
محتويات العدد الثاني

تعليم مهارة الكتابة بوسيلة واتسأب  

1 حليمة السعدية _________________________________________________________________ 

األداء الصويت من وجهة نظر ابن جين يف مهارة الكالم لدى طلبة جامعة موالان مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

15  ألفي حميدة، ومحمد عبد الحميد، وحليمي زهدي ___________________________________________ 

مكانة الرتمجة يف تعيلم اللغة الثانية للبالغني 

31 مستفيد معارف ________________________________________________________________ 

أتشيه  تشاال  بوغ  احلكومية  االبتدائية  املدرسة  تالميذ  لدى  العربية  اللغة  تعلم  دافعية 
الكربى 

47  ضفرينا سفرة، ومحمد عبد الحميد، وشهداء ______________________________________________ 

أمهية تعلم قواعد النحو يف مهارة الكتابة

65 أنيتا أندريا نينجسيه ______________________________________________________________ 

مجلة تعليم اللغة العربية تقبل املقاالت أو البحوث العلمية التي تناسب شعارها، مع 

مراعات الشروط التالية:

)1( موضوعات حول تعليم اللغة العربية

)2( القضايا املدروسة علمية تربوية

)3( املقال أصلي )أي من إنتاج الكاتب الشخصي( ولم ينشر يف املنشورات إطالقا

)4( املقاالت الواردة تخضع العتبارات فنية وتحريرية التقلل من قيمة املواد

)5( املقاالت الواردة أصبحت ملكا للمجلة سواء أنشرت أم لم تنشر 
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األداء الصوتي من وجهة نظر ابن جين يف مهارة الكالم

األداء الصوتي من وجهة نظر ابن جني يف مهارة الكالم لدى 
طلبة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

إعداد:
 	لفي محيدة، وحممد عبد احلميد، وحليمي زهدي

Abstract

An accurate enunciation is the most pressing needs in teaching speech 
skills among students at each level of study. This is necessary for students of 
the University of Maulana Malik Ibrahim, where students of this university 
are required to study and practice the Arabic language after they were regis-
tered, although they do not join the Department of Arabic language education.

The important problem in the teaching and learning of the Arabic lan-
guage is that they neglect the correct logical performance, which does not 
pronounce the word according to the literal Arabic characters, although they 
speak Arabic fluently and use grammar, syntax, and rhetorical methods.

The objectives of this research are: to discover the performance of voice 
from the point of view of Ibn Gnei in the skill of speech to students of the Uni-
versity of Maulana Malik Ibrahim and the discovery of obstacles and solutions 
from these aspects.

The researcher used the qualitative approach with the descriptive ana-
lytical method. A qualitative analysis was used in the model of Miles and Hu-
berman for data collection, reduction, presentation and conclusion.The meth-
ods used to collect data are observation, interview and study of documents.

As for the results of this study: 1) The mother tongue had effects on the 
pronunciation of students on some Arab voices. It is difficult for some stu-
dents to pronounce the letters that have no equivalent in the mother tongue 
and can not distinguish the letters that brought their exits and attributes. 2) 
Lack of absorption of students in the knowledge and performance of the Arabic 
language. The students do not care about the pen, the toning and the vocal 
separators as they pronounce the word. They ignore these things and begin to 
pronounce the letters as they wish and most of them do not consider them to 
be the elements of vocal performance.

الكلمات األساسية: األداء الصويت، ابن جين، مهارة الكالم
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مقدمة	- 
وكان نطق األصوات الصحيح من احلاجات امللّحة يف تعليم مهارة الكالم لدي الطلبة 
يف كل من املستوايت الدراسية. يف كثري من األحيان، جيد الباحثون طلبة جامعة موالان مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية يتكلمون اللغة العربية ابلطالقة، يستخدمون قواعد النحو والصرف 
وحىت األساليب اإلنشائية والبالغية، لكن من األسف الشديد يهملون األداء النطقي الصحيح 
أي ال ينطقون الكلمة وفق خمارج احلروف العربية الفصيحة. واملعروف أن هذه اجلامعة تسعى 
سعيا قواي يف اكتساب الطلبة على اللغة العربية، حيث تلزم على الطلبة أن يدرسوا وميارسوا اللغة 
العربية بعد أن قيدوا فيها، ولو كانوا ال يلحقون يف قسم تعليم اللغة العربية. مهما كان على 
هذا احلال، إن اجلامعة ما زالت تواجه املشاكل والصعوابت يف عملية التعلم التعليم. ولعل هذه 

الظاهرة ترجع إيل األسباب التالية: 

اللغة العربية )دكوري  اللغوية إىل  أوال، أتثر الطلبة بلغتهم األم وينقلون بعض اجلوانب 
موسريي، 2012: 40(. يواجه الطلبة صعوبة يف نطق وإدراك بعض صوامت اللغة العربية مثل 
احلروف املطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. ففي احلقيقة ليست هلذه احلروف نظري يف 
اللغة األوىل أي اللغة اإلندونيسية. أخذ الباحثون على سبيل املثال أال وهي حرف الصاد. يف 
بعض احلاالت، مُسع الصاد بصوت السني الذي يقع يف لغة األم، والواقع ال ينكر، هناك فرق 

بني لغة األم واللغة الثانية ابلنسبة لألصوات من حيث املخارج والصفات.

اثنيا، ضعف الطلبة على اجلانب املعريف واألدائي يف اللغة العربية )نصر الدين إدريس 
جوهر، 2017: 40(. إن اجلانب املعريف واألدائي من اجلوانب ال يستطيع إغفاهلا يف هذه 
نظراي  ليست  واألصوات،  التجويد  علم  دقيقة مبصطلح  معرفة  الطلبة  يتطلب  العملية، حيث 
فحسب ولكن تطبيقيا أيضا. فالكثري من الطلبة يغفلون هذه األمور ويباشرون إىل نطق احلروف 
كما يشاؤون أي ال يبالون اجلانب السليم من اجلوانب املعرفية واألدائية من انحية. وال يهتم 
املعلم اهتماما شديدا ابلطلبة أثناء تطبيق نطق احلروف يف تعليم مهارة الكالم من انحية أخري.

وهتدف هذه الدراسة إىل: 1( اكتشاف األداء الصويت من وجهة نظر ابن جين يف مهارة 
الكالم لدى طلبة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 2( اكتشاف العوائق 
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اليت واجهها طلبة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج على األداء الصويت 
من وجهة نظر ابن جين يف مهارة الكالم.

األداء الصويت عند ابن جين	- 
األداء الصويت عنصر هام حيث يبدو اخلطوة األهم يف عملية التحدث، من هنا كان 
البد أن يكون اجلهاز الصويت سليما، وتكون املخارج الصوتية تؤدي عملها، ويكون النطق قادرا 
على إعطاء احلروف حقها أثناء عملية التحدث دون أخطاء )حممد صاحل الشنطي، 1996: 
خمارجها  حسب  اهلجائية  احلروف  نطق  هو كيفية  املعىن  بعموم  الصويت  األداء  إن   .)196
وصفاهتا مع مراعاة النرب والتنغيم والفواصل الصوتية من الوقف والسكتة واالسرتاحة. أما عناصر 

األداء الصويت هي: النرب، والتنغيم، والفواصل الصوتية.

حيصر ابن جين خمارج احلروف يف ستة عشر خمرجا، انظرا إىل موقعها يف أجهزة النطق، 
ومنطلقا معها يف صوتيتها، ويسري ذلك بكل دقة وأانقة )بندر بن عبد هللا الثبييت، 1429: 

:)80

فأوهلا من أسفله وأقصاه، خمرج اهلمزة واأللف واهلاء.- 1
ومن وسط احللق خمرج العني واحلاء.- 2
ومما فوق ذلك من أول الفم خمرج الغني واخلاء.- 3
ومما فوق ذلك من أقصى اللسان خمرج القاف.- 4
ومن أسفل من ذلك وأدىن إىل مقدم الفم خمرج الكاف.- 5
ومن وسط اللسان، بينه وبني وسط احلنك األعلى، خمرج اجليم والشني والياء.- 6
ومن أول حافة اللسان وما يليها خمرج الضاد.- 7
ومن حافة اللسان من أدانها إىل منتهى طرف اللسان، من بينها وبني ما يليها من احلنك - 8

األعلى، مما فوق الضاحك والناب والرابعية والثنية خمرج الالم.
ومن طرف اللسان بينه وبني ما فويق الثنااي خمرج النون.- 9

ومن خمرج النون، غري أنه أدخل يف ظهر اللسان قليال الحنرافه إىل الالم خمرج الراء.- 10
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ومما بني طرف اللسان وأصول الثنااي خمرج الطاء والدال والتاء.- 11
ومما ما بني الثنااي وطرف اللسان خمرج الصاد والزاي والسني.- 12
مما بني اللسان وأطراف الثنااي خمرج الظاء والذال والثاء.- 13
ومن ابطن الشفة السفلى وأطراف الثنااي العليا خمرج الفاء.- 14
وما بني الشفتني خمرج الباء وامليم والواو.- 15
ومن اخلياشيم خمرج النون اخلفيفة، ويقال اخلفيفة أي الساكنة.- 16

ذكر ابن جين صفات احلروف وهو يف ذلك متابع لسيبويه. فذكر أن من احلروف حروفا 
توصف  وبينهما حروف  الرخاوة،  وتقابلها  الشدة  ومنها  اجملهورة،  احلروف  وتقابلها  مهموسة 
املستعلية وتقابلها  املنفتحة، ومنها احلروف  املطبقة وتقابلها  والرخاوة، ومنها  الشدة  أبهنا بني 
املنخفضة، ومنها حروف الذالقة وتقابلها احلروف املصمتة، ومنها احلروف املشربة أو حروف 
النعيمى،  سعيد  )حسام  املهتوت  واحلرف  املكرر،  واحلرف  املنحرف،  احلرف  ومنها  القلقلة، 

.)312 :1980

اجلهر واهلمسأ- 
والشني،  والكاف،  واخلاء،  واحلاء،  اهلاء،  هي  عشرة  أورد  ما  على  املهموسة  احلروف 
والصاد، والتاء، والسني، والثاء، والفاء، وقد مجعها يف لفظ "ستشحثك خصفه" )عثمان ابن 
جين، 2000: 29(. إن ضابط اجلهر واهلمس إمنا هو جراين النفس مع احلرف أو توقفه. 
فإذا جرى النفس مع النطق ابحلرف كان مهموسا، وإذا منع النفس من اجلراين حيت ينتهىي 
النطق ابحلرف كان مهجورا. والطريقة اليت ذكرها يف التمييز بني اجملهور واملهموس تعتمد على 
االستمرار يف دفع اهلواء من الرئتني وحماولة النطق ابحلرف بصورة خافتة )حسام سعيد النعيمى، 

.)313 :1980

الشدة والرخاوةب- 
ذكر ابن جين أن من احلروف ما هو شديد ومنها ما هو رخو، ومنها ما هو بني الشدة 
والدال  والطاء  والكاف واجليم  والقاف  اهلمزة  الشديدة هي:  احلروف  أن  والرخاوة، وقد ذكر 
واحلروف   .)29  :2000 جين،  ابن  )عثمان  طبقك"  "اجدت  لفظ  وجيمعها  والباء،  والتاء 
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الرخوة ما سوى هذين، أي أن احلروف الرخوة هي: اهلاء واحلاء والغني واخلاء والشني والصاد 
والزاي والسني والضاد والطاء والذال والثاء والفاء. فالرخوة ثالثة عشر، والشديدة مثانية، واليت 
بني الشديدة والرخاوة مثانية أيضا، ومعىن الشديد كما ذكر، هو: احلرف الذي مينع الصوت 
من أن جيري فيه )نفس املرجع، 2000: 29(. وفسر ذلك أبنك لو أردت مد الصوت يف 
القاف أو الطاء من قولك احلق أو الشط لكان ذلك ممتنعا )حسام سعيد النعيمى، 1980: 
315(. أما الرخو فهو الذي جيري فيه الصوت )جان كانتينو، 1996: 35(. ومثل له ابملس 
والرش والشح، وذكر أنك متد الصوت جاراي مع السني والشني واحلاء )حسام سعيد النعيمى، 

.)315 :1980

اإلطباق أو االنفتاحج- 
يذكر ابن جين احلروف املطبقة، وهي الضاد والطاء والصاد والظاء، مث يعرف اإلطباق 
كما عرفه سيبويه، وهو أن ترفع ظهر لسانك إىل احلنك األعلى مطبقا له )عثمان ابن جين، 
2000: 29(. ويضيف األمثلة نفسها اليت جاء هبا سيبويه، فريى أنه لوال اإلطباق لصارت 
الطاء والصاد سينا والظاء ذاال، وخلرجت الضاد من الكالم. وأن هذه احلروف حمصورة، كما 
قال: فالصوت حمصور فيما بني اللسان واحلنك إىل موضع احلروف، ويرى أن ما سوى حروف 
اإلطباق األربعة مفتوح غري مطبق، ومل يفسر أو يشرح معىن االنفتاح. ويبقى تعريف اإلطباق 
ومل  الكثري،  احملدثون ابلشيء  ومل أيت  النحو،  هذا  على  تقريبا  الصوتى  البحث  واالنفتاح يف 
تتعدى إضافتهم بعض التفاصيل العلمية البسيطة الىت وفرها التقدم العلمي بصفة عامة )زبيدة 

حنون ، 2006: 14(.

االستعالء واالخنفاضد- 
والصاد  والطاء  والضاد  والقاف  والغني  اخلاء  وهي  املستعلية،  احلروف  ابن جين  يذكر 
والظاء، وما عدا هذه احلروف فمنخفض. ومعىن االستعالء أن تتصعد يف احلنك األعلى، فأربعة 
أما اخلاء والغني والقاف فال إطباق فيها مع  منها فيها مع االستعالء اطباق، وقد ذكرانها، 
استعالئها )عثمان ابن جين، 2000: 29(. نالحظ هنا أن ابن جين انتبه إىل الصلة املوجودة 
بني اإلطباق واالستعالء وأكدها مع ذكره للحروف اليت تتصف ابالستعالء واإلطباق، كما هو 
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احلال يف الضاد والطاء والصاد والظاء. أما احلروف املنخفضة فلم يضع هلا تعريفا، وإمنا اكتفى 
ابلقول إن املنخفضة هي ما عدا احلروف املستعلية السبعة )زبيدة حنون ، 2006: 105(.

املنحرف	- 
وهو احلرف الذي ينحرف فيه اللسان عند النطق مع الصوت )نفس املرجع، 2006: 
105(، ألن اللسان ينحرف فيه مع الصوت وتتجاىف انحيتا مستدق اللسان عن اعرتاضها 
على الصوت، فيخرج الصوت من تينك الناحيتني ومما فويقهما وهو الالم )عثمان ابن جين، 
2000: 29(. ويف العربية أن احلرف املنحرف واحد، وقد وصفه ابن جين وصفا دقيقا، وكان 
سيبويه قد وصفه تقريبا الوصف نفسه )زبيدة حنون ، 2006: 105(، فقال: املنحرف هو 
حرف شديد جرى فيه الصوت الحنراف اللسان مع الصوت، ومل يعرتض على الصوت كاعرتاض 

احلروف الشديدة )عثمان ابن جين، 2000: 29(.

املشربو- 
ذكر ابن جين حروفا مشربة فقال: حترف يف الوقف وتضغط عن مواضعها )نفس املرجع، 
2000: 29(. ويسميها حروف القلقلة وهي: القاف واجليم والطاء والدال والباء. وأدرك أنه 
ال ميكن الوقوف عليها إال بصوت لشدة الضغط، مثل: احلق واذهب واخلط واخرج. ويذكر 
أيضا حروفا مشربة لكنها ال تضغط ضغط األوىل، وهي الزاي والظاء والذال والضاد. واحلروف 
املشربة ال تسمع بعدها شيئا مما ذكر من ضغط، وهي اهلمزة والعني والغني والالم والنون وامليم 

)زبيدة حنون ، 2006: 106(.

منهجية البحث	- 
البحث الذي قام به الباحثون يف األداء الصويت من وجهة نظر ابن جين هو البحث 
النوعي، أي منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية تركز على وصف الظواهر والفهم األعمق هلا، 
أو  السبب  الكشف عن  التجريب وعلى  يركز عادة على  الذي  الكمي  البحث  وخيتلف عن 
النوعي سؤال مفتوح  البحث  العددية. فالسؤال املطروح يف  النتيجة ابالعتماد على املعطيات 

النهاية ويهتم ابلعملية واملعىن أكثر من اهتمامه ابلسبب والنتيجة. 

الكلمات  من  تتكون  البياانت  ألن  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحثون  واستخدم 
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البياانت  هذه  الباحثون  وحيلل  ابلواقع،  الصلة  ووثيق  وتالزم  ترابط  هلا  واملعلومات  والتعبريات 
 )Miles( الباحثون حتليال وصفيا كيفيا علىطراز ميلس البحث. استخدم  نتيجة  للوصول إىل 

وهوبريمان )Huberman(، كما يلي:
مجع البياانت- 1

قام الباحثون جبمع البياانت احملصولة من خالل املقابلة واملالحظة ودراسة الواثئق املتعلقة 
ابألداء الصويت يف عملية تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية للمستوي الثالث من 

.)International Class Program( برانمج الصف الدويل
ختفيض البياانت- 2

الباحثون على  األصولية، ويركز  األحوال  منها  االستنباط  البياانت مسي أبخد  ختفيض 
البياانت املتعلقة ابألداء الصويت يف عملية تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية للمستوي 
الثالث من برانمج الصف الدويل )International Class Program( مباشرة، مث أتخذ األشياء 
املهمة من غري االستثناء ويرمي الباحثون عكس ذلك. إذن تستطيع أن ختفض البياانت ألخذ 

األخبار الواضحة ولسهولة الباحثني فتجمع البياانت املوجودة، والستمرار البحث العلمي.
عرض البياانت- 3

القصصي.  السرد  تفسري  على شكل  بتصميم  تعريضها  مث  البياانت  هناية ختفيض  بعد 
فكان عرض البياانت يف البحث النوعي بطريقة التصور والبيان املشتملة واالتصال بني األشياء 
وما أشبه ذلك. وعرض البياانت يف البحث النوعي تغلب على طريقة كتابة الوصفية. بعرض 
البياانت  عرض  الفهم.  على حصول  مؤّسسا  العمل  وتنظم  وقع  ما  فهم  يف  تسهل  البياانت 
املستعملة الكثرية يف البحث الكيفي يعىن ابلنصوص القصصية. وبعرض البياانت تستطيع أن 

جتعل الفكرة الرئيسية الستمرار البحث على قدر الفهم.

االستنتاج- 4
قال مليس وهوبرمان أن هذه الطريقة مستعملة ألخذ االستنباط من البياانت السابقة 
املسألة  حتديد  إلجابة  الباحثون  واستخدمه  املوثوق.  االستنباط  على  الباحثون  حصل  حىت 
واالستنباط من تلك البياانت املوجودة. ففي هذه اخلطوة قام الباحثون ابستنتاج ما توصل إليها 

البحث وفقا بتصنيفات املبحوثة وطبقا بتفسرياهتا.
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نتائج البحثد- 
األداء الصويت من وجهة نظر ابن جين يف مهارة الكالم لدى طلبة جامعة موالان مالك 

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

خمارج احلروف وصفاهتا- 1
العامية،  ال  الفصيحة  العربية  اللغة  يتكلمون   "	" الدويل  الصف  برانمج  طلبة  كان 
يستوعبون قواعد النحو والصرف استيعااب كامال، حيث يستخدمون هذه القواعد أثناء كالمهم 
إللقاء اخلطبة وحتدثهم مع احملاضر واألصدقاء، بل اترة يستعملون األساليب اإلنشائية والبالغية. 
لكن من األسف الشديد، ال ينطقون عدة احلروف اهلجائية حسب خمارجها وصفاهتا. فهذا 
احلروف  ينطق  أن  التعليم:  أهداف  ومن  الكالم.  مهارة  تعليم  أهداف  إىل  يناسب  ال  األمر 

اهلجائية نطقا صحيحا )رشدي أمحد طعيمة ، 1998: 119(.

ويف غالب األحيان، قد يلهبط الطلبة بني احلروف اهلجائية اليت قربت خمارجها وصفاهتا. 
فكلمة "أيها احلاضرون" قربت اهلاء واحلاء خمرجا وصفة كما قربتا نطقا، فينطقون اهلاء حاء أو 
عكسها، وأحياان ينطقون اهلاء واحلاء هاء أو عكسها أيضا. فتسمع األذن أن الكلمة املركبة 
حرف واحد. والقاعدة تقول إن اهلاء خرجت من أسفل وأقصى احللق مع أن احلاء من وسط 
احللق. وابلنسبة لصفة احلروف، كانت اهلاء واحلاء من احلروف املهموسة والرخاوة واالنفتاح 

واالخنفاض.

وقد يصعب على الطلبة أن ينطقوا احلروف اليت ليست هلا نظري يف لغة األم. كما هو 
العامل -حية كانت أو غريها- ختتلف وتشبه  اللغات املوجودة يف  املعروف، أن لكل لغة من 
أحرفها بعضها على بعض، وكذلك احلال ابلنسبة حلرف من احلروف للغة اإلندونيسية. وجد 
الباحثون بعض احلروف ما ال توجد يف احلروف اهلجائية للغة العربية، منها: الثاء واحلاء واخلاء 
والدال والذال والشني والصاد والضاد والطاء والظاء والعني والغني والقاف. فيحتاج الطلبة إىل 
اجلهود العظمى لتلفظه تلفظا صحيحا على كل من هذه احلروف. يقول حممد فجري إهلام: "ال 
يهتم الطلبة ببعض احلروف اهلجائية خمرجا وصفة، منها حرف الصاد واهلاء واحلاء". كما يقول 
سفر الفجر: احلروف اليت أخطأ نطقها، منها: "حرف الزاي والظاء". فكل هذه احلروف غري 
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واردة يف لغة األم أى اللغة اإلندونيسية. وهذه األمور تناسب إىل ما كتبها الدكتور حممد علي 
اخلويل حيث يقول: عندما يتعلم غري العريب، فمن احملتمل أن يواجه بعض الصعوابت، منها: 
قد يصعب على املتعلم أن ينطق بعض األصوات العربية غري املوجودة ىف لغته األم )حممد علي 

اخلويل، 2000: 46(.

النرب والتنغيم والفواصل الصوتية- 2
الصوتية  والفواصل  والتنغيم  النرب  من  الصوتية  الظواهر  يستوعبوا  مل  الطلبة  بعض  كان 
استيعااب كامال نظراي كان أو تطبيقيا. فأصبحوا ال يراعون هذه النواحي أثناء التحدث والتكلم 
ابللغة العربية، بل بعضهم ال يعتربوهنا من صحة األداء الصويت وجتويده. فال مييز الطلبة بني 
املقطع املنبور وغري املنبور أثناء حديثهم، وكذلك احلال ابلنسبة للتنغيم، وهذا ال يتفق مع أهداف 
تعليم مهارة الكالم. قد ورد ىف أتليف حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة أن من أهداف 
تعليم مهارة الكالم: أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة 

وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية )حممود كامل الناقة، 2003: 127(.

ويف حقيقة األمر، كان ابن جين مل يضع قواعد وقوانني خاصة للنرب والتنغيم، إال بعض 
املالمح أبنه قد أدرك النرب والتنغيم. والتايل، حياول الباحثون أن يعرضوا املالمح الصوتية البن جين:

كان ابن جين خيتتم مقدمة كتابه سر صناعة اإلعراب الذي كرسه لدراسة أصوات العربية أ- 
بقوله: "وهذا العلم هو علم األصوات والنغم". فالتعبري مبصطلح النغم فيه داللة واضحة 
التنغيم جزء ال يتجزأ من خواص  املنطوق يصدر منغما، وأن هذا  الكالم  على إدراك 

الكالم )كمال بشر، 2000: 550(.
وهناك دليل آخر ينبئ عن وعي ابن جين مبوسيقى الكالم وتلوين نغماته. يقول عند ب- 

الكالم على حذف الصفة: "وقد حذفت ودلت احلال عليها، وذلك فيما حكاه صاحب 
الكتاب من قوهلم: )سري عليه ليل( وهم يريدون ليل طويل. وكأن هذا إمنا حذفت الصفة 
ملا دل من احلال على موضعها، وذلك أنك حتس من الكالم القائل. لذلك من التطويح 
والتطريح  والتفخيم والتعظيم مايقوم مقام قوله طويل أو حنو ذلك". فكلمة التطريح تعين 
تطويل الشيء ورفعه وإعالئه. والتطويح من طوح به ذهب هنا وهناك. وأما التفخيم فهو 
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عند اللغويني احملدثني ظاهرة صوتية حتدث عن حركة عضوية تعطي للصوت قيمة صوتية 
مفخمة )مسرية بن موسى، 2012: 80(. ومن خالل عرضنا ملفاهيم هذه الكلمات جند 
اتفاقا هلذه املفاهيم مع مفهوم النرب مبعناه احلديث، فهو أيضا عملية عضلية يقصد منها 

ارتفاع الصوت وعلوه )صاحل سامل عبد القادر الفاخري، 2007: 197(.
يقول ابن جين يف كتابه اخلصائص يف )ابب يف مطل احلركات( وإذا فعل العرب ذلك ج- 

الياء  الكسرة  وبعد  األلف  الفتحة  بعد  فتنشأ  جنسها،  من  حرفا  احلركة  عن  أنشأت 
وبعد الضمة الواو )ابن جين: 86(. مث ميثل ذلك ويقول: واأللف املنشأة عن إشباع 
الفراء )رحاب خضر عكاوي: 41( عنهم: أكلت حلم شاة، فمطل  الفتحة ماحكاه 
الفتحة فأنشأ عنها ألفا )ابن جين: 86(. ويضيف: من إشباع الكسرة ما جاء عنهم 
يف الصياريف واملطافيل واجلالعيد )نفس املرجع: 86(. واملراد منها الصيارف واملطافل 

واجلالعد. 
أما عن مطل الضمة فيقول: ومن مطل الضمة القرنفول، واملراد القرنفل. وذكر ابن جين 
أيضا أن احلركات عند التذكر ميطلن حىت يفني حروفا، وذلك كقوهلم عند التذكر مع الفتحة 
قمت: قمتا، أي قمت يوم اجلمعة وحنو ذلك )نفس املرجع: 86(. ومع الكسرة أنيت: أنت 
عاقلة وحنو ذلك. ومع الضمة قمتو، يف قمت إىل زيد وحنو ذلك. فاملطل عند ابن جين يف ما 
أورد: هو زايدة قوة االرتكاز ابإلشباع أو التضعيف، إذا ما علمنا أن األلف ضعف الفتحة، 
والياء ضعف الكسرة، والواو ضعف الضمة. والقصد من هذا اإلشباع زايدة الضغط على مقطع 

من املقاطع إلبرازه يف السمع لتحقيق غرض قصدي )عبد القادر عبد اجلليل: 241(.

وكل هذه اللمحات تدل على أن ابن جين قد أدرك النرب والتنغيم، وإن مل يضع مصطلحا 
خاصا لكال األمرين. 

وكذلك احلال ابلنسبة إىل الفواصل الصوتية -واملراد هنا الوقف-، ليس هناك تفصيال 
خاصا عن الوقف وإمنا اكتفى ابن جين ابإلشارات، منها:

يف كتابه اخلصائصأ- 
الوقف  يف  يتبعه  ما  احلروف  من  قلت جند  "فإن  يقول:  واملتحرك(  الساكن  )ابب  يف 
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صوت، وهو مع ذلك ساكن، وهو الفاء والثاء والسني والصاد، وحنو ذلك تقول يف الوقف 
اف، اث، اس، اص، قيل: هذا القدر من الصوت إمنا هو متمم للحرف وموف له يف الوقف، 
فإذا وصلت ذهب أو كاد وإمنا حلقه يف الوقف ألن الوقف يضعف احلرف" )ابن جين: 86(. 

وحديثه هذا يشري إىل الروم والذي هو من وسائل الوقف غري اإلسكان.

يف كتابه سر صناعة اإلعرابب- 
يف إبدال اهلاء من التاء: وذلك يف التأنيث حنو قولك )جوزة( يف الوصل و)جوزه( - 1

يف الوقف، ويف )محزة( )محزه( )عثمان ابن جين، 2000: 215(.
يف زايدة اهلاء، يقول: إن أاب العباس املربد خيرج اهلاء من حروف الزايدة ويذهب - 2

إىل أهنا تلحق للوقف يف حنو )اخشه( و)ارمه(، وأتيت بعد متام الكلمة )نفس 
املرجع، 2000: 215(.

يف إبدال األلف عن النون الساكنة، يقول: قد أبدلت األلف عن هذه النون يف - 3
ثالثة مواضع أحدها: أن تكون يف الوقف بدال من التنوين الالحق علما للصرف، 
وذلك كقولك: رأيت زيدا، وكلمت جعفرا، ولقيت حممدا. فكل اسم منصرف 

وقفت عليه يف النصب أبدلت من تنوينه ألفا.
يف كتابه املنصفج- 

عند حديثه عن األلف يف )أان( يف الوقف، واهلاء اليت تلحق الوقف لبيان احلركة فيقول: 
"فأما األلف يف )أان( يف الوقف فزائدة، وليست أبصل ومل نقض بذلك فيها من قبل االشتقاق، 
هذا حمال يف األمساء املضمرة، ألهنا مبنية كاحلروف ولكن قضينا بزايدهتا من حيث كان الوصل 

يزيلها ويذهبها كما يذهب اهلاء اليت تلحق لبيان احلركة يف الوقف".

العوائق اليت واجهها طلبة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج على 
األداء الصويت من وجهة نظر ابن جين يف مهارة الكالم

إن العوائق عامة كل ما حيرم ومينع الطالب طوال طريقهم إىل الغاية. وهي متوفرة يف كل 
مكان وحني قبل الوصول إيل غاية مرجوة ومعينة. وكذلك احلال ابلنسبة لعملية التعلم والتعليم 

لربانمج الصف الدويل "	" داخل الفصل سواء كانت العوائق لغوية أو غريها. 
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عدم التعويد ابملمارسة يف مراعاة نطق احلروف اهلجائية حسب خمارجها وصفاهتا أثناء - 1
التحدث والتكلم ابللغة العربية. إن أغلب الطلبة ال يعودون املمارسة مع مراعاة هذا األمر 
فيتكلمون ما يشاؤون ألن األهم عندهم أن يقدروا على التعبري عن األشياء حوهلم ابللغة 
العربية. إذن ليست انحية األصوات موضع الرتكيز هنا. يقول الدكتور سيف املصطفى: 
"كان الطلبة جييدون يف التحدث والتكلم ابللغة العربية وهلم ثروة كثرية يف املفردات لكن 
من األسف اليعودون يف هذا". قالت أعة استقامة "ال أفكر عن األداء السليم أثناء 
التلفظ والتحدث ابلعربية، وكيف أتكلم العربية مع مراعاة األصوات يف نفس الوقت؟!"

إبراهيم - 2 الباحثون أن جلامعة موالان مالك  السبيل. ال ينكر  البيئة املؤدية إىل هذا  عدم 
اإلسالمية احلكومية بيئة لغوية، فيها تدرس اللغة األجنبية من الصباح الباكر إىل أن جاء 
وقت الراحة. يراجع الطلبة قواعد النحو والصرف ويطالعوهنا، فيطبقون هذه القواعد يف 
مناظراهتم ومناقشاهتم وحتدثهم مع األصدقاء. وال تقصد هبا تلك البيئة اللغوية املشهورة 
 PKBA( يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية والربانمج املكثف لتعليم اللغة اإلجنليزية
PKPBI &( أو يف جمموعة الكندي لربانمج الصف الدويل. لكن البيئة اليت تلزم فيها 

األداء الصحيح والسليم أي إخراج احلروف اهلجائية من خمارجها أثناء النطق هبا حىت 
يف الكالم املعتاد.

يتأثرون ابللغة احمللية يف بعض املدن إبندونيسيا. وال يقصد الباحثون هنا اللغة الوطنية أي - 3
اللغة اإلندونيسية، لكن اللغة اليت تصدر من بيئة معينة مع هلجاهتا اخلاصة. إلندونيسيا 
جزر كثرية، ولكل من اجلزيرة مدن. وهلا أحياان أكثر من لغة حملية واحدة يف نفس املدينة. 
كانت هناك لغة سونداوية )Sunda( وجاوية )Jawa( ومادورية )Madura( وحنو ذلك.

والطلبة من جاوى الغربية أكثرهم يتحدثون ابللغة السونداوية وهم ينطقون الفاء حبرف 
الفاء  اللغة اإلندونيسية. تقول أعة استقامة: "صعب علي أن أنطق  "p" املوجودة يف 

ويف  احمللية".  لغيت  )p( يف  نطقها حبرف  أعود  احلروف وصفاهتا، ألنين  حسب خمارج 
احلقيقة كان سكان هذه املدينة قادرين على أن ينطقوا حرف الفاء، لكن عندهم لغة 
وهلجة خاصة حىت اليشعروا أبن نطقهم ال يناسب عند تطبيقها يف اللغة العربية. وكذلك 

حرف الزاي قد ينطقها الطلبة من جاوى الغربية جيما. 
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كذلك وردت يف اللغة اجلاوية، شرقية كانت أو وسطى، قد يبالغ يف نطق احلروف املعينة 
مبالغة اتمة، مثل حرف القاف يف كلمة "بقعة" فينطقوهنا بقوة وشدة تزيد من درجة 
اإلطباق. أو تسهل تسهيال كامال حىت تسمع األذن أن القاف تشبه حرف الكاف لعدم 

صفة اإلطباق أثناء النطق هبا. 

القرآن. كانوا ينطقون - 4 املعتاد وقراءة  التمييز بني كيفية األداء للكالم  القدرة على  عدم 
حيفظ"  "أن  الطلبة كلمة  يقرأ  القرآن.  لقراءة  ينطقوهنا  املعتاد كما  الكالم  يف  العربية 
"منكم"  وكذلك كلمة  الكرمي.  القرآن  ايء كقراءهتم  النون  حرف  يدخل  أي  ابإلدغام 
يدغمون حرف النون يف الكاف. وهذا أمر مرغوب عنه، بل هناك فرق يف هذا املضمار.

واملعروف أن لغة القرآن عربية أيضا، ولكنهم مل يراعوا ويهتموا ببعض األمور اهلامة اليت 
سجلها علماء علم األصوات وعلم التجويد حىت صعب عليهم أن يفرقوا تفريقا واضحا 
بني كيفية األداء لقراءة القرآن وكيفية األداء لنطق العربية عامة. وهذا التمييز يقصد لئال 
يلتبس بني الكالم املعتاد بقراءة القرآن، وال يظن أن الكالم جزء من آي القرآن الكرمي.

ضعف الطلبة ىف النواحي املعرفية واألدائية. سأل الباحثون عن األداء الصويت إىل عدة - 5
الطلبة فريسم احلريان على وجههم وكأهنم يسمعونه ألول مرة، ويظنون على أهنم ال يعرفون 
املصطلح الذي رماها الباحثون. وبعد مساع البيان عرف الطلبة عناصر األداء الصويت 
من خمارج احلروف وصفاهتا ونطقها نطقا صحيحا ومن النرب والتنغيم والفواصل الصوتية. 
احلقيقة كان  فواحدا. ويف  واحدا  األسئلة  يرمون  وبدأ  املصطلح  مفهوم هذا  فيشرحون 
الطلبة يعرفون بعض املصطلحات ومفهومها لعناصر األداء وإن كانوا ال يدركون أن هناك 

مصطلح خاص هلذه األمور.

ختام	- 
ملخص نتائج البحث- 1

من نتائج البحث السابقة يستطيع الباحثون أن يستخلصوها فيما تلي:

األداء الصويت من وجهة نظر ابن جين يف مهارة الكالم لدى طلبة جامعة موالان مالك أ- 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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إهنم يصعبون على أن يفرقوا احلروف اليت قربت خمارجها وصفاهتا. - 1
يصعب على الطلبة أن ينطقوا احلروف اليت ليست هلا نظري يف لغة األم.- 2
عدة الطلبة ال يهتمون ابلنرب والتنغيم والفواصل الصوتية أثناء تلفظهم للكلمة، بل - 3

بعضهم ال يعتربوهنا من عناصر األداء الصويت.
العوائق اليت واجهها طلبة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج على ب- 

األداء الصويت من وجهة نظر ابن جين يف مهارة الكالم
أثناء - 1 وصفاهتا  خمارجها  اهلجائية حسب  احلروف  نطق  مراعاة  يف  التعويد  عدم 

التحدث والتكلم ابللغة العربية.
عدم البيئة املؤدية إىل هذا السبيل.- 2
عدم القدرة ىف التمييز بني كيفية األداء للكالم املعتاد وقراءة القرآن. - 3
يتأثرون ابللغة احمللية يف بعض املدن إبندونيسيا.- 4
ضعف الطلبة ىف النواحي املعرفية واألدائية.- 5

التوصيات واالقرتاحات- 2
أن يفهم الطلبة أمهية األصوات يف الكالم.أ- 
أن تبدأ الدراسة ابلعناصر األساسية للغة العربية وليست املهارات األربع.ب- 
أن يهتم اهتماما شديدا ابلناحية الصوتية للطلبة.ج- 
أن يكثر يف املمارسة.د- 
أن يعطي احملاضر القدوة عن كييفية األداء الصحيح والسليم.	- 
أن يهيئ البيئة اللغوية فيها مراعاة النظام الصويت حىت يف الكالم املعتاد.و- 
أن يزيد املدة لتعليم علم األصوات.ز- 
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