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 يـر الشفهـالتعبي معوقات
 -أدب-ألولى ثانوي لدى تالميذ السنة ا 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية اآلداب والفنون
 قسم األدب العربي

 تخصص: لسانيات عربية
 

 مذكرة تخرج ماستر في اللغة واألدب العربي
 ـــــــــ :المــــــوســــــــومـــــــــــــــــة بـ

 

 

 

 

 

 ىشمــــــــــــــــــــــــاوي فتيحــــــــــــــــــــــــــــــــــة األستاذة المشرفة:             
                                                 

 ين:تمن إعداد الطالب     
  فواطميــــــــــــــــــة حنــــــــــــــان 

 م سلمـــىحضــري مريــــــ 
 

 8108/8109السنة الجامعية: 
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 قسم اللغة العربية وآدابها
 
 

 :ربت عنواف
 

 يـالشفهر ـالتعبي معوقات
 -أدب-لدى تالميذ السنة األولى ثانوي  

 
 

 ىشمــــــــــــــــــــــــاوي فتيحــــــــــــــــــــــــــــــــــة األستاذة المشرفة:                      
                                                      

 ين:تالطالب إعداد من 

  فواطميــــــــــــــــــة حنــــــــــــــان 

 حضــري مريــــــم سلمـــى 
    

 8108/8109السنة الجامعية: 
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 إني رأيت أنو ال يكتب إنسان كـتاب
 فـي يومـو إال قـال فـي غـّده

 لـو كـان غيـر ىـذا لكان أحسن
 ولـو ريـد ىـذا لـكان يستحسـن
 ولـو قـّدم ىـذا لـكان أفضــل
 ولـو تـرك ىـذا لـكان أجيــل
 وىــذا مــن أعظــم الصبـر

 ة البشروىو دليل استيالء النقص عمى جمم
 

 عماد الدين األصفهاني                                    
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وعلـى  اهلل ونشكـره الـذي ىـدانا وعلمـنا ما لـم نعلـم ونصلـي ونسلـم علـى صفـوة خلقـو نحمـد     
 آلـو وصحبـو أجمعـين وعلـى مـن اىتـدى بهديـو إلـى يـوم الديـن عمـال بالقـول 

 

 اهلل مـن ال يشكـر النـاس " " ال يشكـر
 

 بعيـد مـن أو قريـب سيـرنا أن نتقـدم بأسمـى عبـارات الشكـر والعـرفان لـكل مـن ساىـم معـنا مـن     

وتوجيهاتـها  بإرشاداتـها علـينا تبخـل لـم الـتي األسـتاذة المشرفـة بالذكـر ونخـص العمـل ىـذا إنـجاز فـي
كتـب  مـن احتجـناه ما لـنا توفيرىـم علـى المكتبـة وأعـضاء محسـن األسـتاذ شكـرن أن ننسـى ال كـما القيمـة

 ومراجـع قيمـة.

 كـما نتقـدم بالشكـر الخـاص إلـى كل أساتذتـنا مـن الطـور االبتدائـي حتـى الطـور الجامعـي.      
 ... إلـى كـل ىـؤالءإلـى كـل من وقـف إلـى جانبـنا إلنـجاح ىذا العمـل ولـو حتـى بكلمـة     

 شكــرا                                                                                   
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 إلى من علمني النجاح والصبر                
فجقدى  فُ مٍأجٌة ألصعاب                             

 
 إلَ من أ
رثٍي من حواهي ...                                             

 
 و لم ثمٌلي ألدهيا ل

بــــــــــــــُ رحمي هللا                                                             
 
 أ

 إلَ  سبب وجٍدي فُ ألحياة                                   
 إلَ من علمجوُ ألصمٍد مٌما ثبدلت ألظروف                                 

مــــــــــــــــــــــُ ألحبيبة                                                  
 
 أ

حبجُ                          
 
ًلُ و أ

 
 إلَ إخٍثُ وأ

 زوجُ ألغالُ وعائلجي إلَ                                     
ًدي ًذأ ألعمل        

 
 أ
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 أهدي هذا العمل المتواضع            

 إلى أمي و أبي اللذان لم يبخال علي يوما بشيء               

 إلى إخوتي وأسرتي جميعا                             

 إلى كل من علمني حرف ا أصبح برقه يضيء الطريق أمامي     

 إلى أستاذتي المشرفة التي كانت لي سندا في هذا المشوار       

 هذا العمل  إلى من شاركتني في                

 ووقفت معي                    

 في مّر وحلو األوق ات           

 " حن          ان "            
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 العيوب النطقية في التعبير الشفهي لدى

  -أدب -تالميذ السنة األولى ثانوي 
 

I- الجانـب النظـري 
 اللغػة والكبلـ :مدخـــــل 

 اللغػػة مبحث األول:ال

 تعريف اللغة -
 عوامل اكتساهبا -

 مراحل اكتساهبا -

 وظائف اللغة -

 : الكبلـالمبحث الثاني
 تعريف الكبلـ -
 مظاىر تأخر الكبلـ -

 أسباب تأخر الكبلـ -

 وظائف اللغة -

 تعليم اللغة العربية يف مستواىا الشفاىي :ول الفصل األ
 سبلمة اإلدراؾ النطقي والسمعي المبحث األول:

 النطقي اإلدراؾمة سبل -1
 السمعي اإلدراؾسبلمة  -2

 

 مظاىر تعليم اللغة يف مستواىا الشفاىي ) التعبَت ( المبحث الثاني:
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 مفهـو التعبَت الشفهي وأنواعو -1
 أىداؼ التعبَت الشفهي وأنبيتو -2

 تعليم التعبَت الشفهي وأىدافو العامة يف التدريسخطوات  -3

 ىي وأىدافهاوسائل تعليم اللغة العربية يف مستواىا الشفا -4

 الصعوبات اليت تعًتي لتعلُّم الشفاىي -5
 

 عيوب النطق وطرؽ عبلجها: انيالفصل الث

 عيوب النطق ) الكبلـ ( المبحث األول:
 تعريف العيب النطقي وأنواعو -1
 اضطرابات النطق وخصائصو -2

 أنواع العيوب النطقية اللغوية وأسباهبا -3

 طرؽ عبلج العيوب النطقية المبحث الثاني:

 سرة واؼبدرسة واجملتمع يف العبلجدور األ -1
 طرؽ عبلج بعض العيوب الوظيفية -2

 طرؽ عبلج بعض العيوب النطقية -3

II- يـب الميدانـالجان 
 منهج البحث -

 وصف العينة -1
 تصنيف األخطاء وربليلها -2
 عرض النتائج -3

 اػببلصػة
 االقتػراحات
 التوصػيات

 اػباسبػة
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 مقدمــة
 

يف مكتباتنا العربية يلفت نظرنا أمرا لو شأنو وخطوتو ونرى يف جانب  رؼالط نقلب عندما     
من جوانبها ثغرة ربتاج إُف من يسدىا وأحسسنا إُف موضوع يتناوؿ عيوب النطق والكبلـ وال 

سيما أف ىذا اؼبوضوع كاف ؿبل اىتماـ الدوؿ الكربى الغربية وأولتو عنايتها عندما شعرنا 
كادت تلك العيوب النطقية تفسد عليها مستقبلها وإننا لنأمل  أبنائها من طائفة انقاد باغباجة إُف

بعض ما هبب علينا كبو فئة من اجملتمع  أدينا قد بذلك ولنكوف مباركا بدًءا ىذا موضوعنا يكوف أف
تعاين ذلك النوع من النقص، ويعترب موضوع التعبَت الشفهي وعيوبو النطقية من اؼبوضوعات 

وسيلة التصاؿ بالعاَف اػبارجي واػباصية اؼبميزة للغة وىي  العاـ اإلطار ضمن جيندر  اؽبامة كونو

لئلنساف دوف باقي اؼبخلوقات كما أهنا تعترب من العوامل اؽبامة يف حياة اإلنساف ورغم وجود 
تعد ظاىرة وزبتلف ىذه العيوب واالضطرابات النطقية  ال أهنا إال النطقية االضطرابات العديد من

 نس والعمر والبيئة.حسب اعب
كما أشارت بعض الدراسات إُف أف اؼبشاكل اليت واجهها اؼبصاب بعيوب النطق وخاصة       

اصة من اعبانب النفسي. خيف ؿبيطو الدراسي واالجتماعي فبا هبعل أحيانا األمور أكثر تعقيدا 

ة والكفالة خاصة الفئة كبو ـبتصُت أرطفونيُت هبدؼ اإلعان ىذه بإرشاد اؼبختصُت ما يبعث وىذا

الدراسي يواجهوف ظروفا جديدة يف حياهتم منها االبتعاد عن اعبو  الصف داخل يف التبلميذوأف 
يواجهها التبلميذ يف الطور الثانوي خاصة يف  أخرى ومواقف االبتدائي الطور تبلميذ األسري خاصة
ألستاذ أو أثناء القراءة. عن أسئلة ا اإلجابة سواء النطق وباتصع من يبلقيو وما التعبَت الشفوي

وىذا ما حفزنا لدراسة اؼبوضوع بغرض القياـ بكفالة شاملة وعميقة للتلميذ اؼبصاب بالعيوب 

 النطقية يف التعبَت الشفهي.
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 ىذا يف ما ىبص سبب اختيارنا ؽبذا اؼبوضوع، أما بالنسبة للهدؼ واؼبغزى من دراستو:
يف اعبانب الدراسي وعدـ التعمق فيها، ألف قلة الدراسات اليت هتتم بعيوب النطق خاصة • 

 الدراسات اليت سبت يف ىذا اجملاؿ َف تعر االىتماـ للمصابُت بالعيب النطقي.

 * تضمن البحث جانبُت فكاف األوؿ نظري واآلخر ميداين.

  مبحثينوكل فصل مقسم إُف فصلين مدخل و فتضمن اعبانب النظري 

فهو خاص  ألولوالفصل ا اللغة والكالمعنواف:  ربتفصل سبهيدي كاف عبارة عن فالمدخل 

فهو الفصل األخَت يف اعبانب  نيالفصل الثاأما  بتعليم اللغة العربية في مستواىا الشفاىي

 .عيوب النطق وطرق عالجهاالنظري كاف ربت عنواف: 

العينة اؼبنهج الوصفي التحليلي ووصف  اختيارارتأينا إُف  التطبيقي )الميداني(أما اعبانب      

 مع تصنيف األخطاء وربليلها مع عرض النتائج وكذا وضع اقًتاحات وتوصيات.
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 الجانـب النظـري
 

 اللغة والكبلـ :مدخـــــــــــــــل

 

 الشفاىي تعليم اللغة العربية يف مستواىا :ألولالفصل ا

 

 عيوب النطق وطرؽ عبلجها :نيالفصل الثا
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 المـة والكـلغال

 
 ةػاللغ :المبحث األول

 تعريف اللغة -1

 عوامل اكتساهبا -2

 مراحل اكتساهبا -3

 وظائف اللغة -4
 

 بلـػالك :المبحث الثاني
 تعريف الكبلـ -1

 مظاىر تأخر الكبلـ -2

 أسباب تأخر الكبلـ -3
 وظائف اللغة -4
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 اللغة والكالم                                        المدخل                                                 

 

 اللغة: المبحث األول:
 تعريف اللغة: -0

اللغة ىي عبارة عن ؾبموعة من الرموز اؼبنطوقة تستخدـ كوسيلة للتعبَت والتواصل وىي تشمل      
 (1)اللغة اؼبنطوقة واللغة اؼبكتوبة ولغة اغبركات )اإليباءات والتكشَتات(

  هبا كل فرد عن أغراضو"ٍت لقولو "حّدىا أصوات يعرّب جها ابن ويعرف
اللغة ملكة فطرية عند اؼبتكلمُت بلغة ما لفهم  N.chomskyواـ تشوسكي نكما يعرفها      

 (2)وتكوين صبل كبوية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 .20، د. فيصل ؿبمد خرب الزراد، دار اؼبريخ للنشر، صاللغة واضطرابات النطق والكالم -1
 .113، ص112، صاإلسكندريةدار اؼبعرفة اعبامعية دراسات في اللسانيات التطبيقية،حلمي خليل،  -2
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 اللغة والكالم المدخل                                                                                           

 

 عوامل اكتساب اللغة: -8
 تمييزىا:وضوح اإلحساسات السمعية و  -أ

مث تنموا ىذه واػبامس  يظل الطفل عاجزا عن ربديد مصدر األصوات يف ؿبيطو حىت الشهر الرابع     
لنمو يوازي مرحلة التقليد  القدرة ببطء حىت أوائل السنة الثانية لتدخل يف طور النضج تدرهبيا وىذا

 اللغوي يف مبوه ويدعمو.
 

 الذاكرة السمعية: -ب
عدة أسابيع حفظ األصوات اؼبسموعة واستعادهتا عند اغباجة إليها وتظهر بعد وىي القدرة على      

السنة الثانية تبدأ يف النضج من الوالدة، لكنها تظل ضعيفة حىت أواخر الشهر الرابع مث ترتقي ببطء حىت 
االحتفاظ بالصورة الصوتية الطفل وبذلك فإهنا تساير مبو اإلحساسات السمعية حيث ال يستطيع 

فبيزات ىذه األصوات بوضوح وىو ما يسمح لو  وات والكلمات يف ذاكرتو واستعادهتا، إال إذا أدرؾلؤلص
 (1)دبحاكاهتا تدرهبيا من لغتو.

 

 األساس الفكري للتقليد اللغوي: -ج
القوة الفكرية  بإشراؼ يعتمد التقليد اللغوي يف الطفولة على ميل فطري للمحاكاة بصورة قصدية وإرادية     
ا يف ذلك هوفهم مدلوؽبا مثللؤلصل مطابقة  وإصبلح الصورة اػباطئة للنطق، وجعلهاأدائها وتنظيمها على 

 (2)األشياء وتركيب األلعاب. مثل األلعاب الراقية اليت يقـو هبا الطفل يف االستطبلع على
 
 
 
 
 
 
 .112، ص111رية ص، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكنددراسات في اللسانيات التطبيقيةحلمي خليل،  -1
 .25، اؼبرجع السابق، صاللغة واضطرابات النطق والكالم -2
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 اللغة والكالم المدخل                                                                                          

 

 النضـج: -د
متوافق والبيئة العضوية اليت تفرض وجود أعضاء ؿبيطة بو وجهاز عصيب مركزي  اإلنسافلغة إف      

تسمح باكتساب اللغة ال تقـو بعملها منذ الوالدة وال تبقى على نفس الدرجة طوؿ حياة 
 (1)الشخص.

يدؿ على وىذا  مراحل االكتساب تتماشى تدرهبيا مع مراحل التطور العصيب الفيزيولوجي،وكل      
واغبركية للكبلـ تكوف اؼبستقبلية  الفيزيولوجية لآللياتاألطوار اؼبتتابعة للنمو العقلي للطفل، كما أف األسس 

اآلليات يتوقف على النضج العقلي  مهيأة للقياـ بوظيفتها منذ الوالدة، لكن التوظيف اغبقيقي ؽبذه
 (2)البلحق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .57، ص56، اؼبطبعة اعبزائرية للمجبلت واعبرائد بوزريعة )د ت( صاللغة عند الطفلإظباعيل لعيس،  -1

2
- M.L Moreau et Richelle « L’acquisition de langage » Eds : Pierre Mardaga 1981, 

p261. 
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 اللغة والكالم المدخل                                                                                         

 

 مراحل اكتساب اللغة: -3
ة البكاء وفيها يعرب الطفل عن حاجاتو وانفعاالتو بالصراخ ويصدر الطفل أو مرحل مرحلة المناغاة: -أ

 األصوات أو اؼبقاطع ويكررىا وسبتد من اؼبيبلد وحىت السنة األوُف من العمر.
ىذه اؼبرحلة يقلد الطفل األصوات أو الكلمات وسبتد من السنة األوُف من العمر  مرحلة التقليد: -ب

 ة.وحىت السنة الرابعة واػبامس
ويف ىذه اؼبرحلة يربط الطفل بُت الرموز اللفظية ومعانيها وسبتد من السنة األوُف حىت  مرحلة المعاني: -ج

 السنة اػبامسة من عمره وبعدىا.
 وىذه اؼبرحلة السابقة الذكر متداخلة فيما بينها وال يبكن الفصل بينها ألف كل مرحلة سبثل مرحلة     

 (1)الطفولة.
 ر يف اكتساب اللغة والنمو اللغوي لدى الطفل نلخصها فيما يلي:وىنالك عوامل تؤث

 سبلمة أعضاء النطق والكبلـ واعبهاز العصيب واغبواس لدى الطفل. -          
خاصة بُت األـ والطفل ودور الرعاية والتشجيع واغبناف أو اغبرماف العبلقة األسرية  -          
 يف مبو اللغة.العاطفي 
 امل التشجيع االجتماعي وسهولة تعامل الطفل مع أشياء الوسط وثقافة األسرة.ع -          

 مثَتات لغوية تساىم يف مبو اللغة. كلها تعترب وغَتىا والتلفزيوف واإلذاعة اإلعبلـ وسائل -          
 عامل اعبنس حيث أف اإلناث يتفوقن على الذكور يف سرعة مبو اللغة وإتقاهنا... -          

 (2)اؾ عوامل أخرى متعددة صحية ونفسية ووجدانية وثقافية...مثل ازدواجية اللغة.وىن

 
 
 
 
 
 .55، صالمرجع السابقإظباعيل لعيس،  -1
 .56، دار اؼبريخ اؼبملكة العربية السعودية، صاللغة واضطرابات النطق والكالمالزراد، خَت فيصل ؿبمد  -2
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 : الكالمالمبحث الثاني
 تعريف الكالم: -0

رغم تعدد صور اللغة وأساليبها إال أف الشائع بُت البشر استخداـ اللغة الشفهية وبذلك يعد الكبلـ      
 ا.ؽب من اللغة وىو الفعل اغبركي اعبانب الشفهي واؼبسموع

لنظاـ معُت متفق عليو يف النظاـ اللغوي ىبضع والكبلـ عبارة عن سباؽ من الرموز الصوتية      
من اللغة ألنو أحد صورىا فاستخداـ الكلمة اؼبسموعة  خصوصية بذلك أكثر اػباص بكل لغة وىو

 والنظاـ جزء من الفطرة اليت زود اهلل اإلنساف هبا. األصلىي 
بلـ على مبو ؾبموعة من األجهزة اغبسية واغبركية والعصبية لدى الفرد ويعد تعتمد عملية الك     

تكامل وظائف ىذه األجهزة وتناسقها مطلبا واستعدادا أساسيا ؼبمارسة الكبلـ بصورة 
 (1)صحيحة.

للمتكلم إذ  وإراديةىو ظاىرة فردية ": F.de Soussureالكبلـ حسب فردناند دي سوسَت 
بلـ ومن مث يتعلق الكبلـ أساسا بالتأدية الفردية للمتكلم معتمدا على يتجسد من خبلؿ فعل الك

مادة اللساف اػباصة بلغتو )أي ؾبموع الظواىر اؼبتعلقة باستعماؿ اللساف والكيفية اليت يتعامل هبا 
 ."اؼبتكلم مع القواعد(

 ي:ولغفالكبلـ ىو استعماؿ الشفرة من قبل األفراد )أي اؼبتكلم(، ويتجسد يف كل نشاط 
 توظيف الدالئل لتكوين صبل. -          
 (2)ضها البعض من أجل خلق اؼبعٌت العاـ للجملة.عببربط معاين الدالئل  -          

 
 
 
 
، 1997، اؼبطبعة الفنية اغبديثة، القاىرة، اضطرابات النطق والكالم، تشخيصها، عالجها، أنواعهاعبد العزيز السيد الشخص،  -1

 .28، ص27ص
 .80، ص79، ص، دار النشرى سيميولوجيا االتصالالمدخل إلمد ايراقن، ؿب -2
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استقباؿ  ؽباأو العملية اليت يتم من خبل اغبركي الفعل ذلكأنو  الكبلـ إُف مفهـو إرجاع ويبكن     
 الرموز الصوتية وإصدارىا.

 ويتضمن الكبلـ التنسيق بُت أربع عمليات وىي كاآليت:
 

 للنطق. ـالعملية اليت تؤدي إُف توفَت اؽبواء البلز  التنفس:
 

 ويعٍت إخراج الصوت باالعتماد على اغبنجرة وتوظيف األحباؿ الصوتية. إخراج الصوت:
 

تذبذب يف متفق اغبلق اؼبليء باؽبواء وحركة التبات الصوتية وىي تعٍت استجابة ال رنين الصوت:
 فبا يؤدي إُف تغيَت نوع اؼبوجة الصوتية.

 

أي استخداـ الشفاه واللساف واألسناف ومتفق اغبلق إلخراج األصوات احملددة  نطق األصوات:
 (1)والبلزمة للكبلـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .22، ص21، ص2005، عاَف الكتب، القاىرة، 1التشخيص والعبلج ط، اضطرابات النطق والكالمؿبمود أمُت شهُت،  -1
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 ر الكالم:مظاىر تأخ   -8
يكوف على شكل إحداث  وأشكاال عدة، فهو إما أف صورا يأخذ الطفل إف تأخر الكبلـ عند     

قرب إُف أمعدودة الداللة يقـو هبا الطفل كوسيلة للتخاطب والتفاىم وىو يف ىذه اغبالة  أصوات
فنجد  صباعة الصم والبكم يف طريقة تعبَتىم عن حاجاهتم ودوافعهم وإما أف يأخذ مظهرا آخر،

ورا، ولكنو ما زاؿ يعرب السن اليت تسمح لو أف يستعمل اللغة استعماال ميس بو وقد تقدمت الطفل
الكبلـ يشًتؾ إف ىناؾ مظهرا كابتا لتأخر  مث ـبتلفة بالرأس أو اليدين وإيباءات بإشارات عما يريده

ىذه الفئة حيث يتعذر عليهم الكبلـ باللغة اؼبألوفة اليت تعودنا ظباعها، بل  فيو الكثَت من أفراد
 داللة لغوية.أننا قبدىم يستعملوف لغة خاصة ليست ؼبفرداهتا أية 

 (1)ألفاظ مدغمة متداخلة بدرجة ال تسمح للسامع دبتابعتها أو معرفة داللتها.

 ومن مظاىر تأخر الكبلـ ما يلي:
 

حيث زبتفي بعض األصوات يف الكلمات اليت يتلفظ هبا خاصة تلك اليت  حذف األصوات: -       
 ."مستشفى" مثبل تصبح "مستفى"تنطق يف مدة قصَتة بالنسبة لؤلصوات اؼبمتدة األخرى، فكلمة 

 

 حيث تقلب األصوات داخل الكلمة الواحدة. قلب األصوات: -       
 

حيث يستعمل صوت يف مكاف صوت آخر، وىذه التغَتات على مستوى  تعويض األصوات: -       
 (2)األصوات غَت ثابتة.

 
 
 
 
 
 
 .51، ص48، ص1975، مصر، 5اعة ط، دار النشر للطبأمراض الكالم ، في علم النفس،مصطفى فهمي -1
 .82، ص79، ص، المرجع السابقإظباعيل لعيس -2
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 أسباب تأخر الكالم: -3
متنوعة يف مظهرىا  - كما بّينا -وىي  تطرقنا فيما سبق للمظاىر اؼبختلفة لتأخر الكبلـ     

يف ىذه الظاىرة اؼبرضية  اػبارجي، ويرجع ىذا التنوع إُف اختبلؼ أسباب العلة، إف مصدر العلة
الكبلمية ليس واحد يف كل نوع فهناؾ عوامل ـبتلفة منها ما يتصل بنقص يف القدرة العقلية أو 

طفل بأمراض طاؿ زمن عبلجها يف الشهور عيب يف اغبدة السمعية ومنها ما يرجع إُف إصابة ال
األوُف من حياتو ومنها ما يرجع إُف أسباب نورولوجية )عصبية( تتصل بإصابة اؼبراكز الكبلمية 

اؼبرض أو  وإما بسببفطرية يف اللحاء بتلف أو توّرـ أو التهاب وتكوف ىذه اإلصابة إما والدية 
 (1).اغبوادث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .51، ص48، صمرجع السابقالمصطفى فهمي،  -1
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 وظائف اللغة: -4
إُف بعض الوظائف األخرى ألف  باإلضافةلغة لاالتعبَت ىو أساس  اللغة كوسيلة للتعبير: -أ

نقل العواطف واألحاسيس لالكلمات فإمبا يفعل ذلك لكي يعرب أي  إذا نطق ببعض اإلنساف
 واألفكار من الداخل إُف اػبارج.

بالكلمات فحسب، بل  ال عرب عن اؼبقصود َت يتخذ أشكاال وصوًرا عدة، فهو ولكن التعب     
كذلك حبركات اليد أو هبز الرأس، وبتعبَت مبلمح الوجو، وما إُف ذلك من وسائل أخرى، ضف 

بو اإلنساف فقط، ألف اغبيوانات تستطيع ىي كذلك أف تعرب  صّ ت ذلك أف التعبَت أمرا ال ىبإُف
عن حاجاهتا الضرورية جبملة من األصوات واغبركات وأف تتفاىم فيما بينها ببعض من 

 الصرخات اؼبتمايزة من حيث الشدة واالرتفاع والنغم.
بيعيا(، وإما أف يكوف اصطبلحيا )وضعيا( ويتخذ التعبَت شكلُت: فإما أف يكوف فطريا )ط     

قبل أف فهو لغة العواطف واالنفعاالت واألحاسيس يف شكلها العاـ  فالنوع األول )الفطري(،
وقبل أف يصنع ؽبا اجملتمع قوالب األلفاظ  والتعابَت اؼبصطلحات ع اغبضارة ما شاءت منزبًت 

 (1)وصيغ اعبمل.

لصراخ والضحك والبكاء، إذ يقـو الطفل بًتديد أصوات إف التعبَت الطبيعي يتم بواسطة ا     
ـبتلفة منها ماىو موجود يف اللغة األـ ومنها ما ىو خليط من األصوات غَت اؼبتمايزة، وىذا 
النمط من السلوؾ مفيد للطفل من حيث أهنا تعترب سبرينا عبهاز النطق لديو وتدريبو على 

 (2)اغبركات النطقية الدقيقة يف اؼبستقبل.
 
 
 
 
 
 .72، ص2003، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنوف، اعبزائر، 5، طمحاضرات في علم النفس اللغويحنفي بن عيسى،  -1
 .16، ص15، صالمرجع السابقإظباعيل لعيس،  -2
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، فهو لغة التفكَت والعمليات العقلية اؼبعقدة ولغة النوع الوصفي )االصطالحي(وأما      
من ويتميز ىذا النوع الناس يف حياهتم ويتفانبوف هبا لقضاء شؤوهنم اغبضارة والتقدـ، وهبا يتعامل 

لضرورية للبقاء، إذ إراديا ومقصودا وبعدـ اقتصاره على اغباجات ابكونو  ؿالتعبَت عن النوع األوّ 
يبكن بواسطة اللغة االصطبلحية أف يعرب عن كل شيء سواء منو الضروري أو الكماِف ويشمل 

 نوعُت:على التعبَت الوضعي 
 البصرية واغبركات اليدوية اليت تستخدمها الصم والبكم كاإلشاراتما يدرؾ بالصرب    -1

وضيح والشرح والعبلمات اللغوية َت عن خواطرىم، واغبركات اليت نرفق هبا الكبلـ للتللتعب
 اؼبكتوبة.

ما يدرؾ بالسمع: ونقصد بو األصوات اؼبركبة واؼبقاطع والكلمات واعبمل وتشًتؾ معظم   -2
يف الطريقة األوُف من التعبَت، وىي الطريقة اليت ظبيناىا باللغة  اإلنسافاغبيوانات مع 

ة من ىذه اغباالت تثَتىا ربس بالربد والعطش وكل حال كاإلنسافالفطرية، فاغبيوانات  
 العينُت والتكشَت عن الناب ووقوؼ الشعر. حدقةالفطرية كاتساع  من االستجابات صبلة

ا خاصة كالصهيل ، أو ذبعلها تصدر أصواتً فًتاسالوا ختباءالواوتدفع هبا إُف سلوؾ معُت كاؽبروب 
العرب أهنا من البهائم واػبوار والزئَت...وما إُف ذلك من أصوات اغبيوانات. كما يذىب قدماء 

العجماء غَت ؾبهزة دبراكز يف اؼبخ تشرؼ على العمليات العقلية اؼبعقدة غبفظ الكلمات وتذكَتىا 
 عند اللزـو والتأليف بينها يف الًتاكيب واعبمل.
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 بليغ:اللغة كوسيلة للت   -ب
مهما اختلفت الطرؽ وتنوعت يف رى خإف اؼبقصود بالتبليغ ىو نقل خربا من نقطة إُف أ     

 التبليغ فيستوجب ىذا األخَت طبسة عناصر تكوينية:
 .لتقاطا/ قناة، جهاز  مرسل / مصدر، مستقبل / منتهي، جهاز إرساؿ، فبر

نقطة ىي نقطة البداية إُف نقطة أخرى ىي النهاية وال بد نتقل من ترب )الرسالة(، أي أف اػب     
حينئذ من أف يسلك طريقا يدعى اؼبمر أو القناة لكي ينتقل اػبرب عرب الوسط الناقل لو فبل بد أف 

 (1)هبعلو صاغبا للتبليغ ويتحقق ذلك جبهاز إرساؿ وأخَتا يبلغ اػبرب منتهاه.
 

 ية:الوظيفة النفع -ج
من خبلؿ اللغة يبكن اتساع اغباجات والدوافع والرغبات من مرحلة الطفولة وحىت اؼبراحل      

 ، ذلك بالتعبَت لغويا عن ىذه اغباجات والدوافع.ةالنهائية البلحق
 

 الوظيفة التفاعلية: -د
 تفاعلاجملتمعات فمن خبلؽبا يتم ال بُتاللغة ىي الوسيلة واألداة الرئيسية يف التخاطب      

 والتواصل االجتماعي ألهنا زبدـ وظيفة األنا.
 

 الوظيفة اإلخبارية: -ىـ
اللغة سبثل إحدى الوسائل اؽبامة يف نقل الثقافة والًتاث اغبضاري بُت الشعوب من جهة      

 وإيصاؿ ىذا الًتاث إُف األجياؿ اؼبتتابعة من جهة أخرى
 
 
 
 

 

 
 
 .75، ص74، صالمرجع السابقحنفي بن عيسى،  -1
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كما أهنا زبدـ وظائف اجتماعية أخرى من خبلؿ الدعايات واإلعبلنات واػبطب السياسية       
 (1)والدينية.

بأف اللغة تتكوف من سلسلة من اإلشارات  رىفهو ي K.Buhlerأما العاَف كارؿ بوىلر      
 اإلدراكية اليت ربمل يف طياهتا ثبلثة وظائف ىي:

 وظيفة التعبَت -
 وظيفة الطب -

 وظيفة التقدمي -

فهي تربط باغبالة أو الغاية للذي يرسل الرسالة أو اإلشارة وىذه الرسالة ال بد  وظيفة التعبيرإف 
وظيفة ٌت ومدلوؿ وتأثَت معُت وىذه ىي وأف يدركها شخص آخر )مستقبل(، ويكوف ؽبا مع

ىي إخبار الشخص اآلخر عن  وظيفة التقديمأو وظيفة التأثَت يف الشخص اآلخر، أما  بلالط
 حداث.ألأو ا اءيشألا

 :يللغة ثبلثة وظائف أساسية ىيرى بأف  E.Pichonأما العاَف إدوار بيشوف      
 اللغوي.الوظيفة اؼبثَتة أو الدافعية اليت ربقق الدافع   -
وظيفة اؼبطابقة لتنظيم الرسالة أو اػبرب، دبعٌت أف اللغة دبا سبلكو من خصائص تقـو بعملية   -

 تنظيم الرسائل أو الرموز حىت ربقق ىدؼ معُت.

وظيفة عملية أو واقعية وىي أف اللغة يبكنها أف تعّدؿ أو تعرب من الواقع العملي من   -
 حيث االستجابات أو السلوؾ.

اجتماعية  ، كما أف ؽبا وظيفةلغة وظيفة شخصية ىي ـباطبة النفسوف بأف لكما يرى يبش  -
 (2)لية أو زباطبية.اصتو 

 

 
 
، 2004، دار الشجرة للنشر والتوزيع، دمشق، 1، طأطفالنا...وصعوبات واضطرابات اللغة، ىدى عبد اهلل اغباج عبد اهلل العشاوي -1

 .65، ص63ص
 .19، ص18، صطرابات النطق والكالماللغة واضفيصل ؿبمد خَت الزراد،  -2
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 النطقي والسمعي اإلدراكسالمة  المبحث األول:
 :سالمة الجهاز النطقي -0

ال يبلك اإلنساف عضًوا ـبتصا بالكبلـ وحده، بل ىو نتاج أعضاء، وتسمى أعضاء النطق أو الكبلـ      
 اـ رئيسية:من ثبلثة أقس اإلنساينويتكوف جهاز النطق 

 .أعضاء التنفس اليت تقدـ اؽبواء اعباري اؼبطلوب إلنتاج معظم األصوات اللغوية 

  ،اغبنجرة اليت تنتج معظم الطاقة الصوتية اؼبستعملة يف الكبلـ وىي العضو اؼبسؤوؿ عن التصويت
 صّماـ ينظم تدفق تيار اؽبواء. دبثابةوتعد 

  الضوضاء اليت تستعمل يف  ُت، وفيها ينتج معظم أنواعنالتجاويف فوؽ اؼبزمارية تقـو بدور حجرات الر
 (1)الكبلـ.

 تشمل الرئتُت والقصبة اؽبوائية. أوال( أعضاء التنفس:
إُف ؿبرؾ أما الرئة فهي جسم مطاط قابل للتمّدد واالنكماش، ال يستطيع اغبركة بنفسو فهو حباجة   -

 الصدري من جهة أخرى. من جهة والقفصيدفعو للتمّدد واالنكماش، وىذا احملرؾ ىو اغبجاب اغباجز 
اػبلف مّتصل  أما القصبة اؽبوائية ىي أنبوبة مكونة من غضاريف على شكل حلقات غَت مكتملة من  -

اف اللتاف فلها إُف فرعُت أساسيُت نبا الشعبتببغضها ببعض بواسطة نسيج غشائي ـباطي، وتنقسم من أس
 تدخبلف إُف الرئتُت.

تيار اؽبواء، تدّفق  ن التصويت وتعد دبثابة صّماـ يتّضحوىي العضو اؼبسؤوؿ ع :Larynxثانيا( الحنجرة 
 بالطرؼ األعلى للقصبة اؽبوائية ويت. وىي عبارة عن صندوؽ غضرويف متصلويبكن تسميتها باؼبصدر الصّ 

 :Supraglottalcativitiesثالثا( تجاويف ما فوق المزمار 
 يتمّ يف األنف، وىي تقـو بدور حجرات الرئتُت وفيها تشمل على: ذبويف اغبلق، ذبويف الفم، ذباو 

 .(2)معظم أنواع الضوضاء اليت تستعمل يف الكبلـ
 
 .60القومي، لبناف، ص اإليباء، مركز علم األصوات العام، أصوات اللغة العربي ةبكة بّساـ،  -1
 .109ص، 100، ص1997، عاَف الكتب، القاىرة، دراسة الصوت اللغويأضبد ـبتار عمر،  -2
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 الشفاىي

 

 (1ُت فوؽ اؼبزماريّة وىذا حسب الشكل )نويبكن تسميتها حبجرات الر 
 

 
 

 

 الصوت اللغوي ينتج عن أربعة عمليات منفصلة ىي: فوىكذا يبكن القوؿ بأ
 .عملية تيار اؽبواء اليت ترتبط بالرئتُت -
 عملية التصويت اليت ترتبط باغبنجرة وخباصة الوترين الصوتيُت فيها. -

 ُت اليت ترتبط بفجوات األنف والفم.نالعملية الرئيسية أو عملية حجرات الر  -

 العملية النطقية اليت ترتبط خاصة بالّلساف والشفتُت. -

 العملية النطقية: 8 -0
بموضع د العديد من علماء الّلغة يف ربديدىم لنوعية األصوات وتصنيفهم ؽبا على ما يسمونو يعتم     

 (1)يسميو علماء اللغة القدامى دبخرج اغبرؼ. ما ىوو  point d’articulation نقطة الن طق أو النطق

اج الصوت وموضع النطق مكاف يف اآللة الصوتية، أو باألحرى أحد أعضائها يشارؾ يف عملية إنت     
دببلمسة عضو النطق لعضو آخر، أو باقًتابو منو اقًتابا يعيق مرور اؽبواء، وىو بعبارة أخرى اؼبوضع إما  الكبلمي،

 العقبة )العائق( اليت تتكّوف من تضييق أو إغبلؽ اؼبّمر الفمي أثناء النطق. الذي توجد فيو
 الذي يعد بكونو عضوا يشارؾ يف Articulateurلناطق ويبيز العلماء اللّغويوف يف تلك اؼبواضع ما يدعونو ا     

مرور اؽبواء اػبارج من الرئتُت )اؼببلمسة أو االقًتاب الشديد( أو بتغيَت  إخراج الصوت الكبلمي إّما بإعاقة
 حجم اغبجرات الرئتُت، والعضو الناطق إّما أف يكوف علويًا أو سفليًا.

 :: التصنيف اؼبخرجياللغوية حبسب ـبارجها ومواضع نطقها وبذلك مبيز بُت عدة أنواع من األصوات     
وي"، "اؼبخرج اغبنكي"، "الغاري"، "اؼبخرج الطبقي"، ث"، "اؼبخرج اللّ ألسناين"اؼبخرج الشفوي"، "اؼبخرج ا

 (2)"اؼبخرج الّلهوي"، "اؼبخرج اغبلقي"، "اؼبخرج اغبنجري"، "اؼبخرج األنفي"، "اؼبخرج الوسطي".
 
 .60، ص59، صعلم األصوات العام، بيكة بّساـ -1
 .114، ص113ص ،دراسة الصوت الل غويأضبد ـبتار عمر،  -2

 التجويف الصدري

 اخمنـف

 الحنجــرة
 مصدر الصوت

 األعضاء الفوق المزمارية
 ينحجـرات الرن
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 الصوامت والصوائتسمى كما قاـ علماء األصوات بوضع تصنيفات لؤلصوات الّلغوية واليت ت      
 اؿ.فستإل، اتعبلءسإلاعبهر، اؽبمس، الشّدة، الّرخاوة، اوحدود صفات كل صوت منها:

وال يقـو الفم  larynxواغبنجرة  phorynxوىناؾ ؾبموعة من األصوات تنتج يف منطقة اغبلق      
تكاكا، أو أي صوت واألنف بأي دور سوى تشكيل الصوت دبعٌت أنو ال يوجد أي عائق يف الفم ينتج اح

ذكر أف األصوات و على ىذا النوع اسم األصوات الرنينّية  Glessonجليسون يبكن إدراكو وقد أطلق 
  (1)اجملهورة الرنينيّة أكثر شيوعا من اؼبهموسة.

 

 سالمة اإلدراك السمعي: -8
صوات الّلغوية والدور لؤل إنتاجوعلى  اإلشراؼالفرد، ويف  تكوين ذات و األذف يفعبتل اؼبهم الذي إف الدور

الذي يلعبو السامع يف العملّية الكبلمية، ال تقل عن أنبية دور اؼبتكلم، فاألذف أداة تتلقى الصوت الّلغوي 
 (1الشكل) إُف إشارات عصبية تنتقل إُف الدماغ الذي يفسرىا حسب )الدبدبات(مادية،  إشاراتمن  فتحولو

 

 الس امـع                                             المتكلــم                     

 

 
 

 أعصاب                  الهـواء                       أعصاب                    
 )معابـر عصبية(                                         )معابـر عصبية(              

 وتنقسم األذف إُف ثبلثة أجزاء ىي:
 oreille externeذف اػبارجية األ -1
 oreille moyenneاألذف الوسطى  -2

 oreille interneاألذف الداخلية  -3
 

 اليت تلتقط الذبذبات اؽبوائية وىي بدورىا تنقسم إُف قسمُت: األذن الخارجية: (أوال
 (3)معي اػبارجي )الّصماخ(.اؼبمر السّ  -صواف األذف،  -

 
 .46، ص45، صغويدراسة الصوت اللأضبد ـبتار عمر،  -1-2
 .56، صعلم األصوات العامبكة بساـ،  -3

 العقـل األذن أعضاء النطق العقـل



 33 

 تعليم اللغة العربية في مستواىا الشفاىي                                                        ولالفصل األ

 

 واليت ربّوؿ الضغط الضوئي إُف ذبذبات ميكانيكية وتتكوف من األقساـ الثبلثة: ثانيا( األذن الوسطى:
 داف.ّسنلة األذف، العظيمات، اؼبطرقة والطب

 

 لتيووتسمى بػ ا ثالثا( األذن الداخلية:
وتتكوف من عضو التوازف  الدماغعصبية ترسلو كبو  سيالةاليت ربوؿ الذبذبات اؼبيكانيكية إُف 

دائرية( تنغمس فيها ألياؼ وعصب الدىليز ية )نصف لبلىيتألف من ذبويف ومن ثبلث قنوات  الذي
 .الّسمعي

واعبهاز السمعي الرئيسي يتكوف على األخص من القوقعة. الواقع أف األذف يف أقسامها      
 م الصوت.يالثبلثة ال تقـو بنقل الصوت فحسب فهي تعمل كذلك عمل حجرة تضخ

ف األذف أاألذن واللغة، يف ذبارب ضمنها كتابو  A.Tomatisألفرد توماتيس فقد برىن      
ساسي يف حياة اإلنساف اعبسدية واالجتماعية فهي اآللة اليت هبا يتلقى عضو رئيسي يقـو بدور أ

 (1)اإلنساف الكبلـ واليت بواسطتها يستيقظ على وجود ذاتو.
م ما ىيف استعماؿ األذف )وغَتىا من األعضاء( ظاىرة تعّد من أL’ateralité إف اعبنينة      
 ؼبرء من اكتساب اللغة واستعماؽبا.عن سائر اؼبخلوقات فبدوهنا ال يتمكن ا اإلنسافيبيز 
بتجارب على األطفاؿ اؼبصابُت بالتأتأة والتأخر يف الكبلـ  A.Tomatisتوماتيس وقد قاـ      

وتفضيلها على األخرى،  األذنُتهم استعماؿ إحدى يف فرأى والتعبَت الكتايب والقصور العقلي
غة ل"إّف الًتبية بال اعبسد، لذلك قبده يقوؿ:فبلحظ تقدما سريعا يف تلقيهم الّلغة واغبركة والتعبَت ب

ة اعبني ، ويف الوقت ذاتو إُف تكوينPraxiques( ُف تطور اغبركات الرباكسّية )العمبلنيةتؤدي إ
 (2)اؼبعرفية".

 

 

 
 
 
 
 .58ص، 56، صعلم األصوات العامبكة بّساـ،  – 2 -1
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 D.Anzrieu يوديديو انز ة يف استعماؿ األذف عند اعبنيبّ  أنبية على آخر شاىدا ا قبدأنن كما      
الّلحن إذا قدـ إُف أذنو اليسرى ووصل بالتاِف الذي يقوؿ: "إّف اؼبرء يتعرؼ بشكل جّيد على 

مركز تعلم ف النصف األيسر من الدماغ يكوف على ما يبدو ...ذلك أمباشرة يف دماغو األيسر
والشاىد على ذلك أف اغبديث األنظمة وىذا التعلم يؤدي دائما إُف اغبلوؿ ؿبل العمل الفطري 

العهد باؼبوسيقى يتعرؼ على فكرة موسيقية أو إيقاع موسيقى بالتقاطها ساذجًا عن طريق أذنو 
ى الذي اعتاد ربليل اعبملة اؼبوسيقية إُف نوبات متتالية، فإنو اليسرى يف حُت أف اؼبتمرنُت للموسيق

oreille directriceاؼبوّجهة يتمتع بأذف يبٌت أفضل وذلك ما يسمى بػ: األذف 
(0 

 

 العملية السمعية:  8-0

ذف، وتصل إُف طبلة حظة حُت تدخل موجة صوتية صماخ األتبدأ العملية السمعية من اللّ      
عن طريق سلسلة العظاـ توثر يف السائل اؼبوجود يف األذف الداخلية  انتقاؽبا بعدو  فتحركها، األذف

 (2)بطريقة ربرؾ أعصاب السمع، وتنقل ىذه األعصاب صورة ىذا االضطراب إُف اؼبخ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .58، صعلم األصوات العامبكة بّساـ،  -1
 .48، صدراسة الصوت الل غويأضبد ـبتار عملر،  -2
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 المبحث الثاني: مظاىر تعليم اللغة في مستواىا الشفاىي )التعبير(
 مفهوم التعبير الشفهي وأنواعو:

ينها فهو فن من فنوف االتصاؿ ىناؾ تعريفات عديدة للتعبَت ال قبد خبلفا جوىريا ب مفهوم التعبير: -0
يتوقف تصويرنا ؼبا نريد إفهامو لغَتنا حبريّة وطبلقة،  العملية فعليو حياتنا كربى يف الّلغوي اؼبنطوؽ ولو أنبية

، وربصيل خرباتنا، وتفهم مشكبلتنا والتغلب عليها صبيلة األسلوب واضحة اؼبعٌت، وبعبارة صحيحة اؼببٌت،
 ة التحدث، مثّ إف التعبَت يف البداية والنهاية يستند على جوانب ثبلثة ىي:باستخدـا الّلساف وىو مهار 
: وسيلة التعبَت، وؿبتوى التعبَت، ومعايَت التعبَت، أما وسيلة التعبَت ىي الّلغة يالوسيلة، واحملتوى، واؼبعيار أ

 اؼبنطوقة )الشفاىية(.
ة، يف ضوء معايَت الوضوح نابفصاح واإلفأما ؿبتواه فهو األفكار واألحاسيس واؼبشاعر هبدؼ اإل     

 (1)واعبماؿ والّدقة.
 النطق. اؼبتكلم عندما يعرّب عن نفسو دبرحلتُت: مرحلة التخطيط ؼبا يريد أف يقولو، ومرحلة التنفيذ أي: يبرّ 

 اؼبتكلم أف السامع وبلل ما يسمعو من كبلـ يف الوقت نفسو الذي تتلقى فيو أذناه أصواتا جديدة، فكذلك كما
دوف شعور واع  بسرعة فائقة ينفذ ما خطّطو يف الوقت نفسو الذي يقـو فيو بتخطيط جديد، ونبا أمراف وبدثاف

 هبما.
 وحدة: constituentىبّطط اؼبتكلم للحديث إصباال مث ىبطط لكل مكّوف صبلي  التخطيط: -أ

 :لّدالِف ؼبا يريد أف قبل أف يتكلم اإلنساف ال بد أف يكوف قد ىيأ احملتوى ا تخطيط الحديث كك ل
 يقولو، أي األفكار اليت يريد نقلها إُف الّسامع وكذلك الغاية من اغبديث.

 :اللغوي الذي يصوغ  اإلطارىبتار اؼبتكلم احملتوى الدالِف لكل صبلة مع مراعاة  تخطيط الجملة
و واػبرب يعتمد بار فإّف ترتيب اؼبخرب عناألسلوب الذي اختاره ىو االخ (2)فيو تلك اعبملة، فإذا كاف

على اؼبعلومات اؼبفًتضة اؼبعروفة عند الّسامع مث اغبديث عن اؼبعلومات اعبديدة كما يشمل اإلطار 
 (2).يب اؼبكونات اعبمليةتاللغوي تر 

 
 .07، جامعة األقصى، صاإلنسانية، كلية اآلداب والعلـو التعبير، أنواعو، وظائفو، طرق تطويرهد. عبد اعبليل حسن صرصور،  -1
 33، ص2، دار اؼبعرفة، للنشر والتوزيع، لبناف، طتقنيات التعبير الكتابيد. رياض زكي قاسم،  -2
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 خرب + مبتدأ             
 مفعوؿ بو + فاعل + فعل            
 مفعوؿ بو + فعل + أو: فاعل            

 تخطيط المكو ن الجملي: 

العاـ وليس كّل التفصيبلت،  اؽبيكل أو للجملة األساسية العناصر اعبملة ىبتار اؼبتكلم عند زبطيط
أّما تفصيبلت كّل مكّوف صبلي فيخطط ؽبا اؼبتكلم يف بداية ذلك اؼبكّوف اعبملي قبل تنفيذه 

 مباشرة.
 

 اختيار المفردات: -0          
يف هناية التخطيط لكل مكّوف صبلي ىبتار اؼبتكّلم اؼبفردات اؼبناسبة للتعبَت عن الفكرة اليت يريد 

 نقلها إُف الّسامع، ولكن كيف نعرؼ أف اؼبتكّلم ىبطط ؼبا يقولو بالطريقة اليت ذكرناىا؟
يدور يف الّذىن يستنتجها الباحثوف  اليت ؽبا عبلقة دبا اؼبعلومات وغَتىا من الّسابقة اؼبعلومات إف

 (1)فبّا يقولو اؼبتكّلم ويفعلو، وبصفة خاصة من التوقف والًتّدد واألخطاء والتصحيحات.
 

 التنفيذ: -8          
 اإلطار اختباربعد التخطيط العاـ للجملة أي بعد بو خّطط أف يبدأ الحظنا أّف التنفيذ ىو ما 
اؼبكّونات اعبملية يوّجو  أحد زبطيط ينتهي فعندما اعبملّية. وناتللمك الّلغوي والعناصر األساسية

الدماغ تعليمات ألعضاء النطق الّلفظي، وتّدؿ األخطاء اليت يقع فيها اؼبتكلموف أف ىذه 
بل جملموعة كلمات تؤّلف  حداأو لكل كلمة على  حداالتعيمات ال تعطى لكل صوت على 

 (2)يف الفهم. سباسكو أساسيافة اؼبكّوف اعبملي و مكوف صبّلي ألف وحد

 
 
 
 
، 77، ص2002، 2001، 2، دار اؼبعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت، لبناف، طتقنيات التعبير الكتابيد. زكي رياض قاسم،  -1-2

 .78ص
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 أنواع التعبير الشفاىي: 0-8
ناقشة، ناظرة، الّندوة، أو اؼبية، اؼبرائق متنوعة منها: اػبطاإف التعبَت الشفاىي، أنواعا وأمباطًا ـبتلفة وط

 (1)احملاضرة، اؼبساجلة، اؼبسابقة، احملادثة، حكاية قّصة...
 

 :شفاىيأىداف التعبير ال -8
 البرغماتي:الهدف  -أ

 تعبَت الشفاىي إُف األىداؼ التالية:يرمي درس ال
 فصيح. تدريب التبلميذ على التعبَت باأللفاظ عن أفكارىم يف صبل صحيحة وأسلوب مستقيم وأداء -
تنمية اعبرأة األدبية والقدرة اػبطابية والعادات اؼبسجلة يف اغبديث واؼبناقشة واعبدؿ والتخلص من  -

 ظاىرة اػبجل، واحًتـا اآلخرين.

 ة بإتاحة الفرص للتعبَت عن النفس وتوكيد الذات.تنمية الشخصي -

ـ الثقةلعثممعاعبة العيوب النفسية اليت تكوف لدى بعض اؼبتعلمُت، اػبوؼ، واػبجل، والت -  (2)بالنفس. ، وعد

لة العامة اويدخل التعبَت الشفاىي يف كل الّدروس وال سيما حُت يتبع اؼبعّلم الطريقة االستقرائية والطرائق الفعّ 
تستغرؽ فيها األسئلة واألجوبة واؼبناقشة واحملادثة جانبا كبَتا من حصة الّدرس، لذا هبب أف يبدأ اليت 

الشفاىي منذ عهد مبكر يف حياة الطفل الدراسية وتشمل دروس التعبَت الشفاىي نشاطات بالتعبَت 
 وتدريبات متنوعة يف اؼبرحلة الثانوية بتنوع اجملاالت مثل:

مثل يف عدة أنواع نذكر منها كيفية إعداد الكبلـ يف اؼبناسبات وكذلك التهاين، ويت المجال االجتماعي:
لة للوقوؼ ئوكذلك يف التعازي، ويعتمد اؼبعّلم ىنا عدة طرؽ منها أسلوب اغبوار واؼبناقشة يطرح بعض األس

 قدـ اؼبعّلم مبوذجا أين وبدد الطبلب األسلوب اؼبناسب.هم ؽبذا اؼبوضوع مث يمدى فهمعلى 
 (3)ذلك األمر بالنسبة يف بقية اجملاالت مثل اجملاؿ األديب، اػبطابة، اؼبناظرة.وك
 
 .08، صالتعبير، أنواعو، وظائفو، طرق تطويرهد. عبد اعبليل حسُت صرصور،  -1
الشعب،  ، دار4، طكيف نعلم أطفالنا في المدرسة االبتدائيةؿبمد صاٌف صباؿ، بلغيس عوض، عبد اهلل تاج الدين، دين يوسف،  -2

 .273بَتوت، ص
 .50، وزارة اؼبعارؼ، اؼبملكة العربية السعودية، صا الل غة العربيةمشرفو  واإلنشاءدليل المعلم في التعبير  -3
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ه األنواع ىبتلف عن غَته من حيث اعبهد الذي يتطلبو والعمل الذىٍت الذي كل نوع من ىذ  أفب دقب     
 يقتضيو.

 (1)لذا وجب التدرج يف ىذه التمارين من السهل إُف الصعب ومن البسيط إُف اؼبعقد.
 ة على ثبلثة أمور ىي:ولّعل جودة اغبديث متوقف

 لذىن.موضوع اغبديث وترتيبها يف احضور األفكار اليت ستكوف  -أ       
 معرفة الكلمات اليت تعرّب عن تلك األفكار وحضورىا يف الذىن. -ب       
 (2)واألداء. ترتيب الكلمات والعبارات حبيث تؤدي اؼبعٌت اؼبطلوب باإلضافة إُف طبلقة الّلساف واللفظ -ج       

 ولذلك كاف واجب اؼبعّلم أف يعّلم الطالب موضوعا ما.
 تعلقة باؼبوضوع اؼبعُّت يف ذىن الطالب.أف يولد األفكار اؼب -       
 أف يعلمهم الكلمات اؼبوافقة والتعابَت اؼبناسبة. -       

أف يبرهنم على تأليف عبارات وصبل من تلك الكلمات موافقة لتلك اؼبعاين فنجد بأف واجب  -       
 (3)ألوفة لديو.اؼبعّلم األوؿ وىو اختيار موضوعات تكوف مستوحاة من ؿبيط الطالب واألمور اؼب

فإف أسهل التمرينات ىي اليت تدور حوؿ األشياء احملسوسة، لذلك كانت الّصلة وثيقة بُت دروس التعبَت 
 العلـو خاصة يف الصفوؼ األوُف. ومبادئالشفاىي 

 .االستبداؿ اؼبتعّدد للمواضيع وىو تغيَت للمادة الّلسانية يف عّدة مواضع على التواِف
هبما ترسيخ العناصر الّلسانية اؼبكتسبة لفظا ومعٌت من حيث الّداللة الوظيفية  ؼبقصودوا اغبذؼالزيادة أو 

 مع تثبيت العناصر اعبديدة يف االستعماؿ.
التصريف والتحويل ويّعد جوىر العملية التدريبية يف إعطاء اؼبعّلم القدرة الكافية على تركيب البٌت 

 ري الكفاءة الّلغوية لدى الطالب.والزيادة فبّا يث باغبذؼالّلسانية وتفكيكها 
يوصف عامبًل بناءًا لًتسيخ اؼبدارؾ العقلية عن طريق ضبل  التعليمية الّلغوي يف العملّية التمرين ومنو فإّف دور

 الطالب على االصطبلح.
 
 .55، ص1973، سنة1، دار الفكر، دمشق، ططرق تدريس اللغة العربيةد. جودت الرّكايب،  -1
، دار 4، طكيف يتعلم أطفالنا في المدرسة االبتدائيةصباؿ،بلقيس عوض، عبد اهلل تاج الدين، ديب يوسف،  ؿبمد صاٌف -2-3

 .140الشعب، بَتوت، ص
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الدقيق ويف أحسن الظروؼ على إدراؾ النظاـ الّلساين اؼبراد  ضبل الطالب على االضطبلع العلمي     
 الّتواصل. ز الفعلي لّلغة من أجل ربقيق عمليةتعلمو يف ضوء امتبلؾ مهارات القراءة والكتابة واالقبا

 

عاين إّف للتعبَت أنبّية كبَتة يف حياة اؼبتعّلم ويف ترسيخ اؼبهارة الذىنّية لديو، فاألفكار واؼب أىمية التعبير:
ماؿ عضطر إُف إعندما يضطّر إُف التعبَت فهو ي واإلنسافغالبا ما تكوف غامضة وغَت ؿبّددة يف الذىن، 

 (1)الدىن لتحديد األفكار واؼبعاين وتوضيحها والتعبَت عنها شفاىيّاً، أو الكتابة فيها ربريريًّا.
 درس التعبَت بل إنّو يبتد إُف أما على الصعيد اؼبدرسي فهو نشاط لغوي مستمر وىو ليس مقررّا يف     

صبيع فروع اللغة العربية داخل الصف أو خارجو وكذلك يبتد إُف اؼبواد الدراسية األخرى ففي فروع أخرى 
 تكوف إجابة الطّالب أسئلة يف القراءة فرصة ؼبمارسة التعبَت، ويف شرح الطّالب.

لتحقيق التعبَت، ومع  اإلمبلءة حوؿ نقص والشعر تدريب على التعبَت، ويف إجابة الطالب عن أسئل     
 (2)ذلك فإّف إجادة التعبَت واؼبهارة فيو ال يتحققاف إالّ باؼبمارسة اؼبستمرة والتدريب اؼبتواصل.

وهبب أف ال يتبادر إُف الذىن أّف التعبَت يعٍت ؾبموعة من اؼبهارات الّلغوية اليت هبب أف يتقنها      
بالبعد اؼبعريف، وىذا البعد  إمبّا التعبَت زيادة على ذلك يُعٌتسو فقط، و الطالب ليعرّب فيها عما يف نف

كار واػبربات وال يتم ذلك إالّ بالقراءة اؼبستمرة اؼبتنوعة الواعية، فيرتبط بتحصيل اؼبعلومات واغبقائق واأل
د موضوعات أي أنّو هبب أف يسبق كل عملّية قراءة عملّية تعبَت، ويتطلب ىذا األمر من اؼبعلمُت ربدي

 (3)قرائية أو كتب تقرأ قبل تكليف طلبتهم باغبديث عن موضوع معُّت أو الكتابة فيو.

 
 
 
 
 
 
، 1، دار الشروؽ للنشر، عماف، األردف، طالطرائق العملي ة في تدريس اللغة العربية، د. سعاد الكرمي الوائلي، مييطو حسُت الدل -1-2

 .202، ص201، ص2003سنة 
 .121، دار الفكر، دمشق، سوريا، صطرق تدريس اللغة العربيةيب، د. جودت الركا -3
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اء مد معلمو اللغة العربية إُف ربفيظ طلبتهم قطعا نثرية أو قصائد شعرية، أو إجر تىنا يع ومن     
ركيبها واستعماؿ وإتقاف اللغة وقواعدىا وت ؼبعرفةا نطاؽ توسيع على يساعد احملاورات ألف كل ذلك

 (1)األلفاظ يف مواقعها اؼبطلوبة.
 

 يبكن إصباؿ تعليم التعبَت فيما يلي: األىداف التعليمية للتعبير: -ب
بألفاظ فصيحة وتراكيب  اكتساب اؼبتعلمُت القدرة على التعبَت عن اؼبعاين واألفكار -1       
 سليمة.
بعضها على بعض يف صبل مًتابطة  وبناء القدرة على تسلسل األفكار اكتساب اؼبتعلمُت -2       

 ترابطا منطقيا.
 تدريب اؼبتعلمُت على ؾباورة التعبَت اؼبباشر إُف التعبَت الفٍت اجملازي. -3       
 يت تساعدىم على التعبَت الواضح السليم.تزويد اؼبتعلمُت بالثروة الّلغوية ال -4       
 اكتساب اؼبتعلمُت القدرة على توخي اؼبعاين اعبديدة واألفكار الطريفة. -5       
وحسن  تعويد اؼبتعلمُت الصراحة واعبهر بالرّأي أماـ اآلخرين وإكساهبم اعبرأة األدبية -6       

 اآلراء وآداب اغبديث.
 (2)اؼبنافسة. وتعويدىم حسن اؼببلحظة ودقتها وتشجيعهم على لتحليل لدى اؼبتعلمُتتنمية روح النقد وا -7        
 
  طرائق تعليم التعبير الشفهي: *

معرفة مهارات التعبَت بشكل عاـ وأىداؼ تدريسو أّما مهارات  قبل البدء بتدريس التعبَت ال بّد من     
بكتابتو أو اغبديث عنو، وكذا إخضاع التعبَت تدريس التعبَت فهي قدرة اؼبتعلم على وضع خطة ؼبا يقـو 

يف  اإلقناععناصر  إيراد تو علىوقدر  واضحة عن أفكاره وقدرة اؼبتعّلم على نقل صورة وغايتو اؼبوقف ؼبطالب
ومراعاة الفكرة  اإلهباز استخداـ على وكذلك القدرة التعبَت واستحضار األمثلة والشواىد اؼبناسبة للموضوع،

 (3)ب، والقدرة على تقومي ما يقولو اؼبتعلم وما يكتبو.والّلغة واألسلو 
 
 .122، صطرق تدريس اللغة العربيةد.جودت الركايب،  -1
 .201، صالطرائق العلمية في تدريس الل غة العربي ةلي، الوائطو حسُت الدليمي، د.سعاد كرمي  -2-3
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 خطوات تعليم التعبير الشفهي:
 مبادئ تعليم التعبير الشفهي: -أ

 خاصة يف تدريس التعبَت سواء كاف شفاىيا أـ كتابيا واليت تتمثل يف: مبادئىناؾ 
اؼبوضوعات،  اختيار على ويساعدىم الدرس عملو يف ما هبب للتبلميذ اؼبّدرس ويكوف بأف يشرح * التمهيد:

 وضوعات.اؼبذكر اؼبيادين اليت يبكن أف ىبتاروا منها و 
بعض األسئلة على التبلميذ حوؿ  وإلقاء نقاطو األساسية، ويتم بتقسيم اؼبوضوع اؼبعطى إُف *العرض:
 (1)، مث صبع األفكار وتنسيق العناصر.اؼبوضوع

اؼبوضوع  وىذا يتم بطريقة حديث الطلبة عن عن اؼبوضوع، الفكرة الّطبلب يأخذ أف بعد *المناقشة:
وبالتاِف تعطينا  اإلجاباتوترتب ىذه  عنها، اإلجابةومناقشة األستاذ بطرح بعض األسئلة اليت يبكن 

 (2)وتنتج موضوًعا ذا معٌت.
 خطوات تعليم التعبير الشفاىي: -ب

فإذا كاف التعبَت الشفهي  إّف خطوات تدريس التعبَت الشفاىي تتغَّت وتتنوع صور ذلك التعبَت     
 على شكل قّصة فإنّو يبكن إتباع اػبطوات اآلتية:

 خطوات التعبير الشفهي على شكل قصة:*
 التمهيد:

ويكوف حبديث قصَت أو بأسئلة توحي هبا القصة وتتضّمن حبًل لتلك األسئلة ويبكن أف يبّهد اؼبعّلم 
 بأف ىبرب التبلميذ فقط بأنو سيقص عليهم قصة.

 القص ة: اء إلق  -

وما تتطلبو من ألواف األداء والتصوير عٌت ومراعاة اؼبواقف اؼبختلفة، والوضوح، وسبثيل اؼب مع التأين
 (3)تكّلف. والتمثيل، والناتج من اؼبدرسُت من يأسر إظباع التبلميذ برباعتو يف إلقاء القصة دوف

 
 .212ص ،ة في تدريس اللغة العربيةالطرق العلميد.طو حسُت دليمي، د. سعاد عبد الكرمي الوائلي،  -1
 .121، صطرق تدريس اللغة العربيةد. جودت الرّكايب،  -2
 .140، صتقنيات التعبير العربيد. رياض زكي قاسم،  -3
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يدرب  على أف تكوف متسلسلة حبسب القصة، وعلى اؼبدّرس أف ن األسئلة:إلقاء مجموعة م -
 طلبتو على تنويع اإلجابات.

يطلب اؼبدّرس من التبلميذ أف ىبتار كّل منهم عنوانًا ويناقشهم يف  اختيار عنوان للقص ة: -
دّرس ىبتار اؼبالعناوين اليت يقًتحوهنا، وثبتت بعضها على السورة مث يأخذ رأيهم فيها، وبعد اؼبناقشة 

 ا ؼبوضوع القّصة.والطبلب العنواف األكثر صبلحً 

 منها. يطلب اؼبدّرس من التبلميذ تلخيص القّصة، حبيث يلّخص كل طالب مرحلة :التلخيص -

أف يكّلف بعض  سلمدرّ أو بعض أجزائها صاغبة للتمثيل فل إذا كانت القصة التمثيل: -
 (1)الطلبة أداءىا سبثيبل.

 *التعبير الحر:
ومن الطرؽ اؼبفيدة لتدريس الطبلب على التعبَت، وقد لوحظ أف الّطبلب ينشغلوف لو ويقبلوف      

 عليو ىو "التعبَت اغبّر". أما خطواتو نلحقها فيما يلي:
 ؼبوضوع.ايشرح اؼبدّرس لطلبتو ما هبب عملو يف ىذا الّدرس، ويساعدىم على اختيار  -
بعض  بلءه على أف يستمعوا إليو ويسجلواحديثو، ووبث زم إللقاءيستدعي اؼبدرس طالبا  -

 اؼببلحظات.

والنقد حديثو يوّجو إليو زمبلؤه أسئلة فيما ظبعوا منو وتوجو لو اؼببلحظات  من الطالب أف ينتهي وبعد
 وىكذا... وىو هبيب عليهم، وللمدّرس االشًتاؾ يف ىذه العمليّة واؼبناقشة، مث يأيت دور طالب آخر

اؽباّمة  ف تكوف األحاديث متنوعة وعلى اؼبدّرس توجيو طلبتو إُف بعض النواحيويراعى يف ىذا الّدرس أ
 اعبديرة باالختبار.

اؼبوضوع  اختياروالتعبَت اغبر ال يقتصر على التعبَت الشفهي بل ينبغي أف يكوف للطالب أحيانا اغبريّة يف 
 (2)الذي يكتب فيو.

 
 
 .122ص ،طرق تدريس اللغة العربيةد. جودت الرّكايب،  -1
 .140، صتقنيات التعبير العربيد. رياض زكي قاسم،  -2
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 األىداف العامة من تدريس التعبير الحر: *
 يهدؼ تدريس التعبَت اغبّر إُف ما يلي:

 م الصحيح للحياة.اإلحاطة بالفه -1
 قدرة الطّالب على التعبَت الفصيح الّدقيق. -2

 سبكُت الطّلبة من الصراحة واعبرأة وحسن األداء وآداب اغبديث. -3

 تعويد الطلبة حسن اؼببلحظة ودقتها وتشجيعهم على اؼبناقشة. -4

 التدريب على حسن االستشهاد بالّنصوص. -5

 (1)إرىاؼ إحساس الطلبة باعبماؿ الفٍّت. -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .141، صتقنيات التعبير العربيد. رياض زكي قاسم،  -1



 44 

 تعليم اللغة العربية في مستواىا الشفاىي                                                         ولالفصل األ

 

 وسائل تعليم الل غة العربية في مستواىا الشفاىي: -4
 الكتاب المدرسي: -أ

رسي الوسيلة اؼبهّمة يف تعليم الّلغة العربّية، ففي اؼبنهج القدمي َف يكن ىناؾ يشكل الكتاب اؼبد     
مع سوى الكتاب اؼبقّرر وقد كاف ىو اؼبنهج بكل ؿبتوياتو من أىداؼ وبرامج وموضوعات، غَت أف 

 مرشًدا للمعلمُت ظهور اؼبنهج اعبديد، دعت اغباجة إُف ضرورة بروز كتب أخرى منها كتاب اؼبعّلم ويكوف
والذي صّمم بكيفية ربقق ؾبمل األىداؼ الًتبوية، وظهرت كتب  يف أعماؽبم، وكتاب التلميذ،
 التدريبات، وكتب اؼبطالعة...

 الوسائل التربوية: -ب
، وىي والوسائل ىي كّل ما يستعُت بو اؼبعّلم على تفهم التبلميذ من الوسائل التوضيحية اؼبختلفة     

 (1)ة: كاؼبسجبلت واألشرطة، والفيديو، واغباسبات اآللية...بتعبَت أّدؽ الوسائل التعليمي
 أنواع الوسائل التعليمية: 4-0

 يبكن تقسيمها إُف قسمُت:
لك بعرض ذات الشيء، أو لقوى العقلّية بواسطة اغبّواس وذوىي ما يؤثر يف ا الوسائل الحسي ة: -أ

أشرطة مسجلة، أفبلـ، طاقات، كبو ذلك مثل: السّبورات، الّلوحات، الب ، أو صورتو، أومبوذجو
 فيديو...

وىي ما يؤثر يف القوى العقلية بواسطة األلفاظ كذكر مثاؿ أو تشبيو، أو ضدا  الوسائل الل غوية: -ب
 (2)ومرادؼ مثاؿ: األمثلة، التشبيو، واؼبوازنة، الشرح والوصف، القصص واغبكايات...

 وقبد كذلك من بُت الوسائل لتعليم الّلغة العربية:
ويقصد بو اؼببادئ األساسية اليت يقـو عليها ـبّطط التعليم كوساطة  وسائل االتصال العلمي: -ج

 (3)خارجو. للوصوؿ إُف اؼبتعّلم دبا يف ذلك التعليم اؼبباشر الذي يتواله مدّرس الفصل سواء داخل القسم أو
 
 .432، ص11عارؼ، مصر، ط، دار اؼبالموج و الفني لمدرسي الل غة العربي ةعبد العليم ابراىيم،  -1
 .434، ص433، صنفس المرجع السابق -2
، 80، ص2003، سنة1، عماف، األردف، طالل غة العربية، منهاجها، وطرائق تدريسهاطو حسُت الدليمي، عباس الوائلي،  -3

 .81ص
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العلمية بشكل ىادؼ يف ؾباؿ تصميم  واؼببادئويقصد هبا نظاـ تطبيق اؼبعرفة  * التقنيات التربوية:
 وتنفيذ الّنظم التعليمّية مع التأكيد على:

 األىداؼ الًتبوية القابلة للقياس. -       
 ة.يالًتكيز على اؼبتعّلم مع مادة اؼبوضوع الّدارس -       

االستخداـ اؼبوّسع بشكل ذكي وماىي اؼبعّدات والعبلقات واألحداث واألساليب اؼببلئمة  -       
 لتعليم اؼبتعلم بشكل فردي وصباعي.

 (1)االعتماد بقوة على النظرية الًتبويّة يف توجيو اؼبمارسات والتطبيقات الًتبويّة. -       
 يلي: نلخصها فيما أسس استخدام المساعدات التعليمي ة: 4-8
 ويقصد عّدة معاف منها: التكامل: -أ

العربّية  العبلقات اليت تربط استخداـ اؼبعينات التعليمّية بالنظاـ الًتبوي كّكل ونظاـ برنامج الّلغة -
 على وجو اػبصوص.

استخدامها فبل تتعارض وسيلة  ئل أو اؼبعينات اليت يتمالوسا من ـبتلف العبلقات اليت تربط أو ىي -
 مع أخرى.

وكذلك يف  بو استخدـا اؼبعينات التعليميّة يف ـبتلف مستويات تعليم اللّغة العربية،ويقصد  الشمول: -ب
 ـبتلف سنوات الدراسة يف اؼبعاىد النظامّية.

 الّدارسُت. ويقصد بذلك قدرة اؼبعينات التعليميّة على إشباع اغباجات الًتبويّة اؼبختلفة عبميع :الت درج -ج
 ة المحلية.مراعاة البيئ -ىـ
متابعة مدى ربقيق األىداؼ اليت تستخدـ من أجلها ىذه اؼبعنيات وأساليب  التقويم المستمر: -و

 (2)استخدامها والنتائج اليت حققتها.
 واالستخداـ األمثل للوسائل التعليمية والتقنيات الًتبوية يف تعليم الّلغة.

 

 
 .209، ص208، ص1988سنة، الكويت، الم المعرفةع الل غات األجنبيةحجاج، د. نايف خرما، د. علي  -1
، 122، ص2003، 1، طاللغة العربية منهاجها وطرائق تدريسهاطو حسُت الديلمي، د. سعاد عبد الكرمي، عباس الوائلي،  -2

 .123ص
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 أىداف الوسائل التعليمية: 4-3
 وتكمن ىذه األىداؼ فيما يلي:

وتقلل من استخداـ التبلميذ أللفاظ ال يفهموف معناىا، ويف ؾباؿ تعليم  أساًسا ماديًا للتفكَتتقّدـ  -
سة، فبّا اللغة العربّية يّعد استخداـ الوسائل التعليمّية ضرورة إذ ينقل اؼبفاىيم اجملّردة إُف مفاىيم ؿبسو 

 يضمن دقة اؼبفاىيم يف ذىن الّدارس وتسَّت لو استخدامو بشكل كفىء.
االستطبلع،  يف الّرغبة فيهم فتقوي التشويق عنصر التعليمّية العملّية يف وتبعث كثَتًا الدارسُت اىتماـ تثَت -

 وزبلق فيهم روح اؼبثابرة على التعلم بنشاط.
من وسيلة لعرض اؼبفاىيم الّلغوية  وال شك أف استخداـ أكثر الّدارسُت أذىاف يف ترسيخ اؼبعلومات -

 من شأنو أف يثبتها يف أذىاف الّدارسُت فتخلق ترابط يف األفكار وتسَّت استخدامها لفًتة أطوؿ.
توفر خربات واقعية تدفع الّدارسُت إُف النشاط الذايت وتنمي خربات يصعب اغبصوؿ عليها من  -

 توجيو بعض االذباىات والسلوكات اؼبرغوب فيها.طرؼ آخر، كما تقـو بتنمية و 
خطّة تسَّت الدرس كما تسهم يف اختصار الشرح وذبّنب الّدوراف حوؿ  تنظيم على اؼبدّرس تساعد -

 قت فتقتصر اعبهد على التبلميذ وحل مشاكلهم.لو موضوع واحد، مع توفَت كثَت من ا
مها للّدارسُت وجعلها متسلسلة تسلسبل وكذا تسهم يف حسن اختيار اؼبدّرس لؤلسئلة اليت يقد -

 منطقيا، وبذلك تساعد اؼبعّلم على وضع اػبطط اؼبناسبة ؼبقابلة الفروؽ الفردية.
 التعلم يف ؾبموعات صغَتة عن طريق الوسائل التعليمّية. توفر فرص التعّلم الذايت الفردي وكذلك

عند اؼبتعلمُت وربمل مسؤولية  االتصاؿ اراتمه تنمية على التعليمّية للوسائل اعبّيد االستخداـ يساعد -
 (1)االعتماد على النفس والتعاوف يف حّل اؼبشكبلت.

 
 

 
 
 
 .127، ص126، صالطرق العلمي ة في تدريس اللغة العربيةد. سعاد عبد الكرمي الوائلي،  -1
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 الصعوبات التي تعتري التعلم الشفهي: -5
وسقوط  بقواعد أقل صرامة وباالفًتاض واالختبلس ّلغة الشفاىية نظاما عفويًّا يتسملقد ظلت ال     

 اغبركات.
ظاىرة لغوية طبيعّية تتعرض ؽبا كل الّلغات وليست حكر على لغة  فهو لبلفًتاض بالنسبة أّما     

 ألطفاؿ، إذ أهنا موجودة أيضا يف لغة الكبار الناطقُت بالّلغة العربية.ا
اة حوسقوط اغبركات فإهّنما من خصائص اللغة الشفاىية اليت تفطن إليها الن سأما االختبل     

العرب مند قروف خلت، ونبا موجوداف أيضا يف لغة الكبار الشفاىية، حيث يبيلوف إليها ربقيقا 
 ار الّلغوي.للتخفيف واالقتص

 الّسعي اؼبستمر إُف تصحيحها.ـ التنظيم، كما دوع الشفاىية باالكبراؼ فلذلك وبكم على اللغة     
أما مشكبلت التعبَت فهي كثَتة ومتداخلة، فقسم منها يتعلق باؼبعّلم وقسم باؼبتعلم وبيئتو، وقسم 

 منها يتعلق باؼبنهج.
 

 َتة أنّبها:اؼبشكبلت اليت تتعلق باؼبعلم كث المعلم: -أ
اعوجاج  قلة علمو ومعرفتو ونقص إطبلعو وكذا عدـ اتصافو بفصاحة الّلساف وسبلمة النطق، إذ أف     

وسلوؾ  ساف اؼبدّرس يعٍت اعوجاج ألسنة متعلميو، يضاؼ إُف ذلك أف اؼبدّرس يكوف ذا شخصية قويّةل
 (1)وأخبلقهم. ة تبلميذه، ومستوياهتممستقيم، وأف يكوف صبورًا ليّنا ؿببّا ؼبادتو، وأف يتعرؼ على نفسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 .129، ص128، صاللغة العربية منهاجها وطرق تدريسهاسعاد عبد الكرمي، عباس الوائلي،  -1
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 الطالب وبيئتو: -ب
 األسري )اؼبنزؿ(. وىو ما تعّلق بالناحية اعبسمّية والنفسية والثقافية وداخل البيت     

أما من الناحية اعبسمية، فكّلما كاف الطالب معاىف كاف تعبَته كذلك، وكلما كاف لسانو مريًضا      
 (1)أو غَت ذلك من أنواع األمراض اليت تتعلق بالّلساف كّلما كاف تعبَته رديًئا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .164، ص163، صاأللسنة ولغة الطفل العربيد.جورج كبلس،  -1
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 الناحية الثقافية:
 ليمة والتحدث بشكل أفضل.بالتحدث بلغة س إمكانيتوكلما ازدادت ثقافة الطّالب ازدادت      
وتلعب األسرة دورا كبَتًا يف مدى ربدث الطفل بشكل أفضل إذ أننا قبد األطفاؿ الذين يبدىم      

تهم الفرص داخل اؼبنزؿ من حديث واستماع ومشارك وإتاحةآبائهم بقدر كبَت من العوف واالىتماـ 
 ونطقهم. أفصح كبلًما وسبلمة ألسنتهم حبريّة داخل اؼبنزؿ هبعل منهم

يف اغبديث واالستماع إُف  إشراكهمعكس األطفاؿ الذين ال يبّدىم اآلباء العوف واالىتماـ وعدـ 
معّرضُت إُف  تاِف يصبو ىؤالءالمردودىم الشفهي )الكبلـ، التعبَت( فب آرائهم ينعكس مباشرة على

 أمراض كبلمية وأمراض نفسية.
 راعاة البيئة أثر يف تقومي ومعاعبة مشكبلت التعبَت.قبد كذلك الناحية السلوكية للطالب، كما أّف ؼب

 

 المنهج: -ج
أّما اؼبشكبلت اليت تتعلق باؼبنهج فهي كثَتة ولكي يتغّلب اؼبنهج على تلك اؼبشكبلت هبب أف      

 ظف ىنا أستاذا، وأف يو اؼبواد الدراسية زبدـ بعضها بعضً  يّتصف بالشمولّية والتكاملية وأف تكوف
يف يد اؼبعّلم اعبّيد، أفضل  يئدمة التعبَت فقد قيل: "اؼبنهج السّ تو ومعرفتو وثقافتو ػبّية خرب الّلغة العرب

 (1)".السيئمن اؼبنهج اعبّيد يف يد اؼبعّلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .129، صاللغة العربية منهاجها وطرق تدريسهاحسُت الّدليمي، سعاد عبد الكرمي، عباس الوائلي، على طو  -1

 .64، صطرق تدريس الل غة العربيةؿ ىذا اؼبوضوع: كتاب د. جودت الرّكايب، ولبلطبلع أكثر حو 
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 انيالفصـل الث
 عيوب النطق وطرق عالجها

 
 عيوب النطق )الكبلـ( :المبحث األول

 تعريف العيب النطقي وأنواعو -1
 اضطرابات النطق وخصائصو -2

 أنواع العيوب النطقية اللغوية وأسباهبا -3

 

 بلج العيوب النطقية                  طرؽ ع: المبحث الثاني
 دور األسرة اؼبدرسية واجملتمع يف العبلج -1
 طرؽ عبلج بعض العيوب الوظيفية -2
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 المبحث األول: عيوب النطق )الكالم(
 تعريف العيب النطقي )الكالمي(: -1

تقرر الدراسات الًتبوية أف يف الوسط اؼبدرسي عدًدا من األطفاؿ يعانوف من عيوب النطق قد يفوؽ      
 عدد األطفاؿ األسوياء كما يرجع العيب النطقي إُف صعوبات ـبتلفة منها الصعوبات النفسية

 ومن أبرز ىذه التعريفات ما يلي: تتعّددالنطقي واالجتماعية واالنفعالية وؽبذا فإف تعريف العيب 
والذي يقرر أف الكبلـ أو النطق ، Vanriper-Emeriek 1990تعريف فاف ريرب وامَتؾ      

تستلفت االنتباه، ويعوؽ االتصاؿ يكوف غَت سوي حينما ينحرؼ كثَتا عن كبلـ أو نطق اآلخرين بدرجة 
 .يسبب حالة من الضيق للمتحدث أو اؼبستمعأو 

ثبلث صفات أساسية. أف الكبلـ يعد تعريفهما يبكن اختزالو إُف  ويرى فاف ريرب وامَتؾ أف     
 فمضطربا ومعيبا إذا ما كاف منافيا للذوؽ السليم أو غَت مفهـو أو غَت سار. ىذا إُف جانب أ

 (1)ىذا التعريف يوفر لنا أساًسا مناسبا لفهم اؼبقصود اضطراب االتصاؿ.
للعيب النطقي والذي يتمثل يف ذلك النمط غَت اؼبألوؼ  تعريف آخر اإلشارة إُف يبكن كما     

امع الذي يبلك نظاما مغايرا ؽبذا من التعبَت الذي يطهر على لساف الطفل، وىذا حبكم السّ 
األسلوب من احملادثة أو اغبوار أو اؼبلكة اللسانية، وكذا الكبلـ غَت السوي ىو ذلك الكبلـ 

 ما عن كبلـ الناس. الذي ينحرؼ بشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

 .199، ص2000، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاىرة، مقدمة في سيكولوجية اللغةأنس ؿبمد أضبد قاسم،  -1
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 عالجها

 

 أنواع العيوب النطقية: -8
، ويوجد ريفحوالت واإلبداؿيبكن سبييز ثبلث أنواع رئيسية من عيوب النطق ىي: اغبذؼ      

يبيزه بعض األخصائيُت والباحثُت عن االضطرابات األخرى  ىذه االضطرابات رابع من أيضا نوع
نتناوؿ ىذه األنواع األربعة من عيوب النطق بشيء من التفصيل  فيما يلي ويطلقوف عليو اإلضافة

 ح:ضاواإلي
 Omissionالحذف:  -أ

يف ىذا النوع من عيوب النطق وبذؼ الطفل صوتا من األصوات اليت تتضمنها الكلمة، ومن      
ابت يصبح كبلـ الطفل يف ىذه ثجزءا من الكلمة فقط، قد يشمل اغبذؼ أصواتا متعددة وبشكل مث 

 ستماع إليو كالوالدين وغَتىم.حىت بالنسبة لؤلشخاص الذين يألفوف اال اإلطبلؽاغبالة غَت مفهـو على 
 Sustitutionاالبدال:  -ب

صوت غَت مناسب بدال من الصوت اؼبرغوب  إصدار يتم عندما النطق يف االبداؿ أخطاء يوجد     
فيو، على سبيل اؼبثاؿ قد يستبدؿ الطفل حرؼ )س( حبرؼ )ش( أو يستبدؿ حرؼ )ر( حبرؼ 

ار السن من األطفاؿ عا يف كبلـ األطفاؿ صغاألكثر شيو  )و( مرة أخرى تبدو عيوب االبداؿ
كبلـ  ا، ىذا النوع من االضطراب النطقي يؤدي إُف خفض قدرة اآلخرين على فهماألكرب سنّ 

 الطفل عندما يتحدث بشكل متكرر.
 Diatorationالتحريف:  -ج

ريبا من وت اعبديد يظل قتوجد أخطاء التحريف عندما يصدر الصوت بطريقة خاطئة، إال أف الصّ      
اللغة،  احملرّفة ال يبكن سبييزىا أو مطابقتها مع األصوات احملددة اؼبعروفة يف األصواتالصوت اؼبرغوب فيو، 

كليكيُت إُف أهنا عيوب إبدالية على سبيل اؼبثاؿ قد يصدر الصوت إل ف من جانب معظم الذلك ال تصن
 (1)بشكل ىافت نظرا ألف اؽبواء يأيت من اؼبكاف غَت الصحيح.

 
، 2007، األىلية للنشر والتوزيع، اؼبملكة األردنية، تطور اللغة عند األطفالنبيل عبد اؽبادي، ؿبمد صواغبة، حسُت الدراويش،  -1

 .185، ص184ص
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 Additionاإلضافة:  -د
عندما ينطق الشخص الكلمة مع زيادة صوت ما أو مقطع ما إُف  اإلضافةتوجد عيوب      

رب ىذا العيب أقل عيوب النطق انتشاًرا خبلؿ مراحل النمو العادي للكبلـ تالنطق الصحيح يع
يقـو الطفل عادة حبذؼ أو ربريف األصوات البلزمة للكبلـ، يبلحظ  النطق مهارات واكتساب
 العيوب شيوعا من بُت عيوب النطق النهائية وعلى ذلك ليس أكثر إبداؿ الكبلـ ىي أف أخطاء

من العمر يف نطق بعض اغبروؼ مثل حرؼ )ث( أو حرؼ  الرابعة طفل ىبطئمن اؼبستغرب أف 
)ر(، لكن لو أف طفبل يبلغ السابعة من العمر يف نطق بعض اغبروؼ مثل حرؼ الياء )ب( أو 

 (1)أف ىذا الطفل يعاين من صعوبات النطق.حرؼ )ؾ( فهو ال شك فيو 
 Trouble d’articulation اضطرابات النطق: -3

للكبلـ بالطريقة  ةالبلزمأو صعوبة يف إصدار األصوات  بأنو مشكلة النطق يعرؼ اضطراب     
الصحيحة، يبكن أف ربدث عيوب النطق يف اغبروؼ اؼبتحركة أويف اغبروؼ الساكنة كذلك يبكن 

رب تأف يشمل االضطراب بعض األصوات أو صبيع األصوات، يف أي موضع من الكلمة، تع
البية العظمى غعيوب النطق حىت اآلف أكثر أشكاؿ اضطرابات الكبلـ شيوعا، ومن مث تكوف ال

ؼبراكز العبلجية النطق اليت يبكن أف نواجهها يف الفصوؿ الدراسية أو يف ا اضطرابات حاالت نم
 وب النطقية السالفة الذكر.ىي العي

 
 
 
 
 

 

 
 
، 2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ـ( 1، طالسمعية واضطرابات النطق واللغة اإلعاقةمصطفى نوري القمش،  -1
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 خصائص اضطرابات النطق: -4
 تنتشر ىذه االضطرابات عند األطفاؿ الصغار يف مرحلة الطفولة اؼببكرة. -
 زبتلف االضطرابات اػباصة باغبروؼ اؼبختلفة من عمر زمٍت إُف آخر. -
 يشيع االبداؿ بُت األطفاؿ أكثر من أي اضطرابات أخرى. -
 .إذا بلغ الطفل السابعة واستمر يعاين من ىذه االضطرابات فهو وبتاج إُف عبلج -
تتفاوت اضطرابات النطق من درجتها أو حدهتا من طفل آلخر ومن مرحلة عمرية إُف أخرى ومن  -

 موقف آلخر.
 .عبلجكلما كانت أكثر رسوخا وأصعب يف ال -
يُفَضُل عبلج اضطرابات النطق يف اؼبرحلة اؼببكرة وذلك بتعليم الطفل كيفية نطق أصوات اغبروؼ بطريقة  -

 سليمة وتدريبية على ذلك مند الصغر.
 ربدث اضطرابات اغبذؼ عند الطفل أكثر من التحريف. -
لك يدؿ على إمكانية عند اختبار الطفل ومعرفة إمكانية نطقو ألصوات اغبروؼ بصورة سليمة فإف ذ -

 (1)عبلجو بسهولة.
 

 أنواع أمراض )العيوب( النطقية اللغوية وأسبابها: -5
ىي تلك األمراض اليت يكوف السبب فيها تشوه يف اعبهاز النطقي أو  :عيوب النطق العضوية -أ

اعبهاز السمعي، أو سوء الًتكيب يف أي عضو من أعضائها أو يكوف يف نقص القدرة الفطرية 
 (2)مة )الذكاء( فبا يؤدي إُف عيب يف نطق األصوات أو إُف االحتباس يف الكبلـ.العا

 راض إُف:يرجعوف أسباب ىذا النوع من األم االختصاصوعموما فإف معظم الدارسُت ؽبذا      
 
 
 
 .105، ص2007ؼبملكة األردنية، ، األىلية للنشر والتوزيع، ار اللغة عند الطفلو  تطادي ؿبمد صواغبة، حسُت الدراويش، نبيل عبد اؽب -1
 .51، ص48، ص1975، دار مصر للطباعة، 5، طأمراض الكالممصطفى فهمي، يف علم النفس،  -2
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 مستوى المسالك اإلدراكية:خلل في  0-أ
ويتعلق األمر يف ىذا اعبانب باعبهاز السمعي فالشخص األصم يعاين عجزا، أو اختبلال      

يدور بينو وبُت االستفادة من حاسة السمع فهي معطلة لديو وىو ؽبذا ال يستطيع اكتساب اللغة 
حُت أف ضعاؼ السمع يعانوف نقصا يف قدرهتم السمعية ويكوف ىذا النقص غالبا على  بطريقة عادية يف

أف األصم ال يستجيب للكبلـ اؼبسموع كوف جهازه السمعي ال يقـو بوظيفتو، أما  جات، واؼببلحظدر 
ضعيف السمع فهو يعاين من نقص يف عمل جهازه السمعي لكن بإمكانو إدراؾ األصوات اليت تقع شدهتا 

 ضعف السمع إُف: أسبابيف حدود قدرهتا السمعية وترجع 
 ل يف جهازه السمعي.كأف يولد الطفل خبل  أسباب والدية -
 أسباب صدمية نتيجة تلقي صدمات على مستوى األذف. -

أسباب مرضية كأمراض اللوزتُت والتهاب األذف اػبارجية ) ما تفرزه الغدد من مادة  -
 مشعية تؤدي إُف سد القناة السمعية (.

 (1)التهاب األذف الداخلية خاصة العصب السمعي. -
 

 مركزي:خلل على مستوى الجهاز العصبي ال 8-أ
، خبلل أو مرض على مستوى األعضاء اؼبكونة لو اإلنسافعضو كهذا اعبهاز عند  إصابةإف      

تشبو فقداف لوحة التحكم يف جهازىا وذلك نظرا ألنبيتو بالنسبة لئلنساف إذ يعترب ـبزنا لؤللفاظ 
 ننكر جانبو األىم يف كل من النطق والسمع.و طرؽ نطقها وصفاهتا الصوتية كما ال 

ىذا  أسبابمن ىنا فاختبلؿ اعبهاز العصيب يؤثر سلبا على مهاـ كل من جهازي النطق والسمع، وترجع 
 اػبلل إُف:
أف ىناؾ إصابة بعض البٌت القشرية وربت القشرية فبا يؤدي إُف حدوث اضطرابات حسية، كما  -        

ورة يف هالصوامت اجمل كما أنو وبذؼإصابات على مستوى اؼبسالك الفعالة اليت ذبعل كبلـ اؼبصاب مضطربا،  
 (2)بداية الكلمة.

 
 .115، ص114، صالمرجع السابقمصطفى فهمي،  -1
 .112، صالمرجع السابقمصطفى نوري القمش،  -2
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 :أعضاء النطقستوى خلل على م 3-أ
ىذه  لتجويف الفم وما يلحق بو من أعضاء اعبهاز النطقي دور ىـا يف عملية النطق والتصويت وإصابة     

 نذكر منها: ها يؤدي إُف اضطرابات نطقية وؽبذه اإلصابات عدة مظاىراء )أعضاء اعبهاز النطقي(، أو تلفاألعض
 شفتين:* تشوىات ال

 ومن أىم مظاىرىا:
 ة السفلى.قصر الشف 

 .شلل على مستوُف الشفة العليا، فبا ال يسمح للشفتُت من أداء دورنبا أثناء النطق 

 .(1)تشنج عضبلت الشفتُت، نتيجة آلثار اغبروؽ أو آثار أخرى فبا يعيق عملية النطق 

 تشوىات اللسان: *
 من أىم التشوىات اليت تصيب اللساف وتؤدي إُف اضطرابات نطقية ما يلي:

 الفموي. ساف، ويكوف نتيجة مرض يصيب اللساف وهبعل حجمو ضخما فبل يسعو التجويفضخامة الل 

 .الشفة اليت تصيب مقدمة اللساف 

  إصابة مكبح اللساف، الذي يشد اللساف من اعبهة السفلية فبا هبعلو عاجزا على الوصوؿ إُف
 حروؼ شجرية سليمة. إلنتاجصفاؽ الشجر 

 ويعيقها. ضرية "حضرية اللساف" فبا يؤثر سلبا على العملية النطقيةشلل اللساف، الذي يتسبب يف نقص اغب 

 * تشوه الفك واألسنان:
عندما يكوف الفك السفلي متقدما إُف األماـ بالنسبة إُف الفك العلوي أو العكس أي عدـ التناسق بُت 

هي حالة وجود نطقي، كما أف سوء انتظاـ األسناف يعيق حركة اللساف، ف اضطرابالفكُت يؤدي ىذا إُف 
الثنايا، أو تكوف األسناف باذباه مائل إُف األماـ أو فتحة القواطع مثبل يبكن أف تصبح الصوامت منطوقة بُت 

إُف اػبلف فيعرقل ذلك حركة اللساف، لذلك يهتم اؼبختصوف اليـو بإصبلح التشوه األسناين كأوؿ خطوة 
 (2)قبل اإلصبلح.

 
 .41، صالمرجع السابقمصطفى فهمي،  -1
 .72مجبلت واعبرائد، بوزريعة )د.ت(، ص، اؼبطبعة اعبزائرية، للعند الطفلاللغة العيس،  إظباعيل-2



 58 

 عيوب النطق وطرق عالجها                                                                      الفصل الثاني 

 

 إصابات على مستوى األنف الخياشيم: 4 -أ
اغباالت ال  نف واػبياشيم أو االلتهابات اليت تصيبها نتيجة عكسية للغة اؼبفرطة، ففي ىذهلتشوىات األ     

يبكن للهواء الصادر من اعبوؼ أف يتابع طريقو عرب األنف وخاصة عند النطق باألصوات الغنية )ـ.ف( 
إلنساف العادي ما يبكن تشبيهو باغباالت اليت يكوف فيها افيمر اؽبواء كلو غَت ذبويف الفم وينتج عنو 

 (1)مصابا بنزلة برد فينطق اؼبيم باء فيمر اؽبواء كلو دبمر ذبويف الفم.
 ومن العيوب الكبلمية نذكر ما يلي:

 ةغـاللث -أ        

 ةـالخمخم -ب        

 أةـالتأت -ج        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .72، صالمرجع السابقالعيس،  إظباعيل -1
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 ة:ـغاللث -أ
ؿبل الكاؼ أو صعوبة تلفظ أحرؼ ء الثا ول السُت أؿبء إحبلؿ الثا وكب ةئعوىي من العيوب الشا     
  فاء يف كبلمو ".قاؿ التعاليب: " ىو الذي يغَّت الرّاء الًما، والّسُت (1)أو البلـ راءكال  ةمعين

ة يف الّلساف أف يقلب الرّاء غينا والسُت ثاءًا " فأصبل ابن منظور اآلراء غوعرّفها ابن فارس بقولو: " اللّث     
الّصاد  اؼبتباينة يف األلثغ، فجاءت: " ىو الذي هبعل الرّاء غينا أو الًما أو هبعل الرّاء يف طرؼ لسانو أو هبعل

والرّاء،  القاؼ والّسُت والبلّـ ىية غاغبروؼ اليت تلحقها اللّثاين اآلراء وافًتاقها، فإف فاءّا وعلى الرّغم من تب
"  ة اليت تعرض للسُت تكوف ثاءًا، قوؽبم "أليبغلها اعباحظ شرًحا وشبثيبًل قاؿ فمن أمثلة اللّثوقد فصّ  يكسـو

" وقوؽبم "ب  هلل" إذا أرادوا "بسم اهلل".م اث"يكثـو
أراد أف يقوؿ "قلت" يقوؿ "طلت"،  فإف طاًءا، القاؼ صاحبها هبعل للقاؼ تعرض ة اليتغواللث     

 بلـ هبعل البلـّ باًءا يدؿ ما يقوؿ "صبل" يقوؿ "صبي".غة اليت تقع يف الأما الّلث
أّما يف الراء بدؿ ما يقوؿ "عمرو" يقوؿ "عمي" أو أف هبعل الرّاء غينا بدؿ ما يقوؿ "مرة"      

 (2)يقوؿ "مغة".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .385، ص1994، دار اؼبعارؼ، القاىرة، 1، طفي علم األصوات اللغوية وعيوب النطقالبدراوي زىراف،  -1
 .36، ص35، اؼبكتبة اؼبصرية، صيدا، بَتوت، صعلل اللسان وأمراض اللغة، شؿبمد كشا -2
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 ة:ـالخمخم -ب
، عيب من عيوب الّنطق، يستهدؼ نقأو ما يطلق عليو األخصائيوف أو العامة من الناس اغب     

 األطفاؿ والّصغار والبالغُت الكبار على حّد سواء.
الكبلمّية وكذلك عن االضطرابات  بالنطق، تتصل اليت العيوب غَته من عنىذا العيب  ويتميز     

بأمراض الّنطق وإدراكها  اؼبهتمُّت  غَت وعلى األخّصائيُت غَت حىت على اؼبعروفة يتمّيز دبظاىر خاّصة
 يكوف دبجّرد االستماع إليها.

صعوبة يف إحداث صبيع األصوات الكبلمّية اؼبتحرؾ منها والّساكن  وهبد اؼبصاب باػبمخمة     
بطريقة مشوىة غَت مألوفة، فتبدو اغبروؼ اؼبتحركة مثبل كػ فيما عدا حرفا اؼبيم والّنوف، فيخرجها 

 (1)فيها غّنة. فأ
وجودىا  اػبنق أو االبداؿ وترجع العّلة يف ىذه اغباالت إُف أو التشخَت من متباينة اػبمخمة     

ل ا وقد تصلجزء الرّخو والّصلب من اغبلق معً سقف اغبلق مند الوالدة، تكوف يف بعض األحياف شاملة ليف 
 (2)أحيانًا إُف الشفاه.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .152، ص151، صالمرجع السابقمصطفى فهمي،  -1
 .386، ص1994، دار اؼبعارؼ، القاىرة، 1، طعيوب الن طقو في علم األصوات الل غوية البدراوي زىراف،  -2



 61 

 عيوب النطق وطرق عالجها                                                                      الفصل الثاني 

 

 أة:ـأتـالت   -ج
اضطراب التأتأة من االضطرابات اليت تصيب الكبلـ أو خلل على مستوى النطق فهي  معترب     

 عبارة عن اضطرابات كبلمية، تتجلى على شكل تقلص الكبلـ مصحوب بتكرار غَت مرغوب.

وربدث يف سنوات بداية جي ني أو تشالكبلـ وتكوف إما على شكل ترددووقفات يف ؾبرى 
 (1)لبلوغ.رحلة اىت ـالتكلم، وقد تستمر ح

فكثَتا من األحياف يظهر الطفل يف سن الثبلث سنوات من عمره تردًدا يف الكبلـ تتخللو      
توقفات زبتلف يف مدهتا، لكن ال يبكن أف نعتربىا تأتأة حقيقية يف ىذه اؼبرحلة االنتقالية من 

 (2)لها نسبة كبَتة من األطفاؿ العاديُت.النحو اللغوي، واليت يبث
وتظهر التأتأة عند األطفاؿ يف سن اكتساب الطفل للكبلـ أو يف نفس دخولو للمدرسة      

 االبتدائية وأحيانا أخرى يصاب هبا اؼبراىق خاصة عند اغبديث مع اعبنس اآلخر، كما يكوف
 ظهور التأتأة بدوف أي خلل عضويعند البنات. ويكوف عند الذكور أكثر فبا ىو  ور التأتأةهظ

يف أجزاء التصويت أو النطق أو السمع كما أنو اضطراب ال يبكن مراقبتو من طرؼ الشخص 
كحركات اليدين،   ةالبلإرادياؼبصاحبة، كبعض اغبركات  االضطرابات بعض ىء وقد نبلحظتاؼبتأ

اضطراب نفسية ، كما يصطحب باصفرارو ، اضبرارالرجلُت، حركات وجهية ىي غَت إرادية، 
 (3)مشاعر النقص والكآبة. القلق، اػبوؼ، ،كاإلحباط نفسية واضطرابات اإليقاع كالتنفس وظيفية

 
 
 
 
 
 
 
، دار زىراف، للنشر والتوزيع، النظرية المشكالت، وسبل معالجتها )الطفولة المراىقة(، األسس علم نفس النمو أضبد ؿبمد الزعَتي، -1

 .206، ص2001عماف، ص
 .15، صالمرجع السابقعيل العيس، إظبا -2
 .156، ص1995، القاىرة، عاَف الكتب، 5، طعلم نفس النمو، )الطفولة المراىقة(عبد السبلـ زىراف حامد،  -3
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 ية:عيوب النطق الوظيف -ب
يبلحظ  اؼبستمع، ولكن يف الوقت نفسو َف –وتظهر ىذه اغبالة عندما وبدث اضطرابات عند اؼبتكلم      

فاغبديث عن  أي نقص عضوي يف اعبهازين النطقي والسمعي وإمبا االضطراب ودرجة تأثَتىا يف الفرد، ومن ىنا
راض النطقية أمراض ناذبة عن اضطرابات النطق الوظيفية تقتضي بالضرورة اغبديث عن قسمُت من األم

 سوء األداء وقلة القدرة على الكبلـ، وأمراض سببها اختبلط اللساف العريب باللساف العجمي.
 

 أوال: أمراض ناتجة عن قلة القدرة على الكالم:
ىي فقداف القدرة اللغوية عّرؼ أضبد خليل األفازيا يف معجم مفتاح : Aphasieاألفازيا ة: الحبس -0

وبالتاِف  بأهنا أمراض ناشئة من خلل يصيب األلياؼ العصبية بالدماغ البشري نتيجة صدمة أو نزيف العلـو "
 تؤدي اضطرابات الحقة بالتعبَت باإلشارات اللفظية أو يفهم ىذه اإلشارات.

، اؼبخ األفازيا بأهنا اضطرابات يف اللغة أو يف الوظائف اللغوية تنتج عن إصابة يف Sanfordيعرؼ سانفورد 
اضطرابا  وقد تؤدي اضطرابات حسية حركية أو حركية حسية معا، حبيث يبدي اؼبريض يف ىذه األحواؿ

 (1)وعجزا على النطق والكتابة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .177، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر )د.ت( صقيةبيطدروس في اللسانيات التؿبمد صاٌف بلعيد،  -1
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اؼبتمدف من مبادلة أرائو اإلنساف ها البعض نسياف اإلشارات اليت يتمكن بواسطتها وىي كما عرف     
 وأفكاره بأفكار بٍت جنسو.

اف ا فهي هبذا االعتبار نوع من أنواع فقدة إذف ناذبة عن النسياف عندما يتخذ شكبل مرضيفاغببس     
 اللغوية إُف أربعة أنواع: ظيفةيد" من حيث الو الذاكرة، وقد صنفها العاَف "ى

 

 حيث قبد اؼبصاب نفسو عاجزا عن استحضار الكلمات نطقا وكتابة. الحبسة اللفظية: -أ
 

 حدة(. حيث يعجز اؼبصاب عن فهم معٌت الكلمات )كل كلمة علىالحبسة االسمية: -ب
 

 :وىي عدـ القدرة على تركيب اعبمل تركيبا مطابقا لقواعد النحو والصرؼالحبسة القواعدية -ج
 

 (1)وتكوف عندما يعجز اؼبريض عن فهم الكبلـ اؼبركب يف صبلة مفيدة. الحبسة الداللية: -د
 وىناؾ من العلماء من صنف اغببسة إُف ثبلثة أنواع:

 حبسات االستقبال: -0
 ىوالعم احية اغبسية أي بتلقي الكبلـ وأىم أشكاؽبا الصمم اللفظي وتعذر فهم الكبلـ اؼبسموع،وتتعلق بالن

 اللفظي، وىو تعذر فهم الكبلـ اؼبكتوب.
 حبسات التلفظ: -8

عن وتتعلق بالناحية اغبركية أي بالقدرة على تقبل األفكار، وإيصاؽبا للغَت، ومن أشكاؽبا اػبرص وىو العجز 
شلل يف  وف شلل يف اللساف، ومنها أيضا حبسة الكتابة وىي العجز عن التعبَت كتابة بدوفالتعبَت نطقا بد

 عضبلت اليد والذراع.
 حبسات فقدان الذاكرة: -3

حيث ينسى اؼبصاب أظباء األمور البسيطة اليت يتعامل هبا الناس يف اغبياة اليومية بدوف أف يفقد القدرة على 
 (2)النطق والفهم.

 
، 2003اؼبركزية، بن عكنوف، اعبزائر،  احةالسّ  ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،5ط ،محاضرات في علم النفس اللغوي عيسى،بن حنفي  -1

 .274ص
 .275، صالمرجع السابقحنفي بن عيسى،  -2
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 القلـب:-8
حقيقة تصيَت حرؼ مكاف حرؼ بالتقدمي والتأخَت وينقلب إُف ظاىرة لغوية مرضية عندما يدخل إُف      

م على السامع داللتها، وؽبذا ميز علماء العربية بُت نوعُت من القلب فيشوه معانيها أو ينالكلمة أو اعبملة، 
القرآف وإمبا جاء يف الكبلـ على سبيل الغلط، فهو ال أحدنبا سائغ حسن، والثاين قبيح ال هبوز يف الشعر و 

يف األدائية، منو قوؿ أحد التبلميذ )تكاب( يف )كتاب( و)فرض كتبو( يف لذلك نوع من علل الّلساف 
 )كتب فرضو( و)ضبلك موجوع( لغة يف )وجعك ؿبموؿ(.

 ة:ـالعقل-3
الكبلـ  فالعقلة ىي التواء اللساف عند إرادة ،ةىذه الظاىرة اؼبرضية باغببسة مع اختبلؼ يف القدر  بطترت     

، قالوا: العقلة ترؾ اإلعرابوقد شخُّص الدارسوف ىذا الداء فوجدوا االلتواء قد يأيت من إسقاط حركة 
 اغبركة.

 ف:ـاللف -4

ظاىرة لسانية مرضية تربز من خبلؿ إدخاؿ حرؼ يف حرؼ أو أف يكوف يف اللساف ثقل      
 م إنا فتتداخل اؽبمزة يف النوف.يقوؿ أحدى وانعقاد كأف

 الحصـر: -5
 وىو العي يف النطق، وأف يبتنع عن القراءة فبل يقدر عليو وكذا اغبصر ىو العي يف الكبلـ وضيق     

الصدر الذي يؤدي إُف صعوبة إخراج الكبلـ إخراجا صحيحا ومن شواىده قوؿ أمَت الؤمنُت " اللهم إنا 
 لكبلـ بسبب العلةايناقض أوؿ  دباجاء  حيث نشرؾ بك"و  "كبمدؾ ونستعينك..." فحصر فقاؿ 

 (1)اؼبذكورة.
 أة:ـالفأف -6

الكبلـ،  قالوا رحل فأفاء إذا كاف يكًت ترداد الفاء يف كبلمو وىي نوع من اغببسة زبص غلبة الفاء يف     
 (2)وقيل الفأفأة من يرددوا الفاء.

 
 .31، ص30، صيدا بَتوت، )د.ت(، صبة العربيةوأمراض اللغة، المكتؿبمد كشاش، علل اللساف  -1
 .31، صالمرجع السابقؿبمد كشاش،  -2
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 أة:ثـأثـال -7
األطفاؿ  النطق انتشارا بُت وتتصل حبروؼ الصغَت أو ىي لكنة حرؼ السُت وىي من أكثر عيوب     

األسناف غَت أف الكثَت من اؼبصابُت يف  إبداؿوىي تبلحظ بكثرة فيما بُت اػبامسة والسابعة أي يف مرحلة 
ىذا السن يربؤوف من ىذه العلة إذا ما سبت عملية إبداؿ األسناف فيعود نطق اغبروؼ الصغَتة إُف ما كاف 

 عليو من الدقة وعدـ الًتدد.
ز أسباب اػبطأ يف النطق السُت عن طريق إبداؽبا حبروؼ أخرى كالثاء أو السُت أو الداؿ إمبا إف من أبر 

 يرجع إُف العوامل اآلتية:
 ي.عمعدـ انتظاـ األسناف من حيث تكوينها اعب -
 أة ربدث يف بعض اغباالت وتكوف نتيجة لعوامل وظيفية حبتة منها التعليل لآلخرين.ثأثال -

 Nauroticأة ثأثيف فلة من اغباالت ويطلق على ىذا النوع من ال وىناؾ عامل ثالث نفساين -

lisping (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .152، ص151، ص1975، دار مصر للطباعة، مصر 5، طفي علم النفس، أمراض الكالممصطفى فهمي، -1
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 اللجلجـة: -8
  البعض اللجلجة بأهنا مشكلة كبلمية تتميز بتكرار أجزاء من الكلمات وربط ىذه األصوات.وقد عرىف     

يقاع إموضوعيًّا بقولو " إهنا اضطراب يؤثر على اللجلجة  W.jonson وندل جونسونويعرؼ 
جلجة تنشأ نتيجة حالة صراع أف اللّ الكبلـ وتكرار تشنجي لؤلصوات وقد رأى بعض العلماء 

تدور دائما داخل الفرد بُت رغبة اؼبتلجلج يف الكبلـ لكي يتواصل مع اآلخرين، ورغبتو يف 
أف اللجلجة عبارة عن صراع بُت ميوؿ  فينخلالصمت خوفا وخجبل من حدوث اللجلجة، ويرى 

 (1)يرغب يف أف يقولو.ـبتصمة، فاؼبريض يكشف على أنو يرغب يف أف يقوؿ شيئا ومع ذلك ال 
خطَتة حيث أهنا تعوؽ  –إُف حد ما  –كما تعرؼ اللجلجة على أهنا األخطاء اليت تكوف       

عملية التواصل وذلك عندما ينقطع انسياب الكبلـ بصورة غَت طبيعية مثل التكرارات أو إطالة 
الكبلـ، ولقد مت بعض اغبروؼ لدرجة ذبذب انتباه اؼبستمع للكبلـ أكثر من انتباىو ؼبضموف 

التعرؼ على ظاىرة اللجلجة كمشكلة منذ زمن طويل حيث يرجع تارىبها إُف عصور مصر 
 (2)القديبة، ولقد عرؼ ذلك من رموز معينة مت اكتشافها يف اؽبَتوغليفية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 .23، ص2005، عاَف الكتب، القاىرة، 1، طاضطرابات النطق والكالم، التشخيص والعالجؿبمود أمُت شهُت،  -1
 .112، ص109، صالمرجع السابقؿبمود أمُت شهُت،  -2
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 ة:هــتهالت -9
دد بلـ يف نوع من الًت التهتهة ىي الكو  (1)وىي التواء الّلساف وقولو: "تو، تو" حكاية صوت اؼبتهتو     

مع عدـ القدرة  إرادياواالضطراب يف الكبلـ، حيث يكّرر الطفل الكبلـ بًتّدد حرفا أو مقطًعا ترديًدا ال 
وىي تكرارات آلية غَت منتجة للمقاطع أو إطالة لؤلصوات  (2)على أف ينتقل من ىذا اؼبقطع إُف التاِف

 (3)األوُف يف اؼبقاطع أو الكلمات.
األطفاؿ  هة ىي اضطراب يبدأ يف الطفولة عادة ما بُت عمر السنتاف أو أربع سنوات، وكثَت منوالتهت     

شيوعا  يشفوف تلقائيا دبرور الوقت عندما يصلوف إُف عمر السادسة والتهتهة أكثر٪ 80الذين يتهتهوف حواِف 
أكثر  فإف الّسلوؾ يصبح لدى األوالد عن البنات. وقد تكوف التهتهة دوريّة، وحينما ربدث وتنمو التهتهة

تزداد   نفسو باعتباره متهتو، وحينماحىت يبدأ يف النظر إُف دبشكلتوويصبح الشخص اؼبتهتو أكثر وعيًا  تعقيًدا
 (4)س وصعوبة يف ربريك أعضاء التنفس والكبلـ.شدهتا قبد تغيَتات وجهّية غربية، وصعوبة يف التنفّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 .50، ص2005، مكتبة اآلداب، القاىرة، 1، طا، دراسة في علم أمراض الكالم وعيوب النطقالحبسة وأنواعهأضبد حابس،  -1
 .380، صالمرجع السابقالبدراوي زىراف،  -2
 .16، صالمرجع السابقإظباعيل العيس،  -3
 .236، ص235، صالمرجع السابقأنس ؿبمد أضبد قاسم،  -4
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 باللسان األعجمي:العربي ثانيا: عيوب ناتجة عن اختالط الل سان 
 كانت انعكاسا لبلمتزاج البشري يف اجملتمع العريب من أبرزىا:  –اجتماعية  –وىي علل لسانية      

 

معٌت بُت، وىي أف تسمع الّصوت وال يبُّت لك عيب يف الكبلـ يفصح اؼبتحدث فيو عن  ة:ـالغمغم -0
صوتا  إُف أجنيب عن لسانو، حيث يسمع منو اإلنسافتقطيع حروفو، وأقرب الشواىد الّدالة عليها، استماع 

 (1)وال يدرؾ معٌت.
 

بكبلـ العجم، وقيل ىي إبداؿ الطّاء تاء، ألهنما من ـبرج واحد، شبيها أف يكوف الكبلـ  ة:ـالمطمط -8
 .(2)لسلتاف يف )السلطاف(كبو: ا

 

وىي عقدة يف الّلساف، وعجمو يف الكبلـ، فكأف العجمة اليت غبقت الّلساف، سببت لو  الحكلـة: -3
 (3)التعقيد يف الكبلـ، والعثرة يف اللساف.

 

الّلكنة والّلكن عيب يف الّنطق ليس سببو نقًصا يف آلة الّلساف، وذلك بأف يستبدؿ حرؼ كنـة: لال   -4
 كما ىو اغباؿ يف اللّثغة ومن أبرز اكبرافات الّلكنة نوردىا كما يلي:بآخر،  
 ربّوؿ الّسُت شينًا والطّاء تاء مثل: )سبل( )شبل(، )طلب( )تلب(. -      
 ربّوؿ الشُت سينا مثل: )شرؼ( )سرؼ(. -      
 .اء َحاء مثل: )اغباصل( )اؽباصل(ربّوؿ اؽب -      
 ـ( )كاـ(.والقاؼ كافا مثل: )قا -      

 
 
 
 
 .37، صالمرجع السابقمصطفى فهمي،  -1
 .16، ص15، ص، مطبعة دار ابن خزيبة، )د.ـ( )د.ت(1، طفقو الل غة، مفهومو، قضاياهؿبمد بن إبراىيم اغبمد،  -2
 .37، صالمرجع السابقؿبمد كشاش،  -3
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أما ما ورد من الّلكنة على لساف فبن كانوا من العجم أو فبن نشأ من العرب مع العجم فقد أحصى منها 
 عدة أنواع:

 إبداؿ العُت نبزة كما يقاؿ: )اين( بدؿ من )عُت(. -      
 إبداؿ الذاؿ بػ داؿ، كاف يقاؿ )جرداف( بداًل من )جرذاف(. -      
 اعبيم ذااًل، كقوؽبم )الذمل( بدال من )اعبمل(. إبداؿ -      
 (1)تذكَت اؼبؤنت وتأنيت اؼبذكر. -      
مباحث علل اللساف  ؾباىل عميقة دقيقة يف علماء العربية إُف تعّدىا سبق أنو ونستنتج فب     

تقنيات  ، دبا توّفر لدى الباحثُت منوسجلوا نتائج متطّورة ال تضاىيها أحباث اليـو الّلغة وأمراض
اغبضاري والتطور التكنولوجي، ولكن سؤاؿ ىبتلج يف الّنفوس ويدور يف  وأدوات أمّدىا ؽبا التطّور

 ؟بيلسوافع اليت وراء ىذا الاألذىاف مفاده: ما الدّ 
التدقيق يف آراء العلماء يكشف قناع اغبقيقة، لقد سبكن وراء ىذا اؼبنهج عامبلف األّوؿ أنبّية الّلغة 

 هة أخرى، فالعلم كّلو ال يؤدي إُفمن جهة، وأثرىا يف نقل العلم من ج اإلنسافاة والكبلـ يف حي
 أوعية القلوب إاّل الّلساف.

إيّاىا منزلة قدسّية نابعة من الّدين. فقد  وإنزاؽبموالثاين مكانة العربية ذاهتا يف نفوس الّناس،      
ن التابعُت، ولبرج ؽبذا بتوجيهُت حّث على تعّلمها األئمة من الصحابة الراشدين ومن تبلىم م
على معلومات متنّوعة ما  احتوتأحدنبا موسوعّية عاَف العربّية من جهة ومشولّية مصادرىا حبيث 

 بُت لغة وفلسفة وفقو وأصوؿ واجتماع.
سبق العربية غَتىا يف  نا، وما ىي من أصالة تراثنا، وثانيهماأّما اليـو فإّف التخصصّية غلبت     

 ل الّلساف وأمراض الّلغة.لميادين ع
 
 
 
 
 .635، دار الكتب العلميّة، بَتوت، لبناف، )د.ت(، صالمعجم المفصل في علوم البالغة، والبديع والمعانيإنعاـ قواؿ عكاوي،  -1
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 لمبحث الثاني: طرق عالج العيوب النطقي ةا
 مدرسة والمجتمع في العالج:دور األسرة وال -0

ِف فإّف كّل منها دور إهبايب يف ع دور يف ظهور عيوب الّنطق وبالتاإف لكل من األسرة واؼبدرسة واجملتم     
 ؽبذه العيوب ويبكن إصباؽبا فيما يلي: واإلرشاديةإهباد اػبدمات العبلجية 

أف يتعرض التلميذ للفحص الّطيب سواء من أفراد األسرة أو اؼبدرسة وعلى اجملتمع أف يوفر  -      
 اؼبراكز الصحّية والعبلجّية.

عن أف يتجّنب أفراد األسرة وطلبة اؼبدارس وأفراد اجملتمع الّسخرية من التبلميذ اؼبصابُت واالبتعاد  -      
 وضعهم يف مواقف ؿبرجة بسبب ىذه العيوب.

على أفراد األسرة خاصة وطلبة اؼبدارس وأفراد اجملتمع عدـ الّلجوء إُف تقليد اؼبصابُت حىت  -      
 تعزيز للكلمات اؼبنطوقة نطًقا خاطًئا.عامل كال يأخذ اؼبصاب ىذا التقليد  

 ذبنب معاملة التلميذ بقسوة أو إنباؿ أو حبناف زائد. -      
اػببلفات العائلّية ألهنا تثَت لدى األبناء مشاعر اػبوؼ والقلق فبّا على الوالدين االبتعاد عن  -      

 يؤدي إُف كبت مشاعره وعدـ القدرة على التعبَت عما هبوؿ داخلو.
الّتبلميذ الفرصة يف اكتساب اػبيارات االجتماعّية  إعطاء على األسرة واؼبدرسة واجملتمع -      

 (1)يع سبل الّتفاعل االجتماعي.عن طريق اؼبشاركة يف اغبديث واألنشطة وصب
 
 
 
 
 
 
 
 
 .117، ص116، صالمرجع السابقمصطفى نوري القمش،  -1
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 طرق عالج بعض العيوب الوظيفية: -8
 عالج الحبسة: -أ

 .يد اؼبريض من اؼبشكلة اللغويةعدـ تعق -      
 .ةاللغزبصيص مدارس خاصة ؼبرضى  -      
االعتماد على توظيف أجهزة ظبعية تعمل على تكرار بعض األصوات اليت تعمل على اكبراؼ  -      

 اللساف أحيانا.
 (1)ؿباولة تفادي توظيف الكلمات اليت ربمل األصوات اليت يقع فيها االكبراؼ عن موقعو. -      

 

 ة:ـمخمعالج الخ -ب
اللساف على اغبركة سواء داخل الفم أو خارجو، وىناؾ سبرينات أيضا خاصة بالشفاه إذ زبتلف سبرين  -

 حركات الشفاه حبسب اغبروؼ.
سبرينات اغبلق وىي أكثر صعوبة بسبب موقعو يف اعبهاز الكبلمي وسبرينو يكوف عن طريق التثاؤب أو  -

نطق اغبروؼ اؼبتحركة، ويعتمد اؼبختص على مرآة صغَتة حىت يسمح اؼبصاب  النفخ أو إدخاؿ اؽبواء أو
 (2)برؤية اللساف وحركتو الصحيحة واػباطئة.

 

 أة:ـعالج التأت -ج
ريب الكبلمي من نطق ولغة ولنجاح التدريب عدد من فر حاليا للحد من التأتأة ىو التدالعبلج الوحيد اؼبتو 

 األمور أنبها:
 ب ومدة التأتأة اليت مر هبا.عمر اؼبتدر  -      
 طبيعة التأتأة والظروؼ األسرية والنفسية. -      
 (3)غبة غبّلها نتيجة ؼبا يريده ىو وليس أبويو.الشخص بوجود مشكلة لديو ولر اقتناع -      

 
 .179، صالمرجع السابقصاٌف بلعيد،  -1
 .استشاري أمراض النطق واللغة، للكاتب صاٌف الشعبلف، أمومة وطفولة حواء، .com  BALAGHwww.موقع األنًتنت، -2
 .الموقع السابقنفس  -3
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 عيوب النطق وطرق عالجها                                                                      نيالفصل الثا

 

 :ة الراء لدى واصل بن عطاءغـمعالجة لث -د
ال بد من مقاررعة االبطاؿ ومن اػبطب الطواؿ وأف البياف وبتاج إُف سبييز وسياسة وترتيب ورياضة وإُف      

 سباـ اآللة وأحكاـ الصنعة وإُف سهولة اؼبخرج وجهاز النطق وتكميل اغبروؼ وإقامة الوزف.
 

 طرق عالج العيوب النطقية: -3
واألمهات إف َف يتم العبلج أو طاؿ  اآلباءاوف وعيوب الكبلـ إُف صرب وتع وبتاج عبلج اضطرابات     

 األمراض فيما يلي: عبلجأمده، ويبكننا تلخيص 
 

ويتمكن من ىذا العبلج التأكد من أف اؼبريض ال يعاين من أي خلل على مستوى  :العالج الجسمي -أ
على النواحي ًتكيز خصوصا الاألعضاء العضوية سواء تعلق األمر بأعضاء اعبهاز النطقي أو السمعي مع 

 .التكوينية واعبسمية يف اعبهاز العصيب وعبلج ما قد يوجد من عيوب وأمراض سواء طبيا أو جراحيا
 

 عبلج األمراض النفسية اليت يتوؿ أنبية علم النفس يف إبرازوىنا يبكن  العالج النفسي: -ب
د اؼبصاب، كذلك عنها اضطرابات يف النطق وذلك بتقليل األثر االنفعاِف والتوتر النفسي للفر 

تنمية شخصية ووضع حد ػبجلو وشعوره بالنقص مع تدريبو على األخذ والعطاء للتقليل من 
الواقع أف العبلج النفسي لؤلفراد اؼبصابُت يعتمد قباحو على مدى تعاوف األقارب ارتباكو و 

 يعاين واألصدقاء لتفهمهم الوضع. كما هبب على اآلباء واؼبعلمُت ؿباولة تفهم الصعوبات اليت
 (1)فسيا.منها اؼبصاب ف

 
 
 
 
 
 .استشاري أمراض النطق واللغةكاتب: صاٌف شعبلف،   ،األمومة والطفولة حواء  com  www.BALAGH.موقع األنًتنت، -1
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 عيوب النطق وطرق عالجها                                                                     الفصل الثاني

 

 العالج الكالمي: -ج
ص يف خلب أف يبلزمو يف أغلب األحياف ويتوىو عبلج ضروري ومكمل للعبلج النفسي وهب     

 تدريب اؼبريض عن طريق االسًتخاء الكبلمي والتمرينات اإليقاعية وسبرينات للنطق.
اـ. ووجو النظر لآلباء واؼبربُت بوجو عتدريب اؼبريض لتقوية عضبلت النطق واعبهاز الكبلمي      
 اثر من شأنو أف يزيد الطفل تأ ـ التعجيل يف طلب سبلمة ـبارج اغبروؼ واؼبقاطع والكلمات،بعد

نفسيا وجسميا وهبعلو ينتبو لعيوب نطقو األمر الذي يؤدي إُف زيادة ارتباكو ويعقد اغبالة النفسية 
 (1)ويزيد اضطراب النطق.

 

 العالج البيئي: -د
يتدرب عل األخذ والعطاء  حىت تدرهبيا اجتماعية بنشاطات يقصد بو إدماج التلميذ اؼبريض     

 وتتاح لو الفرصة يف التفاعل االجتماعي وتنمو شخصيتو على كبو سوي ويعاًف من خجلو
واالشًتاؾ  باللعب العبلج مثل اجتماعيا تنمية الطفل على يساعد فبا وانسحابو االجتماعي وانزوائو

 (2) األنشطة الرياضية والفنية وغَتىا.يف
األمور تدرج من اؼبواقف السهلة إُف اؼبواقف الصعبة مع مراعاة اؼبرونة ألقصى حد، حىت ال يعاين الطفل 

 من اإلحباط واػبوؼ وحىت يتحقق لو مشاعر األمن والطمأنينة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 .117، صالمرجع السابقمصطفى نوري القمش،  -1
 .استشاري أمراض النطق واللغةكاتب: صاٌف شعبلف،   ،األمومة والطفولة حواء  com  www.BALAGH.ت،موقع األنًتن -2
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 ب الميدانيـالجان
 مقدمة

 منهج البحث: 
 العينة -0
 تصنيف األخطاء وتحليلها -8

 عرض األخطاء النحوية      - أ
 عرض األخطاء الصرفية - ب

 خطاء األسلوبيةجدول يوضح األ - ج
 عرض األخطاء اللغوية العامة - د

 عرض النتائج-3   
 خاتمـة الفصل التطبيقي

 االقتراحات
 التوصيات
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 مقدمـة:
وتفسَتىا واإلحاطة  مع تصنيفها يف جدوؿ مث ربليلها األخطاء بإدراج سنقـو اعبانب ىذا يف     

األخطاء مع ؿباولة تقدمي بعض اغبلوؿ الكفيلة بالتقليل  إُف الوقوع يف تلك باألسباب اليت أدت
 والثانوية خاصة. يف أوساط التبلميذ باؼبدارس اعبزائرية عامة من ىذه األخطاء يف أوساط

 

І- :منهج البحث 
نظرا لؤلنبية البالغة للتعبَت الشفهي يف مسار التبلميذ كاف ال بد علينا االلتفات إُف بعض      

التبلميذ يف الثانوية ، لذا فإننا قبد الكثَت من الباحثُت قد نبوا فيها طاء اليت يقع واألخ اؼبشكبلت
اؼبنهج  لبحثنا انتقينا ولقد األخطاء ىذه يف ربليل مناىج متعددة ظهور إُف أدى هبذه األخطاء فبا
نيف اإلحصاء، والتص طريق عن ربليلها مث كما ىي صبع اؼبدونة يعتمد على الذي الوصفي التحليلي

خداـ أدوات ووسائل تساعد على ذلك، فمن بُت الوسائل باست والتفسَت، ال يتسٌت ىذا إال
 اؼبستخدمة ؽبذا الغرض تذكر من بينها:

الغاية من  توضيح وكذلك منها ضبط العينة كاف اؽبدؼواليت   الدراسة االستطبلعية -1        
 البحث وذلك قصد تسهيل مهمة البحث.

 ختبار يف التعبَت الشفهي.إجراء ا -2        
ربديد األخطاء من النموذج الذي طبقناه على التبلميذ وحرصنا على حرية التبلميذ  -3        

 يف التعبَت عن اؼبوضوع دوف أف نوجهو.
 وعليو قضا باستخداـ ىذه العينة من احمليط الًتبوي اػباص بالنسبة أوُف ثانوي جذع مشًتؾ،

 : داب جدع مشًتؾ، علـوآ
 شارة كاف اختبارنا ؽبذه الثانوية كوننا أجرينا الًتبص اؼبيداين هبا.لئل
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 العينـة:وصف / 0
 تلميذة بثبلثة أقساـ. 98ػ كانت العينة ؿبط البحث إذ قدرت ب     

 والنسبة عددالاعبدوؿ اآليت يوضح 
 

 العدد اإلجمالـي النسبـة العـدد الفئـة
 98 % 100 98 إناث

 
 ا على معرفة اؼبستوى الدراسي بُت معيدة وغَت معيدة فكانت النسبة التالية:كما حرض

 
 العدد اإلجمالـي النسبـة العـدد الفئـة
  % 22,45 22 معيدة

98 
 % 77,55 76 غَت معيدة

 
 تصنيف األخطاء وتحليلها: -8

مث قمنا بعد ذلك بتحليلها يف ىذه اؼبرحلة قمنا بتصنيف األخطاء احملصل عليها يف جداوؿ،      
والتعليق عليها يف كل مرة مع إبراز األسباب اؼبؤدية إُف الوقوع يف تلك األخطاء ويكوف ذلك 

 صها فيما يلي:لخت ـبتلفة نيف كل مرة وجدناىا تنقسم على فئا باستقراء النسب احملصل عليها
 100 ×حساب النسبة = العدد 

 العدد اإلصباِف                   
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 أخطاء وقعت على مستوى اؼببتدأ                                                    

 أخطاء وقعت على مستوى الفعل                               كبوية                
 اؼبفعوؿ بو أخطاء وقعت على مستوى                                  

 أخطاء وقعت على مستوى الصفة                                         
               

 أخطاء وقعت على مستوى األظباء اعبامدة واؼبشتقة                                                                                          
 أخطاء وقعت على مستوى اسم الفاعل                                                            

 مستوى اسم اؼبفعوؿ أخطاء وقعت على                                                            
 ستوى اإلبداؿأخطاء وقعت على م                                           صرفية                        

 أخطاء وقعت على مستوى اإلدغاـ                                                        
 أخطاء وقعت على مستوى اإلعبلؿ                                                     

 
 الفأفأة            

 التأتأة    لغوية عامة                                     
 الوأوأة                                                    
 اؼبأمأة                                        
 الؤلألة                                        
 قلب الراء ثاء                                           

  قلب الراء ضاء                                        
 استعماؿ الدارجة                                        

  
 ضعف اللغة                

 األسلوب                           التكرار               
 السكوف التاـ                                                   

 

طاء
ألخػػ

ا
 

طاء
ألخػػ

ا
 



 79 

 جانب الميدانيال

 

 عرض األخطاء النحوية: -أ
 اعبدوؿ اآليت يبثل األخطاء النحوية

 
 التردد الخطأ

 11 اعبمل الفعلية

 08 الفعل

 03 اؼبفعوؿ بو

 07 الصفة

 
اعبمل الفعلية خاصة فيما النحوية وجدنا كثرة اػبطأ على مستوى  األخطاء دراسة خبلؿ من     
التخاطب  حاالت يف للضمائر السليم باالستخداـ أو باألفعاؿ اػباصة يةاإلعراب اغبركات بتقدير يتعلق

عن طريق األفعاؿ والسبب يف ذلك حسب ما أكدتو ـبتلف األحباث والدراسات اؼبتعلقة بصفة 
كثرة استخداـ األفعاؿ الدالة   إُفيرجع  –التلميذ اعبزائري  -خاص  وبشكل بالطفل العريب عامة

فكما ىو معلـو يف ؾباؿ التعلم واالكتساب أف كثرة األخطاء تؤدي إُف  واالنفعاؿ، على اغبركية
وعليو فإف الًتكيز على التلقُت عن طريق اعبمل الفعلية يؤدي حتميا إُف ارتفاع يف نسبة  التعلم

ومن بُت األسباب اؼببلحظة أيضا ىو الًتكيز اؼبوجو ؼبتعلمي اللغة  االظبية، باعبمل مقارنة األخطاء
ى االىتماـ باؼبغزى العاـ أي مراعاة الفكرة أو اؽبدؼ على حساب القواعد النحوية العربية عل

وىذا ما يؤدي إُف كثرة األخطاء كما قبد للربامج التعليمية نصيب يف ذلك من خبلؿ تدريس 
 ينصب التدرج، مثل: مىت بعد ؽبا إال حبةاؼبصا مراعاة اغباالت دوف واألفعاؿ الفعلية اؼببتدئ للجمل

 ؟.اؼبضارع الفعل
ومن األسباب اليت تؤدي إُف شيوع اػبطأ النحوي على مستوى اعبمل الفعلية قلة اؼبطالعة      

ًعا على استعماؿ جل التعابَت والًتاكيب على اف اؼبخ وتلّينو ليكوف مطو والقراءة اليت سبرّ  والبحث
 اختبلؼ أشكاؽبا.
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يب االظبية وبصفة أخص يف اؼببتدأ فمرد ذلك رببيذ متعلمي أما عن تفسَت اػبطأ يف الًتاك     
أقرب إُف السهولة، كما ىو مسلم بو عند أىل النحو فإف االسم  الفعلية ألهنا العربية للجمل اللغة

داؿ على الثبات والسكوف دوما وىذا ما هبعل اؼبتعلم ينفر بعدـ مواءمتو لطبيعة التلميذ، يضاؼ 
تعده وزارة الًتبية والتعليم الذي عّود  الذي – واألدب العريب برنامج اللغة – اؼبقرر العاـ إُف ذلك

 التلميذ على النمط االظبي مبتدأ + خرب يف مراحل متأخرة من التعليم.
ية نادستعويد التبلميذ على األمباط اإل يف عملية التلقُت من خبلؿ ىاما * كما يؤدي األستاذ دورا

 كرة اؼبرجوة من اؼبوضوع.إليصاؿ الف مناسبةاليت يراىا 
متعلميو  على تلقُت أىواء وميوالت اؼبعلم ومدى حرصو أيضا ذلك * وما يفسر كثرة األخطاء يف

 مبادئ اعبملة االظبية.
يف اعبملة الفعلية واالظبية العامة لشيوع األخطاء النحوية  (األسباب) التفاسَت ىذه إضافة إُف* 

ة والبحث والتعود على القراءة اليت تؤدي دوًرا بالغا يف واليت تتمحور أساسا حوؿ قلة اؼبطالع
الذي يعّود  تلميذاؼبختلفة، فقد لوحظ أف الربصُت ملكة اللغة من الشوائب واألخطاء النحوية 

 نفسو على اؼبطالعة والقراءة أقل عرضة للوقوع يف اػبطأ.
ؿ ومعانيها فبا يعكس بالضرورة  يتعلمو التلميذ ىي األفعا ما اؼبفعوالت فقد ارتأينا أف أوؿ عن أما

من نسبة  يقلل:  فعل + فاعل + مفعوؿ بو فبا استعمالو لؤلمباط اإلعرابية الفعلية التالية كثافة
 ية الفعلية اؼبتداولة.نادسو ألنو وجو من وجوه العبلقات اإلاػبطأ في

ليها فضلة وىي نسبة اػبطأ فيها مقارنة باؼبفعوالت ألهنا كما يطلق عنعوت تكثر يف حُت أف ال
 ؾبرد تابع يبكن االستغناء عنها.
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 عرض األخطاء الصرفية: -ب
 اعبدوؿ اآليت يبثل األخطاء الصرفية:

 
 التردد ) مرة ( نوع الخطأ
 08 اسم الفاعل

 04 اسم اؼبفعوؿ

 06 اسم اآللة

 09 اإلبداؿ

 10 اإلدغاـ

 08 اإلعبلؿ

 
ا عند ربليلنا لؤلخطاء الصرفية عدـ سبييز التبلميذ بُت األظباء اؼبشتقة واألظباء انتباىن ما شد * أوؿ

اعبامدة فغالبا ما يقصر ذىن التلميذ على استعماؿ االسم اؼبشتق يف حُت أف االسم اعبامد لو 
موضع يف الكبلـ قد يلوح إُف اؼبعٌت بصفة دقيقة إذا استعمل يف اؼبكاف اؼبناسب لو، وإذا جرى 

وىذا ما قد ملنا مكانو اظبا مشتقا فقد يؤدي ذلك إُف ركاكة يف التعبَت وضعف يف العبارة واستع
، وىناؾ من ال يفرؽ بُت اؼبصدر يشبع يف تعابَت التبلميذ فبا يعّد خطأ من األخطاء الصرفية

 السماعي واؼبصدر القياسي.
روده وىذا راجع عل تعدد و قبد أف اػبطأ يف اسم الفا الصريف لؤلخطاء اعبدوؿ يف التمعن وعند• 

أساسا إُف كثرة تداولو من جهة ونظرا ؼبشاهبتو بالصفة اؼبشبهة وصيغ اؼببالغة وصعوبة التحويل عند 
التلميذ يف ؿباولة إهباد صيغة أو وزف اسم الفاعل أي عند االشتقاؽ من الفعل ومقارنة مع اسم 

 ل بشكل واسع، فقد قبد يف نص كاملقد قل كونو فهو غَت مستعم اؼبفعوؿ اسم تكرار فإف الفاعل

حواِف ثبلث إُف أربع استعماالت لو فبا يعكس قلة تداولو ويدفع إُف عدـ اػبطأ فيو، كما ىو 
 مألوؼ كثرة الكبلـ يؤدي إُف كثرة األخطاء
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ردة فهي عمليات تقع على مستوى الصيغة اجمل مثبل كاإلبداؿ الصوتية العمليات ىبص ما يف أما• 
للكلمة فبا استدعى صعوبتها وقد يقع اػبطأ فيها لوقوع اػبلط وصعوبة التعليل مع اجملرد الذي 
يستدعي اؼبنطق الرياضي الدقيق فبا هبهد الذىن ويوقع الزلل، وقد يؤدي ىذا اإلجهاد إُف كثرة 

 اػبطأ كما سلف الذكر.
فيخطأ اؼبتعلم وال يعتمد اغبذؼ  ؿشكل من أشكاؿ اإلعبل ىو الذي اغبذؼ يستعمل قد أنو كما• 

يف مثل قوؿ أحدىم " الواقع اؼبعيوش " فهنا ربذؼ الواو واؼبتعلم قد ىبطأ فبل وبذفها، وىذا ما 
 ينطبق على األوجو يف باب اإلعبلؿ باغبذؼ والزيادة وكذا القلب.

 تقـوة لسلسفنبلحظ كثرة شيوعو على ألسنة التبلميذ والسبب يف ذلك أنو عملية مت اإلدغاـأما • 

والثاين متحرؾ إُف بعضهما البعض مع وضع عبلمة الشدة  ساكن أوؽبما متشاهبُت ضم عنصرين على
 دليبل على وجود إدغاـ وىذا ما هبهلو غالبية التبلميذ.

األخطاء الصرفية إمبا يعود إُف صعوبة التعامل مع البٌت اجملردة  سبق ذكره يظهر أف وجودفبا  *
ونقص الربامج الدراسية من  لوالتبلميذ  باستيعا وعدـ حد ذاتو يف الصرؼللكلمة وكذلك صعوبة 

 اٍف.…دروس الصرؼ واؼبيل إُف الدروس النحوية
 
 جدوؿ يوضح األخطاء األسلوبية: -ج
 

 التردد ) مرة ( نوع الخطأ
 08 التكرار

 11 اػبربية األساليب

 06 األساليب اإلنشائية
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لنا لؤلخطاء األسلوبية وجدنا كثرة األخطاء وتنوعها وىذا راجع أساسا إُف عدـ سبكن عند ربلي• 
إُف إعادة تعلم قصر جهده على تلقي الًتاكيب وَف يصل د الًتاكيب كما أنو اؼبتعلم من قواع

التعليم يكوف اؼبتعلم ؾبرد متلق، مث ينتقل  لصياغة والبناء على منواؽبا ففي الصفوؼ األوُف منا
درجة البناء وىذه اؼبرحلة قد غابت يف اؼبرحلة التعليمية فهي مرحلة ذبعل التلميذ يكتسب إُف 

آليات الًتكيب الصحيح على منواؿ الًتاكيب األخرى فيكوف يف موضع التقليد بعد أف كاف يف 
 موضع اؼبتلقي.

لفت انتباه  أما خطأ التكرار فنجده يف التعابَت ويقع ىذا النوع من اػبطأ ألف اؼبتعلم يريد• 
العبارة وشعوره بأهنا مهمة أو شعور اؼبتعلم باػبجل والتقصَت  القارئ ؼبا يقولو مع الًتكيز على

 اذباىها وكذا إليصاؿ اؼبعٌت الصحيح وتثبيتو.
نطق عود إُف مقاـ العلة كثرة اػبطأ يف األساليب اػبربية حسب ما أصبعنا على التنيو لو يأما • 

ليغ األفكار. بالطلب والتعليل لت أدوات فيها وتكثر والتقرير فيها السرد كثراليت ي فيو اعبمل وتكوف
التعمق  أو أفكاره عن الدفاع منو إُف ؿباولة يف من أساليب اإلخبار اإلكثارفالتلميذ عندما يعمد إُف 

 يربز كثرة االستعماؿ وكثرة اػبطأ. مطلب من اؼبطالب إمبا يلجأ إُف التوسع فيها وىذا ما يف
ومرد ىذه العلة يف اػبطأ قلة  ةمقارنة باػبربي فقد قل   ئيةأما عن اػبطأ يف األساليب اإلنشا     

اؼبتعلمُت إال ما جاء للتوضيح أحيانا كالنفي أو النهي أو يف مقاـ أوساط  التداوؿ واالستعماؿ يف
 التساؤؿ يف بعض اؼبواضع.
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 عامة:عرض األخطاء اللغوية ال -د
 التردد ) مرة ( الخطأ

لتلع
ا

 ثػم

 06 التأتأة

 06 الفأفأة

 01 الوأوأة

 01 اؼبأمأة

 01 الؤلألة
 

 التردد ) مرة ( الخطأ

ف
ضع

 
رؼ

 اغب
راج

إخ
 

 06 قلب الّسُت ثاء

 06 قلب الراء واو

 01 قلب الراء ضاد

 01 قلب الصاد خاء

 08 استعماؿ الدارجة
 

قبد بأف التلغثم أثناء القياـ بعملية التعبَت الشفاىي كاف لو  الجدول السابقالجزء األول من يف 
 حظ وافر كذلك يف األخطاء التعبَتية وذلك يرجع إُف:

قلق أو خوؼ وغَتىا من العوامل النفسية اليت  من نفسية نفسية التلميذ من خجل وضغوط أوال:
 مل مع اؼبوضوع اؼبطروح.سبهد لبلستعداد سواء باإلهباب أو بالسلب يف التعاقد 

 

عدـ امتبلؾ التلميذ ؼبعلومات كافية تفيده وتعينو على نسج فكرة تعبَتية صحيحة فنجد يف  ثانيا:
 اؼبأمأة والؤلألة. وأأخطاء التعليم التأتأة مث الفأفأة مث باقي األخطاء كالواو  اؼبقدمة

ل أفضل للدروس والتقدـ يف ثم يف أوساط التبلميذ سيؤدي حتما إُف عدـ ربصيلكن شيوع التلع
 اكتساب اللغة.
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ولكن كاف أقل  قبد أف قلب حرؼ بآخر ) اإلبداؿ ( الجزء الثاني من الجدولأما      
ذلك ىو تسجيلنا الضعيف يف إخراج األصوات كما أنو يقع على مراتب  األخطاء شيوعا ومردّ 

 ب الراء واو وقلب الصاد خاء.وقل دويصنف بقلب السُت ثاء أو قلب الراء ضا
 فأما قلب السُت ثاء فكانت بنسبة كبَتة ويعود ىذا إُف أسباب عدة نذكرىا:

 سبُت نبا:ضعف التمييز السمعي بُت األصوات لدى التبلميذ ل -1
 .ضعف اؼبهارة السمعية أي ضعف السمع لوجود مشكل فيزيولوجي يف األذف 

 وال شاهبة بواسطة صفاهتا مبُت األصوات  جهل تاـ بصفات اغبروؼ وـبارجها والفروؽ
إلنباؿ ىذه الدراسات نعيب ىنا التلميذ بل نعيب اؼبناىج الدراسية والقائمُت عليها 

وتناسي دورىا يف التأشَت االهبايب يف كتابات التبلميذ اليت تسهم يف زيادة التحصيل 
 الدراسي ؽبم مثل قوؿ إحدى التلميذات " وأيت طفبل بدواجتو ".

أي يف صفة اؼبخرج (، فحرؼ الراء ـبرجو من ذلق  )اغبرفُت تقريبا يف النطق  واو لتشابو ب الراءفقل
يق الضيق ض. كما قبد قوؿ أخرى " يدخل إُف الطالواو فمخرجو من الشفتُتاللساف، أما حرؼ 

فحرؼ الضاد ـبرجو من حافة اللساف وىي ما تعرؼ بالضاد  " ففي ىذه اغبالة قلب الراء ضاد.
ىبتلفاف  ولكن الذلقية. باألحرؼ وتسمى عربية، أما الراء كما سلف الذكر ـبرجو من ذلق اللسافال

 يف الصفة كوف حرؼ الضاد مطبق أما حرؼ الراء منفتح.
استعماؽبا وىذا ناتج عن ضعف اؼبلكة اللغوية فنجد إحداىن  كثر قد ) الدارجة ( أما اللغة العامية

شب " وكذلك توظيف مفردات من اللغة الثانية ) الفرنسية ( تقوؿ " النجار الذي بيات مع اػب
 مثبل " أو ىك نورماؿ ".
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 عرض النتائج: -3
بتكاثف عدة عناصر مهمة وانسجامها يف نسق ونعٍت بذلك   تتم التعليمية العملية أف كلنا نعلم     

 فيهم الشروط الضرورية الستكماؿ العملية َتوفؼببلئمة للتعليم وتوفَت تبلميذ تكل من الطريقة ا
اػبربة واؼبعرفة والرغبة الكافية للتعليم وكذلك مادة دراسية مرنة  يبتلك وجود معلم التعليمية، مع

 ُف ذلك من الظروؼ اػبارجّية.إذبلب إليها انتباه التبلميذ وما 
ليمية فلما قبد حاالت الضعف فإف كانت ىذه األمور كلها متوفرة يف غالبية مؤسساتنا التع     

ف بعض الدراسات بأف حاالت وية؟ ىذا من جهة ومن جهة أخرى تكتشاؼبهارة اللغ اكتسابيف 
 ود بالدرجة األوُف إُف األخطاء دبختلف أنواعها.خر الدراسي تعالتأ

تربز أنبية مرحلة التعليل والتحليل لكوهنا اعبوىر واألساس فهي توضح لنا مبلمح مسار      
لتلميذ الدراسي عن طريق األخطاء باعتبارىا مؤشرا ليس للفشل وحسب بل مؤشرا يدؿ على ا

التقدـ أو التخلف الدراسي، كما أهنا تدلنا على األخطاء اليت زبتفي تدرهبيا من حياة التبلميذ 
واألخطاء اليت تنتقل وتتطور معو، فوجدنا فشل يف اؼبعارؼ النحوية وعدـ القدرة على تركيب 

 مات.الكل
الصوتية يف اؼبنهج الدراسي ويتعلق الدراسة  إنباؿوعادة ما تقع األخطاء الصوتية بسبب      
التلميذ يف كثَت من األحياف ال يفرؽ بُت حرفُت أف ـبارج وصفات اغبروؼ حيث  بدراسة األمر

لسمع أو ـبتلفُت، مث إف كثَتا من األخطاء الصادرة عن التلميذ ليس مشكبل فيزيولوجيا كخلل يف ا
على الًتصبة الكلي ر وحسب، بل إُف ضعف مهارة التذكر البصري واالعتماد بصالنطق أو ال

 اغبرفية لكل األصوات اؼبنطوقة.
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العلمي حيث أف  تأثَت الوضعية الثقافية واالقتصادية على مسار التلميذ الدراسي وربصيلو     *
عائبلهتم اعبو الدراسي البلـز كما تؤثر اغبالة االقتصادية م ن توفر ؽبىم الذي اؼبتفوقُت التبلميذ

وحسن ذباوبو بعكس اغبالة االقتصادية غَت اؼبيسورة حيث  اؼبيسورة إُف ارتفاع مردودية التلميذ
تؤدي بالتلميذ إُف التشتت وعدـ الًتكيز وأمراض الفقر كسوء التغذية وفقر الدـ وأثرىا على 

كوهنا خالية من اإلبداع والتغيَت ويغلب عليها  اؼبتبعة التدريسية الطريقة فشل ذاوك مستوى التلميذ
 طابع الروتُت.

 
 :الفصل التطبيقيخاتمـة 

األخطاء الصوتية يف التعبَت الشفهي لدى التبلميذ أمر واقع ساعدت يف إبرازه عدة أسباب      
 ة التعليم.منها ما يتعلق بالتلميذ باعتباره اغبلقة الرئيسية يف دور 

داغوجي ) القواعد النحوية (، كما توجد أسباب متعلقة يوأخرى تتصل بطبيعة النظاـ الب     
باؼبعلم من حيث كفاءتو اؼبهنية ومعرفتو باؼبادة الدراسية وكذلك طريقة التدريس مثبل: تكوين 

ابر واألجهزة الصويت وأنبيتو، ضرورة استخداـ اؼبخ الدرس اؼبعلم على معطيات تدريب األساتذة،
 اليت تسمح على التدريب اعبيد.

 ومن خبلؿ دراستنا ؽبذه الظاىرة توصلنا إُف نتائج ىي يف العمـو كما يلي:     
 ؽبذا اؼبستوى.وقوع األخطاء نتيجة إنباؿ الدرس الصويت يف اؼبقرر الدراسي  -
 .ومعرفة صفات اغبروؼ وـبارجهاعدـ وعي التلميذ ألنبية الدراسة الصوتية  -

 ل الطريقة التدريسية اؼبتبعة نتيجة إنباؿ عامل الفروؽ الفردية بُت التبلميذ.فش -
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 االقتراحات:
تلك األخطاء اللغوية وللحد منها ارتأينا بعض اغبلوؿ واليت سنوردىا فيما للخروج من صبلة      
 يلي:

ذلك يف حصص اللغة العربية فصيحة يف اغبياة اؼبدرسية سواء كاف  عربية لغة استخداـ -
 أو حصص اؼبواد األخرى مثل الرياضيات والتاريخ واعبغرافيا...

 عن طريق إدراج صيغ ومفردات فصيحة فيها عند االستعماؿ. الدارجة العربية هتذيب -

والتعجب  والتعليل وجوابو والطلب الشرط النفي، التوكيد، مثل وتراكيب صيغ استعماؿ -
 يل، باستعماؿ أفعاؿ التفضيل.والقياس، التمٍت، التفض

 التواصل. معاعبة األفكار اؼبرتبطة دبوضوع نص اؼبطالعة اليت تساعد على ربقيق نية التعبَت أو -

 ج اؼبناقشة.القياـ دبداخبلت اليت تضمن تدرّ  -

 تربير وتعليل وجهة النظر واالستدالؿ على صحتها والدفاع عنها. -

 وضع واقع أو حقيقة أو شيء ما. -

 أو ذبربة شخصية.سرد حادثة  -

 شرح مسعى أو مسار ما. -

 شرح ظاىرة ما. -

 إصدار فرضية ما للشرح -

 صياغة تعميم أو قانوف أو قاعدة. -

 طرح أسئلة للحصوؿ على معلومات. -

 فهم ببلغات أو معلومات شفهية. -

 ىذا إال دبا يلي: كل يتحقق وال اؼبسموعة والببلغات اؼبعلومات إزاء مناسبة ردود إصدار -

 موجهة تتعلق دبوضوع نص اؼبطالعة. مناقشة•     
 مناقشة حرة تناوؿ نص اؼبطالعة اؼبوجهة.•     
 إلقاء عروض كتابية ) تتعلق باالختبار عن نصوص اؼبطالعة اؼبوجهة (.•     
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 لقاء عروض شفوية انطبلقا من ـبطط مكتوب للعرض.إ•     
 وفتح ؾباؿ اؼبناقشة. اؼبوجهةاؼبطالعة تلخيص نص و قراءة  •    
 مناقشة موضوع نص اؼبطالعة اؼبوجهة مع التوسع إُف موضوعات ؾباورة.•     
ن موضوع نص اؼبطالعة مموجًزا  تتناوؿ يو والشف القرائي بُت اعبانبُت جسبز  ملفات تقدمي•     

 بو.اؼبوجهة وجوانب أخرى شديد الصلة 
 

 التوصيات:
 التعبير الشفاىي؟ ما الذي ينبغي أن نحرص عليو في حصص

هبب أف كبرص على أف يكوف التعبَت الشفاىي طبيعيا تتاح فيو الفرصة للمتعلمُت للتعبَت      
فعبل عن آرائهم ووجهات نظرىم وعواطفهم وذبارهبم بل ويشجعوف فيو على تكوين آرائهم 

 وأنفسهم، واستخداـ اللغة استخداما صحيحا.
أف يشجع على بعض اؼبهارات الذىنية مثل إجراء اؼبقارنات ويف ىذا النشاط ينبغي لؤلستاذ      

والتحليل واالستقراء واالستدالؿ واإلتياف باغبجج للربىنة على صحة رأيهم أو  والتصنيف والتعميم
 أخطائهم ألف نشاط التعبَت يهدؼ إُف خدمة ثبلثة أبعاد:

اال وبًـت قواعدىا ومعايَتىا على استخداـ اللغة استعم اؼبتعلمُت ضبل ويقتضي البعد اللغوي: -0
الوقائع  وينقلوف أحكامهم ويصدروف وعواطفهم، آرائهم ئصها وىم يقبلوف على التعبَت عنوخصا

 واغبقائق واؼبعطيات.
اليت تتيح ؽبم بناء آراء يؤيدىا على تنمية اآلليات  مساعدة اؼبتعلمُت ويقتضي ي:فكر البعد ال -8

ا إذ َف تكن منطقية أو متمركزة على حقائق ثابتة واألحكاـ ال الدليل واؼبنطق، فاآلراء ال قيمة ؽب
 أنبية ؽبا إذ َف يشفها الدليل وتؤيدىا اغبجة.

اؼبقدمات ز يـ ىكذا من غَت ترتيب ومن غَت سبويقتضي عدـ إلقاء الكبل البعد المنهجي: -3
نبغي أف يرتبط وبتاج إُف تنظيم ؿبدد وكل كبلـ ي فكل قوؿ عن النتائج واؼبسببات عن األسباب،

 بالسياؽ الذي يقاؿ فيو.
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وعلى اؼبعلم أف يسعى إُف حسن االنتقاؿ واالستعماؿ من العامية إُف الفصحى وأف بعلم يف       
كل درس عدد من الكلمات اؼبنتخبة إنتاخابًا منطقيا، ويسعى الصطبلح نطق تبلميذه بصورة 

 تدرهبية أيضا مراعيا ما يأيت:
 عليم الكلمات ضمن عبارات كاملة مع أمثلة عديدة وسبرينات متنوعة.يهبب  -1
م الكلمات دائما بلفت نظر التبلميذ إُف القرابة بينها وبُت مشكبلهتا من الكلمات علّ أف ي هبب -2

 األخرى اؼبعروفة لديهم.
 إف الكلمات ال ترسخ يف الذىن إال بتكرار استعماؽبا وكثرة التمرف عليها. -3

على األشياء نفسها أقرب إُف اإلدراؾ من اليت تدؿ على األوصاؼ  تدؿ اليت الكلمات كانت وؼبا     
والعبارات األساسية  اؼبهمة الكلمات السبورة على يكتب أف وعليو اؼبعلم، واألفعاؿ وجب أف يبتدئ هبا

 اليت سبر خبلؿ احملادثة وأف يطلب من التبلميذ نقلها إُف دفاترىم.
يم الفصحى من أىم الغايات اليت هبب أف يتوخاىا معلم التعبَت الشفاىي، كما أهنا من إف تعل     

أكرب الصعوبات اليت هبب أف يعمل على تذليلها، فعلى اؼبعلم أف وباوؿ ما أمكن اإلكثار من الكبلـ 
العامي  بالفصحى مستعمبل األلفاظ والتعابَت القريبة من فهم األلفاظ للتلميذ ويف العادة يكوف اػبطأ

 إما يف لفظ الكلمات أو يف اإلعراب أو يف تركيب اعبملة، فعلى اؼبعلم أف يعاعبو بالتدريج.
سف كثَتًا األولنذكر أخَتا أف أنبية التعبَت الشفاىي أوضح من أف ربتاج إُف إيضاح، ولكنو مع      

ما استطاع، ألف التعبَت  م أف يشجعو بكلالذي ينبغي فيو على كل معل   الوقت يف مدارسنا يف لهميُ  ما
، ولذا هبب أف يُعطى  التحريري لدرس التعبَت الشفاىي يعترب مقدمة والقواعد واإلمبلء ومبادئ العلـو

حقو من العناية وعلى الرغم من أف التحدث ميل قوي عند اؼبتعلمُت فإهنم غالبا ما يلتزموف اؽبدوء 
يف ىذه الظاىرة ىو أف موضوعات التعبَت ي الشفاىي، ولعل السبب الرئيس التعبَت يف درس والصمت

 اليت ذبرى غالبا يف الصف ليست فبا يثَت التلميذ.
ىذا اؼبتواضع جًدا والذي قمنا بطرح إشكالية هتم مدارسنا يف الوقت  نكوف قد أسبمنا حبثنا وهبذا     

 الراىن، وارتأينا ؽبا حلوالً وتوصيات، نتمٌت أف تؤخذ بعُت االعتبار.
من اهلل عز وجل أف يوفقنا ويسدد خطانا ؼبا وببو ويرضاه وكل من  ونرجوا هلل رب العاؼبُت، مدواغب     

 سلك درب البحث العلمي.
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 خاتمــة
 
 

ل تشكلت مبلؿبو األساسية وبرزت  للغة موضوعا لعلم مستق العلمية الدراسة أصبحت لقد     

بحت دراسة التواصل اللغوي موضوع اىتمامو القرف العشرين، وأص كينونتو البحثية مند أوائل

والكبلـ )النطق(، وجعلت منها األصل لذلك كلو انطلقت اللسانيات بدراسة طاىريت السمع 
تسميتو اختصار علم األصوات أو الصوتيات دبختلف  شاعت أو ما أصوات اللغة، لعلم موضوعا

انيات إهنا اللسانيات التطبيقية فروعها ويف اغبديث عن ىذا اؼبقاـ ندخل إُف فرع آخر من اللس

دراسة عيوب النطق واألسباب الدافعة إُف تشكل تلك األمراض، والفئات  اىتماماهتااليت من 
اآلفات اللغوية وبالتاِف تشخيص اؼبريض واقًتاح العبلج، كما أف دراسة  تلك فيها اليت تستفعل

النطق باغبروؼ على الوجو الصحيح  من اؼبصاب الفرد سبكُت إُف ورائها من نسعى النطقية العيوب
وذلك باالستناد إُف علم األصوات ألف علم األصوات ال يبكن االستهانة بدوره الفّعاؿ الذي 

التطبيقية اليت زبص بدراسة اؼبشاكل اللغوية اليت يعاين منها التبلميذ، كما البد  للسانيات يقدمو
  وب كعلم النفس وعلم اإليقاع وغَتىا...أف ىناؾ علـو هتتم بدراسة ىذه العي من اإلشارة إُف

التساع دائرة البحث يف ىذا  ىذا ولو بشكل غَت موسع نظرا إليو يف حبثنا تطرقناوىذا ما      
 وطرؽ نكوف قد وفقنا إُف اإلحاطة بإشكالية العيوب النطقية وأسباهبا األخَت أف اجملاؿ ونأمل يف

 عبلجها.
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