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استخدام الصوتيات ف نطق الحروف بشل صحيح

تعلم اللغة االنجليزية أو قد بدأت التعلم مؤخراً فال تقلق ، إن أول درس يتم تدريسه ف ر فإذا كنت تف
اللغة اإلنجليزية هو الحروف االنجليزية ، واللغة اإلنجليزية من أسهل اللغات الت يمن تعلمها وه أكثر
لغة يتم التحدث بها عل مستوى العالم ، كما أن اللغة االنجليزية تعتبر لغة العلم حيث أن أغلب العلوم

الحديثة متوبة باللغة اإلنجليزية ويتم تدريسها باللغة اإلنجليزية ف أغلب دول العالم .
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لقد تم استخدام اللغة اإلنجليزية ف التابة أول مرة ف القرن الخامس الميالدي ، ولم تن بنفس الشل
. ل الحالالش وصلت إل الموجودة عليه اآلن ، حيث أنه جرى التعديل عليها بمرور الزمن حت الحال

وتتون حروف اللغة اإلنجليزية األبجدية الحديثة من 26 حرف وتم استخراجها من الحروف األبجدية
الالتينية ، وشل الحروف المطبوعة يختلف عن المتوبة بخط اليد من فرد لفرد آخر وخاصة عندما يتم

التابة بحروف متصلة .

الحروف اإلنجليزية
إن اللغة اإلنجليزية المتوبة بها 26 حرفًا أبجديا ، 20 حرف من هذه الحروف األبجدية يطلق عليها الحرف
األبجدية االنجليزية الساكنة ، وخمسة أحرف من هذه الحروف يطلق عليها الحروف المتحركة ، أما الحرف
ويمن اعتباره إما حرف ثابت أو حرف متحرك حسب   y المتبق من الحروف االنجليزية هو الحرف 

االستخدام .[1]

الحروف الساكنة
عند دراسة اللغة اإلنجليزية نجد أن الحروف تنقسم إل نوعين هما الحروف الساكنة والحروف المتحركة ،
ا إلالم فهو ليس حرف متحرك عند النطق ، ويشير أيضصوت ال يشير مصطلح الحروف الساكنة إل

األحرف األبجدية الت تمثل هذه األصوات Z و B و T و G و H بأنها كلها حروف ساكنة .

يوجد 21 حرفًا ساكن باللغة اإلنجليزية ، من أجل 24 صوتًا متناسقًا ف معظم لهجات اللغة اإلنجليزية ،
ونظرا لتاريخ اللغة اإلنجليزية ال توجد عالقة فردية بين الحروف والصوت ، وكل هذه الحروف حروف
ــB  و C و D و F و G و H و J و K و L و M و N و P و Q و R و S و T و V و W و X و ــة وه ساكن
ف بعض األحيان Y و Z ، وغالبا ما يتم استخدامهم عل شل حرف ساكن ولنه يستخدم أحيانًا كحرف

متحرك .

A كل األصوات غير المتحركة ، أو الحروف األبجدية اإلنجليزية كلها ما عدا حروف الحروف الساكنة ه
E  ، I  ،O  ، U ،  وأحياناً Y وذلك عند االستخدام ، وعند سير الحروف الساكنة يتوقف تدفق الهواء أو
يون محدوداً بسبب موضع اللسان أو األسنان أو الشفاه ، وغالبية الحروف ف األبجدية ه الحروف

الساكنة ، ومعظم الحروف الساكنة لها صوت واحد فقط .[2]

الحروف المتحركة
الحروف المتحركة ف اللغة اإلنجليزية هa  و e و i و o و u ، وه تأت من حروف التينية صوتية لها
ويتم إنشاء األحرف المتحركة عن طريق مرور التنفس من خالل الحنجرة والفم ،  ، vox سمصوت ي
وعندما يتم إعاقة الفم أثناء إنتاج الالم وف أغلب األحيان بسبب اللسان أو األسنان يون هو الصوت



الناتج .

الحروف المتحركة الطويلة والقصيرة
ف اللغة اإلنجليزية يمن نطق كل حرف متحرك بعدة طرق ، لن الصيغتين األكثر شيوعا ه الصيغة
الطويلة والصيغة القصيرة ، وغالبا ما يتم اإلشارة إل هذه اللمات المنطوقة بعالمات مطبعية حيث يمثل
الرمز المنحن أعل حرف العلة نطقًا قصيرا مثل ă  ، ĕ  ، ĭ  ،ŏ  ، ŭ ، ويشار إل النطق الطويل بخط

. ā ، ē ، ī ، ō ، ū الحرف المتحرك مثل يتم وضعه أعل أفق

غالبا ما يتم تعديل الحروف المتحركة الت تحتوي عل نطق طويل بواسطة حرف علة ثانوي يون صامتًا
فنجد أنه ستتم إضافة حرف e لتعديل صوت  tune و late سبيل المثال كلمات مثل ل عام ، علبش
الحرف المتحرك الرئيس وجعله طويال ، وف كلمات أخرى مثل goat و beat فإن الحرف الثانوي وهو
ش قــد جــاء لتعــديل صــوت الحــرف الرئيســ ، وبلمــات أخــرى مثــل night و right نجــد أن الحــرف

. gh المتحرك الطويل تم تعديله بواسطة

عل الرغم من أن اللمات المنطوقة والقصيرة ه أكثر العبارات المنطوقة شيوعا ، إال أن العديد من
ف  o سبيل المثال عند مضاعفة حرف لمات مع مجموعات حروف العلة ال تتبع هذه القواعد ، علال
كلمة moon تنتج صوتًا طويً وهو ū ، ويؤدي حرف y ف كلمة duty إل تعديل حرف u إل صوت
يجب نطقها عل لمات التبها مع طول الصوت ، وال ل مقطع لفظش ن يتم نطقها علفقط ، ول ew
أساس كل حالة عل حدة ألنها عل ما يبدو ال تتبع أي قواعد مثل height و diet حيث يمن أن تون

مربة بالنسبة ألولئك الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية .[3]

العالقة بين الحروف المتحركة والنطق
ـل فئـة رئيسـية مـن األصـوات ، وهـاألصـوات الرئيسـية للمقـاطع وتش تشتمـل الحـروف الصوتيـة علـ
مجموعات مميزة من األصوات الت تسمح للمستمعين بالتمييز بين كلمة وأخرى ف الالم ، واللغة
اإلنجليزية المنطوقة العادية بها ما يقرب من 20 صوتًا متحركا متميزا ، كما أن االختالفات اإلقليمية تمثل

اختالف أكثر .

كيف يتم نطق حرف متحرك باللغة اإلنجليزية يعتمد إل حد كبير عل البلد الذي ينطق فيه ومن أين هم ،
يوجد حاليا ما يصل إل 160 من لهجات اللغة اإلنجليزية المتميزة ف جميع أنحاء العالم ، وكل هذه البالد
لها نطق مختلف ، عل سبيل المثال لدى اللغة اإلنجليزية األمريية القياسية تمييز أقل من حرف العلة من
اللغـة اإلنجليزيـة القياسـية فـ جنـوب بريطانيـا ، لذلـك بينمـا مـن المحتمـل أن يتحـدث أحـد سـان لنـدن
بلمــات merry و marry و Mary بثالث طــرق مختلفــة بوضــوح ، تبــدو هــذه اللمــات الثالث جميلــة

الشء نفسه بالنسبة لغالبية األميركيين .

تمتلك إنجلترا أكبر عدد من اللهجات المتميزة وهذا دون حساب اللهجات من ويلز واستلندا وايرلندا



الشمالية وجزيرة مان وجزر القنال ، والواليات المتحدة لديها 27 لهجة مسجلة ، والهند 14 لهجة وايرلندا
13 أما أستراليا لديها تسعة فقط .

استخدام الصوتيات ف نطق الحروف بشل صحيح
عل الرغم من صعوبة تعلم كل نطق حرف متحرك الصحيح مع الثير من القواعد واالستثناءات ، يوجد
بالفعل نظام سهل التعلم إل حد ما يمن أن يساعد ، والصوتيات هو فرع من اللغويات الت تتعامل مع
كيفية إنتاج الالم وتقدم مجموعة من الرموز المتوبة الت تمثل كل وحدة أساسية من الصوت ف اللغة .

يعد تعلم الصوتيات خطوة إضافية ف اللمات المنطوقة بشل صحيح ، ولن النتائج ستون تستحق
الجهد المبذول ، وعلم الصوتيات له العديد من التطبيقات وف الواقع يستخدم معظم المدرسين الصوتيات
عندما يتعلم طالبهم القراءة والتابة وغالبا ما يستخدم الممثلون الصوتيات لتقسيم اللمات إل أصوات

[4]. طلب منهم التحدث بلهجة أو لهجة غير صوتهم األصلونة عندما يم
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