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 االنبار / كلية الزراعة

 (كتابة الضاد والظاء)    :الخامسةالمحاضرة 

 الفرق بٌن الظاء والضاد :

والعلوم وقد ٌستصعبها من ال ٌنطق بها تعد اللغة العربٌة من اللغات العمٌقة الواسعة الوفٌرة بالمعانً والمفاهٌم 

, ولكن الناطقٌن بها اٌضا وخاصة المحدثٌن قد ٌواجهون مشكلة فً االمالء , ومن مشكالت اللفظ واالمالء 

 الشائعة هً التفرٌق بٌن حرفً الضاد والظاء وٌمكن تلخٌص بعض الفروقات بٌنهما كالتالً :

الذي ٌعنً تطابق اللسان مع الفك  باالطباقً الكالم , ٌتصف اذ ان نطق حرفً الضاد والظاء ف فً النطق : 

الذي ٌعنً  واالستعالءالذي ٌعنً انحباس النفس عند النطق اعتمادا على المخرج ,  بالجهرالعلوي , كما ٌتصف 

التً تعنً جرٌان الصوت مع الحرف لضعف االعتماد على المخرج ,  والرخاوةارتفاع اللسان للحنك االعلى , 

الذي ٌعنً ثقل الحرف وقلة سرعة النطق به , اال ان نطق الضاد ٌمتاز عن نطق الظاء باالستطالة  صماتواال

رج اللفظ من حافتً اللسان بعد االضراس ٌخ أيامتداد الصوت عند النطق به , كما الٌخرج هواء من الفم ,  أي

طرف اللسان االمامً , واطراف الثناٌا ومن جانبها االٌسر اكثر من االٌمن , اما لفظ الظاء فنطقه ٌخرج من 

 العلٌا .

س ( الٌأتً  –ض  –ص  –ط  –ز  –ذ  –ث  –ت  -وٌندرج تحتها الكلمات التً تبدأ باالحرف )أ فً الكتابة :

 فٌه حرف الظاء ابدا .

تكتب ٌختلف معنى الكلمات اذا ما استخدم فٌها ضادا او ظاء وٌمكن تمٌٌز ذلك باعتماد ان الضاد  فً المعنى :

 اذا كان المعنى فعلٌا وحقٌقٌا والظاء تكتب اذا كان المعنى مجازٌا , واشهر مثال على ذلك :

 انه استمسك علٌه باسنانه والفعل هنا حقٌق وفعلً فاستخدمت الضاد ( أي -------- كلب عضه) 

 انه اشتد علٌة وقسى والمعنى هنا مجازي فاستخدمت الظاء ( أي -------- البالء عظه)

ٌفضل من الدارس ان ٌحفظ الكلمات التً تستخدم حرف الظاء النها قلٌلة عكس الكلمات التً تستخدم الضاد 

 وذلك تجنبا للخلط بٌنهما , خاصة لمن هو جدٌد على اللغة .

 بعض معانً الكلمات التً تضم الضاد والظاء 

 بمعنى غار واختفى الماء فً االرض غٌضبمعنى غضب /  غٌظ       بخل  بمعنى  ضنبمعنى  اعتقد /   ظن

 بمعنى المعدن المعروف  الفضةبمعنى المرأة الخرقاء /  الفظةبمعنى ضاع وتاه      ضلبمعنى  بقى /   ظل

 بمعنى فاز  ظفربمنعى ضفر الشعر :  ضفربمعنى  حسن الهٌئة      نضربمعنى  بصر وراى /  نظر

 . بمعنى بٌض الطٌور  بٌضالنمل /  بٌضبمعنى  ظبٌبمعنى المنع          حظربمعنى جاء /  حضر

 فً المكان المناسب :ادخل الكلمات من بٌن االقواس  : تمرٌن

 .( ناضرة, ناظرة) -------------الى ربها  --------وجوه ٌومئذ 

 .(بٌض, بٌظالطٌور عامة .) ---------النمل و ----------مالفرق بٌن 

 .( ضفر,  ظفر)البنت شعرها  ----------,  المتسابق بالجائزة  -------------

 .( ظن,  ضن) له البخٌل بما --------الزرع قمحا .   انح الفال ----------

 (. الفظة,  الفضة) ----------. هذا الخاتم من  -------------المرأة الخرقاء هً 


