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لدى طالب املدرسة املتوسطةاعداد مواد تعليم األصوات العربية
مبعهد يوسف عبدالستار كديري لومبوك الغربية

رسالة املاجستري

إعداد 
جنيدي

١٢٧٢٠٠٨١: رقم التسجيل

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا

ماالنج
٢٠١٤
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لدى طالب املدرسة املتوسطةاعداد مواد تعليم األصوات العربية
مبعهد يوسف عبدالستار كديري لومبوك الغربية

رسالة املاجستري
تقدم

الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري
العربيةيف تعليم اللغة 
إعداد 
جنيدي

١٢٧٢٠٠٨١: رقم التسجيل

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا

٢٠١٤
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ستهاللإ

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ) ١( ) ٢(َخَلَق اْإلِ
ْنَساَن َما َملْ )٤() ٣(اقْـَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم  َعلََّم اْإلِ

)٥(يـَْعَلْم 

) :١)٥-١

Al-Qur'an in word١
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إهداء

:إىلرسالةالههذأهدي
Hj. Nuraini(احلجة نور عيين أمي و ) H.Mahyudin(والدى احلاج حمي الدين  “al-

marhumah”(
كافةىن ىف أمورىيزاال يرعيان مل الذي

إخواىنوإىل 
) Suhaimi()Muliana(أخيت الكبرية سهيميو ) Suhaili(أخي الكبري سهيلي 
) Syukri(شكري ) Mukhlis(وأخي الصغري خملص
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موافق املشرف
:بعد االطالع على رسالة املاجستري اليت أعدها الطالب

جنيدي: اإلسم
١٢٧٢٠٠٨١: رقم التسجيل

اعدد مواد تعليم األصوات العربية : العنوان
.وفق املشرف على تقدميها إىل جملس املناقشة

٢٠١٤يويل ٢٨ماالنج،
املشرف األوال،

الدكتور 
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨: رقم التوظيف

٢٠١٤يويل ٢٨،ماالنج
املشرف الثاين،

دمحم عبد احلميدالدكتور 
١٩٧٢٠٢٠١١٩٩٨٣١٠٠٢: رقم التوظيف

االعتماد
رئس قسم تعليم اللغة العربية

١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨: رقم التوظيف
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املوافق و االعتماد من جلنة املناقشة
اعداد مواد تعليم األصوات العربية مبعهد إن رسالة املاجستري حتت العنوان، 

:غربيةيوسف عبدالستار كديري لومبوك ال
جنيدي: اإلسم

١٢٧٢٠٠٨١: رقم التسجيل
قد دافع الطاب عن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة ويقر قبوهلا شرطا للحصول 

أغستس ٢٨على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اخلامس، بتاريخ 
.م٢٠١٤

:السادساتويتكون جملس املناقشة من 

............... مناقشارئيسا
الدكتور أمحد مزكي

: ...................رقم التوظيف

.............. أساسيامناقشا
نصر الدين إدريسالدكتور

: ...................رقم التوظيف

.............. مناقشامشرفا
الدكتور 

١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨: رقم التوظيف

.............. مناقشامشرفا
الدكتور دمحم عبد احلميد

١٩٧٢٠٢٠١١٩٩٨٠١٠٠٢: رقم التوظيف
اعتماد

مدير الدرسات العليا

األستاذ الدكتور احلاج مهيمن، املاجسرت
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف
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إقرار الطالب
:

جنيدي: االسم
S-2/ ١٢٧٢٠٠٨١: رقم التسجيل

اعداد مواد تعليم األصوات العربية مبعهد يوسف عبد الستار كديري : العنوان
لومبوك الغربية

اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 

:العنوان 

مبعهد يوسف لدى طالب املدرسة املتوسطةاعداد املواد تعليم األصوات العربية 
.عبدالستار كديري لومبوك الغربية

وإذا ادعى أحد استقباال . 

.احلكومية مباالنج

٢٠١٤
،الطالب املقر

جنيدي



Abstrak
Junaidi, 2014. Pembuatan Materi Pembelajaran Bunyi Bahasa Arab di

Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah Yusuf Abdussatar
Kediri Karang Bedil Utara, Lombok Barat. Tesis, Program
Pascasarjana, Magister Pendidikan Bahasa Arab. UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pembimbing I Dr,Wildana Wargadinata pembimbing
II: Dr, Muhammad Abdul Hamid

____________________________________________________
Kata Kunci : Bunyi Bahasa Arab Untuk Tingkat Tsanawiyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi pembelajaran
Bunyi bahasa Arab dengan menghasilkan produk bahan ajar bunyi bahasa
Arab serta  mengetahui sejauhmana efektifitas materi ajar bunyi bahasa Arab
untuk meningkatkan kemahiran berbicara dan pengucapan bunyi bahasa arab
di Madrasah Tsanawiyah Yusuf Abdussatar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
pengembangan (R&D) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti
juga menggunakan langkah-langkah penelitian pengembangan yang
dikemukakan oleh Sugiono, berupa: analisis kebutuhan, mengumpulkan
informasi, desain produk, validasi desain, ujicoba pemakaian, revisi produk,
ujicoba produk, revisi produk, dan produk masal. Adapun subjek uji coba dari
penelitian ini terdiri atas 27 siswa dan guru bahasa Arab. Teknik pengumpulan
data menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan pengolahan
datanya menggunakan teknik analisis isi, analisis deskriptif, dan analisis
statistik deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah adanya sebuah buku ajar bunyi bahasa Arab
yang baru untuk pengucapan makhraj huruf hijaiyah yang disusun dengan
menggunakan metode istima' dan syafawiyah yang terdiri atas delapan judul.
Adapun setiap judulnya mencakup: Indikator/Tujuan pembelajaran, Petunjuk
Khusus, kosakata, teks, latihan-latihan, evaluasi, daftar kosakata, dan daftar
rujukan. Hasil dari validasi yang telah dilakukan oleh validator pembelajaran
bahasa Arab terhadap bahan ajar ini bernilai “baik”, sedangkan hasil analisis
data yang didapat melalui angket ataupun wawancara dengan guru bahasa
Arab menunjukkan bahwa adanya kecocokan bahan ajar ini untuk diterapkan
di MTs Yusuf Abdussatar dan dinilai “baik sekali”. Begitu pula penggunaan
prodak bahan ajar yang telah dikembangkan memiliki efektifitas yang sangat
baik di dalam peningkatan pengucapan bunyi makhraj huruf arab dan
keterampilan berbicara siswa

Peneliti menyarankan kepada para peneliti selanjutnya agar dapat
mengembangkan bahan ajar bunyi bahasa Arab dengan tujuan memperbaiki
bunyi makhraj huruf hijaiyah agar tidak salah dalam pelafalanya dan terjaga
dari kesalahan arti dan makna bahasa arab tersebut.



مستخلص البحث
عهد يوسف مباعداد املواد تعليم األصوات العربية ملرحلة املتوسطة.٢٠١٤. جنيدي

قسم تعليم اللغة العربية  ،، البحث العلميعبدالستار كديري لومبوك الغربية نوساتنجار الغربية
األستاذ : املشرف األول.

دمحم عبد احلميدالدكتور: ، واملشرف الثاينالدكتور 
األصوات العربية ملرحلة املتوسطة:فتاحيةالكلمات امل

اللغة العربية وإنتاج املواد املطورة تعليم األصواتإىل تطوير مادةيهدف هذا البحث 
لتنمية مهارة الكالم لطلبة نطق األصوات العربيةومعرفة مدى فعالية هذه املواد املطورة على 

.يوسف عبدالستاريف املرحلة املتوسطة مبعهد الثاينالفصل 
واملنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث 

حتليل احتياجات، : خطوات البحث التطويري لسوغيونو، وهيالباحثواستخدم. والكمي
، حتسني ١

واألساليب . بالط٢٧ث أما عينة هذا البح.، حتسني، املنتاجات النهائية٢املادة، جتربة املادة 
 .

.أسلوب حتليل املضمون، والوصفي التحليلي، والتحليل اإلحصائي الوصفي
اليت حتتوي على نطق األصوات العربية ونتائج هذا البحث هي توفر املادة املطورة ل

وكل درس يشتمل على معيار الكفاءة والكفاءة األساسية والدليل اخلاص يف . سدرو سبعة 
خمارج واملعاجلةنطق االصوات العربية عملية التعليم واملفردات اجلديدة والنص والتدريبات ل

. واألسئلة للمراجعة لنصف سنة وقائمة املفردات واملراجعوالتدريباتاحلروف
ملادة املطورة هي نتيجة التحكيم من اخلرباء، وتصل جودة هذه املواد جممال ومدى فعالية هذه ا

"جيد"إىل تقدير 
". جيد جدا"العربية تصل إىل تقدير 

. نطق األصوات العربيةترقية قدرة الطلبة على يساعدهم كثريا يف

الطلبة كفائةيف  تعليم األصوات العربية قرتح الباحث لبحوث الحقة أن يطوروا مادة يو 
لتعميق فهم وكفاءة الطلبة ) االستماع والقراءة والكتابة(مهارات أخرى لنطق األصوات العربية و 

.تعليم األصوات العربية



Abstract
Junaidi, 2014 making learning material of al-Ashwat al-Arabic Book in Yusuf

Abdussatar Boarding School at Kediri Lombok Barat . Thesis,
Graduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim
Malang. Advisors Dr,Wildana Wargadinata and Dr, Abdul Hamid

______________________________________________________
key word : The soun of Arabic in Junior hight scool

This research aims at developing pronouncing Arabic teaching
materials and knowing the effectiveness of the materials developed on
pronouncing and speaking skill for II grade students in Junior High School
Yusuf Abdussatar.

This research used studies development method with qualitative and
quantitative approaches. The researcher also used the research steps for
developmental by Sugiono, that is: requirements analysis, data and
information collection, product design, design validation, testing use, product
revition, product trials, product revition and mass product. The samples of this
research are 27 students and a teacher of Arabic language. The methods to
collect the data used by observation, interview, and questionnaire. The
analysis of the data used by content analysis technique, a descriptive analysis,
and a descriptive statistic analysis.

This study result a new pronouncing materials to improve pronouncing
Skill, which contain four lessons. And each lesson includes, purpose or
indicator adn specific instruction, new vocabulary, text, practices, evaluation,
list of vocabulary and references. The final assessment of this  teaching
materials developed from the validators resulted the score which means
"good", and the result of data analysis obtained from the questionnaires and
interview with the school that the appropriate degree of these materials for
application in this institute has a score which means "very good". This result
indicates that the use of teacher materials developed to help them more in the
performance of pronoun or speech, and materials were developed good and
effective in promoting students pronouncing and speaking skills.

The researcher suggest that the next researchers develop the materials
of another skills with the pronouncing sound Arabic language for improve
other skills: listening, reading, writing to improve students proficiency.
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شكر وتقدير
أنوأشهد.للمتقنيالسعادةمنهجوسهلللطالبني،الطريقأوضحالذياحلمد

ورسولهعبدهدمحماأنوأشهد.املبنياحلقامللك،لهله،شريكالوحدههللاإالإلهال
يومإىلهلموالتابعنيوأصحابهآلهوعلىعليههللاصلى.االمنيالوعدالصادق

:أّما بعد.الدين

حيدوهم إّال العمل اجلاّد البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت، ومل يكن
:ومنهم. املخلص

اهدجيا ر و مساحة األستاذ الدكتور احلاج م- ١
.اإلسالمية احلكومية مباالنج

٢ -
.لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجام

مسا- ٣
.

عبد احلميددمحم شرف األول والدكتور املكولدان ورغمساحة الدكتور - ٤
فلهما من الباحث والرعايةلتشجيعقد ن يالثاين الذاملشرف

.خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء
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.قريب هللا، والدكتور دمحم عبد احلميدمساحة األستاذ الدكتور - ٥
كتاب تعليم اللغة العربية، الطالعهما على إنتاج  ريان يف تصميم و حمتويخب

هللا خري اجزامهفواإلرشادات، املالحظات واإلضافاتاألصوات العربية حسب
.اجلزاء

مساحة األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة - ٦

.اجلزاءقدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا خري والتقدير على ما
على األساتذ و معهد يوسف عبد الستار واألستاذ عبد احلافظ مديرمساحة - ٧

.اإلنتاج جزاء

لزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خري الوجود - ٨
.ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

البحث الخيلو من األخطاء والنقائص، فرتجو الباحث من وأخريا، إن هذا 
عسى هللا أن جيعل هذا البحث مفيدا . القراء أن يقدموا اإلقرتاحات لتحسني هذا البحث

.

وهللا ولي التوفیق



البحث

الصفحة

أ......................................................صفحة الغالف

ب.....................................................صفحة املوضوع

ج.............................................................الشعار

د..............................................................إهداء

ه.......................................................موافق املشرف

و.....................................املوافق و االعتماد من جلنة املناقشة

ز.........................................................إقرار الطلب

ح............................................مستخلص البحث

ط.......................................مستخلص البحث

ي..........................................مستخلص البحث

ك................................................ديرتقالشكر و كلمة ال

ل.....................................................

م.......................................................قائمة اجلداول

ن.......................................................قائمة املالحق



اإلطار العام: الفصل األول

١........................................مقدمة-أ   

٥..................................البحثأسئلة-ب 

٦.................................أهداف البحث-ج 

٦....................................أمهية البحث-د 

٧................................مواصفات املنتج-ه 

٨...................................البحثديد حت- و 

٨................................حتديد مصطلحات. ز

٩................................الدراسات السابقة- خ

اإلطار النظري: الفصل الثاين

١٤.................................املواد التعليميةإعداد:البحث األول

١٤...........................املواد التعليميةمفهوم -أ   

١٥.....................مراحل إعداد املواد التعليمية-ب 

١٦............................- ج

٢١........................................علم األصوات: الثاينالبحث

٢١...............................علم األصواتمفهوم- أ  

٢١.....................................تعليم األصوات ) ١



٢١..........................م الكالم أمهية النطق يف تعلي-أ

٢٢........................أمهية علم األصوات وأهدافه - ب

٢٤.........................- ج

٢٨......................أهم أسباب املشكالت الصوتية ) ٢

٢٨.............اختالف خمارج األصوات من أمة إىل أخرى )أ

٢٩..)  ب

٣٠.......ت عربية وجود أصوات يف لغة الدارس تشبه أصوا) ج

٣٢..............األساس اخلاصة لتدريس األصوات العربية) ٣

٣٢............................................التدرج- ١

٣٢................................) االنصات(االصغاء - ٢

٣٤.....................الطريقة السمعية الشفهية اللغات) ٤

٣٦........................تدريبات واختبارات األصوات) ٥

٤٧.............................أنواع التدريبات الصوتية) ٦

٤٨..............الوقف املناسب لتصحيح اخلطأ يف النطق) ٧

٥٠............................اختبار األصواتمصادر) ٨

٥١.......................................اختبار النطق) ٩

٥٤جهود العلماء العرب يف جمال دراسة األصوات العربية-ب 



٥٨.................... ج

٦٥...................................األصواتصفات-د

٦٧..............................وظيفة األجبدية الصويت- ه

٦٨.........................النظام الصويت يف اللغة العربية-و

٦٨...................................تصنيف الصوامت-ز

٧٠....................................ات العربيةاألصو -ط

منهجية البحث: الفصل الثالث

٧٥.............................ومنهجهالبحثمدخل -أ

٧٥....................شكل البحث والتطويرمنوذج أو - ب

٧٥.........................إجراءات البحث والتطوير-ج 

٧٩..............................- د

٨٠...................................أدوات البحث-ه

٨٢...............................و

الفصل الرابع

٨٤.................................نتائج البحث ومناقشتها

٨٤............................نتائج البحث: األوالاملبحث

٨٤..................يتم اعداد املواد تعليم األصوات العربية-أ



٨٤................................نتائج الدراسية امليدنية) ١

٨٤حتليل احتياجات ومشكالت الطلبة يف تعليم األصوات العربية) ٢

٨٥............................بينات اإلستبانة من الطلبة) ٣

٨٩.............................فعالية الكتاب عند اخلربأ) ٤

٩٠............تصديق اخلبري جمالةاللغة العربية وحمتوى املادة) ٥

٩٦...............................خبري يف جمال التصميم) ٦

١٠٢................خصائص مواد التعليم االصوات العربية- ب

١٠٣عند جتربة امليدنية مبعهد يوسف عبد الستارفعالية كتاب - ج

١٠٦درس اللغة العربية مبعهد يوسف عبدالستار  املفعالية الكتاب عند 

١١٠.............ملــــــــادةستبانة من الطلبة بعد استخدام انتائج اال

١١٣...........................مناقشة النتائج: املبحث الثاين

الفصل اخلامس

١١٥.............ملخص نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

١١٥...............................ملخص نتائج البحث-أ

١١٦.......................................التوصيات- ب

١١٧......................................اإلقرتاحات - ج



قائمة املراجع واملصادر

املالحققائمة 

السرية الذاتية



قائمة اجلداول

الصفحةاملوضوعاجلدولالرقم

٧٠األصوات العربية)٢.١(اجلدول ١

٧٠تصنيف الصوائت)٢.١(اجلدول ٢

٧٢الصوامت العربية)٣.١(اجلدول ٣

املقارنة بني الصوامت العربية والصوامت )٣.٢(اجلدول ٤
اإلندونيسية

٧٣

٧٤امتةاألصوات الص)٣.٣(اجلدول ٥

٧٨عملية التطبيق)٤.١(اجلدول ٦

٧٩هامصادر و )٤.٢(اجلدول ٧

معيار حتصيل االستبانة لدى )٤.٣(اجلدول ٨
الطلبة

٨٦

٨٧)٤.٤(اجلدول ٩

٨٩معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى اخلرباء )٤.٥(اجلدول ١٠

٩٥حتليل نتيجة التصديق من اخلبري األول )٤.٦(ل اجلدو ١١



عن اللغة وحمتوى املادة

نتائج التصديق من اخلبري الثاين عن تصميم )٤.٧(اجلدول ١٢
املواد

٩٦

حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي )٤.٨(اجلدول ١٣
يف لثاينللمجموعة الصغرية من طلبة فصل ا

عبدالستاريوسفاملدرسة املتوسطة مبعهد 

١٠٣

نتائج االستبانة من مدرس اللغة )٤.٩(اجلدول ١٤
العربية عن مالئمة املواد املطورة

١٠٦

حتليل نتائج االستبانة من مدرس )٤.١٠(اجلدول ١٥
اللغة العربية عن مالئمة املواد املطورة 

١٠٩

نتائج االستبانة من الطلبة بعد استخدام )٤.١١(اجلدول ١٦
املادة

١١٠

١١٢التقديرهامن درجة املئوية املضمونحتليل )٤.١٢(اجلدول ١٧



١

الفصل األول
اإلطار العام

مقدمة.أ
وهلا وظيفة خاصة تعين نقل . ١ن اللغة أداة التفكري وألة اإلتصال إ

.    واللغة تكون نظاما ورموزا وأساسا صوتية . الفكري واإلعالمي 
إن اللغة العربية هلا مكانة 

حيتاجها كل مسلم ليقرأ، أو يفهم القرآن الذي يستمد منه املسلم األوامر 
اللغة العربية هي لغة واحدة من أحد اللغات ٢.والنواهى واألحكام الشرعية

أضف إىل أن اللغة العربية من وسيلة اإلتصال، أن اللغة . أحب الناس حىت اآلن
بية من وسائل التعليم الدراسة اإلسالمية إما من كتاب تراث أو من كتاب العر 

.معاصر
إن كثريا من الدارسني يعتمدون يف تعلمهم النطق الصحيح على تقليد 

على تقليد األصوات وإخراجها، ولذالك ينبغي على املعلم أال يرتك فرصة 
ليهم، وعليه أن يساعد فيها طالبة على إصدار األصوات اجلديدة والغربية ع

يستعني يف ذلك بكل السبل كوصف حركات اللسان والشفاه، وتكرار بعض 
املقاطع وتدريبهم فيها على متييز األصوات، وتدريبهم على االستماع الواعي 
للعبارات واجلمل اليت دخلت يف حصيلتهم اللغوية، إن األذن ينبغي أن تدرب، 

أوجونج فاندانج ،  ، "األحكام"مطبعة، مدخل إلى طرق تعلیم اللغة األجنبیة لمدرسي اللغة العربیةأزھار أرشاد ، . ١
٦-ص١٩٩٨

.٦–نفس المرجع ، صأزھار أرشاد ،. ٢



٢

وكثري من الدارسني الذين على أن تسمع األصوات اجلديدة بشكل دقيقة،
، هم ال يسمعون احلقيقة 

.
إذا، من بيان أمهية اللغة العربية نعرف أن اللغة هي ألة االتصال بني 

اللغة ال ختلو من نطق . من نطق كالمهم يفهم شخص لغة قومه . األفراد
فبمعىن أن النطق األصوات . األصوات اليت خرجت من جهاز أعضاء  النطق 

. يف الكالم شيئ مهم
من أمهية األصوات يف اللغة العربية، لتفرق بني تعليم اللغة العربية للعريب 

اإلندونيسني مع أننا نعرف أن اللغة العربية لغة العرب وليست لغة . وغري العرب
وحلل هذه املشكلة، البد للمتعلم أن يفهم عن الفرق األصوات من اللغة . 

سعد عبد هللا وكما حبث السيوطى يف كتاب . األجنبية وختص اللغة العربية 
، توجد بعض حروف اليت تصعب لغري العرب يف نطقها ، كحرف ذ ، رييبالغ

اليت البد لطالب اللغة العربية وهذه هي املشكلة . ٣ط ، ظ ، ص ، ض و ش 
فإذا، كان علم األصوات مهمة جدا يف تعليم اللغة . أن يعرفوا الفرق يف النطق

  .
من،إذا

بني الناطقني مبختلف اللغات ، إما من الن
وقد بعجب املرأ لصعوبة حماكة أصوات العربية رغم متائل أجهزة النطق . لنطقها 

مكتبة الطالب الجامعى ، –تدریسھا لغیر الناطقین بھا من الراشدین–األصوات العربیة سعد عبد اهللا الغریبي ، .  ٣
م١٩٨٦الطبعة األولى ، 



٣

فبالرغم أن . البشر مجيعا ، وجيع السبب يف ذالك إىل رسوخ العادات اللغوية 
البشر مجيعا يولدون ولديهم أعضاء النطق بفسها فإن تعلمهم للغة أو لغات   

ا شرح من قبل جيد الباحث بعض اللغات ما يشبه الصاد إنطالقا مم
-أي أصوات األطباق-والضاد والطاء والظاء 

حنو اخللف ، يف حني أن كال من هذه األربعة يف اللغة العربية يتم نطقه بتضاد 
بني جزء من اللسان وما يعلوه مباشرة من سقف احللق ، طرف اللسان 
ألسنان العليا مع الظاء وطرف اللسان مقدم األسنان  واللثة مع الصاد والضاد 
والطاء ، ويصحب هذا التضاد حركة لسانية خلفية ال تشكل خمرجا وإمنا صفة 

. ٤أو ملمحا أو كيفية 
من الظواهر اللغوية املقررة عند اللغويني القدامى واحملدثني، تغري نطق 

إن "كما قال عبد التواب . بينهما يف املخرجصوت بصوت اخر قريب الشبه 
الصوت الميكن أن ينقلب إىل صوت اخر بعيد عنه يف املخرج جدا، فال ينقلب 

مثال إىل صوت اخر من أصوات احللقأو األسنانةفصوت من أصوات الش
٥.وكذلك العكس

استخدامها يف احلياة الدينية فحسب، وإمنا ينعكس كذلك ينعكس عند شيوع
على احلياة اللغوية إذ أن هذه اللغة تؤثر على اللغة اإلندونيسية وتغين خزانتها 

. فتطورت عدة جوانب يف خزانة اللغة اإلندونيسية
لغة اإلندونيسية مثل  أصوات اللغة العربية إىل النطقولعل أهم وجوه هذا التأثر 

" الثاء"

٧٠- ، ص تدریسھا لغیر الناطقین بھا من الراشدین–األصوات العربیة نفس المرجع ، سعد عبد اهللا الغریبي ، . ٤
 



٤

" Z"والذال ينطق فيها بصوت " H"واحلاء ينطق فيها بصوت " S"الدولية برمز 
والطاء ينطق " D"والضاد ينطق فيها بصوت " s"والصاد ينطق فيها بصوت 

والعني ينطق فيها بصوت ؟ " Z"فيها بصوت والظاء ينطق " T"فيها بصوت 
".  K"والقاف ينطق فيها بصوت " G"والغني ينطق فيها بصوت 

والشك أن . أجنبيةالعربية كلغة 
البداية تكمن يف معرفة النظام الصو 

. األم لدى املتعلمني، للتعريف على نقاط التشابة ونقاط اإلختالفني النظامني
. وتدعى هذه املقارنة الدارسة التقابلية أو التحليل التقابلي

تتعلق عن شرح املشكالت النطق الصوتية السابقة يوجهها أيضا لدى 
. وسطة مبعهد يوسف عبدالستار كديري لوبوك الغربيةطالب يف املدرسة املت

يتعلمون ويفهمون ويتكلمون اللغة العربية ألن ا للغة العربية هي آلة لفهم القرآن 
. الكرمي واألحاديث

ن الطالب يف املدرسة املتوسطة مبعهد يوسف عبدالستار هم يتعلمون أ
اللغة العربية ولكن املشكلة عندهم يف اللغة العربية هي مشكلة يف نطق 
االصوات، املفردات أو تراكيب اجلمل أو كتابة اللغة العربية أو كتابة اإلنشاء 

حث عن اعداد واآلن أراد الباحث أن يب. وغري ذلك لكنهم قد حبث قبل حبثي
كل " 

عناصر النظام الصويت، فهو ال يقتصر على احلروف الصوامت كالباء والتاء وال 



٥

على الصوائت كالفتحة والكسرة والضمة واألصوات حروف العلة الطويلة كألف 
٦".ب نطقية أخرى، كالتنغيم والنرب

وجد الباحث املشكالت لدى طالب املدرسة املتوسطة مبعهد يوسف 
عبدالستار هي املشكلة يف نطق األصوات يعين يف اللفظ أو النطق مبخارج 

) a(ينطق فيها بصوتع،،)"h"(، ينطق فيها بصوتاحلروف مثال حروف، ح
ينطق فيها بصوتض،) s(ها بصوتينطق فيص،) k(ينطق فيها بصوتق،

)d (،ينطق فيها بصوتط)t (،ينطق فيها بصوتظ)z (اخل وغري ذلك .
املدرسة املتوسطة مبعهد يوسف عبدالستار  اليت تبدو يف ظهر من مشكلة

االصوات العربية،تعليميةواد، مع عدم وجود كتب أو مكديري ملبوك الغربية
لألصوات العربية املواد التعليمة يف اللغة العربيةتطورأن

وميكن .املدرسة املتوسطة مبعهد يوسف عبدالستار كديري لومبوك الغربيةلطلبة
على لبةالطوهو قدرة تعلم اللغة العربية منأيضا حتقيق اهلدف النهائي

ذيإجراء البحث اليريدباحثبناء على ما سبق، فإن ال.االصوات العربية
ولذلك . االصوات العربيةعليمالتواد مإعدادإىل فيه هدف ي
املدرسة االصوات العربية لدى الطالب تعليمالواداملإعداد"حتت عنوان بحثال

ث تطوير وجترييب حب(املتوسطة مبعهد يوسف عبدالستار كديري لومبوك الغربية 
)مبعهد يوسف عبدالستار كديري لومبوك الغربية

المملكة العربیة السعودیة، یصدرھا قسم (كمال بن ابراھیم بدري، المولبة في تعلیم اللعة العربیة لغیر الناطقین بھا، ٦
٣٠:،ص)١٩٨٨تاھیل المعلمین،



٦

ة البحثأسئل.ب
املشكلة يف هذا البحث هي صعبة الطلبة عن االصوات العربية يف 

أسئلة البحث . كدير لومبوك الغربية" مبعهد يوسف عبدالستار"مدرسة املتوسطة
:هي

لدى الطالب املدرسة تعليم األصوات العربية املوادإعدادكيف يتم- ١
؟لومبوك الغربيةيكدير " يوسف عبدالستارمبعهد" املتوسطة 

االصوات العربية لدى الطالب املدرسة تعليملاملطورةواداملما خصائص- ٢
؟لومبوك الغربيةيكدير " مبعهد يوسف عبدالستار" املتوسطة 

االصوات العربية لدى الطالب املدرسة مواد تعليمإعدادفعالية ما مدى- ٣
؟كديري لومبوك الغربية" مبعهد يوسف عبدالستار" املتوسطة 

ف البحثاهدأ.ج
:أما األهداف الذي يريد أن حيصل عليه الباحث يف هذا البحث فما يلي 

االصوات العربية لدى الطالب املدرسة تعليموادمإنتاجاالهداف العامة هي -١
.كديري لومبوك الغربية" يوسف عبدالستار"املتوسطة 

:االهداف اخلاصة هي- ٤
االصوات العربية لدى الطالب املدرسة تعليملموادوصف خصائص.١

؟لومبوك الغربيةيكدير " مبعهد يوسف عبدالستار" املتوسطة 
صوات العربية لدى الطالب االاملعدة لتعليمتعليموادفعالية موصف .٢

.كديري لومبوك الغربية" يوسف عبدالستار"املدرسة املتوسطة 

أمهية البحث.د



٧

:على النحو التايل املعد له أمهيةنتج إن امل
االصوات العربية واديف تعميق تعلم موإسهاملمشاكللحل إن إعداد املواد - ١

كديري لومبوك " يوسف عبدالستار"لدى الطالب املدرسة املتوسطة 
. الغربية

التعليم يف إطار االبتكار إن هذا الكتاب املعد إسهام يف تطويري تقنيات- ٢
املدرسة املتوسطة يف املدارس وخصوصا يف االصوات العربية وادتعلم مل
."يوسف عبدالستار"

اد التعليم يساعد املدرس على القيام بتعليمه من غري إن اإلعداد اجليد للمو - ٣
.صعوبة، ويساعد التالميذ على تعليمه بسهولة

بديل واحد ملدرسي اللغة العربية يف حتسني نوعية إن إعداد املواد التعليم - ٤
."يوسف عبدالستار"املدرسة املتوسطة اضرات يف احمل

ساسا للباحثني املهتمنيقدم أإن إعداد املواد التعليم االصوات العربية 
ملتابعة نتائج 

يف املهارات األخرى هذه الدراسة
ج ا نتإلمواصفات ا.ه

االصوات العربية ملهارة يستهدف هذا البحث يف انتاج مواد تعليم و 
:التايلمع اخلصائصالكالم 

املواد التعليم من هذا الكتاب حملة تبني جممل املواد املدروسة، لكل مادة من - ١
.وذلك يتضح من خالل مضمون املواد وأهدافها اخلاصة

يوسف "إن املواد التعليم املعدة تنطلق من حاجات الطلبة يف مدرسة - ٢
.االصوات العربية" عبدالستار



٨

للغة العربية لكل مادة من املواد دليل يسهل على املعلم من خالله تعليم ا- ٣
.وتقوميها ليقيس قدرة الطلبة يف أصوات العربية

املعدة يف أصوات العربية تنطلق من جمموعات الكتب العربية التعليمواداملإن - ٤
.منتظمكتوبة يف شكل املو املتنوعة 

.السهلة- ٥
اللغوى إن مضمون املواد و أصوات العربية يعاد حبسب مستوى الطلبة - ٦

.واملعريف

البحثحتديد.و
حددالباحث موضوع هذا البحث يف إعداد مواد تعليم  : احلد املوضوعي- ١

للمستوى الثاين يف مدرسة، وهو حبث النطقمن حيث االصوات العربية 
."مبعهد يوسف عبدالستار"مدرسة املتوسطة تطويرى وجترييب يف 

."عبدالستاريوسف مبعهد "املدرسة املتوسطة : احلد املكاين- ٢
عقد هذا البحث يف الفصل الثاين من العام الدراسي : احلد الزماين- ٣

.م٢٠١٤-٢٠١٣

حتديد املصطلحات.و

:التعريف اإلجرائية

يرى . 
:الباحث أن بعض املصطلحات من الضروري حتديدها وهي كالتايل



٩

عملية يتم فيها احلذف أو اإلضافة أو التعديل أو إعادة صياغة : تطوير -
يف األهداف واحملتوى واألساليب واألنشطة وأساليب التقومي يف ضوء 
نتائج التحليل املتعلقة مبدى توفر مبائ نظرية نطق األصوات يف مادة 

صوات العربية لطلبة املرحلة املتوسطة مبعهد يوسف عبد الستار  تعليم األ
.كديري لومبوك الغربية

نشاط يهدف إىل حتقيق التعلم " بقوله ) ١٩٩٠(عرفه غامن : تعليم-

٧".احلكم املستقل وهو يهدف إىل املعرفة والفهم

هي املادة اليت تزود الطلبة مببادئ األصوات العربية : ادة علم األصوات م-
سواء الصامتة أو الصائتة، وكذلك القدرة على نطقها نطقا صحيحا 
املقررة لطلبة املرحلة املتوسطة مبعهد يوسف عبدالستار كديري لومبوك 

.الغربية
ات هــــو تقســــيم ملوضــــوع مــــن املوضــــوعات أو مشــــروع مــــن املشــــروع: إعــــداد- ١

.٨

.www.manhal.net/articles٧

املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل علي يونس ودمحم عبد الرؤوف الشيخ، فتحي٥
٨١. ص) ٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة(، التطبيق



١٠

هي احملتوى التعليمي الذي يرغب يف تقدميه للطلبة بغرض : املواد التعليمية- ٢
وهي املضمون الذي . حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية

إذن هي كل ما يريد املعلم إعطاء املعلومات إىل . يتعلمه الطلبة يف علم ما
٩.أذهان الطلبة عند عملية التعليم

االصوات العربية- ٣
الصوت هو أثر حيدث اهتزاز األجسام، وينتقل يف وسط مادى، ويدرك 

فاألصوات هي أساس البناء الرتكييب ومن مث، فدراستها ١٠.حباسة السمع
.ول ما جيب على اللغوي االهتام بهجيب أن يكون أ

الدراسات السابقة.ز

تطوير مادة تعليمية يف ضوء عن " نور ليلى"البحث الذي قامت به - ١
املنهج على مستوى الوحدة التعليمية وأثره يف حتصيل الطلبة يف تعليم 

(مهارة الكالم 
) ١: ، أهداف البحث يف هذا البحثم٢٠١٠سنة ) ةتنغارى الغربي

معرفة كيفية تتم تطوير مادة تعليمية يف ضوء املنهج على مستوى الوحدة 
وضع اإلشارات والتوجيهات لتقدمي املواد املعدة يف ) ٢. ٢٠٠٨التعليمية 

معرفة أثر استخدام املواد املطورة يف ضوء املنهج على ) ٣. عملية التعليم
يف حتصيل مهارة الكالم لدى طلبة مدرسة األنواري ٢٠٠٨دة مستوى الوح

: عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و آخرون، ٦
١١١. ص) ١٤٢٣مؤسسة الوقف اإلسالمي،(، اجلانب النظري

جامعة موالنا ملك إبراھیم )نظریة ومقارنة مع تطبیق في القرآن الكریم(عبد الوھب رشدي علم األصوات النطقي ١٠
١,ص٢٠١٠: الطبعة األول. اإلسالمیة الحكومیة ماالنج



١١

ابتخدمت الباحثة يف هذا . 
استنبطت ). R&D(البحث املدخل الكمي على منهج التجرييب والتطويري 

رقية الباحثة أن املواد التعليمية اجلديدة اليت صممتها الباحثة هلا فعاليتها يف ت
قدرة الطلبة عند أداء تعبريهم الشفهي من حيث نطقهم األصوات العربية 

قارنت الباحثة بني النتائج اليت حصل عليها طلبة فصل التجربة وطلبة فصل 
ربة يبلغ الضابطة يف االختبار البعدي، وذلك معدل الدرجة فصل التج

ومجعت الباحثة نتائج %. ٧٠بينما معدل الدرجة فصل الضابطة % ٧٦
اليت حصل عليها طلبة فصل التجربة يف امتحان أخر السنة واالختبار 

أن . ٨٣٥، ١٠، بينما نتائج طلبة فصل ضامبة ٣٤،٣١٤البعدي يبلغ 
تطوير مادة التطور يف مهارة الكالم حسب املنهج على مستوى الوحدة 

أنه على وجه العام جيد وفعال لرتقية مهارة الكالم لطلبة ٢٠٠٨يمية التعل
١١.مدرسة األنوارى الثانوية اإلسالمية بيما نوسا تنغارى الغربية

إعداد املواد التعليمية عن " "البحث الذي قام به - ٢
ملهارة الكالم للمرحلة الثانوية على أساس املنهج على مستوى 

حبث تطويري و جترييب مبدرسة دميفو دار ()KTSP(دراسية الوحدة ال
. ه١٤٣٢/ م ٢٠١١سنة ) املتقني الثانوية فاكر عامل سومطرة اجلنوبية

إنتاج املواد التعليمية ملهارة الكالم ) ١: أهداف البحث يف هذا البحث

وأثره يف حتصيل الطلبة يف تطوير مادة تعليمية يف ضوء املنهج علىمستوى الوحدة التعليمية نور ليلى، ١٢
كلية : ماالنج(، )ية بيما نوسا تنغارى الغربيةاالسإلمالثانوية(تعليم مهارة الكالم

.حبث املاجستري غري منشور) م٢٠١٠



١٢

.٢٠٠٨للمرحلة الثانوية على أساس املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 
معرفة فعالية استخدام املواد املعدة  ملهارة الكالم للمرحلة  الثانوية على ) ٢

مبدرسة دميفو دار ٢٠٠٨أساس املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 
. املتقني الثانوية فاكر عامل سومطرة اجلنوبية

الباحث واستنبط . )R&D(ىوالتطوير التجرييب نهج املالكمي على الكيفي
املواد التعليمية اجلديدة اليت أعدها الباحث هلا فعاليتها يف ترقية قدرة الطلبة 
عند أداء تعبريهم الشفهي من حيث نطقهم األصوات العربية والطالقة ويف 

النتائج اليت حصل عليها طلبة جمموعة التجربة وط
يف هذا البحث ) t0(االختبار البعدي، وذلك 

و من ) ٢,٠٢٤% (٥) ٣,٠٨٧(
١٢).٢,٧١١% (١

تطوير مواد تعليم اللغة عن " دمحم يوسف هدايت"البحث الذي قام به - ٣
)KTSP(العربية يف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية 

أهداف البحث يف هذا البحث . م٢٢٠١٠الثانوية احلكومية 
معرفة خطوات تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج علىى ) ١:

. ٢) KTSP(مستوى الوحدة التعليمية 

إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم للمرحلة الثانوية على أساس املنهج على ١٣
حبث تطويري و جترييب مبدرسة دميفو دار املتقني الثانوية فاكر عامل سومطرة (، )KTSP(مستوى الوحدة الدراسية 

مالك إبراهيم،  : ماالنج(،)اجلنوبية
.حبث املاجستري غري منشور) ه١٤٣٢/م٢٠١١



١٣

معرفة مدى فعالية تطويرمواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج علىى ) ٢
. ٢) KTSP(مستوى الوحدة التعليمية 

: وطريقة البحث يف هذا البحث هو
واستنبط الباحث أن تطوير مواد تعليم اللغة ). R&D(البحث والتطوير 

العربية على ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية جاء بكتابة املواد 
التعليمية املطبوعة على شكل الكتاب التعليمي لطلبة الصف الثامن 

٢للمرحلة الثانية من املدرسة الثانوية احلكومية 
وأنه على الوجه العام " ٢تعلم اللغة العربية "حتت العنوان ٢٠١٠-٢٠٠٩

حنو املواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية 
١٣.ذو فعالة لتعليم اللغة العربية

املواد تعليم األصوات مل يبحثون يف إعداد
أما الباحث يف هذا البحث ،لدى الطلبة املتوسطةالعربية يف مرحلة املتوسطة

أراد أن يصمم املواد التعليمية لتعليم األصوات العربية يف مرحلة املتوسطة لدى 
.الطلبة املتوسطة يف معهد يوسف عبد الستار كديري لومبوك الغربية

تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية ، دمحم يوسف هدايت١٤
)KTSP(٢ ،)كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، : ماالنج

.حبث املاجستري غري منشور) م٢٠١٠



١

الثاينالفصل
اإلطار النظري

املواد التعليميةإعداد: املبحث األول

مفهوم املواد التعليمية- أ
املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت 

احلركية اليت يراد 
.١ضوء األهداف املقررة يف املنهج

التعليمي الذي نرغب يف تقدميه للطلبة بغرض حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو 
وتنوع صورة . علمه التلميذ يف علم ماوهي املضمون الذي يت. مهارية أو وجدانية

هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات التعليمية أو 
وقد يكون مادة مصورة  . على لوحات أو على سبورات أو على ملصقات

كالصور الثابتة أو األفالم، وقد يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املعقد، 
.٢فة للطالب واملعلمني على حد سواءوقد تكون غري مألو 

جامعة أم : مكة(املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة، . ١
٢٠٢. ، ص)س.القرى، د

مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة حسن عبد الرمحن احلسن، . ٢
١١١. ، ص)ه١٤٢٤ن، مؤسسات الوقف اإلسالمي، .د(



٢

أفعاهلم احملدودة وتعلم املعلومات وتقدميها االستعدادات والقدرات للتعبري عن
لذلك، فينبغي على املدرس أن جيعل . 

. البيئة املرحية جلميع الطلبة على حسب السن والنوع وامليول والرغبة

مراحل إعداد املواد التعليمية-ب
اختيار املواد العليمية-١

:٣يف اختيار حمتوى املوا

معيار الصدق )أ
يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا وأصيال وصحيحا علميا فضال عن 

.متشيه مع األهداف املوضوعية

معيار األمهية)ب
يعترب احملتوى مهما حينما يكون لديه قيمة يف حياة الطلبة مع إعطاء 

اجلوانب املختلفة من جمال 
.العقلية وأساليب تنظيم املعرفة أو االجتاهات اإلجيابية

معيار امليول واالهتمامات)ج

-٢. ،ص)م١٩٩١دار املعارف، : القاهرة(، الطبعة الثالثة، املنهج وعناصرهإبراهيم بسوين عمرية، . ٣
٥



٣

يكون احملتوى متمشيا مع اهتمامات الطالب يف اختيار املواد التعليمية 
.

عيار قابلية التعليمم)د
ويكون احملتوى قابال للتعليم عندما يراعي قدرات الطلبة متمشيا مع 

الفروق الفردية بينهم ملبادئ التدرج يف عرض املواد التعليمية

املعيار العاملي)ه

عكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن اجلغرافية بني البشر، وبقدر ما ي
وتعين أن املواد التعليمية املختارة اليت البد . 

من يعلمها املدرس ويتعلمها الطلبة حتتوي على املواد التعليمية اليت حتقق مستوى 
.الكفاءة والكفاءة األساسية

-ج

عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند اختيار مواد اللغة هناك 
٤:العربية للناطقني بلغات أخرى

. ميكن للمعلم أن يسرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية: املناهج األخرى)١
ويف هذه املناهج أن ينتقي احملتوى اللغوى يف منهجه مع األخذ يف 

. االعتبار التفاوت بني طبيعة اللغتني وظروف الربامج

٦٨-٦٧ص املرجع نفسه، . ٤



٤

:رأي اخلبري)٢
بلغات أخرى، أم كانوا معلمني أم كانوا لغويني يف تعليم العربية للناطقني 

ويف هذه احلالة ميكن للمعلم . 

. مث يعرض هذا تصور على اخلرباء ألخذ آرائهم فيه. 
.ل استبيان  أو مقابلة أو حلقة حبث أو غريهاوذلك من خال

ويقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حول خصائص الدارسني : املسح)٣
كأن جتري دراسة حول األخطاء . وتعرف ما يناسبهم من حمتوى لغوي

اللغوية الشائعة يف املستوى االبتدائى مث خنتار موضوعات النحو 
. األخطاء أو عالجهاأوالرتاكيب اليت تساعد على تاليف هذه 

ويقصد بذلك حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصال :التحليل)٤
 .

.أو مواقف الوظيفية املناسبة للربامج التخصصية
من 

:يتصدى إلعداد املواد التعليمية أن يضع نصب عينيه اآليت 

ملاذا يكتب ؟)١
ويقصد به حتديد اهلدف من الكتابة، وينبغي أن يكون هذا 

.اهلدف واضحا يف ذهنه عند كتابة كل مجلة بل عند كتابة كل مفردة
ملن يكتب ؟)٢



٥

ويقصد به حتديد مسات املتعلمني الذين يكتبون هلم ومعرفة 
مستواهم

.

ماذا يكتب ؟)٣
ويقصد به نوع املادة الثقافية واللغوية والعلمية اليت يريد تقدميها 

.للدارسني

كيف يكتب)٤
ويقصد به الطريقة واإلجراءات اليت يتبعها املؤلف يف الكتابة 

.٥للهدف املنشودوصوال 

تنظيم احملتوى املواد التعليمية-٢

التعليمية، أو ترتيب ما مت اختياره من معارف ومهارات وقيم حول مركز معني، 
الرتبية حىت يكون له معىن، واستمرارية وميكن تقدميه للمتعلم، وحيقق أهداف 

.

٥ . ،
٧٨-٧٧. ، ص)١٩٩١دار الغايل، : (



٦

عايري وهذه امل. حمتوى املواد التعليمية جنبا إىل جنب عند التفكري يف األهداف
:هي

يعين املعيار الذي يتعلق مباذا نعلم، وما ستشمله املواد، : )١
ما هي األفكار الرئيسة اليت تضمنتها املواد؟ نطاق املواد يتناول اتساعه 

ن يتعلمه بعض التالميذ وال ينبغي على كل التالميذ تعلمه، وما ميكن أ
.يتعلمه البعض اآلخر، وما ال جيب أن يتضمن منهج املدرسة

وهو املعيار الذي يبحث يف العالقة األفقية بني خربات : التكامل )٢
املناهج أو أجزاء احملتوى للمواد التعليمية ملساعدة املتعلم على بناء نظرة 

.ع مشكالت احلياةأكثر توحدا يف توجه سلوكه وتعامله بفاعلية م
فإذا كان . وهي التكرار الرأسي للمفاهيم الرئيسية يف املنهج: االستمرارية )٣

مفهوم الطاقة مهما يف العلوم فينبغي تناوله مرات ومرات يف منهج 
العلوم، وإذا كان اهلجاء السليم مهما فمن الطبيعي االهتمام به، والتأكيد 

.عليه، وتنمية مهارته على امتداد الزمن
وهو الرتتيب الذي يعرض به احملتوى على امتداد الزمن، ويرتبط : التتابع )٤

مما تذهب إليه اإلستمرارية، فنفس املفهوم أو العنصر ميكن أن يعاجل 
ملهارات أو بنفس املستوى مرات ومرات، فال حيدث منو يف فهمه، أو يف ا

.االجتاهات املرتبط به



٧

ويف احلقيقة، إن اختيار املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
ولقد اهتمت الرتبية . 

وكان أشد. 
ما حرصت عليه أن حتدد هذه األسس وتدعو إىل إلتزامها عند إعداد املواد 

ويلزم عند إعداد املواد التعليمية لتعليمية لتعليم اللغة العربية لغري . التعليمية
٦:

األسس الثقافية واالجتماعية)أ
األسس السيكولوجية)ب
األسس اللغوية والرتبوية)ج

توى املواد التعليمية اجليدة هو الذي يهتم مؤلفه بتوفري فرص كافية واحمل

.ة

ولتحقيق أهداف احملتوى التعليمي ينبغي أن ختتار املواد التعليمية واللغوية 
ولن حيقق املواد التعليمية أهدافه ما مل تكن مادته . وفق معايري وأسس عملة

.

١٩. املرجع نفسه، ص. ٦



٨

علم األصوات:الثاينالبحث 

مفهوم علم األصوات.أ
علم األصوات هو العلم الذي يبحث يف األصوات املنطوقة من حيث 

٧.جتاورتإذابعضعلىبعضهانطقها وانتقاهلا وادراكها وأثر

تعليم األصوات )١
أمهية النطق يف تعليم الكالم- أ

يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، 
.تغريه أو تصحيحه بعد تعليمه بشكل خاطئأكثر عناصر اللغة صعوبة يف 

وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس من املطلوب يف النطق أن ينطق 

ء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج ميكن املتعلم من الكالم مع أبنا
.٨

إن كثريا من الدارسني يعتمدون يف تعلمهم النطق الصحيح على تقليد 

.ه١٤٢٨العربيةللغةالصويتالنظاميف دروسالفوزان إبراهيمبنالرمحنعبد٧
صونیة (تطبیق على طلبة شعبة اللغة العربیة وآدابھا بجامعة موالنا مالك إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة بماالنج إندونیسیا)٨

رسالة البحث . الرابحي



٩

علم أال يرتك فرصة على تقليد األصوات وإخراجها، ولذالك ينبغي على امل
يساعد فيها طالبة على إصدار األصوات اجلديدة والغربية عليهم، وعليه أن 
يستعني يف ذلك بكل السبل كوصف حركات اللسان والشفاه، وتكرار بعض 
املقاطع وتدريبهم فيها على متييز األصوات، وتدريبهم على االستماع الواعي 

للغوية، إن األذن ينبغي أن تدرب، للعبارات واجلمل اليت دخلت يف حصيلتهم ا
على أن تسمع األصوات اجلديدة بشكل دقيقة، وكثري من الدارسني الذين 

يستمع الدارس فقط إىل ا

ومن هنا فعلى . اللغة األم وهىي تلك األصوات اليت مل يسمعها على اإلطالق
معلم العربية أن يقوم بعملية تقومي لنطق الدارسني لألصوات، وحيدد األصوات 

ال
الصحيح مث يقوم بتوضيح الفرق بني نطقهم للصوت والنطق الصحيح له 
واألسباب اليت أدت إىل ذلك، مث يكشف هلم عن اخلطاء الذي يرتكبونه يف 

.

أمهية علم األصوات وأهدافه. ب
: علم األصوات أو دراسة الصوتيات هلا فوائد تعود على الدارس منها



١٠

تساعده على النطق السليم-١
تعريفه أوجه التشابه واالختالف بني لغته واللغة العربية عن طريق -٢

.علم اللغة التقابلي
٣-

).األصلية واهلدف(ختالف اللغتني ا
دراسة أصوات العربية وعددها واملقارنة بينها وبني اللغات -٤

.األخرى
وصف خمارج األصوات اليت تتألف منها اللغة العربية وصفا -٥

.تشرحييا دقيقا
بيان الصفات العامة لألصوات مثل اجلهر واهلمس،الشدة -٦

.والرخاوة
ة مثل خمتربات األصوات، -٧

.رسم خريطة للمخارج على حجم اإلنسان
دراسة ما يسمى بطول الصوت اللغوي، وهو الزمن الذي يستغرقه -٨

٩.حني كانت تنقصهم اآلالت احلديثة

١٣٢-١٣١: محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعیمة، ص٩



١١

:وتتجلى األهداف العامة لعلم األصوات يف
أن نطق املتعلم األصوات اللغة العربية نطقا صحيحا وسليما، -

.وان يؤدي أنواع النرب التنغيم
-١٠

. ج

)lado, R.27, p: 73(
األصوات، تلقي الضوء على ما ينبغي حتديده من مهارت، ويف ضوء ما اقرتاحه 

 :

ويقصدبه استعمال اللغة اجلديدة يف : -١
املستوى ينبغي التأكيد ويف مثل هذا . االتصال يف موافق حية طبيعية

على متييز األصوات، وعدم خلط الوحدات الصوتية بشكل يغري 
ولكن يقبل يف هذا املستوى أي أشكال االختالف بني . املعىن

.الوحددات الصوتية الثاوية اليت ال تؤثر على املعىن
: مستوى النموذج الذي يؤديه املعلم-٢

للغة الغربية كمعلم هلذه اللغة، ويف مثل هذا املستوى الدارس األجنيب
الينبغي التسامح يف أشكال النطق وإمنا البد من الدقة يف األداء 

١٢٥المراجع السابق، ص ١٠



١٢

أمكان . سواء أكان الدارس ينوي العمل كمعلم للعربية ألبناء وطنه
إذاعة (

)..أو تلفزيون
ويقصد بذالك، استخدام اللغة : توى استخدام اللغة كلغة قوميةمس-٣

مثل استخدام اإلجنليزية يف الفلبني . األجنبية يف بلد آخر كلغة قومية
ويف هذا املستوى يقبل بدون شك، . 

ال تعليم اللغة العربية بلغات أخرى قد يتوفر هذا ويف جم. البالد
املستوى يف بلد كالصومال إذ تعترب العربية لغتها القومية، يف الوقت 

١١ .
توجيهات عامة لتدريس األصوات-٤

موعة من التوجيهات العامة اليت ميكن أن تساعد املعلم فيما يلي جم
:يف تدريس األصوات يف  برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى

ينبغي أن ختتلف طريقة : العالقة بني النظامني الصوتيني-١

١٠٧-١٠٥: رشدي أحمد طعیمة، مراجع سابق، ص١١



١٣

متييز ثالثة ومن املمكن. االصوات يف لغة الدارسني األوىل
:قة بني األصوات يف كل من اللغتنيأشكال من العال

فهناك أصوات تشرتك بني اللغتني، أي يتماثل نطقهما يف كل -
.من اللغتني

-
.كل من اللغتني

.وهناك أصوات عربية غري موجودة متاما يف لغة الدارس-
. هذه األنواع مشكالته يف تدريسولكل نوع من -

جيب أن يستمع الدارس منذ البداية إىل :سياق ذو معىن -٢
جمموعة من احلوارات اليت تشتمل على مجل كاملة يف سياق 

. على أن تكون مجال بسيطة يف مواقف وظيفية. ذي معىن
من خالل هذه احلوارات يستطيع الدارس تعلم : إدارة حوار -٣

السؤال واإلجابة عليه، وإدارة حوار بسيط من طريقة إلقاء 
كما يدرك دالالت . خالل موقف عملي يوحي له مبا يقوله

.األصوات وخصائص النظام الصويت اجلديد
يستطيع املعلم بعد إلقاء : الرتكيز على بعض األصوات -٤

. الكلمات فاجلملمث يعيد نطق. ويركز عليها



١٤

قد حيتاج املعلم إىل متثيل طريقة : مثيل طريقة إخراج الصوت -٥
إخراج الصوت كأن خيرج لسانه قليال وهو ينطق الثاء أو 
الذال، وكأن يبتسم ابتسامة واسعة وهو خيرج الغني، وعند 
تدريب الدارس على نطق احلاء يطلب منه أن يهمس 

ان مهسه واضحا اقرتب وكلما ك" هو هنا: "
كما يدرب على نطق الغني . صوت اهلاء من احلاء العربية

العربية بتقليد الصوت الناتج عن الغرغرة وكذلك نطق اخلاء 
١٢.الشخري

وقد يصبح بعض املعلمني معهم مرآة يرون من خالهلا كيف ينطقون 
.١٣

.صوات بتدريس الكتابةالختلط تدريس األ-
-.
تعرف، متييز، (التغفل شيأ من تدريبات األصوات الثالثة -

)جتريد
-.

١٢٠-١١٩. صونیة الرابحي رسالة الدكتورة تطویر تعلیم مادة علم األصوات في ضوء التقابل اللغوي ص١٢
تعلم اللغات وصالعبد المجید العربي١٠٩-١٥٧: تعلیم العربیة لغیر الناطقین بھا مناھجھ وأسالیھ، ص. رشدي أحمد طعیمة١٣

١٤٩: ،ص١٩٨١الحیة وتعلیمھا، مكتبة لبان، بیروت، 



١٥

-
.يساعد يف متييزها

التعريف على الصوت ومتييزه عند مساعة، ال تقتصر على جمرد - 
.بل اجعل طالبك ينطقون، وينتجونه من جمردة ترديد بعدك

أهم أسباب املشكالت الصوتية)٢

اختالف خمارج األصوات من أمة إىل أخرى) أ

اجلهاز الصويت هو جمموع األعضاء اجلسمية اليت تشرتك يف عملية إصدار 
األن اإلنسان استطاع أن يطوع أعضاء األصوات اإلنسانية، وقد مسي كذلك 

عملييت التنفس واألكل حبيث أمكن أتصدر عنها األصوات اليت استغلها يف 
التحدث، أي إن هذه األعضاء وجدت أصال لتؤدي وظائف حيوية أخرى 

.تساعد على جعلى احلياة ممكنة

عد
. وقفت األجبدية الصوتية عند كل أمة عند عدد حمدود جدا من األصوات



١٦

بل لقد أمهلت كثري من اللغات بعض خمارج األصوات ومل تستفيد منها 
اكثر اللغات ١٤يف إصدار األصوات، وتعد العربية على حساب رأي اللغويني

ا
.

وال يعين اتفاق استخدام بعض اللغات األصوات معينة من املخرج نفسه 
أن هذه األصوات متماثلة متاما، فهناك فروق بني اللغات يف نطق األصوات اليت 

سبها متطابقة بل إن أبناء اللغة الواحدة ال يستوون يف نطق الصوت الواحد، حن
ألن كل شخص خيتلف عن غريه يف حجم أعضاء النطق وجتاويف حلقه وفمه 

وهذه الفرق وإن مل تكن واضحة للسامع وال يستطيع تسجيلها إال . وأنفه
.

) ب

سبقت اإلشارة إىل هذه االصوات ووصفنا خمارجها والصفات املصاحبة لنطقها 
.

لعربية رغم متاثل أجهزة النطق وقد يعجب املرء لصعوبة حماكة أصوات ا
"لدى البشر، ويرجع السب يف ذلك إىل رسوخ العادات اللغوية 

٦٨-٦٧: سعد عبداهللا الغریبي، مراجع سابقشن ص١٤



١٧

نفسها فإن تعلمهم للغة أو لغات ما " البشر مجيعا يولدون ولديهم أعضاء النطق

لك اللغات، فكلما كرب اإلنسان يف عمره ازداد يف تلك األصوات الالزمة لت
الظاهرة التلقائية رسوخا مما جيعل نطق األصوات األجنبية املختلفة عما تعود 
عليه املرء أكثر صعوبة، وليس هذا فحسب بل يتعود اإلنسان كذلك على 

، فغري العريب مثال ال يالحظ أن العني غري اهلمزة. أصوات معينة ويتجاهل أخرى
/ اهلالة: وأن احلاء غري اهلاء يف اللغة العربية وتفرق بني أزواج من الكلمات مثل

". استحل، استهل

ويصعب على الدارس خاصة إذا كان كبري السن أن خيضع جهاز نطقه 

ومن أبرز األمثلة هلذه . عة أخرى

 .
.

عن وينجو هذا املنحىن املتشائم بعض اللغويني احملدثني حيث يقول 
ومن اخلربات اليت تولدت لدى : "

بل  ". لعدة سنوات ولكنه ال يستطيع بعد ذلك استخدامها يف التكلم اليومي



١٨

ناء اللغة سنني وسنني دون أن يكتسبوا نقابل كثريا من اإلجانب عاشوا بني أب
.حىت صورة قريبة لنطق أبناء اللغة

وجود أصوات يف لغة الدارس تشبه أصوات عربية) ج

فيحدث خلط بني الصوتني حيار الدارس وال حيس به فيظن الصوت  
.كماهو لغته دون إدراك الفارق الدقيق بني الصوتني

أي أصوات -والضاد والظاءففي بعض اللغات يوجد مايشبه الصاد 
-اإلطباق

هذه األربعة يف اللغة العربية يتم نطقها بتضاد بني جزء من اللسان وما يعلوه 
.مباشرة من سقف احلق

ومن أمثلة التشابه بني األصوات العربية وغريها تلك الراء اللهوية 
: اليت تعين على التوايل) rire-courir-crier-rare(يف األملانية والفرنسية املسموعة

) (.

أعظم صعوبة من االختالف ألن الصوت -يف نظري-هذا التشابه
يناظره ودون اجلديد على الدارس حياول إتقان نطقه دون ربطه مبا مياثله أو 

حماكاة لصوت آخر يف لغة أخرى، أما الصوت املتشابه لصوت ما يف لغة 
الدارس فإنه سينطقه كما ينطق لغته، دون تفكري يف الفرق بينهما ودون بذل 

.جهد للتفريق بينهما أثناء النطق ألنه يسمعه مماثال ملايف لغته هو



١٩

والصاد يف مثل وأمثلة ذلك ما حيدث بني الدارسني من خلط بني السني
.

األساس اخلاصة لتدريس األصوات العربية)٣
التدرج- أ

. املشكلة فيما بعد

مماثلة ألصوات لغة األم، وعندما حيني الوقت لتقدمي األصوات املشكلة فإنه 
أو . سيعيد كل صوت غريب إىل ما يشبهه يف لغته األم ظنا منه أنه كذلك

.لتهابعدما ثبت يف ذهنه فكرة سهو 

)االنصات(االصغاء -ب

:هناك ثالثة مصطالحات البد من التفريق بينها



٢٠

السماع مصدر من مسع  وهو جمرد السماع إىل أي صوت -١
كصوت سيارة . 
.عبارة، أو طائرة جتتاز الفصاء، أو طفل يبكي

كون االستماع مصد من استمع، وهو السماع املقصود الذي ي-٢
للسمع فيه دورن وهو احلرص على السماع، وهو أعلى درجة 
من جمرد السماع، ولكنه أقل مستوى من االصغاء أو 

.االنصات
، واملصغي )وهو امليل إىل املتحدث: (االصغاء أو االنصات)٤

هنا أو املنصت يفعل ذلك بقصد الفهم واالستيعاب، وهو 
مهارة (لون املعىن املقصود من اصطالح اللغويني حينما يقو 

فهم يعون االصغاء بقصد االستيعاب ال جمرد ) االستماع
فهم يعنون االصغاء ) مهارة االستماع(االستماع، قال يقولون 

بقصد االستيعاب ال جمرد االستماع، قال تعاىل عاطفا 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له (االنصات على االنصات 

١٥).وانصتوا لعلكم ترمحون

٢٠٤: االعرف١٥



٢١

الطريقة السمعية الشفهية اللغات )٤

: من فوائد هذه الطريقة كما يرى املربون 

أن املتعلم يستطيع أن يكرر مشافهة النمط املطلوب تكراره مرات -١

أكثر مما يستطيع كتابته ، كما يستطيع ترديد كل تعديل جيري على 

. النمط األصلي

دل أن املدرس يستطيع أن يصحح أي خطأ مبجرد حدوثه حىت يع-٢

املتعلم من سلوكه ويسري يف الطريق الصحيح مباشرة بدال من أن 

تثبت العادة السيئة يف ذهنه وتؤثر على سلوكه اللغوي بطريقة 

يصعب تعديلها بعد ذلك ، كما أن التدريب الشفهي يتيح الفرصة 

.ه واستيعاب اللغة األجنبية ويقوي أثرها يف تعديل سلوك

: وقد حددت هذه الطريقة دور معلم اللغات احلية يف ثالثة أنشطة واضحة 

أن يكون املدرس منوذجا لطلبته يف النطق السليم واالستخدام : األول 

. الصحيح للغة 



٢٢

أن حيكم املعلم على أداء الطالب ويصحح أخطاءه مبجرد : الثاين 

.حدوثها

م املعلم بدور قائد األوركسرتا يف الفرق السيمفونية يف أن يقو : الثالث 

حجرة الدراسة فينظم ترديد الطلبة لألمناط اللغوية، ويطلب منهم 

إجراء بعض التعديل والتغيري فيها حسب ما يزودهم به من توجيهات 

.نتقال إىل آخراتقنوا النمط اجلديد قبل اال

جند أن أهداف الطريقة السمعية الشفهية ال ختتلف كثريا عما 

تدعو إليه غريها من طرق تدريس اللغات وهي إتقان اللغة األجنبية 

إصغاء ونطقا وقراءة وكتابة ، وترى هذه الطريقة أن األصغاء والنطق مها 

ذه الطريقة أيضا وتؤكد ه. املنطلق الطليعي التقان القراءة أوال مث الكتابة 

.وسيلة ضرورية الستخدام لغتهم



٢٣

ويتضح أيضا أن األنشطة التعليمية اليت حتبذها هذه الطريقة من 

ترديد وحماكاة وحفظ وتدريب على النطق تؤدي إىل تعويد الطالب على 

.نذ أول يوم يف الدراسةاإلصغاء وسالمة التعبري م

وهذه الطريقة يف رأينا من أجنع الطرق لتعليم األصوات وما 

وحىت االنتقادات ... 

الىت وجهت إليها كانت يف مجلتها التشري إىل عجزها عن تعليم الناحية 

الطالب النطق ونقول أنه إذا اكتسب ... الصوتية وإمنا ألمور أخرى

يف إثراء لغته فيما بعد، مث إن املدرس إذا أحسن اختيار الكلمات واجلمل 

اليت يستطيع –خالل تعليمه األصوات –فإنه سيعم كثريا من املفردات 

مرونة وطالقة يف توظيفها املتعلم يف املواقف الطبيعية ويكتسب بذلك

١٦استخدامها

.٩٢-٩٠: صسابق،مرجعالغریبي،اهللاعبدسعد. ١٦



٢٤

تدريبات واختبارات األصوات)٥

دور املعلم يف تدريس األصوات )١

وحكمmodelللمعلم يف تدريس األصوات العربية دور ثالثي األبعاد فهو منوذج 

judge ومديرmanager إنه منوذج يقدم للدارسني من أشكال األداء ما يصلح أن يقتدى

وهو حكم . . به

دير يعرف العدد املناسب مث هو م. فيثبت لديه الصحيح ويصحح عنده اخلطأ. 

من التدريبات الصوتية اليت ينبغي تقديها للطالب حىت يتضمن فهمهم 

.١٧

واملدرس هو سيد املوقف فهو حبنكته يستطيع تاليف كل املعضالت اليت 

تفرض نفسها على املوقف التعليي، ويفرتض يف معلم اللغة واألصوات خاصة ما 

: يلي

العربیةالمملكة،القرىأمجامعة،األولالجزءأخرى،بلغةللناطقینالعربیةاللغةتعلیمفيالمرجعطعیمة،أحمدرشدي. ١٧
.٤٧٦: صالسعودیة،



٢٥

أن يكون املعلم من أبناء اللغة ممن جيدون اللغة من أبنائها وإن مل يكن  -

. كذالك فعليه االستعانة بتسجيل ألصوات أهل اللغة

أن يكثر من تقدمي تدريبات األذن-

أن يكون تعزيزه حملامالت الطالب الناجحة فورية وذلك بتعبريه عن سروره -

.من أدائه

إذا كانت املادة التعليمية غري وافية فعلى املعلم سد اخللل من هذه -

الناحية عن طريق اإلستعداد املبكر وإعداد الدرس فهذه تتيح له 

. اكتشاف مواطن اخللل قبل أن تقاجئه األخطاء

وضع حلول وتدريبات مناسبة يف حالة عجز الطالب عن نطق -

١٨.األصوات

التدريب النطق لألصوات )٢

. ٨٧- ٨٦: ص،سابقمرجعالغریبي،اهللاعبدسعد. ١٨



٢٦

 وإمنا هو جمرد أصوات ... هذ

وكلمات وعبارات ومجل ينطقها املعلم، ويطلب من التالميذ أن حياكوها 

.ويرددوا بعده كل كلمة أو عبارة ينطقها يف بداية التدريب

ونفرتض أن التالميذ تدرب مسعهم على الصوت املعين تدريبا جيدا فال 

. ريه عندما يسمعونه عن اآلخرينخيتلط عليهم بغ

 ( و ) أ ( ومع سهولة التدريب النطقي يف تكويناته، فإننا قسمناه إىل

عبارة عن الصوت جمردا متحركا ) أ ( فالتدريب ). ج ( و ) ب 

) ب ( والتدربيب . 

يف أول الكلمة أو عبارة عن كلمة تشتمل على الصوت موضع التدريب

عبارة عن مجل طويلة نوعا ما ، ) ج ( وسطها أو آخرها، والتدريب 

، أو )ثالثة ( وقد تشتمل الكلمة على الصوت مكررا مثل يف . آخرها

) . يستثين ( على الصوت ومقابله يف 



٢٧

نطق للتالميذ كل صوت أو مجلة ثالث مرات ، املطلوب من املعلم أن ي

ويف كل مرة يردد التالميذ بعده كل صوت أو مجلة ثالث مرات، 

. الواحدة تلواألخرى

 على املعلم أن يالحظ نطق التالميذ ويصحح هلم مجاعة أو أفرادا، وأن

. ا الصوت املطلوب نطقا جيدااستطاعوا أن ينطقو 

 قد جيري املعلم اختبارا هو عبارة عن ) ب ( ويف النهاية التدريب

رسومات تدل على أشياء ويطلب من التالميذ أن يذكروا اسم الصورة 

سم الشيء املرسوم على الثاء يريهم البطاقة ويطلب منهم أن يذكروا ا

قد سبق أن درسوها، فإذا عجزوا عن ذكر اسم الشيء أو مل يتعرفوا على 

. االختبار



٢٨

) ج ( التدريب النطقي 

 التدريب هو تكوين العادة اللغوية السليمة، أي أن اهلدف من هذا

يتدرب التلميذ على النطق الصحيح للصوت الصحيح اجلديد حىت 

.  كيفية نطقه



نطقا صحيحا حال تيقيظهم وتركيزهم واهتمامهم بنطقه نطق الصوت 

حال انتباههم واملعلم أمامهم ، أو ألن الصوت نطقا صحيحا يف

وهؤالء مل . اجلالسني منتبهون إىل نطقهم ، فيخافون أن خيطئوا أمامهم

) الال شعورية ( يصل تدريبهم إىل املرحلة اآللية أو 



٢٩

هلذ السبب وضعنا التدريب الثالث لكي يرددوا بعد املعلم ، حىت يصري 

، ينطقون صحيحا يف حالة الال الصوت اجلديد عندهم عادة آلية ال شعورية

. شعور، ألنه أصبح عادة متأصلة مثل عادة نطق الباء والتاء والكاف

 يتكون من جمموعة كبرية من العبارات ) ( والتدريب النطقي

أن يرددوا بعد املعلم، ويطلب منهم. اجلديد الذىي يتدرب عليه التالميذ

.الصوت دون تردد أو تعلثم

 املطلوب من املعلم أن خيترب نطق تالميذه بعد كل تدريب اختبارا مجاعيا

أمامه الصوت أو الكلم

.للصوت فردا  فردا بعد كل مرحلة من مراحل هذا التدريبات

 أثناء التدريب قد جيد املعلم الكلمة اليت يتدرب التلميذ على نطقها

تشتمل على أصوات أخرى مل يتدرب عليها، مثال يف التدريب على الثاء 



٣٠

واملعلم يهدف إىل تدريبه ) ثعلب (أو ) عثمان ( قد ترد كلمة مثل 

فتحة ، يف مثل هذه احلاالت يركز املعلم على الصوت املستهدف، وهو 

.

ذ وميرر اخلطأ على الصوت الذى على املعلم أن ال يتسامح مع التلمي

مثال ذلك إذا تدرب التلميذ على صوت الصاد . يبق أن تدرب عليه

وبدأ التدريب على صوت القاف، ووردت يف التدريب على القاف  

، ينبغي يف هذه احلالة أال ) سقر ( ونطقها التلميذ ) صقر ( كلمة مثل 

يتسامح املعلم يف نطق الصاد سينا، يصحح نطقه للصاد

. يتدرب على صوت القاف

 بعد أن ينتهي املعلم من تدريب تالميذه على مجيع األصوات الىت ال

توجد يف لغتهم، يعطيهم نصوصا من كتب املطالعة أو مما يتوافر لديهم 

من كتب يف أي مادة من املواد الدراسية، ويطلب منهم أن يقرأوا جهرا، 



٣١

م استطاعوا أن خيرجوا األصوات 

. العربية إخراجا سليما دون تكلف

 وعلى املعلم أن يتتبع نطق التالميذ للصوت أو األصوات اليت تدربوا

. نصوص املواد األخرى خبالف مقررات اللغة العربية

قب نفسه ويطلب من زمالئه املعلمني األخرين أن وعلى املعلم أن يرا

يساعدون على دروس التداريب فينطقوا األصوات العربية نطقا 

١٩صحيحا

وحبذا لو استخدم املدرس أثناء التدريبات كلمات مألوفة حىت ال يشغل 

وقد املرآة ال تظهر سوى . بفهم معىن الكلمة اجلديدة عن التدريب على نطقها

طرف اللسان ومقدم الفم فإن جنحت يف تعليم النطق الصحيح هلذين الصوتني 

. وما شاكلهما فلم تنجح يف تدريس األصوات األخرى

. ٧٨-٧٥: ص،سابقمرجع،بكرأبوالخلیفةیوسف. ١٩
-إعدادهأخرى،بلغاتللناطقینالعربیةاللغةلتعلیماألساسىالكتابطعیمة،أحمدورشديالناقة،كاملمحمود: أیضاوراجع
. ٢٩٨: ص،١٩٨٣السعودیة،المملكة،القرىأمجامعةتقویمھ،–تحلیلھ

-valette,R. modern language testing new yorkm Harcourt brace jovanivich, incm 1977
أم) ناشربدون( ،١طتقویمھا،أھدافھا،أنواعھا،محتزاھا،أساسھا،،المناھجفرج،حسینبناللطیفعید: أیضاوراجع
.٣٣٩: صمكة،،القرى



٣٢

يذكرة املعلم الدارسني ببعض األصوات املألوفة لديهم فعند وميكن أن

تدريس صوت العني مثال قد يكون من املفيد أن سذكرهم املعلم مبا يفعله طبيب 

األنف واألذن واحلنجرة عندما يضغط على مؤخرة اللسان ويطلب من املريض 

قة ولو استطاع الدارس أن يفعل ذلك دون االستعانة مبعل) آه ( أن يقول 

وكلما ) هم هنا ( 

.كان مهسه واضحا كلما اقرتب صوت اهلاء من احلاء العربية

كما يتدرب الدارس على نطق الغني العربية بتقليد الصوت الناتج عند 

٢٠. رة ، واخلاء بتقلبد الشخريالغرغ

التدريبات، -إذن فمن األمور اليت هلا أمهية غظمي يف جمال تعليم األصوات

: وذلك انطالقا من بديهيات منها 

.٨٦: صسابق،مرجعالغریبي،اهللاعبدسعد. ٢٠
،ص١٩٨١لبنان،مكتبة،١ط،وتطبیقالنظریةبینوتعلیمھاالحیةاللغاتتعلیمالعربي،المجیدعبدصالص: أیضاوراجع

 :١٤٩-١٤٨ .



٣٣

أن التدريس ال يستغين عن التدريبات يف أي جمال من جماالته ، ألن -١

التدريب يصقل خربة التلميذ املتواضعة وخيترب قدرته على استخدام ما 

. تعلمه يف املواقف اجلديدة

( تزداد احلاجة إىل التدريبات يف درس األصوات ألن تعليم اللغة -٢

مهارة ، واملهارة ال تكتسب وال تدوم إال ) واألصوات جزء منها 

 .

٣-

اللغوية اليت تطوع ألسنتهم

األصوات حيتاج املتعلم إىل التدريبات سواء التمييز والتعرف أو مرحلة 

. األداء واإلنتاج

ومع افتقار ميدان تعليم اللغة العربية لغري العرب إىل مقررات منهجية 

ب للمتعلمني وكتب مساعدة للمتعلمني، جند امليدان نفسه خيلو متاما من كتا

وكل . يقدم تدريبات للتلميذ، أو يدل املدرس على كيفية وضع هذه التدريبات 

ما ميكن أن يفعله من يطرق هذا امليدان أن يطلع على جتارب األمم األخرى يف 



٣٤

وعلى املعلم . 

املكثفة واملتنوعة حىت جيعل إضافة إىل ذلك أن يعمل فكره بوضع تدريبات 

٢١.درسه أكثر حيوية وطالبه أكثر تطلعا وشغفا بتعلم اللغة

أنواع التدريبات الصوتية )٦

تدريبات التعرف الصويت -١

ولذلك فأن . ويقصد به إدراك الصويت ومتييزه عمد مساعه منفصال، أو متصال

وتشتمل إيراد 

جمموعة من الكلمات اليت تشمل الصويت اهلدف ، ويتاح للدارس مساعه مرة أو 

ويقوم الطالب بتكرار الصوت . أكثر من مدرسه، أو من جهاز التسجيل 

. خلف املدرس، أو التسجيل

ويستحسن أن تكون هذه الكلمات مما يعرفه الدارس ، ومن أفضلها 

األعالم، حيث ال ينشغل ذهن الد

. صعوبتان، فهم املعىن ومتييز الصوت ونطقه
. ٩٤: صسابق،مرجعالغریبي،اهللاعبدسعد. ٢١



٣٥

تدريبات التمييز الصويت-٢

منهما عن األخر عند مساعه، أو نطقه، الصوت اهلدف والصوت البديل الذي 

. د نطق الصوت اهلدفينطقه املتعلم إذا أرا

وستم التدريب يف هذا النوع عن طريق قوائم الثنائيات الصغرى، مع الرتكيز على 

.  الصوتني التقابلني، ليدرك الدارس الفرق بيهما

تدريبات التجريد الصويت -٣

.الدارس ويكتب الصوت اهلدف يف كل الدارسالصوت اهلدف ، ليستمع إليها 

واهلدف من تدريبات األصوات أن جييد الدارس ، بقدر اإلمكان ، نطق 

األصوات العربية، وأن مييز بينها وبني البدائل عند مساعه هلا، ونطقه هلا، وليس 

اهلدف وصفها وبيان خمارجها، ولذالك فإنه يستحسن أال يشغل املدرس الدرس 

. ظري عن األصوات، بل مبحاكات النطق الصحيح والتدريب عليه



٣٦

الوقف املناسب لتصحيح اخلطأ يف النطق )٧

جيب أن خيتار املدرس الوقف املناسب لتصحيح، اخلطأ يف النطق، فإذ  

كان الطالب يقرأ فقرة من حوار أو قطعة ذات تسلسل وكان خطأ الطالب 

الطالب وزمالئه من تسلسل أفكارهم، يسريا فمن األفضل أّال حيرم املدرس هذا

. وميكن أن يسجل هذا اخلطأ لوقت آخر، وليكن بعد مناقشة احلوار أو القصة

أما إن كان اخلطأ فاحشا أو يغري معىن الكلمة مما يفسد فهم احلوار كأن يقول 

أنت متلك كلبا عظيما، يعين قلبا عظيما، فال بد من تدخل املدرس فورا : مثال

الشاسع بني الكلمتني وميكن يف هذه احلالة أن يطلب من هذا ليبني البون

. التلميذ نطق الكلمتني ، وميكن أن يشرك الطالب اآلخرين يف نطقهما

يفضل عند تصحيح اخلطأ يف نطق الصوت أن يستعمل هذا الصوت يف 

عدة كلمات حبيث يتغري موضعه من كلمة ألخرى حىت يتدرب الطالب على 

. التوزيع املوقعي املختلفة



٣٧

يف التكرار اجلماعي قد يعجز املعلم عن اكتشاف اخلطأ يف النطق 

ا الصوت املعين كل 

٢٢.الضعيف من خالل استماعه لزمالئه

مصادر اختبار األصوات )٨

ي أن يقتصر على تلك حني نضع اختبارا صفيّا يف األصوات ، ينبغ

األصوات اليت تشكل صعوبة للدارسني حىت ال نضيع وقتا وجهدا يف اختبار 

.مسائل نعرف سلفا أن الدارس حيذقها

. مصدرا أساسيا من مصادر اختبار األصوات 

والدراسات التقابلية اليت . لناظمني الصوتيني للغة للطالب واللغة العربيةالتقابلي ل

 :
. ٨٤: صسابق،مرجع،الغریبياهللاعبدسعد. ٢٢



٣٨

لذا حاول أن تركز على هذه األصوات ) .ق -غ-ع-ظ-ط-ص-خ-ح-أ( 

 .

وم

) ال ( و ) الشمسية ) ال ( والتمييز بني ) املد ( الصوائت القصرية والطويلة 

.اخل...السني والصاد 

متتاز أصوات اللغة ا

القرآن الكرمي هم الذي يعود إليهم الفضل الكبري يف حفظ أصوات اللغة العربية 

.٢٣

اختبار النطق)٩

. ١٥١-١٥٠: صسابق،مرجع،إضاءاتالفوزان،إبراھیمالرحمنعبد. ٢٣
المنھجالدیب،المقصودعبدوفتحىمجاورعلىالدینصالحمحمد: راجععامةبصفةواإلختباراتالتقویملعملیةوبالنسبة

. ٥٢٢و٣٩٣: صالكویت،القلم،دار،٨صالتربیة،وتطبیقاتھأسسھالمدرسي،
: ص،لبنان،ببروتخضر،دار،ن١طالتطبیقى،اللغةعلمفيمقدمةنقشبندي،وأنورعریفخضرمحمد: أیضاوراجع

٩٨ .



٣٩

وتوجه فيها التالميذ أوال لقراءة ماحفظوه من هذه مرحلة اختبار النطق 

أن يكونوا قد تدربوا على نطقها خلف املعلم أوشريط التسجيل عدة مرات يف 

.الدرس السابق

اللغوية وهو مترين بسيط يسمى مترين الثنائيات الصغرى، ويتكون من كلمات 

نوجه . ونظائر هلا تتمايز يف صوت واحد وتوضع الكلمت عادة ضمن جدولني

ويذكر أفراد الصف العمود تلميذا لنطق كلمة من أي عمود خيتار من العمودين 

مث يعقب التلميذ بكلمة صحيح أو " ) ب "أو " أ( "الذي أخذت منه الكلمة 

خطأ، ويف حالة تعشر التلميذ أو عدم وضوح التمييز يف نطقه بني الكلمة 

الطويلة ) أصوات اللني ( لصوائت اإلجراءات تطبق على مشكالت نطق ا

والقصرية وتشديد الصوت ، وعلى األصوات املركبة يف مثل سيف، فوق، حول 



٤٠

وعلى مواضع النرب يف الكلمة، وحيثما وقفنا يف اآلداء على مشكالت ... إخل

٢٤.نطقية

إال أن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن اإلختبارات الشفوية تعطي صورة 

وكذلك ....التلميذ على القراءة والنطق والتعبري، واملناقشة واحلواردقيقة عن قدرة 

للمعلم فرصة ترجيه عدد كبري من األسئلة إىل تالميذ الفصل الواحد، إضافة إىل 

من املرحلة 

وأخريا تقدم األسئلة الشفهية تغذية راجعة فورية للمعلم يف أثناء ....االبتدائية،

٢٥.شرحه، فيتعرف على مدى فهم الطلبة للمادة

ا تتأثر 

. ٣٥- ٣٤: ص،سابقمرجعاألمین،إسحاق. ٢٤
،٢٠٠٣, الریاضالرشد،مكتبةالتنظیمات،المكونات،األساس،،المفھومالمعاصر،المدرسيالمنھجالخلیفة،جعفرحسن. ٢٥
. ٢٢٥: ص

،٢طوإجراءاتھ،أسسھ–التربويالتقویمالرافعي،كاملمحمودومحبیوسف،محمدصبريإسماعیلماھر: أیضاوراجع
. ٢٤٨: ص،٢٠٠١الریاض،الرشد،مكتبة



٤١

٢٦.إجرائها ال سيما يف الفصول ذات األعداد الكبرية

وكذلك ال تكون متساوية يف صعوبتها وهلدا ال تصلح أساسا لرتبتيب 

. التالميذ

للمدرس ، وكذلك جندها تتسم بقلة عدد األسئلة املوجهة إىل كل تلميذ تضعف 

درجة ثبات نتائج القياس ، وتتأثر نتائجها بعوامل خارجية كخجل التلميذ كما 

٢٧.سبقت اإلشارة من قبل

جهود العلماء العرب يف جمال دراسة األصوات العربية. ب

خمارجها ٢٨:صوات العربية

وقد دعمت الدراسات احلديثة كثريا من .املنهجية لألصوات العربية وتدريسها

. ٢٢٥: صسابق،مرجعالتنظیمات،المكونات،ساس،األالمفھوم،المعاصر،المدرسيالمنھجالخلیفة،جعفرحسن. ٢٦
،القاھرةوالنشر،للطباعةالثقافةدار،وتنظیماتھالمنھجأساسیاتوآخرون،الوجودعبدعزةمحمد: أیضاوراجع
.١٠٤: ،ص١٩٨١

.  ٢٦٦: ص،) سنةبدون( الكویت،الفالح،مكتبةوتطویرھا،الدراسیةالمناھجتخطیط،ریانحسنفكري. ٢٧
مكتبة الطالب ). (األصوات العربيةالغرييب سعيدعبدهللا٢٨

١٩٨٦-١٣٠٣. الطبعة األول. اجلامعي



٤٢

لتطور الذي حدث يف نطق األصوات ال إىل أخطاء منهجية أو املعاصرون إىل ا
.حتليلية

وأول الذين قاموا مالحظة خمارج األصوات هو اخلليل بن أمحد الفراهدي 
" العني"حيث وضع معجمه املسمى مبعجم ) ١٧٤(

ا يف أن خمارجها من أقصى التجويف الفموي، مث انتقل إىل األصوات اليت تليه
.العبد حىت وصل إىل األصوات األمامية اليت تنطق من الشفتني

وقد يؤخذ عليه ان العني ليست أبعد األصوات غورا، إذ أن اهلمزة واهلاء 

 :
مهموس خفية ال صوت هلا، فنزلت إىل احليز الثاين وفيه العني واحلاء فوجدت 

٢٩.العني أنصع احلرفني

مث ان املتصفح لكتاب سيبويه تلميذ اخلليل الذي ألف يف القرن الثاين 
اهلجري ليجد أن سيبويه ال يقل عن أي عامل من علماء األصوات احملدثني يف 

املخارج وكيفية  النطق ووصف الصوت وصفا دقيقا ينبين على املالحظة وصف 
الدقيقة، وهي اوىل اخلطوات الواجب اتباعها يف وصف لغة من اللغات، 
وسنعرض أثنا وصف األصوات وخمارجها مقتطفات من كالم سيبويه ال خيتلف 

.عن وصف احملدثني كثريا
إن أهم ما مييز اجلاحظ يف دراسته الصوتية إدراكه التام للفرق بني تعليم 

, العريب اللغة العربية وتعليمها لغري العريب

.١/٩٠السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ٢٩



٤٣

بل لقد جتاوز ذلك كله إىل تقسيم الدارسني , لغري العريب حني تعلمه العربية 
وحتدث  عن , أخطاء كل منهموحدد , 

وقد حتدث كذلك عن شيوع . 
.األصوات العربية

حتس أنك أمام حبث واف يف " البيان والتبيني" إنك إذا طلعت كتاب 
.: األصوات العربية

" ء ولالم وأللف والراءاليا" فأول ما يطالعك قوله يف 
, " ويقول يف بيان ذلك , 

وعدة خطب من مجلة خطب الناس ورسائلهم فانك مىت حصلت مجيع حروفها 
. ,عملت ان هذه احلروف احلاجة إليها أشد, وعددت كل شكل على حدة
لدى اجلاحط هو االستقصاء والبحث يف أقوال ومن هنا تلمس منهج واضحا

مث رصد ذلك واستقصائه للوصول , أى جانىب النطق والكتابة, الناس وخطبهم
.إىل احلكم

: وامليم والباء أول ما يتهيا يف أفواه األطفال كقوهلم " لدى اجلميع 
."

ويرجع بعض العلماء ذلك اىل ان الشفتني مها أول اعضاء النطق الىت 
وهذه احملاحظة حسنة من . وذلك بسبب الرضاعة, حصلت على تدريب كاف

. اجلاحظ ألن هذين الصوتني مشرتكان يف الغالبية العظمى من لغات ابناء العامل
مث يتحدث اجلاحظ عن أصوات فيها شيئ من الصعوبة لدرجة أن األهتم 

وليس شيئ من : "



٤٤

 ,
. يف وسط الكلمة

أما الفاء فان األهتم ال يستطيع نطقها ألن خم
 ,

ولعل , . 
.: اجلاحظ اراد بقوله األهتم 

أو ليس يف , عسريا على األهتمأما السني ففي رأي أن نطقها ليس
إمنا الىت ميكن أن تشكل صعوبة أكرب على األهتم هى , صعوبة نطق الفاء 

مل وال أدرى , الثاء, الذال, الظاء األصوات الىت خترج من بني األسنان وهى
.يذكره اجلاحظ

فقد , عى أن ذلك المينع من إيفاء اجلاحظ حقه بصفته معلم أصوات 
ابني يف جهاز النطق وصعوبة نقطهم لبعض األصوات بسباملعوق. الحظ نطق

.ذلك
مث يتحدث اجلاحظ عن صوت من أصعب األصوات على اإلطالق يف 

فأما الضاد فليست خترج : " العربية لدرجة أن اللغة العربية  نسبت إليه فيقول 
مثل عمر بن اخلطاب . إال من شدق األمين إال ان يكون املتكلم أعسر يسرا

فأما األمين واألعسر , فإنه كان خيرج الضاد من أى شدقيه شاء-عنهرضى هللا
."

, والضاد الىت يتحدث اجلاحظ عن صعوبتها هى الىت كانت تنطق وقتئذ
أما الضاد الىت تنطق , وهى الىت يف نطقها صعوبة , وكانت تشبه الظاء املهموسة

أما ربط نطق الضاد  , عربية قاطبة فليس يف نطقها صعوبة اليوم ىف البالد ال



٤٥

يكون اإلنسان أمين أو أعسر واختالفه عمن هو أعسر فان اجلاحظ مل يبني  
وال أدرى إن كان قد قام بعملية استقصاء لذلك أم مل يقم , العالقة يف ذلك

.بذلك
وم 

ولكل لغة حروف تدور يف أكثر كالمها كنحو استعمال : " واجلرامقة فيقول 
مما يدل على أن اجلاحظ لغوي بفطرته , واستعمال اجلرامقة للعني, الروم للسني

وال نعرف عاملا من علماء اللغة اليوم استطاع ان يقوم مبثل هذا احلصر , 
وسائل البحث العلمى وأدواته لالصوات الشائعة يف لغات األمم برغم تعدد

.اليوم وأنعدامها يف عهد اجلاحظ
وال , , وليس للروم ضاد : " وينسب إىل األصمعي قوله 

وهذه دراسة تقابلية بني النظام الصوتى للغة العربية والنظام , 
.الصويت هلذه اللغات

اللغة العربية كاحلاء الظاء 
, والضاد وأل الشمسية والقمرية 

.وهذه حقيقة مت".وال يكون يف شيئ من اللغات اال إبتداء: "مثل قرأ قال 

:.ج

٣٠:تنقسم األصوات العربية إىل نوعني رئيسني مها

consonantsاألصوات الصامتة )١(

٣١املراج النفسه ،ص،٣٠



٤٦

vowelsاألصوات الصائتة )٢(

:األصوات الصامتة : أوال 

ت وإن أول ما يبدو من حالة األصوا,  موضع أو موضعني أو ثالثة
ذلك أن , العربية هو توزعها يف أوسع مدرج صوتى عرفته اللغات 

احلروف العربية تتدرج وتتوزع يف خمارجها ما بني الشفتني من جهة 
وأقصى احللق من جهة أخرى فنجد الفاء والباء وخمرجهما من الشفتني 

واهلمزة واهلاء وخمرجهما من احلنجرة من جانب أخر وتتوزع , من جانب
.ات العربية بني هذين املخرجني يف املدرج الصوتىبقية األصو 

متتاز اللغة العربية يف جمموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتى " 
ومتتاز من جهة , سعة تقابل أصوات الطبيعة يف تنوعها وسعتها 

أخرى بتوزعها يف هذا املدرج توزيعا عادال يؤدي إىل التوزان 
" واإلسجام بني األصوات 

فهذا " إن اللغة العربية متتاز بسعة مدرجها الصوتى :    " ه واما قول
إال أن توزع هذه األصوات على املدرج ليس , قول ال غبار عليه 

–كما ذكر –توزيعا عادال 

حني أن املنطقة اخللفية ليس هلا نصيب إال يف يف , األمامية من الفم 
.عدد قليل من األصوات



٤٧

 ,
وسأعرض فيما يلى االصوات العربية يف إجياز وتركيز على النحو 

٣١: التاىل 

gittalsاألصوات احلنجرية .١

/.ه/هلاءةا/ء/اهلمزة : 
ء /اهلمزة -.١

حني النطق به ينقفل املزمار متام , واهلمزة صوت حنجري انفجاري

.مث حني تنطق اهلمزة يسمع انفجار خفيفة, مدة قصرية 
, فاهلمزة صوة شديدة انفجاري 

 .
من , ونظرا هلذه الشدة البالغة فقد جلأت اللغة إىل اختاذ وسائل لتخفيفها

ه وهذ, ) يؤمنون( فقرئ , هذه الوسائل تسهيلها أى حذفها نت نطق
بدل ) راس( الوسيلة تتبعها العامية يف كثري من البالد العربية فيقولون 

).بئر(بدال ) بري( و) رأس(
واملالحظة بعد ذلك أن صوت اهلمزة ليس يف درجة الصعوبة كالعني مثال 

:ألن غري العريب إذا حاول نطق العني فانه يلجأ إىل اهلمزة بدال فيقول 
) .املعلم( بدال من ) املؤمل ( 
/:ه/اهلاء-٢

٣٢املراجع النفسه، ص، ٣١



٤٨

, خمرج اهلاء من احلنجرة 
واسع يف الوترين الصوتني وينفتح الفم متخذا الشكل الذى يتخذه حني 

, وهو صوت رخو. مث مير اهلواء عرب التجويف الفموى , 
يعده , صرينولكن أحد املعا, وقد عده القدماء مهموسا وهو كذلك

حىت اذا مر هواء الرئتني بينهما  , يف منتصف الطريق بني اجلهر واهلمس 
هذا األثر , 

ىل هذا الصوت وذلك ما جيعله ينظر إ, الصوت فيه بعض الذبذبة 
     .

rooto-pharyngealsاألصوات اجلزرية احللقية .٢

جذرية نسبة إىل جذر اللسان وحلقية نسبة /: ح/احلاء/ ع/العني : وهى

فيسمح اللهواء , مالمسة 
.

فالفرق إذن بيمهما هو ) احلاء(صوت جمهور نظريه املهموس ) العني(و 
.

وحقيقة ان هذين الصوتني من اكثر الصوات العربية صعوبة لدى الكثري 
وال أزال أذكر أحد , من الدارسني للغة العربية النفراد اللغة 

اساتذتى فيسىن دراسىت اجلامعية كان يرى ان تسمى اللغة العربية للغة 
احلاء بدال من للغة الضاد لتفرد اللغة العربية بصوت احلاء يف حني توجد 

.وخاصة الضاد املعاصرة , بعض أشكال الضاد يف بعض اللغات 



٤٩

:/ق/ القاف dorso-uvularsاألصوات القصية اللهوية .٣
 ,

.

ومن : " يقول سيبويه,
وحني يعدد األصوات ". وما فوقه من احلنك األعلى خمرج القافأقص اللسان

, وسواء أكان هذا أم ذاك. 

ا النطق اليزال وما دام هذ, وهو يقرتب من صوت الغني , سكان اجلزيرة العربية 

فال بد إذن من أن يكون حدث يف نطقها , 
وعلينا أن نبحث حقيقة هذا التحول , 

.ومداه
فهو –إن كان يشبه القاف العامية عند أبناء اجلزيرة -أما نطق القدماء للقاف

يف األنكليزية يف حنوى / g/نطق–تقريبا –ال يشكل صعوبة تذكر فهو يقابل 
girlوهذا الصوت متوفر يف كثري من لغات العامل .

         .
dorso-velars: األصوات القصية الطبقية.٤

/.ف/الكاف, / غ/الغني, /خ/ اخلاء, /و/الواو 



٥٠

حني ينطق هذا الصوت يرتفع مؤخر اللسان حىت / : و/الواو )١(
وهو يشبه -ولذا فهو صوت قصى طبقي, مس الطبقيكاد يال

, ولذا فهو شبه حركة , الضة يف استدارة الشفتني ويف النخرج
وخيتلف الواو عن الضمة يف أن جمرى النطق معه أضيق من جمراه 

.مع الضمة فهو صوت قصى طبقى شبه حركة مستدير
/:خ/,/غ/واخلاء, الغني–)٢(

أقصى اللسان حان النطق إذ يرتفع, الغني واخلاء خمرجهماالطيق
وحبيث يكون هناك فراغ , 

.
يف حني تتذبذب , 

واخلاء , إال أن الغني جمهور, مع الغني فكالمها طبقيان رخوان
.نظريه املهموس

/ :ك/افالك-٤
فيلتقي حني النطق به أقصى اللسان , خمرج هذا الصوت الطبق كذلك

ويظهر أن , 

ذيول فالكاف يف هذه أكثر شدة فال يسمع النفجارها , الغات األوروبية
. صوتية

-centro: األصوات الوسطية الغارية .٥ palatals

وأكثر ما يتميز به صوت الياء أنه , /ي/وهو صوت واحد هو الياء 
.نصف حركة مثله يف ذلك مثل الواو الذى سبق احلديث عنه



٥١

الشفتان الوضع الذي تتخذانه عند النطق وتتخذ , 
.

/i/ مما يرتتب عليه أننا نسمع ذلك
.النوع الضعيف من اخلفيف

و والياء أن لكل من الوا-بصورة ما-وقد استطاع علماء العربية أن يدركوا
, : حالتني –إذن –

ولذلك فعلى . أي أنصاب حركات semi-vowelsصامتتا أو ما تسمى 
معلم الصوات العربية أن يوضح هذا اخلالف يف استعمال كل من هذين 

.الصوتني
-fronto) أو الشجرية ( الغارية –األصوات الطرفية .٦ palatals

/.ش/,/ج/
ولتحديد , خيتلف نطق اجليم اليوم بني أبناء الوطن العريب اختالفا بينا 

خمرج هذا الصوت فال بد أن نتفق على شكل اجليم الذى نريد أن 
.نصفه

,
:األصوات الذلقية اللثوية األسنانية .٧
Apicoاللثوية –الصوات الذلقية .٨ –alveolar

وهي اليت تنطق بوضع ذلق اللسان على اللثة من غري مالمسة ألصول 
 .



٥٢

، /ص/، الصاد/س/، السني/ز/
/.ر/لراءا

inter-dentals: سنانية الصوات  بني األ.٩

وهي اليت تنطق بوضع ذلق اللسان بني األسنان العليا والسفلى وهي 
/. ظ/، /ذ/، /ث: /الثاء، الذال، الظاء،: ثالثة أصوات

labio-dentals: سنانية األ–الصوات الشفهية .١٠

/: ف/

مبرور اهلواء عند نطقة االلتقاء مصدرا العليا، ولكن بشكل يسمح 

.الصوتيان
bilabialas: األصوات الشفتانية .١١

تجان ومها ين/ م/وامليم / ب/

.أن لكل منهما من الصفات ما مييزه

:صفات األصوات. د

.٣٢

١٧المراجع النفسھ، ص، ٣٢



٥٣

فأول ما مييز هذا الصوت هو خمرجه، فقد يكون الصوت حلقيا أو 

فتضاف . ولكن املخرج ال يكفي ألن هناك أصوات كثرية تشرتك يف املخرج
ه، أو 

اهلمس عندما ال تتدخل هذه 

.الصوت املستمر
إذا خرج اهلواء من اخليشوم فإن الصوت يكون ذا غنة كامليم والنون، وإذا 

وإذا تكررت حركة اللسان فإنه ) كالالم(خرج من جانب اللسان فإنه جانيب 
).كالطاء والضاد (، وقد يكون يف الصوت تفخيم )الراءكا (تكراري 

كل هذه الصفات، الغرض منها حتديد الصوت ومتييزه عن غريه من 
األصوات، ولكن جيري هذا يف علم الصوتيات الفزيولوجية مبعزل عن نظام اللغة 

.وعن وظائفها األساسية
:صفات األصوات

وصفته، فريى أن ما مييز من الباحثني العرب من مييز بني خمرج الصوت 
الصوت هو هذه الثنائية املكونة من املخرج والصفة كاهلمس واجلهر والرخاوة 

.ومن الالزم أن نوضح بعض األمور. ويسمى هذه صفة مميزة
اهلمس واجلهر.١
اإلطباق أو التفخيم.٢
اللغنة.٣
الشدة والرخاوة.٤
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احلروف اليت هي بني الشدة والرخاوة أو اجلرسية.٥
.الرخوة-دةاحلروف الشدي.٦

وظيفة األجبدية الصوتية.ه

.٣٣

أما الكتابة العادية، ومهما قرب نظامها من النظام الصويت، فهي تؤدي وظائف 
.ما نزعموإليك أمثلة على. متعدد
.الفصل بني الكلمات له وظيفة متييزية.١
٢.
٣.

قد تكون غائبة متاما على " ال"التعريف إذن أداة . حبروف مشسية
املستوى الصويت ولكن الكتابة تبقي عليها يف كل احلاالت، وبقاءها ليس 

.إذن لغرض صويت وإمنا وظيفته حنوية إذ يشري إىل أن الكلمة معرفة
" ت"لتأمل حرف التاء يف آخر الكلمات، نراه على الشكل .٤

وهو ينطق يف احلالتني" ة"الشكل 
.األصوات وإمنا النحو

. ص. م١٩٩٧-١٤١٨الطبعة األوال . مكتبة العصرية. الصوتيات والفنولوجياتمصطفى حركات ٣٣
١٦
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النظام الصويت يف اللغة العربية. و
٣٤:يشتمل على–كأي نظام الصويت اخر –النظام الصويت يف اللغة العربية 

وهي عبارة عن segmental phonemesفونيمات قطعية ). ١(
.الصامتة واألصوات الصائتةتاألصوا

supraقطعيةفوفيمات فوق ). ٢( –segmental phonemes وهى عبارة
intonationوالتنغيم stressعن ظواهر مصاحبة للنطق كالنرب 

lengthوالطول pithchوطبقة الصوت junctureوالوقفة 

.وغري ذلك من موسيقي الكالمtoneوللحن 
. األهموسأت حدث عن هذه مجيعا ولكن مع الرتكيز على 

أو . هنا ما تنفرد به اللغة العربية من أصوات ال توجد يف كثري من اللغات غريها
توجد يف غريها من اللغات ولكن تنفرد اللغة العربية يف نطقها بطريقة خاصة أو 

أو تشرتك مع غريها يف ظواهر يتضح متيز اللغة العربية عن , بتوزيع موقعي مغاير
أو بعبارة أخرى تلك األصوات والظواهر الىت تشكل عقبة أمام . سواها يف أدائها

.متعلمى العربية من غري أهلها

تصنيف الصوامت.ز
يعتمد علماء األصوات عند تصنيفهم للصوامت أو ألي صوت لغوى 

٣٥:على حتديد وتعني جوانب ثالثة هلذا الصوت هي

خمرج الصوت أو موضع النطق صفة الصوت أو طريقة النطق

). (األصوات العربيةاملرجع السابق، سعيدعبدهللا الغرييب ٣٤
١٩٨٦-١٣٠٣. الطبعة األول. مكتبة الطالب اجلامعي

٢١٤،ص،١٩٩٠اإلسكنداریة، دارالمعرفة الجامعة،حلمي خلیل، مقدمة لدرسة اللغة، ٣٥
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اجلهر واهلمس-
أعضاء النطق-
املصادر اهلواء-

:تصنيف الصوامت من جهة خمرجها
ب،م،و)Konsonan Labials(الصوامت الشفتانية -
ف) Konsonan Labio-Dental(الصوامت الشفوية اسنانية -
ث،ذ،ظ) Konsonan Interdental(الصوامت بني األثنان -
ر،س،ص،ز) Konsonan Alveolar(الصوامت اللثوية -
Konsonan(اللثوية الصوامت أسنان - Alveo-Ental (

ت،ط،د،ض،ل،ن
ش،ج) Alveo-Palatal(الصوامت اللثوية حنكية -
ي)Konsonan Palatal(الصوامت الطبقية -
ك،غ،خ)Konsonan Velar(الصوامت حنكية -
ق) Konsonan Uvular(الصوامت اللهوية -
ع،ح)Konsonan Phyringal(الصوامت احللقية -
ء،ه)Konsonan Glottal(الصوامت احلنجرية -

:)Artikulasi(تصنيف الصوامت من 
، وحروف يف اللغة العربية، ب، ث، )Letupan(الصوامت اإلنفجارية .١

وأما احلروف يف اللغة اإلندونيسيا، . ط، د، ك، ف، ق، غ 
g,q,k,d,t,b,p
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وحروف يف اللغة العربية، ف، ) Geseran(الصوامت اإلحتكاكية .٢
وأما احلروف يف . ث، ذ، ظ، س، ص، ش، ز، خ، غ، ح، ع، ه

.h,g,kh,z,sy,s,v,fاللغة إندونيسيا،
وحروف يف اللغة العربية، ج، وأما ) gabungan(الصوامت املركبة .٣

).c(و ) j(احلروف يف اللغة 
األصوات العربية.ط

بصنيف ٣٦.تصنيف الصوائت العربية إىل تصنيف الصوائت املد واحلركة
.وائت املفخمة واملرققة، نصف مفخمة، وحيد وجممعالص

انواع احلركاتمرققةبني مرققة و مفخمةمفخمة
LIIكسرة القصرية

LlIiIiكسرة الطويلة
AeAAفتح القصرية

ae aeAaAaفتتح الطوية
CUUضم القصرية

CcUuUuضم الطويلة

ص).١٩٩١قاھرة، مكتبة السباب (,كمال محد بشر األصوات العریبة٣٦
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تصنيف الصوائت

احلركة

الرمز الصويتالرمز العريب
مالحظاتطويلةقصريةطويلةقصرية

َ__الفتحة
IAAA

تكراز

الرمز

ى_ِ_الكسرة
IIi

تكراز 

الرمز

و_ُ_الضمة
UUu

تكراز

الرمز



٥٩

الصوامت العربية
إتفق العلماء أن اللغة العربية ينقسم إىل مثانية 

٣٧.تكتب يف هذا الشكل)و،ي(

املخرجاإلنفجاريةاإلحكاكيةمركبةالصفات األخرى

جمهورمهموسجمهورمهموس

نصف 

احلركات

مفخمةمرققةمفخمةمرققةمفخمةمرققةمفخمةمرققةجانبيةتكراريةأنفية

سفتانيةبمو

سفوية اسنانةف

بني االسنانيةظذث

اسنان لثونيةضدطتلن

لثويةزصسر

لثونية احلنكنيةشج

طبقيةي

حنكيةكغخ

هلويةق

حلقيةعح

حنجريةءه

٩٧أحمد سیوطي انصاري نسوطیان ص،المرجع النفس،٣٧
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املقارنة بني الصوامت العربية والصوامت اإلندونيسية
املقارنة بني الصوامت العربية والصوامت اإلندونيسية يكتب يف هذا 

٣٨:الشكل

املخرجاإلنفجاريةاإلحكاكيةالصفات األخرى
جمهورمهموسجمهورمهموس

نصف 
احلركات

مفخمةمرققةمفخمةمرققةمفخمةمرققةمفخمةمرققةجانبيةتكراريةأنفية

شفتانيةبمو
WMPBشفتانية

شفوية اسنانيةف
FVشفوية اسنانية
بني األسنانيةظذث
اسنان لثويةزصس

Tاسنان لثوية
لثويةطدت

NRLلثوية
SZLaminalveo

لثوية حنكيةض
Dلثوية حنكية

SYLaminalveoي
Yطبقيةجش

NYCJطبقية
KHحنكيةك

NGGKحنكية
حنكية لثويةق

Qحنكية لثوية
prepharyngغ خ 
حلقيةعح

Hحلقية
Farpharyngءه

٩٧المرجع النفس،ص،٣٨
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٣٩:األصوات الصامتة

TransliterTranskripsiالرموز يف العربيةإسم األصوات
IPA

??ءمهزة
BBبالباء
TTتالتاء
Tsثالثاء
Jجاجليم
HHحاحلاء
KhXخاخلاء
DDدالدال
Dzذالذال
RRرالراء

ZZزالزاى
SSسالسني
Shشالشني
ShSصالصاد
DlDضالضاد
ThTطالطاء
Dhظالظاء
/’/Apostrof/’/Apostrofعالعني
Ghغالغني
FFفالفاء

QQقالقاف
KKكالكاف

LLلالالم
MMمامليم

NNنالنون
HHهاهلاء
WWوالواو
YJيالياء

١٤٠مراجع السابقة عبد الوهب رشدي،علم األصوات النطقي ،ص،٣٩
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١

لفصل الثالثا
منهجية البحث

هدف للحصول على نتاج ياملنهج املستعمل هلذا حبث التطويرى الذى 
لدى اعداد مواد تعليم االصوات العربية، يعىن اإلنتاج من ١معني وجتربة فعالة

. يوسف عبدالستار كديري لومبوك الغربيةمبعهد الطالب املدرسة املتوسطة

شكل البحث والتطويرمنوذج أو - أ
على شكل مواد تعليم االصوات العربية الصعبة ريد الباحث أن تطور يو 

وهو وصفي يدل على خطوات معينة البد prosedural modelمنوذجي إجرائي 
اتباعه النتاج النتاج، هي إتباع خطوات على إجراءات اليت شرح سوجيونو يف  

.كتابه وستعرضه الباحث يف إجراءات البحث والتطوير

البحث والتطويرإجراءات -ب

SugionoResearch & Development أال وهو منهج البحث املستخدم
٢للحصول على إنتاج معني وجتربة فعالة كما يلي

1. Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (bandung: alfabeta, 2012)
hal.297

2 . Sugiono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011),
h.409.



٢

إجراءات البحث والتطوير) ١(صورة 

بناء على ذلك، يستخدم الباحث هذا النموذج يف قيام هذا البحث 
والتاسعة والعاشرة بتغري وتعديل على حسب احلاجة، وتركت اخلطة الثامنة 

.خاصة للمعهد يوسف عبدالستار كديري لومبوك الغربية

:والبيان عن الشكل السابق وهو كما يلي 
حتليل االحتياجات-١

ويكون الباحث إجراء املالحظة واملقابلة مع مدرس اللغة العربية 
عض الطلبة ملعرفة خصائص الطلبة واملادة التعليمية املستخدمة وب

وطريقة تعليمها والوسائل املستخدمة لتعليم االصوات العربية وطريقة 
.اختبارها واملشكالت اليت تواجه املدرس يف عملية التعليم

٢-

تصميم املادةحتليل  االحتياجات مجع املعلومات

اخلبريصديقت١ربة املادةجت التعديل

٢جتربة املادة حتسني املادةحتسني املادة

املادة التعليمية



٣

لتحليل احتياجات يبدأ الباحث أن جيمع املعلومات املتعلقة

اعداد الكتاب التعليمي-٣

. عينته الباحث
مث بيان إنتاج املواد التعليمية املطورة . 

يف شكل الصور أو اجلدول أو اخلطة لسهولة اخلرباء يف مالحظة 
.وحتكيمه

من اخلرباء صديقت-٤
أي جمال تعليم االصوات العربية من حيث املنهج واللغة واملواد 

يرسل الباحث املواد املطورة إىل اخلرباء يف . املطورة املناسبة وغريها

.واإلرشادات

التعديل-٥
وتكون بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء والنقاص املوجودة حسب 

.التحكيم من اخلرباء

التجربة-٦
وهذه بتطبيق املواد املطورة يف عملية تعليم اللغة العربية داخل 



٤

ءات، وتنفيذ الدراسة وجيري هذا البحث ملدة مثانية لقا. املواد املطورة
:يف هذا البحث كما يلي

عملية التطبيق) ٢(جدول 
االختبارالتجربةاللقاءالرقم

اإلختبار القبلي-األول ١

-املادةالثاين٢

-املادةالثالث٣

-املادةالرابع٤

التدريبات-اخلامس٥

-املادةالسادس٦

-املادةالسابع٧

االختبار -الثامن٨
البعدي

حتليل وتقومي من االستبانة واالختبار-٧
لتصوير جودة املادة التعليمية املطورة وفعالية للطلبة يف تعليم 

االصوات العربية



٥

تعديل املادة التعليمية املطورة-٨

.

املنتج النهائي -٩
وهو حبسب اقرتاحات اخلرباء واملدرس وآراء الطلبة يف الصف 

مث يستخدم املادة اللغة العربية . الثاين املتوسطة ونتيجة االختبار
خصوصا االصوات العربية 

هامصادر و -ج
يوضح الرسم البياين . 

:التايل ال
:

الرقم

عملية تعلم وتعليم النحو و احتياجات الطلبة ١
واملدرسني اعداد مواد التعليم االصوات العربية 

الطلبة واملدرسني 

اخلرباءصدق احملتوى املواد التعليم االصوات العربية ٢

األسئلة احملصول عليها من النشاط وإجابة ٣

الباحث

الطلبة



٦

نتيجة الطلبة احملصول عليها عند االختبار ٤
)قبلي و البعدي(

الطلبة

الطلبةدافعية الطلبة عند تعليم االصوات العربية ٥

الطلبةتطبيق عند تعليم االصوات العربية ٦

الطلبةدرجة مشاركة الطلبة عند تقدمي العرض٧

أدوات البحث- د
أما أدوات البحث ٣

: يف هذه الدراسة فهيالذي سيستخدم الباحث
دليل املالحظة - ١

هي حصر االنتباة حنوشئ ما للتعرف عليه وفهمه، وهي وسيلة مهمة 
سوف يستخدم الباحث ٤.من وسائل مجع 

والكتاب الذي يستفد منه املدرس وطريقة تعليم االصوات العربية الصعبة يف 
.  املدرسة

دليل املقابلة- ٢

٣٥. ص) ١٩٨٢وكالة املطبوعة عبد هللا حرمي، : الكويت(، أصول البحث العلميأمحد بدر٦
١٩١.ص) ١٩٨٠دار غريب، : قاهرة(عريب-قاماس املصطالحات الرتبوية انكليزيزكي بدوي، ٧



٧

احلصول عليها وميكن استخدام املقابلة جلمع املعلومات اليت ال ميكن
وهي استبانة شفوية يقوم من خالله الباحث جبمع ٥.عن طريق املالحظة

وهي أداة مهمة للحصول على . 
٦.املعلومات من خالل مصادرها البشرية

ية التعليم والتعلم يف املدرسة من منهجها وطرق العربية الذي يقود عمل
.تعليمها وتقوميها واملشكالت اليت يواجهها املدرس يف العملية التعليمية

االستبانة- ٣

واحلقائق املرتبطة بواقع معني، وتقدم بشكل عدد من األسئلة تطلب اإلجابة 
ويستخدم الباحث ٧.من قبل عدد األفراد املعنيني مبوضوع االستبانةعنها

.
االختبار- ٤

يكون االختبار يف هذا البحث اختبارين، مها االختبار القبلي و 
االختبار القبلي هو االختبار الذي يعطي . االختبار البعدي

٨.الدراسي، وأما االختبار البعدي هو االختبار الذي بعده

8 A ChaedarAlwasilah, PokoknyaKualitatif, Pokoknya Action Research, Dasar-
dasarMerancangdanMelakukanPenelitianKualitatif, (Bandung: Pustaka Jaya, 2001) Hlm.154

١٣٥املرجع نفسه، ص ٩
) م١٩٩٧دار أسامة، : (،أساليبه-أدواته-البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات وآخرون، ١٠

١٢١.ص
. ص)١٩٩٨دار الفالح، : األردن(اعدادها وإجراءها وحتليلها: االختبارا التحصيليةدمحم علىي اخلايل، ١١

١٩



٨

أصوات العربية قبل تقدمي املادة التعليمية املعدة، مث بعد أن قدم إليهم املادة 

.فيها و فعالية املواد التعليمية

- ه
حت- ١

الىت حتتوى على عملية التعليم االصوات العربية الصعبة وخصوصا يف تعليم 
أسسها، وتنظيمها، : مهارة الكالم على مضمون املواد التعليمية من حيث

ومناسبتها، والنشاطات التعليمية، وفعاليتها واستمرارها، وتتبعها، وتكاملها، 
.

٢ -

املواد التعليمية قبل تطبيق التجربة امليدنية، وكذلك من الطلبة املستوى الثاين 
وصفيا لتصوير آرائهم حنو هذه املواد التعليمية املعدة وأثرها للتعليم مهارة 
الكالم بعد أن مت التدريب، ويستخدم الباحث املعيار املعترب لتقومي انتاج 

:التطوير يف هذا البحث كما يلي 



٩

صفةمستوى التحصيل

مقبول٥٠-٠١

جيد٧٠-٥٠

جيد جدا ٨٥-٧٠

ممتاز١٠٠-٨٥

٣ -

t-tes ٩:هو

= ∑( )
:البيان 
)اختبار القبلي والبعدي(متوسطة االحنراف بني اختبارين = 
-d:،والرموزاملستخدمةةاحنرافنتيجةكاللطلب=  ∑ ةاجلملةاملربعةمناحنرافنتيجةكاللطلب= 2

N =عددأفرادالعينة
d.b= التعيني بN -١

9SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktis, Cet. 13, (Jakarta:
RinekaCipta, 2006) Hlm. 349-350



١

الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها

نتائج البحث:املبحث األول

االصوات العربيةتعليمالمواديتم اعداد- أ

إنتاج مواد تعليم االصوات العربية

نتائج الدراسية املبدائية)١

اللغة العربية اليت تتعلق يف نطقحتليل املشكالت ىف تعليم
املدرسة املتوسطة مبعهد يوسف ثاينللفصل الاالصوات العربية

:هيعبدالستار كديري لومبوك الغربية 
يف العربية يشعر صعبة يف نطق االصوات أكثرمن الطالب -

.خمارج احلرف املتقاربة وحرف احللق وغري ذالك
: ية هي يف حرفواما صعبة الطلبة يف نطق األصوات العرب

) ف، ق، , ص، ض، ط، ظ، ع، غ, ث،  ح، ذ(
اليت اللغة العربيةىف عملية التعليم وجب لاليشعر الطالب -

.تتعلق بنطق االصوات العربية
حتليل احتياجات ومشكالت الطلبة يف تعليم اللغة العربية)٢

واملشكالت اليت 
نطق األصوات الطلبة يف صعبةهي العربيةاملدرس يف عملية التعليميواجهها 

, ذث، ح، : (اما صعبة الطلبة يف نطق األصوات العربية هي يف حرفالعربية



٢

تعليم االصوات وذلك بسبب عدم . ١) ف، ق، , ص، ض، ط، ظ، ع، غ
وإن هذه املواد اليت ال . العربية 

.ينطق األصوات العربية صحيحاتدافع كفاءة الطلبة يف طالقة وال 

٣(
قبل أن طور الباحث املادة، وزّع الباحث االستبانة على الطلبة الفصل 
لم اللغة العربية خصوصا لتعليم االصوات 

اعداد مواد تعليم االصوات "وهذه اخلطة . م٢٠١٤مايو ٢٠العربية يف التاريخ 
"العربية

يو . الذين سيتم مجع املعلومات منهم
من متعلمي اللغة ويشرتك أشخاص آخرون يف هذه العملية، فقد تشتمل عادة 

.وأخذ الباحث أهم املستهدفني منهم، وهم الطلبة. وغريهم

ا
وأجر الباحث هذا التحليل لكل استبانة مقيدة يف هذا البحث، إما . املئوي

.تطوير املادة أو يف معرفة مدى فعالية هذه املادة املطورة

موافق "إذا كانت إجابة الطلبة لكل نقطة من نقاط االستبانة يف عمود 
، فحصل على "موافق"، وإذا كانت يف عمود "٤"، فأعط الباحث درجة "داج

م٢٠١٤يناير ١٦يف التاريخ لومبوك-نتيجة املقابلة مع عبد احلافظ. ١



٣

، وإذا كانت "٢"، فحصل على درجة "موافق غري "، وإذا يف عمود "٣"درجة 
، وإذا مل جيب عنها الطلبة، "١"، فحصل على درجة "جداغري موافق"يف عمود 

".٠"فحصل على درجة 

:فتش الباحث نتائج االستبانة لكل موضوع وم

P =املئوية الصالحية

جمموعة القيمة احملصولة= ∑

جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى= ∑

:

)٤.١(اجلدول 

معيار حتصيل االستبانة لدى الطلبة 

التقديرالفئات املئويةالرقم

موافق جدا%١٠٠–% ٤٨٠

موافق%٧٩–%٣٦٠

غري موافق%٥٩–% ٢٤٠

P =
∑∑ x 100 %



٤

جداغري موافق%٣٩–% ١٠

:ونتيجة من هذه االستبانة كما يلي 

)٤.٢(اجلدول

موافق جدا: ٤موافق: ٣جداغري موافق: ٢غري موافق: ١

الر 
قم

النسبة  األسئلةبنود األسئلة
املئوية

الصفة

١٢٣٤

موافق ٨٠,٥٥%٣٧١٥-تعليم اللغة العربية ممتعة١
جدا

موافقغري ٥٦,٤٨%٢١٨٥٢األصوات العربية سهلة٢

تعليم االصواتاملادة ٣
سهولة لفهم

موافق٦٢,٩٦%٦١١٢٨

كتاب اللغة العربية بصورة ٤
ممتعة

موافق ٧٨,٧%٣٣٨١٣

موافق غري ٥٤,٦٢%٣١٧٦١تعليم األصوات العربية من ٥
جدا



٥

احلرف سهلة اىل صعبة

التدريبات يف الكتاب ٦
متنوعة

موافق٨٣,٣٣%٥٨١٤-
جدا

املفردات يف الكتاب ٧
ليساعد نطق االصوات 

العربية 

موافق٦٨,٥١%٢٦١٦٣

موافق٨٧,٠٣%٤٦١٧-الكتاب املمتعة٨
داج

تتعلق جبدول السابقة، الباحث يستطيع ان حتديد اإلحتياجات يف تعليم 
حتديد اإلحتياجات من الدرجة املئوية األدىن هي األسئلة . األصوات العربية

:، وهذا حتديد يدل على الشئ الذي حتسنها يف اعداد املواد كمايلى٢،٣،٥،٧

تتوضح طريقة يف نطق االصوات العربية-١
على كفائة الطالبةاملادة تناسبة -٢
املادة األصوات العربية من سهلة اىل صعبة-٣
املفردات املستخدمة تستطيع لتنمية نطق األصوات العربية -٤

فعالية الكتاب عند اخلرباء)٤
التحليل معدل نتيجة استبانة تصديق اخلرباء، استخدم الباحث الرموز 

:اآليت



٦

P= الدرجة كنسبة من مائة          

=Fجمموع النتائج

=nجمموعة أقصى النتائج

:

)٤.٣(اجلدول 
معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى اخلرباء

التقديرالفئات املئويةالرقم

جيد جدا%١٠٠–% ٤٨٥

جيد%٨٤–% ٣٧٠

مقبول%٦٩–% ٢٥٠

غري مقبول%٤٩–% ١٠

تصديق اخلبري يف جمال اللغة العربية وحمتوى املادة )٥
قريب هللا دمحم .العربية املطورة إىل دتعليم األصواتقدم الباحث املادة 

السودان وأستاذ يف  -، وهو أستاذ يف جامعة أم درمان اإلسالميةببكر مصطفى

100×=P



٧

كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال
:وأما  نتيجة تصديقه فيما يلي. ماالنج

جيد جدا) ٤(جيد ) ٣(مقبول      ) ٢(ضعيف     ) ١: (التقدير 

٤ ٣ ٢ ١ البنود العناصر 
التحكيم

√ لغة الكتاب سهلة- لغة 
√الكتاب لغة الكتاب مفهومة-

√ لغة الكتاب واضحة-

√ التدرج-

√ لغة الكتاب مناسبة للطلبة -
املتوسطة

√ الرتاكيب قواعدها صحيحة-

√ -

√ اختيار املفردات بناء على الشيوع-

√ -



٨

√ وضوح األهداف- مالئمة 
√املواد املعاملة بني الطلبة-

√ سهولة التعليم-

√ الربط بني املواد-

√ التدرج-

√

√

√

√

مالئمة حباجة الطلبة-
التعليمية-
النفسية-
اللغوية-
الثقافية-

√ سعة املواد ودقتها-

√ صدق املواد التعليمية-

√ عدد املفردات-



٩

√ أشكال األنشطة-

√ الوضوح يف دليل املعلم- عرض 
√املادة تقدميهالرتتيب يف -

√ صحة النص-

√ اختيار املفردات بناء على الشيوع-

√ الطريقة املستخدمة-

√ استخدام احلروف ونوعها -
ومقياسها

الرسم 
البياين

√ الرتتيب يف الكتابة-

√ اإلخراج الفين-

√ مناسبة عدد التدريبات- التقومي

√ تعليمات تدريبات مناسبة-

√ إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات-

√ ال يشتمل االختبار على مواد -



١٠

خارج ما درسه الطلبة

√ األسئلة لقياس قدرة الطلبة ملهارة -
الكالم

√ مناسبة أشكال التدريب-

يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة مادة اللغة العربية املطورة على 
" جيد جدا"حسب تصديق خبري يف جمال اللغة 

:هي
لغة الكتاب سهلة)١
لغة الكتاب واضحة )٢
٣(
وضوح األهداف)٤
الطريقة املستخدمة)٥
اإلخراج الفين)٦
ال يشتمل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة)٧

وحمتوى وأما نتيجة مادة اللغة املادة العربية املطورة يف جمال اللغة العربية 
:هي" جيد"

لغة الكتاب مفهومة)١
لغة الكتاب مناسبة للطلبة املتوسط)٢
املعاملة بني الطلبة)٣



١١

الرتاكيب قواعدها صحيحة )٤
٥(
إختيار املفردات بناء على الشيوع)٦
استخدام احلروف ونوعها ومقياسها)٧
سهولة التعليم)٨
الربط بني املواد)٩

لتدرج)١٠
حباجة الطلبةمالئمة )١١
عدد املفردات)١٢
أشكال األنشطة)١٣
الرتتيب يف تقدميه)١٤
مناسبة عدد التدريبات)١٥
تعليمات تدريبات مناسبة)١٦
إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات)١٧
األسئلة لقياس قدرة الطلبة ملهارة الكالم)١٨
مناسبة أشكال التدريب)١٩

وحمتوى املادة وأما نتيجة مادة اللغة العربية املطورة يف جمال اللغة العربية 
:هي" مقبول"

التدرج)١
سعة املواد ودقتها)٢
صدق املواد التعليمية)٣



١٢

الوضوح يف دليل املعلم)٤
:وحتليل نتائج التصديق من اخلبري األول 

)٤.٤(اجلدول 

حتليل نتيجة التصديق من اخلبري األول عن اللغة وحمتوى املادة

جمموعة الدرجةالتكرارالتقدير

٧٢٨جيد جدا

١٩٥٧جيد

٤٤مقبول

--ضعيف

٣٠٨٩جمموعة

فشل / ) ١×٣٠(٣٠صل الدرجة حيإذا الباحث
)٤×٣٠(١٢٠ولكن، إذا حتصل الدرجة . يف إقامة املادة املطورة

جمموعة وبعد قيام الباحث يف . جيد جدا يف إقامة املادة املطورة/ 
:النقاط، ستحصل مبراحل النتيجة كما يلي 

)غري جيد، فشل(٧٢–٣٦النقاط 

)جيد(١٠٨–٧٣النقاط 



١٣

)جيد جدا(١٢٠–١٠٩النقاط 

من نتيجة السابقة، يتضح لنا أن الباحث حصل الدرجة من اخلبري األول 
على " ٨٩"يف جمال اللغة العربية وحمتوى املادة إلقامة املادة املطّورة بتقدير 

".جيد "مستوى 

خبري ىف جمال التصميم)٦
قسم يف وهو أستاذ . قدم الباحث هذه االستبانة إىل الدكتور عبد احلميد

واما .
. ١فتقدير ) ال(واذا إجابة ٤فتقدير ) نعم(املعيار يف هذه اإلستبانة اذا إجابة 

: ونتيجة تصديقه فيما يلي 

)٤.٥(اجلدول 
نتائج التصديق من اخلبري الثاين عن تصميم املواد

ال: ٢نعم: ١

اإلجابةالبنودالرقم

النعم

√غالف الكتاب ملون ومشوق١

دليل الكتاب يساعدك يف حتقيق األهداف ٢
املرجوة

√



١٤

٣
حمتواه

√

√لثايناملواد املطورة مناسبة للفصل ا٤

اإلفرتاض األول يف الكتاب يعطيك رغبة ٥
يف تعلمه

√

معيار الكفاءة والكفاءة األساسية ٦
يف نطق

االصوات العربية

√

اإلرشادات تساعدك يف تعليم املادة ٧
االصوات العربية

√

التوصيات املوجودة يف الكتاب تدل على ٨

اجلسدية الكاملة

√

عدد املفردات يناسب للطلبة يف املرحلة ٩
املتوسطة

√

√املفردات املقدمة مناسبة لكل الدرس١٠



١٥

√النصوص يفهمها الطلبة للمرحلة املتوسط١١

١٢
العربيةنطق االصوات 

√

√اإلرشادات املوجودة يف الكتاب تفهمها ١٣

لنطق االصوات وجود التوازن بني تدريبات ١٤
وتدريبات ألمناط اللغة يف تقدمي العربية
احملتوى

√

√إعطاء التدريبات متنوعة١٥

التدريبات مناسبة بني الوظائف وأهداف ١٦
التعليم

√

الوظائف والتدريبات يف الكتاب تساعد ١٧

الدرس

√

٢٠
الدراسية

√



١٦

مطابقة الصور امللون٢١

مطابقة شكل الصور يف الكتاب املطور ٢٢

الصور مطابقة مبواد اللتعليمية ٢٣

نطق ٢٦
االصوات العربية

√

٢٧
املتوسط

√

اجلدول السابق، أن نتيجة مادة اللغة العربية يتضح من وهي تصحيح 
" جيد جدا"

:هي

إعطاء التدريبات متنوعة)١
:يف هذه األمور التالية" نعم"جابة

غالف الكتاب ملون ومشوق)١
٢(
لثايناملواد املطورة مناسبة للفصل ا)٣
اإلفرتاض األول يف الكتاب يعطيك رغبة يف تعلمه)٤
االصوات العربيةاإلرشادات تساعدك يف تعليم املادة )٥
املفردات املقدمة مناسبة لكل الدرس)٦



١٧

النصوص يفهمها الطلبة للمرحلة املتوسط)٧
لعربيةانطق االصوات )٨
٩(

إعطاء التدريبات متنوعة)١٠
التدريبات مناسبة بني الوظائف وأهداف التعليم)١١
١٢(
نطق االصوات العربية)١٣
يف املرحلة املتوسط)١٤

:يف هذه األمور التالية" ال"إلجابة

دليل الكتاب يساعدك يف حتقيق األهداف املرجوة )١
يف نطق )٢

االصوات العربية
التوصيات املوجودة يف الكتاب تدل على أن ذلك الكتاب تتصف )٣

عدد املفردات يناسب للطلبة يف املرحلة املتوسطة)٤
وتدريبات ألمناط اللغة لنطق االصوات العربيةوجود التوازن بني تدريبات )٥

يف تقدمي احملتوى
٦(

.حملتوى الدرس



١٨

من اخلبري الثاين عن تصميم املادةحتليل نتيجة التصديق

جمموعة الدرجة اإلجابة

١٤نعم

٦ال

٢٠جمموعة

وبعد قيام الباحث يف جمموعة النقاط، فحصل مبراحل النتيجة  . املادة املطورة
:كما يلي 

)فشل/ غري جيد(٥٤–٢٧النقاط 

)جيد(٨١–٥٥النقاط 

)جيد جدا(١٠٨–٨٢النقاط 

السابقة، يتضح لنا أن الباحث حصل الدرجة من اخلبري الثاين من نتيجة 
".جيد"على مستوى " ٧٧"يف جمال تصميم املادة إلقامة املادة املطّورة بتقدير 

االصوات العربيةتعليمالموادخصائص -ب



١٩

هلا خصائص وهي  االصوات العربيةتعليمالموادطور الباحث ت
الغالف األمامى، : ترتيب املواد املطورة يتكون من : كماتلى

الكتاب،  واألسئلة وقد طور الباحث مواد تعليم الطريقةو 
:االصوات العربية ويتم على املواصفات اآلتية

تعليم"غالف امامى بدلته الباحث بعرض اجلذايب، إمسه )١
بشكل . واملستوى وإسم املؤلف" املتوسطةصوات العربية ملرحلةاال

)A4(وحجم األوراق من الكتاب هو ) hardcopy(مطبوع ورقي 
املقدمة وحمتوى الكتاب، كتبته ليعرف الكتاب املطور من نسبة )٢

.العام
٣(

.وطريقة تقدمي الدرس
٤(.
٥(

. موضوعاتسبعةاملصاحبة امللونة للموضوع اليت حتتوى على 
كتابة القصص مع وضع الصورة املصاحبة لكل درس مناسبة )٦

.للقصص
الطلبة على إعطاء التدريبات االستعابية املتنوعة يعين استعاب )٧

نطق االصوات، وعلى استخدامه يف الكلمة واجلملة املفيدة واآلية 
.التدريبات٥القرآن، لكل درس حيتوى على 

قائمة املفردات)٨



٢٠

فعالية الكتاب عند جتربة امليدانية مبعهد يوسف عبدلستار)ج
، جر الباحث االصوات العربيةوملعرفة فعالية استخدام هذه املادة على 

ونتائج هذا االختبار تدل على ارتقاء كفاءة الطلبة . قبلي والبعدي
. نطق االصوات العربيةيف 

نتائج االختبار- 

. االصوات العربية

)٤.٦(اجلدول 

فصل حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الصغرية من طلبة 
يوسف عبدالستاريف املدرسة املتوسطة مبعهد لثاينا

اإلختبار القبلياإلسمالرقم

(x)

اإلختبار البعدي

(y)

الفرق بني االختبار 
القبلي والبعدي

D=x-y

2D

١607818324

586911121عزيز موزتني٢

567317289وحيوفرمنا٣

536815225نوكي وسنو٤

566913169دمحم حفيظ الدين٥

597819361بدرول حميات٦



٢١

557318324دمحم اسرارالدين٧

567317289دوين اديولينتو٨

507424576ب الرفقيامحد طل٩

547319361دمحم دنيل١٠

536815225دمحم مسسول١١

567822484زالل القران١٢

567216256فهرالدين الرازي١٣

537320400واون حسنول١٤

536815225رقي جوليو١٥

546814196دمحم فطاين١٦

526715225رمحة األمام١٧

527422484امحد املرزاين١٨

537522484ارفان سواندي١٩

526614196سواندي سوسف٢٠

527523529يسريل وحيو٢١

537320400ونكي علي درما٢٢

536916256امحد مستس الدين٢٣

537017289طمي رودي٢٤

526614196حوري٢٥

٢٦557015225



٢٢

536815225بيو غالنج٢٧

146219284663856

54,1471,4017,25142,81معدل الدرجة

(Ttes) عرف الباحث النتيجة األخرية فيما يلي:
، مث أدخل D2∑ =3856وD∑ =466من اجلدول السابق اتضح الباحث أن

:
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١٢،٤٣=

:من ) (مث حساب اخلطأ املعياري 

= √ = ,√ = ,√ = ,, = ٢،٤٣

:مث حساب 

= ,, =٧،٠٩

من احلساب السابق قد وجد الباحث بعد ترتيب الرموز أن متوسط 
١٧،٢٥بني نتيجة يف االختبار القبلي واالختبار البعدي هو ) (الفرق 



٢٣

هو ) (واخلطأ املعياري ١٢،٤٣هو )(واالحنراف املعياري 
:df، مث حسب الباحث٧،٠٩هو  ) " (ت"، وقيمة ٢،٤٣

df = N-1 = 27-1 = 26

وقد اتضح . املوجودة يف اجلدول املعترب" ت"يرجع اىل قيمة ٢٦والعدد 
تدل على العدد % ٥أن قيمة ت املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 

، فعرف الباحث ٢,٧٧٩تدل على العدد % ١، وعند مستوى الداللة ٢,٠٥٦
.املوجودة يف اجلدولtأكرب من قيمة أن قيمة 

خرية فيها اإلختالف بني نتيجة االختبار اعتمادا على حساب النتيجة األ
يف نطق األصوات العربية وهذا يعين املواد املطورة على . القبلي واالختبار البعدي
.يوسف عبدالستاراملدرسة املتوسطة مبعهد 

فعالية الكتاب عند املدرس مبعهد يوسف عبدالستار بعد التطبيق)  ه
قدم الباحث االستبانة عن مالئمة املواد املطورة إىل استاذ عبد احلافظ، 

وأما نتيجة استبانتها فيما . وهو مدرس اللغة العربية يف معهد يوسف عبدالستار
: يلي

)٤.٥( اجلدول 
نتائج االستبانة من مدرس اللغة العربية عن مالئمة املواد املطورة

موافق جدا: ٤موافق: ٣جداغري موافق: ٢غري موافق: ١

متغريات الرقم
البحث

التكراراملضمون

١٢٣٤



٢٤

تقييم املعلم ١
للمالئمة 

املواد 
التعليمية

ذلك الكتاب بسيط حىت 
يسهل فهم الطلبة

√

احملتوى يف الكتاب ذات 
الصلة لقدرة الطلبة

√

ذات الكتاب وفقا 
الحتياجات الطلبة يف نطق 

االصوات العربية

√

اللغة يف ذلك الكتاب 
أفهمها بسهولة

√

تقييم املعلم ٢
للصورة 
الكتاب

الصورة يف ذلك الكتاب 
واضحة

√

√شكل الصورة مالئمة

تقييم املعلم ٣
للتدريبات

أنواع التدريبات يف ذلك 
الكتاب متنوعة

√

√إرشادات األسئلة أفهمها 



٢٥

بسهولة

تقييم املعلم ٤
وفقا 

للمواقف 
ورغبة 
الطلبة

ذلك الكتاب أدفع الطلبة يف 
نطق العربية بطريقة جيدة

√

بعد ما فهم الطلبة الكتاب، 

العربية أفضل مما مضى

√

يتضح من اجلدول السابق، أن مضمون املواد املطورة يف تعليم االصوات 
:موافق جدا هي "صل إىل تقدير تالعربية اليت 

ذلك الكتاب بسيط حىت يسهل فهم الطلبة)١
احملتوى يف الكتاب ذات الصلة لقدرة الطلبة)٢
ذات الكتاب وفقا الحتياجات الطلبة يف نطق االصوات العربية)٣
مالئمةشكل الصورة )٤
أنواع التدريبات يف ذلك الكتاب متنوعة)٥

اليت يصل إىل تعليم األصوات العربيةوأما مضمون املواد املطورة على 
:، هي "موافق"تقدير 

اللغة يف ذلك الكتاب أفهمها بسهولة)١
الصورة يف ذلك الكتاب واضحة)٢



٢٦

إرشادات األسئلة أفهمها بسهولة)٣
ة بطريقة جيدةذلك الكتاب أدفع الطلبة يف نطق العربي)٤
٥(

مضى
)٤.٧(اجلدول 

حتليل نتائج االستبانة من مدرس اللغة العربية عن مالئمة املواد 
املطورة 

جمموعة الدرجةالتكرارالتقدير

٥٢٠موافق جدا

٥١٥موافق

--غري موافق جدا

--غري موافق

٣٥جمموعة

×٨٧,٥% = ١٠٠%

." موافق جدا" صل هذه النتيجة إىل تقدير يو 



٢٧

يتضح من هذا اجلدول أن درجة مالئمة هذه املادة للتطبيق يف معهد 
، كما ظهر يف حتليل نتيجة االستبانة يف %٨٧,٥يوسف عبد الستار وصل إىل 

.اجلدول السابق

االستبانة من الطلبة بعد استخدام املادةنتائج - و

:

)٤.٨(اجلدول 

من الطلبة بعد استخدام املادةنتائج االستبانة 

النسبة التكراراملضمونالرقم
املئوية

الصفة

١٢٣٤

موافق ٩٣,٥١%٧٢٠--١
جدا

املادة تعليم األصوات ٢
العربية متنوعة وجذابة

موافق ٨٩,٨١%١١١٦--
جدا

٣
تساعدين يف نطق الكالم 

موافق ٩٠,٧٤%١٠١٧--
جدا



٢٨

أنواع التدريبات يف ذلك ٤
الكتاب متنوعة

موافق ٨٦,١١%١١٢١٤-
جدا

التدريبات يف هذا الكتاب ٥
مناسبا لنطق األصوات 

العربية 

موافق ٩٠,٧٤%١٨١٨-
جدا

موافق ٨٥,١٨%٣١٠١٤-يل محاسة عندما تعلمت ٦
جدا

٧
تساعدين يف نطق 

األصوات العربية

موافق ٨٧,٩٦%١٣١٤--
جدا

ذلك الكتاب دفعين يف ٨
نطق العربية

موافق ٨٧,٠٣%١١٢١٤-
جدا

الصورة يف هذه املادة ٩
تساعدين يف نطق 

األصوات العربية

موافق ٧٥%١٥١٢--



٢٩

ذلك الكتاب مناسب ١٠
الحتياجات الطلبة يف 

تعليم للغة العربية

موافق ٨٧,٩٦%١١١١٥-
جدا

املضمون أعلى هو . ي مضمون أعلى أو أدىنتتعلق جبدول السابق أ
يشعر وهذا املضمون يقوم عن . ٩٣,٥١%بدرجة املئوية األوىل املضمون 

لدى فعاالاألصواتاذان جيعل تعليم. 
وهذا  يقوم . ٧٥%أما املضمون أدىن هو أملضمون الثاين بدرجة املئوية .الطلبة
أن هذا السبب . الصورة يف هذه املادة تساعدين يف نطق األصوات العربيةعن 

على كل صورة غري اإلهتمام الطلبة اذان الصورة يف هذا الكتاب صغريا، 
.الشاملة

يف الرحلة الثاين من النتائج السابقة عرف الباحث أن الطلبة الفصل 
العربية األصواتحيتاجون ويرغبون يف تعلم يوسف عبدالستار املتوسطة مبعهد 

رى يو . اعداد املواد تعليم األصوات العربيةعلى خمارج احلرفلنطقخصوصا 
مناسبة حلل املشكالت اليت واجهها الطلبة عند تعليم األصواتالباحث أن هذ

.تعلم اللغة العربية

)٤.٩(اجلدول 



٣٠

التقديرهامن درجة املئوية املضمونحتليل 

جمموعة الدرجةالتكرارالتقدير

٩٣٦موافق جدا

١٣موافق

--جداغري موافق

--غري موافق

١٠٣٩جمموعة

و ٤املضمون هلا تقدير موفق جدا بدرجة ٩توجد تعلق جبدول السابق ت
الدرجة جمموعة من كل مضمون هي اذان . ٣املضمون له بتقدير موافق بدرجة 

.%٥،٩٧والدرجة املئوية ٤٠من الدرجة الشاملة ٣٩

مناقشة النتائج: يناملبحث الثا

يف املدرسة الثاينلطالبة الفصل اويف الدراسة امليدانية قام به الباحث 
نطق ، قد علم الباحث اللغة العربية خصوصا ليوسف عبدالستاراملتوسطة مبعهد 

وهي ويف جتربة املواد،. األصوات العربية 
لدى نطق األصوات العربية كون فّعالة يف يستعليم األصوات العربيةإن مواد



٣١

ولتصديقه، . يوسف عبدالستارالثاين طلبة الفصل 
:استخدم الباحث املعيار اآليت

إذا كا-١
وهذا يعين أن املواد املعدة على تعليم األصوات العربية لنطق . مقبول

األصوات العربية للطلبة فصل الثاين يف املدرسة املتوسطة مبعهد 
.يوسف عبدالستار فعالة

٢-
وهذا يعين أن املواد املعدة على تعليم . فالفرض مرفوضمتساويني، 

لنطق األصوات العربية للطلبة فصل الثاين يف األصوات العربية 
.غري فعالةاملدرسة املتوسطة مبعهد يوسف عبدالستار 



١

الفصل اخلامس
ملخص نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

بعد حبث طويل يف الصفحات السابقة، يعرض الباحث يف هذا الفصل 
:كما يلي ت والبيان اخلالصة واالقرتاحااألخري عن 

ملخص نتائج البحث- أ
، "لمرحلة املتوسطةلتعليم األصوات العربية "إنتاج كتاب التعليمي إمسه -

املطور حيتوى على خصائص دليل املعلم، واألهداف وهذا الكتاب
وهذا الكتاب مهم كبري لدى . والصور واملعاجلة نطق األصوات العربية

الطلبة مبعهد يوسف عبدالستار ليساعدهم فىتعليم نطق األصوات العربية 
.صحيحا

% ٧٧الكتاب املطور من نتيجة االستبانة خلبري ىف جمال التصميم هي -
مع أن  هناك االقرتاحني ومها تصحيح "جيد"املادة املطورة تعين أن 

.احملتوى واللغة
تعين % ٨٩نتيجة اإلستبانة احملصولة خلبري ىف جمال احملتوى واللغة هي -

وهناك االقرتاحات الىت البد من التصحيح إما " جيد"كتاب املطورأن ال

.فالتصحيح جترى قبل تطبيق جتربة اإلنتاج. املتنوعة



٢

-
يبدو ذلك . نطق االصوات عند تعلم األصوات العربيةاللبة ترقية قدرة الط

عندما قارن الباحث بني النتائج الذي حصل عليه الطلبة يف االختبار 
)(t0 يف هذا البحث

). ٥(على مستوى ) ٢,٠٥٦() ١٢،٤٣(
وكذلك من تقديرهم يف االستب

%).٨٧(جدا

التوصيات- أ
قدمه الباحث ملدّرس اللغة العربية مبعهد بستان يذيبعض التوصيات ال

:كديري لومبوك الغربيةيوسف عبدالستار

أن يستفيد من نتيجة هذا البحث يف تعليم اللغة العربية -١
خصوصا لرتقية  أن يوّسع معلوماته عما يتعّلق بتعليم اللغة العربية -٢

مهارة الكالم من الكتب أو و نطق األصوات العربيةكفاءة الطلبة يف
.

ينبغي على مدرسي أن يفيد نتائج هذا البحث يعىن الكتاب املطور -٣
مفيدة يف التعليم للصف الثاين مبعهد يوسف عبدالستار بصفة خاصة 

..ة األخرى بصفة عامةواملعاهد اإلسالمي



٣

االقرتاحات-ب
استنادا على ما اكتشفته الباحث من احلقائق وما يوصل إليه من 

:النتائج االقرتاحات التالية 
وعلى الباحثني بعَد، يستطيعون أن يصبحوا هلذا البحث مرجعا -١

.ومصدرا يف حبوثهم العلمية، و يتطّورون هذا البحث تطورا أوسع
القراءة نطق االصوات العربية و أن يهتم املدرس برغبة الطلبة يف -٢

.بتحضري الطرق املختلفة أو الوسائل التعليمية املتنوعة
إن مادة تعليم األصوات العربية لتنمية مهارة الكالم للطالبة فصل -٣

الثاين مبعهد يوسف عبدالستار كديري لومبموك الغربية أداة من 
ية التعليمية لتشجيع نطق األصوات العربية األدوات املهمة يف العمل

ومهارة الكالم لدى الطالبة من جهة نطق املخارج احلرف واملفردات 
.والطالقة عند الكالم



١

قائمة املصادر واملراجع
مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية ، أزهار أرشاد ، 

١٩٩٨أوجونج فاندانج ،  ، "األحكام"مطبعة
١٩٩٠،القاهرة، مكتبة اإلجلو املصرية، األصوات اللغويةابراهيم انيس، 
وكالة املطبوعة عبد هللا حرمي، : الكويتأصول البحث العلميأمحد بدر، 

١٩٨٢
،٢٠٠١، عامل الكتب، القاهرة، اللغة بني املعيارية والوصفيةمتام حسان،

.دارالتضامن، للطباعة: القاهرةعلم اللغة العامتوفيق دمحم شاهتني، 
١٩٩٠، مكتبة اخلاجني، قاهرة، التطور اللغوىرمضان عبد التواب، 

دار : ،أساليبه-أدواته-البحث العلمي مفهومه، ذوقان عبيدات وآخرون
.م١٩٩٧أسامة، 

دار غريب، : قاهرةعريب-قاماس املصطالحات الرتبوية انكليزيزكي بدوي، 
١٩٨٠

، الطبعة السادسة، مطابع الدار فن جتويد القرآن.. سعاد عبد الفتاح إبراهيم
) ٢٠٠٤(اهلندسية، القاهرة،
, سعد عبدهللا الغرييب

١٩٨٦. الطبعة االوىل.الراشدين
.السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاش

دار الكتب، قاهرة، مشكالت التعليم اللغة العربية لغري العرب،علي حديدي، 
١٩٩٦،

.ه١٤٢٨للغةالعربيةالصويتالنظاميف دروسالفوزان إبراهيمبنعبدالرمحن



٢

عبد الرمحن أمحد عثمان، منهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسالة العلمية، 
م١٩٩٥جامعة أفريقيا العاملية،: أفرقيا

نظرية ومقارنة مع تطبيق يف الفرآن (علم األصوات النطقيعبد الوهاب رشدي 
الطبعة . )الكرمي
٢٠١٠: األول

١٩٨٨
، ، التقابل اللغوي وحتليل األخطاءدمحم إمساعيل صيين و إسحاق مدمد األمني 

جامعة مالك سعود، اململكة العربية
الطبعة األوال . مكتبة العصرية. لفنولوجياتالصوتيات وامصطفى حركات 

.م١٩٩٧-١٤١٨
دار : األردناعدادها وإجراءها وحتليلها: االختبارا التحصيليةدمحم علىي اخلايل، 

.١٩٩٨الفالح، 

للدراسات كتاب حماضرة يف علم اللغة االجتماعيدمحم عفيف الدين دمياطي، 
٢٠٠٨العليا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

١٩٨٨، احلياة مع لغتني،دمحم علي اخلويل
، عمان ، دار الشرق للنشر معجم علم اإلجتماع املعاصرمعن خليل عمر ، 

٢٠٠٠والتوزيع ، 



٣

م األساس يف دول الساحل منهج تعليم اللغة العربية للتعلييوسف اخللفية أبوبكر 
- منصورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، إيسيكو. اإلفريقي
م٢٠٠٢/ه١٤٢٣
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