إذبلـــغ ا)١٠(، 
 :كما يليوكانت النتائج  

  ال  نعم  املعايري  الرقم
 ٣ ١٧ ؟)العني واحلاء( ني احللقينيهل جتد صعوبة يف نطق الصوت .١

 ٤ ١٦ ؟واحلركات القصريةصعوبات يف التمييز بني احلركات الطويلة هل جتد  .٢

الدال والضاد : صـعوبة فـي التـمييز بيـن الوحـدات الصـوتية املـتشاة اآلتيةهل جتد  .٣
 ؟السني والصاد/ احلاء واهلاء / الذال والظاء / 

٥ ١٥ 

 ٦ ١٤ ؟الصاد، الضاد، الطاء، الظاء: هل تعاين من نطق األصوات املطبقة .٤

 ٥ ١٥ ؟)نياخلاء، والغ( نطق األصوات الطبقية هل جتد صعوبة يف .٥

 ٣ ١٧ ؟)اهلاء واهلمزة(هل جتد صعوبة يف نطق األصوات احلنجرية  .٦

 ٤ ١٢ ؟هل تعاين من نطق األصوات وقد وردت يف كلمات .٧

 ٣ ١٧ هل لديك طرق للتغلب على املشكالت اليت تتعرض هلا؟ .٨
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اللغة  تعّلمة اليت قد يتعرض هلا م
إليها يف ضوء عملية اإلجابة عن 

 ا
�a�  b�C�;�ّ�c �d ن_��<

تية والتجربة الشخصية يف دراسة 
 التقدممن رغم بال ؛ ألنه احلديث

 أصوات إّال أن،  األجهزة احلديثة
 توصلت وقد ،العربية أصوات عّلم

 كما،  )واحلاء، العني(وات احللقية 
  . األصوات احللقية

 قيةقيةقيةقية

  

 نما فقطيب، )اهلاء واهلمزة( ةنجري
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 في تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها المشكالت الصوتية

        النتائج ومناقشتهاالنتائج ومناقشتهاالنتائج ومناقشتهاالنتائج ومناقشتها: : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

ذه الدراسة إىل التعرف على أهم املشكالت الصوتية ال
إليه ناويقدم هذا الفصل عرض النتائج اليت توصل،  بغريها

  : ت على النحو التايل
���a ن_� ا
Fc اfص�ات هg?: ">� Fال اfول

j��]> =dه<؟��" 
وعلماء التجويد على املالحظة الذاتية  ء العربية األوائل

هذه الوسيلة من الوسائل املهمة يف الدرس الصويت احلد 
يف أيدي علماء الصوت وسائل جديدة تعتمد على األ 
تعّلم يف صعوبةً  بالعربية الناطق غري تعّلمامل يواجه هلذا ،

  :التالية تائج
األصوات صعوبة نطق من يعانون العينة أفراد من %٩٠ة 

العينة ال يعانون من صعوبة يف نطق األ فرادأفقط من % 

يوضح نطق األصوات احللقيةيوضح نطق األصوات احللقيةيوضح نطق األصوات احللقيةيوضح نطق األصوات احللقية) ) ) ) ١١١١((((شكل رقم شكل رقم شكل رقم شكل رقم 

احلنجرينطق األصوات  من يعانون فراد العينةأمن % ٨٠
  .جيدون صعوبة يف نطقها ال

 � �����ن

 ����ن

 ����ن

 

١�٤ Dئ>c�
   :ا
هدفت هذه ال
العربية من الناطقني بغ

وكانت  ،أسئلة الدراسة
mأو : Dئ>cال انg?
ا

��=��
�j ا
�<[��j ا
عتمد علماء العا

 وال تزال، األصوات

 العلمي الذي وضع

،متنوعة العربية اللغة
النتائجإىل  الدراسة هذه

نسبة أن  -١
% ١٠ أنّ 

٨٠نسبة  -٢
٢٠% 

        

        

        

�����ن

� �����ن
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        ))))اء واهلمزةاء واهلمزةاء واهلمزةاء واهلمزة

  

بينما ) نيوالغ، اخلاء( قيةبوات الط
 .  

        ))))نينينينيوالغوالغوالغوالغ، ، ، ، اخلاءاخلاءاخلاءاخلاء((((    قيةقيةقيةقية

  

، الضاد، الصاد(ألصوات املطبقة 
  .يف نطقها وبة

        ))))ءءءءالظاالظاالظاالظا، ، ، ، الطاءالطاءالطاءالطاء، ، ، ، ضادضادضادضاد
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لذلك معظم ،  من لغات العامل
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في تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيره المشكالت الصوتية

اهلاء واهلاء وااهلاء واهلاء وا((((يوضح نطق األصوات احلنجرية يوضح نطق األصوات احلنجرية يوضح نطق األصوات احلنجرية يوضح نطق األصوات احلنجرية ) ) ) ) ٢٢٢٢((((شكل رقم شكل رقم شكل رقم شكل رقم 

نطق األصوات يف صعوبة العينة جيدون من أفراد %٧٠ ة
. فراد العينة ال جيدون صعوبة يف نطق هذه احلروفأمن 

قيةقيةقيةقيةبببباألصوات الطاألصوات الطاألصوات الطاألصوات الطنطق نطق نطق نطق     يفيفيفيف    صعوبةصعوبةصعوبةصعوبةيوضح يوضح يوضح يوضح ) ) ) ) ٣٣٣٣((((شكل رقم شكل رقم شكل رقم شكل رقم 

	
�جدون ��و

	
��جدون ��و

نطق األص من أفراد العينة جيدون صعوبة يف% ا٦٠بة 
صعوبة جيدون ال العينة من أفراد% ٤٠أن  كما،  )ءالظا

الضادالضادالضادالضاد، ، ، ، الصادالصادالصادالصاد((((نطق األصوات املطبقة نطق األصوات املطبقة نطق األصوات املطبقة نطق األصوات املطبقة يوضح يوضح يوضح يوضح ) ) ) ) ٤٤٤٤((((رقم رقم رقم رقم     لللل

ون�� ون���
	
���

	
ون �����

	
ون ����� ���

يف كثري من أا ال توجدإىل  األصوات هذه يف نطق ة
 . هذه احلروف تعّلمة يواجهون صعوبة يف 

ون �� �
	
��� 

	
ون ����� 

	
ون ������ 

 

نسبةأن  -٣
٣٠ %

نسبة أن  -٤
الظا، الطاء

شكلشكلشكلشكل

���

الصعوبة ترجع
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أي بني احلركات القصرية جمموعة األصوات الصائتة  بني صعوبة يف التمييز جيدون ا الذينم أ -٥
% ٦٠بلغت نسبتهم  فقد) األلف والياء، الواو( واحلركات الطويلة )الفتحة والكسرة، الضمة(

  .احلركات الصائتة بني التمييز يستطيعون العينة أفرادمن % ٤٠بينما ، العينة من أفراد

        يوضح التمييز بني احلركات الصائتةيوضح التمييز بني احلركات الصائتةيوضح التمييز بني احلركات الصائتةيوضح التمييز بني احلركات الصائتة) ) ) ) ٥٥٥٥((((شكل رقم شكل رقم شكل رقم شكل رقم 

  
نطقهم احلركات الطويلة  وذلك أثناء ، باإلجنليزيةنياليت قد يواجهها الناطق املشكالت هناك بعض

، )مطر(فإنه سينطقها ) مطار(كلمة  وردت يف كلمات مثل خاصة إذا ما) الياء، األلف، الواو(
 بل يقع فيها الناطقون باللغات ،ال تقتصر فقط على الناطقني باللغة اإلجنليزية املشكالت وهذه

ا ملدى التشابه تبعً  وذلك ،فريقياأخرى يف آسيا و أكما يقع فيها الناطقون بلغات ،  ه عامبوج األوروبية
وتزداد املشكلة  ،وهكذا) القاف( ويف الفارسية صوت) اخلاء(ففي األملانية صوت  ،يف األصوات

لغام األصلية وعادام  الختالفا وذلك تبعً  ،بإبدال بعض احلروف تعّلمامل ا عندما يقومتعقيدً 
 :- )ضرب( من بدًال - فيقول) دال(إىل ) الضاد( الناطق باإلجنليزية يبدل حرف فمثًال ، النطقية

  .)رمزان( :- )رمضان(بدال من - فيقول ) زاي(إىل ) الضاد(والناطق بالرتكية يبدل حرف ، )درب(
/ الذال والظاء/ الدال والضاد(صعوبة فـي التمييز بني الوحدات الصوتية املتشاة الذين جيدون  -٦

الذال / الدال والضاد(العينة  أفرادمن % ٧٠ فقد بلغت نسبتهم) السني والصاد/ احلاء واهلاء
ني الوحدات بجيدون صعوبة يف التمييز  أما الذين ال) السني والصاد/ احلاء واهلاء/ والظاء

  .العينة أفرادمن % ٣٠بلغت نسبتهم  الصوتية فقد
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        يوضح نسبة الذين جيدون صعوبة يف التمييز بني الوحدات الصوتية املتشاةيوضح نسبة الذين جيدون صعوبة يف التمييز بني الوحدات الصوتية املتشاةيوضح نسبة الذين جيدون صعوبة يف التمييز بني الوحدات الصوتية املتشاةيوضح نسبة الذين جيدون صعوبة يف التمييز بني الوحدات الصوتية املتشاة) ) ) ) ٦٦٦٦((((    شكل رقمشكل رقمشكل رقمشكل رقم
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ون ����� �

  
من درجتها قد تتفاوت  متثل عوائق لغوية أمام متعلمي اللغة العربةهذه الصعوبات اليت  أنّ  املالحظ و

ومنهم -التطبيقي  اللغةعلم ويرى علماء  ؛اللغوية والشخصية والتعليمية العوامل بناء على ؛شخص إىل آخر
 : األجنيب ذه األخطاء يعود إىل أربعة أسباب هي ما يلي تعّلموقوع امل أن  - )١(لراجحيا هدكتور عبد

 .ختالف اللغتني يف خمارج األصواتا .١

 . الصوتية ختالف اللغتني يف التجمعاتا .٢

 . مواضع النرب والتنغيم واإليقاع ختالف اللغتني يفا .٣

 . العادات النطقية اللغتني يفختالف ا  .٤

اليت يتحدث ا  ا لطبيعة اللغة األُمّ من شخص إىل آخر تبعً  ختتلفكذلك هذه الصعوبات  و 
يواجه فمثال لن  ؛حرف اللغة األُميف تعلم ونطق أحرف مشاة أللن يواجه املتعلم أية صعوبة و ؛ تعّلمامل

، الراء، الذال، الدال، اجليم، الثاء، التاء، الباء( :األصوات التالية تعّلماملتحدث باإلجنليزية صعوبات يف 
 ؛بعض األصوات تعّلميأن  الكن من الصعب جدّ  .)الالم، النون، امليم، الكاف، الزاي، الشني، السني

لكن . يف لغته األُم غري موجودةألن هذه األصوات  ؛)الصاد، الضاد، الطاء، الظاء(املطبقة  األصوات
وكانت ممارستها هلا الصغر ال يواجه املتعلم تعذرا يف نطق حروف لغة ما إذا كان تعلمها هلا يف وقت 

على العكس املتعلم كبري السن؛ ألنه مل  ميارس اللغة تواصليا  ،مع اتمعالتواصل املباشر من خالل 
ا لكنها تنطق نطقً  موجودة فيهاقد تكون و فصعب عليه نطق حروفا مل تكن موجودة يف اللغة األم، 

  .)٢(ا هو عليه يف اللغة الثانيةا عم خمتلفً 

                                                        
  .١١٦، مصدر سابق، ص ١٩٩٢الراجحي، عبده، : ينظر) ١(
من منشورات ( ،١جـ ، قراءة نقدية يف مرجعيات اخلطاب اللساين وأبعاده املعرفية، نعمان بوقرة، النظرية اللسانية عند ابن حزم األندلسي )٢(

 .٤٨، ص)٢٠٠٤ احتاد الكتاب العرب دمشق،

24



 جامعة المدينة العالمية أنموذج في تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها المشكالت الصوتية    ٢٥
 

للناطقني بغري العربية يف مرحلة متأخرة من  ليست من السهولة مبكان األصوات معاجلة مشكلةن إ
، املكتسبةأو أصوات الطفولة ، ا ألصوات اللغة األُم ا مناسبً وأخذ قالبً ، اجلهاز الصويت تشّكل نالعمر؛ أل

  .)١(أو اللغة الثانية الشبيه باألُم ، مثل اللهجات
 لكنه ليس ،ااألصوات يف مرحلة متأخرة من العمر قد يكون صعبّ  تعّلمأن  :يرى البحثو 

القريب من  يتعود النطق الصحيح أو على األقلأن  ميكن تعّلمفامل ، مع التكرار واملعايشةمستحيًال 
 ،قريبة من نطق أصحاا بدليل أننا نسمع ونقلد األصوات حىت ننطق اللغات األجنبية بطريقة ؛الصحيح

ه نيعرف األجنّيب املعىن بقدر الصوت؛ ألأن  امرحلة األصوات فليس ضروري  نتباه إىل املعىن يفأما مسألة اال
وتكوين ، أي مساع أصوات، الصوتالرتكيز على  - يف هذه املرحلة-  فاملهمّ  ،ليس هلا معىن اأصواتً  تعّلمقد ي

بشكل رئيس يف مراحل  كتسابها يكون ، فاملعىن لدارس العربية األجنيب، وإن مل يكن هلا معىن- أصوات
، لألصوات املنطوقة حوله اتبعً ، يكّيف جهازه الصوّيت يف مرحلة الطفولةأن  اإلنسان يستطيعأن  أي، الحقة

  .واليت ميارسها
 ،الدراسة عينة من% ٦٠ عددهم األصوات وقد وردت يف مجل بلغمن نطق  يعانون الذين -٧

 بلغ العينة أفراد من مجل يف وردت وقد األصوات نطق يف صعوبة الجيدون الذينأن  كما
  %.٤٠ عددهم

        يوضح نسبة نطق األصوات يف مجليوضح نسبة نطق األصوات يف مجليوضح نسبة نطق األصوات يف مجليوضح نسبة نطق األصوات يف مجل) ) ) ) ٧٧٧٧((((كل رقم كل رقم كل رقم كل رقم 

����� من �طق
ا��وات

� ����� من �طق
ا��وات

  

                                                        
 هـ١٤٢٧لطبعةاألوىلاالقاهرة، ، الفكر العريبدار (، النظرية والتطبيقالنظرية والتطبيقالنظرية والتطبيقالنظرية والتطبيق    للغة العربية لغري الناطقني اللغة العربية لغري الناطقني اللغة العربية لغري الناطقني اللغة العربية لغري الناطقني اتعليم اتعليم اتعليم اتعليم ا، إميان هريدي .د ،مدكور علي )١(

  .٧ص) م٢٠٠٦
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n
>o
Y/0� rEت ا
��<م  ^F �;�? ا
Fc ا
	��E�c ا
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E F���
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 مـن %٨٠ العربيـة للغـة هتعّلمـ عنـد طـرق للتغلـب علـى املشـكالت الـيت تواجهـه لديهم الذين عدد بلغ
 وضــعها مت وقـد ،العينـة أفــراد مـن فقـط% ٢٠ نســبتهم فتشـكل طـرق لــديهم توجـد ال الـذين امــأ ،العينـة أفـراد
   .الدراسة توصيات مع
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        اخلامتة اخلامتة اخلامتة اخلامتة 
أن  فمن شأن ذلك ،لغة اشتقاقية وينبغي االستفادة من هذه اخلاصية يف تعليمها اللغة العربية

إغراءات  يف العربيةأن  كما  ،وأن يقدم له إغراء يشجعه على التحدث ا ،عملية التلقي تعّلمامل يسهل على
الكلمة  أو باجلملة وهي ال تتعلق ،تكون ذات نفع عظيم إذا أحسنا استثمارهاأن  ميكنأخرى كثرية 

األول منها يقرتب من  ؛خمتلفة والعربية الفصحى ذات مستويات، بل تتعلق حىت باحلروف أحياناً  ،فحسب
تويات تراعي مناهج التعليم مسأن  ينبغي ولذلك ،خري هو لغة األدب الرفيعةواأل ،لغة احلديث اليومي

ون هذه اللغة من أجلها من جهة تعّلموعلى الغايات اليت ي الطالب بالقياس إىل مستويات اللغة من جهة
يرافق ذلك برامج مسعية أن  بل البد من ،أو كتيبات برسوم ملونة فحسب واملناهج ليست كتباً ، أخرى

إىل الكلمة هي األفضل بالنسبة إىل لغتنا باحلرف وصوًال  إىل الكتابة فإن طريقة االبتداء أما بالنسبة، وبصرية
  .األخرى االبتداء بالكلمة مناسبة للغات األخرى كاإلنكليزية مثالً  العربية قد تكون الطريقة
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            ::::التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات

  : اليتاليتاليتاليتاااا    الصوتيةالصوتيةالصوتيةالصوتية املشكالتاملشكالتاملشكالتاملشكالت تقرتح الورقة لعالجتقرتح الورقة لعالجتقرتح الورقة لعالجتقرتح الورقة لعالج

 الصوتية األم واألنظمة للغة الصوتية توضيح الفرق بني أنظمة اللغة استخدام املنهج التقابلي يف عملية .١

 .للغة الثانية

، اجليم، التاء، الباء(األصوات الصامتة  فيبدأ بتعليم ؛إىل الصعب األصوات من السهل تعّلمالتدرج يف  .٢
 مع وضعها يف  أوًال ) النون، امليم، الالم، الكاف، الشني، السني، الذال، الزاي، الراء، الدال، الثاء

) الظاء، الطاء، الضاد، الصاد(األصوات املطبقة  مث تعليم، حمسوسة كلمات سهلة النطق ذات معانٍ 
 مث ينتقل بعد ذلك إىل تعليم األصوات ، حمسوسة النطق ذات معانٍ  ا مع وضعها يف كلمات سهلةثاني

 ومن مثّ  ،ووضعها يف كلمات سهلة النطق) القاف، اخلاء، احلاء، الغني، العني، اهلاء، اهلمزة(احللقية 
 .القصريةبني احلركات الطويلة و  لفرقامع الرتكيز على توضيح األصوات الصائتة  مُ د قَ تُـ 

 .عمالستاال شائعةَ  اليت تستخدم يف التمثيلتكون الكلمات أن  جيب .٣

 عدم الرتكيز على الفروقو ، الوظيفية الفونيمية اليت تؤدي إىل تغيري يف معىن الكلمة هتمام بالفروقاال .٤

 . املعىن ألا ال تؤدي إىل تغيري يف ؛)يف نطق بعض الصوامت ةالفروق الدقيق( األلوفونية الصوتية

 .ق باحلركات الطويلةتتعلاللغوية اليت تدريبات الاستخدام  .٥

 . اليدين أثناء نطق األحرف حركات الوجه واالستعانة باإلشارات و  .٦

باحلاسب اآليل يف معاجلة األصوات الصعبة؛ وذلك بإظهار صورة حّية عند نطق الصوت  االستعانة .٧
  .من قبل الناطقني من أبناء اللغة
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 واملراجعواملراجعواملراجعواملراجع    املصادراملصادراملصادراملصادرأهم أهم أهم أهم 
١- ��=��
  :ا
	�اجt ا

  ).٢٤جملة جامعة أم القرى العدد (كايد حممود، صوت اهلاء يف العربية   ،إبراهيم .١
   .)بريوت -عامل الكتب (اخلصائص حتقيق حممد علي النجار بن جين، أبو الفتح عثمان، ا .٢
  .)دار الكتب العلمية(ابن جين، أبو الفتح عثمان، سر الصناعة، حتقيق حممد حسن وأمحد رشيد  .٣
مكتبة (أبو الطيب، عبد الواحد بن علي النحوي، مراتب النحويني، تح حممد أبو الفضل إبراهيم،  .٤

  ) طبعضة مصر، القاهرة، من دو سنة 
األصوات (األمني، إسحاق حممد، مشكالت التداخل اللغوي يف تعليم العربية لغري الناطقني ا  .٥

  )بدو تاريخ(من منشورات معهد اللغة العربية، جامعة امللك سعود ) . (والرتاكيب
مكتبة الرسالة احلديثة، عمان، (الربازي، جمد حممد الباكري، مشكالت اللغة العربية املعاصرة  .٦

   .)١٩٨٩، ردنألا
جملة  (بودراع عبد الرمحان، مصطلح اللفظ واملعىن ومستويات التحليل اللغوي عند عبد القاهر،  .٧

  .)٤كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، عدد 
، جامعة أم )جملة معهد اللغة العربية(حسان، مشكالت تعليم األصوات للناطقني بغريها،  متام .٨

   .)١٩٨٤وحدة البحوث واملناهج، مكة املكرمة، (القرى 
  .)ه٤١٧، ١ض، طلرياد، امللك سعواجامعة ت مطبوعا(ت للسانياارس امدن، سامسوي جفر .٩

دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، (ب احلديدي، علي، مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العر  .١٠
  .)١٩٦٧ ،القاهرة

مكتبة التوبة، الرياض، (اخلطيب، حممد إبراهيم، طرائق تعليم اللغة العربية، الطبعة األوىل،  .١١
٢٠٠٣(.  

   .)دار ومكتبة اهلالل(اخلليل بن أمحد، وخاصة مقدمة العني كتاب العني  .١٢
دار : ليبيا، بلساطر(ون، خردي، وآلقرمااصاحل  :ترمجةدي سوسري، دروس يف األلسنية العامة  .١٣

  .)لعربية للكتبا
جملة العلوم اإلنسانية جامعة حممد خيصر، (ربيح عمار، بنية الكليمة العربية والقوانني الصوتية،  .١٤

  .)١١العدد
  .)م١٩٩٨عامل املعرفة(روبنز، موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب،  .١٥
بريوت، املركز الثقايف العريب، (الصوت واملعىن رومان جاكوبسون، ست حماضرات يف  .١٦

  ).١٩٩٤ط
- ١٩٩٤مطبعة حممد الثقافية، ( ٢زهري أمحد سعيد إبراهيم سيف، مقدمة فقه اللغة العربية، ط .١٧
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١٩٩٥(.  
  )١٩٦٣دار املعارف، الطبعة الثانية: االسكندرية(السعران، حممود، اللغة واتمع رأي ومنهج،  .١٨
  )لعريبالفكر دار امصر ة، لقاهرا(لحديث اللغة ائد علم راسوسير  .١٩
الرمحن بن أيب بكر، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق فؤاد علي  الدين عبد لالسيوطي، جال .٢٠

  .)١٩٩٨بريوت، ط-دار الكتب العلمية(منصور 
ة جـ جملة جممع اللغة العربية بالقاهر (صادق أبو سليمان، السماع يف اللغة عند القدماء واحملدثني  .٢١

  .)٣٥ص  ٩٧
سينا للنشر، الطبعة (والتأسيس املعريف للعلم  االيدلوجياطارق النعمان، اللفظ واملعىن بني  .٢٢

  .)م١٩٩٤. األوىل
دار الفكر العريب، الطبعة : القاهرة(، أمحد، تدريس اللغة العربية يف التعليم العايل، طعيمه .٢٣

  .)٢٠٠٠األوىل
عند الدارسني يف برامج تعليم العربية للناطقني بغريها، ، رشدي أمحد، املشكالت الصوتية طعيمه .٢٤

وحدة البحوث واملناهج، مكة (، جامعة أم القرى )جملة معهد اللغة العربية(دراسة ميدانية، 
  ).١٩٨٢املكرمة، 

دار الفكر العريب، (، رشدي أمحد، تدريس اللغة العربية يف التعليم العايل، الطبعة األوىل، طعيمه .٢٥
  ) .٢٠٠٠القاهرة، 

، رشدي أمحد، وحممد السيد مناع، تعلم العربية والدين بني العلم والفن، الطبعة األوىل، طعيمه .٢٦
  ) .م٢٠٠٠القاهرة ،دار الفكر العريب (

مكتبة (عبد الصبور شاهني، أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب أبو عمرو بن العالء  .٢٧
  ) .م١٩٨٧- ه١٤٠٨، ١اخلاجني، ط

جملة (صري، الصوتيات عند ابن جين يف ضوء الدراسات اللغوية العربية واملعاصرة عبد الفتاح امل .٢٨
نيسان  -  ١٤٠٤رجب وشوال (، السنة الرابعة ١٦و  ١٥ :الرتاث العريب، دمشق العددان

  ").يوليو"و متوز " أبريل"
: نلبناوت، ري، لعربيةالنهضة دار ا(لحديث رس الدوالعربي النحو اجحي الراعبده  .٢٩

  ).م١٩٨٦- ه١٤٠٦ط
دار (النظرية والتطبيق، .. إميان هريدي، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا. د ،علي مدكور .٣٠

  )م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل
دار : عمان(العنايت، وليد، اللسانيات التطبيقية وتعليم العربية للناطقني بغريها، الطبعة األوىل،  .٣١

  ) .٢٠٠٣ة، اجلوهر 
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  )١٩٩١(دار االعتصام (الغايل، ناصر، أسس اعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية،  .٣٢
: الرياض(القامسي، علي، اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى،  .٣٣

  ) .١٩٧٩جامعة الرياض، الطبعة األوىل
  .)قاموس عريب إنكليزي(قاموس احملدث  .٣٤
   .)٢٠٠١، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع(حممد التوجني، املعجم املفصل يف علوم اللغة  .٣٥
  .)بملغرا - ء لبيضا، دار احلديثةد الرشادار ا(ت للسانياالبنيوية في ش، احلنااحممد  .٣٦
الندوة العاملية التاسعة لتاريخ (حممد حسان الطيان، ُلَمٌع من علم الصوت يف القراءات القرآنية،  .٣٧

  .)م٢٠٠٨جامعة دمشق،  -علوم عند العرب، كلية اآلداب ال
   )لبنان- املكتبة العصرية، بريوت(اللسانيات العامة،  ،مصطفى حركات .٣٨
مصطفي رسالن شليب، برنامج مقرتح لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، رسالة دكتوراه، كلية  .٣٩

  .١٩٨٥الرتبية جامعة عني مشس، 
، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني )٢٠٠٣( طعيمهشدي أمحد الناقة، حممود كامل، ور  .٤٠

  ). منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، إيسيسكو(بغريها، 
منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق (نعمان بوقرة، النظرية اللسانية عند ابن حزم األندلسي  .٤١

  ).٢٠٠٤، ١ط
عند ابن حزم األندلسي، قراءة نقدية يف مرجعيات اخلطاب  نعمان بوقرة، النظرية اللسانية .٤٢

  ).٢٠٠٤من منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق، (اللساين وأبعاده املعرفية، 
٢- ��vج�fا tاج�	
  :ا

١. A. Martinet(Eléments de Linguistique Générale p١٠٢-١٣،١٠١ ( ،  
٢. Dr. Antar S. Abdallah, Ph.D. Arab audio system and teach the pronunciation of 

sounds) Language Centre, SOAS, London, ٢٠٠٥) 
٣. Elements de linguistiquegénérale Générale A. Martinet, p١٣ . الرتمجة من د(  

)دوكوري ماسريي  

٤. Kara, Rawhia Ahmed: The Problems Encountered by English Speakers in 

Learning Arabic, PhD. Thesis, University of California, Berkeley ١٩٧٦. 
٥. Sami Hanna, Reading Errors, Problems of American College Students in 

Learning Arabic, Remedial Instruction and A Proposed Method of Teaching, 
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