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Abstract

There is no doubt that Arabic Language 
learners, specifically the debaters, should 
have the appropriate phonetic skills and be 
competent in their performance of this language.  
Therefore, this study attempts to identify 
common errors in pronouncing Arabic phonetic 
among Malaysian students in debate. This study 
uses the qualitative analysis in describing the 
elements of presentation styles. Respondents 
were selected from the University of Sultan 
Zainal Abidin (UniSZa) and the International 
Islamic University of Malaysia (IIUM). Support 
data were also collected from two experts 
interviewed in the study. The results of the study 
show that some Arabic consonants should be 
paid more attention to including Ha, Ain, Qaf, 

Tha, Dhad, Kha and Sad. 
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 الملخص

ال��ع��رب��ي��ة، خاصة  ال��ل��غ��ة  ان مم��ا ال ش��ك ف��ي��ه أن متعلمي 
النطق،  املتناظرين منهم، ال بد أن تتوفر فيهم مهارات 
وهناك وسائ�ل تعلم ع��دة إلتقاهنا وإج��ادهت��ا وم��ن أمهها 
لذا  م��ؤث��رة،  فعالة  تعّد وسيلة  ال��ي  العربية  باللغة  املناظرة 
يهدف هذا البحث إىل التعرف على األخطاء الشائعة 
يف نطق بعض األصوات العربية لدى طالب اجلامعات يف 
املناظرة. وقد سلك الباحث ألجل ذلك املنهج الكيفي 
لتحليل مهارة النطق، واعتمد يف حبثه على عينة مأخوذة 
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زين  السلطان  ب��ن جامعة  ال��ودي��ة  امل��ن��اظ��رة  م��ن مسابقة 
العابدين واجلامعة العاملية اإلسالمية مباليزيا، أما البيانات 
واملقابالت فهي مأخوذة من حماضريِن خبرييِن يف جمال 
حتليل  ع��ر  النتائج  أظ��ه��رت  وق��د  العربية،  باللغة  املناظرة 
تلك البيانات أن األص��وات العربية الي حتتاج إىل تركيز 
خ��اص ه��ي احل���اء، وال��ع��ن، وال��ق��اف، وال��ط��اء، وال��ض��اد، 

واخلاء، والصاد.

املناظرة،  متناظر، صوت، نطق،  المفتاحية:  الكلمات 
أخطاء.

المقدمة

إن مشكلة التمّكن من إجادة اللغة العربية لدى املتعلمن 
من غري الناطقن هبا من املسائل املهمة الي حتتاج إىل 
التمكن  وذل��ك ألن هاجس  وتطوير مستمرين،  دراس���ة 
م���ن إج�����ادة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة أم����ر ي��ن��م��و وي��ك��ر يف ن��ف��وس 
املتعلمن. وإذا كان اهلدف مطابًقا للمتطلبات واجلهود 
املبذولة إلصالح اخللل يف اجادة اللغة العربية واالرتقاء 
مبستواها مستمرة فإّن ذلك سيؤدي إىل االحتفاظ هبويتنا 

اإلسالمية وثقافتنا العربية العريقة. 

وم��ن هنا ج��اءت فكرة ه��ذا البحث ال��ذي ناقش قضية 
والثقافة،  العلوم  استيعاب  مبستوى  مرتبطة  ألهن��ا  مهمة 
ف��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي ال��وس��ي��ل��ة ال���ي يستخدمها ال��ب��اح��ث 
بوصفها أداة مهمة للوصول إىل اهلدف املنشود، ويكون 
ال��رك��ي��ز يف ت��ل��ك العملية ع��ل��ى حم��اول��ة حت��دي��د امل��ه��ارات 
اللغوية، حىت يتمّكن الباحث من فهم البيانات بوضوح 

وتركيز.

انطلق هذا البحث من حماولة الكشف عن دور مهارة 
األداء الصويت عر املناظرة الي تعد املشاركة فيها مناسبة 
عظمى إلص���الح ه��ذه امل��ه��ارة،ول��ق��د اس��ت��خ��دم الباحث 
امل��ن��ه��ج ال��ك��ي��ف��ي ل��ل��ن��ظ��ر إىل ق�����درة امل��ت��ن��اظ��ر ع��ل��ى نطق 

األصوات العربية.

مشكلة البحث
 

لو نظرنا إىل واقع التعليم وإىل واقع القصور اللغوي لدى 
الطالب لوجدنا أن خري عالج يكمن يف البدء بتحديد 
امل���ه���ارات ال��ل��غ��وي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، ألن م��ع��رف��ة م���دى إت��ق��ان 
ال��ط��الب ألداء امل��ه��ارات اللغوية أم��ر م��ن األم���ور املهمة 
التعلم  مطالب  على  ال��ض��وء  تلقي  أن  املمكن  م��ن  ال��ي 
وذل��ك  ال��ط��الب  أو  للمتعلمن  نقدمها  أن  ينبغي  ال���ي 
واألساليب  والوسائل  املناسبة  التعليم  تزودنا خبطة  ألهنا 
اللغوية األرب��ع املقصودة  الفعالة. واملهارات  واإلج��راءات 

وهي مهارة االستماع والقراءة والكتابة والكالم. 

واّن م��ا ال ش��ّك فيه أن ك��ل ه��ذه امل��ه��ارات هت��دف إىل 
أن يكتسب املتعلم القدرة على مساع اللغة )االستماع(، 
والكتابة(،  )ال��ق��راءة  ق��راءهت��ا وكتابتها  ق��ادرا على  ويكون 

والتعرف على إطارها الصويت )الكالم(.

تقتصر  ال  لغة كانت  أي��ة  الثانية  اللغة  تعلم  عملية  وان 
على تعلم قواعدها وحفظ مفرداهتا، بل تتطلب املمارسة 
والدربة، ألن اللغة وليدة احملاكاة، وال حتدث احملاكاة إال 
استعمال  يف  عالية  ق���درة  إىل  للوصول  ال��ك��الم  مبمارسة 
اللغة. فبالكالم يتمكن متعلم اللغة العربية من إجادة نطق 
خمارج األصوات وأنواع املد والوقف والقدرة على حتديد 
مقاطع الكلمة، والصوت من حيث علوه واخنفاضه، أي 

ما يدخل يف اجلوانب الصوتية كالنر والتنغيم.
م��ه��ارة  الك��ت��س��اب  أن   Tuaimah (2006) ي���رى 
الكالم ال بد ملتعلمي اللغة العربية أن يكون لديه 
ال��ك��ف��اءة يف ن��ط��ق  خم���ارج احل����روف، واالس��ت��ط��اع��ة 
على إنتاج األصوات املتقاربة خمرجا والتفريق بينها. 
وإلجناح هذه املهارة يرى أهنا ال بد من تركيز بعض 
األوامر املهمة مثل مناقشة األسس العلمية والنفسية 
لتصنيف املهارات اللغوية وحتديدها، وإعداد برامج 
تعليم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ري ال��ن��اط��ق��ن هب���ا، ومناهج 
تعليم اللغة العربية يف مراحل التعليم العام وتقدمي 
اختبارات مقنعة لألداء الصويت عند هذا اجلمهور 
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مع اقراح بعض أساليب تدريس املهارات الصوتية 
مبا يف ذلك تدريبها ، وإب��راز الفروق املنهجية بن 
كل من التقابل اللغوي وحتليل األخطاء فيما يتعلق 
تعليم  برامج  الدارسن يف  تواجه  الي  بالصعوبات 
اللغة العربية لغري الناطقن هبا عند ممارستهم مهارة 
الي  ال���دراس���ات  بعض  لنتائج  ع��رض  م��ع  الكتابة 

أجريت يف هذا اجملال. 

وبّن al-Syatibi (2008) مدى استفادة أعضاء 
نادي املناظرة من أنشطته من حيث مهارة الكالم، 
وت��ط��رق إىل م��ع��اجل��ة ال��ع��الق��ة امل��ف��رض��ة ب��ن فعالية 
ال���ن���ادي وع����دم اس��ت��ف��ادة األع���ض���اء م���ن أن��ش��ط��ت��ه، 
ووجد بأن هناك عالقة جدلية قوية تربط بن فعالية 
ن��ادي املناظرة واس��ت��ف��ادة األع��ض��اء م��ن ال��ن��ادي يف 
تطوير مهاراهتم الكالمية، وأن أغلب أف��راد العينة 
وافق على أن نادي املناظرة فعال يف تطوير مهارة 

الكالم.
 
ومم��ا ال ش��ك فيه أن م��ه��ارة النطق ينبغي أن تكون من 
أولويات متعلمي اللغة العربية حىت يتقنوها، وهناك وسائل 
تعلم متنوعة إلتقاهنا وإجادهتا، ومن أمهها املناظرة باللغة 
العربية، حيث إهنا تعّد وسيلة فعالة ومؤثرة. ومن اجلدير 
ذكره أن املناظرة ليست أمرا طارئا أو جديدا، فقد أقيمت 
املناظرات منذ زمن طويل جدا، أما يف وقتنا احلاضر ويف 
ماليزيا حتديدا، فقد أنفقت احلكومة املاليزية مبالغ كثرية 
تشجيعا هلذه األنشطة نظرا إىل فوائدها، لكن املؤسف 
يف األمر أّن املتناظرين ما زالوا يقعون يف أخطاء يف النطق 

، وهذا ما تشري إليه نتائج التحليل يف هذا البحث. 

إن ه���ذا األم���ر ي��ق��ود إىل ال��ع��ج��ز ع��ن إل��ق��اء كلمة أم��ام 
اجلماهري بطريقة منهجية، حبيث يستطيع أن يلقي أمام 
اللغوية وما  ال��ق��درة  م��ن  متيقنة  بالغة ونفس  بثقة  ال��ن��اس 
يصاحبها من تنغيم وتنويع يف نرة الصوت مبا بتماشى 
مع مضمون احلديث واحياءاته ، ولغة جسد مؤثرة، وما 

بالتأثري يف اجل��م��ه��ور، فكل  أم���ور مرتبطة  إىل ذل��ك م��ن 
هذه املهارات هلا تأثريها يف تقبل السامعن واستجابتهم 
ملا يقوله املتكلم، واملتكلم ال��ذي ال يعرف كيف يواجه 
اجلماهري املنصتة إليه بطالوة صوته، ودقة تعبريه، وتوضيح 

أفكاره ال يعّد متمكنا من مهارات الكالم.
وعلى ه��ذا األس��اس ج��اء ه��ذا البحث ليبن مستويات 
يسلط  املناظرة.  النطق يف  مهارة  املتناظرين وقدراهتم يف 
اجل��وان��ب اإلجي��اب��ي��ة والسلبية،  ال��ض��وء على  البحث  ه��ذا 
ليقف على األسباب املؤدية إىل جودة األداء أو ضعفه.

منهج البحث                              

عرف Sabitha (2009) التصنيف على أنه عملية 
املشاركون  قدمها  ال��ي  لإلجابة  رقمية  قيمة  توفري 
وه��ذا ما سار عليه الباحث يف التصنيف، حيث 
استخدم يف القراءة األولية للبيانات طريقة الرميز، 
أثناء  ن��ظ��ام تصنيف يسري عليه يف  ب��وض��ع  وذل���ك 
التحليل، وهذا النوع من التصنيف يكون بإعطاء 
عناوين للمعلومات الي حتتويها البيانات اجملموعة، 
وهذه اجلزئيات قد تكون كلمة أو عبارة أو مجلة 
أو فقرة كاملة. فهذا التصنيف يكون عنوانًا أو امسًا 
لتلك اجلزئيات الي يرى الباحث أهنا ذات معىن 

يف حبثه. 

إن أسئلة البحث هي عامل أساس يف حتديد نظام 
البيانات يف  وق��د مت تصنيف  التصنيف وتوجيهه، 
هذا البحث من ناحية خمارج األصوات، ومت الركيز 
على األصوات الي يواجه الطالب مشكالت يف 
نطقها، وأصوات املد وهي األلف والواو والياء، أما 
بالنسبة ملا يتعلق باإللقاء فحركة اليدين، واالتصال 
ال��ب��ص��ري، واإلمي�����اء، وذل���ك الرت���ب���اط ه���ذه األم���ور 
مب��وض��وع )ل��غ��ة اجل��س��د(، أم��ا ال��وق��ف فتم تصنيف 
البيانات فيه إىل اضطراري وانتظاري، يف حن مت 
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تصنيف ال��ب��ي��ان��ات يف ج��ان��ب ت��ق��وي��ة ال��ص��وت إىل 
النر والتنغيم. ويرى Creswell (2009) أن هذا 
التفكري ال يسعى إىل الرميز فحسب، بل يصنف 
ال��رم��وز ويضعها حت��ت مواضيع حم���ددة، وقد  ه��ذه 
ضرب الباحث مثاال على وضع تصنيف يف عملية 
ال���ذي ج��رى تصنيفه  التحليل: ص��وت ال��ع��ن ه��و 

)تصنيف وت��رم��ي��ز(، ومت وض��ع��ه حت��ت خ��ان��ة خم��رج  
احللق )املوضوع(.

يف  النظر  ميكن  ال��ب��ي��ان��ات  وتصنيف  امل��وض��وع  ولتوضيح 
الرسم البياين يف أدناه:

الرسم البياني )1( الموضوع وخطوات تصنيف البيانات وترميزها

     

جمموعىة من               جمموعةمن اإلجراء على النص   اخلروج بـ40-30 تصنيفا    ختفيض التصنيف إىل 20    

نم ةىعومجم

تاحفصلا

وض���������ع���������ال���������رم���������وز 
للمواضيع

احل��د م��ن التداخل 
وال������������ت������������ك������������رار يف 

التصنيف

ت���س���م���ي���ة خ����ان����ات 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات م���ع 

وضع الرموز

ت��������������ق��������������س��������������ي��������������م 
ال����ن����ص����ال����ى����أج����زاء، 

واعتماد عينات

القراءة األولية
للبيانات
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الرسم البياني )1( الموضوع وخطوات تصنيف البيانات وترميزها

     

جمموعىة من               جمموعةمن اإلجراء على النص   اخلروج بـ40-30 تصنيفا    ختفيض التصنيف إىل 20    

نم ةىعومجم

تاحفصلا

قام الباحث يف هذا الباب بتحليل البيانات ومناقشتها 
التحليل  هذا  ينقسم  الكيفي.  املنهج  باستخدام  وذل��ك 
إىل ثالثة أقسام وهي قسم حتليل نطق األصوات وقسم 

حتليل اإللقاء وقسم حتليل املقابلة.

القسم األول: تحليل مخارج الحروف وحروف المد
ينقسم هذا القسم األول إىل حتليل خمارج احلروف،  مع 

مناقشتها وبيان جوانبها وفق أسئلة البحث، حيث ميثل 
هذا القسم اإلجابة عن السؤال التايل:

1. كيف ينطق املتناظرون األصوات العربية ؟

تحليل مخارج الحروف بشكل عام.

جدول )1(
قائمة نتائج حتليل خمارج احلروف

عدد التكرار تصنيف البيانات الموضوع
62 ح

خمرج
)احللق(

31 ع
6 خ
2 ص

خمرج
)اللسان(

7 ض
9 ط
22 ق

يتبن من هذا اجلدول أن األصوات الي يشيع اخلطأ يف 
نطقها بن املتناظرين، تبلغ سبعة أص��وات ه��ي: احل��اء، 
وال��ع��ن، واخل����اء، وال���ص���اد، وال���ض���اد، وال���ط���اء، وال��ق��اف، 
ووج���د ال��ب��اح��ث أن ال��وق��وع يف اخل��ط��أ عند نطق صوت 

احلاء أكثر منه يف نطق غريه، مث يليه العن، مث القاف، مث 
الطاء، مث الضاد، مث اخلاء، مث الصاد. 

التحليل والمناقشة في مخارج الحروف
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جدول )2(
قضايا خاصة تتعلق حبرف العن

قضايا خاصةالحرف

العن
)ع(

حرف العن أسهل نطقا إذا وقع يف أول الكلمة، وعجز 
املتناظرين عن نطق العن بشكل صحيح يف بداية الكلمة 

أمر نادر.
يظهر العجز يف نطق حرف العن عندما يكون يف وسط 

الكلمة.
مييل املتناظرون أحيانا إىل حتويل العن إىل مهزة، والوقف 
هو ما يسبب ذلك عادة، ونطق العن مهزة عائد إىل أن 
للعن وللهمزة خمرجا واحدا هو احللق كما مر بنا، إال أن 

اهلمزة من أقصى احللق والعن من أوسطه.
إذا دخل قبله أو بعده أحد حروف املد حدث خلل يف 

نطقه عند املتناظرين.

al- 1. ح����رف ال��ع��ي��ن: ص�����وت ح���ل���ق���ي، ي���ق���ول
Zamakhsyari: “للهمزة واهل��اء واألل��ف أقصى 
احل����ل����ق، ول���ل���ع���ن واحل�������اء أوس����ط����ه ول���ل���غ���ن واخل�����اء 
 (al-Khuli أدن��اه، أي صوت مكان نطقه احللق

األصوات اللغوية، (1987.
إذا وقع حرف العن يف أول الكلمة سهل على الطالب 
تذكره ومل خيلطوا بينه وبن غريه، وعلى الرغم من ذلك 
فقد ظهر هذا اخلطأ عند املتناظرة الي مثّلت دور الوزيرة 
األوىل يف كلمة »عليكم«، وهذا العجز يف نطق حرف 
العن يف بداية الكلمة أمر نادر، أما إذا وقع حرف العن 
)ع( يف وسط الكلمة فإن نسبة اخلطأ تزداد بشكل كبري، 
وذلك راجع على ما يبدو إىل تأثري األصوات اجملاورة يف 

الكلمة.

وبالرجوع إىل اجلدول السابق جند أن حرف العن 
إذا وق��ع يف وس��ط الكلمة ينطق ك��أن��ه مه���زة، مثل 
 ،)M2( المعارضة ،)M2( أعوذ ،)M2( فالقاعة
الجامعات )M2(. ويف هذا الصدد يرى الباحث 

أن هناك تداخال مع صوت األلف سواء أكان قبل 
العن أم بعده، وذلك ألّن خمرجهم مجيعا احللق.

ومييل املتناظرون إىل قلب العن مهزة، والوقف هو 
م��ا يسبب ذل��ك ع���ادة، وم��ن ذل��ك م��ا ح��دث يف 
 ،)M2( وتستطيع«  »يستطيع  الكلمات  نطق 
حيث قلب املتناظر العن إىل اهلمزة دائما. ويعتقد 
الباحث أن الوقف يف حرف العن ال ميكن املتناظر 
من نطقه بشكل صحيح، واألف��ض��ل له أن حيرك 

العن وال يقف عليه.     

بكثرة يف  اهلمزة  حب��رف  العن  املتناظرون  واستبدل 
وسط الكلمة، واهلمزة من األصوات الي اختلف 
ال��ع��ل��م��اء ال��ق��دم��اء واحمل���دث���ون يف ج��ه��ره��ا ومهسها، 
al- ف��ح��رف اهل��م��زة جم��ه��ور ع��ن��د ال��ق��دم��اء، ي��ق��ول

)Akbari: )1995:466 »اهلمزُة حرٌف جمجَْهوٌر 
شديٌد ُمْست�جَْعل منفتح .. واْلعن حرٌف جمهور شجَِديد 
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متسفل رخ��و منفتح »، واهل��م��زة ص��وت مهموس 
عند احملدثن )اخل��ويل، د.ت:39(، فهو يتفق مع 
العن عند القدماء يف اجلهر والشدة واالنفتاح، وال 

يتفق عند احملدثن إال يف الرقيق.

وم��ن املالحظ أيضا يف ح��رف العن )ع( أن��ه إذا 
دخل قبله أو بعده حرف من حروف املد حصل 
ذل��ك مثال  امل��ت��ن��اظ��ري��ن، فمن  نطقه عند  خلل يف 
 ،)M2( و«ال���م���ش���روع«   ،)M2( »ت��س��ت��ط��ي��ع« 
يؤثر  امل���د  ف��ح��رف   .)M2( وتعيد  وال��ج��ام��ع��ات، 
يف رأي ال���ب���اح���ث يف ص��ح��ة ن��ط��ق ح����رف ال��ع��ن 

الطالب  النطق عند  اهلمزة أسهل يف  ألن ح��رف 
امل��ال��ي��زي��ن، فضال ع��ن تعودهم على ذل��ك لوجود 

كلمات كثرية تنتهي باهلمزة.

وهذا ما أكده )Darwin )1994 حيث ذكر أن 
الي  الصعوبات  م��ن  يشكل صعوبة  العن  ح��رف 
واجهها الطالب الذين أجرى عليهم االختبارات، 
وع���زى ال��س��ب��ب إىل ع���دم وج���ود ه���ذا ال��ص��وت يف 
النظام الصويت للغة املاليوية )اإلندونيسية(، وأكد 
دروين أن أكثر األخطاء حصلت عند وقوع العن 

يف آخر الكلمة.

جدول )3(
قضايا خاصة تتعّلق حبرف احلاء

قضايا خاصةالحرف

احلاء
)ح(

احلاء واهلاء يتشاهبان، فللحاء واهلاء خمرج واحد، غري أن احلاء من أوسط 
احللق واهلاء من أقصاه.

وجد الباحث أن املتناظرين يواجهون صعوبات يف نطق حرف احلاء إذا 
سبقه أل التعريف.  

إذا وقع حرف احلاء يف آخر الكلمة كان احلرف ضعيفا غري مسموع 
تقريًبا. 

2.حرف الحاء 

 حرف حلقي خمرجه مثل خمرج العن كما مر بنا آنفا.
من احلقائق الي مت إثباهتا أن الدارس جيد صعوبات 
يف نطق الفونيمات ونقل األص��وات غري املوجودة 
األجنبية  اللغة  م��ن  األم  للغته  ال��ص��ويت  ال��ن��ظ��ام  يف 
الناطقون  جي��د  امل��ث��ال  فعلى سبيل  ي��درس��ه��ا،  ال���ي 
باإلجنليزية صعوبة يف نطق بعض األصوات العربية 
.)Tuaimah:6..2: 248( )مثل حرف احلاء )ح

ينطقون  املتناظرين  أن  تبن  ال��س��اب��ق  اجل���دول  م��ن 
حرف احلاء )ح( بشكل غري دقيق، فهم مييلون إىل 
حتويل احلاء إىل صوت اهلاء، وهذا عائد إىل أسباب 
عدة منها تشاهبهما حيث أن كال الصوتن صوت 
 ،)Darwin ، 69( م��رق��ق  م��ه��م��وس  اح��ت��ك��اك��ي 
ففي كلمات مثل »الحكومة )M1(، التحكيم 
)M1(، االمتحان )M1(، جند يف كلمة الحكومة 

أن صوت احلاء يتصل بأل التعريف.
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وبالنظر إىل حرف احلاء يظهر لنا أن هناك مشكلة 
أخ���رى يف ن��ط��ق احل���اء إذا وق���ع يف آخ���ر الكلمة، 
م��س��م��وع تقريبا،  احل����اء ضعيفا غ��ري  ي��ص��ري  ح��ي��ث 
وقد ضرب الباحث مثاال على ذلك يف الكلمات 

.)M1(»اقتراح، لتصحيح«

 ورأى )al-Khuli )1987 أن صوتا رخًوا حيدث 
إذا نطق الصوت الصامت بتوتر عضلي ضعيف، 
املزمار يف حالة  إذا كانت فتحة  ينطق  واملهموس 
)vibration(، ولعل  اه��ت��زاز  االن��ف��ت��اح ومل حي��دث 
س���ب���ب ض���ع���ف ن���ط���ق ه�����ذا ال����ص����وت ك���ون���ه رخ����وا 

ومهموسا يف الوقت عينه.

نفسها  القضية  على   Darwin )2007( وتكلم 
الباحث ملناقشتها، فعند تقدميه نتيجة  الي انرى 
حتليل األخطاء لصوت احلاء، وجد أن نسبة اخلطأ 
ازدادت بشكل مطرد عند العينة عندما كان صوت 
احلاء يف وسط الكلمة، ويلي ذلك يف الصعوبة عند 
وقوعه يف آخر الكلمة مث تقل نسبة اخلطأ إذا كان 
يف أول الكلمة، يف الصعوبة، ويرى الباحث غري 
ذلك، حيث يعتقد بأن الصعوبة تزداد واألخطاء 

تكثر عندما يكون صوت احلاء يف آخر الكلمة.

جدول )4(
قضية خاصة تتعلق حبرف الضاد

قضية خاصةالحرف
الضاد
)ض(

الضاد يقلب إىل الدال أو إىل 
)الدال والضاد مًعا(

 al-Zamakhsyari ي���ق���ول  ال���ض���اد:  3.ح����رف 
اللسان وما  أول حافة  »وللضاد   )546: 1993(
al- يليها من األض��راس«، أما عن صفاته فيقول

)Akbari )467: 1995 »الضَّاد حرف مستطيل 
جمهور مستعٍل منطبق رخو«.

إن هذا احلرف بالذات من أصعب احلروف نطقا، 
فما  أنفسهم  ال��ع��رب  علىى  صعبة  نطقه  ف��إج��ادة 
ب��ال��ك بغري ال��ع��رب، فهو ص��وت ال ي��وج��د إال يف 
اللغة العربية، حىت إهنا مسيت لغة الضاد، وقد أكد   
Radiah و Zaki  Mohd  على a صعوبة نطق 

حرف الضاد عند األعاجم )2010:22(.
وجد الباحث أن هذا الصوت يتأثر يف نطقه عند 
املتناظرين حبرف الدال، ففي كلمة المعارضة مثال 
)L2(، نرى الضاد تقلب إىل الدال والضاد معا، 
مبعىن أن الصوت خي��رج كأنه مزيج بن الصوتن. 
ويُبدل إىل ال��دال وحده أيضا )L2(، وقد حدث 
هذا يف معظم الكلمات الي حوت حرف الضاد، 
وقد استمع الباحث مرات عدة إىل الكلمات الي 
وجد فيها حرف الضاد، فوجد أن املتناظرين مييلون 
بشكل عام يف نطقهم إىل ال��دال، فالدال صوت 

موجود يف النظام الصويت للغة املاليوية.
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جدول )5(
قضايا خاصة تتعلق حبرف القاف

 

قضايا خاصةالحرف

القاف
)ق(

تشابه القاف والكاف يف املخرج.
إذا كان يف الكلمة حرف القاف وتاله الطاء كان أثقل على 

اللسان.
إن القاف إذا وقع يف آخر الكلمة كان يف نطقه ميل إىل 

اهلمزة.

 Sibawayh ي������ق������ول  ال������ق������اف:  ح�������رف   .4
(433:1988): »ومن أقصى اللسان وما فوقه من 
احلنك األعلى خمرج القاف«، وهو من األصوات 
ال���ي اخ��ت��ل��ف يف ص��ف��اهت��ا ال��ق��دم��اء واحمل���دث���ون؛ إذ 
يرى القدماء أنه صوت جمهور كما قال العكري 
 (1995:464) »فاجملهورُة تسعةجَ عشرجَ حرفا اهلمزُة 
وجَاأْللف وجَاْلعن والغن وجَاْلقجَاف وجَاجْلِيم وجَاْليجَاء وجَالضَّاد 
م وجَال��زَّاي وجَال��رَّاء والطاء وال��دَّال وجَالنُّون والظاء  وجَال��الَّ
والذال وجَاْلبجَاء وجَاْلِميم وجَاْلوجَاو«، يف حن يرى احملدثون 
أنه صوت مهموس، ومن صفاته عند القدماء أنه 
 (al-Akbari، منفتح«  ��ِدي��د  شجَ مستعل  »ح���رف 

.1995: 467(

يقرب خم��رج القاف يف النطق من خم��رج الكاف، 
والقاف صوت غري موجود يف النظام الصويت للغة 
املاليوية، أما الكاف فهو موجود، لذا يبدل كثري 
الكلمات:  القاف كافا، يف  املتناظرين حرف  من 
 ،)L4( وحقيقة   ،)L4( والمناقشة   ،)L4( وقتا 
 ،)L4( وتقليل   )L4( وق��اس��م   ،)L4( وت��ق��دم 
والوقت )L4( نالحظ أن القاف ينطق كافا، أما 
يف الكلمة سقطت مثال فأن وجود القاف والطاء 

وأح��د  النطق،  ثقال يف  يسبب  نفسها  الكلمة  يف 
األسباب املؤدية إىل ذلك أن الصوتن غريبان عن 

النظام الصويت للمتناظرين.
ال��ذي نقل   Jasim )1994( الباحث رأي ويؤيد 
عن سيبويه إشارته إىل أن متعلم اللغة الثانية يبدل 
ال��ص��وت ال��ذي ال يوجد يف لغته األم، إىل أق��رب 

صوت له يف املخرج يف لغته األم.

أما بالنسبة ملشكالت النطق األخرى هلذا احلرف 
فنطقه مهزة إذا وقع يف آخر الكلمة، ومن املالحظ 
ه��ن��ا أن وج����ود اهل��م��زة يف ال��ل��غ��ة امل��الي��وي��ة يف أول 
الكلمة وآخرها كثري جدا، حنو “أمق” الي تعين 
الكلمة  القاف يف آخر  املاليزيون  ينطق  األم، وال 
بالذات بطريقة دقيقة، ولعل السبب يف ذلك أن 
)ال��ق��اف وال��ك��اف( يف الكتابة اجل��اوي��ة تنطق مهزة 
الكلمة بشكل ع���ام، فهم  عند وق��وع��ه��ا يف آخ��ر 
القاف  فجعلوا  األم،  لغتهم  من  انطالقا  يفكرون 
الكلمات اآلتية: التفوق )L4(، التفوق  مهزة يف 
 ،)L4( نوافق ،)L4( السابق ،)L4( تطبق ،)L4(
نوافق )L4(، السابق )L4(، نوافق )L4(، تتعلق 

.)L4( لتفوق ،)L4جدول د(
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وإذا أراد امل��ت��ن��اظ��رون إت��ق��ان نطق ال��ق��اف ال ب��د هل��م من 
معرفة أن نطقه يتم برفع مؤخرة اللسان حىت تتصل باللهاة 
اتصاال حمكما، أما نطق الكاف فيتم برفع مؤخرة اللسان 
حنو أقصى احلنك األعلى، والذي يهمنا يف هذ األمر هو 

أن القاف والكاف متحدان يف الصوت والصفة إال ما 
ذك��ره الباحث يف أع��اله من أن القاف هل��وي، والكاف 

طبقي.

جدول )6(
قضايا خاصة تتعّلق حبرف الطاء

5. حرف الطاء

قضايا خاصةالحرف

الطاء
)ط(

مييل املتناظرون إىل حتويله إىل صوت التاء.
ارتفاع نسبة اخلطأ عند وقوع الطاء يف وسط الكلمة.

 
قال  al-Zamakhsyari  (546: 1993)»وللطاء 
وال��������دال وال����ت����اء م����ا ب����ن ط�����رف ال���ل���س���ان وأص�����ول 
القدماء  الطاء، وقد ع��ّده  الثنايا«، هذا هو خمرج 
من األص��وات اجملهورة، يف حن يرى احملدثون أنه 

صوت مهموس.

إن الطاء من األصوات الي حتتاج إىل تأن ومراعاة 
نطق  مشكلة يف  املتناظرون  وي��واج��ه  نطقها،  عند 
ه���ذا احل����رف، وامل��ش��ك��ل��ة ال��رئ��ي��س��ة تتمثل يف حت��ول 
إب��راه��ي��م أنيس:  ت��اء، يقول  النطق إىل  ال��ط��اء عند 
»الطاء أحد أصوات اإلطباق، فالطاء كما ننطق 
هبا اآلن صوت شديد مهموس يتكون كما تتكون 
التاء، غري أن وضع اللسان مع الطاء خيتلف عن 
التاء؛ فاللسان مع الطاء يتخذ شكال  وضعه مع 

مقعرا منطبقا على احلنك األعلى«.

 وه���ذا م��ا ح��دث يف الكلمات اآلت��ي��ة: الطالب  
)L3(، الخاطئ )L3(، الطالب )L3(، األنشطة 
وق��د   ،)L3( األنشطة   ،)L3( األنشطة   ،)L3(
ازداد اخلطأ عند وقوع الطاء يف وسط الكلمة، أما 
فإن  الكلمة  الطاء يف آخر  لوقوع صوت  بالنسبة 
اخللل يف النطق يقّل لعدم احلاجة إىل ضغط كبري، 
على عكس ما حيتاجه من ضغط إذا وقع يف وسط 
الكلمة، لذا يتحول الطاء إىل تاء ألن صوت الطاء 
مفخم، والتاء مرقق، لذا فإنه من األيسر للمتناظر 
أن مييل إىل التاء بسبب التخفيف والرقيق. ومن 
Darwin (2007) عر  إليها  توصل  ال��ي  النتائج 
حتليل األخطاء احلاصلة يف هذا الصوت أن الطاء 
من األصوات املفخمة، لذا يصعب على الطالب 
األم، وال  لغتهم  للتفخيم يف  إذ ال وج��ود  نطقه؛ 

وجود للصوت نفسه أيضا. 
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جدول )7(
قضية خاصة تتعلق حبرف الصاد

قضايا خاصةالحرف
الصاد              

)ص(
نطق حرف الصاد سيًنا

 al-Zamakhsyari ق�����ال  ال���ص���اد:  6.ح�����رف 
)1993 :546( “وللصاد وال��زاي والسن ما بن 
الثنايا وطرف اللسان”، هذا هو خمرج الصاد، أما 
)al-Akbari )467: 1995 فقد وصفه كصوت 

على أنه “مهموس رخو مستعٍل مطبق”.
  

إن التقارب الذي بن الصاد والسن وعدم وجود 
الصاد يف النظام الصويت للغة املاليوية هو ما يدعو 
املتناظرين إىل قلب الصاد سينا، يقول إبراهيم أنيس 
يف قضية تقارب الصاد والسن إن الصاد: »يشبه 
السن يف كل شيء سوى أن الصاد أحد أصوات 
اإلطباق. فعند النطق بالصاد يتخذ اللسان وضعا 

خمالفا لوضعه مع السن؛ إذ يكون مقعرا منطبقا 
مع احلنك األعلى، مع تصعد أقصى اللسان وطرفه 

حنو احلنك ككل األصوات املطبقة«.

وق��د مثل ال��ب��اح��ث ل��ذل��ك األم���ر بكلمتن حصل 
فيهما حتول حرف الصاد إىل السن، ومها الفصول، 

.)L1( وسيحصل

ومن اجلدير بالذكر عدم ورود كلمات كثرية فيها 
حرف الصاد، إال أّن الباحث الحظ حصول هذا 
اخلطأ يف النطق، لذا تطرق إليه بالشرح والتحليل.

جدول )8(
قضية خاصة تتعلق حبرف اخلاء

قضية خاصةالحرف
اخلاء
)خ(

تتمثل املشكلة يف حتويل حرف اخلاء إىل حرف 
يشوبه حرف اهلاء

7.حرف الخاء

الحظ الباحث أن املتناظرين ينطقون هذا احلرف 
حيث يشوبه حرف اهلاء. ففي الكلمات األخت 

)M3(

 )M3( )M3(، وتاريخ  )M3(، وآخر  ، وخاليا 
كان املتناظرون ينطقون اخلاء لكن النطق مل يكن 
واض��ح��ا ص��اف��ي��ا، ح��ي��ث ك���ان ح���رف اخل���اء يشوبه 
ح��رف اهل���اء. وه��ذا اخلطأ يف النطق ليس شائعا، 
احل��رف  ه���ذا  ن��ط��ق  ع��ل��ى  ال���ق���درة  للمتناظرين  ألن 
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لكنهم مل يراعوا الطريقة الصحيحة يف نطقه.

وجد الباحث أن هذا احلرف مل يظهر  يف النصوص كثريا،  
إن السبب الذي يدعو إىل املزج بن حرف اخلاء وصوت 
اهلاء أثناء النطق قد يكون تقارب الصوتن، فاخلاء واهلاء 
مرقق،  مهموس  رخ��و  احتكاكي  حلقي  ص��وت  كالمها 
ومن الطبيعي جدا أن يلجأ املتناظر إىل أقرب بديل صويت 

يف النظام الصويت للغته األم.

الخاتمة  

ي��ؤم��ن ال��ب��اح��ث بعد ه��ذه ال��دراس��ة امل��ي��دان��ي��ة أن املناظرة 
تكشف عن كثري من املالحظات املهمة، فهي فن جديد 
ينتشر يف الوقت احلاضر بصفة خاصة. وإلثبات الدور 
الباحث  ق��ام  ال��ص��ويت   األداء  للمناظرة يف تطوير  امل��ه��م 
بإجراء هذا البحث ال��ذي كشف عن كثري من جوانب 
ه���ذه امل���ه���ارات وط��رائ��ق حتسينها وإت��ق��اهن��ا، وق���د اعتمد 
الباحث املنهج الكيفي للوصول إىل مبتغاه وعرض آراء 
اخلراء  عر املقابالت الشخصية للنظر يف مجيع زوايا هذا 
البيانات طرائق  الباحث جلمع  امل��وض��وع، وق��د استخدم 
متنوعة منها تسجيل الفيديو وعده مصدرا أوليا ورئيسا 
جل��م��ع امل��ع��ل��وم��ات، ح��ي��ث مت االس��ت��م��اع إىل تسجيالت 
إىل  امل��ن��ط��وق  لتحويل   ع��دة  م���رات  الفيديو ومشاهدهتا 
الصويت  األداء  جم��ال  ففي  املناظرة،  تدوين  مكتوب عر 
الحظ الباحث أن بعض الطالب يواجهون مشكالت 
يف بعض األص��وات العربية، وال حتدث هذه املشكالت 
ع��ن��د ال���ط���الب امل��ال��ي��زي��ن ف��ح��س��ب، ب���ل ع��ن��د ال��ط��الب 
اآلخرين من غري العرب على اختالف أجناسهم، وقد 
أك��د خ��ب��ريا امل��ن��اظ��رة يف املقابلة أن األص����وات ال��ي متثل 
عقبة أمام الطالب هي األصوات املفقودة يف لغاهتم، إال 
أهنما أكدا أن التدريبات املستمرة ميكنها أن تؤثر بشكل 
إجي��ايب وفعال يف متّكن الطالب من إج��ادة اللغة العربية 
الشفهي يف  للتطبيق  الفعال  ال��دور  وإتقاهنا، فضال عن 
اللغة  النطق هي مهارة لتنمية  قاعة احمل��اض��رات، فمهارة 
العربية، واملناظرة أداة فعالة ووسيلة للوصول إليها ومتّكن 

الطالب من إجادة التحدث باللغة العربية. 
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