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Abstract 
The current study investigated the common errors in pronunciation pertaining to 

consonants among thirty-three first year undergraduates, at the Department of English, 

Faculty of Education - Shabwah, University of Aden. It adopted Corder's theory as a 

frame work to account for the pronunciation problems of Yemeni EFL learners under 

investigation. The data were collected using the two tasks of Labovian model (word list 

task and passage reading task) by means of recorded sessions. There are also supportive 

and complementary data which have been obtained from the teachers through a semi-

structured questionnaire. This study manifested that the participants encountered huge 

difficulties in pronouncing the twenty-four English consonants particularly the sounds 

that do not exist in their mother tongue such as /p/, /ʒ/, /ʤ/, and /v/. The phonological 

errors revealed by the study have been classified into sixteen types: substitution, 

pronunciation of silent sounds, commutation, epenthesis, velarization and 

develarization, anaptyxis, voicing and devoicing, spirantization, trilling, prosthesis, 

elision, flapping, metathesis, and paragoge. 
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 استقصاء األخطاء الشائعة في النطق المتعلقة باألصوات الساكنة لدى الطلبة اليمنيين 
 في المرحلة األولى الجامعية 

:ملخصال  

استقصت الدراسة احلالية األخطاء الشائعة يف النطق، املتعلقة باألصوات الساكنة عند ثالثة وثالثني من  
شبوة ، يف جامعة عدن. وقد تبّنت الدراسة  -طلبة السنة األوىل ، يف قسم اللغة اإلجنليزية، بكلية الرتبية 

جنليزية عند الطالب اليمنيني الذين مشلتهم لتفسري مشكالت النطق يف اللغة اإل اعام   اإطار  ، نظرية كوردر
البوف ومها قائمة من  إذ مت جتميع البيانات عن طريق مقابلة مسجلة ملهمتني من منوذج  الدراسة، 

الكلمات وقطعة للقراءة. إضافة إىل ذلك كانت ىناك بيانات داعمة وتكميلية مت احلصول عليها من 
وذلك عرب استبيان قام بو الباحثون. وقد أظهرت ىذه الدراسة أن  ،امعلمي اللغة اإلجنليزية يف الكلية نفسه
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 عبدالرحمن سعيد جعول           
 ماجستري يف اللغويات التطبيقية         
 ، جامعة شبوةالرتبية عتق كلية        

 

 محمد حسن عبدالصمد                  
 ماجستري يف اللغويات التطبيقية

 ، جامعة شبوةكلية الرتبية عتق               
 

 محمد سالم مسرور   
 ستاذ اللغويات املشاركأ  

 ، جامعة شبوةكلية الرتبية عتق                
 



املشاركني واجهوا الكثري من الصعوبات يف نطق األصوات الساكنة اإلجنليزية األربعة والعشرين، وال سيما 
. كما مت تصنيف /v/ و /p/ ،/ʒ/ ، /ʤ/ األصوات اليت ال وجود هلا يف لغتهم األم )العربية( مثل

ستة عشر نوع ا، ىي: استبدال صوت بآخر، نطق األصوات على األخطاء اليت خلصت إليها الدراسة 
  /lالصامتة، االستبدال الناتج عنو كلمة خمتلفة شكال  ومعىن، إضافة صوت يف وسط الكلمة، استبدال /

صائت، البدال الصوت الصائت بغري / املرققة ، والعكس ، إدارج صوت علة بني ساكنني، استlاملفخمة بـ /
إضافة صوت يف / بوضوح حال الوقف ، rوالعكس ، استبدال صوت انفجاري بآخر احتكاكي ، نطق /

/ ، مبادلة موقع صوت مبوقع صوت آخر يف الكلمة d/ بـ /tبداية الكلمة ، حذف األصوات ، استبدال /
 نفسها ، إضافة صوت إىل آخر الكلمة.

النطق ، األصوات الساكنة ، تعلم اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية :الكلمات المفتاحية  

 
 


