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من واقع  الفروق الصوتية بني اللغة العربية واللغات حمل الدراسة
 IPAرموز األلف بائية الدولية 

                                                                    اعـــــــــداد                                                                                                   
 حممد الغليض                                                                     

 جامعة عين شمس – كلية اآلداب

 
       تمهيد :
دراسةه نظرية تقؼ عمى األلسنة المختمفة مف حيث عدد الناطقيف بيا، كالبالد  

ة تمؾ المغات مف حيث الفركؽ الصكتية بيف المغة التي تتحدث تمؾ المغات غالبا، كطبيع
 IPAالعربية كتمؾ المغات مف كاقع رمكز األلؼ بائية الدكلية 

 اإلطار النظري:
كفي سياؽ اإلطار النظرم ليذا الفصؿ سأقؼ عمى األلسنة المختمفة مف حيث       

مف حيث المغات عدد الناطقيف بيا، كالبالد التي تتحدث تمؾ المغات غالبا، كطبيعة تمؾ 
 الفركؽ الصكتية بيف المغة العربية كتمؾ المغات.

 أكثر األلسنة من حيث عدد الناطقين بها:
 النسبة عدد الناطقيف)بالمميكف( المغة ـ
 41.50 935 المغة الصينية 1
 17.18 387 المغة األسبانية 2
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 16.20 365 المغة اإلنجميزية 3
 7.10 160 المغة الركسية 4
 4.08 92 األلمانية المغة 5
 3.42 77 المغة اإلندكنيسية 6
 3.28 74 المغة الفرنسية 7
 2.93 66 المغة األردية 8
 2.80 63 المغة التركية 9
 1.51 34 لغة اليكسا 10
  2253 المجمكع 
( يتبيف أف المغة الصينية ىي أكثر المغات مف حيث ٔمف خالؿ الجدكؿ رقـ ) 

% مف حجـ األلسنة األكثر تحدثا عمى مستكل العالـ، كذلؾ ٘.ٔٗعدد الناطقيف بنسبة 
، يأتي بعدىا في ٕٓٔٓإحصاء عف عاـ  IPAٔطبقا لمكقع األلفبائية الصكتية الدكلية 

% ك ٛٔ.ٚٔكاإلنجميزية بنسب  األسبانيةالمرتبة الثانية كالثالثة كؿٌّ مف المغات 
% تقريبا يمييا ٚالرابعة بنسبة % عمى التكالي، كتأتي المغة الركسية في المرتبة ٕٓ.ٙٔ

% مف حجـ العينة، في حيف جاءت النسبة األصغر مف نصيب ٗالمغة األلمانية بنسبة 
كأخير لغة اليكسا بنسب تراكحت بيف  التركية، األردية، الفرنسية، اإلندكنيسيةالمغات 

ية ؛ مما يدؿ عمى ضركرة العمؿ عمى األبحاث المغكية لنشر المغة العرب٘.ٔ% ك ٘.ٖ

                                                           
1 http://www.internationalphoneticalphabet.org/ 
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بيف الناطقيف بغيرىا ال سيما التي تتضمف تطبيقات لغكية لتمؾ األلسنة بأفضمية لمغة 
  .الصينية

 البالد التي تتحدث تمك المغة غالًبا:
 البالد التي تتحدث تمؾ المغة غالبنا  المغة ـ

 الصيف، تايكاف كسنغافكرة. المغة الصينية 1

2 
المغة 

 األسبانية
يا، الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة، كغينيػػػػػػا أمريكػػػػػػا الالتينيػػػػػػة، إسػػػػػػبان

 االستكائية، كالصحراء الغربية، جزر المحيط اليادئ.

3 
المغة 

 اإلنجميزية
أسػػػتراليا، كنػػػدا، الينػػػد، ايرلنػػػدا، نيكزيمنػػػدا، المممكػػػة المتحػػػدة، الكاليػػػات 

 المتحدة، جنكب أفريقيا، سنغافكرة، الفمبيف.

 المغة الركسية 4
سػػػابقة لالتحػػػاد السػػػكفيتي كمنغكليػػػا كاألراضػػػي ركسػػػيا كالجميكريػػػات ال

 الفمسطينية المحتمة.

 المغة األلمانية 5
مالميػػػدم(، ألمانيػػػا، لككسػػػمبكرغ كليختنشػػػتايف -النمسػػػا، بمجيكػػػا )أكبػػػيف

 )كسكيسرا كجنكب تيركؿ )في إيطاليا

6 
المغة 

 اإلندكنيسية
 اندكنيسيا، ماليزيا، بركنام، سنغافكرة.

 المغة الفرنسية 7
يكػػػا )كالكنيػػػػا كبرككسػػػػؿ(، كنػػػػدا )خاصػػػة كيبيػػػػؾ، كنيػػػػك بركنزكيػػػػؾ بمج

كشػػػػػػػرقيا أكنتػػػػػػػاريك(، فرنسػػػػػػػا، سكيسػػػػػػػرا، إفريقيػػػػػػػا الناطقػػػػػػػة بالفرنسػػػػػػػية 
)الفرانكفكنيػػػة(، منطقػػػة البحػػػر الكػػػاريبي الفرنسػػػية، بكلينيزيػػػا الفرنسػػػية، 
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 الجزر المختمفة في المحيطيف اليندم كاليادئ.
 اليند كباكستاف. المغة األردية 8
 تركيا، قبرص، بمغاريا. المغة التركية 9
 نيجيريا. لغة اليكسا 10

( مدل انتشار المغات المختارة، كمتحدثييا في ٕيتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )      
أنحاء بالد العالـ. مف الشرؽ األقصى نجد المغة الصينية المنتشرة في بالد شرؽ كجنكب 

شاسعة كالقكميات الكفيرة صاحبة الميجات شرؽ آسيا، ذات األطراؼ المترامية ال
الركمانسيَّة التي تطكرت عف  المختمفة. يمييا المغة األسبانية كىي كاحدة مف المغات

الالتينية، كتستعمؿ اآلف في األماكف التي كانت مف قبؿ جزءنا مف اإلمبراطكرية 
إف  ٕ .لية كالركمانيةالفرنسية كاإليطالية كالبرتغا الركمانية. كتتضمف تمؾ العائمة المغات

، عمى خالؼ المغة ٖالمغة اإلنجميزية كاأللمانية فأنيما تنتمياف إلى عائمة المغات الجرمانّية
أما المغة اإلندكنيسية كالتي تنتمي إلى  ٗالركسية التي تنتمي إلى العائمة السالفية الشرقية.

يا كالمحيط عائمة المغات األستركنيزية فيي تمتد عبر الجزر في جنكب شرؽ آس

                                                           
2  https://www.theguardian.com/education/gallery/2015/jan/23/a-language-family-
tree-in-pictures#img-1 

 المصدر السابؽ. ٖ
 المصدر السابؽ. ٗ
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لغة ىندية آرية مف فرع المغات اليندية اإليرانية، كىي المغة  المغة األردية ٘اليادئ.
الرسمية في باكستاف، تنتمي إلى عائمة المغات اليندية األكركبية، كما أنيا تعد كاحدة مف 

آلتام -تنتمي المغة التركية إلى مجمكعة األسرات المغكية أكراؿ ٙلغة في اليند. ٕٕ
Ural-Altay ، كىي المغة الرسمية في الجميكرية "التركية" كما تحتؿ المغات التركية

مكانة متميزة مف قبؿ الدكؿ الممتدة بيف تركيا كالصيف )أذربيجاف، ك أكزبكستاف 
مف العائمة األفركآسيكية تنتمي لغة اليكسا التي تعد مف أكبر المغات  ٚكتركمانستاف(.

 ٛبعد المغة العربية.اإلفريقية، كأكسعيا انتشارنا 
 :طبيعة المغات المستهدفة لهذا البحث

التعرؼ عمى خصائص المغات كترجمة ذلؾ إلى دراسات كأبحاث تطبيقية ذات  
مف شأنو أف  -جدكل؛ لخدمة نشر المغة العربية كتعميميا مف قبؿ الباحثيف المتخصصيف

كمف ثـ يككف األثر  يقؼ بنا عمى الصعكبات المختمفة التي يكاجييا الطالب األعجمي،

                                                           
5 George Quinn, The Learner’s Dictionary of Today’s Indonesian. Sydney :Allen & 
Unwin 2001 ISBN 1864485434 
6 https://www.theguardian.com/education/gallery/2015/jan/23/a-language-family-
tree-in-pictures#img-1 
7 Ammon, U. (2006). Sociolinguistics: An international handbook of the science of 
language and society = Soziolinguistik. Berlin: W. de Gruyter. 

-مصطفي حجازم السيد(: العربية كاليكسا، نظرات تقابمية، معيد المغة العربية كحده البحكث كالمناىج(حجازم ٛ
 ـ.ٜ٘ٛٔجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 
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البناء في التيسير كالتسييؿ عمى غير الناطقيف مف الجنسيات المختمفة في تعمـ كنشر 
 لغة الضاد. 

 المغة الصينية:
في البحث المكسـك بػ "تعميـ نطؽ األحرؼ العربية لمطمبة الصينييف: صعكبات       

حظات بشأف الصعكبات كحمكليا" إعداد "آسيا تشانغ جينغشك" الذم أشار إلى عدة مال
التي تكاجو الطمبة الصينييف غير الناطقيف في تعمـ نطؽ األحرؼ العربية، منيا ما يتعمؽ 
بتأثير الميجات المحمية الصينية، ككذلؾ مشكالت تعمـ نطؽ بعض األحرؼ العربية 
الصعبة، فضال عف تأثيرات األلفاظ اإلنجميزية كالصينية السمبية في تعمـ نطؽ األحرؼ 

ربية. كذلؾ تغيير كضعية المساف في أثناء النطؽ مف حيث كثرة تقكية أعضاء، كبذؿ الع
مجيكد في نطؽ بعض الحركؼ العربية، كىك ما ال تحتاجو المغة الصينية. كأخيرنا سكء 
فيـ الطمبة الصينييف الذم يقكدىـ إلى االىتماـ بميارة الكتابة مف خالؿ حفظ أشكاؿ 

تيا عمى حساب ميارتي االستماع كالقراءة، كذلؾ ليس األحرؼ العربية كطريقة كتاب
 ٜمستحبًّا.

 المغة األسبانية:
أشار الباحث "نيقكالس ركزير نبكت" إلى عكامؿ كعناصر تيسير كتعسير تعميـ   

المغة العربية لمناطقيف باألسبانية؛ إذ حدد عامَمْيِف عمى المستكل الصكتي َيصُعب تعمميما 
تمؾ العكامؿ ىك النطؽ باألصكات غير المكجكدة في المغة  عند الطمبة األسباف، أكؿ

                                                           
ديسمبر  ٙ-٘، المؤتمر الدكلي لتعميـ المغة العربية،آفاؽ كتحديات ماليزيا كالصيف ٕٔٔٓتشانغ جينغشك، آسيا  ٜ

 ىػ كمية المغة العربية، جامعة الدراسات األجنبية ببكيف، الصيف.ٕٖٗٔمحـر  ٓٔ-ٜـ / ٕٔٔٓ
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األسبانية كمالحظتيا عند االستماع إلى الكالـ العربي، كثانييما ىك عدـ قدرة الطمبة 
عمى التمييز عند النطؽ أك االستماع بيف صكتيف ُمتقاربي المخرج، أك بمعنى أدؽ 

ف أصكات ُتمثٍّؿ صعكبة بالغة إلى متقاربيف في النطؽ، كبالتبعية تنكع درجات الصعكبة م
 ٓٔأصكات متكسطة الصعكبة.

 المغة اإلنجميزية:
نقمت الباحثة "أسماء شحاتة" كجيات نظر متعممي المغة العربية مف الناطقيف   

ا بالغنا مف  ٚٓٔبالمغة اإلنجميزية بكصفيا لغةن أكلى، مف خالؿ استبياف شارؾ فيو  شخصن
مقيميف في الكاليات المتحدة األمريكية، كذلؾ بشأف الناطقيف بالمغة اإلنجميزية كال

الصعكبات الصكتية التي يكاجيكنيا عند االستماع أك نطؽ الحركؼ العربية الساكنة، 
فضال عف معتقداتيـ حكؿ العكامؿ الجكىرية في اكتساب/تعمـ األصكات العربية الساكنة. 

أشخاص االستبياف غطى االستبياف ثالثة أقساـ رئيسة، كىي معمكمات عامة عف 
كخمفيتيـ المعرفية، كأخيرا معتقداتيـ. أكضحت النتائج أف المتعمميف يميمكف إلى النظر 
إلى المغة العربية بكصفيا لغةن ىامة لمستقبميـ الميني، كما أنيـ أقركا بكجكد صعكبة في 

ألصكات تعمـ األصكات الساكنة العربية التي ليس ليا مقابؿ في المغة اإلنجميزية. كتمثؿ ا
 .ٔٔمثؿ )الظاء كالطاء كالصاد كالضاد كالحاء( تحديا صعبا في إنتاجيا أك االستماع إلييا

                                                           
، المؤتمر الدكلي األكؿ لتعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا الرؤل كالتجارب إسطنبكؿ ٕ٘ٔٓركزير نبكت ، نيقكالس  ٓٔ
 ـ.ٕ٘ٔٓإبريؿ  ٕٙ-ٕ٘

11 Shehata, A. (2015). Problematic Arabic Consonants for Native English Speakers: 
Learners’ Perspectives. International Journal of Educational Investigations, 2(9), 24-
47. 
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 المغة الروسية:
، كما تحتؿ مكانة متميزة مف قبؿ كأكثرىا انتشارا مف أىـ لغات العائمة السالفية  

تمؾ دكؿ أكربا الشرقية بكصفيا المغة الثانية في معظـ ك كسط آسيا الدكؿ الممتدة بيف 
كنتيجة لمتاريخ المغكم المتميز لمغة الركسية  .الجميكريات التي ليا لغات كطنية محمية

داريًّا في كؿ  عبر القركف المختمفة بداية مف القرف الحادم عشر الميالدم، ثقافيًّا كأدبيًّا كا 
أنحاء الدكلة القيصرية؛ لذا دخمت ألفاظ حضارية كثيرة مف األدب األكربي الغربي، 

 ٕٔة مف المغات األلمانية كالفرنسية.كبخاص
 المغة األلمانية:

إف عددا مف المغات األكربية كمنيا األلمانية ال تميز الراء عف الغيف مف الناحية   
الفكنيمية، لذا يجد أبناء المغة األلمانية عند تعمميـ المغة العربية صعكبة في التمييز بيف 

ي حالة التقاء الصكتاف في كممة كاحدة مثؿ صكتي الراء كالغيف، كيزداد األمر صعكبة ف
 ٖٔكممة )مغرب( فتسمع ىذه الكممة عند كثير منيـ كما لككانت بغيف مشددة.

 المغة اإلندونيسية:
المغة التي تستخدميا أغمب الجيات الرسمية كالتعميمية كاإلعالـ في إندكنيسيا   

"باىاسا إندكنيسيا" بمعنى "لغة ىي المغة اإلندكنيسية، االسـ المحمي لمغة اإلندكنيسية ىك 
إف المغة اإلندكنسية تأثرت  -نصر الديف إدريس جكىر–كعمى حد تعبير   ."إندكنيسيا

بالمغة العربية التي انتشرت في المجتمع اإلندكنيسي؛ نتيجة شيكع استخداميا في الحياة 

                                                           
 .ٜٗٔـ، ص ٕٜٜٔمحمكد فيمى حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة، القاىرة: مكتبة غريب،  ٕٔ

 .ٜٖـ، ص ٕٜٜٔمحمكد فيمى حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة، القاىرة: مكتبة غريب،  ٖٔ
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عفيؼ الديف كما أشار الباحث "محمد  ٗٔالدينية ككذلؾ المغكية، كعدد مظاىر ىذا التأثر.
دمياطي" إلى أف األصكات المطبقة كالمستعمية كالمفخمة تمثؿ مشكمة كبرل لمطالب 
الناطقيف بغير العربية مف اإلندكنسييف مف حيث نطقيا بالشكؿ الصحيح َكْفَؽ ضكابط 

 ٘ٔالمغة العربية كقكاعدىا.
 المغة الفرنسية:

في المغة العربية ال أشارت الباحثة "قدكر نبيمة" إلى أف ىناؾ كحدات صكتية   
يكجد ليا مقابؿ كتابي في المغة الفرنسية، كمف ثـ فيي ال تنطؽ نطقا سميمنا مثؿ: الحاء، 

 ,H, D, K, GHكالظاء، كالخاء، كالعيف، كالقاؼ كفي حالة نطقيا تنطؽ عمى التكالي: 
Gu, K [ أما حرفا السيف كالصاد فيما يمثالف رمزا كتابيا كاحدا ىكS كما أشارت .] إلى

انو قد يككف ىناؾ اتفاؽ بيف العربية كالفرنسية في استخداـ ألصكات معينة مف المخرج 
نفسو، إال أف ىذا ال يمنع مف كجكد فركؽ دقيقة في نطؽ تمؾ األصكات مثؿ: الداؿ 

[ في الفرنسية، كذلؾ حرؼ الراء العربي المثكم المكرر عمى حيف أنو dالعربية كصكت ]
 ٙٔف الحركؼ الميكية.[ مRفي الفرنسية صكت ]

 المغة األردية:

                                                           

الدكتكراه، جامعة  الديف إدريس جكىر، تعميـ المغة العربية عمى المستكل الجامعي في إندكنيسيا، رسالةنصر  ٗٔ
 ،  .ٕٓ-ٛٔـ، ص ٕٙٓٓالنيميف، الخرطـك

لإلندكنيسييف، مجمة اإلسالـ في  العربية المغة كتعميـ المقارنة : المغكياتٕٕٔٓدمياطي )محمد عفيؼ الديف(  ٘ٔ
 (.ٔ)ٙإندكنيسيا، 

بيمة، التدخؿ المغكم بيف العربية كالفرنسية كأثره في تعميمية المغة الفرنسية في قسـ المغة العربية كآدابيا، قدكر ن ٙٔ
 .ٓٛ-ٜٚـ، ص ٕٙٓٓرسالة ماجستير، جامعة منتكرم قسنطينة، الجزائر، 
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حامد أشرؼ –يكاجو الدارس الباكستاني الناطؽ باألردية عمى حد تعبير   
صعكبات متنكعة في تعمـ المغة العربية بكصفيا لغة أجنبية، منيا المشكالت  -ىمداني

كالعقبات العامة كالخاصة. كتعد صعكبات األصكات مف أىـ المشكالت الخاصة. عمى 
لمثاؿ: الطبيعة الصكتية لمعربية )نطؽ األصكات الحمقية، كالمطبقة، كالحركات سبيؿ ا

القصيرة(، كنتيجة لذلؾ يكاجو الطالب ألكانا مختمفة مف الصعكبات تبدأ بسماع أصكات، 
نبر كتنغيـ، كمقاطع لـ يتعكد عمييا جيازه السمعي كالصكتي، كيبدأ الخطأ عند سماعو 

تعكد جيازه السمعي كالصكتي عمى سماعيا أك نطقيا،  أصكاتنا غريبة لـ يسبؽ لو أف
 ٚٔفينطقو بأقرب األصكات إليو في المغة األـ.

 المغة التركية:
 Tahirhan AYDINٜٔكالباحث  Yusuf DOĞANٔٛرصد ُكؿ مف الباحث   

المشكالت التي تكاجو تعميـ المغة العربية في تركيا، كمنيا المشكالت التي تنبع مف 
لمغتيف العربية كالتركية، عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر: الفركؽ االختالفات بيف ا

الصكتية بيف المغتيف كمنيا: اختالؼ األبجديات التي تعبر عف أصكات ُكؿٍّ مف المغتيف، 

                                                           

اإلنسانية" ، المؤتمر الدكلي التاسع بإندكنيسيا: "المغة العربية أساس الثقافة  ٕ٘ٔٓىمداني )حامد أشرؼ(  ٚٔ
 إندكنيسيا. –ـ، مدينة ماالنؽ ٕ٘ٔٓأغسطس  ٜٕ-ٕٚىػ  ٖٙٗٔذك القعدة  ٗٔ -ٕٔ
 .تركيا سيكاس اإللييات كمية بسيكاس الجميكرية بجامعة التدريس ىيئة عضك ٛٔ
 .تركيا مارديف آرتككمك مارديف بجامعة اآلداب كمية في ابيكآدا العربية المغة بقسـ التدريس ىيئة عضك ٜٔ
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مف حيث التشابو كاالختالؼ، فاألصكات متشابية المخارج أك قريبة األصكات مثؿ نطؽ 
 ٕٓحرؼ الجيـ بصكت "ج".

إلى عدـ  ٕٔاف" في معجمو "معجـ األلفاظ العربية في المغة التركية"كما أشار "سييؿ صاب
ّـَ تنطؽ بأقرب الحركؼ  كجكد ما يقابؿ بعض الحركؼ العربية في المغة التركية؛ كمف َث

 إليو:
 أقرب الحروف إليه لفظا في التركية ال يوجد في المغة التركية ما يقابل الحرف العربي م

 S ص  .7
 D ض  .7
 T ط  .7
 Z ظ  .7
 المرققة K المفخمة ؽ  .7
 V ك  .8

كما أف الكممات العربية التي تحتكم عمى الحركؼ: )ذ، ض، ظ( ال تمفظ بالشكؿ 
عمى سبيؿ المثاؿ كممة "رمضاف" تنطؽ "رمزاف" ككممة "أراضي" -العربي، كلكف تنطؽ 

                                                           
ٕٓ (DOĞAN) Yusuf ،AYDIN) Tahirhan ( )ٕٖٓٔ ،المشكالت التي تكاجو تعميـ المغة العربية في تركيا )

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt: XVII, Sayı: 1. 

-عممي، معجـ األلفاظ العربية في المغة التركية، عمادة البحث الٕ٘ٓٓحقي )سييؿ صباف ابف شيخ إبراىيـ(  ٕٔ
 .ٕٔ-ٛٔـ، ٕ٘ٓٓجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، المممكة العربية السعكدية،



  
 

 

 

 

 اجمللة العربية للناطقني بغريها

 7112(      أكتوبر  1العـــــــدد )  67

"، ك "الحاء" ك"الخاء" S"، كحرؼ "الثاء" يمفظ "Zكحرؼ "زام" يمفظ " –" araziتكتب "
 ".H" يمفظاف

كذلؾ حرؼ "العيف" في الكممات العربية يمفظ في أكؿ الكممة ألفنا مثؿ: كممة "عامؿ" 
"، أما في كسط الكممة كنيايتيا فال يظير في النطؽ سكل حركتو مثؿ: كممة amilتنطؽ "
 ".cami"جامع" "

 لغة الهوسا:
كجو تناكؿ مصطفى حجازم السيد في دراستو التقابمية بيف العربية كاليكسا أ  

التشابو كاالختالؼ بيف المغتيف، كمف ثـ تعرَّؼ المشكالت التعميمية التي يجب أف يمـ بيا 
المعمـ، كبالتالي الكقكؼ عمى سبؿ عالج تمؾ المشكالت، مما يذلؿ العقبات في عممية 
التعمـ؛ عمى سبيؿ المثاؿ: تناكؿ األصكات المشتركة بيف العربية كاليكسا كعددىا عشركف 

يسيؿ عمى المتعمـ تعمميا كنطقيا، ثـ األصكات التي تنفرد بيا كؿ لغة، تسعة صكتنا مما 
أصكات لمعربية كعشرة أصكات لمغة اليكسا دكف العربية كالتي يجد فييا الدارس سكاء 

 ٕٕالعربي أك غير الناطؽ بالعربية صعكبة في نطقيا أك االستماع إلييا.
بيف المغات: العربية بالمقارنة لمغة  IPAرمكز األلفبائية الصكتية الدكلية   

الصينية، كاإلسبانية كاإلنجميزية، كالركسية، كاأللمانية، كاإلندكنيسية، كالفرنسية، كاألردية، 
 كالتركية، كاليكساكية؛ مف حيث األصكات الصامتة:

ـ كىي اختصار ٙٛٛٔفي عاـ  IPAالدكلية  الصكتية رمكز األلفبائية ظيرت
International Phonetic Alphabet أصكات لجميع الممثمة ىي رمكزىا كظمت 

                                                           
 .ٗ٘-ٛٗالعربية كاليكسا، نظرات تقابمية،  ٕٕ
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، بمعنى آخر ىي رمكز تغطي كافة األصكات حتى يكمنا ىذا كضعيا منذ البشرية المغات
المغكية لكافة المغات البشرية كمف ثـ تمكف المتخصصيف في مجاؿ عمـ المغة مف تدكيف 

 بكصفو مرجعنا كمانيالر  الحرؼ عمى األلفبائية الدكلية رمكز كتقـك ،األصكات المغكية
 ٖٕأك المستحدثة فييا. المستخدمة الرمكز لجميع

 الفروق الصوتية بين المغة العربية وتمك المغات.
تنقسـ إلى: أصكات انفجارية كعددىا ثمانية صكتا  ٕٛتضـ أصكات العربية   

)باء، كتاء، كداؿ، كطاء، كضاد، ككاؼ، كقاؼ، كاليمزة( كأصكات رخكة/ احتكاكية 
ثالثة عشر صكت )فاء، كثاء، كذاؿ، كظاء، كسيف، كزام، كصاد، كشيف، كعددىا 

كغيف، كخاء، كحاء، كعيف، كىاء( كصكت كاحد انفجارم احتكاكي كىك صكت )الجيـ( 
كصكتيف أنفييف كىما )الميـ، كالنكف( كصكت كاحد جانبي كىك صكت )الالـ( كصكت 

  ٕٗكاحد تكرارم كىك صكت )الراء(.
المحدثكف عمى تسميتيـ شبو حركة كىما )الكاك،  كىناؾ صكتاف اصطمح  

كالياء(؛ ألنو عند النطؽ بصكت الكاك يسمع ليا نكع ضعيؼ مف الحفيؼ أشبو باألصكات 
الصامتة، غير أف مكضع المساف معيا يمكف أف نعدىا شبو حركة، ككذلؾ الحفيؼ 

متنا، غير الضعيؼ الذم يسمع عند النطؽ بصكت الياء كمف ثـ يمكف أف تعد صكتنا صا

                                                           
،ص ٕ،عٙٔليندسية،ـلعمـك االغامدم )منصكر بف محمد(: تصميـ رمكز حاسكبية لتمثؿ ألفبائية صكتية دكلية تعتمد عمى الحرؼ العربي، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز: ا ٖٕ

 ىػ(.ٕٚٗٔـ/ٕٙٓٓ)ٗٙ-ٕٚص:
24 Shehata, A. (2015). Problematic Arabic Consonants for Native English Speakers: 
Learners’ Perspectives. International Journal of Educational Investigations, 2(9), 2ٛ. 
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أف بالنظر إلى مكضع المساف عند النطؽ بيا نجده أقرب شبينا بحركة الكسرة، كمف ثـ 
 ٕ٘اصطمح المحدثكف عمى تسمية الياء شبو حركة.

 :بيان الصوامت العربية
إلى  ٕٙأشارت "سعاد عبد الحميد" في كتابيا "تيسير الرحمف في تجكيد القرآف"   

ليا مف مخرجيا مف جير، أك ىمس، أك شدة صفات صكامت المغة العربية عند حصك 
 كنحك ذلؾ، كقّسمت حركؼ اليجاء مف حيث صفات القكة كالضعؼ عمى النحك التالي:

حركؼ قكية: كىي ثمانية أحرؼ تغمبت فييا صفات القكة عمى صفات الضعؼ:  -7
 القاؼ.-الظاء-الضاد-الصاد-الراء-الداؿ-الجيـ-الباء

طالؽ حيث يجمع كؿ صفات القكة كمنيا حرؼ الطاء كىك أقكل الحركؼ عمى اإل -7
 جير كالشدة كاالستعالء كاإلطباؽ.ال
العيف  –الشيف  –السيف  –الزام  –الذاؿ  –الخاء  –عشرة أحرؼ ضعيفة كىي: التاء  -7
كالياء المتحركتاف كالمينتاف. حيث تغمبت فييا صفات الضعؼ عمى  –الكاك  –الكاؼ  –

 صفات القكة. 
ف تفاكتت مرتبة ضعفيا، كىي التي تككف جميع الحركؼ األضعؼ كعددىا سب -7 عة كا 

الياء. أك تككف فييا صفة  –الفاء  –الحاء  –صفاتيا ضعيفة، كىي أربعة أحرؼ: الثاء 
كاحدة مف صفات القكة، كبقية صفاتيا ضعيفة، مثؿ حركؼ المد الثالثة، كأضعؼ ىذه 

 الحركؼ عمى اإلطالؽ الياء لصفة الخفاء.

                                                           
 .ٗٗص العربية كاليكسا، نظرات تقابمية، ٕ٘
 .ٜٙ، صـٜٕٓٓسعاد(: تيسير الرحمف في تجكيد القرآف، دار التقكل لمطبع كالنشر كالتكزيع، مصر، (ميد عبد الح ٕٙ
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التي تساكت فييا صفات القكة كصفات الضعؼ، كىي  الحركؼ المتكسطة: كىي -7
 النكف. –الميـ  –الالـ  –الغيف  –خمسة أحرؼ: اليمزة 

 –الصاد  –كما نبيت إلى أف الحركؼ السبعة التي تتمتع بصفة االستعالء كىي: الخاء 
ف تفاكتت مرتبة تفخيميا.  –القاؼ  –الطاء  –الغيف  –الضاد  الظاء مفخمة دائما كا 

ركؼ االستعالء مف حيث قكة الحرؼ: الطاء فالضاد فالصاد فالظاء فالقاؼ ترتيب ح
 ٕٚفالغيف فالخاء.

كقد قاـ الباحث بتجميع تمؾ الحركؼ مع بياف صفاتيا مف قكة كضعؼ كمجمكع تمؾ 
 (.ٖالصفات لكؿ حرؼ كمخرجيا مف جير كىمس في الجدكؿ التالي رقـ )

 
ٕٛ 

                                                           
 لمرجع السابؽ.ا ٕٚ

دار التقكل  ، لسعاد عبد الحميد،تيسير الرحمف في تجكيد القرآف كتاب واقع ين انباحث، تصًيى ين انجدول هذا 28
 .ـٜٕٓٓلمطبع كالنشر كالتكزيع، مصر، 
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ٕٜ

                                                           
29

 .اندراسة يحم نهغات  (IPA) اندونية انصىتية األنفبائية ريىس واقع ين انباحث، تصًيى ين دولانج هذا 
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( إلى أف الطبيعة الصكتية لمعربية ٗ( ك )ٖ) خمص مف ىذيف الجدكليف رقمين       
)األصكات المطبقة كالحمقية كاالحتكاكية كالمستعمية كالمفخمة( تمثؿ مشكمة كبرل لمطالب 
الناطقيف بغير العربية؛ أصحاب المغات محؿ الدراسة مف حيث نطقيا أك االستماع إلييا 

 بالشكؿ الصحيح كفؽ ضكابط كقكاعد المغة العربية. 
فة إلى أىـ المعكقات التي تكاجو الطالب الناطؽ بغير العربية عند دراستو لمغة باإلضا

 الضاد أنو يقع تحت تأثير:
لغتو األـ )بميجاتيا المختمفة( مف حيث التأثيرات السمبية في تعمـ نطؽ األحرؼ  -

نقؿ عادات النطؽ في لغتو األـ إلى المغة  -عمى سبيؿ المثاؿ-العربية؛ إذ يحاكؿ 
كذلؾ تغيير كضعية المساف كتقكية أعضاء النطؽ كبذؿ مجيكد أثناء نطؽ  العربية،

بعض حركؼ العربية الغير مكجكدة في لغتو األـ كىك ما ال تحتاجو لغتو األـ، 
باإلضافة إلى مالحظة تمؾ الحركؼ عند االستماع إلى الكالـ العربي. نتيجة لتمؾ 

ابة عمى حساب ميارتي المشكالت ينصرؼ الطمبة إلى االىتماـ بميارة الكت
 ٔاالستماع كالقراءة، كذلؾ ليس مسَتَحبًّا.

عدـ قدرة الطمبة عمى التمييز عند النطؽ أك االستماع بيف صكتيف ُمتقاربي المخرج  -
أك بمعنى أدؽ متقاربيف في النطؽ، كبالتبعية تنكع درجات الصعكبة مف أصكات 

 -مثال–ىذه األصكات مف ُٕتمثٍّؿ صعكبة بالغة إلى أصكات متكسطة الصعكبة،
الضاد كتداخميا مع الداؿ، كالسيف كتداخميا مع الصاد، كالياء كتداخميا مع الحاء، 

                                                           
ديسمبر  ٙ-٘، المؤتمر الدكلي لتعميـ المغة العربية، آفاؽ كتحديات ماليزيا كالصيف ٕٔٔٓتشانغ جينغشك، آسيا  ٔ

 ية ببكيف، الصيف.ىػ كمية المغة العربية، جامعة الدراسات األجنبٕٖٗٔمحـر  ٓٔ-ٜـ / ٕٔٔٓ
، المؤتمر الدكلي األكؿ لتعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا الرؤل كالتجارب إسطنبكؿ ٕ٘ٔٓركزير نبكت ، نيقكالس  ٕ

 ـ.ٕ٘ٔٓإبريؿ  ٕٙ-ٕ٘
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كالحاء نفسيا كتداخميا مع الخاء، ككذلؾ الطاء كالتاء كالقاؼ كالكاؼ، كالزام 
 ٔكالظاء، كالعيف، كالغيف.

 :الحمول
تعسػير تعمػيـ العربيػة،  إف كؿ العكامؿ السابؽ ذكرىا كغيرىػا تمعػب دكرا كبيػرا فػي  

إف لـ يكف في إفشاؿ تعميميا بكصفيا لغة ثانية عمى كجو خاص، كمف كػؿ مػا سػبؽ يبػدك 
كاضحا أىمية اقتراح حمكؿ لمشكمة نطؽ األصػكات العربيػة بالشػكؿ الصػحيح كفػؽ ضػكابط 
المغػػة العربيػػة كقكاعػػدىا؛ كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اسػػتحداث كسػػائؿ جديػػدة فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ المغػػة 

ة لغيػػػر النػػػاطقيف، تراعػػػي الكحػػػدات الصػػػكتية العربيػػػة التػػػي ال يكجػػػد ليػػػا مقابػػػؿ فػػػي العربيػػػ
المغػػػػات المختمفػػػػة محػػػػؿ الدراسػػػػة: "الصػػػػينية، اإلسػػػػبانية، اإلنجميزيػػػػة، الركسػػػػية، األلمانيػػػػة، 
اإلندكنيسػػػػية، الفرنسػػػػية، األرديػػػػة، التركيػػػػة كاليكسػػػػا" مػػػػف حيػػػػث نطقيػػػػا؛ إلكسػػػػاب الجػػػػكدة 

التكيؼ مع المتغيرات الحضارية، فإف مف شأف ىػذه الكسػائؿ أف  كالفاعمية كالمركنة كسرعة
تسػػيـ فػػي تفعيػػؿ كتطػػكير تعمػػيـ المغػػة العربيػػة كالسػػبيؿ إلػػى ذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػر الباحػػث 

 يتطمب اآلتي:
كممػػة تقتصػػر عمػػى جمػػع  ٓٓٓٔالعمػػؿ عمػػى مدكنػػة محػػدكدة )مركػػزة( فػػي حػػدكد   

مثػػؿ صػػعكبات لدارسػػي العربيػػة مػػف الكممػػات التػػي تحتػػكم عمػػى الكحػػدات الصػػكتية التػػي ت
غيػػػر النػػػاطقيف، ىػػػذه الكممػػػات تتميػػػز بككنيػػػا كممػػػات كاقعيػػػة حيػػػة دالػػػة عمػػػى حيكيػػػة المغػػػة 

 العربية كتفاعميا مع الكاقع الحضارم المتغير.

                                                           
، المشكالت الصكتية في تعّمـ المغة العربية لمناطقيف ٕٕٔٓماسيرم، )ككرم(، دفع ااهلل أحمد األمي، )سميو( ٔ

 مدينة العالمية أنمكذج، جامعة المديمة العالمية، ككالة البحكث كالتطكير، دكلة ماليزيا.بغيرىا جامعة ال
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 : المراجع
 أوال: المراجع العربية:

 القرآف الكريـ
إلياس العصرية لمطباعة  اإلطار المرجعي األكركبي المشترؾ لمغات، الطبعة العربية، دار

 ـ.ٕٛٓٓكالنشر بالتعاكف مع معيد جكتو، القاىرة، مصر، 
الخطيب )محمد عبد الفتاح(: مؤتمر "المغة العربية كتحديات العصر" بالتعاكف بيف كمية 

-ٗدار العمـك جامعة القاىرة كمركز الدراسات المعرفية بالقاىرة في الفترة مف 
 ، القاىرة.، كمية دار العمـكٕٛٓٓنكفمبر ٘

الديف إدريس جكىر )نصر(: تعميـ المغة العربية عمى المستكل الجامعي في إندكنيسيا، 
،  رسالة  .ـٕٙٓٓالدكتكراه، جامعة النيميف، الخرطـك

الغامدم )منصكر بف محمد(: تصميـ رمكز حاسكبية لتمثؿ ألفبائية صكتية دكلية تعتمد 
، ٕ،عٙٔزيز: العمـك اليندسية،ـعمى الحرؼ العربي، مجمة جامعة الممؾ عبد الع

 ىػ(.ٕٚٗٔـ/ٕٙٓٓ)ٗٙ-ٕٚص:
 ابراىيـ(: األصكات المغكية، مكتبة نيضة مصر، مصر، بدكف تاريخ طبع.(أنيس

باهلل السعيد )المعتز(: "مدكنة معجـ تاريخي لمغة العربية، معالجة لغكية حاسكبية"، 
 ـ.ٕٓٔٓأطركحة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه في عمـ المغة، 

، المؤتمر الدكلي لتعميـ المغة العربية،آفاؽ كتحديات ٕٔٔٓجينغشك )تشانغ(: آسيا 
ىػ كمية المغة العربية، ٕٖٗٔمحـر  ٓٔ-ٜـ / ٕٔٔٓديسمبر  ٙ-٘ماليزيا كالصيف 

 جامعة الدراسات األجنبية ببكيف، الصيف.
مية العالمية حساف )حسمينا( ك فياـ )محمد(: "المدكنات النصية العربية لمجامعة اإلسال

 ـ.ٜٕٓٓبماليزيا"، كرقة بحثية،
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 ـ.ٕٜٜٔحجازم )محمكد فيمى(: مدخؿ إلى عمـ المغة، القاىرة، مكتبة غريب، 
مصطفي حجازم السيد(: العربية كاليكسا، نظرات تقابمية، معيد المغة العربية  (حجازم

 ـ.ٜ٘ٛٔجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، -كحده البحكث كالمناىج
صباف ابف شيخ إبراىيـ(: معجـ األلفاظ العربية في المغة التركية، عمادة حقي )سييؿ 

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، المممكة العربية -البحث العممي
 ـ.ٕ٘ٓٓالسعكدية،

لإلندكنيسييف، مجمة  العربية المغة كتعميـ المقارنة دمياطي )محمد عفيؼ الديف(: المغكيات
 ـ.ٕٕٔٓ(، ٔ)ٙاإلسالـ في إندكنيسيا، 

ركزير نبكت )نيقكالس(: المؤتمر الدكلي األكؿ لتعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا الرؤل 
 ـ.ٕ٘ٔٓإبريؿ  ٕٙ-ٕ٘كالتجارب إسطنبكؿ 

زايدم )صكرية( ك عبد العمي )أحمد( ك الطيب )محمد( ك عبداهلل )محمد(: " استخراج 
يؽ عمى الّنص القرآني تطب : المصطمحات البسيطة كالمركبة مف الّنصكص العربية

 ـ.ٕٔٔٓالكريـ" كرقة بحثية، 
. نقال عف حجازم ٚ-ٙصيني )محمكد إسماعيؿ(: التقابؿ المغكم كتحميؿ األخطاء، ص 

مصطفي حجازم السيد(: العربية كاليكسا، نظرات تقابمية، معيد المغة العربية كحده (
 ـ.ٜ٘ٛٔجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، -البحكث كالمناىج

)رشدم أحمد(: األسس المعجمية كالثقافية لتعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا،  طعيمة
جامعة أـ القرل، معيد المغة العربية، كحدة البحكث كالمناىج، مكة المكرمة، 

 ـ.ٕٜٛٔ
سعاد(: تيسير الرحمف في تجكيد القرآف، دار التقكل لمطبع كالنشر كالتكزيع، (عبد الحميد 
 ـ.ٜٕٓٓمصر، 
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العزيز )محمد( ك حبمص )محمد(: محاضرات في عمـ المغة العاـ، مركز جامعة عبد 
 ـ.ٕٚٓٓالقاىرة لمتعميـ المفتكح، القاىرة، 

قدكر )نبيمة(: التدخؿ المغكم بيف العربية كالفرنسية كأثره في تعميمية المغة الفرنسية في 
، الجزائر، قسـ المغة العربية كآدابيا، رسالة ماجستير، جامعة منتكرم قسنطينة

 ـ.ٕٙٓٓ
ماسيرم )ككرم( ك دفع ااهلل أحمد األمي)سميو(: المشكالت الصكتية في تعّمـ المغة 
العربية لمناطقيف بغيرىا جامعة المدينة العالمية أنمكذج، جامعة المديمة العالمية، 

 ـ.ٕٕٔٓككالة البحكث كالتطكير، دكلة ماليزيا، 
ترجمة عبده الراجحي كعمي عمي أحمد  ميا،كتعمي المغة تعمـ أسس ق. براكف )دكجالس(:

 ـ.ٜٜٗٔشعباف، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف، 
ىمداني )حامد أشرؼ(: المؤتمر الدكلي التاسع بإندكنيسيا: "المغة العربية أساس الثقافة 

ـ، مدينة ٕ٘ٔٓأغسطس  ٜٕ-ٕٚىػ  ٖٙٗٔذك القعدة  ٗٔ -ٕٔاإلنسانية" 
 إندكنيسيا. –ماالنؽ 

ف )أحمد( كمحمد مجكؿ)مشرؽ(: تقكيـ تدريس مادة المغة العربية، كمية التربية يحيى حس
 ـ.ٕٔٔٓاألساسية، جامعة بابؿ، العراؽ، 

 ثانيا: المراجع األجنبية:
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