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Abstract: This study aims to describe, analyze the cause, and 
offer some alternative solutions to the problem of Arabic 
pronunciation  disorders in the students of the elementary 
school in Malang city. With the consideration that the earlier the 
problem of pronunciation disorders in madrassa students is 
known, the sooner the cause and solution can be known. The 
research method used is a qualitative descriptive analysis 
method, with data collection techniques using observation, 
interviews and documentation. The results obtained in this 
study are a) there are four types of Arabic pronunciation 
disorders, namely: omission, substitution, distortion and 
addition. The most numerous forms are omissions, and the least 
are additions; b) there are three factors that cause pronunciation 
disorders in students of elementary school in Malang city: 
psychiatric factors, physical factors and social factors; c) the 
solutions that can be used to overcome pronunciation disorders 
in students involve four factors: psychiatric factors, physical 
factors, social factors, and learning factors.  

 

 

  املقدمة

هناك عالقة قوية بني تنمية كفاءة اللغوية ونطق الكالم عند شخص معني. فتنمية كفاءة اللغوية تؤثرها 
 بشكل إساءة إصدار الصوت فيسيئ يف البيئة االجتماعية. الشذوذ يف الكالم نوع من أنواع الشذوذ االتصايل

النطق وكيفية نطقه حىت حتويل بعض األحرف أو إزالتها. حيث للذين مشكلة يف الدماغ وجهاز النطق فعليهم 
اضطراابت اللغوية يف النطق والكالم. هذه االضطراابت اللغوية يسببها عاملني. أحدمها عامل العضوية، وهو 

ق. والثاين عامل البيئة االجتماعية، وهو البيئة غري الطبيعي حلياة اإلنسان، شذوذ وظيفة الدماغ وجهاز النط
ليس  وللغة العربية امتيازات كثرية من حيث نطق حروفه. 1مع كونه حمجور واستبعاد عن بيئة اجملتمع الطبيعية.

املخرج  مثال يف نطق حرف السني. 2فقد دراسة عن خمرج كل حرفه ولكن هناك صفات احلروف لكل حرفها.
                                                 

1 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Perkenalan Awal (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hal.148 
2 Khoirurrijal, K., & Erlina, E. (2019). Maharah al-Kalam al-‘Arabiy wa Mukawwanatuha wa Ahdafuha wa 

Taqwimuha. International Journal Of Arabic Language Teaching, 1(01), 30-41. doi:10.32332/ijalt.v1i01.1605 

mailto:zinedien@bsa.uin-malang.ac.id


Dien Nur Chotimah, Sutaman Idhṭhirābāt al-Nutq al-‘Araby… 

 

IJALT Vol. 04, No. 01, January-June 2022|148 

هلذا احلرف يف طرف السن وينطق ابهلمس الرقيق. وجيد هذا املخرج صفة احلرف لكل حرف العربية ابمتيازاته 
اخلاص وخيتلف يف كل حرف فيها. وهذه االمتيازات البد مراعاهتا على متعلمي العربية حىت يستطيع نطقه 

 نطقا واضحا جيدا صحيحا.

 عدم أو واللسان والشفاه الفك حركة يف أخطاء عن تنتج كالمية أخطاء النطقية هي االضطراابت
 إصدار يف صعوبة أهنا كما   3تشويه. أو إضافة أو استبدال أو حذف حيدث حبيث مناسب بشكل تسلسلها
  4.الساكنة أو املتحركة احلروف يف وحتدث الصحيحة ابلطريقة للكالم الالزمة األصوات

 الكلمة تتضمنها اليت األصوات من صوات الطفل حيذف : Omission احلذف :نذكر العيو هذه ومن
 هذه احلالة يف الطفل كالم فيصبح اثبت وبشكل متعددة أصواات احلذف يشمل وقد فقط، ينطق جزءا مث

 صوت إصدار يتم حيث : Substitution اإلبدالو  .خروف من بدل خوف :مثل اإلطالق على مفهوم غري
 يكوالس :مثل )ت -ش(حبرف   )س (حرف  الطفل يستبدل قد ،املرغو فيه الصوت من بدال مناسب غري
 : Distorsion التشويه أو التحريف.احر من بدل حال / ةسمدر من بدل ةثمدر / يكوالش من بدل

 ألن ذلك يعود وقد فيه، املرغو الصوت من قريبا اجلديد يظل الصوت أن إال خاطئة، بطريقة الصوت يصدر
 من النوع هذا وينتشر املناسب، الوضع يف يكون ال اللسان أو ألن الصحيح غري املكان من أييت اهلواء

 بصفري س( مصحواب(صوت  ينطق :مثال .الصغار من أكثر والراشدين األطفال الكبار بني االضطراابت
وهي  الصحيح، النطق إىل ما صوت زايدة مع الكلمة الطفل ينطق : Addition اإلضافة .كرص كرس طويل

 5 سمكة.س أو عليكم سالم س أو اخلري صباحس :مثل .نتشاراا العيوب أقل

 ولكل ،6الطفل لدى والكالم النطق اضطراابت حدوث يف أساسيا دورا العوامل من العديد تؤدي
 :جسمية عوامل :أساسية بنود مخسة يف األسبا هذه حصر ميكن أنه إال األخرى، احلالة عن خيتلف سبب حالة
 تضخم األسنان، تشوه النطق، يف أجهزة العالقة ذات ابألعصا التحكم فوضع العام اجلسمي الضعف مثل

                                                 
 والرتبية اإلرشاد قسم الرتبوية، لعلوما كلية الفكر، دار ،"والعالج التشخيص واللغة مالكال اضطراابت "الزريقات، فرج هللا عبد إبراهيم 3

 األردنية اجلامعة اخلاصة،
 411، ص. 2009ألردن، ،ا 1النمو اللغوي واضطراابت النطق والكالم، عامل الكتب احلديث، ط، د انيل الغرير وآخرونمحأ  4
، ص. 2009،األردن،  1توزيع، طابن سينا: عيوب النطق وعالجه، األكادمييون للنشر وال اندر أحمد جرادات، األصوات اللغوية عند 5

40 
 41، 2002ة،جمدي أمحد حممد عبد هللا، النمو النفسي بني السواء واملرض، دار املعرفة اجلامعية، دط، اإلسكندري 6
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 اضطراابت التغذية، سوء السمع، ضعف الضعف العقلي، العليا، الشفة إنشقاق األنفية، الزوائد اللوزتني،
نذكر  ،7النطق صعوابت أو الكالم أمراض عوامل أهم من العوامل هذه وتعد :نفسية عوامل .التنفسي اجلهاز

 .املستم الوالدين صراع بسبب ابألمن الشعور أو للثقة الطفل فقدانو  .اخلوف أو ابلقلق الطفل شعور :هامن
 أو مساعدهتما أمهاله لطلب اللذين والديه انتباه جلذ الشعورية نفسية كحيلة النطق عيو الطفل استخدامو 

 تورط أو الطفل على عزيز خصش موت :مثل املفاجئة االنفعالية الصدماتو  .له وحبهما عطفهما استدرار
التهديد  من خوفه بسبب أو زمالئه من السخرية له يسبب مما الرشوة أو كالسرقة جرمية فضيحة أو يف والده

 تبني فقد الكالمية، األمراض يف أثر هلا الوراثة أن األحباث ذكرت :وراثية عواملو  .الشديد ابلعقا له املستمر
 هذه من يعاين أقارهبم أو والديهم أحد كان الكالم، النطق بعيوب صابنيامل من كبرية عينة أفراد من 62 أن

 مبرض اإلصابة أو العسرة الوالدة بسبب الكالم مركز خاصة املخ أجزاء تلف مثل :عصبية عواملو  8.العيوب
 9.والكالم النطق اضطراب إىل يؤدي

 األطفال جيعل مما ،املناسب السن قبل الكالم أطفاهلم تعليم على اآلابء إصرار: اجتماعية عوامل
 والكالم، طقالن يف بعيب مصاب آخر طفل أو كبري لشخص الطفل تقليد .ذلك على ويتعودون ينطقون
 على املناسب غري تدريبوال الصحيح النطق تعلم على قدرته وعدم الطفل ذكاء قلةو  .العلة هذه عنده فتثبت
 فيصاحب ذلك، على تعود أن بعد اليمىن ابليد الكتابة على أيسر طفل إجبارو  .النمو أتخرو .السليم النطق
 .واضطراب النفس الكالم يف اضطراب ذلك

البد حتقيق صحة النطق من االضطراابت منذ بداية التعلم اللغة العربية، وهي يف خربة التعلم لدى 
فق ائية مهم جدا حيث نراالتالميذ يف املرحلة اإلبتدائية. ومراعاة كيفية النطق عند التلميذ يف املرحلة اإلبتد

نعرف أيضا كيف اكتساهبم العربية وتنميتهم يف نطق اللغة  10التالميذ منذ بداية يف عملية التعليم اللغة العربية.
العربية. مث بعد ذلك نستطيع أن نعرف بعض املشاكل اليت يواجهها التالميذ يف عملية تعلمهم. ويف نفس 
                                                 

لصفحات الذهبية، الرايض، ا، عالجها، شركة اضطراابت النطق والكالم: خلفيتها، تشخيصها، أنواعها ،العزيز الشخص عبد 7
 م1997، 1ط

 1997لبنان،   بريوت عويدات، منشورات ،"اللغة اضطراابت "يورو، ديدييه 8
 ت.د ط،.د الكويت، داب،واآل والفنون للثقافة الوطين سجملل ا ،"العقلي واملرض اللغة سيكولوجية "يوسف، سيد مجعة 9

(. فاعلية برانمج 2019معتز. ) النجريي, يد جربيل, مصطفى, عبدهللا فرحات, طاهر, املرسىحممد عبد القادر النجار, هيام, السع 10
-525 ,(55)2019 ,بية النوعيةجملة حبوث الرت  .تدرييب إلکرتوين إلکساب الطالب شعبة الرتبية اخلاصة بعض فنيات عالج اضطراابت النطق

561. doi: 10.21608/mbse.2019.135613 
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د االضراابت يف النطق العريب عند التالميذ وعندما جن11ك املشكلة.الوقت نستطيع أن نعطي العالج حلل تل
يف املرحلة املتوسطة أو الثانوية فذلك بسبب أتخر معرفة هذه مشكلة االضطراابت وإعطاء حلوهلا. فمثال جند 

أن أحد التالميذ  يستبدل صوت حرف "اخلاء" بـ"الغني" حيث يقال كلمة "خري" ابلنقط املخطئ "غري".  
ملية تصويبه على حسب التلميذ. مع أن إذا أدرك املدرس هذه املشكلة منذ تاج اجلهد األكثر يف عوحي

 12بدايتها.

ية، أراد هذا البحث متعلمي اللغة العرب ومع وجود هذه الظاهرة حول اضطراابت النطق العريب لدى
رس اإلبتدائية مبدينة ماالنج. داوصف اضطراابت النطق العريب لدى التالميذ يف املدرسة اإلبتدائية خاصة يف امل

ركز االنج. "الرتاقي" االبتدائية مب وركز البحث يف املدرسة االبتدائية احلكومية األوىل مباالنج واملدرسة األهلية
قبلة للمدارس االبتدائية يف  البحث يف املدرسة االبتدائية احلكومية األوىل مباالنج حيث أصبحت تلك املدرسة

سيا، وحصلت هذه املدرسة على عدة رها كثري من املهتمني ابلرتبية والتعليم من مجيع أحناء إندونيإندونيسيا فيزو 
املدرسة األهلية "الرتاقي" االبتدائية  اجلوائز لتميزها على سائر املدارس االبتدائية املوجودة يف إندونيسيا. واشتهر

لعربية فأصبحوا شخصيات ابرزة ايتعمقون يف اللغة  مباالنج أبهنا مدرسة أهلية خترج التالميذ املتميزين الذين
لوطينة، وهذا ال شك يدل اعلى مستوى الوطن. ومما مييز هذه املدرسة تفوق تالميذها يف نتائج االختبارات 

نطق عريب لدى تالميذها يف تعلم على علو مكانة هذه املدرسة وتفوقها يف اجملاالت املتنوعة ومنها فيما يتعلق ب
 ربية. اللغة الع

 منهج البحث

وهو البحث للحصول على النتائج أو الكشف عما  استخدم هذا البحث مدخل الوصفي والكيفي
ال ميكن حصوله ابلطريقة اإلحصائية أو املنهج الكمي، حيث يبدأ الباحثون من البياانت وقد استخدم النظرية 

ولتحليل املعلومات على الظواهر  واستخدم هذا املدخل لطلب احلقائق ببحث عميق، 13العلمية للتوضيح.
أن  ئعرض البحث تفصيليا حيت سهل للقار املوجودة ألن هذا املوضوع مهم حبثه واندر من يبحث عنه، ول

 يفهمها.
                                                 

، اضطراابت النطق والكالم لدى أطفال رايض األطفال الكشف عن، سليم رسول م.م. أسيل إمساعيل حممد م.م. ملياء 11
Journal of The College of Basic Education ،2013 .2، ص 

، -دراسة أرطفونية-لتعليم االبتدائي ألول من ايف التواصل التعليمي لدى طفل الطور اطمة الزهراء، أثر االضطراابت الكاملية بوزايين فا 12
 18، ص. 2015جامعة أبو بكر بلقايد، 

13 Lexy Moelong ،Metode Penelitian Kualitatif, Bandung ( PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.2 

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%85.%D9%85.%20%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%20%D9%85.%D9%85.%20%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%84%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20/%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%85.%D9%85.%20%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%20%D9%85.%D9%85.%20%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%84%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20/%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22
https://www.iasj.net/iasj/journal/101/issues
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در البياانت الثانوية. ومصادر البياانت يف هذا البحث تتكون من املصدر البياانت األوالوية واملص
تدائية احلكومية األوىل مباالنج لتالميذ يف الصف الثاين من املدرسة االبوأما املصدر البياانت األوالوية هو ا

و أساتيذ اللغة العربية يف املدرسة هواملدرسة األهلية "الرتاقي" االبتدائية مباالنج. واملصدر البياانت الثانوية 
 ج.االنمباالبتدائية احلكومية األوىل مباالنج واملدرسة األهلية "الرتاقي" االبتدائية 

ملقابلة، وطريقة الواثئقية. وطريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة املالحظة، طريقة ا
ت من التالميذ. واستخدم طريقة استخدم البحث طريقة املالحظة ابملشاركة أو املالحظة املباشرة يف أخذ البياان

أما طريقة الواثئقية استخدمت يف و درسة االبتدائية. املقابلة على حسب األساتيذ اللغة العربية والتالميذ يف امل
 عملية تسجيل البياانت من قبل التالميذ وأساتيذ اللغة العربية وأدهبا.

وقامت  14.حتليل البياانت للحصول على بياانت مفيدة وذات مغزى وقيمة يف العملية طريقةيتم تنفيذ 
 15يذ حتديد البياانت، عرض البياانت، واالستنتاج.عملية حتليل يف هذا البحث بشكل تفاعلي، من خالل تنف

ويلها للبياانت املكتوبة حىت استعدت حتديد البياانت هو عملية اختيار البياانت وتقليلها، مث كتابة البياانت حت
ملباشرة يف املدارس ول عليها من املالحظات انتائج البياانت اليت مت احلص كتابةب قام الباحثف البياانت للتحليل.

إزالة بعض البياانت اليت مل تكن ذات صلة مبوضوع و  بعد مراجعة البياانت  ابللغة العربية تالميذول نطق الح
وعرض البياانت هو مرحلة من مراحل املعلومات اليت يتم ترتيبها يف شكل جداول ورسوم وما شابه  البحث.

واالستنتاج هو  .منهجيا حبيث ميكن حتليلها بشكل ف البياانت حسب تسميتهنيتصب قام الباحثف ذلك.
نشاط حتليلي يف حماولة للحصول على حقيقة البياانت األولية عن طريق اختبار مالءمة النتائج مع خيال 

النطق  ضطراابتالنظرية املتعلقة اب حسببتحليل البياانت اليت مت احلصول عليها  قام الباحثف م معني.مفهو 
 .هبا ذات الصلة والدراسات السابقة

 نتائج البحث ومناقشتها

، توجد عدة اختالفات بني صعوابت النطق وأخطاء النطق. تركز العربية ةاللغعلم دراسة جمال يف 
هلا و قأمناط معينة كما يهناك  اابهتاضطرايف و  .صعوبة النطق بشكل أكرب على اجلانب النفسي للمتحدث

بشكل أكرب على الدراسات  نطق والكالمبينما تركز أخطاء ال .نفسيدراسة علم اللغة ال يف اللغويون العرب
                                                 

14 Sugiarto, E. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h: 48  
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Jakarta: Alfabeta, 2011), h: 96 
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طراابت الباحث يف هذا البحث فقط يف حتليل اضهبذا التفريق، ركز  16لغة العربية.قواعد الالنحوية والصوتية ل
البحث امليداين واليت مت  اهذ نتائج البياانت اليت مت احلصول عليها يف فعرض الباحث17 .وحلوهلا النطق العريب

هذه و  الدراسات السابقة املوجودة.و  ضطراابت النطقت عن االنظرايإجراؤها من خالل حتليلها بناًء على 
 ا،باهبأسحتليل عن ، و بتدائية يف مدينة ماالنجاال رسادامل تالميذدى ل ضطراابت النطقاتعلق أبشكال تالبياانت 

 ب على هذه املشاكل.اليت ميكن تقدميها للتغل احللولمث 
 

 أنواع اضطراابت النطق العريب .أ
ينة بتدائية مبداللدى تالميذ املدارس ا اضــــــــــــــطراابت النطق العريبهناك أربع وعشــــــــــــــرون بياانت يف 

 واثنا عشـــر بياانت يف االنجمباملدرســـة االبتدائية احلكومية األوىل ج. وتفصـــيلها اثنا عشـــر بياانت يف ماالن
اع اضــــــــــــطراابت النطق العريب يف . والبياانت املتحققة عن أنو املدرســــــــــــة األهلية "الرتاقي" االبتدائية مباالنج

 ج هي كما يلي:بتدائية مبدينة ماالناالاملدارس 
 دينة ماالنجاضطراابت النطق العريب لدر التالميذ يف املدارس االبتدائية مب أنواع - 1اجلدول 

 

املدرسة لتالميذ يف امن اجلدول السابق، جند أبن هناك أربعة أنواع اضطراابت النطق العريب لدى 
بياانت(، والتحريف بدال )خبمس ال، وهي احلذف )ابلبيانتان االثنتان(، واإلاالبتدائية احلكومية األوىل مباالنج

 ت النطق العريب لدى التالميذ يف)أبربع البياانت(، واإلضافة )ابلبيانة الواحدة(. وهناك ثالثة أنواع اضطرااب
(، واإلبدال )ابلبيانتان االثنتان(، ، وهي احلذف )بثماين البياانتاملدرسة األهلية "الرتاقي" االبتدائية مباالنج

النطق العريب لدى التالميذ   ووصفنا ظاهرة لكل نوع من األنواع اضطراابت ن(.والتحريف )ابلبيانتان االثنتا
 كما يلي:

                                                 
16 Taufiqurrochman, R., & Nurwendah, Y. D. (2019). Language disorders in stuttering behavior during childhood 

development/االضطرابات اللغوية في سلوك التأتأة أثناء نمو الطفولة. Abjadia, 4(2), 129-144. 
أحمد, و. أ. ا. ع. ا., & وفاء أبو العيون عبد الفتاح. )2020(. استخدام استراتيجية المحاکاة في معالجة بعض أخطاء النطق لدى دارسي اللغة األلمانية في المرحلة  17

 The use of the simulation strategy to correct some pronunciation mistakes in the GFL-pupils of the preparatoryاإلعدادية 
schools Der Einsatz der Simulationsstrategie zum Korrigieren einiger Aussprachefehler bei den DaF-Schülern der 
Vorbereitungsschulen .455-255(, 1)26 ,مجلة دراسات تربوية واجتماعية .  

اجملموع
عدد البياانت يف تالميذ
املدرسة األهلية "الرتاقي"

االبتدائية مباالنج

عدد البياانت يف تالميذ
املدرسة االبتدائية
احلكومية األوىل مباالنج

أنواع اضطراابت
النطق العريب الرقم

10 8 2 احلذف 1
7 2 5 اإلبدال 2
6 2 4 التحريف 3
1 0 1 اإلضافة 4
24 12 12
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 مبدينة ماالنج رس االبتدائيةااملدأشكال اضطراابت النطق لدى التالميذ يف  -2اجلدول 

 
 

من اجلدول السابق، جند أبن هناك بعض األشكال من أنواع اضطراابت النطق العريب لدى التالميذ 
 . وحتليل لتلك البياانت وتفصيلها هي:رس االبتدائية مباالنجادامليف 

وجدت االضطراابت النطقية بشكل حذف احلرف يف كلمة "جمموع" ونطق بـ"جممع" أي . احلذف
حبذف حرف الواو بعد حرف امليم، وجند أيضا يف كلمة "عالمة" ونطق بـ"علمة" أي حبذف حرف األلف 

األصدقاء" ونطق بـ"األصدقأ" أي حبذف حرف األلف بعد حرف بعد حرف الالم، وأيضا يف كلمة "
 القاف، وكذلك جند يف كلمة "املرور" نطق بـ"املرر" أي حبذف حرف الواو بعد حرف الراء األول. 

وجدت االضطراابت النطقية بشكل إبدال احلرف يف كلمة "ثوب" ونطق بـ"سوب" أي . اإلبدال
أيضا يف كلمة "سبورة" ونطق بـ"شبورة" أي إبدال حرف السني  إبدال حرف الثاء إىل حرف السني، وجند

إىل حرف الشني، وأيضا يف كلمة "مطبخ" ونطق بت"مطبح" أي إبدال حرف اخلاء إىل حرف احلاء، 
 وكذلك جند يف كلمة "مشكلة" ونطق بـ"مسكلة" أي إبدال حرف الشني إىل حرف السني. 

وجدت االضطراابت النطقية بشكل التحريف يف هذه كلمات الثالثة: "رمضان"، "علوم"  التحريف
. اإلضافةو  و"خري" حيث تنطق هذه الكلمات بنطق غري واضح يف نطق حرف "الراء" و"العني" و"اخلاء".

أشكال اضطراابت النطق لدى التالميذ يف املدارس
االبتدائية مبدينة ماالنج

أنواع اضطراابت النطق
العريب الرقم

جمموع --< جممع
عالمة --< علمة

األصدقاء --< األصدقأ
املرور --< املرر

ثوب --< سوب
سبورة --< شبورة
مطبخ --< مطبح

مشكلة --< مسكلة
رمضان
علوم
خري 

حسن --<  حسان اإلضافة 4

احلذف1

اإلبدال2

التحريف3
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وجدت االضطراابت النطقية بشكل اإلضافة يف كلمة واحدة، وهي كلمة "حسن" ونطق بـ"حسان" حيث 
 ذه الكلمات بزايدة األلف بعد حرف السني. تنطق ه

 اضطراابت النطق العريب لدى تالميذ املدارس االبتدائية مبدينة ماالنجأسباب  .ب
اضطراابت النطق العريب لدى تالميذ املدارس االبتدائية ثالثة عوامل يف أسباب  ووجد هذا البحث

عوامل االجتماعية. حصل على هذا االستنتاج ، وهي العاوامل اجلسمية والعوامل النفسية والمبدينة ماالنج
من املقابلة مع التالميذ وأساتيذ اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية مع مالحظة تفاعلهم يف الصف بعد 

 . أما تفصيل وحتليل عن األسباب هي كما يلي:تالميذالاضطراابت النطق العريب لدى أخذ البياانت عن 
أي قصر اللسان حيث ينطق كلمة  النطق أجهزةيف بعض  سمياجل الضعفوهي  :جسمية عوامل

"رمضان" بغري واضح ألن ال يستطيع الناطق أن ينطق حرف "الراء" على حسب املخرج. وكذلك يف نطق 
كلمة "علوم" وينطق يغري واضح يف حرف "العني" حيث ينطق فيما بني "العني" و"اهلمزة". ويف نطق كلمة 

ف "اخلاء" بـ"احلاء" وحتريف يف نطق كلمة "خري" ألن التالميذ مل يستطيعوا "مطبخ" حيث هناك إبدال حر 
األسنان  تشوهأن ينطقوا حرف "اخلاء" على حسب خمرجه الصحيح. وأيضا هناك الضعف اجلسمي يف 

 حيث ينطق كلمة "ثوب" بـ"سوب" فيصعب على التامتيذ أن ينطق حرف "الثاء" بشكل جيد.
حينهم متطلبون للقراءة أو الكالم مفاجأة من  اخلوف أو ابلقلق الميذتال شعوروهي  :نفسية عوامل
حيث ينطق التالميذ كلمة "السبورة" بـ"الشبورة" مع إبدال حرف "السني" بـ"الشني" وكلمة   .قبل األساتيذ

"مشكلة" بـ"مسكلة" فيبدل حرف "الشني" حبرف "السني". وكذلك يف إضافة حرف األلف يف نطق كلمة 
 "حسان" وايدة لشعورهم القلق يف التحدث العربية."حسن" بـ

ويتكلمون العربية مع األسرة.  األسرة من ساللة العرب: وهي ألن بعض التالميذ هلم عوامل اجتماعية
فيستطيع أن يتكلمون ابلسرعة حىت ال يشعرون أبهنم حيذفون بعض احلرف يف نطق بعض الكلمات، مثل 

" مع حذف حرف الواو، ويف نطق كلمة "عالمة" بـ"علمة" مع حذف يف نطق كلمة "اجملموع" بـ"اجملمع
حرف ألف، وأيضا يف نطق كلمة "األصدقاء" بـ"األصدقأ" مع حذف حرف األلف، وكذلك يف نطق كلمة 

 "املرور" بـ"املرر" دون مد مع حذف حرف الواو فيها. 
 ماالنج لدى تالميذ املدارس اإلبتدائية مبدينة اضطراابت النطق العريبحلول  .ج

 الرتكيز واحد، مع آن يف واجتماعيا وجسميا نفسيا عالجا املشكلة هذه عالج يكون أن يفرتض
 ومن هذه املشكلة، ظهور إىل املؤدية العوامل طليعة يف أتيت النفسية العوامل ألن النفسي، العالج على

 سن إىل يصل أن ج قبلالعال على لحصولنطق لال اضطراابت من يعاين نالذي لتالميذا يبدأ أن الضروري
 قصر اللسانك يف النطق، عيبا تسبب اليت اجلسمية بالعيو  عالج إىل ويهدف :اجلسمي العالجمث  .أكرب
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نطق احلرف يف غري خمرجه فعلى التالميذ أن ميارس أنفسهم مهال واستمرارا يف  خلل أو األسنان تشوه أو
 18اعتهم النطقية.نطق صحيح حتت إشراف أساتيذهم العربية مع مراعاة استط

 وإحالل الثقة واخلوف الرتدد إزالة إىل أساسا النفسي العالج وسائل هتدف: يالنفس العالج
 طريقةهي  النفسي العالج وسائل ومن تالميذ،ال نفس يف مكاهنما ابالستقرار والشعور واألمن واجلرأة
 وضع إىل كما هتدف دوافعهم، وتفهم تالميذلا عند باالضطرا بأسبا كشف إىل وهتدف 19.اللعب

 فرص تالميذلل تتيح أهنا كما .خوف دون رغباهتم عن والكشف االنطالق على يشجعهم جو يف تالميذال
 العطف من جو يف ابلنقص شعور غضب أو أو خماوف من املكبوتة مشاعرهم عن والتنفيس التعويض

 .املعاجل قبل من والفهم
صاب يف اضطراابت النطق العريب من امل معاجلة إىل ويهدف  :البيئي أو االجتماعي العالج

 التفاعل فرصة له وتتاحانحية اجملتمعات حوله، إما مع األسرة أو مع األصدالء والزمالء أو مع األساتيذ، 
فيتحدث التالميذ بشكل جيد مع االهتمام بشمولية األحرف يف كل  20.الشخصية وتنميته االجتماعي

ذوفة بسبب سرعتهم يف الكالم. وهذا أيضا حيتاج إىل التدريبات كلماهتم حىت ال يكون هناك األحرف احمل
تقدمي العديد  علمجيب على امل :العالج التعليمي مث واملمارسة مع مشاركة مجيع األسرة واألصدقاء واألساتيذ.

يشجع و  21يف احملادثة اليومية. اهنطقى ، والتعود علتالميذمن األمثلة على النطق العريب السليم والصحيح لل
وعادات من خالل إعطاء أمثلة صحيحة  22يف التكلم اللغة العربية لرتقية ثقتهم عن النفس.لتالميذ املعلم ا
اضطراابت  من نطق اللغة العربية عن طريق تقليل تالميذمن املأمول أن يتمكن ال ،اتوالتشجيع متكررة
 لديهم. النطق

  اخلالصة

أوال، أبن هناك أربع  على عرض البياانت وحتليلها السابق، فنلخص ثالثة أمور يف هذا البحث:  ابناء
وهي احلذف، اإلبدال، التحريف  س اإلبتدائية مبدينة ماالنجلدى تالميذ املدار أنواع اضطراابت النطق العريب 

                                                 
 .422-421ص السابق، املرجع   18
 .1998 ،دمشق، األسد الوطنية ةكتبم ، "تهم: قراءة نقديةثقاف واألطفال أدب "مسر روحي الفيصل،  19
 42، 7201 عمان، ،قمسال نوري مصطفى اخلاصة، الرتبية يف مقدمة اخلاصة اإلحتياجات ذوي األطفال سيكولوجية 20
حسني نطق احلروف اهلجائية لذوي (. فعالية التدريب ابستخدام االسرتخاء الکالمي لت2020. )بشاتوه, د . حممد عثمان حممد  21

  doi: 10.21608/saep.2020.94079. 50-23(, 122)122, دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس يف مدينة الطائف..صعوابت التعلم 
 ,لزهراءجملة ا. (. صعوبة نطق صوت احلاء لدى متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها وطرق عالجه2021املانعي, عبدهللا. ) 22

31(31), 4173-4204. doi: 10.21608/zjac.2021.176480 
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واإلضافة. وكون احلذف يف نوع اضطراابت النطق العريب مغالبا عدده وأكثر النوع. وأما أقل النوع من 
 االضطراابت النطقية هو اإلضافة. 

اإلبتدائية مبدينة ملدارس لدى تالميذ ااثنيا، هناك ثالثة العوامل يف أسباب اضطراابت النطق العريب 
لول اضطراابت النطق العريب واثلثا، ح وهي العوامل اجلسمية، العوامل النفسية والعوامل االجتماعية. ماالنج

العوامل اجلسمية،  مل أيضا، وهييستطيع أن نلخص يف ثالثة العوا لدى تالميذ املدارس اإلبتدائية مبدينة ماالنج
 .العوامل النفسية والعوامل االجتماعية

 األطفال أعداد حلصر بتدائيةاال للمدارس شامل مسح عملمن هذا البحث هي  قرتاحاتاالو 
 املنزل يف سواء عالجية أو أتهيلية رعاية أية تلقى ال معينة فئة هناك أن   ذلك عنهم، الكشف يتم مل املضطربني

مناطق  سواء مكان، أي ويف املختلفة املدارس يف تطبيقها يتم وعالجية تربوية خطة وضعمث  املدرسة. أو
 مع التعامل على وتدريبهم املعلمني إعداد. و املضطربني من املختلفة احلاالت مع للتعامل ريفية أو حضارية
 وضع حتسني يف املدرسة مع تتعاون أن األسرة على. و التدريس معهم أسلوب وحتسني املضطربني األطفال
ا مهم سرةاأل دور ألن الطفل،  أمر كأعضاء الرتبوية العملية يف تالميذال أسرة شرتاكاو  ،ابلدرجة األوىل جد 

 .منه البد  
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