
 

 

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey 

All rights reserved 

 
SPEECH DIFFICULTIES AMONG LEARNERS OF ARABIC TO NON-NATIVE SPEAKERS IN 

MALI (CAUSES AND SOLUTIONS) 
 

Abdoulaye DRAMA 1 
Oumar CISSE 2 

 

Abstract: 

The difficulties of pronouncing the Arabic language sounds are one 

of the biggest and most complex learning problems that the learners 

of the Arabic language suffer from to non-native speakers of Mali. 
These difficulties appear in the case of the individual production of 

Arabic linguistic sounds when teaching because they do not master 

the articulation of the sounds 

This study aims to clarify the phonetic problems facing Arabic 

language learners in Mali during their study of the Arabic language, 
to identify their causes, and the impact of the mother tongue 

phonetic on the indoctrination of Arabic linguistic sounds for non-

native speakers. It also seeks to provide appropriate approaches to 
teaching linguistic sounds. Based on the theory of contrastive 

analysis and teaching the types of exercises that help the learner to 

pronounce sounds correctly, using modern techniques. 

Keywords: Phonetic Difficulties, Contrastive Analysis, 

Pronunciation Improvement, Vocal Exercises. 
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 وحلول" صعوابت نطقية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها يف مايل " أسباب 
 

 3  عبد هللا درامي
 4 عمر سيسي

 
 

 :امللخص
منها متعلمو  تعاين اليت وأعقدها الّتعليمية  املشكالت أكرب من العربية  األصوات اللغوية  نطق صعوابت  تعد

العربية  اللغوية  الفردي لألصوات  اإلنتاج حالة  يف الصعوابت هذه وتربز بغريها مبايل، للناطقي  العربية  اللغة 
    األصوات. نطق لعدم إتقاهنم  عند التعليم

 دراستهم  أثناء مايل بدولة  العربية  اللغة  متعلمي تواجه اليت الصوتية  املشكالت إىل بيان  الدراسة  هذه هتدف
بغريها.   للناطقي العربية  اللغوية  األصوات تلقي  يف األم اللغة  ظاهرة وأثر أسباهبا، على والتعّرف العربية، اللغة 

التقابلي، وتدرس   التحليل نظرية  من  ا  انطالق اللغوية، األصوات لتعليم مناسبة  مناهج تقدمي إىل  أيضا   وتسعى 
 . ابلتقنيات احلديثة مستعينا   سليما   نطقا   األصوات نطق على التدريبات اليت تعي املتعلم أصناف 

 . الصعوابت الصوتية، التحليل التقابلي، التدريبات الصوتية، حتسي النطق الكلمات املفتاحية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   drame21.ad@gmail.com، مايل ،جامعة اآلداب والعلوم اإلنسانيةد،  3
 مايل جامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية،د،  4
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 : املقدمة
 ويتعلق   ايل،يف م  بغريها  الناطقي  هامتعلمي  لدى  العربية   اللغوية   األصوات  نطق  صعوبة   دراسة   إىل  املقال  هذاالباحثان يف    سعىي

 يها. عل لتغلبل املناسبة  احللول اقرتاح ة مث ومن ،الصعوابت تلك إىل إحداث ؤدية امل األسباب عن ابلبحث األمر
 وعن   ؛ العباراتف  واجلمل  الكلمات  عليها  تتأسس  اليت  األوىل  ة اللبن  هي  ألهنا  ،اللغوية   الدراسات  أهم  من  الصوتية   الدراسة   إنف

  يف   اللغوية   تاألصوا   بدراسة   العناية   تظهر  أن  جديرا    كان  ولذا  ؛الوجود  حيز  إىل  الكتمان  حيز  من  الدفينة   األفكار  خترج  آتلفها  طريق
 وخواصها  جوانبها  ودراسة   كثرية،  عضلية   جهود  من  النطقي   اجلهاز  به  يقوم  وما   وصفة،  خمرج  من  املختلفة،  وخصائصها  املتعددة  جوانبها
  ألصواهتا   حتليلية   دراسة   تستوجب  لغوية   لبنية   تفصيلية  دراسة   أية   فإن  هلذا  واللغوية،  والنحوية   الصرفية   اهنميزا  يف  تتمثل  اليت  األخرى

  الذي  واجلوهر  اللفظ،   آلة   هو  الصوت: "  قال  حي  اجلاحظ  وصدق  ،اللغوي  الرتكيب  منها  يتكون  اليت  األساسية   اتاللبن  ابعتبارها
  تكون   وال  الصوت،  بظهور  إال  منثورا    وال  موزون    كالما    وال  لفظا    اللسان  حركات  تكون  ولن   التأليف،  يوجد  وبه  التقطيع،  به  يقوم

 . (79، صفحة 1998)اجلاحظ،  "والتأليف ابلتقطيع إال كالما    احلروف
 النقاط اآلتية:  بيان إىل الدراسة  هذه وهتدف

 .األساسية  ابملراحل العربية  اللغة  دراستهم أثناء مايل بدولة  العربية  اللغة  متعلمي تواجه اليت الصوتية  املشكالتالكشف عن  -1
 تلك املشكالت. أسباب  على فالتعرّ  -2

 اللغة   نتاجإ  عملية   ويف  العلمي  التحصيل  يفوكذلك    بغريها،  للناطقي العربية   اللغوية  األصوات  تلقي  يف  األم  اللغة   ظاهرة  أثر  بيان -3
 . التواصلية  املواقف يف

 .التقابلي التحليل نظرية  من انطالقا   ،اللغوية  األصوات لتعليم ناسبة م مناهج تقدمي -4

  والغرب   العرب  األصوات  علماء  بتجارب  مستعينا    سليما    نطقا    األصوات  نطق  على  التدرب  على  املتعلم  تعي  اليت  الوسائلإعداد   -5
 . لألجانب اللغوية  األصوات تعليم يف

 أسباب الصعوابت النطقية:: املطلب األول
 ما له عالقة ابللغة األم:  -1

إىل طبيعة اللغة األم اليت ينتمي   ، يرجع سبب صعوبة نطق األصوات العربية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقي بغريها مبايل
 Document de)  مaout 1996 23( 96- 049حيث توجد يف مايل ثالث عشرة لغة رمسية بقرار رقم )إليها املتعلمون، 

politique linguistiaue du MALI., 2014)  وال نظري  ، فقد توجد يف اللغة العربية بعض األصوات ليس هلا وجود
فمن خالل هذه الدراسة سنتطرق    يف هذه اللغات؛ مما جتعل تلك األصوات غريبة على ألسن املتعلمي؛ فيصعب عليهم نطقها،

املعنيي   املتعلمي  أن  مبا  ولكن  وأسباب صعوبة نطقها،  مبيني خمارجها،  تلك األصوات،  لغات  لبعض  إىل  متعددة حمينتمون  لية 
 .ومتفرقة 

ينتمون الذين  نة من املتعلمي  ركزن يف حبثنا هذا على عيّ فقد  ،  جلميع هذه اللغاتال يسع للتطرق    الدراسة   طبيعة ملا كانت  و 
األصوات العربية ، جيدون صعوبة يف نطق  5أن بعض متعلمي العربية الذين ينتمون إىل لغة سنغي   وجدنإىل بعض تلك اللغات، ف

 منها:

 

 لغة يتواصل هبا غالبية سكان مشال مايل.  - 5
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 الثاء:
ألهنا من األصوات اليت تتميز هبا العربية عن لغة سنغي؛ حيث ال تعرف لغة سنغي هذا الصوت، فهو أسناين رخو مرقق،  

العليا وإبقفال اجملرى األنفي برفع الطبق،   اللسان حبيث يالصق أطراف األسنان  يلتصق ابجلدار اخللفي  و يتم نطقه بوضع طرف 
 ، إذا فهو صوت مهموس ال يتحرك معه الوتران الصوتيان.ا  حىت ال يكون جهر جعل األواتر الصوتية مفتوحة، فيللحلق، 

)التاء(    عنه بصوت يشتمل على هذ الصوت يستعاض    عربيا    يف لغة سنغي، فعند اقرتاضها لفظا    وليس هلذا الصوت وجود 
 . ( 99، صفحة  1990)متام،   مثل:

 attalataالثالاثء            

 اخلاء: 
من األصوات اليت تتميز هبا العربية عن )سنغي( فال تعرف )سنغي( هذا الصوت، ولذلك جيد املتعلمون املنتمون إىل لغة 

بصوت )الكاف(،    يعوضها( كلمة عربية مشتملة على صوت )اخلاء(  )سنغي( صعوبة يف نطق هذ الصوت، عند اقرتاض )سنغي
 (. alkabarمثل كلمة )اخلرب( تنطق يف )سنغي( )

فصوت اخلاء صوت طبقي رخو مهموس مرقق، ولكن له قيمة شبه تفخيم يف بعض املواقع، ويتم النطق هبذا الصوت بنفس 
أن األواتر الصوتية يف هذه احلالة األخرية ال تكون هبا ذبذبة، ومن مث   الطريقة اليت يتم هبا النطق بصوت الغي، مع فرق واحد وهو

 .( 50، صفحة  1975)أنيس،   كان صوت اخلاء مهموسا

 : الذال
 اهلواء مارا  ع  ا ندفمن األصوات اليت تتميز هبا اللغة العربية عن لغة )سنغي(، وهي صوت أسناين رخو جمهور مرقق، يتكون اب

ابحلنجرة، فيحرك الوترين الصوتيي، مث يتخذ اهلواء جمراه يف احللق والفم، حىت يصل إىل خمرج الصوت، وهو بي طرف اللسان وأطراف  
 . (102، صفحة 1975)أنيس،  فيفمن اخل قواي   الثنااي العليا، وهناك يضيق اجملرى فنسمع نوعا  

قرتاض كلمة عربية تشتمل على هذا الصوت يف  افلعدم معرفة )سنغي( هذا الصوت، تستعيض عنه بصوت )الزاي( عند  
 مثل:

 . Zikirكلمة )ذكر(تنطق يف )سنغي( 
 

 : الشني
على صوت الشي تقلبه إىل   مشتمال    عربيا    صوت الشي من األصوات اليت ال تعرفها لغة )سنغي(، فعند اقرتاضها لفظا  

 سي.ال
صوت غاري رخو مهموس مرقق، يتم النطق به بوضع طرف اللسان ضد األسنان،  – حسب متام حسان  -فصوت الشي 

،  1975س،  )أني  ورفع الطبق حىت يلتصق ابجلدار اخللفي للحلق، ويتم كل ذلك مع فتح األواتر الصوتية يف وضع تنفس مهموس
 súkran  من الشي، فيقولون يف مثل هذه الكلمة: ( يف لغة )سنغي( بصوت السي بدال  فتنطق كلمة )شكرا   .( 47صفحة 
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 : الصاد
املطبقة تتصف ابلرخاوة والتهميش والتفخيم، يتم النطق به بوضع طرف اللسان ضد األسنان  صوات الصفريية األالصاد أحد  

على احلنك األعلى، مما يؤدي إىل تفخيم هذا  منطبقا   السفلي، ومقدمه ضد اللثة، ورفع مؤخر اللسان يف اجتاه الطبق؛ فيصبح مقعرا  
 . ( 74، صفحة  1990)متام،  الصوت

الصاد   العربية مشتملة على صوت  من  اقرتاض كلمة  وعند  الصوت،  لغة )سنغي( هذا  تعرف  مثل كلمة  قلبه سينا  توال   ،
 ( تنطق يف )سنغي(:احبص)

súbú             صبح   . 
Súbour            رب ص . 

 الضاد: 
 البشر؛ لذا مسيت العربية )لغة الضاد(. هذا الصوت من األصوات اليت تتميز هبا العربية على مجيع لغات 

يتصل  ، و ومقدمته فالضاد صوت أسناين لثوي شديد جمهور مفخم، ينطق بوضع طرف اللسان حبيث يلتصق ابألسنان العليا
األواتر  أبصول الثنااي اليت تسمى اللثة، مث إلصاق الطبق ابجلدار اخللفي للحلق ليسد اجملرى األنفي، ويتم كل ذلك مع وجود ذبذبة يف  

 . (92، صفحة 1990)متام،  الصوتية 
الصوت؛ مما يؤدي   اوال يوجد صوت الضاد يف لغة )سنغي(؛ فيجد املتعلمون املنتمون إىل لغة )سنغي( صعوبة يف نطق هذ

 Ayahadar             إىل قلبه )داال( يف الكلمات املقرتضة من العربية؛ فيقول يف مثل كلمة: حضر
 

 :الظاء
 ال تتوفر لغة سنغي على هذا الصوت، فهو من األصوات اليت تتميز هبا اللغة العربية على لغة سنغي. 

برفع طرف اللسان حبيث يلتصق أبطراف الثنااي العليا، مع رفع مؤخر فتتصف أبهنا صوت رخو جمهور مفخم، يتم النطق به 
اللسان يف اجتاه الطبق، وتقريبه من اجلدار اخللفي للحلق، وسد اجملرى األنفي برفع الطبق حىت يلتصق ابجلدار اخللفي للحلق وتضييق  

 األواتر الصوتية، تضييقا يسمح بوجود ذبذبة فيها ينتج عنها اجلهر.
  Zú راض سنغي كلمة عربية مشتملة على صوت الظاء، تستبدهلا )زااي( مثل: كلمة )وعظ( ينطق هبا يف سنغي:وعند استق

Wa. 

 : العني
صوت حلقي رخو جمهور مرقق، يتم نطقه بتضييق احللق عند لسان املزمار، ونتوء لسان املزمار إىل احللق حىت يتصل أو يكاد 

يرتفع الطبق ليسد اجملرى األنفي، وحتدث ذبذبة يف األواتر الصوتية، وحيتك اهلواء    يصل ابجلدار اخللفي للحلق، ويف نفس الوقت
 . (102، صفحة 1990)متام،    اخلارج من الرئتي بلسان املزمار واجلدار اخللفي للحلق عند نقطة تقارهبما

الصوت، وعند نطق  اوالعي صوت غري معروف لدى سنغي، فيجد املتعلمون املنتمون إىل لغة )سنغي( صعوبة يف نطق هذ 
 ، مثل: يليهمن جنس الصوت الذي  طقها مهزة أو هاء، أو صوات  ينسنغي كلمة عربية مشتملة على صوت العي 
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 . allakal         العقل

 الغني:
الصوت، ويف حالة اقرتاضها إايه   اصوت ال تعرفه لغة سنغي، فيجد املتعلمون املنتمون إىل لغة )سنغي( صعوبة يف نطق هذ

 . /Gحتوله إىل / 
فصوت الغي طبقي رخو جمهور مرقق، وإن ارتبط بقيمة شبه تفخيمية يف بعض املواقع، ويتم النطق به برفع مؤخر اللسان 

لة يسمح للهواء الرئوي ابملرور، ولكن مع االحتكاك ابللسان والطبق يف نقطة تالقيهما، وهذا هو حىت يتصل ابلطبق، وخلق ص
)مناهج البحث يف    عنصر الرخاوة يف الغي، ويف نفس الوقت يرتفع الطبق ليسد اجملرى األنفي، وحتدث ذبذبة يف األواتر الصوتية.

 .  gaoussou       مثل: غوث  (99صفحة ، 1990اللغة، 
 

 :القاف
لكلمات عربية   من األصوات اليت تتميز هبا العربية على سنغي؛ ألهنا من األصوات احللقية، ولكن يف حالة اقرتاض سنغي

 . Kúfalمشتملة على هذا الصوت، تستعيض عنه بصوت )الكاف( مثل كلمة: )قفل( تنطق يف سنغي: 
فالقاف: صوت هلوي شديد مهموس، له بعض القيم التفخيمية، ولكنه ال يوصف ابلتفخيم، ويتم نطقه، بدفع اهلواء من  

ذ جمراه يف احللق حىت يصل إىل أدىن احللق من الفم، وهناك ينحبس اهلواء ابحلنجرة فال حيرك الوترين الصوتيي، مث يتخ  الرئتي مارا  
  شديدا    انفجاراي    ، فيحدث اهلواء صوات  مفاجئا    ابتصال أدىن احللق )مبا يف ذلك اللهاة( أبقصى اللسان مث ينفصل العضوان انفصاال  

 . (74، صفحة 1975)األصوات اللغوية، 
 

 : صعوابت عملية -2
 :من أسباب صعوبة نطق األصوات اللغوية العربية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقي بغريهاو 
 عدم معرفة الفروق الّنطقّية بي بعض األصوات اللغوية العربية، ومتييز ما بينها من الصفات؛ فيلتبس صوت بصوت يف النطق نظرا   •

ء،  اتاء  ثالحتاد خمرجهما أو لقربه، أو لندرة وجوده يف اللغة األم لدى املتعلم، فمثال قد ينطق املتعلم: العي مهزة، واحلاء هاء، وال
 ، وغري ذلك من الثنائيات املتشاهبة. ، والضاد داال  سينا   صاد، والوالذال زااي  

اهلمزة من   قريب؛ حيث خمرج  اهلمزة والعي خمرجهما  من    سط و فصويت  العي فمخرجها  أما  ولكن  أقصى  احللق،  احللق، 
 صفتيهما خمتلفة: اهلمزة شديد مهموس، أما العي فمتوسط بي الشدة والرخاوة، وجمهور. 

مها خمتلفان من نحية الصفة، صفة   أما صويت التاء والثاء فمخرجهما واحد، كالمها من طرف اللسان والثنااي العليا، إال أنّ 
 هموس، أما الثاء فصفته رخو مهموس. التاء: شديد م

عدم متييز بعضهم بي أصوات: السي والصاد، والضاد دال، والتاء والطاء، والذال والظاء، والسبب يف ذلك أن األصوات: الصاد،   •
صوات األقون  والضاد والطاء، والظاء، أصوات مطبقة، واألصوات السي والتاء والدال والذال، غري مطبقة، ولعدم متييزهم بينها ينط

 . ، والظاء ذاال  ، والطاء اتء  ، والضاد داال  املطبقة خالية من اإلطباق؛ فينطقون الصاد سينا  
وكذلك من أسباب صعوبة نطق األصوات اللغوية العربية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقي بغريها، كون نطق تلك األصوات،   •

 عادات لغوية جديدة غري مألوفة لدى املتعلم.
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من االعتالل النفسي   ، ما يوجد لدى املتعلم من احلواجز النفسية الناجتة من أتثري اللغة األم، واليت تكون سببا  أيضا  ومن األسباب   •
 اللغة األجنبية.  جتاه
لتقنيات الناطقي بغريها، إىل فقدان الوسائل التعليمية وا  هاكما يرجع السبب يف صعوبة نطق األصوات اللغوية العربية لدى متعلمي •

 احلديثة يف تعليم األصوات اللغوية يف الصفوف االبتدائية. 
 

 على هذه الصعوابت الصوتية تغلبلل مقرتحة حلول: الثاين املطلب
على جمموعة من األسس اللسانية    ،تعليم اللغة العربية للناطقي بغريهايف    واملتخصصون الّتعليمّية   املناهج  بوضع  املهتمون  اعتمد

الصعوابت الصوتية اليت تعرتي ملعاجلة  إ  بغريها،  للناطقي  العربية   اللغة   تعليم  واملعايري الرتبوية؛  احللول املناسبة وحتديد    جيادوكذلك 
  والبيئة  الدراسة،  طبيعة   حسب  آخر  إىل  ابحث  من  احللول  ختتلفو  .الصوتية ماهيتها واختيارها كالعنصر الفّعال لتجاوز الصعوابت  

على احلقائق العلمية والتجارب الشخصية،   ترتكز  أن  ينبغيو   ؛االجتماعي  احمليط  يف  العربية   اللغة   ومكانة   إليها،  نتميي  يتال  اللغوية 
واحمليط االجتماعي، تعلق ابملنهج التعليمي، والبعد اللغوي  تمنها ما    ،ات أبعاد خمتلفة و واملسح امليداين، وكما تنبين على القواعد ذ

 . والبعد النفسي والعقلي، والوسائل والتقنيات احلديثة 
 : تيةاآل نقاطال يف حنددها ،الصوتية  صعوابتهذه العلى  بلتغلاليت نقرتحها ل ناسبة امل لولاحل أما

 : منهج تعليم األصوات اللغوية تطوير :أولا 
  ا  عنصر   العتباره   ،اللغوية   األصوات  لتدريس  خصصامل  التعليمي  املنهج  حمتوى  من  زءاجل  ذلك  اللغوية   األصوات  مبنهج  نقصد

 وانطالقا    حمددة،  علمية   وشروط   معايري  وفق  الصوتية   املادة  تقدمي   إىل  هتدف  بغريها،  للناطقي   العربية   اللغة   لتعليم  همة امل  عناصرأهم ال   من
 . (28، صفحة 2004)رشدي ط.،  "حتقيقها إىل التعليمية  املؤسسة  تسعى اليت  الرتبوية  األهداف"و اللغوية، األسس من

  على  ينبغي   العربية   احلروف  جمرد  إال  ليست التقليدي  الّتعليميّ   املنهج  يف  الّصويت   الدرس  حمتوايت  أن  املدقق  الباحث  يالحظ
 . بينها والتمييز األصوات،  بي  النطقية  الفروق معرفة  دون ،كتابتها  كيفية   على تدرب الو  استظهارها مث  القلب ظهر عن حفظها املتعلم

  جبميععلى واضعي منهاج التعليم مراعاته يف تصميم احملتوى، هو النظام الصويت اليت هلا عالقة مباشرة    ينبغي  ما  أول  إنّ 
  اتصاله   لشدة  وتعلمها  اللغة   تعليم  عن  حديثنا  سياق  يف  نعاجله  أن  ينبغي  ما  أهم  من  ألنّه،  والفيزيولوجية   والفكرية   التعليمية   املكونت

 وتبدأ ،واالستماع الكالم بي مشرتك جانب ألنهفقط،  لغوية  مهارة اعتباره ميكن ال الصويت اجلانب ألنّ  والكالم، االستماع مبهاريت
  من  الصويت اجلانب تعليم  على أساسا   تقوم  اليت الشفهية  اللغة  لتعلم الطبيعي املدخل ابعتباره ،االستماع مهارة تدريسب التعليم عملية 
  التعليمية  املواد  إعداد  يف  خرباء   صاغ  لقد.  الصويت  الدرس  يف  النطقية   التدريبات  همأب  والوعي  ،( 95، صفحة  2003)الناقة،    اللغة 
 هي: التعليمي املنهج وضع يف مراعاهتا ينبغي املعايري من عددا

 : اللغوية لألصوات األولوية إعطاء -1
املتعلم   ألنّ   ،األساسيّ   التعليم  مرحلة   يف  خاصة و   ،الصويت  للدرس  القصوى   األولوية    اعطاءعليميّ التّ   املنهج  واضعي  على  ينبغي

  عاداته   من  نفسه  جيرد  األجنيب  الطفل  أنّ   نالحظ  إذ  األجنبية،  اللغة   لتعليم  األّولية   االستعدادات  من  جمموعة   هذه املرحلة   يف   يتلقى
 .لديه مألوفة  غري جديدة لغوية  عادات اكتساب أجل من ،االجتماعي حميطه يف اكتسبها اليت اللغوية 

 القاعة   داخل  لتدريسه  كبريا    وحيزا    املنهج  حمتوى  يف  الصويت  للجانب  قصوى  أمهية   يعطي  الذي  هو  داجليّ   التعليمي  املنهجف
 . األولية  الفصول يف وخاصة   ،الدراسية 
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 تعليم   عملية   يف  نطلقامل  هو  ؛وتدريباهتا  اللغوية   األصوات  تعليم  أن  الرتبوية،  اللسانيات  ساتدراال  بعض  نتائج  أثبتت  وقد
  رتبة يف امل  الكتابة   على   دريبالتّ   يتأي  ، النظرية   هذه   غرار  علىو   ،احلديثة  التعليمية  االجتاهات  بعض  حسب  الكتابة  وتسبق  اللغات،

  املرحلة  هذه  يف  اللغويّة  األصوات  بتعليم   االبتداء  ألنّ   ؛ (95، صفحة  2003)الناقة،    األجنبية   اللغات  تعليم  يف  اتبعة   مهارة  أي  ثانية ال
  من   بينها  ما  متييز"و  ى األصوات العربية عل  فتعرّ الو   ،صحيحا    نطقا    نطقها  ةإجاد  يفللمتعلم    كبرية  فرصة   إعطاء  إىل  رومت  ضرورّي،  أمر

 . ( 82، صفحة 2017)حممد س.،   "النطقية  االختالفات
 

 الصويت التقابلي التحليل دراسات نتائج توظيف -2
 التعليم  مواد  إعداد  يف  مثارها  توظف  ،العامة  اللسانيات  جمال  يف  اللغوية   املعطيات  أهم  من  التقابلية  الدراسات  نتائج  عدت

 القبلي  التحليل  عقب  واختيارها   إعدادها  مت  اليت  الدراسية   املواد   أنّ   ،الرتبوية   ةاللساني  ت الدراساتأثبت  وقد.  بغريها  للناطقي  الصويت
(Pre- Analysis  )اللغة   تعليم  يف  وفّعالة   قنعة م  علمية   نتائج  إظهار  يف  همتأس  -العربية   اللغة   أي   –  اهلدف  واللغة   األم  اللغة   بي  

 . (269، صفحة 2006)ورشدي،  حمددة زمنية  فرتة خالل اهلدف
عناصر التقابل   قصد ابلتقابل اللغوي أو التحليل التقابلي: تنظيم دراسة لغوية )يقارن فيها الباحث بي لغتي أو أكثر، مبينا  وي

)ورشدي،    والتشابه واالختالف بي اللغات، هبدف التنبؤ ابلصعوابت اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية(
 . ( 269، صفحة 2006

  ويقوم  األم،   اللغة   أتثري  عن الناجتة النطقية   األخطاءيف  وقوععن ال  العربية  اللغة متعلمي إبعاد  يف الصويت التقابل  حتليل سهمي  
 اليت  النفسية  احلواجز  كسر  إىل يسعى إذ ، نفسيا   هببناء ويقوم ،من قبل عرفهاي ل  جديدة لغة  للتقبّ  لغواي األجنيب الطفل إعداد  مبهمة 

 . النفسي االعتالل يف سببا   كانت
 النطقية   ابلصعوابت  للتنبؤ  الصويت  الدرس  حتديد  يف  ضرورة  أمر  الصويت  التقابل  حتليل  أن  الصورة  هذه  خالل  من  لنا  ويتضح

،  1982)إمساعيل،    "أخرى  لغة   يدرسون  عندما  نة معيّ   بلغة   املتكلمي  أبداء  منها  يتعلق  ما"  وتفسري  العربية،  اللغة   تعليم  يف  املتوقعة 
 الصويت  التقابل  ويهدف  أجنبية،  لغة   العربية   اللغة   تعليم  وبيداغوجية   ،ناهجامل  لتطوير  وتطبيقها  ،نتائجها  استعمال  مث  (17صفحة  
 :إىل النفسي اللغة  علم حسب

  التعليمية املناهج وضع  وعند األم،  واللغة  العربية  اللغة بي املتشابه من انطالقا   املتدرجة املناسبة التعليمية املادة   إعداد يف املساعدة •
 .التقومي وأساليب العالجي، والتعليم اللغوية  لألصوات ة املناسب التدريس طرائق  واختيار احملتوى، واختيار  األهداف حتديد حيث من
 . اللغوية  بيئته يف املتعلم تناسب اليت الصوتية  السياقات واختيار الصوتية، التدريبات إعداد •
 . مناسبة  بتدريبات الشفوية  السمعية  الطريقة  تفعيل •
 .الطفل لدى النطق مستوى تقومي يف املناسبة  االختبارات إعداد •
 . ( 169، صفحة 2010)عموري،  اللغوية  األصوات تعليم يف احلديثة  والتقنيات التعليمية  الوسائل نوع حتديد •
 

 : الصويت التقابل حتليل منطلقات
 . املشكالت حتليل -1
 . الصوتيي للنظامي اللغوي التحليل -2
 . الصوتيي النظاميبي  قارنة امل -3
 . ( 18، صفحة 2010)عموري،   ميالتعل يف صعوابت متثل اليت التقابالت تفسري -4
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 : بيداغوجية تدريس األصوات اللغوية -3

املدارس   الصويت يف  النظام  تعليم  املنهج يستند  اللغوية؛ ألّن  تدريس األصوات  تقليدية يف  طريقة  على  مايل  بدولة  العربية 
نطقية اليت التدريبات  لدون اهتمام اب  ،أهنا جمرد أصوات ينبغي على املتعلم أن يدرسها وحيفظها، ويتدرب على كتابتها  رىالتعليمي ي

 ترّوض األحبال الصوتية على النطق السليم. 
واملناهج وطرائق التدريس اليت    ،تدريس األصوات اللغوية، هي عبارة عن جمموعة من الوسائل والتقنيات احلديثة وبيداغوجية  

وأهداف تعليم اللغة العربية   ، يرتكز عليها املدرس يف عملية تعليم النظام الصويت، ويتم اختيارها وفق املعايري الرتبوية واألسس النفسية 
 لألجانب. 
من طرائق تدريس اللغات لألجانب تتأثر بطبيعة املادة الدراسية من حيث احملتوى واملضمون، واملتعلم  أّن    جيدر اإلشارةو 

)العصيلي، الرايض، صفحة    والنفسية والتجارب امليدانية  حيث جنسه وبيئته اللغوية، تستمد أسسها من نتائج الدراسات اللغوية 
، ويعود سبب ذلك إىل أمرين  رائق التدريس املعتمدة يف املنهج الّتعليمّي التقليدّي ابمللحوظات اليت أبديناها سابقا  . وال تتسم ط( 94
 مها: 
 االعتماد على طريقة التلقي.  -1
 .فقطنكماش على اجلوانب النظرية اال -2

 املدرس أن يكون على: منطلب األمر تفحسب، إمنا يفتدريس النظام الصويت ال يقتضي معرفة النظرايت التعليمية وطرائق التدريس 
 نظرايت التدريبات الصوتية واآلليات اليت تعينه على عملية التدريب الصويت.  جبلّ الدراية التامة   -1
 األصوات العربية.ضبط ملساعدة املتعلم على  ونفسيا   علميا   االستعداد -2
 تخلي عن عاداته الصوتية اخلاطئة. التعلم على وعي ابستخدام وسائل التشجيع املختلفة لتهيئة نفسية املال -3

  ، ستعانة ابألدوات اخلاصة لتدريس اللغات لألجانبمع االوترتكز بيداغوجية تدريس األصوات اللغوية على عمليات عضوية وفكرية،  
 صوتية فقط ألمهيتها. قال ابلتدريبات الاملالوسائل التعليمية، ويهتم هذا يف  ة والثاني ،التدريبات الصوتية يف تتمثل األوىل 

 :التدريبات الصوتية
 خّلصتالإىل    األجنيبّ   املتدرب  عقل  جيذب  املعقدة  الرتبوية   العمليات  مفهوم  تهيف طيا"  الصوتية   التدريبات"  حيمل مصطلح

 أن   هذه اللحظة ويستعصي على املتدرب يف  .  لسانه  يف  ألوفة م  غري  عربية  اليت تظهر أثناء نطق أصوات  ة نطقية املعّوجالعادات  العن  
 يقتضي   ،ولتجاوز هذه املمارسة الصوتية   .من كيانه الفكري واللغوي  العتبارها جزء    ،هودةعامل  نطقية ال  عادات ال  هذه  من  نفسه  جيرد

 .العربية  اللغة  أصوات ضوابطب تكيفها ميكن أي ل تصّلب بعد، رطبا   املتعلم نطق أعضاء تكون أن األمر
 جمال  يف  به  يقصد  إذ  خمتلفة،   جماالت  بي  شرتكةامل  علمية ال  صطلحاتامل  من «vocalise» الصوتية   التدريبات  ومصطلح

  احلروف  ابستخدام  الصوتية   املنطقة   وتوسيع  الصوت  حتسي  إىل  ومتر   الغنائية،  أو  حنية اللّ   الصوتية   الّتدريبات  من   نوع  هأبنّ  ،املوسيقى
  حن اللّ   مع  الصوت  خراج إ  صحة   يف، يساعد  املوسيقى  علم  يف  اللفظي  ابملقطع  ويسمى)°/°/°/°/°/(    ساكن  حبرف  مسبوقة   املتحركة 

 ( 94، صفحة 2010)حممد ا.،  وقت أسرع يف للكلمات الفعلي الغناء تقانإ أجل من
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  وتعزيز   النطق،  عملية  تقوية   إىل  هتدفاليت    النطقية   التمارين  تلك  التعليمي  األصوات  علم  يف  الصوتية   ابلتدريبات  ويقصد
  متّكن   اليت  التعليمية   ابلوسائل  مستعينا    النطق   وسالمة   احلروف،  خمارج  فيها  تتبي  سليمة،  بطريقة   اللغوية   األصوات  استخدام  مهارة
 . تعرتيه اليت النطقية  الصعوابت على تغلبال من األجنيب املتعلم

 بيتدر ب  إال  األجنيب  املتعلم  نطق  يستقيم  ال  حيث  لألجانب،  اللغات  تعليم  مهارات  أعقد  من  عليها  تدربالو   األصوات  وتعليم
  أغلبية   أن  العتبار  النطق،   أعضاءبطبيعة    ودراية   املتعلم  لنفسية   ا  عميق  ا  فهم  األمر  تطلبيو   تلفة،خم  أبشكال  فكثّ وم  خمطط  منظم

  وصبّ   نضج  قد  النطقي  جهازه  أن  ي الحظ  إذ  الكبار، عند  غالبا    الظاهرة  هذه  وتظهر  النطق،  أعضاء  بثقل  تتصل  الصوتية   الصعوابت
 . بشكل سليم العربية  األصوات نطقوفق معايري  عنده األصوات خمارج تكييف يف صعوبة  جيد هلذا أمه، أصوات قالب يف

نواة تعليم اللغات لألجانب، ورغم هذه وهي  كبرية،وتكتسي التدريبات الصوتية يف تعليم اللغة العربية للناطقي بغريها أمهية  
مبكاهنا يف جمال تعليم اللغة العربية واملنهج التعليمي، ول تعط حقها من التعليم والتدريب،    الئقا    األمهية نالحظ أهنا ل تقدر تقديرا  

 ويرجع سبب ذلك إىل أمرين:
تعليمية مبايل تنقصهم خربة يف جمال اللسانيات التطبيقية الؤسسات  املأن معظم املدرسي القائمي على تعليم اللغة العربية يف   -1

 لألجانب. وتعليم اللغة 
 راكز تكوين املعلمي.ابألساتذة يف ماص اخلتكوين األكادميي لجند أن جلهم ل حيظ اب -2

وهلذا نشاهد أهنّم يتخبطون بي تعليم نطق األصوات اللغوية ومتييزها وبي كتابة احلروف، فنجد أن املدرسي يدربون املتعلمي 
 . (2020)مسبس،   ن أهنم يقومون بتدرهبم على نطق األصوات اللغوية على كيفية كتابة احلروف حسب مواقعها املختلفة، ويظنو 

 وطبيعة   احلاجة   حسب  خرآ  إىل  مدرس  من  ختتلف  الصوتية   التدريبات  منهجية   أن  املقام  هذا  يف  إليه  اإلشارة  جيب  ومما
  للناطقي   العربية   اللغة   مدرسي  طرف  من  املتبعة   املنهجية   وأما  التعليمي،  املنهج  ختطيط  وسوء  ، األم  اللغة  أتثري  من  النامجة   الصعوابت

 : أييت فيما حنددها بغريها
 .نة املعيّ  احلروف خمارج على فلتعرّ او  ،التدريبات لعمل منهجا اللغوية  األصوات خمارج من خمرج ييتع ✓
 . نةاملعيّ  احلروف نطق معاجلة  دفهب التدريبات اختبار يف األصوات خمارج من خمرج اختيار ✓
  األصابع   ووضع  خمرجه،  من  إخراجه  وكيفية   مفرد،  لغوي  صوت  كل  خمرج  لتوضيح  واألفالم  النطقي  اجلهاز  وجمسم  الصور  استخدام ✓
 . وصحيحة  سليمة  بطريقة  نطقه من للتأكد نطقه أثناء الصوت خروج موضع يف
 .النطق على تدريبه قبل أوال   اللغوي الصوت مساع على املتعلم تدريب ✓

 :الصوتية التدريبات خطوات
 : تيةاآل طواتاخل على يسري أن املدرس على جيب بغريها للناطقي اللغوية  األصوات لتدريس

 الرتتيب   منهجية   مراعات  دون  واحدة  دفعة   الصوتية   وحداهتا  تدريس  اللغوية   األصوات  تعليم  نظام   يف  املنطق  من   ليس:  التدرج:  أولا 
  ،لتدريسها  ناسبة امل  طريقة الو   ،اللغة  تعليم  أهداف  بتحديد  املدرس  يقوم  وقبله  األجنيب،   للمتعلم  النطقية   والتدريبات  تعليمها  يف  والتدرج

 . تكلف دون املتعلم مبقام يليق أبسلوب الصويت النظام تقدمي يف املدرس تعي اليت الوسائلمع 
 بنظام االنتهاء مث -اللغوية  بنيته عن معزول جمرد مفرد لغوي صوت  أي-  صوتية  وحدات أبصغر البدء هنا ابلتدرج واملقصود

 خمتلف  هو  ما  إىل  القومية   أو  األم   لغته   مع  املتشابه   ومن  الّصعبة   إىل  الّسهلة   اللغويّة   األصوات  نطق   من  ابملتعلم  وينتقل  الصوتية،   املقاطع
 . (459، صفحة 1985)طعيمة،   عنها
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 مساعه  عند  ومتييزه  الصوت  نطق  املتعلم  فتعرّ   التعليمية   اللسانيات  جمال  يف   الصويت  فابلتعرّ   يقصد :  الصويت  التعّرف  تدريبات:  اثنياا 

  هذا   وراء  من  األساسي  واهلدف.  (459)رشدي، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقي بلغات أخرى، صفحة    ومتصال  منفصال
 مث   مفردة  سليما    نطقا    ونطقها  أمامه  رؤيتها  عند   اللغوية   األصوات   ة عرفم  من  األجنيب  املتعلم  متكي  وه  الصوتية   التدريبات  من  النوع
 . كلمة ال يف مركبة 

 أما املنهجية املتبعة يف التدريب على التعّرف الصويت عند علماء علم األصوات احلديث فهي:
. أمسائها  دون  أبصواهتا  الكلمة   تركيب  عن  معزولة   األلفبائية   الرتتيب  أبسلوب  املفردة  اللغوية   األصوات  تقدمي  هو:  اجملرد  الصوت  عرض  -1

 : تية اآل نهجية ملاب عرض ال ويتم
 . املتعلم أمام ابلصور املصحوبة  اللغوية  األصوات عرض  •
 (. ضمة : ت  )  و( كسرة:  ت  ) و( فتحة : ت  : )القصرية احلركات عرض  •
 (.   و   تو)  و( ي   يت  )      ،ا(     ات  : )الطويلة  احلركات عرض  •
 ، أْز.تْ أ ْب،أ: السكون •
 .وسط    عط ل، ط فل، مثل مركبة،  صيغة  يف اللغوية  األصوات تقدمي -2
 . الكلمة  ملهحت الذي عىنامل دون فقط اللغوي الصوت على الرتكيز -3
 وراء   ويردده  التسجيل،  جهاز  خالل  من  أو  املدرس  طرف  من  إما  ونطقها،   اللغوية   األصوات  ستماعال  للمتعلم  الفرصة   إاتحة  -4

 . املتعلم
 . تلفة خم عاينم حتمل  وال لغة  كل  يف اثبتة  عالماأل ألنّ  الصويت، فالتعرّ  على تدريبال أثناء األعالم أمساء اختيار -5
 

  عند اآلخر عن  منهما كل  ومتييز صوتي بي التفريق من األجنيب املتعلم متكن الصويتّ  ابلتمييز يقصد: الصويت التمييز  تدريبات: اثلثاا 
)رشدي، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقي بلغات   الصويت  فالتعرّ   تدريبات  من  أقوى  تدريبال  من  النوع  وهذا  نطقه،  أو  مساعه

 :أييت ما حتقيق إىل الصويت التمييز تدريبات وهتدف. أخرى(
 دي. العا احلديث يف تستخدم عندما داللة  ذات صوتية  اختالفات من بينها ما ومتييز اللغوية  األصوات على فالتعرّ  -1
 .بينها والتمييز القصرية واحلركات الطويلة  احلركات على فالتعرّ  -2
 . ( 94)العصيلي، الرايض، صفحة  النطق يف املتشاهبة  األصوات بي التمييز -3

 الصغرى،   الثنائيات  تدريس  منهجية ، هي  اللغوية   األصوات  بي  التمييز   على  األجنيب  املتعلم  لتدريب  واحدة  طريقة   وهناك
  يف   النطق  يف  يشبهه  وما  اهلدف  اللغة   يف  صوت   بي  أي-  متقابلي  لصوتي  الّنطقية   الوضعية   أمام  األجنيب  املتعلم  و ْضع    هبا  ويقصد

  تيات صو ال  تدريس  أيضا    ويسمى  الصواتن،  هذان  فيها  كلمات  ينطق  أو  يسمع  عندما  بينهما  زيّ ميو   بينهما  الفرق  ليدرك  -األم  لغته
 . تقابلة امل

 الذهنية   ابلتحويالت  يقوم  الّصويتّ   الّتمييز  تدريبات  مرحلة   يف  األجنيبّ   الّطفل  أنّ   الرتبوية   اللغوايت  الدراسات  نتائج  تأثبت  لقد
  األم   لغته  يف  هلا   األصوات  أقرب  ضوء  يف  اللغوية   األصوات   بي  التمييز  على  يتدرب  إذ   الصوتية،  املشاهبة  على  تستند   اليت  املتقاربة 

 . (8، صفحة  2019)حسن،  مهزة العي جيعلقد  مثال املايل فالطفل وصفة، خمرجا
  إىل   يؤدي  مما  واحد موقع  يف  واحد  صوت  يف  إال  نطقا  املتشاهبتان  الكلمتان  هي  اللساين  الدرس  مفهوم  يف  الصغرى  والثنائية 

 : مها شرطي قابلة تامل الثنائياتلتدريس  ويشرتط. ( 51، صفحة 1998)اخلويل،   املعىن يف اختالفهما
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 .سليما   نطقا   الثنائي العنصر نطق على املتعلم قدرة -1
 ( 23، صفحة 2020)الرمحان،  الكالم يف مساعها عند ة الثنائي صويت بي التمييز على القدرة -2

 من  غريها  عن  متّيزها  الكلمة   من  خمتلفة   مواضع  يف  وإبرازها  األصوات  صفات  استخالص  هو:  الصويت  التجريد  على  تدريبات:  رابعاا 
  حسب   ة املختلفه  أبشكال  اللغوي  الصوت  ة عرفم  على  األجنيب  املتعلم  تدريب  هو  األساس  واهلدف.  اللغة   يف  هلا  املقاربة   األصوات
 هنا  اهلدف  وليس  له،  ونطقه  مساعه،  عند   البديل  اللغوي  الصوت  وبي  بينه  تمييزال  من  تمكنالو   كلمة،ال  يف  هبا  ترمز  اليت  احلركات

 . (460)رشدي، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقي بلغات أخرى، صفحة   خمارجها وبيان األصوات ووصف تفسري
القراءة أو عند يتبّنها املعلم عند مالحظة مشكلة أو أخطاء صوتية تصدر من املتعلم أثناء    تصحيح النطق: هو نشاط تربوي:  خامساا 

عملية نطق األصوات اللغوية. يعين مصطلح النطق يف أدبيات الدرس الصويت: "النطق الذي يشري إىل اإلصدار احلقيقي لألصوات 
، صفحة  2008)وآخرون،    الكالمية يف الفم، ويؤكد التلفظ بصورة أكرب الطريقة اليت يدرك املستمع من خالهلا األصوات الكالمية" 

  ، عند تصحيح األخطاء النطقية   أن يسري وفقهاطوات جيب على املدرس  اخلقد حدد علماء الصوتيات التعليمية جمموعة من  و   ( 543
 وهي:

 اخلطوة األوىل: تعيي املشكلة بدقة وإجيازها يف شكل معادلة. 
 يتم بثالث مراحل:اخلطوة الثانية: عالج األخطاء الصوتية و 

 تدريب األذن على مساع الصوت يف موقعه املعي.  ✓
 التدريب على نطق الصوت يف املوقع املعي. ✓
 . ( 30، صفحة 1997)إسحاق،  اختبار جودة نطق الصوت بعد التدريب ✓
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 اخلامتة 
ذهن   بشحن من النظرايت اللغويّة التقليدية اليت تقتصر فقط    ومواده  ستمد رؤيتهيل يعد تعليم اللغة العربية للناطقي بغريها  

لممارسة اللغوية  لاليت ختضع  و هلا صلة مباشرة ابملكونت اجلسمية والعقلية،  اليت  جلوانب األخرى  اباملتعلم مبعلومات لغوية دون الوعي  
ملواقف التواصلية؛ أي اجلانب العملي أو التطبيقي، واجلوانب الرتبوية اليت متثل طريقة مثلى لتقدمي املعلومات واملعارف ومتثالهتا يف ا

 حسب املناهج والطرائق املناسبة. 
  تخلي الو   اجلديدة،   اللغوية   األصوات  لتلقي  قدراته  يبين  خالهلا  من  اليت  كائزالر   من  جمموعة   إىل  املرحلة   هذه  يف  الطالب  حيتاج

 :  األسس هذه أهم ومن األوىل، اللغوية  تهبيئ من املكتسبة  النطقية  عاداته عن
 .التعليمي املنهج من الصويتّ  اجلانب  ختطيط حسن -1
 إىل   املكتسبة   اللغوية   العادات  حتويل  إىل  ويسعى  اللغوية،  األصوات  لتدريس  عملية   وكفاءة  علمية   قدرة  ميلك  الذي  اجلّيد  املّدرب -2

 . األجنبية اللغة الكتساب ملكة 
 . اللغوية  األصوات لتعليم املناسبة  التعليمية  البيئة  إجياد -3
  على  بلتغلل  املعاصرة  التقنية  وسائل  على  معتمدا    اللغوية،  األصوات  تدريس   يف  املتنوعة   الصوتية   التدريبات  استخدام  يف  التنوع -4
 . التعليم هذا تعرتي اليت صعوابتال
 العربية  اللغة  لتعليم املناسبة  املدرسية  والكتب الربامج لبناء التطبيقية؛ اللسانياتيف  واملتخصصي األكادمييي بي اجلهود فثتكا -5

 . التعليمية  املراحل خمتلف يف لألساتذة املستمر التكوين برامج نشاءإو  لألجانب،
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 املصادر واملراجع 
Document de politiaue linguistiaue du MALI ( .2014  .) Journal Officiel du MALI  ،

19 
(. منهجية اإلسيسكو لتدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقي هبا، أساسيات طريقة التدريس والرتبية  1997األمي إسحاق. ) 

 العلمية لدورات تدريب املعلمي. الرابط: منشورات منظمة اإليسيسكو. 
 (. البيان والتبيي )اإلصدار الطبعة السابعة، اجمللد اجلزء األول(. القاهرة: مكتبة االجنلو. 1998)اجلاحظ.  

 . 94(. التدريبات الصوتية يف الغناء اجلماعي املدرسي. جملة كلية ببور سعيد، 2010الطويل مروة حممد. )
لغة العربية للناطقي بغريها. الرايض، اململكة العربية  (. املشكالت الصوتية يف تعليم ال2020أمرية ربري رفاعي مسبس )ملحن(. )

 السعودية .
 (. األصوات اللغوية. )الطبعة اخلامسة، احملرر( القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. 1975أنيس. )

املستوى    -غريها(. إسرتاتيجيات تيسري تعليم وتعلم األصوات العربية للناطقي ب2020بوشقفي محد البطري وبوشقفي عبد الرمحان. )
 . 23. )العدد األول، احملرر( جملة امليدان للدراسات يف العلوم واإلنسانية، -التمهيدأيمنوذجا

(. معجم لوجنمان لتعليم اللغات، علم اللغة التطبيقي. )الطبعة األوىل، احملرر( لبنان: الشركة املصرية  2008جاك ريتشاد وآخرون. )
 للنشر لوجنمان. 

 هج البحث يف اللغة. )الطبعة األوىل، احملرر( القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. (. منا1990حسان. )
رشدي وطعيمة . )بال اتريخ(. املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقي بلغات أخرى. مكة املكرمة: سلسلة دراسات يف تعليم العربية 

 جامعة أم القرى.
 اتصاليا بي املناهج واالسرتاتيجيات. الرابط: منشورات منظمة ايسيسكو،. (. تعليم اللغة 2006رشدي وطعيمة. )

 . 82(. الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية بغريها: أمهيته، ووظائفه، وأهداف تعليمها. جملة املنار، 2017سامي. )
 (. التقابل اللغوي وحتليل األخطاء. الرايض. 1982صيين واألمي. )
 (. التقابل اللغوي وحتليل األخطاء. الرايض: منشورات جامعة امللك سعود.1982صيين واألمي. )

 (. دليل إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. مكة املكرمة: سلسلة دراسات يف تعليم العربية جامعة أم القرى.1985طعيمة. ) 
 وتقوميها. القاهرة: دار الفكر العريب. (. األسس العامة ملناهج تعليم الغة العربية وتطوريها 2004طعيمة. ) 

(. طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقي هبا. املغرب: منشورة املنظمة اإلسالمية لرتبية والعلوم والثقافة 2003طعيمة و الناقة. )
 إسيسكو. 

: جامعة اإلمام حممد بي 2002ى.  عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. )الرايض(. طرائق تدريس اللغة العربية للناطقي بلغات أخر 
 سعود اإلسالمية.

(. دور التقابل الصويت يف حتسي نطق األصوات العربية ذات السمات اخلاصة عند متعلميها لغة اثنية من أصل  2010عموري. )
 . 169تركي. )العدد التاسع، احملرر( 
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تعليم األصوات. مكة املكرمة: جامع الكتب   (. مصطلح الثنائيات الصغرى أم اجلناس يف2019حمجبوب حسن حممد حسن. )
 اإلسالمية. 

 (. أساليب تدريس اللغة العربية. )الطبعة الثالثة، احملرر( الرايض. 1998حممد اخلويل. )  
 

 


