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 ملخص

مهارة و ارتباط بني استيعاب علم األصوات  (: 9112) ،توموأندرتنو إمحدان 
الدراسي الثالث  الكالم لدى طالب الفصل

يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية 
والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم 

 اإلسالمية احلكومية رايو

ىذا البحث حبث ارتباطي ابدلدخل الكمي ادلستهدف إىل استيعاب علم  
م اللغة العربية قسم تعلي لث يفلدى طالب الفصل الدراسي الثااألصوات ومهارة الكالم 

. التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايوبكلية الرتبية و 
ب علم األصوات ومهارة الكالم لدى وادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث ىي استيعا

 مائة العربية قسم تعليم اللغةبفصل الدراسي الثالث الطالب الطالب. ورلتمع البحث 
وعينتو مخسة وعشرون طالبا. وأساليب مجع البياانت ىي التوثيق. ومتت  سبعة وعشرين

بني  يفرب العزوم، فُعرف أن ىناك ارتباط الكاعملية حتليل البياانت من خالل صيغة ض
استيعاب علم األصوات ومهارة الكالم لدى الطالب، دلل على ذلك نتيجة االرتباط 

. وىذا االرتباط يكون 0،396:= 5و لـــــ 0،505:= 1يف ادلستوى اذلام لـــ 0،555
.. فمن ذلك استنتج أن مستوى مهارة 0،396<0،555>0،505يف ادلستوى ادلقبول

كالم الطالب يرتبط مبستوى استيعاهبم لعلم األصوات. فكلما ترّقى االستيعاب لعلم 
 األصوات ترّقت مهارهتم يف الكالم.

 علم األصوات، مهارة الكالم، ارتباط ضرب العزوم.الكلمات األساسية: 
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ABSTRACT 

Hamdani Indratno Utomo, (2019): The Correlation between Students’ 

Phonology Mastery and Their Speaking 

Ability at the Third Semester of Arabic 

Education Department of Education and 

Teacher Training Faculty of State 

Islamic University of Sultan Syarif 

Kasim Riau 

It was a Correlational research with Quantitative approach.  It aimed at knowing 

the correlation between students’ phonology mastery and their speaking ability at 

the third semester of Arabic Education Department of Education and Teacher 

Training Faculty of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  The 

problems of this research were students’ phonology mastery, their speaking 

ability, and its correlation.  The third-semester students were the population of this 

research.  And Population from this research 127 students and also the samples of 

this research were 25 students.  The techniques of collecting the data were test.  

Product Moment formula was used to analyze the data and it was done manually.  

It was known that there was a correlation between students’ phonology mastery 

and their speaking ability at the third semester of Arabic Education Department of 

Education and Teacher Training Faculty of State Islamic University of Sultan 

Syarif Kasim Riau, it was shown by robserved that was 0.555 and the degree of 

freedom that was 25 students.  Based on the table analysis, rtable was 0.505 at 1% 

significant level and 0.396 at 5% significant level.  The correlation was on enough 

category, 0.505 ≤ 0.555 ≥ 0.396.  Therefore, it could be concluded that the high 

and low of students’ speaking ability related to the high and low of their 

phonology mastery at Arabic Education Department of Education and Teacher 

Training Faculty of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  So, the 

higher students’ phonology mastery was, the more increasing their speaking 

ability would be. 

Keywords: Phonology, Speaking Ability, Product Moment 
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ABSTRAK 

 

Hamdani Indratno Utomo, (2019):   Korelasi antara Penguasaan Ilmu 

Ashwat dengan Kemampuan 

Berbicara Mahasiswa Semester III 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA Riau 

 Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan Ilmu Ashwat dengan 

kemampuan berbicara mahasiswa semester III jurusan pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah penguasaan Ilmu Ashwat dan kemampuan berbicara serta 

hubungannya terhadap Mahasiswa Semester III Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. Populasi penelitian ini 

mahasiswa semester III jurusan pendidikan Bahasa Arab berjumlah 127 

mahasiswa dan sample berjumlah 25 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 

tes. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan rumus product 

moment secara manual. Diketahui bahwa, terdapat hubungan antara penguasaan 

Ilmu Ashwat dengan kemampuan berbicara Mahasiswa Semester III Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau, 

yang ditunjukkan dengan nilai “r” adalah 0,555 derajat kebebasannya adalah 25 

orang. Berdasarkan analisis table “r” nilai dari tingkat 1% adalah 0,505 dan 5% 

adalah 0,396. Hubungan ini termasuk ke dalam kategori “cukup” 0,505  0,555  

0,396. Dengan demikian kesimpulannya adalah tinggi rendahnya kemampuan 

berbicara Mahasiswa Semester III Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiah dan Keguruan UIN SUSKA Riau berhubungan dengan tinggi rendahnya 

penguasaan Ilmu Ashwat pada mahasiswa tersebut. Semakin tinggi penguasaan 

Ilmu Ashwat mahasiswa maka semakin meningkatlah kemampuan berbicara pada 

mahasiswa tersebut. 

Kata kunci: Ilmu Ashwat, Keterampilan Berbicara, Product Moment 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

  خلفية البحث .أ

 غةالل اإلنسافةرسابمبتكانتشرتميفالواقع بنمو العامل. تتيفىذا طوركهبا
 كلذلك كالفنوف, كالتكنولوجيات العلـو تطور كهبا كثقافتهم اإلنساف يكوفحضرات

كاػبلقاؼبدٍلاغبياةاإلنسافكجوداللغةيفحياةيزادقوةألهناالناسوبتجوفإىلاللغة
كبَتةيفكالديٍتاليتيظهرمن الفنجهةالعلمية,التكنولوجيةكقدرةعلىيؤنتجرائعة

,يفمقاـاألخرلاستخداـاللغةيكوفاأللةللدعاكةاليتوبتاجإىلساعدةاللغة.لكن,
إف ُ حيتكقعاغبربيضاربينهمإذااليهتمعنقنوفالدينكالشخصييفاستخدامو.

كلمنها تعلمأملغةمناللغاتعمليةتراكميةتتمعلىمراحليكتسباإلنسافيف
يرجوالوصوؿإليومنمستوايتالداءاؼبختلفةيففبارسةىذه شيئاحىتيصلإىلما

ِاللغة.

الكثَتكف حاكؿ أفلقد اغباضر عصران كحىت الزماف قدَل منذ اللغويُت من
حيواف.يفاللغوميفرؽبُتاإلنسافكمكنةّكجوداللغةالعربيةككيفنشأت.يوضحوا

قاؿهللايفسورةالبقرةاآلية كيلَّهىاُّكما األظٍبىاءى ـى آدى هللاقدعلمآدـْ .""كىعىلَّمى
كلو. مهللاتعاىلاللغةإىلعلٌ(,األظباءىنايعٍتاللغة.ََِٓ)Najatiكماقاؿاألظباء

الذميتضمنمعرفةالصفةكفبيزةنبييناآدـعليوالسالـ. يفإهباز"األظباء"علىمفهـو
كعلومهميفتقدـحضارةاإلنسافكثقافتهممساعدة  اتباعصبيعجنساليتيتعلقمنها.

                                                           
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 8 
 .ُّ(،ص.ََِْ،)القاىرة:دارالفكرالعريب،ادلهارات اللغوية: مستوايهتا, تدريسها, صعوبتها،رشدلأضبدطعيمة 2
 .ِّ(،ص.ُٖٗٗ،)القاىرة:داراغبسنللنشركالتوزيع،اللغة العربية أصل اللغة كلها ،عبدالرضبنأضبدالبوريٍت 3

4 Al Qur’an, Qs. 2:31 
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كماأفاللغة كالتعبَتعمايفأنفسهمككسيلةلبناءحضارةتصاؿكالتفكَتأداةاالعظيمة
ىياللغةالعربيةكالثقافة.كمناللغاتا  ٓ .نتشرتيفالعاملاليتيستعملهااإلنسافاليـو

السامي)نسبةإىلساـسعربمناعبنكال,الساميةاللغاتلحدإاللغةالعربية
كافيسكنالفراتأكبُتهنرين. هاىياللغةاليتاستعملتاللغةالعربيةبننوح(الذم

السالـ.إ ٔظباعيلعليو يكوف العربية الاتاللغلحدإاللغة يفىذا كىيعصرالرظبية
كتابوالكرَلعالـكأنزؿهللاهباألهناكسيلةمنكسائلاإلمستعملةيفىيئةاألماـاؼبتحدة

لغةديناإلسالـكلغةالعبادةابعتبارىايعاهبامهمجداكالسيماللمسلمُت)القرآف(فاست
كاللغةالعربيةللناطقُتبغَتىاوبتاجإىلجنكالستيعابلغةماخباصةاللغةاأل.الصالة بية

الرظبي غَت أك كاف رظبيا ٕالتعليم ىو ىنا االستيعابالوظيفي كمعٌت ع, لىمسيطرة
,كمهارةالقراءة,كمهارةالكتابة.ستماع,كمهارةالكالـمهارةاال–مهاراتلغويةأربع

منمهارا الثانية يفاؼبهارة كما ربدث, أك كالكالـ الكالـ. تالتوصلمهارة
 اإلعجاز( دالئل كٖللجرجاٍل) كأفكار معاف عن للتعبَت كسيلة كأحاسيس,واظفم,

يف زبتلجيفنفوسالبشر تتناسقداللتو, نظم الذمكتصورة علىالوجو تلقىمعانيو
بوالفردعنأفكارهكمشاعره.كالوبصلذلكإالكالكالـنشاطيفصحوالعقل.ييقتض

 استخدمتفيو األفكاركاؼبعتقداتكاالذباىاتبعدعمليةإذا تنقلهبا لغةصحيحة,
 ٗة.فكريةلغويةإنتاجي

                                                           
5 M. Zaka Al-Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 88 
 .ِ(،ص.ََِْ،السالـللطباعةكالنشردار)فونورككو:،اتريخ األدب العريب،قسممنهجالدراسي 6

7 Tiawaldi, Adit. Muhib Abdul Wahab” Perkembangan Bahasa Arab Modern dalam 
Perspektif Sintaksisi dan Semantik Pada Majalah ALJAZEERA” jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban; Vol.4, No.1 Januari 2017, hlm. 4. 

 ُُ(,ص.ُْٖٗالناشرمكتبةاػباقبىو,)القاىرة:,دالئل اإلعجاز,عبدالقاىراعبرجاٍل,ربقيقؿبمودشاكر 8
 ُِّص.(،ََِٗ،عاملالكتباغبديث:األردف)،تدريس اللغة العربية بني الطرائق التقليدية واالسرتاجتيات التجديدية،طوعليحسُتالديلمي 9

 



3 

 

اللغةشفوايكيفحُتتكوفىذهيفاغبقيقةمهارةالكالـىيمهارةيفاستخداـ
 كذكؽلغومكما اؼبفرداتكتفكَتكشعور بسيطرة تتأثر ييقتضاؼبهارة الكالـها سياؽ

كخرباتإىللًتاكيباؼبثايلكاألساليبكايالوضع كمشاعر معلوماتكأفكار إليصاؿ
اللغة مهارات أىم من احملادثة بو تعن الكالـ مهارة تكوف إذف ـباطبُت, أذىاف

  َُ.األربع

,ُُبدرمقاؿ الدكلياليف "ندكة اؼبوضوع ربت يفة العربية اللغة تعليم تنمية
)ّ-ُ"إندكنيسيا جباكرات تعليمٔ:ََِٔسبتمرب من أىم احملادثة تعليم أف يقاؿ ,)

لصوتكيظهرعلىاانحياتوبققعلىعكساللغة,ألهنايتحرساحملادثةالكتابة,ألف
اػبالصةكاالقًتاحاتأكالنقاط هتمدبهارةالكتابة.يصحيحالنطقجبميعالناحيةاليتما

منتلكالندكةكمايلي:

 .عناألصواتالعربيةكـبارجاغبركؼيربزأفمهارةالكالـ .أ
 أفتعليمالنقطأىممنتعليمالكتابة. .ب
 ُِظهرتعمليةالتكلمبنسبةعمليةالكتابة. .ج

اليتيو التغليبعلىهجمناؼبشكالتاؽباـ كيفية اثنية كلغة العربية اؼبعلم ها
لدلطالبو. للغةكالشكصعوابتالنطق الصويت النظاـ سبكُتيفمعرفة البداية أف

بال كمقارنتو لدلمتعلمُتالعربية األـ الصويتللغة للتعرؼعلىنظاـ نقاطالتشابو,
.أكالتحليلالتقابللباسةالتقكتدعىىذهاؼبقارنةالدراكنقاطاالختالؼبُتالنظامُت.

اللغةالعربيةمنعدةكجوه:مدرسكيفيدىذاالتحليل

يعرؼ .ُ الاؼبدرس بُت اؼبشًتكة العربية األـلاألصوات كاللغة العربية غة
 لدلاؼبتعلم.

                                                           
10Ahmad Izan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: Humaniora, 2011), 

hlm. 134 
 .كماؿابراىيمبدرم:أحدمنعلماءطرؽتدريساللغةالعربيةكمًتجمعلماللغةالعربيةحصوصاطرؽتدريساللغةالعربيةإىللغةاألخرل 11

12 Acep Hermawan, op.cit., Hlm 100 
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األصواتاؼبوجودةيفاللغةالعربيةكاليتالتوجديفاللغةاؼبدرسيعرؼ .ِ
 األـكاليتترجعأفتكوفمصدرصعوبةخاصةللمتعلم.

األصواتاؼبوجودةيفاللغةاألـكاليتالتوجديفاللغةاؼبدرسيعرؼ .ّ
 .حامهايفاللغةالعربيةفإالعربيةكاليتسيحاكؿاؼبتعلم

الؿمعرفتوللنظاـالصويتاػباصابللغةالعربيةحمناؼبدرسيستطيع .ْ
 كاػباصابللغةاألـأفيتنبأدبشكالتالنطقلدلكالبو.

ٓ.  سبباؼبشاؼبدرسيستطيع يفسر أف النطقية حينماكلة لدلطالبو
تقعىذهاؼبشكلة,إذايستطيعاؼبعلممنخالؿمعرفتوالتقابليةللغتُت

إىلأخرلك التعلممنلغة كيفينتقلأثر اللغةأفيعرؼ كيفتؤثر
ُّاألكىل.ككيفتؤثرالثانيةيفيةاألـيفاللغةالتال

أتسيس,بعلماألصوات,يعٍتالعلمالذميتعلمفيوعلمالصوتعندالعريبظبي
انتقاؿ,كاستقباؿأصواتاللغة. العلميبدأ فيوبعضفرعلوكمتكاملكاسعةيبثلىذا

العامقة. نظُْ اختصاصاؼبناقشة األصواترايتكاؼبعارؼاؼبععلى علم فركع من تمدة
األصوات كعلم النطقي, أك األصواتاؼبخرجي علم الفزايء,الثالثة: أك األكوستيكي

لوالصفاتاؼبختلفةيفاللغةالعربية/اللفظيعلماألصواتُٓ.كعلماألصواتالسمعي
 كلمنها :ـبارجاغبركؼاػبلقية,صفاتؽبااػبصائصبنفسومثلكمتنوعةيفلفظو,

يفلفظومثل:حرؼةكيامساغبركؼشفتُت,صفاتاغبركؼاألنف,صفاتاغبركؼ
صفاتاغبركؼاآلخراليتصعوبةيفلفظو.كمشكلةـبارجاغبركؼىناك"ز","ذ"ك

                                                           
 ّٖ-ّٕ(,ص.ُٖٔٗ,)الرايض:مطابعالفرزدؽالتجارية ,أساليب تدريس اللغة العريب,دمحمعلياػبويل 13

14 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa ( علماألصواتالعربية)  , (Jakarta: Amzah, 2015), 

hlm.1 
 ٖص.(،ََِٕ،)غزة:مكتبةكالطبعةداراألرقاـ،علم األصوات العريب،دمحمجوادالنورم 15
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العريبمثلحرؼ عند اليوجد بعضاألصواتإندكنيسيا كنطق”NG” ,“G”,”P”أف
ُٔ .يفكلمة"الياابف",اسبانيا,ككمبار”B”رؼحب”P”العريبحرؼ

 كحلة اللغةأكؿ تعليم يعٍتيف يعلم اغبركؼ, النطق تعليم العربيةعملية اللغة
اؼبقالة كتابة حىت اعبملة, الكلمة, ظباعة من يبدأ يعٍت أصواتاللغة, كظباعة بنطق

توجديفتعليمقواعداللغةالعربية.يفالنهايةيفعلماألصواتاليهتملكن,العربية.
العربيةاألخطاء ابللغة اؼبتعلقة الدركس أك العربية اللغة درس عند اإلمالء إفُٕ َيف

يفشئوهنمالعامةكأداةفبارسةمهميفتدريبالكالـألفلغةالكالـكأحاديثالناس
يًتكبمنأنواع;ألفصوتاإلنسافمعقدالتخاطببينهميفالتافومنالقوؿ. إذا

كماأفلكلإنسافصفةصوتيةمتابتلفةيفالشدةكمندرجاتصوتيةـب خاصةسبيزئة,
ُٖالناس.صوتومنصوتغَتهمن
شريفقاسماإلسالميةاغبكومية,يفاعبامعةسلطافالاؼبادةيفعلماألصوات
ألىداؼ:اب,يعلمتلكاؼبادةقسمتعليماللغةالعربية

الطالب .ُ اؼبادةيزكد عندتعلم ليكوففاصحيفنطقاألحرؼاؽبجائية
 مهارةاللغةالعربيةصحيحة.

 بُتأحرؼاؽبجائيةيفمهارةاللغةالعربيةصحيحة.يعرؼالطالبسبييز .ِ
يزكدالطالبأفيقدرعلىنطقصفاتاغبرؼيفمهارةاللغةالعربية .ّ

 صحيحة.
بلهجة .ْ صحيحة العربية اللغة اؼبهارة اؼبادة تطبيق على الطالب قدرة

 .ُٗاعبيدة

                                                           
16 Nandang Sarip Hidayat “ Problematika Pembelajaran Bahasa Arab “ Jurnal Pemikiran 

Islam; Vol.37, No, 1 Januari- Juni 2012, hlm. 84 
17 Ibid, hlm. 85 

 ٖص.(،ُٕٓٗ،)مصرل:مكتبةاألقبلواؼبصرية، األصوات اللغوية ،دمحمابراىيمأنيس 18
 ُٓ(,ص.َُِٕكرايسياكدككسي,:بكنبارك)،العريبعلم األصوات ،إبراىيمرشدل 19
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ككذلك العربية اللغة تعليم األصواتيفقسم الطالبعلم ىمةاحملادثيتعلم .
فيفقسمتعليماللغةومتخرجمفألهنمعاؼبعلموفاؼباىرككاحملادثةتعلموفعلماألصواتي

طريقةالتعليمككسائلالتعليماؼبناسبةخبصائصكطبيعةعلمكىميستعملوفالعربية
 الباحثاألصوات تيقن لذلك يفكاحملادثة. كيبهركف يستوعبوف الطالب علمأف

.احملادثةاألصواتكيبهركفأيضايف

هت الباحثدبالحظة قاـ يفبعد األصواتنتيجةديدية مهارةاستيعابكعلم
 الكالـ حصل اليت عبامعةعلى كالتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم طالبقسم

فيفانقصوكلكنهمجيدأفنتيجتهمالسلطافالشريفقاسماإلسالميةاغبكوميةرايك
 ملعلماألصواتىنافكأفتعلم.تعٌلمواعلماألصواتواكاناستيعابمهارةالكالـكلو

طالبقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالًتبيةكالتعليمعلىترقيةمهارةالكالـربصلعلى
رايك اغبكومية اإلسالمية الشريفقاسم السلطاف "مع.عبامعة يقوؿ نظرية أفىناؾ
."الكلماتيفاللغةاؼبعينةاألصواتمنعناصراللغةاليتالبدأفهنتمهايفنطقعن

اآلتية:الظواىركمادؿعليهم

 بعضالطالباليستعملوفاللغةالعربيةكآلةاالتصاؿىفاغبياةاليومية. .ُ
 .األحرؼالعربيةنطقعلىيقدركفالالطالببعض .ِ
 .سبييزاألحرؼالعربيةاؼبشاهبةعلىاليقدركفالطالببعض .ّ
 .العربيةاتتعبَتالكلمعلىاليقدركفبعضالطالب .ْ
 احملادثة.عنداستخداـاؼبفرداتيفاليقدركفبعضالطالب .ٓ

 
ىذانظرإىلاػبلفيةكالظواىرالسابقةفَتيدالباحثإىلمعرفةحقيقةكاقعية.

لقدرة كفقا البحث كىذا التالية. التعليم عملية على يؤثر ألنو جدا مهم البحث
اؼبؤلفةديباألك كقوة كالوقت، كالتكلفة، اؼبتقدمة.يك، اؼبوجودة اؼبشكلة إىل معتمدا

ابلبحثالعلميربتاؼبوضوع علم  استيعابارتباط بني "فتحًتصالباحثأفتقـو
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قسم تعليم اللغة  يف الثالثالدراسي  لدى طالب الفصل مهارة الكالمو  األصوات
العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

"رايو
 مشكالت البحث .ب 

استنباطاؼبشكلةالبحثكمايلي:,نقدرعلىخلفيةالبحثالسابقيفكما
ُ.  دبهارة األصوات علم استيعاب بُت لارتباط الفصلالكالـ طالب دل

 عبامعةيفالثالثالدراسي كالتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم
 .الشريفقاسماإلسالميةاغبكوميةالسلطاف

 .العربيةلنطقاألحرؼالطريقة .ِ
 .سبييزاألحرؼالعربيةاؼبشاهبة .ّ
 طريقةالتعبَتالكلمةالعربية. .ْ
 .احملادثةاستخداـاؼبفرداتالعربيةعند .ٓ


 البحثحدود  .ج 

ارتبػػػػػاطبػػػػػُتىػػػػػذاالبحػػػػػثربػػػػػددالباحػػػػػثيفجػػػػػودةيفكلكثػػػػػرةاؼبشػػػػػكالتاؼبو
لػدلطػالبالفصػليحةيفتكلػمفهػمالكػالـكالفصػيػةحمػنانعلػماألصػواتاستيعاب
قسمتعليماللغةالعربيةبكليةالًتبيةكالتعليمعبامعػةالسػلطافالشػريفيفالثالثالدراسي

.قاسماإلسالميةاغبكوميةرايك
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 البحث أسئلة .د 

:البحثىوأسئلة

لػػػدلكمهػػػارةالكػػػالـاسػػػتيعابعلػػػماألصػػػواتبػػػُتتولالعالقػػػةكيػػػفمسػػػ .ُ
قسػػػمتعلػػػيماللغػػػةالعربيػػػةبكليػػػةالًتبيػػػةيفالثالػػػثطػػػالبالفصػػػلالدراسػػػي

 ؟كالتعليمعبامعةالسلطافالشريفقاسماإلسالميةاغبكوميةرايك


 هدف البحثأ .ه 
اؽبدؼمنىذاالبحثىو:

لػدلكمهػارةالكػالـاسػتيعابعلػماألصػواتبُتكيفمستولالعالقة .ُ
يفقسػػمتعلػػيماللغػػةالعربيػػةبكليػػةالًتبيػػةالثالػػثطػػالبالفصػػلالدراسػػي

.كالتعليمعبامعةالسلطافالشريفقاسماإلسالميةاغبكوميةرايك


 أمهية البحث .و 
 .علماألصواتهبميفاستيعا:ؼبعرفةللطالب .ُ
ًتقيػػةكفػػاءةلاألصػػواتتكػػويناؼبػػوادعلػػم:ليكػػوفمرجعػػايفللمػػدرس .ِ

 .احملادثةلدلالطالب
أخػػذاغبكػػميف:اإلدخػػاؿللقسػػمكاإلرشػػادالعربيػػةلقسػػمتعلػػيماللغػػة .ّ

 القسم.يف
القياـابلبحػثيففمعلوماتشبينةيستعملهاالباحث:ليكوللباحث .ْ

 اؼبستمر
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 البحث مصطلحات .أ 

اؼبصػػػطلحاتفهػػػماؼبوضػػػوع،فتوضػػػحالباحػػػثيفاجتنػػػاابمػػػناألخطػػػاء
اؼبوجودةفيو:

اإلحصػػائيةإهنػػاتعػػٌتاال:االرتباااط .ُ رتبػػاطبػػُتمقارنػػة,كعنػػدالعلػػـو
 َِ أكعالقةمتبادلةأكسببكنتيجة..نمتغَتينأكأكثريؤثري

:أخػػذهعصبعػػةشػػيءسػػتيعااباصػػلوكعػػبيعػػبكعبػػاكا:اباسااتيع .ِ
 ُِكإصاتو

صبػػعمػػنالصػػوت،اضػػطرابمػػادميفاؽبػػواءيتمثػػليف:األصااوات .ّ
قػػػػػوةأكضػػػػػعفسػػػػػريعُتللضػػػػػغطاؼبتحػػػػػرؾمػػػػػناؼبصػػػػػدريفاذبػػػػػاه

 ِِاػبارج.
ةيبحػػػثيفنطػػػقاألصػػػواتفػػػرعمػػػنعلػػػماللغػػػ:علااام األصاااوات .ْ

 ِّ.نتقاؽباكإدراكهااللغويةكا
آماؿصادؽكصفالشخصعنوعلىدرجةمنالكفاءة:مهارة .ٓ

 ِْيفاألداء.كاعبودة
القدرةالعاليةعلى,قدرةعلىاالستخداـالصحيحللغة:الكالم .ٔ

التحٌدث،كاغبوار،كالتعبَت،أكإيصاؿفكرة،أكىدؼلشخص
 ِٓ.أكؾبموعةأشخاصأكجهةمعٌينة

                                                           
20 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Korelasi”, diakses dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Korelasi, pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 20.15 

 
 َٕٗ(ص.ُٗٓٗطبعةالكاثوليكية،،)بَتكت:اؼبادلنجد يف اللغة واألداب والعلوملويسمعلوؼ، 21
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قدرةعلىنطقاألصواتالعربيةبدقةكصحيح,ك:مهارة الكالم .ٕ
.ِٔاءعلماللغةمإصباععلمنارجومنـباغبركؼىبرج
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ادلفهوم النظري .أ 
 مفهوم علم األصوات .1

لغػػويُت.سػػيذكرىنػػاؾاالختالفػػاتيفتعريػػفمػػنعلػػماألصػػواتعنػػدعلمػػاءال
علىسبيلاؼبثاؿ.يفمعجػمالفرنسػياتاؼبتعلقةبعلماألصوات,ريفتعالباحثىناعن

Larousseيعرؼأفعلماألصوات"العلمالذميدرسأصواتاللغة,يفربقيقهااؼبػادم
أفىػػػذاالعلػػػمCrystalاللمػػػوس,درسػػػامسػػػتقالعػػػنكظيفتهػػػااللغويػػػة".كيػػػرلكريسػػػتاؿ

"يدرسخصائصصػنعالصػوتالبشػرم,كعلػىكبػوخػاص,تلػكاألصػواتاؼبسػتعملة
Trobetskoyكيػػرلتركبتسػػكوتهػا".يفالكػالـ,كزكدانبطػػرؽلوصػفها,كتصػػنيفها,ككتاب

ألفمػػايبيػػزعلػػماألصػػوات,يوجػػوخػػاص,ىػػواسػػتبعادهالتػػاـأليػػةعالقػػةبػػُتاؼبركػػب
مكػػافتعريػػفعلػػماألصػػواتعنػػوداللتػػواللغويػػة,كمػػن ,فػػ فابإلالصػػويتاؼبػػدركس,ك

مػػػاءكىػػػذهالتعريفػػػاتالػػػيتقػػػدمهاالعلِٕعلػػػماعبانػػػباؼبػػػادمألصػػػواتاللغػػػةالبشػػػرية.
اللغويُتلعلماألصوات.

دراسػػػػةأصػػػػواتاللغػػػػة,كلكػػػػنبعػػػػضPhonologyعلػػػػماألصػػػػواتنسػػػػتنبطأف
اللغويُتيطلقونودراسةالتغَتاتكالتحوالتاليتربدثيفأصػواتاللغػةنتيجػةتطػوره.

ىػػػيالصػػػوتphoneticكإفالوحػػػدةاألساسػػػيةأكاؼبػػػادةاغبػػػاـيفعلػػػماألصػػػواتالعػػػاـ
لػػػذميعػػػرؼعنػػػوأمصػػػوتلغػػػوممفػػػردبسػػػيطيبكػػػنتسػػػجيلوب آللػػػةاphoneاؼبفػػػرد

كؿابلػػدرسلػػماألصػػواتيعػػٍتالعلػػمالػػذميتنػػاأمػػاتعريػػفمػػنعاغبساسػػةيفاؼبعمػػل.
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نسانيةيفجانبهػااؼبػادم,كذلػكمػنأجػلكصػفها,كتفسػَتىا,كتصػنيفها,األصواتاإل
 ِٖككتابتها.

 فروع علم األصوات .2

سبقتعريفاتلعلماألصػواتعنػودراسػةأصػواتاللغػة,كلكػنبعػضاللغػويُتكقد
يطلقونػػػوكيريػػػدكفبػػػودراسػػػةالتغػػػَتاتكالتحػػػوالتالػػػيتربػػػدثيفأصػػػواتاللغػػػةنتيجػػػػة

مًتادفُت.Phoneticsك Phonologyتطورىا.ىناؾفريقاثلثيعتربمصطلحُت:

كاػبصوص, فكافلديهممايعػرؼبعلػمنعرؼأفعلماألصواتمنحيثالعمـو
األصػػػواتالعػػػاـ,كعلػػػماألصػػػواتاػبػػػاص,يعػػػٍتاألكؿابلنظػػػريفاألصػػػواتاللغويػػػةمػػػن
حيثطبائعهاالعامة,بوصفهاخاصةلغويةلإلنسافبقطعالنظرعناللغةاؼبعينػة,كيهػتم

زيةفقط.يالثاٍلبدراسةاألصواتيفاللغةمعينة,كاللغةالعربيةفقطأكاإلقبل

علػىأنػوالدراسػةالتارىبيػةألصػواتPhonologyإذاكبننقبلتعريفالفونولوجي
يأفيعػػػرؼعلػػػىأنػػػوالعلػػػمالػػػذميػػػدرسنبغػػػيPhoneticاللغػػػةفػػػ فعلػػػماألصػػػواتالعػػػاـ

كوبلػػػػلكيصػػػػنفاألصػػػػواتالكالميػػػػةمػػػػنغػػػػَتإشػػػػارةإىلتطورىػػػػاالتػػػػارىبي,كإمبػػػػافقػػػػط
كانتقاؽبػػاكاسػػتقباؽبا.كعلػػماألصػػواتالعػػاـفػػرعمػػنفػػركععلػػمابإلشػػارةإىلكيفيػػةإنتاجهػػا
اللغةالوصفي,لوأقساـيعٍت:

 علماألصواتالنطقي .ُ
 ايئيعلماألصواتالفز .ِ
 علماألصواتالسمعي .ّ

ألصػػػػػوات,األكؿينظػػػػػريفكيفيػػػػػاتإصػػػػػدارىػػػػػذهاكلكػػػػػلخصائصػػػػػوكؾبالػػػػػو.فػػػػػ
النظػػريفالذبػػذابتالػػيتربػػدثهاىػػذهابإلشػػارةإىلـبارجهػػاكظباهتػػاالنطقيػػة,كالثػػاٍلؾبلػػة
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األصػػػواتاؽبػػػواء.أمػػػاالثالػػػثفيعػػػرضلوقػػػعىػػػذهاآلاثريفأذفالسػػػامع,مػػػنالنػػػاحيتُت
العضػػويةكالنفسػػية,كقػػدجػػرلالعػػرؼعلػػىتقػػدَلفػػرعرابػػعىبضػػعنتػػائجمػػاتوصػػلتإليػػو

ِٗ.تكاألجهزةالصوتيةألكؿللتجريبكالتوثيقبوساطةاآلآلالفركعالثالثةا
 

 إنتاج األصوات اللغوية .3

علماءعلماألصواتأفنطقأبناءاللغػةالواحػدةللصػوتالواحػد،كيفكقدالحظ
بػػلىبتلػػفعنػػد–الكلمػػةالواحػػدة،كالعبػػارةالواحػػدة،قػػدىبتلػػفمػػناإلنسػػافإىلآخػػر

يتعلػػقجبهػػازالنطػػقمنهػػاكةمػػنعوامػػلعػػدةاإلنسػػافالواحػػدمػػايفهػػممػػنكالمػػو.نتيجػػ
َّ.كالصفاتالوراثية،كاؼبناخ،بضماػباء،كالعاراتالنطقيةاؼبتوارثة

،أنبهػػاحالػػةىنػػاؾعوامػػلتسػػهميفإنتػػاجالصػػوتاللغػػومكسبنحػػوجرسػػواؼبميػػزلػػو
دكرالطبػػق,،كىػػذهالعناصػػرالثالثػػة:حالػػةالػػوترين,الػػوترينالصػػوتيُتعنػػدإنتػػاجالصػػوت

ىػػيأىػػمالعوامػػلاؼبػػؤثرةيفإنتػػاجاألصػػواتاللغويػػةعلػػىكبػػومػػاكالشػػفتافاللسػػاف،الػػدكر
يتضحمنالعرضاآليت:

 دكرالوترينالصوتيُتيفإنتاجاألصوات .ُ

بوالوترافالصوتياف,منخالؿاألرضاعاألساسػيةالػيتيتخػذىاالدكرالذم يقـو
إحػداثأمبػػاطمتنوعػةكدقيقػػةمػػنيتمتعػػافبقػدرةكبػػَتةعلػػىاؼبزمػار.أفالػػوترينالصػوتيُت

ُّالغشلئكالعضايل.ؼبدجرلتياراؽبواء،كيعودإىلطبيعةتكوينهماالتدخلكاالعًتاض




                                                           

ُٕ(,ص.ُٔٗٗدارالفكراللبتاٍل,,)بَتكت:علم األصوات اللغوية الفونيتيكاالدين,رعصاـنو ِٗ
ٖنفساؼبرجع,ص.َّ
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 دكرالطبق .ِ

الطبقبوظيفتُت أساسيتُتنبا:يقـو

كذلػػػكيفأثنػػػاءإنتػػػاجبعػػػضاألصػػػواتقيامػػػوبػػػدكرعضػػػونطػػػقسػػػل ، .أ
حػػرؼ"ؾ،خ،غ،يفاللغػػةىػػياألصػػواتالطبيقيػػة،اؼبتمثلػػة:اللغويػػة،ك
 العربية.

،فيتمتعتيػاراؽبػواءقياموبدكرعضونطقإجايب،حيثيرتفعإىلأعلى .ب
كالسػػػماحلػػػوابؼبػػػركرعػػػربالتجويػػػفمػػػناؼبػػػركرعػػػربالتجويػػػفاألنفػػػي،

كذلػػكعلػػىكبػػومػػاوبػػدثمػػعاألصػػواتالفميػػة.كىيحػػرؼ:الفمػػي،
 اؼبيمكالباء.


 دكراللساف .ّ

قػػػة،ففػػػيكسػػػعوالتحػػػرؾيفصبيػػػعاالذباىػػػاتدبركرنػػػةحركيػػػةفائيتصػػػفاللسػػػاف
،كقػادراعلػىالًتاجػعإىلاػبلػفتقريبا،كىوقادرعلىالتقدـإىلاألماـ،كذباكزاألسػناف

لفػػيمػػرفكقػػادرعلػػىاالقػػًتابمػػناعبػػدارعلػػىبعػػدسػػممػػناألسػػناف،كمػػاأفجػػزاهاػب
ِّكأصواتحرؼ"ؾ،خ،غ"يفالعربية.اػبلقللخلق،إلنتاجاألصواتالطبقية،

 فتُتشدكرال .ْ

الشفتافبدكرمهميفإنتاجاألصوات،كذلكيفحالتُت: تقـو

 حالةاقًتابالشفةالسفلىمنالقواطعالعليا: .ُ
شػػفويةأسػػنانية،كصػػوتكيػػتمذلػػكعنػػدإنتػػاجاألصػػواتاؼبسػػاةأصػػواات

"فاء"يفالعربية.
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 اتما:حالةالتصاؽالشفتُتالتصاقا .ِ
ماوبدثيفأثناءإنتاجصويتالباءكاؼبيميفالعربيػة،أككذلكعلىكبو

ّّكماىواغباؿيفأثناءإنتاجصوتالواكيفالعربيةأيضا.اقًتاهبما،

 خمارج احلروف

 التعريف .أ 

أصػػػلتلػػػكالكلمػػػةيكػػػوفاسػػػممكػػػاف"خػػػرج"دبعػػػٍتبػػػرز،ـبػػػارجمػػػنفعػػػلاؼباضػػػي
"ـبرج"دبعٍت"مكافللخركج".إفـبارجصبعمػنـبػرج.كيسػميدبخػارجاغبػركؼمكػاف
الذمخرجمنواغبركؼيفالقراءة.إذاالىبرجاغبركؼلػيسمػنمكانػوأحػدثاغبػركؼ

غَتصحيحكالنقدرعلىلبالفبُتحرؼ.

 أهدف معرفة خمارج احلروف .1

علػىتفريػقاغبػركؼبػدكففهػمأككيػفطريقػةلفظػو.كلػذلكالشخصاليقػدر
مهملتعلمـبارجاغبركؼلكييدخرمناألشياءالتالية:

 اػبطػػػػأيفنطػػػػقعػػػػناغبػػػػركؼكةثػػػػرإىلمعػػػػٍتالكلمػػػػة.مثػػػػل"ىػػػػاف"يف
 sudah tiba"كينطػقب"حػاف"فتغػَتمعػٍتب"mudahاندكنيسػيادبعػٍت"

waktunya."ّْ 
 غامضػػػةيفشػػػكلالصػػػوتاغبػػػركؼ,حػػػيتالنقػػػدرفػػػرؽاغبػػػركؼ.مثػػػل

 "ؽ".كحرؼ"أ"ك"ع"،"ح"ك"ق"،كحرؼ"ؾ"
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كطريقػػةمعرفػػةـبػػارجاغبػػركؼإسػػكافكإدخػػاؿنبػػزةالوصػػلعليػػوفحيػػثينتهػػي
"أىٍث".كطريػػػقمعرفػػػةالػػػتلفظحبػػػرؼمػػػنبالصػػػوتفهػػػوـبرجػػػو,مثػػػل:حػػػرؼثنقػػػرأ

".كإفمثػػػل:حػػػرؼؽنقػػػرأنةحكيتػػػوهبمػػػزةالوصػػػل,كلمػػػةأهنػػػاإفكانػػػتسػػػاك ب"اىؽَّ
ب"صىٍو".كيتوهباءالسكت,مثل:صنقرأكانتمتحركةح

 مكان إخراج احلروف .2

خػَتششػديناعبػزرميفكتابػواعبػزرم,أفمكػافإلخػراجاغبػركؼقاؿشيخأبو
,يعٍت:ّٓينقسمإىلسبعةعشرمكاف

 اعبوؼبُتفمكاػبلقغبركؼمدالثالثة:األلف,الياء,كالواك. .ُ
 أقصىاػبلقغبركؼاؽباء)ق(,كاؽبمزة)ء(. .ِ
 كسطاػبلقغبركؼالعُت)ع(,كاغباء)ح(. .ّ
 )غ(,اػباء)خ(.أدٌلاػبلقغبركؼالغاء .ْ
 أقصىاللسافمعمافوؽمناغبنكغبركؼالقاؼ)ؽ(. .ٓ
 ّٔمنـبارجالقاؼغبركؼالكاؼ)ؾ(.آخراللسافمناغبنكاألعلى, .ٔ
 أسفلاغبنككالوسطاللسافغبركؼالياء)م(,اعبيم)ج(,كالشاء)ش(. .ٕ
 حافةاللسافكأعلىاألضراسغبركؼالضاد)ض(. .ٖ
 أدٌلطرؼاللسافبعدـبرجالضادكاللثةاألعلىغبركؼالالـ)ؿ( .ٗ
 طرؼاللسافكؿباذيةمناللثةغبركؼالنوف)ف(. .َُ
فاؼبهملػػػةيقػػػاربـبػػػارجالنػػػوفلكنػػػوأدخػػػلإىلجهػػػةظهػػػراللسػػػافطػػػرؼاللسػػػا .ُُ

 غبركؼالراء)ر(.
 حافةاللسافكفوؽالثناايالسفلىغبركؼالظاء)ظ(,كالذاؿ)ذ(,كالثاء)ث(. .ُِ
 ّٕللشفتُتالعليكالسفلىمعاغبركؼاؼبيم)ـ(,كالباء)ب(,كالواك)ك(. .ُّ

                                                           
35

 Ibid, hlm. 40 
36Ibid, hlm. 43  
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 ,كالتاء)ت(.العلياالثناايغبركؼالطاء)ط(,كالداؿ)د( .ُْ
اجملموعػػػةكالسػػػُتاؼبهملػػػةمػػػنطػػػرؼاللسػػػافكمػػػنأطػػػراؼالثنػػػاايغبػػػركؼالصػػػاد .ُٓ

 )ص(,كالسُت)س(,كالزاء)ز(.
 بطنالسفةالسفلىمعأطراؼالثناايالعلياغبركؼالفاء)ؼ(. .ُٔ
 أقصىاألنفمكافإلخراجغنة,كبعضأقسمها: .ُٕ

 :اًنَّويك يَّ"نوفكاؼبيمالشدة,مثل" 
 فالتنوينإبتباعحرؼإقالب,إدغاـبغنة,كإخفاء.مثل:نو 

 إقالب:ظبيعهبىصَت .أ
 إدغاـبغنة:عٍننىفس .ب
 إخفاءالشفهي:سالـهقوالن .ج

 "نوفالساكنةإبتباعحرؼ"ب"إخفاءالشػفوم,كحػرؼ"ـ
 إدغاـمتمثلُت".مثل:

 إخفاءالشفوم:انتٍمًبو .أ
. .ب ّٖإدغاـمتمثلُت:ؽبٍممثالن

 صفة احلروف. 5

 التعريف  .أ 

الصػػفةلغػػةىػػيشػػيءالػػذميعلػػقأكيثبػػتعلػػىشػػيءآخػػر.الغػػرضمػػن"شػػيءآخػػر"
يعػػٍتحػػركؼاؽبجائيػػة.كاصػػطالحاكيفيػػةعارضػػةللحػػرؼعنػػدحصػػولويفاؼبخػػارجمػػػن
اعبهػػركالرخػػاكةكاؽبمػػسكالشػػدةككبوىػػا.كمػػاطهػػريفتعريػػفأفصػػفةاغبػػركؼاؽبجائيػػة

                                                                                                                                                                
37

 Ibid, hlm. 47 
38 Ibid, hlm. 49 
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اعرفناأفـبارجاغبركؼاؽبجائيةمعػايَتالتقريػرصػفةمتعلقدبخارجاغبركؼاؽبجائية,كم
ّٗاغبركؼاؽبجائية.

 أهداف تعلم صفة احلروف .ب 

مهػػػملنػػػاعلػػػىتعريػػػفصػػػفةاغبػػػركؼاؽبجائيػػػة,ألفإذاعػػػرؼالقػػػارءأكاؼبػػػتكلمالصػػػفة
للحركؼاؽبجائيةاؼبتكلميقدرعلىنطقحركؼاؽبجائيةبصحيح,كيبعدعػنخطػاءيف

اؽبجائية.حركؼرؽبُتنطقاغبركؼكيف

 أنواع صفة احلروف .ج 

صفةاغبركؼاليتتوجديفحركؼاؽبجائيةينقسمإىلقسمُت,يعٍت:

 صفةالالـز .ُ

ىػػػيصػػػفةالػػػذمكجػػػديفحػػػركؼاؽبجائيػػػةبنفسػػػو,كىػػػذهالصػػػفةبقػػػاءاليتغػػػَتخػػػالؿ
ينقسمإىل :قسمُتاستخدـاغبركؼاؽبجائية,كصفةالالـز

 كمثل:ضداد,الصفةذكاتاأل .أ
 اعبهرضدهاؼبهموس 
 الشدةضدهالرخاكة 
 التوسطمقارنةالشدةكالرخاكة 
 االستعالءضدهاالستفاؿ 
 االطباؽضدهاالنفتاح 
 االذالؽضدهاالصمات 

 

                                                           
39 Ibid, hlm. 51 
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 الصفةالضدؽبا,كمثل: .ب
 قلقلػػػػػػػػػػة,كاللػػػػػػػػػػُت,كالتكريػػػػػػػػػػر,كالتفشػػػػػػػػػػيالصػػػػػػػػػػفَت,كال,

 كاالستطالة,كالغنة.
 صفةالعارض .ِ

ركؼاػباصػػة.كىػػذهالصػػفةيتغػػَتعنػػدماالتقيػػابػػُتحػػرؼكاحػػدحبػػكجػػدىػػيصػػفةالػػيت
خػػالؿاسػػتخدـاغبػػركؼاؽبجائيػػةكعنػػدماالتقػػيمػػعحػػركؼآخػػر.كىػػذهالصػػفةمقػػدار

الفػػػػرعمػػػػنىػػػػذهالصػػػػفةمثػػػػلقػػػػراءةاإلظهػػػػار,اإلدغػػػػاـ,اإلقػػػػالب,علػػػػىعلػػػػمالتجويػػػػد,
تة,السػكوف,الشػكل,أكاغبركػةخفاء,اؼبد,التفخيم,الًتقيق,الوقف,االبتداء,السػكاإل

 َْكغَتىم.

 ضدادالصفة ذوات األ .د 
 

 اعبهر .ُ
اؼبعػػػػػٍتاللغػػػػػوم:أعلػػػػػنبػػػػػوكأظهػػػػػر.اؼبعػػػػػٍتاصػػػػػطالحي:اىتػػػػػزازالػػػػػوترين

الصوتيتُتعندالنطقابلصوت.
حػػػػركؼاجملهػػػػورة:ب,ج,د,ذ,ر,ز,ض,ظ,ع,غ,ؿ,ـ,ف,ك,

م.
 اؼبثاؿ:
طريقةالنطقاغبرؼالرقم
زُ ,بػىٍز,بػىزَّزى ًززي
جىًججي,بىٍج,بىجَّجِ
ًظظي,بىٍظ,بىظَّظّ ظى


                                                           
40 Ibid, hlm. 52 
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اؼبهموس .ِ
اؼبعػػػػٍتاللغػػػػوم:كػػػػالـاػبفػػػػياليكػػػػاديفهػػػػم.اؼبعػػػػٍتاصػػػػطالحي:عػػػػدـ

اىتزازاالوترينالصوتيتُت.
اؼبهموسػػػػػػػػة:ب,ت,ث,ح,خ,س,ش,ص,ط,ؼ,ؽ,حػػػػػػػػركؼ
ؾ,كاؽباء.
 اؼبثاؿ:
طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بىٍش,بىشَّشُ ًششي شى
,بىٍص,بىصَّصِ ًصصي صى
,بىٍف,بىفَّؼّ ًؼؼي ؼى

ُْ


 الشدة .ّ

اؼبعػػٍتاللغػػوم:الصػػػالبة.اؼبعػػٍتاصػػطالحي:إضػػػافةاغبػػركؼاػبػػػاص
بصوتقوم.

الشدة:ب,ت,د,ط,ض,ؾ,ؽ,كاؽبمزة.حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
ؽُ ,بىٍق,بىقَّؽى ًؽؽي
,بىٍك,بىكَّؾِ ًؾؾي ؾى
,بىٍت,بىتَّتّ ًتتي تى

ِْ
                                                           

41
 Ibid, hlm. 53 

42 Ibid, hlm. 54 
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 الرخاكة .ْ

اؼبعػػػػٍتاللغػػػػوم:الرخػػػػو.اؼبعػػػػٍتاصػػػػطالحي:إضػػػػافةاغبػػػػركؼاػبػػػػاص
بصوتمستقل.

الرخػػػػػػاكة:س,ض,ص,ش,ذ,ث,ظ,ؼ,ق,ح,خ,حػػػػػػركؼ
غ,ك,ز,م,اؽبمزة.

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بىٍص,بىصَّصُ ًصصي صى
,بىٍض,بىضَّضِ ًضضي ضى
ًظظي,بىٍظ,بىظَّظّ ظى

 

 التوسط .ٓ

اؼبعػػػٍتاللغػػػوم:الوسػػػط.اؼبعػػػٍتاصػػػطالحي:إضػػػافةاغبػػػركؼاػبػػػاص
بصوتالرخوكالشدة.

التوسط:ؿ,ـ,ف,ع,ر.حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
عىًععي,بىٍع,بىعَّعُ
ـي,َبىٍ,َبىَّـِ  ـىـً

ّْ
                                                           

43 Ibid, hlm. 55 
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,بىٍل,بىلَّؿّ ًؿؿي ؿى
 
 االستعالء .ٔ

اؼبعػػٍتاللغػػوم:الرفػػع.اؼبعػػٍتاصػػطالحي:أفيسػػتعلىأقصػػىاللسػػاف
عندالنطقابغبرؼإىلجهةاغبنكاألعلى.

عالء:ع,خ,ؽ,ض,ص,ط,ظ.تاالسحركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
بىخَّخىًخخي,بىٍخ,خُ
ًضًض,بىٍض,بىضَّضِ ضى
ًظظي,بىٍظ,بىظَّظّ ظى

 
 االستفاؿ .ٕ

اؼبعػػػٍتاللغػػػوم:السػػػفل.اؼبعػػػٍتاصػػػطالحي:البفػػػاضأقصػػػىاللسػػػاف
عندنطقابلصوتإىلقاعالفم.

االسػػػػتفاؿ:ث,ب,ت,ع,ز,ـ,ف,م,ج,ك,د,ح,حػػػػركؼ
ر,ؼ,ق,ذ,س,ؿ,ش,ؾ,اؽبمزة.

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بىٍث,بىثَّثُ ًثثي ثى
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ـي,َبىٍ,َبىَّـِ  ـىـً
,بىٍش,بىشَّشّ ًششي شى

ْْ
 

 االطباؽ .ٖ

اؼبعػػػٍتاللغػػػوم:ملصػػػق.اؼبعػػػٍتاصػػػطالحي:أفيتخػػػذاللسػػػافعنػػػد
النطػػقابلصػػوتشػػكالمقػػرامنطيقػػاعلػػىاغبنػػكاألعلػػى,كيرجػػعإىل

الوراءقليل.

ض,ط,ظ.االطباؽ:ص,حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بىٍص,بىصَّصُ ًصصي صى
ًضًض,بىٍض,بىضَّضِ ضى
ًططي,بىٍط,بىطَّطّ طى


حػػركؼاالطبػػاؽجػػزءمػػنحػػركؼاالسػػتعالء,كمتسػػاكاييفشػػكلنطػػق.
يفنطقوبنسبةحػركؼأثقللكنحركؼاالطباؽمنحركؼاالستعالء

ْٓاالستعالءالذماليدخلإىلحركؼاالطباؽ.


 

                                                           
44

 Ibid, hlm. 56 
45 Ibid, hlm. 57 
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 االنفتاح .ٗ

اؼبعػػٍتاللغػػوم:مفتػػوح.اؼبعػػٍتاصػػطالحي:عػػدـرفػػعمػػؤخراللسػػاف
اغبنػػػػػكاألقصػػػػػىكأتخػػػػػرهكبػػػػػواعبػػػػػداراػبلفػػػػػيللحلػػػػػقعنػػػػػدالنطػػػػػق

ابلصوت.

اؽبجائية.حركؼاالنفتاح:صبيعحركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
خىًخخي,بىٍخ,بىخَّخُ
غىًغغي,بىٍغ,بىغَّغِ
,بىٍك,بىكَّؾّ ًؾؾي ؾى

ْٔ


 االذالؽ .َُ

اؼبعػػػٍتاللغػػػوم:طػػػرؼ.اؼبعػػػٍتاصػػػطالحي:إضػػػافةحػػػركؼاػبػػػاص
كىبرجومنطرؼاللسافأكالفم,لسرعةيفنطقو.

االذالؽ:ؼ,ر,ـ,ف,ؿ,ب.حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بىٍل,بىلَّؿُ ًؿؿي ؿى
,بىٍف,بىفَّؼِ ًؼؼي ؼى

                                                           
46 Ibid, hlm. 58 
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,بػىٍر,بػىرَّرّ ًرري رى


 االصمات .ُُ

اؼبعٍتاللغػوم:مصػمت.اؼبعػٍتاصػطالحي:األصػواتالػيتأصػمتت
عتياصهاعلىاللساف.فزبتصابلبناءإذاكثرتحركفوالأ

ؽ,االصػػػػػمات:ج,ش,غ,ز,س,خ,ط,ص,د,ث,حػػػػػركؼ
ذ,ك,ع,ظ,ق,م,ح,ض,ؾ.

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
ًؼؼُ ,بىٍف,بىفَّؼى ؼي
ذىًذذي,بىٍذ,بىذَّذِ
,بىٍو,بىوَّقّ ًققي قى

ْٕ
 

 الصفة ال ضد ذلا .ه 

اليتالضدؽباينقسمإىلشب نيةأقساـ,يعٍت:اصفةالالـز

 الصفَت .ُ

اللغػػػػػوم:الصػػػػػوتابلػػػػػدكابإذاسػػػػػقيت.اؼبعػػػػػٍتاصػػػػػطالحي:اؼبعػػػػػٍت
إضافةحركؼاػباصبصوتالصفَت.

الصفَت:ض,ز,س.حركؼ
                                                           

47 Ibid, hlm. 59 
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 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بىٍض,بىضَّضُ ًضضي ضى
,بػىٍز,بػىزَّزِ ًززي زى
,بىٍس,بىسَّسّ ًسسي سى



 القلقلة .ِ

اللغوم:زلزؿ.اؼبعٍتاصطالحي:صوتيشبوالنربةعندالوقػفاؼبعٍت
علىعددمناألصواتكإرادةإسباـالنطقهبن.

القلقلة:ؽ,ط,ب,ج,د.حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
جىًججي,بىٍج,بىجَّجُ
دىًددي,بىٍد,بىدَّدِ
ًططي,بىٍط,بىطَّطّ طى

ْٖ
تتعلقابلقلقلةينقسمإىلقسمُت,يعٍتالصغرلكالكربل.اليتحركؼ

قلقلةالكػربلىػيحػركؼالقلقلػةيفؿبػلالسػكوفيفآخػراآليػةأكةيت
بعدالوقف.



                                                           
48 Ibid, hlm. 60 
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اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاألصل
ٍيجو ٍيجٍزىٍكجنهبى هبى زىٍكجو

ايكليوااألىٍلبىابٍايكليوااألىٍلبىابً
فيفكسطاآليػةأكيفالقلقلةيفؿبلالسكوكقلقلةالصغرلىيحركؼ

أصلحركفو.

اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاألصل
يػىٍقطىعييػىٍقطىعي
اًبلعىٍدؿًاًبلعىٍدؿً
 اللُت .ّ

اؼبعػػػٍتاللغػػػوم:لطيػػػف.اؼبعػػػٍتاصػػػطالحي:إضػػػافةحػػػركؼاػبػػػاص
بصوتاللطيف.

اللُت:م,ك.حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
اىمٍمُ
اىكٍكِ
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 االكبراؼ .ْ

اؼبعٍتاللغوم:يبيل.اؼبعٍتاصطالحي:صفةلصوتيتصػليفإنتاجػو
طرؼاللسافمعاللثةفينحرؼمركراؽبواءفيخرجمنجان اللساف.

االكبراؼ:ؿ,ر.حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بىٍل,بىلَّؿُ ًؿؿي ؿى
,بػىٍر,بػىرَّرِ ًرري رى

ْٗ


 التكرير .ٓ

اإلعػادة.اؼبعػٍتاصػطالحي:صػفةلصػوتيتكػوف,عفاؼبعٍتاللغوم:
هبتكػػػرارينالرتتكػػػرضػػػرابتاللسػػػافعلػػػىاللثػػػةتكػػػراراسػػػريعا.كتكػػػرا

دةمنها.زاي

التكرير:ر.حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بػىٍر,بػىرَّرُ ًرري رى




                                                           

49 Ibid, hlm. 62 
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 التفشي .ٔ

اللغػػػػوم:انتشػػػػار.اؼبعػػػػٍتاصػػػػطالحي:أفيشػػػػغلالصػػػػوتمػػػػناؼبعػػػػٍت
كشيش.عرضاللسافمساحةينتجهباىذا

التفشي:ش.حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بىٍش,بىشَّشُ ًششي شى

َٓ


 االستطالة .ٕ

اللغػػػوم:يطػػػاكؿ.اؼبعػػػٍتاصػػػطالحي:إضػػػافةحػػػرؼاػبػػػاصيفاؼبعػػػٍت
أكؿطرؼاللسافحيتانىيةاللساف.

االستطالة:ض.حركؼ

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
,بىٍض,بىضَّضُ ًضضي ضى







                                                           
50 Ibid, hlm. 63 
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 الغنة .ٖ

اؼبعٍتاللغوم:يغٍت.اؼبعٍتاصطالحي:إضافةحرؼاػبػاصبغنػةمػن
. اػبيشـو

ـ,ف.الغنة:حركؼ

الغنػػةصػػفةالػػيتمعلػػقإىلىػػذافحرفػػاف,لكػػنعنػػدالشػػدةيكػػوف
مػػنالسػػكوف,كيفقػػوايمػػنإدغػػاـ,كعنػػدمايفحػػاؿإدغػػاـأقػػول

ضابطابغبركة.السكوفأقولمن

 اؼبثاؿ:

طريقةالنطقاغبرؼالرقم
ـي,َبىٍ,َبىَّـُ  ـىـً
فىًففي,بىٍن,بىنَّفِ

ُٓ
 

 الصوامت العربية .6

تسمىالصوامتعندعلمػاءالعربيػةالقػدامىابغبػركؼكقػدعنػوافبتقسػيمهاككصػفها
بتػػداء,إىلمػػاىنالػػك.ككػػافجػػلنبهػػمكضػػعيػػثالنطػػق,كاإلدغػػاـ,كالوقػػف,كاالمػػنح

األسػػػسالعلميػػػةلوصػػػفمػػػاظبػػػوهب)ـبػػػارجاغبػػػركؼ(.يفالصػػػوامتتصػػػنفإىلثػػػالث
ؾبموعاترئيسةمبنيةعلىاألساسالتالية:

 كضعاؼبًتينالصوتيُت)منحيثاعبهركاؽبمس(. .ُ
 مواضعالنطق)منحيثمكافانسدادؾبرلاؽبواءأكتضييقو(. .ِ

                                                           
51 Ibid, hlm. 64 
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حػػػػػػاؿؾبػػػػػػرلاؽبػػػػػػواءيفالقنػػػػػػاةالصػػػػػػوتية)مػػػػػػنحيػػػػػػثاالنسػػػػػػدادأك .ّ
 االحتكاؾ(.

كسػػػنتبعىػػػذاالتقسػػػيماألخػػػَتيفتصػػػنيفصػػػوامتاللغػػػةالعربيػػػة.ىػػػذاكقػػػددرج
علىتصنيفالصوامتيفالفئاتالتالية:علماءاألصواتاؼبعاصرين

 الصوامتاالنسدادية,كيبكنأفتكوففميةأكأنفية. .ُ
 الصوامتاالحتكاكيةكاالنساسية. .ِ
 ِٓالصوامتاعبانيةكالًتددية. .ّ

 
 الصوامتاالنسدادية .أ

الصػػػوامتالعربيػػػةاالنسػػػدادية)أكاالنفجاريػػػةأكاالنغالقيػػػة(عفوبػػػبسؾبػػػرلطػػػورت
,يفموضػػعمػػنمواضػػعالقنػػاةالصػػوتية.كينػػتجعػػنُتحبسػػااتمػػاجمػػنالػػرئتاؽبػػواءاػبػػار

حػػبساؽبػػواءىػػذاأفيضػػغطاؽبػػواء يطلػػقفجػػأة,فيػػدفعؿبػػداثصػػواتانفجػػاراي.كينػػتج
الصامتاالنسدادمعنإحدلالعملياتالتالية:إمامنحبساؽبػواءاػبػارجمػنالػرئتُت

ءاحملبػػوس)انفجػػار(,أكمػناغبػػركتُتمعػػا.كربػػدد)انغػالؽأككقػػف(,أكمػػناطػالؽاؽبػػوا
اؼبواضعاليتيقففيهاؾبرلاؽبواءكقفػااتمػاعنػدإحػداثالصػوامتاالنسػداديةيفاللغػة

نية،ابؼبواضعالتالية:ىككماينطقهاؾبدكالقراءةالقرآالعربيةالفصح

 الشفتاف,كتنتجافالصامتاالنسدادمالشفتاف:)الباء( .ُ
أصػػوؿالثنػػاايالعليػػا)كتػػدعىكػػذلكالنخاريػػب(مقدمػػةاللثػػةلػػدلالتقػػاءطػػرؼ .ِ

اللسػػافهبػػا،كتنػػتجالصػػوامتاالنسػػداديةالذكلقيػػةالنخوربيػػة:)التػػاء(،ك)اعبػػاؿ(،
 ك)الطاء(,ك)الضاد(.

                                                           
 ُُّ(,ص.ُٖٖٗ,مركزاإلمباءالقومي,,)بَتكتالعام علم األصوات,بساـؿبمودبركة 52
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أقصػػىاغبنػػكاللػػُت)أكالطبػػق(لػػدلالتقػػاءمػػؤخراللسػػافبػػو،كينػػتجالصػػامت .ّ
 اللهوم:)الكاؼ(.االنسدادم

مػػؤخراغبنػػكاللػػُتدبػػايفذلػػكاللهػػاةلػػدلالتقػػاءمػػؤخراللسػػافهبمػػا،كينتجػػاف .ْ
 الصامتاالنسدادماللهوم:)القاؼ(

اغبنجرةلدلانغالقها،كتنتجالصامتاالنسدادماغبنجرة:)اؽبمزة(. .ٓ
 الصوامتاالحتكاكيةكاالنسيابية .ب

فيضيقؾبػرلاؽبػواءاػبػارجمػنالػرئتُتتتكوفاألصواتاالحتكاكيةاالنسيابيةع
لصػوتيفمواضعالقناةالصوتية،كذلكبفعلعضوأكأكثرمنأعضػاءالكػالـ.كينػتجا

رنينػوعلػىمسػتولالتضػييق.كوبػدثاالحتكػاؾيفاؼبسموععناحتكاؾاؽبػواءمزفػورأك
اؿالنطػقحاؿالنطقمشدكدا،كبوتنتجاألصواتاالحتكاكية،كوبدثاالحتكاؾيفحػ

الرخػو،كبػػوتنػػتجاألصػػواتاالنسػػيابية.كىنػػاؾطريقتػافنطػػقىػػذهالصػػوامت إذاأنػػويبيػػز
ةالفميةكفيهمايبراؽبػاءمزفػورلػدلنطػقبُتسبيلُتاثنُتيكوهنماكضعاللسافيفالقان

ضػػػػافةإىلالصػػػػوامتاألسػػػػنانيةيبيػػػػزعلمػػػػاءاألصػػػػواتالصػػػػوامتىػػػػذهالصػػػػوامت.فباإل
أماميػةأك-كاليتيبراؽبواءلدلالنطقهبامنظهراللساف،كىيإماظهريػةالظهرية،تل
خلفيػػػة،كالصػػػوامتاعبانبيػػػةالػػػذميبػػػراؽبػػػواءلػػػدلالنطػػػقهبػػػامػػػنعلػػػىجػػػان -ظهريػػػة
 ّٓاللساف.

إفمواضػػػعالنطػػػقيفإنتػػػاجالصػػػوامتاالحتكاكيػػػةالعربيػػػةكثػػػَتةكمتعػػػددةكىػػػيمػػػن
اخل.خارجالقناةالصوتيةإىلالد

 األسنانية:)الفاء(.–الشفوية .ُ
 األسنانية:)الثاء(،)الذاؿ(،)الظاء(. .ِ
 الظهريةاألمامية،كىي: .ّ

                                                           
 ُُٓ-ُُّ(,ص.ُٖٖٗاإلمباءالقومي,,مركز,)بَتكتالعام علم األصوات,بساـؿبمودبركة 53
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 .)الصفَتيةالنخركبية:)السُت(،)الزاء(،)الصاد 
 .)الشينية)النخوربيةأكالشجرية(:)الشُت(،)اعبيم 

 
 الظهريةاػبلفية,ىي: .ْ

 .)اللهوية)أكالطبقية(:)اػباء(,)الغُت 
 اػبلقية:)اغباء(،)العُت(. .ٓ
اغبنجرة:)اؽباء(. .ٔ
 الصوامتاعبانبيةكالًتددية: .ج

يفاللغػػػةالعربيػػػةصػػػامتجػػػان كاحػػػدىػػػو)الػػػالـ(،كصػػػامتتػػػرددم)أكمكػػػرر،أك
 ْٓتذبذيب(كاحدأيضاىو)الراء(.

 الصوائت العربية .7

الػػزفَت,أثنػػاءاألصػػواتالصػػائتةأكاؼبصػػوتةىػػيتلػػكاألصػػواتالػػيتاليصػػطدـىػػواء
ككػػذلكصػػوتالػػذموبػػدثأثنػػاءتكوينػػوأفالنطػػقهبػػا،عمحػػاجرأزمػػانعأكعػػائق.

بػػليبػػرلػػقكالفػػم،كخػػالؿاألنػػفأحيػػاان.ينػػدفعىػػواءالػػزفَتيفؾبػػرلمسػػتمرخػػالؿاػب
ألحػركؼاؽبواءحرامناػبلق،كىبرجمنالفػم،لػذلكظباىػااػبليػلبػنأضبػدالفراىيػدما

هنػازبػرجمػناعبػوؼ،فػالتقػعيفمدرجػة)اؽبوائية(.كقاؿإهناظبيتجوفاأل)اعبوفية(أك
منمدارجاللساف،كالمدارجاػبلق،كالمنمدارجاللهاة،إهناىيىاكيةيفاؽبواء.

فلميكنؽباحيزتنسبإليوإالعبوؼ,ككافيقوؿكثَتا:

 األلفاللينة .ُ
 كالواك .ِ

                                                           
 ُُِ-ُُٓنفساؼبرجع،ص. 54
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 كالياء .ّ

ىػػػممػػػنحػػػركؼاؽبوائيػػػة،كاليتعلػػػقهبػػػاشػػػيء.كقػػػدرأيػػػنأفاحملػػػدثُتمػػػنظباىػػػا
حركؼاؼبػد،أكحػركؼالعلػة،أكحػركؼاللػُت،اغبركػات،أكاؼبصػوتة.الصػوامتالعربيػة

ىي:

 اغبركةالثالثة:الفتحة،كالكسرة،كالضمة .ُ
 حركؼاؼبدأكاللُت،كىي: .ِ

 األلفاؼبسبوقةدائمابفتحة،مثل:ظبىىا 
 الياءاؼببوقةبكسرة،مثل:القاًضي 
 الواكاؼبسبوقةبضمة،مثل:ابعيوا 

 اؼبصواتفاؼبزدكجافأكاؼبركباف،كنبا: .ّ
 الياءالساكنةكاؼبفتوحماقبلها،مثل:لىٍيل 
 ٓٓالواكالساكنةكاؼبفتوحماقبلها،مثل:قػىٍوـه 

)الصػػػوامت(،ف نػػػوكػػػذلكيظهػػػريفكمػػػايظهػػػرالفػػػرؽاللهجػػػييفصػػػورةإنػػػداؿ
صػػورةإبػػداؿاغبركػػات)الصػػوائت(مػػنخػػالؿاخػػتالؼاغبركػػةالقصػػَتةالطويلػػة،كظػػاىرة

اإلمالة.كفيمايليعرضؽبذهالظواىرمعبيافدكراغبركةيفالفرؽاللهجي:

 الصوائتالطويلة .ُ

أجػػليفيقصػػدبصػػوائتالطويلػػةيعػػٍتصػػوتيةالػػيتيفلفظػػووبتػػاجإىلأجلػػُتمػػن
الصػػوائتالقصػػَتة.ظبيػػاعلمػػاءفونيتيػػكبصػػوائتالطويلػػةحبػػرؼاؼبػػدكينقسػػمإىلثالثػػة
, ,الػواكاؼبسػبوقةبضػمة,مثػل:نػيػٍوره أحرؼ,ىم:األلفاؼبسػبوقةدائمػابفتحػة,مثػل:قىػاؿى

كالياءاؼبسبوقةبكسرة,مثل:ألًٍيمنا.

                                                           
 ُِٕ-َِٕعصاـنورالدين,اؼبرجعالسابق,ص. 55
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بنفسوحبجةكمايلي:اعتربالعلماءأفالصوائتالطويلةمنفونيمالذمي قـو

تغيػػَتيفالصػػوائتالطويلػػةإىلصػػوائتالقصػػَتةةثػػرإىلتغيػػَتاؼبعػػاٍل .ُ
منالكلمة,أكصيغةالكلمة,جبانبذلكأفصوائتالطويلةيقػدر

. كضىارىبى  يفؿبلالصوائتالقصَتةأكعكسو,مثل:ضىرىبى
نتػػائجإحصػػائيمػػنعلمػػاءالتشػػريحاألجهػػزةالكػػالـأففػػرؽيفيف .ِ

الصػػوائتالطويلػػةكالصػػوائتالقصػػَتةلػػيسيفجهػػةأجػػلعنػػدالػػنقط
فقػػػط,بػػػلىنػػػاؾاخػػػتالؼيفطريقػػػةلفظػػػو.ىنػػػاؾالفػػػرؽيفموقػػػف

اللسافيفصوائتالطويلةكالصوائتالقصَتة.
 الصوائتالقصَتة .ِ

يػػػةينقسػػػمإىلثالثػػػة،الفتحػػػة,الكسػػػرةكالضػػػمة.الصػػػوائتالقصػػػَتةيفاللغػػػةالعرب
علمػاءعلػماألصػػواتككػذلكابػػنجػٍت,مسػػميالصػوائتالقصػػَتةب"اغبركػات",كمثػػل

تسميالصوائتالطويلةب"اؼبد".

فالدكتورإبراىيمأنيسمنابنجػٍتيفىػذااغبػليقػوؿ،"أفاغبركػاتىػييقت
أحػرؼمػدالثالثػة,يعػٍتاأللػف,اليػاء,منبعضأحرؼاؼبدأكحرؼاألخرل.إذاكػاف

الػػواك.كاغبركػػاتكػػذلكثالثػػة,الفتحػػة,الضػػمة,كالكسػػرة.الفتحػػةمػػناأللػػف,الضػػمة
منالواك,كالكسرةمنالياء.

منىذاتقريرنقدرعلىنستنبطأفيفاللغةالعربيةىناؾثالثةمػنصػوائتالقصػَتة,
الطويلػةيعػٍتالفتحػةالطويلػة,ثػةمػنصػوائتة,كالكسػرة.ككػذلكثاليعٍتالفتحة,الضم

الضػػػػمةالطويلػػػػة,كالكسػػػػرةالطويلػػػػة.الصػػػػوائتالقصػػػػَتةكالصػػػػوائتالطويلػػػػةؽبػػػػمالصػػػػفة
ٔٓو.اؼبتشاهبة,سوليفطويلكقصَتلفظ


                                                           

56Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Op.cit., hlm. 87-89. 
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 أمهية علم األصوات العربية .8

يعمػػللكػػيفائػػدةمػػنىػػذاالعلػػم.إفاألصػػواتكقػػدينػػاقشألىػػلعلػػماألصػػواتعػػن
سػػػػنفهمعلػػػػىكجػػػػوأفضػػػػلاللغػػػػةاؼبتكاملػػػػة,كمػػػػعذلػػػػكفهنػػػػاؾبعػػػػضاؼبنػػػػافعكاجملػػػػاالت

التطبيقيةلعلماألصواتنذكرأنبهاكمايلي:

 ربليلالعلمىللغة .ُ

تبػػػػٌتمنهػػػػاتشػػػػكلاللغػػػػة,أكاؼبػػػػادةاغبػػػػاـالػػػػيتإفاألصػػػػواتىػػػػياللبنػػػػاتالػػػػيت
الكلمػػػاتكالعبػػػارات.فمػػػااللغػػػةإالسلسػػػلةاألصػػػواتاؼبتتابعػػػة,أكاجملتمعػػػةيفكحػػػدات
أكربترتقىحيتكصػلإىلاجملموعػةالنفسػية.كعلػىىػذافػ فأمدراسػةتفصػيليةللغػةمػا
تقتضػػىدراسػػةربليليػػةؼبادهتػػااألساسػػية,أكلعناصػػرىاالتكوينيػػةكتقتضػػىدراسػػةذبمعتهػػا

ة.الصوتي

 تعليماألداء .ِ

الواجبعلىاؼبرءأفيعرؼكيفيػتكلم,كيػتكلمبطالقػولكػىيصػلإىلصبهػوره
كوبققالنفوذالذمينبغيو,كطريقةنطقاإلنسافملتعدأمراخاصاابؼبتكلم,كإمبػاىػوأمػر

متعلقبكلمنيستمع,سواءكافاؼبتكلمسياسياأكعاؼباأكفناانأكفبثالرظبيا.

,كىػػػوفػػػنالنطػػػق,قػػػداحتػػػلمكػػػاانىامػػػايفالتعلػػػيماغبػػػديث.dictionءإفاألدا
ألصواتىػوالقاعػدةاألساسػيةتعلػيمالشكاىتماماأكثرفأكثر.كعلماكسوؼةخذك
منىذاالنوع.

يعطػػػػىاىتمػػػػاـلكػػػػلعيػػػػوبالنطػػػػق,سػػػػواءكانػػػػتphoniatricsكعلػػػػىتصػػػػحيحالنطػػػػق
العصػػ اؼبركػزمأكنقصػػايفالسػػمع.كلكػػنتنػػاكؿطقيػػة,أكأمراضػػايفالنظػػاـخصػائصن

واىرالصوتيةاؼبرضيةيفًتضمعرفةمسبقةبعلماألصواتاللغوم.الظ
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 نطقاللغاتاألجنبية .ّ

تعليماللغاتاألجنبيةكذلكحقلوبتملفيػوعلػماألصػواتمكػاانابرزا.إفأم
أكالالقػدرةعلػىأداءإنسافيريدأفيتعلمكيفينطقلغةأجنبيةبدقةهبػبأفيكتسػب

العػاداتالنطقيػةاعبديػدة.هبػبأفيعػودنفسػػوعلػىنطػقاألصػواتاألجنبيػةبدقػة,كمػػا
ينطقهاأبناءاللغةنفسهاكاليستمرعلىاحتفاظوبعاداتوالنطقية.

ربيػػةفقػػط,لكػػنالبػػدمػػنتعلػػيمكػػلالنظػػاـالنطقػػيعاليكفػػيتعلػػيماألصػػواتال
قية.كبػػدكفمعرفػػةاألصػػواتكالنغمػػاتالػػيتهمػػنالظػػواىراؼبوسػػيالتنغػػيمكغػػَتدبػػايفذلػػك

هتػػػمكلتػػػااللغتػػػُتاليبكػػػنأفيػػػنجحمػػػدرساللغػػػةيفتػػػدريستالميػػػذهالنطػػػقاعبيػػػدللغػػػة
اعبديدة.

 كضعاألجبدايت .ْ

أفتعطػػػىرمػػػوزاافكػػػاابػػػةاللغػػػاتقائمػػػةعلػػػىالصػػػوت.إنػػػوكمػػػأحسػػػنطريقػػػةلكت
قتصػادية.كالعػددالكبػَتمػنلكػنىػذهليسػتطريقػةااليفاللغػة,منفصلةلطلكلمةمن

اضػحماعليػو.كابلنسػبةللغػاتالرموزاؼبختلفةالذمالبػدأفيتعلمػوالشػخصيلقػيعبئػ
سبلكتركيباتمقطعيةبسيطة,كعدداقلػيالمػناؼبقػاطعردبػاكػافمػناؼبفيػدأفتضػعاليت

.ٕٓمعلىالصوتىوالطريقةاؼبثايلمالقائمقطعية.كلكنيظلالنظاـاألجبدؽباأجبدية

 م علم األصواتيخطوات تعل .9
 هتيئةالطالبلدرسعلماألصوات. .ُ
الصوتيستحسن .ِ تقدَلعنصرصويتكاحديفالدرسكمناألفضلأفيقدـ

يقدـ كأف الطالبيفالدركسالسابقة، دربعليها خالؿنربكتنغيم اعبديد،
 الصوتاعبديد،خالؿصوائتقددرسهاالطالبمنقبلكالعكسابلعكس.

                                                           
َْٓ-َُْ(,ص.ُٕٗٗ,)القاىرة,عاملالكتب,دراسة الصوت اللغويأضبدـبتارعمر, 57



38 

 

 تقدَلاؼبدرسالكلمةأكاغبرؼإىلالطالب. .ّ
 ةأكاغبرؼمناؼبدرسصباعة.كررالطالبمايسمعمنالكلم .ْ
 تقدَلاؼبدرسالكلمةأكاغبرؼالسابقإىلالطالب. .ٓ
 كررالطالبمايسمعمنالكلمةأكاغبرؼمناؼبدرسفئواي. .ٔ
 تقدَلاؼبدرسالكلمةأكاغبرؼالسابقإىلالطالب. .ٕ
 كررالطالبمايسمعمنالكلمةأكاغبرؼمناؼبدرسفردم. .ٖ

اى فرداي التكرار كسط نعمليف يبكن الطالب. من استجابة اؼبدرسعلى تم
.ٖٓحاتكإعطاءالدكافعإىلالطالباإلصال


 مهارة الكالم .11

 األصػوات اسػتخداـ علػى اؼبػتعلمالقػدرة تتطلبمػن نتاجيةإ مهارة الكالـىومهارة
 التعبػَت علػى تسػاعده الػيت ترتيػبالكلمػات نظػاـ ك النحويػة الصػيغ مػن الػتمكن ك بدقػة،
 تتضػمن كيػةاإدر عمليػة عػن الكػالـعبػارة أف أم اغبػديث مواقػف يف يقولػو أف يريػد عمػا
.كتعتمدىػذهاؼبهػاراتعلػىقبػاحاؼبػتعلمكقدرتػوعلػىنطػقأصػواتاللغػةٗٓللتكلم دافعا

كصػػػػػرفهاكحسػػػػػنبطريقػػػػػةيفهمهػػػػػامػػػػػنيسػػػػػمعوكعلػػػػػىربكمػػػػػويفقواعػػػػػداللغػػػػػةككبوىػػػػػا
هػػػػاراتاػبالقػػػػةألفاؼبتحػػػػدثىبتػػػػارمػػػػنهتػػػػا.كىػػػػيتعتػػػػربمػػػػناؼباداسػػػتخداموؼبعػػػػاٌلمفر

العبػػاراتكاؼبفػػرداتكالًتاكيػػباللغويػػةمػػايناسػػباألفكػػارالػػيتيريػػدالتعبػػَتعنهػػاكاؼبوقػػف
نتاجيػػةكاالبتكػػار,هػػارةالكػػالـتتفػػقمػػعالكتابػػةكاإلالػػذميػػتمفيػػواالتصػػاؿاللغػػوم.كم

بُتاؼبتحػدثكاؼبسػتمع.كلكنزبتلفعنهايفعاملُتنبا:عاملالزمنكعاملالتجاكب
يسػػػتطعالكاتػػػبإعػػػادةمػػػاكتػػػب.كمػػػاأفالكاتػػػبحػػػرسبامػػػايفاختيػػػارمػػػايريػػػدأمبػػػاط

                                                           
58Zulhanan, Op.Cit., hlm. 112 

  
,)مكةاؼبكرمة,حقوؽالطبعكإعادةؿبفوظةعبامعةأـطرق تدريسه–مداخله  -أسسه -تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ؿبمودكاملالناقى, ٗٓ

 ُّٓ(,ص.ُٖٓٗالقرل,
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يدالسػامععنػوكيطلػبمريػداكموضوعاتكأفكار,بينمااؼبتحدثمقيدبعدالشيءدباير
يضاحلو.مناإل

 مكوانت ادلهارة .11

قهاشػػأفمهػػارةاالسػػتماعؽبػػامكػػوانتهبػػدردبعلػػمالعربيػػةلغػػَتإفمهػػارةالكػػالـشػػا
فهموؽباعلىتصورذىٍتمتػُت.كيقػوؿصػالحالعػريب: الناطقُتهبااإلماـهبالكييقـو
ؽباذهاؼبهارةشقاف:النطقكاغبديث.النطقىواعبانباأليلالذمالوبتػاجإىلكثػَتمػن

كمػػػنأنشػػػطةالنطػػػقالًتديػػػدلعبػػػاراتكررىػػػااؼبعلػػػم,التفكػػػَتكالعلميػػػاتالذىنيػػػةاؼبعقػػػدة,
كالقػػػراءةاعبهريػػػة,كحفػػػظنصػػػوصمكتوبػػػةأكمسػػػموعةكترديػػػدىا.كتعتمػػػدعلػػػىكفػػػاءة
اؼبتعلميفذلكعلىالذاكرةالسمعيةاليتسبكنومنترديػدأصػواتسػبقلػوظباعهػاكعلػى

شػػفتُتكؽبػػاةكحبػػاؿالتناسػػفالػػذىٍتالعضػػليبػػُتاؼبخػػارجكأعضػػاءالكػػالـمػػنلسػػافك
صوتيةكعلىسبييزاؼبتعلمبُتالصوتياتالساكنةيفاللغةاألجنبية.

يػتماغبػديثإالحبضػورطػرفُتالجتماعياػبالؽؽبذهاؼبهارة,كاغبديثفهوالشقا
علػػػػػىاألقػػػػػلنبػػػػػا:اؼبتحػػػػػدثكالسػػػػػامع,حبيػػػػػثيتبػػػػػادالفاألدكارمػػػػػنأفآلخػػػػػرفيصػػػػػبح

إىل-اث,كوبتػػػػاجإىلانػػػػبمهػػػػاراتالنطػػػػقاألساسػػػػيةاؼبتحػػػػدثسػػػػامعاكالسػػػػامعمتحػػػػد
عملياتذىنيةمعتقدةتربطبُتاؼبعاٍلكالتعبَتالشفهيعنهاكتغيػَتاسػتجابتوؼبقتضػيات
موقفاالتصاؿبُتاؼبتحدثُت.كلذافلػيسؼبتحػدثسػيطرةاتمػةعلػىاؼبوقػفمػنحيػث

يػػةاءالًتاكيػػبكاؼبفػػرداتاللغوانتقػػاختيػػاراألفكػػاركاؼبوضػػوعكإفكػػافلػػوبعػػضاغبريػػةيف
.َٔاليتيريدأفيعربهباعنأفكاره



 
                                                           

,الدارالعاؼبيةللنشركتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاصديقعبدهللا,عمر 61  ٖٕ-ٕٗص.،(ََِٖالتوزيع,,)اؽبـر
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 أهداف مهارة الكالم .12

أىػداؼعامػةعلػىمسػتولالػربانمجالتعليمػياؼبعػُت,كمػاؽبػلأىػداؼ ؼبهػارةالكػالـ
خاصترتبطعػادةابغبصػةالدراسػية,كلكػلنػوعمػنىػذينالنػوعُتصػياغةلغويػةزبتلػف

كىويصوغأىدافوعندتعليممهػارةالكػالـأفيبيػزمػنالصػياغةعناألخرلكعلىاؼبعلم
بُتأىداؼ.

كفيمػػػايلػػػياألىػػػداؼالعامػػػةؼبهػػػارةالكػػػالـكمػػػايشػػػَتبػػػذلككثػػػَتمػػػنعلمػػػاءاللغػػػة
التطبيقيُت:

 نطقاألصواتنطقاصحيحا. .ُ
 التمييزعندالنطقبُتاألصواتاؼبتشابوسبييزاكاضحا. .ِ
 التمييزعندالنطقبُتاغبركاتالقصَتةكبُتاغبركاتالطويلة. .ّ
 أتديةأنواعالنربكالتغيَتبطريقةمقبولةمنمتحدثيالعربية. .ْ
 نطقاألصواتاؼبتجاكرةنطقاصحيحا. .ٓ
 َتعناألفكاركاستخداـالصيغالنحويةاؼبناسبة.التعب .ٔ
 واقفاؼبختلفة.استخداـالتعبَتاتاؼبناسبةلل .ٕ
اسػػتخداـعبػػاراتكعبػػاراتاجملاملػػةكالتحيػػةاسػػتخداماسػػليمايفضػػوءفهمػػو .ٖ

 للثقافةالعربية.
 استخداـالنظمالصحيحلًتاكيبالكلمةالعربيةعندالكالـ. .ٗ
 التعبَتكاغبديثعندتوافرثركةلغويةسبكنومناختيارالدقيقللكلمة. .َُ
 رترتيبامنطقيايلمسواؼبستمع.فكترتيبال .ُُ
عػناألفكػػارابلقػدراؼبناسػبمػػناللغػةفػالىػػوابلطويػلاؼبمػػلكالالتعبػَت .ُِ

 ىوابلقصَتاؼبمل
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عػنثقفتػوابطلفًتاتزمنيةمقبولػةفبػاينبغػيالتحدثبشكلمتصلكمًت .ُّ
 ابلنفسكقدرتوعلىمواجهةاآلخرين.

 نطقالكلماتاؼبنونةنطقاصحيحايبيزالتنوينعنغَتهمنالظواىر. .ُْ
يبػػػاءاتكاغبركػػػاتغػػػَتاللفظيػػػةاسػػػتخدامامعػػػرباتكاإلداـاإلشػػػارااسػػػتخ .ُٓ

 .ُٔعمايريدتوصيلومنأفكار
 . السامع منطقيايلمسو ترتيبا ترتيباألفكار .ُٔ
 عػنثقتػو ينبػئ فبػا مقبولػة زمنيػة لفػًتات كمػًتابط متصػل بشػكل التحػدث .ُٕ

 اآلخرين. علىمواجهة كقدرتو ابلنفس
 معػربا اسػتخداما اللفظيػة غػَت كاغبركػات كاإليبػاءات اإلشػارات اسػتخداـ .ُٖ

 منأفكار. توصيلو يريد عما
 فيهاأشكاؿ تلقائية.ينوع استجابة حديث من أمامو يدكر ؼبا االستجابة .ُٗ

 التحدث. يف التقليدية القوالب من ربرر عن ينبئ فبا كأمباطالًتاكيب التعبَت
 الذميصوغ اللغوم الشكل على كليس اؼبعٌت التحدثعلى عند الًتكيز .َِ
 . اؼبعٌت ىذا فيو
 ذلك. اؼبوقف يتطلب عندما بكفاءة اغبديث ؾبرل تغيَت .ُِ
 . كمناسبة جذابة بطريقة الشخصية حكايةاػبربات .ِِ
 . العناصر مكتملة قصَتة خطبة لقاءإ .ِّ
 اؼبشػًتكُتفيهػا األعضػاء أدكار كربديػد معػُت، موضػوع يف مناقشػة إدارة .ِْ

 األعضاء. يطرحها اليت اآلراء منبُت النتائج كاستخالص
 .ِٔالناطقُتابلعربية أحد مع تليفوٍل حوار إبدارة .ِٓ

                                                           
 ٕٕنفساؼبرجع,ص. 61
ٗٔ-ٖٔ(ص.َُِٖ,)تركي,الناشراؼبنتدلالعريبالًتكي,معايري مهارات اللغة العربية للناطقني بغريهاىاٍلإظباعيلرمضاف, 62
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بلةالناجحةلذلكعلىمػنكاؼبقابلكاحدةمنأىمظباتاؼبقالتفاعلبُتاؼبقابل
هبرماؼبقابلةأكاحملاكرةأفوبرصعلىخلقجومنالتفاعلبُتالطرفُتينتجعنوتبػادؿ

االقًتاحػػػػاتالػػػػيتمػػػػنشػػػػأهناتشػػػػجيعالشػػػػخصاؼبقابػػػػلعلػػػػىجيػػػػدللمعلومػػػػات.كىػػػػذه
التحدثكخلقحديثشيقبُتالطرفُت:

.أحسناستفتاحاؼبقابلة .ُ
 ستخداـأسلوبالسؤاؿاؼبفتوح.ا .ِ
 ةعسلوباستفهاميتعج .ابحإعادةيفاإل .ّ
 أظهرالرغبةيفاالستماع. .ْ
 ذبنبأسئلةنعمأكال. .ٓ
 ذبنباألسئلةاؼبوجهة .ٔ
 اؼبباشر.رباشىالنقد .ٕ
 التعدإىلقضبةنوقشتيفالسابق. .ٖ
 ذبنبطرحأسئلةشخصيةمباشرة. .ٗ
 عدـاؼبقاطعة. .َُ


 الكالم وعلم األصوات  عالقة بنيال .13

يفأصػػلاللغػػةعبػػارةعػػناألصػػواتاؼبفيػػدة,كعنػػداؼبتكلمػػُتىػػو:الكػػالـ
اؼبعػػػٍتالقػػػائمابلنفسػػػػيالػػػذميعػػػػربعنػػػوعلفػػػاظيفنفسػػػػيكػػػالـ.كيفاصػػػػطالح

عػػرؼعلمائنػػااللغػػةعهنػػأّالنحػػاةىػػواعبملػػةاؼبركبػػةاؼبفيػػدة,كبػػو:جػػاءالشػػتاء.
عنأغراضهم(إفالكالـعلػىسبيػز لغػاتالعػاملبعضػها)أصواتيعربهباكلقـو

مػػػنبعػػػضاليعػػػٍتأهنػػػاالتشػػػًتؾيفخصػػػائص,سبيػػػز,بػػػدكرىا,اللغػػػةاإلنسػػػانية

                                                           
  .ٔٔ(ص.َُِٔ,IIUM Pressمالزاي,,)ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها طرائق ومفاهيم,صباؿعبدالناصرزكراي ّٔ
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الطبيعيةمنبقية)لغات(الكائنات.ألفكللغةإنسػانيةطبيعيػةتشػًتؾمػعبقيػة
لغاتالبشريفأربعةأشياء,ىي:

 أصوات .ُ
 يعربهبا .ِ
 كلقـو .ّ
 عنأغراضهم .ْ

ظ,الحػمنمسػتوايتـبتلفػة,كلكننػات-كىيمادةاللساٍل–األصواتاإلنسانيةكتعاًف
ْٔ.دائما,صدكرىاعنإنسافلتصلإىلإنسافآخر

يكػػاداخػػتالؼاألصػػواتيفجيػػلعمػػاكانػػتعليػػومػػناعبيػػلالسػػابقلػػومباشػػرةال
كازانبػػُتظػػةىػػذهالشػػئوف,كلكنػػويظهػػريفصػػورةجليػػةاذايتبينػػوإالالراسػػخوفيفمالح

حالتيهمايفجيلُتتفصيلهمامئاتالسػنُت.فلغاتنػاالتكػادزبتلػفيفأصػواهتاعػنلغػة
ىػػذهالناحيػػةعمػػاكانػػتعليػػومػػنألسػػنةيفآابئنػػااؼببشػػرين,كلكنهػػازبتلػػفاختالفػػابينػػا

.أمػػػااألصػػواتمػػػنعناصػػػرٓٔأجػػدادانيفالعصػػػورالوسػػطىأكيفصػػػدرالعصػػػوراغبديثػػة
ذلػػػكجعػػػلبػػػدكفالكلمػػػاتيفاللغػػػةاؼبعينػػػة,بػػػدأفهنتمهػػػايفنطػػػقعػػػناللغػػػةالػػػيتال

تصػػػػاؿبػػػػُتاؼبتحػػػػدثلسػػػػنتناغػػػػَتكاضػػػػحة.كعمليػػػػةاالالكلمػػػػاتالػػػػذمخػػػػرجمػػػػناأل
كالسػػػػامعاليصػػػػلإىلاألىػػػػداؼ,البػػػػدأفنفهػػػػممػػػػاتكلػػػػمبػػػػُتاؼبتحػػػػدثكالسػػػػامعيف

ليكػوفكاضػحايف.ٔٔاؼبتكلماألسلوبأكالكلماتكهنتمعناألصواتالذمىبرجمن
يطراألذىػػػافأنػػػولػػػيساؼبطلػػػوبيفالنطػػػقأفينطػػػقالػػػدراسبشػػػكلكامػػػلكاتـ,أميسػػػ

ها.كلكػنالسػيطرةىنػاتعػٍتالقػدرةعلػىإخػراجاألصػواتعلىالنظاـللغةسيطرةمتحدث
بشػػػكلالػػػذميبكػػػناؼبػػػتكلممػػػنأبنػػػاءاللغػػػةبصػػػرؼالنظػػػرعػػػنالدقػػػةالكاملػػػةيفإخػػػراج

مكنرباهتمكتنغينهم.أصواهت
                                                           

64
 .ُٕعصاـنورالدين،اؼبرجعالسابق،ص. 

 ِٖٔ-ِٖٓ(.ص.ََِْ,)القاىرة,شركةهنضةمصرللطباعةكالنشر,علم اللغة علىعبدالواحدكاىف, ٓٔ
66 Ahmad Sayuti Anshari Nasution. Op. Cit., hlm. 17-18 



44 

 

إفكثػػػَتامػػػناؼبدرسػػػُتيعتمػػػدكفتعلمهػػػمالنطػػػقالصػػػحيحعلػػػىتقليػػػداؼبعلػػػم,كمػػػع
التسػليمبسػالمةنطػقاؼبعلػمكدقػةإالأهنػمؿبتػاجوفللتػدريباؼبػنظمعلػىتقليػداألصػػوات
كإخراجهػػػا,كلػػػذلكينبغػػػيعلػػػىاؼبعلػػػمإاليػػػًتؾفرصػػػةيسػػػاعدفيهػػػاطالبػػػوعلػػػىإصػػػدار

اعبديػػػػدةكالغريبػػػػةعلػػػػيهم,كعليػػػػوأفيسػػػػتعُتيفذلػػػػكبكػػػػلالسػػػػبلكوصػػػػفاألصػػػػوات
.ٕٔحركاتاللسافكالسفاه,كتكراربعضاؼبقاطعكتدريبهمفيهاعلىسبييزاألصوات

اؼبتتابعػة,سلةمناألصوات,كإمباننطقسلإنناحُتتتكلمالننطقأصوااتمفردة
اكعبػارات,لتػؤدماؼبعػػٌتعػلمػاتيفصبمػات,كتػنظمالكتػنظميفؾبموعػاتنسػميهاالكل

منفػػردا,الػػذميريػػدهاؼبػػتكلم,كحػػُتيلجػػأدارسػػواألصػػواتاللغويػػةإىلتنػػاكؿكػػلصػػوت
تػػوالصػػوتية,فػػ فذلػػكيهػػدؼإىلربقيػػقىػػدؼتعليمػػيكتقػػدَلكصػػفػبصائصػػوككوان
ييسردراسةاألصواتاللغة.

سػػاسنظػػرمذبريػػدميصػػفالنظػػاـالصػػويتللغػػةالعربيػػةكمػػاكصػػفناهمبػػٍتعلػػىأ
األصواتكصفاعامايتغاضيعنبعضمايصيبهامنتغيػَتيفسػياقاهتاالنطقيػة,فػنحن

ظػةأحػواؿالغالبػة,كاليبنػعذلػكعنوؾبهورف فذلكمبػٍتعلػىمالححُتنصفصوات
مػػنؾبيئػػومهموسػػايفبعػػضاؼبواقػػع,ككػػذلكحػػُتنصػػفصػػواتعنػػومرفػػقفػػ فذلػػكال

.ٖٔيلحقالتفخيممطلقا,كمثلذلكصبلةالصفاتالصوتيةتتصفهبااللغةيعٍتأنوال

تشػػرعيفالػػتعلمتػػاجإىلالصػػربالشػػديد،فػػالتتعجػػل،عنػػدماتػػتعلماللغػػةالعربيػػةوب
كؼباتستبطئالبلوغنػزؿقػدـبعػدثبوهتػافتػنكصغػَتؿبمػود،كإمبػاالشػجاعةصػربسػاعة،
ؿكمنيتصربيصرههللا،كسػتنجيغػبصػربؾإفشػاءهللالػذةاليسػتطاعكصػفهامػعأك

يلػػػػػةعمػػػػػرؾتتمتػػػػػعابغبػػػػػديثالفصػػػػػيحكالقػػػػػراءةؿبضػػػػػرةلػػػػػكالتلحػػػػػنفيهػػػػػا،كتظػػػػػلطو
تاـبتعبسويعاتماألقهن.الصحيحةكالفهمال

                                                           
ّٕ(,ص.َُِٓ,)بكانبارك:كرايسياكدككسي,(اللغة العربية لغري العرب )من النظرية إىل التطبيقطرق تدريس يثمرالدينبردانشاه, 67
  ُٖٓ,)عماف:دارعملللنشركتوزيع(ص.األصواتادلدخل يف علم غاًلقدكرماغبمد,ٖٔ



45 

 

عضنصائحاليتسنرشدلنايكوففصيحايفالكالـ:كىناب

 تدريسفركعاللغةالعربية .ُ
ذبتهػػػديفحفػػػظكاسػػػتعماؿأسػػػاليباؼبتقػػػدمُتمػػػننػػػوادركحكػػػمكأمثػػػاؿ .ِ

 كأشعار.
 أفذبعلالعربيةمنهجحياتك. .ّ
)التفخػػػػيمكالًتقيػػػػق(حػػػػاكؿأفتتغلػػػػبعلػػػػىصػػػػعوابتالنطػػػػقإلتقػػػػاف .ْ

 صفاتكـبارجاغبركؼكذلكيتبععلمالتجويد.كعامةابب
 ٗٔىمخصائصاؼبتحدثاألؼبعىاغباذؽمنأ .ٓ

 ب. ادلفهوم اإلجرائي
مهارة   األصواتعند ابرتباطبُتاالستيعابعلم البحثيتعلق كىذا

،رايكاغبكوميةاإلسالميةريفقاسمـلدلالطالبيفجامعةالسلطافالشالكال
كمايلي:استخدـالباحثاؼبقائس


 م علم األصواتيخطوات تعل

 هتيئةالطالبلدرسعلماألصوات. .ُ
الصوتيستحسن .ِ تقدَلعنصرصويتكاحديفالدرسكمناألفضلأفيقدـ

يقدـ كأف الطالبيفالدركسالسابقة، دربعليها خالؿنربكتنغيم اعبديد،
 الصوتاعبديد،خالؿصوائتقددرسهاالطالبمنقبلكالعكسابلعكس.

 تقدَلاؼبدرسالكلمةأكاغبرؼإىلالطالب. .ّ
 ةأكاغبرؼمناؼبدرسصباعة.كررالطالبمايسمعمنالكلم .ْ
 تقدَلاؼبدرسالكلمةأكاغبرؼالسابقإىلالطالب. .ٓ

                                                           
 ُْ-ُِللنشركتوزيع(ص.اإليباف:دارإسكندرية,)كيف تكون فصيحا؟,أبومالكسامحعبداغبميد 69
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 كررالطالبمايسمعمنالكلمةأكاغبرؼمناؼبدرسفئواي. .ٔ
 تقدَلاؼبدرسالكلمةأكاغبرؼالسابقإىلالطالب. .ٕ
 كررالطالبمايسمعمنالكلمةأكاغبرؼمناؼبدرسفردم. .ٖ

 فرداي التكرار كسط نعمليف يبكن الطالب. من استجابة اؼبدرسعلى اىتم
.َٕاإلصالحاتكإعطاءالدكافعإىلالطالب


 ستيعاب علم األصوات()ا Xادلؤشرات دلتغري  .1

 ابينهامناختالفاتذاتداللة.األصواتالعربيةكسبييزى (ُ
 ا.ماغبركاتالطويلةكاغبركاتالقصَتةكالتمييزبينه (ِ
 اجملاكرةيفالنطقكاؼبتشاهبةيفالصوت.التمييزبُتاألصوات (ّ
لغة (ْ يف يوجد كما العربية األصوات بُت كالفركؽ التشابو أكجو إدراؾ

 الطالباألكىلمنأصوات.
يقاعطبيعييفحدكداؼبفرداتللغةالعربيةكإبفهممايلقيمنحديثاب (ٓ

 اؼبدركسة.
 

 ()مهارة الكالمY ادلؤشرات دلتغري  .2
علىالبيافالسابقأفمؤشراتلتحصيلمهارةالكالـالتايل:بناء  

 ارجهااألصلية.قدرةالطالبعلىنطقاغبركؼمنـب (ُ
 قدرةالطالبعلىنطقاؼبفردات. (ِ
 .لمةابلًتتيبتعبَتالكقدرةالطالبعلى (ّ

 

                                                           
70

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2014), hlm. 112 
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 قدرةالطالبعلىفهمالكلمة. (ْ
 .اؼبستمعقدرةالطالبعلىترتيبالفكرترتيبامنطقيايلفت (ٓ

 

 ُٕمنالتصنيفاآليت:استيعابعلماألصواتدبهارةالكالـؼبعرفةارتباطبُت
 اجلدول األول

 لقبالنوعية األرقاـالنوعية النتيجةابغبركؼ النتيجةابألرقاـ النمرة
ُ ٖٓ A ْ،َ فبتاز 
ِ َٖ-ْٖ  A- ّ،ٕ جيدجدا 
ّ ٕٓ-ٕٗ  B+ ّ،ّ جيد 
ْ َٕ-ْٕ  B ّ،َ جيد 
ٓ ٔٓ-ٔٗ  B- ِ،ٕ جيد 
ٔ َٔ-ْٔ  C+ ِ،ّ مقبوؿ 
ٕ ٓٓ-ٓٗ  C ِ،َ مقبوؿ 
ٖ َٓ-ْٓ  D ُ،َ انقص 
ٗ َٓ E َ،َ ضعيف 

 
 اجلدول الثاين

 Y(مهارةالكالـ)) Xاستيعابعلماألصوات)رقم
نتيجةابغبرؼنتيجةابألرقاـنتيجةابغبرؼنتيجةابألرقاـُ




                                                           

71 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UIN SUSKA Riau, Panduan dan 

informasi Akademik 2016/2017, hlm. 24. 
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 ج. الدراسات السابقة
كتبهاطالببعدماقاـ   الباحثدبالحظةكقراءةالبحوثالتكميليةاليت

قاسم الشريف السلطاف عبامعة كالتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم
فيجدالباحثالبحوثالتكميليةاليتتتعلقاإلسالميةاغبكوميةرايككاؼبتقدموف

ال السنة يفىذه الباحثببحثو تقـو البحثالذم ربتدبوضوع منها دراسية
كفاءةاالستماعلدلالطالبيفرتباطبُتاستيعابعلماألصواتكاؼبوضوع"ا

الشريفقاسم السلطاف عبامعة التعليم ك الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم
ِٕريالفًتاكايتاإلسالميةاغبكوميةرايك"الذمقاـببحثها


 الباحثىو دبوضوع الذميتعلق ستيعابارتباطبُتا"البحثالثاٍل

تعليم قسم العربية يفتدريساللغة الكتابة كمهارة الكالـ علماألصواتدبهارة
اغبكومية اإلسالمية كليجاغا سناف عبامعة التعليم ك الًتبية بكلية العربية اللغة

ّٕداٌل.لسىرملىبور.د.عيببحثوالذمقاـََُِسنة"يوغياكرات


ستيعابعلمارتباطاالذميتعلقدبوضوعالباحثىو"الثالثالبحث
الثانوية مدرسة السابع الدراسي فصل يف العربية اللغة تعلم بنتيجة األصوات

ببحثهاالذمقاـَُِٕ/َُِٔسنة"اغبكوميةبنجمفالؾسليمافيوغياكرات
ْٕكيدمنورفوزية.

 

                                                           
ارتباط بني استيعاب علم األصوات وكفاءة االستماع لدى الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان ريالفًتاكايت، 72

 ْ،ص.الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و  ارتباط بني استيعاب علم األصوات مبهارة الكالم ومهارة الكتابة يف تدريسعيسىرملىبولداٍل، 73

ََُِ،التعليم جلامعة سنان كليجاغا اإلسالمية احلكومية يوغياكرات
ارتباط استيعاب علم األصوات بنتيجة تعلم اللغة العربية يف فصل الدراسي السابع مدرسة الثانوية احلكومية بنجمفالك سليمان  كيدمنورفوزية، ْٕ

 ٓ،ص.َُِٕ/َُِٔاكرات،يوغي
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الباحثببحثويفىذهالسنة"ارتباطبُتيأماموضوعالبحثالذم   قـو
لدلالطالبفصلالدراسيكاستيعابعلماألصوات الكالـ يفالثالثمهارة

قاسم الشريف السلطاف جبامعة كالتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم
اإلسالميةاغبكوميةرايك.


بوالباحثكىيأفالبحث ىناؾالفرؽبُتالبحثاألكؿكالبحثتقـو

كفاءةاالستماعيتعلقبعالقة استيعابعلماألصواتك ،كأفالبحثالذميقـو
بوالباحثيتعلقابرتباطاستيعابعلماألصواتدبهارةالكالـ.


كذ لك البحث بُت الباحثالثاٍلالفرؽ بو تقـو أفكالبحث كىي

البحثيتعلقبعالقةاستيعابعلماألصواتدبهارةالكتابةكالكالـ،كأفالبحث
الكالـ. دبهارة األصوات علم استيعاب ابرتباط يتعلق الباحث بو يقـو الذم

لثفيوببحثعن"استيعابعلماألصواتبنتيجةتعلماللغةالعربيةالبحثالثاك
عليواليفاؼبرحلةالثانوية"كالبحثالذم باحثيتعلقابرتباطاستيعابعلميقـو

ثالثةالبحث.ية،كأبرزفرؽبُتعصواتدبهارةالكالـيفاؼبرحلةاعبامألا


 د. فروض البحث
يف، الفرضػيةمهػارةالكػالـكإذاكافىناؾارتباطبُتاستيعابعلماألصوات

ىذهالدراسةىيكمايلي:

Ha       :بػُتاسػتيعابعلػماألصػواتدبهػارةالكػالـلػدلةوثيقػالالعالقػةهبػاد
الطالبيفقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالًتبيةكالتعليمعبامعةالسلطافالشريف

قاسماإلسالميةاغبكوميةرايك.
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Ho   بػُتاسػتيعابعلػماألصػواتدبهػارةالكػالـلػدلةوثيقػالالعالقػة:الهبػاد
العربيةبكليةالًتبيةكالتعليمعبامعةالسلطافالشريفالطالبيفقسمتعليماللغة

 قاسماإلسالميةاغبكوميةرايك.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث 

 
 تصميم البحث .أ 

ابلطريقة كربليل ابألرقاـ تظهر فالبياانت ارتباطي)كٌمي(، حبث البحث ىذا
البحثٕٓمناؼبنهجالتجري كغَتالتجري .كالبحثالكمييتكوفاإلحصائية. كىذا
يتكوفمنمتغَتيبحثيف  Xمنهجغَتالتجري يعٍتاالرتباط، متغَتYك .Xىو

ىومهارةالكالـ.Y استيعابعلماألصواتكمتغَت

 مكان البحث وزمانه .ب 

امعةالسلطافالشريفقاسمجبقسمتعليماللغةالعربيةيفقاـالباحثابلبحث
َُِٗ-َُِٖاؼبرحلةالدراسيةيف.كزمافالبحثببكنباركاإلسالميةاغبكوميةرايك

 أفراد البحث وموضوعه .ج 

البحثفهوالطالبكالطالبات قسمتعليماللغةالعربيةبكليةيفأماأفرادىذا
السلطافالشر كالتعليمعبامعة اغبكالًتبية رايكيفقاسماإلسالمية موضوعوومية كأما .

مهارةالكالـكارتباطها.كفهواستيعابعلماألصوات

 رلتمع البحث وعينته .د 

يفالثالثيفالفصلالدراسيأماؾبتمعالبحثفهوصبيعالطالبكالطالبات
السلطافالشريفقاسماإلسالمية كالتعليمعبامعة الًتبية بكلية العربية اللغة قسمتعليم

نفرا.ُِٕكعددىمَُِٗ-َُِٖرايك.سنةدراسيةاغبكومية

                                                           
75Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera,2016), 

hlm.12. 
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بكليةالثالثؾبموعؾبتمعطالبالفصلالدراسي العربية اللغة يفقسمتعليم
الًتبيةكالتعليم:

 لثاجلدول الثا
 الثالثيف فصل الدراسي عدد الطالب 

النمرةالفصلؿبددالطالب

 .ُ"أ"الثالثالفصلالدراسيِّ

 .ِ"ب"الثالثالدراسيالفصلِٔ

 .ّ"ج"الثالثالدراسيالفصلِٔ

 .ْ"د"الثالثالدراسيالفصلِٓ

 .ٓ"ق"الثالثالدراسيالفصلِٕ

نفرإُِؾبموعةالطالب

 البحSuharsimi Arikuntoكقاؿ كافؾبتمع إف أف، فيحسن مائة من ثأقل
كلو فيسمىيؤخذ أفيؤخذبُت. فجاز كافأكثرمنمائة كإف ؾبتمعيا البحثحبثا

ٕٔمائةأكأكثر.يفُٓ-َُمائةأكيفِٓ-ِِ

 الدراسي الفصل بعضطالب يعٌت الباحثابستعماؿالثالثكعينتو كةخذ
Random samplingةةخذىمالباحثطبسةكعشرينطلب.كعددالطالبالذين.


                                                           

76 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: PT. 

Rineka Cipta,2006),  hlm. 134 
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 أدوات جلمع البياانت .ه 

:يفهطريقةكاحدةىذاالبحثتتكوفمنطريقةصبعالبياانتيف

االختبارالشفهي .ُ

قابلالباحثفردالبياانتابالختبارالشفهيبتقدَلاألسئلةإىلاؼبخرب.


طريقة حتليل البياانت .و 

ىذاالبحثيستعملالباحثطريقةاإلحصائيةبسببيفلتحليلالبياانت
طريقة أف فلذلك . اؼبتغَتين بُت االرتباط أك ابلتأثَت متعلقة عليها البياانت أف

 . اؼبنتج غبظة البياانتىي هبذه اؼبوجودةمناسبة البياانت البحثيفألف ىذا
صائيةقةاإلحىذاالبحثبطريتيفأخذالباحثطريقةربليلالبياانجنسهانسبة.

البحثكىوغبظةاؼبنتجبرموز:اؼبعتمدةدبشكلةموجودةيف


Rxy=       nxy–(x)(y) 
nx²–(x)²n(y²)–(y)² 

 

ؾبتمع=

Rارتباط=

Nؾبتمعةالعينة=

X)متغَتاؼبستقل)استيعابعلماألصوات=
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Y(مهارةالكالـ=متغَتغَتاؼبستقل)

 الرابعاجلدول 
 r” product moment”النتيجة االرتباطية اإلجيابية 

 النتيجة االرتباطية اإلجيابية
“r” product moment  

 البيان


َ،ََ_َ،ََِ اؼبتغَت بُت Xاالرتباط توجدYدبتغَت
االرتباطأدٌلكأضعفضعيفةحىتاليوجد

 االرتباطأكالتأثَتبينهما.


يوجدارتباطأدٌلYدبتغَتXاالرتباطبُتاؼبتغَتََْ،َ-ََِ،َ
كأضفىضعيفة

كايفYدبتغَتXاالرتباطبُتاؼبتغَتََٕ،َ-ََْ،َ يوجدارتباط
.

يوجدارتباطقومYدبتغَتXاالرتباطبُتاؼبتغَتََٗ،َ-ََٕ،َ
.

يوجدارتباطأشدYدبتغَتXاالرتباطبُتاؼبتغَتََ،ُ-ََٗ،َ
 قوم.
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 اخلامساجلدول 
77النتيجة االرتباطية دلستوى اذلامجدول 

Df كٓمستولاؽباـ%ُ%Dfكٓمستولاؽباـ%ُ%
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َ،ْٕٓ
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77

 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), hlm .296 
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 لفصل اخلامسا
 اخلالصة

 نتائج البحث .أ 

كبعدماحبثالباحثعنحبثالذميتعلٌقابؼبوضوع,تستطيعأفأتخذ
 اػبالصةاؼبهمةكمايلي:

بُتي .ُ الكالـوجدالعالقة لدلالطالباستيعابعلماألصواتكمهارة
يفقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالًتبيةكالتعليمعبامعةالسلطافالشريف
كما كايف قاسماإلسالميةاغبكوميةرايككىذااالرتباطيدٌؿعلىارتباط

أتيتالنتيجةاآلتية:

) النتيجة .أ (1,555مناالختبار –ََْ,َتقعبُتالنتيجة
 . r” product moment”نتيجةاالرتباطاإلهبايبيفََٕ,َ

منالدرجةكربأ (1,555) مناالختبار rxy النتيجةاالرتباطية .ب
(عندِٓ(كعندالدرجةاغبرية)1,396%)ٓ(عندِٓاغبرية)
 .مردكد Ho مقبولةكHaفتكوف (%1,515)ُ
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 البحث توصيات .ب 

 تقدـالباحثالتوصياتكمايلي:

للقسم .أ

اللغوم .ُ كاؼبعمل التعليمية الوسائل ذبهيز أف العربية اللغة القسم على
 لًتقيةمهارةالطالبيفتعلمككذلكلتسهيلتعليماللغةالكريبةضركراي.

اليت .ِ للطالبابتباعاؼبسابقة يفتحالفرصة أف العربية اللغة علىالقسم
 بًتقيةمهارةاالستماعكفبارسةعلماألصوات.تتعلق

اللغة .ّ التعليم على تركز اليت األنشطة أتثر أف العربية اللغة القسم على
 العربية.

 للمحاضراللغةالعربية .ب

الكالـفقظكلكنيهتماىتٌم .ُ البدعلىاحملاضرأفيهتمبًتقيةمهارة
 أيضاابالستيعابعلماألصوات.

 أفيستخدـالطريقةاؼبختلفةالعديدةيفكلتعلم.البدعلىاحملاضر .ِ

 للطالب .ج

 البدعلىطالبأفيكثركايفمذاكرةالدركسكيزيدكامصدرالتعلم. .ُ

كلالطالبيتعمقواكيفهموااللغةالعربيةخصوصايفسبييزالصوت .ِ على
 ككتابوالصحيحعندتكلم.

 الدرس.البدعلىالطالبأفيسألوااحملاضرالصعوبةيففهم .ّ

 علىكلالطالبأفيعملواالواجباتاؼبنزليةبكلجهدكنشاط. .ْ
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 قائمة ادلرجع
 ادلراجع العربية

 
،القاىرة:عاملالكتب.دراسةالصوتاللغوم.ُٕٗٗأضبدـبتارعمر,

،بَتكت:مركزاإلمباءالقومي.علماألصواتالعاـ.ُٖٖٗبساـؿبمودبركة,  

اؼبدخلإىلتدريساللغةالعربيةللناطقُتبغَتىاطرائق.َُِٔ,صباؿعبدالناصرزكراي

.IIUM Press،مالزاي:كمفاىيم

،اؼبهاراتاللغوية:مستوايهتا,تدريسها,صعوبتها.ََِْرشدلأضبدطعيمة،

 القاىرة:دارالفكرالعريب.

البيفقسمارتباطبُتاستيعابعلماألصواتككفاءةاالستماعلدلالطريالفًتاكايت،

تعليماللغةالعربيةبكليةالًتبيةكالتعليمعبامعةالسلطافالشريفقاسماإلسالمية

 اغبكوميةرايك.

،اسكندرية:داراإليبافللطبعكالنشركيفتكوففصيحا،ُٗٗٗسامجعبداغبميد،

 كالتوزيع.
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يديةتدريساللغةالعربيةبُتالطرائقالتقل.ََِٗطوعليحسُتالديلمي،

،األردف:عاملالكتباغبديث.كاالسًتاذبياتالتجديدية  

،القاىرة:داراغبسناللغةالعربيةأصلاللغةكلها.ُٖٗٗعبدالرضبنأضبدالبوريٍت،

 للنشركالتوزيع.

،القاىرة:الناشردالئلاإلعجاز.ُْٖٗعبدالقاىراعبرجاٍل,ربقيقؿبمودشاكر,

 مكتبةاػباقبىو.

بَتكت:دارالفكراللبتاٍل.علماألصواتاللغويةالفونيتيكا،.ُٔٗٗالدين,عصاـنور  

،القاىرة:شركةهنضةمصرللطباعةكالنشر.علماللغة.ََِْعلىعبدالواحدكاىف,

:الدارالعاؼبيةتعليماللغةالعربيةللناطقُتبغَتىا.ََِٖعمرصديقعبدهللا, ،اؽبـر

للنشركالتوزيع.

ارتباطبُتاستيعابعلماألصواتدبهارةالكالـكمهارة.ََُِرملىبولداٍل،عيسى

الكتابةيفتدريساللغةالعربيةقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالًتبيةكالتعليمعبامعةسناف

.كليجاغااإلسالميةاغبكوميةيوغياكرات

للنشركتوزيع.األصوات،عماف:دارعملاؼبدخليفعلمغاًلقدكرماغبمد,
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،فونورككو:دارالسالـللطباعةاتريخاألدبالعريب.ََِْقسممنهجالدراسي،

 كالنشر.

،مصرل:مكتبةاألقبلواؼبصرية.األصواتاللغوية.ُٕٓٗدمحمابراىيمأنيس،  

،غزة:مكتبةكالطبعةداراألرقاـ.علماألصواتالعريب.ََِٕدمحمجوادالنورم،  

،الرايض:مطابعالفرزؽأساليبتدريساللغةالعريب.ُٖٔٗ،دمحمعلياػبويل

التجارية.

،رايض:مطابعالفرزؽالتجارية.معجمعلماألصوات.ُٖٔٗدمحمعلياػبويل،  

-أسسو-تعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتأخرل.ُٖٓٗؿبمودكاملالناقى،

عادةؿبفوظةعبامعةأـالقرل.،مكةاؼبكرمة:حقوؽالطبعكإطرؽتدريسو–مداخلو

،بَتكت:اؼبطبعةالكاثوليكية.اؼبنجديفاللغةكاألدابكالعلـو،ُٗٓٗلويسمعلوؼ،  

،تركي:معايَتمهاراتاللغةالعربيةللناطقُتبغَتىا.َُِٖىاٍلإظباعيلرمضاف,

الناشراؼبنتدلالعريبالًتكي.

علماألصواتبنتيجةتعلماللغةارتباطاستيعاب.َُِٕ/َُِٔكيدمنورفوزية،

.العربيةيففصلالدراسيالسابعمدرسةالثانويةاغبكوميةبنجمفالؾسليمافيوغياكرات



81 

طرؽتدريساللغةالعربيةلغَتالعرب)منالنظريةإىل.َُِٓيثمرالدينبردانشاه,

،بكانبارك:كرايسياكدككسي.التطبيق(
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 اهلواية

 ما هوايتك؟ 
 أين تسكن اآلن؟ 
   ؟ملاذا خترت هذه اهلواية 
 ؟ملاذا ال حتب الرايضة للهواية 
 ؟مىت تفعل هوايتك 
 ة تقريبا تعمل هوايتك؟كم ساعة أو دقيق 
  هل من تبذير؟كيف رأيك عن هواية السفر إىل خارج البالد؟ 
 ماذا تعمل خارج هوايتك؟ 
 ما رأيك عن "اهلواية جزء من عملك"؟ 
 من يصاحبك عند تعمل هوايتك؟ 
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