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ي َ�لََق " ِ �َْساَن ِمْن �َلٍَق ) 1(اْقَر�� ِ�ْمسِ َرِبَّك ا��
�
�َك اْ��ْكَرُم ) 2(َ�لََق اْال ي ) 3(اْقَر�� َوَرب ِ ا��

َ ِ�لَْقَملِ  �َْساَن َما لَْم یَْعَملْ ) 4(�َمل�
�
َ اْال   )"5(�َمل�

 }سورة العلقمن {

َذا قِ "
�
ُ لَُمكْ َوا ُحوا ِيف الَْمَ�اِلِس فَافَْسُحوا یَْفَسِح ا�� َذا ِق�َل لَُمكْ تََفس�

�
�َن �َٓم�ُوا ا ِ َا ا�� �َل َ� ��هي�

�َن ��وتُوا الِْعْملَ َدَرَ�اٍت  ِ �َن �َٓم�ُوا ِم�ُْمكْ َوا�� ِ ُ ا�� ِ ا�� وا �َْرفَع وا فَا�ُْ�ُ ُ ِبَما تَْعَملُوَن ا�ُْ�ُ َوا��

  " (11)َخِ�ريٌ 

 }سورة ا�اد�من {

  : عن معاذ �ن ج�ل قال 

َیٌة ، َوَطلََبُه ِعَباَدٌة ، َوُمَذاَكَرتَُه �َْسِ��ٌح ، َوالَْبْحثَ " ِ َخش�ْ �َمُه ِ�� ن� تََعل
�
�ُموا الِْعْملَ ، فَا َعْنُه  تََعل

اٌد ، َوتَْعِلميَُه ِلَمْن ال یَْعلَ    "ُمُه َصَدقَةٌ ِ�َ
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  " وال ت�سوا الفضل ب��مك: "قال تعاىل

الشلك � ٔ�وال و �ٓخرا، مث الشكر اجلزیل للك من ٔ��ذ بیدي، و شد من ٔ�زري يف 

ا�ي " حفار عز ا��ن: "س��ل ٕاجناز هذا البحث املتواضع و ٔ�خص ���ر أ�س�تاذ الفاضل

  .بتوجهياته و نصاحئه البلیغة و �شجیعاتهاكن مبثابة الرساج املنري يف درب البحث املظمل 

�ا فلن ن�ىس فض� و لن ٔ�يف من الشكر والثناء و ٔ�خص ���ر نصاحئ و مسا�دة أ�ساتذة 

من لكیة ا�ٓداب و الف�ون ا��ن ٔ�م�وا يل العون و املسا�دة و ٔ�و�ه الشكر ٕاىل مك�بة 

�لشكر ٕاىل املك�بة املركزیة الب�یة اليت سا�دتين �لك�ب دون ٔ�ن یفوتين ا��ر ٔ�ن ٔ�تو�ه 

  .جلامعة عبد امحلید ا�ن �د�س مس�تغامن

  .وزماليئ و زم�اليت من قمي ا�لغة العربیة و �ٓداهبا

  .ٕاىل لك هؤالء ٔ�قول جزامك هللا عين �ري جزاء

  

  



 

  

احلب��ة ٔ�ضاء دريب، نبض فؤادي ٔ�يم 

  "یوسف"ٕاىل رمز الوقار و ��رتام، ٕاىل ملهمي يف معيل، و قرة عیين، ٔ�يب 

2020.  
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  .و اليت شاركتين ٔ�عباء العمل �لواش ذهیبة

 ج 

  : ٔ�هدي مثرة معيل هذا ٕاىل 

ٔ�ضاء دريب، نبض فؤادي ٔ�يم الس�یل اجلارف ا�ي اح�واين، ٕاىل النور ا�ي 

  "فوزیة"

ٕاىل رمز الوقار و ��رتام، ٕاىل ملهمي يف معيل، و قرة عیين، ٔ�يب 

2020ٕاىل مجیع الصدیقات و الزمالء دفعة 
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  "�رية"

��رتام، ٕاىل ملهمي يف معيل، و قرة عیين، ٔ�يب ٕاىل رمز الوقار و 

2020ٕاىل مجیع الصدیقات و الزمالء دفعة 

و اليت شاركتين ٔ�عباء العمل �لواش ذهیبة
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  مقدمة�

�سم�هللا�الرحمن�الرحيم،�ا��مد���رب�العامل�ن�و�الصالة�و�السالم�ع���أشرف�املرسل�ن�محمد�خاتم�  

  : �ن�ياء،�و�ع���من�تبعھ�بإحسان�إ���يوم�الدين�و��عد

شغلت�اللسانيات�كث��ا�من�العلماء�و�املذكر�ن�و�الفالسفة،�ح���غدت�علم�العصر،�ف���تدرس�اللغة�  

�نطباعات�القيمة�ال���ان�شرت����العصور�السابقة،�و�لعل���تمام�باللسانيات����دراسة�علمية��عيدا�عن�

اى�رغبة���سان����تلمس�أسرار�اللغة�و�الوقوف�ع���تحليال��ا،�ف���قنطرة�للتواصل�و�’العصر�ا��ديث�مرده�

انت�و�مازالت����الشغل���سة،�و����ا��ع���عن�أف�ارنا�و�ت����مشاعرنا،�و����الوسيط����التبادل�الكالمي��

الشاغل�لإل�سان،�فقرات�دائب�البحث����أعطاف�ا�و�يمد�ل�م�معاشھ�م��ا،�و�يتوق�إ���اقتناص�أسرار�ا،�لكن�

  .ظلت�اللغة�تتفلت،�ألن�جزاء�م��ا�غامض�و�لم�يتكشف��عد

فا�يم�و�بدور�تحليل��خطاء�����عليمية�اللغات�إ���التطرق�لبعض�امل حاولنا����بحثنا��ذا�املوسوم  

  .املصط��ات�و����التعليمة�و�تحديد��خطاء�الشا�عة�لدى�املتعلم�ن

ميلنا�و�رغب�نا����البحث�: و�يوعد�اختيارنا�ل�ذا�املوضوع�إ���أسباب�ذاتية،�و�أخرى�موضوعية�و����  

  .عن��خطاء�الشا�عة�و�لقد�اخ��نا��عض��مثلة�لتوضيح��خطاء�و�تحليل�ا�و�وصف�ا

عمل�يتلقى�مشا�ل�و�صعو�ات،�و�بطبيعة�ا��ال�ال�ننكر�أننا�أثناء�إنجازنا�ل�ذا�املوضوع�و�ال�ر�ب�ل�ل�  

  : تلقينا�مجموعة�من�العوائق�و�الصعو�ات،�تراوحت�ب�ن�املعقدة�و�ال�سيطة�م��ا

 ان�شار�الو�اء�الذي�منعنا�من�التواصل�بي�نا�و�ب�ن��ستاذ� 

 الظروف�و�املشا�ل�ال���تتخبط�ف��ا�املكتبات� 

 و�ة�التواصل�بي�نا�للمناقشة�حول�املوضوع�صع 

  إال�أننا�رغم�الظروف�استطعنا�تجاوز�مثل��ذه�العوائق��عون�املو���عز�و�جل�

� ف�د�"اعتمدنا�����ذه�الدراسة�ع���املن���الوصفي�التحليل�ن�و�من�املصادر�املعتمدة�عل��ا����بحثنا

  ".ئيةخليل�زايد��خطاء�الشا�عة�النحو�ة�و�الصرفية�و��مال 
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ثم�فصل�ن�أحد�ما�نظري�و��خر�تطبيقي،�و�ختمنا�لقد�قمنا�بتقسيم�بحثنا�إ���مقدمة�يل��ا�مدخل�

�من� �انطالقا �التطبيقية �اللسانيات �نظرة �إ�� �وج��ة �ملحة �إ�� �تطرقنا �املدخل �ففي �سبق، �ملا �حوصلة بخاتمة

  .املف�وم�و��شأة�اللسانيات�التطبيقية

  : ا�يم�و�املصط��ات����دور�تحليل��خطاء،�لي�ناول�الفصل�نثم�انتقلنا�إ���نبذة�لتحليل�املف

 الفصل��ول�نظري�عنوانھ�تحديد�املفا�يم�و�املصط��ات�،�ثم�ال�شأة�و�التطور� 

 تص�يف�� ��� �املنا�� �أ�م �ع�� �فيھ �معتمدين ��خطاء �تحليل �بمن�� �معنونا �فجاء �الثا�ي �املبحث أما

 �خطاء

 � �الفصل�الثا�ي�ف�و�تطبيقي�إذ �مستو�ات�أما �أ�م �عرض �مع �لألخطاء�الشا�عة �بدراسة�تحليلية قمنا

 .تحليل��خطاء�اللغو�ة�مع�إعطاء�أمثلة�عن�تلك��خطاء�و�تصو���ا

� �الفاضل �ألستاذنا ��خ���نتقدم�بالشكر�ا��ز�ل�و�العرفان �علينا�" حفار�عز�الدين"�� �يبخل �لم الذي

  .سا�م����انجاز��ذا�العمل�سواء�من�قر�ب�أو�من��عيد�با���د،�و�ال�ن�����با���أساتذتنا�الكرام،�و��ل�من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 

  

  املدخل�

  نظرة�حول�اللسانيات�التطبيقية

  

 نظرة�حول�اللسانيات� 

 مف�وم�اللسانيات�التطبيقية� 

 شأة�مصط���اللسانيات�� 

 ديداكتيك(مف�وم�التعليمية�(  

 عليمية�اللغات�مف�وم�ا�  
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  : املدخل�

 التطبيقيةنظرة�حول�اللسانيات� - 1

إن�ا��ديث�عن�اللغة�بدأ����عصور�جذور�ا����أعماق�التار�خ،�و�لكن��ان����ش�ل�تأمالت�فلسفية�

� �الدال �ب�ن �و�العالقة �أو�الفكرة، �اللغة �و�أسبقية �اللغة، ��شأة �حول �الكالم �و�أقسام �أما�... و�املدلول إ��،

الدراسات�اللغو�ة�ال���تث�ت�منا���علمية،�فقد�ظ�رت����العالم�الغر�ي����أواخر�القرن�التاسع�عشر�ميالدي،�

و�ما�يالحظ�املت�بع�لتطور�الفكر�اللغوي�أن��ناك�عالقة�وطيدة�ب�ن�القدماء�و�املعاصر�ن،�و�أن��ناك�مسائل�

  .قة�وصفية�موضوعية�و�استفاد�ال�محال�م��ا�علماء�اللغة����العصر�ا��ديثعا���ا��وائل�بطر�

و�اللسانيات�كبا���العلوم��خرى�ت��ل�من�منا�ع�الدراسات�القديمة،�و�ال�يمكن�أن��ستغ���ع��ا�أبدا،�

إ�������اللسانيات�و�طوروا�منا���ا�و�تطرقواو��ذا�ما�ال�نالحظھ�عن��عض�الباحث�ن�املحدث�ن�الذين�كتبوا�

  .النظر�ات�اللغو�ة�القديمة،�و�حاولوا�إحيا��ا�و�إعادة�صياغة��عض�جوان��ا

و�كما��و�شا�ع�ب�ن�أوساط�الدارس�ن�للغة،�فإن�اللسانيات����الدراسة�العملية�للغة�و�حسب�مونان�

(Mounin)�� �لسانيات �ل�لمة �استعمال �أول ��(Linguistique)فإن �سنة ��� �لسا�ي��1833ان ��لمة �أما م

(Linguiste)فقد�استعمل�ا�ر�نوار��(Rainouard)1"مختارات�من�أشعار�ا��والة"م����مؤلفة�1816سنة��.  

ما����اللغة؟�و�ما����الدراسة�: و�السؤ�ن�اللذان�قد�ي�بادران�للذ�ن�عند�قراءة��ذا�التعر�ف��ما�

  العلمية؟�

ة�و�اللسانيات،�لقد�عرف�أما�عن�السؤال��ول�ف�ناك�عدة��عر�فات�للغة�أ�ى���ا��عض�مشا����النحا

فإ��ا�أصوات��ع�����ا��ل�قوم�عن��–أي�اللغة��–أما�حد�ا�:"لھ�اللغة�بقو ) ه392ت�(لعر�ي�ابن�ج���العالم�ا

  .���دقيق�و�العمل��لھ�مفيد�و�ممتعو�املصطو����نظر��مر��ي�ساب���أن�ي�ون��سلوب�س�ال،�،��2"أغراض�م

                                                           
1
،�2005أحمد�مومن،�اللسانيات�ال�شأة�و�التطور،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�الساحة�املركز�ة،�بن�عكنون،�ا��زائر،�الطبعة�الثانية،�� 

  .08ص
2
  .08�،09املرجع�نفسھ،�أحمد�مومن،�اللسانيات�ال�شأة�و�التطور،�ص  
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� ��� �املتخصصة �الدراسات ��ذه �مثل ��دبية،�إن �بالدراسات �مقارنة �قليلة �تبقى �اللسانية ا��قول

�عالم� ��� �تجديدات �من �يطرح �بما �إغنا��ا � �و �العر�ية �املكتبة �إلثراء �الباحث�ن �أقالم �إ�� �بحاجة فمازالت

  .اللسانيات

  مف�وم�اللسانيات�التطبيقية� - 2

  � �التطبيقية �باللسانيات �" linguistique Appliqué"يقصد �البحوث �من �تلك�مجموعة ��ستعمل ال��

�باح��� �قبل �من �املطروحة ��ش�الية �و�كذا �بال�ساؤالت، �ا��اصة �املشا�ل �حل �أجل �من �اللسانية �بحاث

ا��قول�املعرفية��خرى،�كما�تمثل����الوقت�ذاتھ�ا��انب�النف���و�التطبيقي�للسانيات�العامة،�و�من�ثمة�

  .���1تتعلق�بالظا�رة�اللغو�ةف���ضرور�ة�غ���أ��ا�ال�تمثل�ا��د�ال��ا�ي�للبحوث�ال

  � �كر�ستال �دفيد �" D-Crystal"يرى � �التطبيقية �اللسانيات �من�" linguistique Appliqué"أن فرع

اللسانيات�العامة�تتمثل�وظيف��ا�الرئ�سية����محاولة�تطبيق�النظر�ات�اللغو�ة�و�الطرائف�املعتمدة�من�قبل�

  .جاالت�املعرفية��خرى�قصد�تفس���و�حل�مشا�ل�االلسانيات،�كما�أ��ا�ترتكز�ع���نتائج�ا����امل

  � � �اللسانيات �بلعيد �صا�� ��عرف �الو���" linguistique Appliqué"كما �من �ينطلق �الذي �العلم بأ��ا

باملشا�ل�التطبيقية����ميدان�تدر�س�اللغات،�و�تحليل�تلك�املشا�ل،�ثم�العمل�ع���إيجاد�ا��لول�ال��بو�ة�

  .2املالئمة�ل�ا

���اس�ثمار�املعطيات�" linguistique Appliqué"رى�أحمد�حسا�ي�أن�اللسانيات�التطبيقية�����ح�ن�ي  

� �حقل �أ�م�ا �مختلفة �معرفية �حقول ��� �واعيا �استخداما �و�استخدام�ا �اللسانية �للنظر�ة �عليمة�"العلمية

  .3لغ���الناطق�نو�ذلك�ب��قية�العملية�البيداغوجية�و�تطو�ر�طرائق��عليم�اللغة�للناطق�ن���ا�و�" اللغات

  � � �التطبيقية �اللسانيات �علم �و�لم�" linguistique Appliqué"يضم �حصر�ا، �ال�يمكن �كث��ة مجاالت

يتفق��راء�ع���تحديد�ا�رغم�ك��ة�ما�عقد�من�مؤتمرات�و�ما�دار�من�مناقشات�حول��ذه�املجاالت،�و�لكن�

                                                           
1
  .08،�ص1992نة�املعرفة�ا��امعية�س�ية،�مصر،�دار�عبد�الرا��،�علم�اللغة�التطبيقية�و��علم�العر � 

2
  .11،�ص2000دروس����اللسانيات�التطبيقية،�ا��زائر،�دار��ومة�للطباعة�و�ال�شر�سنة��–صا���بلعيد��–ينظر�  

3
  .41،�ص2000أحمد�حسا�ي،�دراسات����اللسانيات�التطبيقية،�حقل��عليمة�اللغات،�ا��زائر،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�سنة�  
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من�خالل�ما�" أحم�مختار�عمر"ل���أورد�ا�بإم�اننا�الكشف�عن�مجموعة�من�الفروع�ا��اصة���ذا�العلم�،�و�ا

  : عقد�منذ�عدة�سنوات،�و����" اللسانيات�التطبيقية"اتفق�عليھ����مؤتمر�

 .�عليم�و��علم�اللغة��م�و�اللغة��جن�ية -

  التطبيقية�شأت�مصط���اللسانيات� - 3

  � ع���يد��ل�من�1946إ���سنة�" linguistique Appliqué"�عود�ظ�ور�مصط���اللسانيات�التطبيقية

حيث�صار��ذا�العلم�موضوعا�مستقال����مع�د�" Rober Lado"و�رو�رت�الدو�" Charles Fries"من��شارلز�ف��ز�

�عليم�اللغة��نجل��ية�بجامعة�مي���ان،����الوقت�الذي�ظ�ر���تمام�بمشا�ل��عليم�اللغات�ا��ية�ألجانب�

  .إ���جانب�ازد�ار�الدراسات�التطبيقية

إ���شارة�إ���أن�املصط���ش�د�مجموعة�من��ق��احات�ال����انت���دف�����ساس�و�ال�بد�من�� "  

� �لك�� �و �كص�يع �ذلك �و �ال�سمية، ��ذه �" Whikins"�غي�� �ب ��سميتھ �اق��اح ��"� �التعلي�� �اللغة " علم

"Ediecational Linguistics "مع��ل��ذه��و " �عليم�اللغة�و�بحث�التعليم"���ح�ن�ان�شر�بأملانيا�مصط���آخر��و�

�استقر�ل�ذه� �الذي �املصط�� �محل �يحل �أن �البدسلة �املصط��ات �من �و�أنھ �يف�� �لم �املتعددة �ق��احات

  .1"الدراسة

  )ديداكتيك(مف�وم�التعليمية� - 4

  : لغة

  � �ديداكتيك ��لمة �من��(Didactique)استعملت �بالتعليم �يرتبط �ما ��ل �ع�� �للداللة �طو�لة �مدة منذ

فلنتعلم�أي��علم�(و��ع����Didactikesداخل�القسم�و��لمة�ديداكتيك�مشتقة�من��لمة�أ�شطة�تحدث�عادة�

و�معنا�ا�التعليم�و�����ع���حسب�قاموس�رو������Didaskinعضنا��عض�و�املشتقة�أصال�من�ال�لمة��غر�قية�

  .2)َدُرس�أو�علم�le petit Robertالصغ���

                                                           
1
  .11،�ص2000دروس����اللسانيات�التطبيقية،�ا��زائر،�دار��ومة�للطباعة�و�ال�شر�سنة��–صا���بلعيد��–ينظر�  

2
،�2018نور�الدين�أحمد�قايد�و�حكيمة�بي��،�التعليمية�و�عالق��ا�باألداء�البيداغو��،����مجلة�الواحات�للبحوث�و�الدراسات،�ط،�  

  .36،�ص8العدد�
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  : اصطالحا

املعرفة�ال�����تم�بفن�أو�قواعد�التدر�س�ملادة�مدرسة�أو�غايتھ�تحقيق�الديداكتيك�نوع�من�التفك���أو�  

التعلمات�الفعالة�من�خالل�التحكم�ا��يد����الوسائل�و�املنا���مع�مراعاة�طبيعة���صية�املتعلم�ن�أو����

  .�ل�ما���دف�إ���التثقيف�إ���مالھ�عالقة�بالتعليم

  : �ن�و�من��عض�التعر�فات�ال���وضع�ا�عدد�من�املستغل  

�التعليم - 1 �ال���ي�ع�� �التعليم �حاالت �تنظيم �و�ألش�ال �و�تقنياتھ �التدر�س �لطرائق �العليمة �الدراسة ة

نھ�تخصص��ستفيد�من�عدة�حقوق�معرفية�،�إيخضع�ل�ا�املتعلم��غية�الوصول�إ���تحقيق���داف�امل�شودة

 .1اللسانيات�و�علم�النفس�و�علم��جتماع: مثل�

التخطيط�للوضعية�البيداغوجية�و�كيفية�تنفيذ�ا�و�مراقب��ا�و��عديل�ا����علم�تتعلق�موضوعاتھ�ب - 2

 .2عند�الضرورة

  �عليمية�اللغات�مف�وم�ا - 5

إن�التعليمية�عامة�و��عليمية�اللغات�خاصة�أصبحت����الفكر�اللسا�ي�املعاصر�من�حيث�أ��ا�مجال�  

� �النتائج �باستغالل �ذلك �اللسانية، �للنظر�ة �املعرفية �ا��صيلة �مجال�لتطبيق ��� �املحققة �املعرفية العلمية

  .البحث�اللسا�ي�النظري����ترقية�طرائق��عليم�اللغات�الناطق�ن�و�لغ���الناطق�ن���ا

  � �ما�اي �املعاصر�إ�� �الفكر�اللسا�ي ��� �التعليمية �مصط�� �ظ�ور �جديد���Makeyعود �من ��عث الذي

ملاذا�ال�نتحدث�نحن�أيضا�": الدارس�ن�قائلاملصط���القديم�ل��ديث�عن�املنوال�التعلي��،�و��نا��ساءل�أحد�

من�اللسانيات�التطبيقية�ف�ذا�العامل�س��يل�الكث���من�الغموض�و�الل�س�و��عطي�عن��عليمية�اللغات�بدال�

  ".لتعليمية�اللغات�امل�انة�ال����ستحق�ا

�امل�   �اك�ساب �قصد �املتعلم �قدرات �ل��قية �إجرائية �وسيلة �أ��ا �حيث �من �اللغات ��عليمية ارات�إن

�و�نظر�ا��ا،� �و�مدارس�ا �اللسانيات �يمثلھ �الذي �النظري�العل�� �ا��انب �من ��فادة �بالضرورة �تق��� اللغو�ة،

                                                           
1
  .70�،71،�ص2001،�جوان�8طاب�العل���مجلة�التواصل�جامعة�عنابة�العدد�سب��دا�بر�ر�����عليمية�ا��  

2
  .138،�ص1996أحمد�حسا�ي،�دراسات����اللسانيات�التطبيقية،�جامعة�و�ران،�ا��زائر،�ط�  
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ذلك�أن�من���تمامات�ا��و�ر�ة�للنظر�ة�اللسانية�ضبط�العملية�اللفظية�و�كذا�حصر�عوائق�العضو�ة�و�

عليمية�اللغات�ال��ستقيم�ل�ا�أمر�إال�إذا�إن��: "النفسية�و��جتماعية،�و�����ذا�الصدد�يقول�أحمد�حسا�ي�

ان�بھ�ع���الرصيد�املعر���للفكر�اللسا�ي�املعاصر�و�ما�يوفره��ذا�الفكر�من�نظر�ات�و�إجراءات�تطبيقية�مؤ�لة�

إليجاد�التفك���العل���ال�ا���ل�ل�القضايا�ال���تتعلق�ب�ل�جوانب�الظا�رة�اللغو�ة،�من��ذه�ا��وانب�ما��سلفا

�و�دال���و�م��ا�ما�يقع�ب�ن�ذلك�من�حيث�ال��كيب�و�التأليف�ب�ن�العناصر�اللسانية����سياق�ا���و�صو�ي�و�ما

  ".املألوف

تق�����عليمية�اللغات��فادة�من�ا��انب�التطبيقي�البيداغو���الذي��ش�لھ�علم�النفس�ال��بوي�و�  

وسيلة�مساعدة����انتقاء�املادة��إجراءاتھ�ال�سي�ولوجية�إذ��س���معلم�اللغة�إ���جعل�القواعد�البيداغوجية

  .1التعليمية�باالس�ناد�إ���ما�تقدمھ�القواعد�اللسانية

                                                           
1
  .130،�ص2000،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�ا��زائر�1أحمد�حسا�ي،�دراسات����اللسانيات�التطبيقية�حقل��عليمية�اللغات�ط  



  

  الفصل��ول�

  ا��انب�النظري�تحديد�املفا�يم�و�املصط��ات�

  

 ا��طأ�- تحليل�: املفا�يم�و�املصط��ات��تحديد  

 مف�وم�تحليل��خطاء 

 شأة�تحليل��خطاء�  

 مسألة�ا��طأ�  

 أسباب�الوقوع����ا��طأ� 

 أ�مية�من���تحليل��خطاء 

 من���تحليل��خطاء  

 تص�يف��خطاء 

 املعاي���املعتمدة����تحديد��خطاء
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  ا��طأ��–تحليل�: املفا�يم�و�املصط��ات��ديدتح

�و�أحد�مستو�ات�املعرفية�و��ع���القدرة�الفردية�ع���تحليل��عض�املواقف�ال���يتعرض�ل�ا�: 1تحليل - 1

 .يظ�ر����نواتج�التعلم،�كأن�يقسم�أو�يحدد�أو�يختار�أو�يفضلو�

أي�صيغة�لغو�ة�تصدر�من�الطالب��ش�ل�ال�يوافق�عليم�املعلم،�و�ذلك�ملغالفة�قواعد�اللغة�و�: ا��طأ - 2

� �بأنھ �العصي�� �الناطقون�: �عرفھ �ي�بع�ا �ال�� �املقاي�س �حسب �العر�ية �اللغة ��� ��و�مقبول �عما �نحراف

�التعر�ف�و�إن��ان��2بالعر�ية�الفص� ،�و��عرف�عادة�ب�ونھ�خرق�املتعلم�لقواعد�اللغة�ال�دف،�غ���أن��ذا

��يحا����ذاتھ�فإنھ�يظل�شديد�التعميم�محتاجا�إ���كث���من�التدقيق�و�التمي���،إما����تحديد�طبيعة�ا��طأ�

 .أو�مجالھ�أو�معياره

�م����وردر� �) 1967(و�قد �القدرة �أخطاء ��نجاز�و�أخط�Compétenceب�ن �فاألول��Performanceاء ،

أخطاء��سقية��عود�إ���ج�ل�املتعلم�بالقاعدة،�و�من�ثم�ال��ستطيع�أن�ين�بھ�إل��ا�و�ي����ا�ذاتيا،�أما�الثانية�

ف���عرضية��عود�إ���ظروف��نجاز�من�عياء�و�اضطراب�و�عدم�ان�باه�ذلك�أن�املتعلم��عرف�القاعدة،�و�من�

� �ف�ستطيع �ل�ا �خرقھ ���� ��وردر�ثم ��سميھ ��و�ما �القدرة �فخرق �زالتھ، �" ت��يح �خرق�" Errorsأخطاء أما

  ".Lapsusأو��فوات��Mistakesأغالط�" �نجاز�ف�سميھ�

�عر�ف�ا��طأ�بأنھ�إنز�اح��نتاج�املنتظر�عن�املعيار�����BELCو�مجال�ا��طأ��و��خر�يتطلب�تدقيقا�

  : حدد�ا����ثالث�درجات�) 1965(سياق�مع�ن،�فا��طأ�ينجم�عن�خرق�القواعد�النحو�ة،�وقد��ان��شو�مس�ي�

خرق�قواعد�التفر�غ�املقو���الصارم�و�ال���تحدد�ل�ل�فعل�سياق�املقو���حيث�ترد�املقوالت�ال��كي�ية� -

 .الالحقةالسابقة�و�

 .خرق�قواعد��نتقاء�ال���يتطل��ا��ل�فعل����فاعلھ�و�مفعولھ -

  .خرق�ا��طأ�أيضا�عن�خرق�القواعد�التداولية�بما�تتضمنھ�من�سياقات�ثقافية�و�اجتماعية�و�غ���ا -

                                                           
1
عثمان�آيت�م�دين��يداع�القانو�ي�: ت��يح�و�تنقيعفر�دة�شنان،�مصطفى�مجرمي،�: امل��م�ال��بوي،�إعداد�سعيدة�ا���و�ة�إثراء�  

  .08،�ص5669�،2009
2
  .51،�ص2004امل�ارات�اللغو�ة،�مستو�ا��ان�تدر�س�ا،�صعو�ا��ا،�رشيد�طعيمة،�دار�الفكر�العر�ي،�ب��وت،�الطبعة��و��،�  
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و�التحليل،�أما�أخطاء�الف�م�فإنھ�تمر�����املالحظةو�قد�نبھ��وردر�إ���أن�أخطاء��نتاج�تقع�تحت�

مالحظ��ا،�و��ذه�نقطة�ضعف����تحليل��خطاء،�خاصة�أن�القدرة��ستقامية�للمتعلم�تفوق�ن�الغالب�دو 

  .دائما�قدرتھ�التعب��ية

تدل�املتعلم�ع���املستوى�الذي�بلغھ�املتعلم،�و�تدل�الباحث�ع���) 1967(إن��خطاء����نظر�ة��وردر�

شافھ�لصدق�تلك�اللغة،�كما�تدل�املتعلم�ع�����ة�كيفية��علم�اللغة�الثانية�و��س��اتيجيات�املتعلمة����اك�

الفرضيات�ال���يصغ�ا�حول�اللغة�ال�دف،�و�من�ثم�يحسن�أن�ننظر�إ���أن��خطاء�مؤشر�إ���أن�املتعلم��و����

  : �1اآل�ي) 1973(طر�قة�اك�شاف�و��علم��سف�اللغة�الثانية؛�و�ذلك�ع���مراحل�حدد�ا��وردر�

حيث�يبدأ�املتعلم����إدراك��سق�اللغة�و�اك�شاف��عض�قواعد�ا�لكنھ��ستمر�����:مرحلة�ال�سقية -

ال��دد�بل�ي��اجع�أحيانا،�و�ي�ون�غ���قادر�ع���ت��يح�أخطائھ�إذ�نبھ�إل��ا��خرون،�كما�يميل�إ���

 .تفادي�املعطيات�ال���يخ����ا��طأ�ف��ا

�ال�سقية - ��عد �ما �ال�:مرحلة ��سق �اك�شف �قد �املتعلم �ي�ون �حيث �و�يصبح �اك�شاف�لغة، بإم�انھ

 .أخطائھ�و�ت��يح�ا�لوحده،�و�من�ثم�تميل�إ���لغة�الت��ر

  مف�وم�تحليل��خطاء

  � ��خطاء �و��و� (Error Analyss (EA))تحليل �اللغة، ��عليم ��� �اللغة �علم �آخر��ستخدمھ مصط��

و�عن�املقارنة�الداخلية����أ��ما�ا��طوة�التالية�للتحليل�التقاب��،�و�لعلھ�ثمرة�من�ثمراتھ،�لكنھ�يختلف�عنھ�

و�" ي�تج�ا"،�ال�نقصد�لغة��و���و�إنما�نقصد�لغتھ�ال���"لغة�املتعلم�نفسھ"،�أما��و�فيدرس�"اللغة"يدرسان�

  .�2و�يتعلم

و�الذي�ال�شك�فيھ�أننا�جميعنا�نخطئ�و�نخطئ�عند��علمنا�للغة�و�عند�استعمالنا�ل�ا،�ومن�ثم�فإن�  

  .��حد�ذاتھدرس�أصيل��" ا��طأ"درس�

                                                           
1
  .17نظري�و�تجارب،�ص�الدكتور�املصطفى�تبان،�التفاعل�ب�ن�اللغة�العر�ية�و�اللسانيات�التطبيقية�إطار   

2
  .307م�،�ص�2004مستو�ا��ا،�تدر�س�ا،�صعو���ا،�دار�الفكر�العر�ي،�ب��وت،�الطبعة��و��،�: امل�ارات�اللغو�ةرشيد�طعيمة،�  
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ملخالفة��و�أي�صيغة�لغو�ة�تصدر�من�الطالب��ش�ل�ال�يوافق�عليھ�املعلم،�و�لذلك��ا��طأ�اللغوي   

بأنھ��نحراف�عما��و�مقبول����اللغة�العر�ية�حسب�املقاي�س�ال���ي�بع�ا�: ،�و��عرفھ�العصي��1قواعد�اللغة

  .2الناطقون�بالعر�ية�الفص��

��وردر�و�س��فر    �من ��ل �فرق �و�لقد �اللسان �فزلة �و��خطاء، �و��غالط �اللسان �زلة �ب�ن �(lapse)ت

�: معنا�ا ��غالط �أما �أو�اضطرابھ، �املت�لم �تردد �من �ت�تج �ال�� �إتيان��(Mistakes)�خطاء �من �ت�تج �ال�� ف��

� ��خطاء �أما �للموقف، �غ���مناسب �بكالم �و�ت�ون��(Errors)املت�ل �اللغة، �قواعد �مخالفة �عن �ت�تج �ال�� ف��

  .منتظمة�بخالف�زلة�اللسان�و�الغلط�ف�ما�غ���منتظم�ن

إال�أن��ذه��سباب�السابقة�لزلة�اللسان�أو��غالط�أو��خطاء�قد�تجتمع�معا�فت�تج�ا��طأ�اللغوي�و�  

  : ع����ذا�يمكن�تحديد�مواصفات�ا��طأ�اللغوي�فيما�ي��

 .اللغو�ة�لقواعد�اللغة�املطردةستجابة�� مخالفة��ذه� -

 .عدم�مناسبة��ذه��ستجابة�للموقف�الذي�يقال�فيھ�الكالم -

 .مخالفة��ذه��ستجابة�اللغو�ة�للمقاي�س�ال���يرتض��ا�أ��اب�اللغة��صليون�الناطقون���ا -

 تكرار�صدور��ذه��ستجابة�اللغو�ة��لما�تكرر�املوقف�اللغوي�نفسھ،�أو�ما��شا��ھ� -

� ��خطاءأما �و�� تحليل �و�تص�يف�ا، �إلحصا��ا �أو�الواجبات ��ختبارات ��خطاء�الطالب��� �و�دراسة

  .3التعرف�ع���أسبا��ا�تم�يدا�للوقاية�م��ا�أو�معا����ا

�من�تحديد�ا� و��عرفھ��و�د�ا��سي��
ً
بأنھ��و�العملية�ال���يقوم��الباحث�ف��ا�بدراسة��خطاء�بدءا

�و�تحليل��عدي�يقوم�ع���وصف��خطاء�الفعلية�ال���: بتفس���ا،�و��عرفھ�العنا�ي�أنھإ���تص�يف�ا،�من��يا�

فس���ورود�ا�إ���أسبا��ا�ا��قيقية،�سواء��انت�تلك��خطاء�ناتجة�من�يقع�ف��ا�متعلمو�اللغة�من��جانب،�و�ت

                                                           
1
  .307ص�املرجع�نفسھ،  

2
  .1984مام�رسالة�ماجست���جامعة�� �خطاء�الشا�عة����الكالم�لدى�طالب�اللغة�العر�ية�الناطق�ن�بلغات�أخرى،�عبد�العز�ز�العصي��،�  

3
برنامج�مق��ح�لعالج�الصعو�ات�اللغو�ة�الشا�عة����كتابات�دار����اللغة�العر�ية�الناطق�ن��غ���ا����ضوء�مدخل�التقابل�اللغوي�و�  

  . 52 -   51تحليل��خطاء،�ص
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جن�ية�أم�بتأث���عوامل�أخرى�لغة��م�و�اللغة�ال�دف،�أم�ناتجة�من�القياس�ا��اطئ����اللغة�� : التداخل�ب�ن

  .1غ���لغو�ة

  �شأة�تحليل��خطاء

  � �التقاب�� �التحليل �نظر�ة �لتعارض �النظر�ة ��ذه �س�ب��(Contrastive Analysis)ظ�رت �أن �ترى ال��

التدخل،�و�النقل�من�اللغة��م�إ���اللغة�ال�دف،�لكن��وردر�و�آخر�ن�عارضوا��ذا��تجاه،�و�: �خطاء��و�

�ب���خطاء�ل�س�التدخل�من�اللغة��م�فحسب،�بل��ناك�أسباب�أخرى�داخل�اللغة�ال�دف�و�إن�س: قالوا

أسلوب�التعليم،�و�لدراسة�و�التعود،�و�النمو�اللغوي،�و�طبيعة�اللغة�املدروسة،�و�: �ذه��سباب�تطور�ة�مثل

ثر�ا�فيما�يواجھ�الدارسون�التعميم�و�الس�ولة،�و�التجنب�و��ف��اض�ا��اطئ�و�غ���ا،��ل��ذه�العوامل�ل�ا�أ

�ال��� �الثانية �و�اللغة �الدارس�ن �لغة �ب�ن �و��ختالف �ال�شابھ �أوجھ �النضر�عن �بصرف �و�ذلك �مشكالت من

  .يتعلمو��ا����غالب��حيان

أن�نتعرف�ع���أنھ�عن�طر�ق�تحليل��خطاء�فقط��ستطيع�: ب�نما�يرى�أ��اب�نظر�ة�تحليل��خطاء  

ھ�الدارس�ن�أثناء��علم�م�للغة،�و�من��سبة�ورود�ا��طأ��ستطيع�أن�نتعرف�ع���حقيقة�املشكالت�ال���تواج

  .2مدى�صعو�ة�املشكالت�أو�س�ول��ا،�و�بناء�ع����ذا�فال�حاجة�لنا�إ���التحليل�التقاب��

  مسألة�ا��طأ�

�فيھ�   ��ستوي �ي�اد �ا��طأ �إن �و�العامة، �التعليمية �حياتنا ��� �لغو�ا �يمثل ��ساميھ �اختالف �ع�� ا��طأ

الضعفاء�من�تالميذ�املدارس�و�املتقدمون����التحصيل�م��م�بل�إن�يمتد�إ���الكث���من�املشتغل�ن�بالغر�ية�و�

  .املتخصص�ن�ف��ا

 : مسألة�ا��طأ�عن�القدامى  - أ

�عد�ا��روج�ع���الس�ن�املألوف����اللغة�العر�ية�عند�اللغو��ن�القدامى�خطأ�لغوي�أطلقوا�عليھ�اسم�

  .عيب�و�قبح�ي�ب���عدم�الوقوع�فيھ،�و��ذا�ما�دعا�إ����شوء�مبدأ�تنقية�اللغة�العر�يةال��ن،�إذ�وصفوه�بأنھ�

                                                           
1
  .14ص�املرجع�نفسھ،  

2
،�السنة�84 – 83جاسم�جاسم�ع���و�جاسم�ز�دان�ع��،�نظر�ة�علم�اللغة�التقاب������ال��اث�العر�ي،�مجلة�ال��اث�العر�ي�العددان�  

  . 242،�ص2001ا��ادية�و�العشرون�أيلول،�
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�و� �و�اللغو�ة �و�الصرفية �النحو�ة �القواعد �العر�ية �اللغة �علماء �يضع �أن �ا��اجة �اقتضت و�عندما

ضاحا،�و�يؤلفوا�ف��ا�تأليف�م،��ان�التطور�اللغوي�مستمرا�و�أصبح�ا��روج�عن�القواعد�ال���وضعو�ا�أك���ات

أشد�بروزا،�لذلك�سار�التأليف����التن�يھ�ع����خطاء�اللغو�ة�جنبا�إ���جنب�مع�التأليف����العلوم�اللغو�ة�

 – 149(و�لقد�سار�التدو�ن����ال��ن�مع�تدو�ن�قواعد�اللغة�العر�ية�و�قواني��ا،�فقد�ألف�فيھ�الكسا�ي�. عامة

ما�ي��ن�فيھ�"،�ف�ذا�الكتاب��خطاء�اللغو�ة�عند�القدامى�ثم�توا���التأليف��� "ما�ت��ن�فيھ�العولم) "ه805

  ).م858 – 244(البن�السكيت�" إصالح�املنطق"،�و�كتاب�)م831 – 216(لألصم���" العوام

��عد�ا��روج� و�لقد��شطت�حركة�الت��يح�اللغوي�عند�القدماء�مع�دخول��عاجم��سالم�إذ�لم

ور�اللغوي�الطبي���للغة،�بل�أصبح�مرتبطا��عامل�آخر��و�اختالط�ناتجا�من�التط) ال��ن(عن�القاعد�اللغو�ة�

�لسنة�غ���العر�ية�باللسان�العر�ي،�يولد�أش�اال�كث��ة�ال��ن،�لم�تكن�اللغة�العر�ية��عرف�ا�لوال�دخول�غ���

�و�املحافظون� �معلمو�ا �و��م �العر�ية �اللغة �علماء ��مر�من ��ذا �تطلب �و�قد ��سالمي، �ا��كم �تحت العرب

�ال���بدأت�بالشيوع�ع���ألسنة�ا��اصة�فضال�عن� �التن�يھ�ع����خطاء�اللغو�ة عل��ا،�أن�يزداد��شاط�م���

 1.شيوع�ا�ع���ألسنة�العامة

 مسألة�ا��طأ�عند�املحدث�ن�  - ب

��خطاء� �ع�� �التن�يھ ��� �القدامى �اللغو��ن �سلف�م �ن�� �ع�� �العصر�ا��ديث ��� استمر�اللغو�ون

أقل�من�ألف����الت��يح�) م1854 – 1270(أبا�الثناء��لو�ي�غو�ون�املحدثون�ع���أن�اللغو�ة،�و�قد�أجمع�الل

  ".كشف�الطرة�عن�الغرة"اللغوي����العصر�ا��ديث�و�كتابھ�

و�لقد��شطت�حركة�الت��يح�اللغوي����العصر�ا��ديث�ع���أيدي�جماعة�من�علماء�اللغة�العر�ية�

�اللغوي  �الت��يح ��� �التأليف �إ�� �دافع�م �مستوى���ان �ع�� �العر�ية �اللغة �استعمال ��� �أخطاء �من �رأوه ما

املكتوب�ال�ع���مستوى�لغة�العامة،�حيث�لم�يكن�مدار�بح��م�و�إنما��ان��دف�م�ت��يح��خطاء�اللغو�ة�

  .املكتو�ة،�لغة�الشعراء�و�الكتاب�و��دباء�و�ا��طاب،�لغة�ال��افي�ن�و��ذاعي�ن�و�املعلم�ن�و�املتعلم�ن

                                                           
1
  .54 – 53،�ص193�،413علم�اللغة�التطبيقي�و��عليم�العر�ية،�دار�املعرفة،�اسكندر�ة،�تالدكتور�الراج��،�  
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املقام�أن�نفرا�من�اللغو��ن�املحدث�ن�قد�اتخدوا�املجالت�و�ال��ف�در��شارة�إليھ�����ذا�و�مما�تج

وسائل�ل�شر�مقاال��م����الت��يح�اللغوي،�و��ذه�املقاالت�كث��ة،�م��ا�ما�جمعھ�أ��ابھ����كتب�ذاع�صي��ا�

� �كتاب �ا��رائد"مثل �" لغة �كتاب �و �الياز��، �الكتاب"البرا�يم �داعز" تذكرة �ألسعد �و �اللغو��ن�"، أغالط

فبقية�حب�سة��ناية�ال���لقي��ا�الكتب�املذ�ورة،أل�ستان�الكرم��،�أما�جل��ذه�املقاالت�فلم�تلق�الع" �قدم�ن

  1املجالت�و�ال��ف�ال����شرت�ف��ا

  أسباب�الوقوع����ا��طأ�

الء�و�النحو�و�لقد��عددت�مشكالت�الكتابة�العر�ية�مما�أدى�إ���ضعف�و�تد�ي�مستوى�الطلبة�����م  

�و� �عند�ا، �التوقف ��ستحق �ظا�رة �أصبحت �و��نا �الطلبة، �و�ح�� �التالميذ �ب�ن ��خطاء �فظ�رت الصرف،

  .2التعرف�ع���أ�عاد�ا�لتحديد�أسبا��ا�و�اق��اح�أوجھ�العالج�املناسبة�ل�ا

 أسباب�عضو�ة - 1

 البصر�و��و�ما�يؤدي�إ���التقاط�صور�ا��روف�مشو�ة�ضعف�  - أ

يؤدي�إ���سماع�ال�لمات�بصورة�ناقصة�أو�مشو�ة،�و�أك���ما�يقع�ذلك�ب�ن��ضعف�السمع،�و���ذا�ما  - ب

 .ا��روف�م�شا��ة�املخارج

سقوط��سنان،�يذكر�ا��احظ�أن�سقوط��سنان�يؤدي�إ���ا��طأ،�و�أن�سالمة�اللفظ�من�سالمة�  - ت

 : �سنان�قال�الشاعر

ْت�قوادح�ا�و�تم�عديد�ا�
َ
ل

َ
ُر   ق

َ
ْنك

ُ
�ال�ت

ٌ
  فلھ�بذلك�مر�ة

 .3ن���سان�إذا�تمت�أسنانھ����فمھ،�تمت�لھ�ا��روف،�و�إذا�نقصت،�نقصت�ا��روفإي�أ  

 أسباب�تر�و�ة - 2

  : و�تتعلق�بتقص���و�ضعف��ستاذ�ع���وجھ�التحديد�و�م��ا

                                                           
1
  .54مرجع�نفسھ�ص� 

2
  .74ط،�ص.�خطاء�الشا�عة�النحو�ة�و�الصرفية�و��مالئية،�دار�البازوري،�عمان،��ردن،�د�،ف�د�خليل�زايد  

3
  .300ط،�عمان،�ص.ظافر�محمد�إسماعيل،�التدر�س����اللغة�العر�ية،�و�الة�الغوث�الدولية،�د  
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إغفال�ت��يح�البحوث�و�أوراق��متحان�من��خطاء�ال���تر������أذ�ان�الطلبة�ال�م��ر�لھ�إطالقا،� -

 .ب�ا�أستاذ�الكب����شفعان�لألستاذ�تجاوز��ذه�القضيةفال�ك��ة�العدد�و�ال�نصا

إن�تنظيم�أوجھ�ال�شاط�ال��في�تنظيما�منطقيا�و�عدم�طرح��سئلة�املث��ة�للتفك����س�ب����خلق� -

 .جيل�متلف�غ���مبدع

 .استخدام��عض��ساتذة�الل��ة�العامية�املحلية -

 أسباب�ترجع�إ���الكتابة�العر�ية - 3

 عدم�املطابقة�ب�ن�رسم�حرف�ال��اء�و�صوتھ� -

 �شابھ�ال�لمات����ش�ل�ا�مع�اختالف�معان��ا -

 ارتباط�القواعد��مالئية�و�ك��ة��ختالف�و��ش�باه�ف��ا -

 اختالف�صور�ا��رف�الواحد�باختالف�موضعھ� -

 .عامل�فصل�ا��روف�و�فصل�ا -

 ���ام -

 استخدام�الصوائت�الصغار -

 ال��اء�العادي�اختالف�ت��ئة�امل��ف�عن� -

 �عراب�ف�ش�ل�ا��روف�يختلف�موقعھ�من��عراب -

 اختالف�القراءة�و�الكتابة�الختالف�عالمات�ال��قيم -

 أسباب�ترجع�ع����دارة�املدرسية�و�النظام�التعليمي - 4

إن�قلة�وجود�ا��وافر�ال���يعية��س�م�با�ع�اسات�سلبية�ع���املعلم�ن�فيقلد�البعض��خر�ف�سود�

 .���1تقو�م�الطلبة�لذا��عمدون�إ���ال��فيع����د�ل�ح���الت

 أسباب�اجتماعية - 5

 تراجع�الل��ات�العامية�مع�الصور�الصوتية�الفصيحة�لل�لمات -

                                                           
1
  .82ص�ط،.دار�البازوري،�عمان،��ردن،�د الصرفية�و��مالئية،ف�د�خليل�زايد،��خطاء�الشا�عة�النحو�ة�و�  
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 عدم�اك��اث�أفراد�املجتمع�با��طأ�الكتاب -

 أسباب�خاصة�باملعلم - 6

ال�نصباب�إغفال�ت��يح�الكرار�س�و�إغفال�ت��يح��خطاء����املداخل��و���فال�ك��ة�التالميذ�و� -

 .املعلم�الكب���ي��ران�تجاوز��ذه�الفضية

 .��اون�املعلم�ن�بمجمل�العملية�التعليمية -

 .تض�يع�وقت�ا��صة����أمور�مش�نة -

 أسباب�بناء�املنا���املدرسية�و�طرائق�التدر�س - 7

بتھ�و�ازدحام�املنا���باملباحث�النحو�ة�و�الصرفية�و�غ���الوظيفية�ال���ال�تفيد�املتعلم����قراءتھ�و�كتا -

 .�عب��ه

�تحديد� - �ع�� �املتعلم�ن ��ساعد
ً
��افيا �وضوحا �ا��اصة، ���داف �و �العامة ���داف �وضوح عدم

 .أ�داف�م

 .طول�املنا���و�ك��ة�عدد�وحداتھ�يجعل��م�املعلم�منصبا�ع���الكم�و�ال�الكيف -

 ال�سرع����التطبيق�دون�إخضاع�العينة�للتجر�ة� -

- � �مجال ��� ��ختيارات �من ��فادة �الضعف�عدم �معا��ة �و �املنا�� ��غرات �لشد �الراجعة التغذية

 .ا��اصل

�مما� - �بالعقاب �بإبداعات�خالقة�و��ستمر�بال��ديد �منھ�املتعلم �لينطق �ديمقراطيا ال�توفر�املنا���جوا

 .�س�م����إقامة�ا��واجز�ما�ب�ن�املدرسة�و�الب�ئة�ا��لية

 أسباب�تتعلق�باملتعلم - 8

 .تذبذب��ستقرار��نفعا�� -

 ض�مستوى�الذ�اء�انخفا -

قلة�ا�تمام�الوالدين�و�عدم�املحاسبة�ف�لما�قلت�املتا�عة�ازداد�ال�س�ب�مما�يؤثر�سلبا�ع���الب�ت�و� -

 .املجتمع
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 أسباب�نفسية� - 9

 : تولب�أن�من�أسباب�ا��طأ�ال���و�ا��صر،�قال�النمر�بن��حظو�يذكر�ا��ا: ال���و�ا��صر -

�ي�رب�من�َحْصٍر�و���ٍ 
ْ

ِعذ
َ
ْفٍس�    أ

َ
 و�مْن�ن

ً
َعاِ�ُ�َ�ا�عالجا

ُ
  أ

 ���مرض�لغوي�يص�ب��عض�الناس�عام��م�و�خاص��م: اللثغة -

و�ملا�عال�واصل�بن�عطاء�أنھ�ألثغ�فاحش�اللثغ�و�أن�مخرج�ذلك�منع�: (تحدث�ا��احظ�عمن�وصف���ا�قائال

  : و�أ�شد�ي�د�سم�قال�أ�شد�ي�أبو�محمد�ال��يدي�...) ش�يع�

  لة�اللفظ����الالمات�و��لف�و�كخ    و�خلة�اللفظ����الياءات�إن�ذكرت�

 فاعرف�مواقع�ا����القول�و�ال��ف    و�خصلة�الراء�ف��ا�غ���خافية�

 أسباب�عامة� -10

 �بتعاد�الر�يب�عن�القراءة�و�املطالعة� -

 عدم�إيالم�النحو���مية�الالئقة� -

قبل�ا��امعة�إيجاز�م�مة�ا��فاظ�ع���سالمة�العر�ية�الفلسفية�إ���معلم�العر�ية�وحده�����طوار�ما� -

 .و�إ���أستاذ�النحو����املرحلة�ا��امعية

 .قلة�عدد�املشرف�ن،�مما�يؤدي�إ���ضعف�ا��دمات��شرافية�املقدمة�للمعلم�ن -

 .إ���أدوات�القياس�املوضوعية����تقو�م�التعليم�اللغوي�و�الكتا�ي��فتقار  -

 .يقدم�لھتجزئة�املادة�اللغو�ة،�إذ�يؤدي�إ���فشل�املتعلم�����فادة�مما� -

- � �ملا �العر�ية �اللغة �ملادة �املتعلم�ن ��يالقونھكره �للقواعد �دراس��م ��� �و�صعو�ة �عنت و��النحو�ةمن

 .الصرفية�و�محاول��م�ف�م�ا�و�تطبيق�ا

- � �مراعاة �و�عدم �النحو�ة �اختيار�املوضوعات ��� �الوظيفية �و�إ�مال �العر�ية �اللغة �م�ارات ��� الت�امل

 .�مالئية

 .ازدواجية�اللغة -

 .ل��عض�املباحث�ال���ال�يك���ف��ا�ا��طأإغفا -
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  أ�مية�من���تحليل��خطاء

  : 1لتحليل��خطاء�أ�مية�كب��ة�و�من�أبرز�مجاالت��ستفادة�م��ا�ما�ي��  

�اللغة�أو�اك�سا��ا�و�كذلك��س��اتيجيات�و� - إن�دراسة��خطاء�تزود�الباحث�بأدلة�عن�كيفية��علم

 .الك�ساب�اللغة�ساليب�ال����ستخدم�ا�الفرد�

إن�دراسة��خطاء����إعداد�املوارد�التعليمية�يمكن�من�تصميم�املوارد�املناسبة�لناطق�ن�ب�ل�اللغات� -

 .���ضوء�ما�ت�ت���إليھ�دراسات��خطاء�ا��اصة���م

 .�س�م�تحليل�أخطاء�لغة�املتعلم����حال�عدم�اكتمال��علم�اللغة�لد��م����معرفة�كفايتھ�اللغو�ة -

املتعلم�ن�ألخطا��م�يجعل�م��عدين�عن�القلق�و�اليأس�أثناء��علم�م�اللغة�فيدفع�م�ذلك�إ���إدراك� -

 .ت��يح�ا�فيجعلون�بذلك���ز�م�اللغوي 

 لتعليم�اللغة�العر�ية��ي�ب���توظيف�نتائج�دراسات��خطاء�اللغو�ة����خدمة�التخطيط�اللغوي  -

- � �حيث �من �سواء �للدارس�ن �املناسبة �املنا�� �وضع ��� �أو��ساعد �أو�اختيار�املحتوى ���داف تحديد

 .طرائق�التدر�س�أو�أساليب�التقو�م

يفتح�الباب�للدراسات�أخرى��ستكشف�من�خالل�ا�أساليب�ضعف�الدارس�ن����برامج��عليم�اللغة� -

 .التالية،�و�اق��اح�أساليب�العالج�املناسبة

  من���تحليل��خطاء

  : يجري�تحليل��خطاء�عادة�ع���مراحل�  

 �خطاء�و�وصف�ا�تحليل� - 1

 تفس���ا� - 2

 .تصو���ا�و�عالج�ا - 3

 

                                                           
1
مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�املاس���تخصص�ل�سانيات�عامة��عنوان�دراسة��خطاء�اللغو�ة�عند�مستعم���اللغة�العر�ية�  

  .32 – 31،�ص2017/2018الفص���حديثا،�السنة�ا��امعية�
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  1تحديد��خطاء�و�وصف�ا: أوال

�ع���النحو�   �من��ية�يحسن�أن��عرض�ا �قواعد �ي�بع �التحديد�و�الوصف �من�حيث ��خطاء إن�درس

  : التا���

إن��خطاء�يقع�ف��ا�أفراد�و�نحن�ال�ندرس�مع�ذلك�أخطاء�الفرد،�ألننا�ح�ن�نضع�مقررات��عليمية� - 1

إنما�نضم�ا���ماعات�و�املفروض�أن�ت�ون��ذه�ا��ماعات�متجا�سة�ع���معاي���العمر،�و�املستوى�و�

ننھ�ندرس��خطاء�ال���تصدر�من�جماعات�متجا�سة�’املعرفة�اللغو�ة،�و�اللغة�أو���أحيانا،�و�من�ثم�غ

 .����ذه�ا��ماعات" الشيوع"أي��خطاء�ال���ل�ا�صفة�من�: أيضا

 "و�نحن�ح�ن�ندرس�لغة�املتعلم�ن�إنما�ندرس�" نظام"للغة�أ��ا�إن�السمة��و��� - 2
ً
أيضا�أي�أن�" نظاما

تتصف�بذلك�فاألخطاء�ال���" النظامية"يع��ا�الوصف�اللغوي�لألخطاء�ال�بد�أن�ي�ون�منصبا�ع���طب

�مالئمة� �و �مقبولة �جمال �ي�تج �قد �املتعلم �أن �التجر�ة �أثب�ت �قد �و �للدرس، �مجاال �ت�ون �ال�� ��

و�الصدفة�ال�تمثل�نظاما،�و�مع���ذلك�أن�ا��طأ�و�الصواب�ل�س����ال���ء�ذاتھ،�و�إنما�" ةبالصدف"

 .��يح�أو�نظام�خاطئ" نظام"�و�دليل�ع���

�نوعان - 3 ��خطاء �أن �ع�� �اتفاق ��ناك �ي�ون �: ي�اد �قدرة �أداء�� Competenceأخطاء �أخطاء و

Performanceلغة��و��،�و�لكن�معظم�ا���د�،�و��وصف�أخطاء�القدرة�م�م�جدا�خاصة�����عليم�ال

با��،�و�ا��ق�أن��داء�أداء�إنتا��،�و�آخر�استق: كما�ذكرنا�ضر�ان" �داء"يتوجھ�إ���أخطاء��داء�و�

�متعلم� �ألن �الشديد، �لألسف ���ا �و��مساك �تحديد�ا �يصعب �أخطاء �لك��ا �أخطاؤه، �لھ �ستقبا��

يماء�أو�حركة�معينة،�و�قد�يؤدي�إ���الصمت،�و�ل�س�اللغة��جن�ية�قد�يتلقى�كالما�ت�ون�استجابتھ�إ

من�الس�ل�أن��عرف�أ�ان�استقبالھ���يحا�أم�خاطئا�إال�إذا�أنتج�كالما،�و�ح�ن�نتمكن�من�معرفة�

�التلقي� �قدرة �طبيعة �عن �الكشف ��� �حقھ �إفادة �سيفيد �ذلك �فإن ��ستقبا�� ��داء �أخطاء طبيعة

                                                           
1
اللغة�التطبيقي�و��علم�اللغة�العر�ية،�أستاذ�العلوم�اللغو�ة��لية��داب،�جامعة��سكندر�ة،�دار�املعرفة�علم�الدكتور�عبد�الراج��،�  

  .51،�ص162�،213
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�تحل �ي��كز ��لھ �لذلك ���سان، �عند �التعب��ي�اللغوي ��داء �أو ��نتا�� ��داء �ع�� ��خطاء يل

Experssiveكما��سميھ��عض�م�. 

و�حيث�أن�اللغة�اتصال�فإن�أخطاء��داء��نتا���يجب�أن��ستخلص�من�مواد����إطار�اتصا��،�و�

ي�ون�يجب�التن�يھ�إ���أن�السلوك�اللغوي�داخل�قاعة�التدر�س�ل�س��لھ�سلو�ا�اتصاليا�فمن�ثم�ال�يص���أن�

مادة�لدرس��خطاء،�و�ذلك��التدر�بات�ال���تتضمن����كث���من��حيان�باآللية�و�إذن�ال�بد�من�مادة�لغو�ة�

�التعب���ا��ر،�و�املقال�و�القصص،�و�ا��وار�الشفوي�ا��ر،�و�إن��ان�ذلك�ال��ع���" تلقائيا"ي�تج�ا�املتعلم�

 .اس�بعاد�تصميم�نماذج�الستخالص��خطاء

���الكتابة�و��صوات،�و�الصرف،�و�النحو،�و�الداللة�: يجري�وصف��خطاء�ع����ل�مستو�ات��داء - 4

�إطار��بدي��و� ��� �يتم �ا��طأ �وصف �" نظام"أن �ع�� �يدل �إنما �ما �خطأ �أن �بمع�� ����اللغة، �ما خلل

ء�لك��ا�من�حروف�ال��افاألخطاء�الكتابية�مثال�ل�ست�مجرد�خطأ����حرف��قاعدة�من�قواعد�النظام،

�يتعلم��نجل��ية�مثال�يخطئ� �الذي �فاألجن�� �ع���فقدان�قاعدة����نظام�اللغة، �دليال�قو�ا قد�ت�ون

،�و��ذا�خطأ�يدل�ع���فقدان�قاعدة�ما،�ذلك�أن�نظام�Cم�ان�حرف��Kفيضع�" Skrew"ح�ن�يكتب�

 تجمع�الصوامت�����نجل��ية�ح�ن�ي�ون����أصل�ال�لمة��ش��ط�القاعدة���ي�

  .و��عد�ا�صامت�Rيمكن�أن�يل��ا�إال�واحد�من��ذه��صوات�الثالثة�و��عد�ا��Sأي�أن�ال� 

إنما�يخطئ����" كتابھ"��اء�" كتب"مصدر�" كتابة"حيث�يخطئ�متعلم�فيكتب��لمة�: كذلك����العر�ية  

� �التاء �ب�ن �ال�يفرق �ألنھ �اللغوي �النظام � �قواعد �من ����و�الد" املر�وطة" قاعدة �ال�� �و�ال�اء �التأن�ث �ع�� الة

  .1ضم��

،�إنما�يخطئ����قاعدة�"ثالثة�أغرفة: "بدل�أن�يقول " اش��يت�ثالثة�خ��: "و�املتعلم��جن���الذي�يقول   

�و�ما��ستخدم�غ���معدود
ً
  .من�قواعد�النظام�اللغوي�ال���تفرق�ب�ن�ما��ستخدم�معدودا

                                                           
1
  .52املرجع�نفسھ،�ص  
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�أنواع - 5 �تنحصر��� �ت�اد ��خطاء �أن �إ�� �و�ان��ت ��خطاء، �تحليل ��� �كث��ة �دراسات �جرت حذف�: لقد

عنصر،�أو�اختيار�عنصر�غ�����يح،�أو�ترت�ب�العناصر�ترت�با�غ�����يح،�لذلك�فإن�عنصر�أو�ز�ادة�

 .وصف��خطاء�يتجھ�����غلب�إ����ذه�التص�يف

  1تفس����خطاء: ثانيا

�خطاء�يأ�ي�منطقيا��عد�تحديد�ا�و�وصف�ا�إ���تفس�����يح��ع�ن�بال�شك�ع����فادة�من�و�تفس���  

  .�ذا�التحليل

ل�س��ناك��لمة�جامعة�ع���معاي���التفس��،�إذ��ل�ا�موضع�نقاش�و�جدلن�ألن�ال���نة�ع���ضوابط�ا�  

  .ل�س�أمرا�س�ال

فاملتعلم�يتلقى�" التعليم"يفسر�ا��طأ����ضوء��و�لعلنا�نبدأ�أوال���ا��و�قر�ب�املنال،�و��و�املعيار�الذي  

�ذه�" طبيعة"معينة�مختارة�من��ذه�اللغة،�و�قد�تنجم��ذه��خطاء��س�ب�" عينات"ما�يتعلمھ�من�اللغة�من�

،�ثم�إن�)و�لعل��ذه��سباب�امل��وظة����أخطاء��عليم�العر�ية�ألبنائنا(العينات،�و�تص�يف�ا،�و�طر�قة�تقديم�ا�

ال�يحدث�دفعة�واحدة،�و�إنما�يجري�ع���ف��ات�زمنية،�و��ذا��مر�ال�مناص�منھ،�فت�شأ��خطاء��عليم�اللغة�

� �ا��زئية(ن�يجة ��ل�ا�) املعرفة �أجزاءه �أن �أي �بذاتھ، �مكتف �مستقل �داخ�� �نظام ��عرف �كما �و�اللغة باللغة،

إال��عد�" كالما"كن�أن�نتعلمھ�و�مع���ذلك�أن�أي����ء�ال�يم" نظام�من�أنظمة"مرتبطة�ارتباطا�داخليا�أو�أ��ا�

  ".�ل����ء��امال"أن�ت�ون�قد��علمنا�

  .�ذا��و�املعيار�الذي�قد�ال�نختلف�عليھ،�و�الذي�يمكن�معا��ة�أسبابھ�بوسائل�مختلفة  

�ف�و�   �املعيار�الثا�ي �"أما �" Cognitive" "القدرة�املعرفية �ي�بع �ما ��ل �إذ�أن �املتعلم، " إس��اتيجية"عند

ب�ل�متعلم،�أما�" خاص"مش��ك�ب�ن�ال�شر،�و�م��ا�ما��و�" �ل"����ذه��س��اتيجية�ما��و��معينة����التعلم

فل�س�من�الس�ل�الوصول�إليھ،��ذا�" ا��اص"،�أما�الك���فقد�دارت�عليھ�دراسات�نافعة�لك��ا�ال�تزال�جزئية

  .عنھ�يوما�ماال�يوال�العلم�يطمح�إ���الكشف�" عمليات"املتعلم�من�" أعماق"إ���أن�ما�يجري����

                                                           
1
  .53،�ص213 – 162،�جامعة��سكندر�ة،�دار�املعرفة،�الطبعة�و��عليم�العر�ية�علم�اللغة�التطبيقيالدكتور�عبد�الراج��،�  
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�–���الوقت�نفسھ��–أما�املعيار�الثالث�ف�و�موضوع�نقاش�واسع،�و��و�الذي�يتمسك�بھ�الباحثون�  

�املعيار��و�الذي� ��ذا �امللموسة، �النتائج �ببعض �يمدنا �أنھ �فضال�عن �أك���تناسقا �التحليل �دائرة �يجعل ألنھ

  : يو�تدور�فكرتھ�ع���املبدأ���" Interference" "بالتدخل�"�عرف�

 .أننا�نتعلم�م�ارة�جديدة�ع���أساس�م�ارة�موجودة��علمنا�ا�قبال -

" النقل"و�مع���ذلك�أنھ�ال�بد�أن�يحدث�تداخل�ب�ن�امل�ارت�ن�عند�التعلم،�و��ذا�التدخل�ي�ون�ن�يجة�

"Transfer"مو�ما�،�و�النقل�قد�ي�ون�أماميا�بأن�تؤثر�امل�ارة�املوجود�ع���امل�ارة�ا��ديدة�و�قد�ي�ون�العكس،�و�

،�و��ل�م��ما�قد�ي�ون�إيجابا�أو�سلبا،�أما��يجا�ي�ف�و��علم�م�ارة�جديدة��س�ب�ال�شابھ�ب�ن�1"ارتجاليا"�س���

  .امل�ارت�ن�أما�السل���ف�و�إعاقة��علم�م�ارة�جديدة��س�ب��ختالف�ب�ن�امل�ارت�ن

تعلم�يميل�ميال�طبيعيا�إ���أن�و�إذا�طبقنا��ذا�املبدأ�العام�ع���امل�ارات�ع����علم�اللغة�قلنا�أن��ل�م

  : ينقل�ب�ية�لغتھ��و���إ���اللغة��جن�ية�ال���يتعلم�ا،�و�من��نا�ت�شأ�املقولة�النظر�ة��تية

� �أساس�أوجھ �ع�� ��جن�ية �اللغة ��علم �بمشكالت �نت�بأ �اللغة���ختالفإننا��ستطيع�أن �و�ب�ن بي��ما

  .�ذه���ختالفاس�أوجھ��م،�و��ستطيع�أن�نفسر��ذه�املشكالت�ع���أس

  : و�من�الوا���أن��ذه�املقولة��س�ند�إ����ف��اض�ا�آ�ي

  " إن�فرضية�حدوث�مشكالت�����علم�اللغة��جن�ية�تز�د��س�يا�مع��ختالف�أو�غيابھ"

و�حدوث�املشكالت��و�ما��عرف�بالتدخل�و�عدم�حدو��ا��عرف�بالت�س���و�قد�أشرنا�من�قبل�إ����عض�

  .ال���تواج��ا��نجل��ية�عند��علم�العر�ية�ن�يجة�تدخل�لغتھ��ماملشكالت�

غ���أن�مبدأ�التدخل�ن�يجة��ختالف�و�ال�شابھ�ب�ن�اللغت�ن�يتعرض�لكث���من�النقد�ذلك�أن�التحليل�

يت�بأ�بمشكالت�ال�تحدث�ع����طالق،�ثم��–و��و�الذي�يتكفل�بالوصول�إ����ختالف�و�ال�شابھ��–التقاب���

 إن�
ً
  .�ناك�مشكالت�تحدث�فعال�و�ال�يت�بأ���ا�أصال

                                                           
1
،�2454ب�.الدكتور�محمود�إسماعيل�صي��،�التقابل�اللغوي�و�تحليل��خطاء،�عمادة�شؤون�املكتبات،�جامعة�امللك�سعود،�ص   

  .32الر�اض�اململكة�العر�ية�السعودية،�ص
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ثم�إن��ختالفات�ب�ن�اللغت�ن�ال�تؤدي�آليا�إ���مشكالت�����علم�اللغة��جن�ية�بل�إ��ا�قد�تقلل��ذه�

� �اللغات �بن �من �أقوى �املتقار�ة �اللغات �ب�ن �التدخل �أن �لوحظ �و�قد �أمثلة�املشكالت، �و��ناك غ���املتقار�ة،

�ع �التدخل �ل�ذا ��ورو�ية�كث��ة �اللغات �ب�ن �رصد�ا �ثم �و�امل��م �و�ا��ملة �و�ال�لمة �الصوت �مستو�ات ��

م��ا��مثلة�ا��اصة�بالنظائر�املخادعة�ال���أشرنا�إل��ا،�و����ال�توجد�عادة�: املتقار�ة��اإلنجل��ية�و��ملانية�مثال

  .���نجل��ية�من�أبناء�العر�يةب�ن�متعل�: ب�ن�اللغات�املتباعدة،�و�كث���من��ذه�املشكالت�لم�ترصد�مثال

إ���أن�ي�ون����أيدينا��و�مع�ذلك�فإن�مبدأ�التدخل�ال�يزال�معيارا�صا��ا�لتفس���كث��ا�من��خطاء

  .معرفة�وا��ة�عن�عمليات�التعلم�الداخلية�ال���يجر��ا�املتعلمون�عند�تلق��م�للغة

  1تصو���ا�و�عالج�ا: ثالثا

�علم�اللغة�التطبيقي�يدرس����محل�املش�لة�العملية،�و�ع���ذلك�فإن�   من�الوا���أن��ل����ء���

�خطاء�ال�تدرس�لذا��ا،���يح�أن�تفيد�إفادة�محققة����الكشف�عن�طبيعة�التعلم،�لكن�ما���منا��و�كيف�

  نواجھ��خطاء،�و�كيف�نتلقا�ا؟�

عد�معرفة�أسبا��ا،�و�ل�س�من�ال�سر�كما�عرفت�من�الوا���أيضا�أن�تصو�ب��خطاء�ال�يتم�إال��  

� � �ال�� �الداخلية ��س��اتيجية �إ�� �ترجع �قد �أل��ا �اليق�ن، �من �تقرب �بدرجة ��سباب ��ذه �إ�� ي�بع�ا�الوصول

املعلم،�و�قد�ترجع�إ���طبيعة�املادة�اللغو�ة�ال���تقدم�لھ،�و�قد�ترجع�إ���تدخل�اللغة��م،�و�ما�نود�أن�نلفت�

� �كما��و�حادث�مثال�إليھ�أن �أخرى، �مرة �املادة ��غ���تقديم �ال�يتم�بأن ��خطاء �بدروس�"تصو�ب ��عرف فيما

  .���املدارس�العر�ية،�و�إنما�ي�ون�بمعرفة�مصدر�ا��طأ�ثم�تقديم�املادة�املالئمة" التقو�ة

�النظري    �ا��انب �فع�� �عملية، �و�أخرى �نظر�ة �فوائد �لھ ��خطاء �تحليل �فإن �أسس �من �يكن �و�م�ما

من�اللغة��م،�فيث�ت�" النقل"نظر�ة�علم�اللغة�النفي����تأث����–و��و�مسألة�تطبيقية��–يخت���تحليل��خطاء�

����ا�أو�خطأ�ا،�و��و��عد�عنصرا�م�ا����دراسة��علم�اللغة،�ثم�إن�تحليل��خطاء�يقدم�إس�اما�طيبا�عن�

  .عن�كث���من�ال�ليات�اللغو�ة�–ال�شك��–ف�ا��صائص�ال�لية�املش��كة�����علم�اللغة��جن�ية،�و��و�يكش
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و�ع���ا��انب�العم����عد�تحليل��خطاء�عمال�م�ما�جدا�للمدرس،�و��و�عمل�متواصل،��ساعد�ع���  

�غي���طر�قة�أو�تطو�ع�املادة�أو��عديل�املحيط�الذي�يدرس�فيھ،�لكن�أ�ميتھ�الك��ى�تكمن�ع���مستوى��ع���

  .و�إعادة��عليم�و�تدر�ب�املعلم�ن�أثناء�العمل" العالجية"و�املقررات����التخطيط�للمقررات�الدراسية�

  تص�يف��خطاء

لم�يكن��منا�����ذه�الدراسة�أن�نج��د�فنحكم�ع���الظا�رة�با��طأ�أو�الصواب،�إال�أن�تأ�ي�عرضا�  

و�إنما�غ���مقصود�إليھ،�ألن�ذلك�ج�د�أ��اب�الت��يح�الذين�أك��وا�من�القول����التخطيء�و�التصو�ب،�

  .�ان�ا���د�البارز�����ذه�الدراسة�ينصب�ع���تص�يف��خطاء�و�تحديد�العوامل�الوقوع�����خطاء�املتكررة

  تص�يف��خطاء: أوال

����حياتنا�العملية�و�التعليمية�و�العامة�و��عدما�قمنا�بتحديد�مف�وم�ا��طأ،�
ً
�عر�ضا

ً
يمثل�ا��طأ��ما

و�الكتا�ي،�نصل�إ���تص�يف��خطاء�الشا�عة�معتمدين�� و��مال�ي�و�تحديد�عوامل�ا��طأ�النحوي�و�الصر��

�شيوع� �مدى �لتحديد �السابقة �النتائج �و�تحليل �التالميذ �كراسات �و�تحليل �و�املقابالت ��ختبارات �نتائج ع��

  .�خطاء،�ثم��نتقال�إ���العوامل�ال���تحدد�مستوى�التالميذ

 عوامل�الوقوع�����خطاء�املتعددة� - 1

تنحصر��عوامل�الوقوع�����خطاء�بحسب�الدراسات�النظر�ة�امل�شورة�إ���وجود�الل��ات�املتعددة�و�

و�اختالف�املحدث�ن�و�ازدواجية�أثر�ا�ع���النظم�الصوتية�و�الصرفية�و�النحو�ة�و�الداللية،�و�تناقص�القدامى�

َومَ (و��و�تقدير�القيمة�إ���مادة�الفص���و�العامة����العر�ية،�فضال�عن�تو�م�أصالة�ا��رف�مثل�التقييم�
َ
و�) ق

� �إل�� �القيمة �) قوم(قال �بدليل�) قْومة(ف�� �موازن �و�أصل�ا �م��ان ��ان��� �كسر�يا��ا ��عد �الواو�ساكنة جعلت

فاألصل����القيمة��و�الواو�ال�الياء�و��كذا�ي�ون�قول�القائل�قيم�و�تقييم�و�يجري�ع���تو�م�أصالة�) َوَزَن (

  .1ما��و�بأصل�الياء�����ذه�املادة

                                                           
1
علمية�لل�شر�و�التوز�ع،�الطبعة�الصرفية�و��مالئية،�دار�اليازوري�ال��خطاء�الشا�عة�النحو�ةالدكتور�ف�د�خالل�الزايد،�  
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�إ���التقدير�الشك��� و�أخطاء�يفسر�ا�العزوف�) التقدير،�التأخ��(و��ناك�جملة�من��خطاء�مرد�ا

عن�تقص���أن�ية�الكالم�و�اخ��ال�ا�مثل�عدم�حذف�حرف�العلة�من�آخر�الفعل�املضارع�ليعتل��خر�مجزوما،�و�

قرار��نفعا���و�العق���و�ا��سدي�عند�التالميذ�أخطاء�الرسم�الناجمة�عن�محا�اة�املنطوق�و��عنيھ�عدم��ست

�إ���أخطاء�التالميذ�و�معا����ا�لك��ة�ما�ف��ا�من�إ��ام� من�أبرز�عوامل�الوقوع����ا��طأ،�فاملعلم�ال�يلتفت

 .ف��مل�أسس�املن���السليم�و��عتمد�ع����داء�وفق��صول�املحددة

 العوامل�ال���تحدد�مستوى�التلميذ - 2

التالميذ��م�محور�العملية�التعليمية�الذين�تخضع�ل�م��افة�الوسائل�و��ساليب�و�تب���اتفقنا�أن�

�ع��� �فيقبل �وفعال، �سوي ��ش�ل �ل��ياة �إعداد�م �أجل �من �و�خارج�ا �املدرسة �داخل �املن��ية ��شطة

ملجردة�و�القوان�ن�الدراسة�إذا�شعر�يل���حاجاتھ،�و�تر�ي�ميولھ�و�ا�تماماتھ�و�ينفر�م��ا�إذا�ما�ال��مت��صول�ا

املعقدة،�و�ع���الرغم�من�ذلك�فإن�النظم�التعليمية�توفر��م�انيات�و�ال�س�يالت�ل�سي���العملية�التعليمية�

�التعلي��� �السلوك �التغي����� �صدى �لقياس �و��خر�الوقوف �ا���ن �ب�ن �يجدر�بنا �و� �املتاحة �القدرات ضمن

  :  1ميذ�من�خالل�ما�ي��لذا�وجب�علينا�أن�نحدد�مستوى�التال �،للتالميذ

،��دوات�املتعددة�ال���تتضمن��عمال�الكتابية�ال���يقوم���ا�التالميذ�داخل�غرفة�الصف�و�خارج�ا  - أ

��ختبارات� �التالميذ، �أداء �و�مالحظة �الصدفية �الز�ارات �مستو�ا��م، �و�تحديد �للتالميذ ��داء �رصد بطاقات

مع��ل��ام�باالعتبارات�ال���ي�ب���مراعا��ا�عند�وضع�التدر�بات��بأنواع�ا،�التدر�بات�ال���تطبق�ع���التالميذ

�ت�ون  �أن �و��مثل �و�رغبا��م �و�مستو�ا��م �قدرا��م �مع �و�متناسبة �اليومية �لغ��م �و�من �واقع�م، �من مستوحاة

�س�م����ترقية�التفك���و�استخدام�الفص��،�و�أن�تحرض�ع���تنو�ع�التدر�بات�كما�و�كيف�تجاو��م،�و�أن�

 .ترا���ا��صائص�العقلية�للتالميذ�و�ترا���الفروق�الفردية�و�تقديم�التدر�ب�ال�ا���بحيث

�غ��� �قص��ة، �وا��ة، �شا�عة، �ت�ون �بحيث �اختيار�النصوص ��� �الثقة �أيضا �املحددة ��دوات و�من

 .مملة،�مشتملة�ع���ما�ين���ثقافة�التلميذ،�و�يز�د�من�خ��ا��م�غ���معقدة،�ترتكز�ع���م�ارة�واحدة
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لنوا���النفسية�و�العقلية�و�تنحصر�با���ل�و��نطواء�و��نفعال�و�انخفاض�مستوى�الذ�اء،�و�عدم�ا  - ب

 .�ستقرار��نفعا���و�فقدان�القدرة�ع���تمي����صوات�املتقار�ة����املخرج�و�ضعف�التذكر

،�ضعف�قصر�التطور (النوا���ا��سدية�و�يقصد���ا��ل�ما�يتعلق�بال��ة�العامة��العمل�ا��سدي�  - ت

 .و�عدم�ن���القوة�العضلية�و�العص�ية�لد��مو�عدم���ساق�ا��ر�ي،�) وب�النظرالسمع،�عي

�  - ث �الفقر�الشديد �تح��ا �فضال�النوا����جتماعية�و�يندرج �املع�����للتالميذ �و�الوضع �التغذية، و�سوء

 .لألسرةعن�الوضع�السك���ل�م�و�مدى�التوافق�ب�ن�أفراد��سرة�و�ا��و��جتما���العام�

النوا���السلوكية�تتعلق�بالتالميذ�أنفس�م�ف���تصرفات�إرادية�تخرج�م��م،�فتغزز�إن��انت�إيجابية�  - ج

و�ال��دد�و�عدم��ن�باه�و�عدم�الغياب�املتكرر�و�الرفض�املستمر�: و��غ���إن��انت�سلبية،�و�من��ذه�السلوكيات

 .مع�زمالئھالتلميذ�بما�يكتبھ�و�عدم�����ام�ثقة�

�قدرة�التالميذ�ع���عوامل�  - ح �زمال��م،�و�عدم عامة�كإ�مال�املعلم�لبعض�التالميذ�متخلف�ن�عن�ركب

 .التعب���عما�يحول����أنفس�م�بصورة�سليمة�يجعل�م�عدواني�ن

عوامل�داخلية�ذات�عالقة�بالتالميذ�مثل�قدرا��م�املختلفة�و�استعداد�م�الستقبال�التعليم�ا��ديد�و�  - خ

 .و�تقارب�أعمار�م�ميول�م�و�توج�ا��م�و�رغبا��م

�و�  - د �قلب �من �ف��ا �و�ما �العر�ية �اللغة �بخصائص �ترتبط �بالتالميذ �مباشرة �عالقة �ل�ا �خارجية عوامل

�و�طرائق� �التعليم، �م�نة �مزاولة ��� �و�رغبتھ �و�ثقافتھ، �و�مؤ�التھ �بخ��اتھ �يتعلق �و�ما �و�املعلم �و�ز�ادة حذف

و�الوسائل�التعليمية�و�التقنيات�ال��بو�ة�و�املن���و�التدر�س�و��ساليب�ال����ستخدم�ا����تدر�س�التالميذ،�

�و�العمر� �املادة �ب�ن ��التوافق �التالميذ �عند �ال��ائية �و�ا��صائص �و�حاجا��م، �التلميذ �لرغبات �مالءمتھ مدى

 .العق���للتالميذ

،�عوامل�تتعلق�باإلدارة�املدرسية،��ناك�جملة�من�العوامل�تتعلق�بالبناء�ال�رمي�الضعيف����التدر�س  - ذ

م��ب�ية�املدرسية�و�قدم��عود�ذلك�لقوان�ن�الرسوب�و�النجاح�و�عدد�التالميذ�الكب������الصف�الواحد،�و�قد

 ).التلفاز،�امل��د،��ذاعة(�ثاث�املدر����و�ازدواجية�الدوام�املدر����و�قلة�التعاون�مع�املدرسة�املواز�ة�

  حصر��خطاء�الشا�عة�: ثانيا



 ا��انب�النظري�تحديد�املفا�يم�و�املصط��ات: الفصل��ول�

 

26 
 

ي�ب���أن�ندرك�أن�عملية�حصر��خطاء�الشا�عة�ل�ست�بال�س��ة�فل�ا�متطلبات�و�تحتاج�إ���جملة�  

  : من�املقومات�ح���نصل�إ���صفة�الشيوع�����خطاء�و�من�أ�م�ا

�املجتمع،� - �أفراد �ع�� �عبء ��ش�ل �كتابات�ا��اصة�و�العامة،�و�أن ��خطاء�متكررة��� ��ذه أن�ت�ون

�إ���نتائج�تقنع�القائم�ن�ع���العملية�التعليميةليتصدى�ل�ا�نفر�من�الباح
ً
 .ث�ن����الدراسة�و�التحليل�و�صوال

و�عملية�حصر��خطاء�تتم�دائما�بأساليب�تقليدية�شا�عة،�و�ذلك�ما�يقوم�بھ�املعلم�من�ج�د�فردي� -

�املواد �التعب���و�كراسات �و�كراسات ��مالء �كراسات ��� �التالميذ �كتابات �خالل �من املدرسية����صر��خطاء

�من� �يمكننا ��سلوب �و��ذا ��خطاء، �رصد �بطاقات ��� �رصد�ا �إ�� �فيعمد ��متحانات �عن �فضال املختلفة،

�التالميذ �ملعظم �لألخطار�املش��كة �قائمة �تخصيص �يتم �و�أحيانا �م��ا، �بالشا�ع ��سلوب�. ��تمام �اعتماد إن

�و�اختيار��ل �املقننة ��ختبارات ��عض ��� �للمستخدم �تك����خطاء�ال���ي��� ��مال�ي �الرسم ��� �صعبة مات

��ختبارات� �الكتابية، ��عمال �رصد �بطاقات �خالل �من �و�الشا�عة �املتكررة �حصر��خطاء �يمكن �إذا ف��ان

 .1املقننة�و�اختيار��لمات�متوقع�ا��طأ�ف��ا

  طر�قة�التص�يف: ثالثا

�و�الصر  - 1 �و�النحو�ة ��مالئية �املوضوعات ��� �الشا�عة �حصر��خطاء �للصفوف �الكتابية السا�ع،�(فية

 .����ختبار�ن�ال���ي����و�ألتحصي��،�و�بيان��سبة�ا��طأ�من�خالل��جابات�ا��اطئة) الثامن،�التاسع

2 - � ��ل�صف �من �املس��دفة �ع���كراسات�الفئة �التاسع(�طالع �ع���) السا�ع،�الثامن، ��خطاء و�رصد

 .و�بيان��سبة�ا��طأ�املئو�ةبطاقات�رصد�و�تحديد��جابات�ا��اطئة�للتالميذ�

السا�ع،�(مراعاة�العدد�نفسھ�للفئة�املس��دفة����تقديم��ختبار�و�كذلك����تحليل�كراسات�التالميذ� - 3

 ).الثامن،�التاسع

 ".تلميذ�و�تلميذه�450"بلغ�عدد�اللذين�تقدموا�لالختبار����الصف�السا�ع�  - أ

  ".تلميذ�و�تلميذه 400"بلغ�عدد�اللذين�تقدموا�لالختبار����الصف�الثامن�  - ب

  ".تلميذ�و�تلميذه�350"بلغ�عدد�اللذين�تقدموا�لالختبار����الصف�التاسع�  - ت
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 "كراس�450" بلغت�عدد�الكراسات�ال���تم��طالع�عل��ا�للصف�السا�ع�  - ث

  "كراس�400" بلغت�عدد�الكراسات�ال���تم��طالع�عل��ا�للصف�الثامن�  - ج

 "كراس�350" للصف�التاسع�بلغت�عدد�الكراسات�ال���تم��طالع�عل��ا�  - ح

  1املعاي���املعتمدة����تحديد��خطاء

�ختبار�التحصي���الذي�أجري�ع���تالميذ��ل�من�الصف��السا�ع�و�الثامن�و�التاسع������اية�العام� - 1

� �) 2001 – 2000(الدرا��� �للصفوف ��ختبار�التحصي�� �عينة �فيھ �بلغت �التاسع(و�الذي �الثامن، ) السا�ع،

تلميذة��عد�أن�تم�اس�بعاد�التالميذ�الذين��انت�كتابا��م�غ���وا��ة�إما�لرداءة�ا��ط،�و�إما��تلميذ�و �1200

�عشر� �من �العينة �اختيار��ذه �تم �و�قد ��خطاء، �تحديد ��� �معيار�الدقة �إ�� �لنصل �الكتابة �ع�� �القدرة لعدم

�وزع��ختبار�ع���الفئة�املس��دفة����الوقت�نفسھ،�أي������اية�ا لعام�الدرا����و��عد�أن�تم�مدارس،�حيث

 .إ��اء�املتطلبات�الدراسية�للموضوعات�الواردة����امل��اج

���بداية�العام�الدرا����) السا�ع،�الثامن،�التاسع(�ختبار�ال���ي����الذي�أجري�ع���تالميذ�الصف� - 2

 .و��م�الفئة�املس��دفة�نفس�ا����العام�السابق) 2002 – 2001(

�عد��ف�السابقة�نفس�ا،�و����املدارس�عي��ا،�قام�املعلمون�بت��يح��ختبار�و�ذلكتم�إجراء��ختبار����الظرو 

تزو�د�م�باإلجابات�النموذجية�و�قمنا�بتحليل�النتائج�و�دراس��ا�و�تص�يف�ا،�و�حصرنا��خطاء�املتكررة�ف��ا،�و�

الدقيق�لعدد�من�نا�ذلك�من�التحديد�نالذي�مك) 2001 – 2000(مقارن��ا�مع�نتائج��ختبار�التحصي���لعام�

 .�خطاء�الشا�عة����كتابات�تالميذ�الصفوف

3 - � �الصفوف �من �التالميذ �كراسات �من �كب��ة �مجموعة �ع�� �التاسع(�طالع �الثامن، للعام�) السا�ع،

� �املطلو�ة�) 2001 – 2000(الدرا��� �املرحلة �تالميذ �عند �املتكررة ��خطاء �و�رصد �متنا�ية �بدقة و�دراس��ا

 .قارن��ا�باألخطاء�املرتكبة�����ختبار�ن�السابق�نم

                                                           
1
�خطاء�الشا�عة�النحو�ة،�الصرفية�و��مالئية،�دار�اليازوري�العلمية�لل�شر�و�التوز�ع،�الطبعة�الدكتور�ف�د�خالل�الزايد،�  

  .82،�ص1747/06/2006
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مقابالت�معدة�جيدا�مع�املعلم�ن�و�املدير�ن�و�املشرف�ن�الذين�يتعاملون�مع�الفئة�املس��دفة�ا��اضعة� - 4

للدراسة،�و�رصد��خطاء�املتكررة����كتابات�التالميذ�من�خالل�إجابات�املعلم�ن�و�املعني�ن�من�ال��بو��ن�عند�

 .قابلةأسئلة�امل

السا�ع،�الثامن،�(للصفوف�) 2002 – 2001(الز�ارات�الصفية�ال���قمنا���ا�من�خالل�العام�الدرا���� - 5

 .للتعرف�عن�قرب�ع���كتابات�التالميذ�و�تحديد�ما�يرتكبھ�التالميذ�من�أخطاء�و��سبة�شيوع�ا) التاسع

�التالميذ - 6 �مع �لقاءات �أية �إجراء �عند �نجمع�ا �ال�� �املالحظات �و �حول��املشا�دات ��مور �أولياء و

 .التحصيل�الدرا���

 .بطاقات�رصد��خطاء�النحو�ة�و�الصرفية�و��مالئية�الكتابية - 7

متا�عة�املعلم�و�طر�قة�تدر�سھ�داخل�غرفة�الصف،�و�بيان�مدى�املعا��ة�ال���يقدم�ا�للتلميذ�عند� - 8

 .الوقوع����ا��طأ

9 - � �مع �فيھ، �و�القوة �الضعف �جوانب �و�بيان �املنا�� �باملنا���دراسة �تتعلق �من��ية �ألسس اق��اح

 .الدراسية

 .دراسة�قوان�ن��دارة�ال��بو�ة�و�نظم�ا�املطبقة����مدارس�و�الة�الغوث�الدولية� -10

  



 
 

 
 

  الفصل�الثا�ي

 مستو�ات�تحليل��خطاء�ا��انب�التطبيقي�

 

 مستو�ات��خطاء 

 املستوى�الصو�ي� 

 املستوى�الصر��� 

 ال��كي��(املستوى�النحوي�( 

 املستوى��مال�ي
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  مستو�ات��خطاء�

العالقات�و�الرموز�اللغة�ظا�رة��س���وفقا�لنظام�شامل�ترا���أصولھ�و�تل��م���ا،�و����مجموعة�من�  

�ع���ع��ا�بأصوات�يحد��ا�ج�از�النطق�و�تدرك�ا��ذن�و�تحفظ�ا�اليد�بالكتابة�و��ذه��صوات�املحدثة�تؤلف�

بطر�قة�معينة�لتؤدي�معا�ي�اصطالحية�و��ش�ل�نظما�جزئية�من�ثقة�من�طبيعة�اللغة�من�ج�ة�و�من�ظروف�

����صياغة�محيطة���ا�من�ج�ة�أخرى،��جتماعية�و��قتصادية�
ً
�مباشرا

ً
و�الثقافية�و�العلمية،�و��ل�ا�تؤثر�تأث��ا

  .�1ذه��نظمة�ا��زئية�و�تطور�ا�و�الر�����ا

 املستوى�الصو�ي� - 1

� �ر�ط �ع�� �اللغة ��ذه�تقوم �ع�� �و�الكالم �الكالم �عملية �منطوقة �بأصوات �الفكر���سا�ي مضام�ن

��ساس�وظيفة�إ�سانية�مك�سبة�غ���غر�ز�ة�و�الكالم�
ً
�جو�ر�ا

ً
بطبيعة�ا��ال��شاط�إ�سا�ي�يختلف�اختالفا

  .من�مجتمع�إ���آخر�ألنھ�م��اث�تار����و�نتاج�اجتما��

و��اللغة�العر�ية�تتألف�من�ال�لمات�و��لفاظ،�و�تحلل�ال�لمات�إ���أجزا��ا�الصغرى�و�����صوات،�

فاللغة�إذا�مجموعة�من��صوات،�و�أصوات�اللغة�تدرس�اليوم����علم�خاص�و��و�علم��صوات��عرف�بھ،�و�

  : ا�بمراحل�ثالثل�ل�صوت�مخرجھ�و�صفتھ�و�ما�يتعلق�بھ�و�تمر��صوات�اللغو�ة�عند�النطق���

 مرحلة�إحداث�املت�لم�الصوت� - 1

 )املوجات�ال�وائية(مرحلة�انتقال�الصوت����ال�واء� - 2

 2مرحلة�استقبال�السامع�الصوت - 3

و�يقوم�علماء�اللغة�إن�الصوت����أساسھ�دفعة��وائية�خارجة�من�ا��وف�ع���ج�از�النطق،�و��ذه�

�ا �النطق �أعضاء �للمرور��� �الرن�ن �من �خروج�ا �عند �ا��رف�الدفعة �و�مخرج �ا��روف، �مخارج �و��� لرئ�سية

محل�خروج�ا��رف�من�ا�����ا��اص�بھ،�و�مخارج�ا��روف�سبعة�عشر�مخرجا�تقسم�: معناه��صطال����و�

  .ا��وف،�ا��لق،�اللسان،�الشفت�ن،�ا���شوم: ع���س�يل��جمال�إ���خمس�مقاطع�

                                                           
1
  .158ط،�ص.ت،�د.�خطاء�الشا�عة�النحو�ة�و�ا��رفية�و��مالئية،�دار�اليازوري،�عمان،�دف�د�خليل�زايد،�  

2
  .159املرجع�نفسھ،�ص  
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  �عر�ف�علم��صوات�اللغوي 

  : ر�ثالث�و�يتألف�علم��صوات�من�عناص  

 )مقدمة�لدراسة�النظام�الصو�ي�و�النظم�اللغو�ة�ف���مالحظة�و�ل�ست�دراسة�للغة(عنصر���صوات� - 1

 .عنصر�املفردات - 2

 .عنصر�ال��اكيب - 3

  : و�العلم�الذي�ينصب�ع����صوات�اللغو�ة�ينقسم�إ���أر�عة�أقسام�

 .علم��صوات�الوصفي - 1

 1.علم��صوات�التار��� - 2

 . علم��صوات�املقارن  - 3

 .علم��صوات�العام - 4

و�ي�شق�من�علم��صوات�اللغو�ة�علم�و�خصائص��صوات�و��و�علم�ال�شكيل�الصو�ي�و���دف�إ���

  2.وضع�القواعد�الصوتية�ال���تجري�عل��ا��صوات����سياق�ما

�ع���اعتبار�
ً
و��صوات����مادة��لفاظ،�و�أساس�الكالم�و�تتم����ذه��صوات�����عض�اللغات�بناءا

  : يدة�أ�م�ا�عد

�بمخارج� - 1 ��سميھ �من�بي��ما�و��و�ما �ليمر�ال�واء �من�أعضاء�النطق �طرفان �عند�ا �يلتقي �ال�� النقطة

 .ا��روف

 .عمل��وتار�الصوتية�أو�توقف�ا�عن�العمل�أثناء�النطق���ا - 2

�ينفجر�دفعة� - 3 �ثم ���ا �النفس �يح�س ���ا �النطق �عند �حروف �ف�ناك �النطق، �منطقة ��� مسار�ال�واء

 .ناك�حروف�احت�اكيةواحدة�و��

 .ا�ساع�ح���الرئت�ن����ج�از�النطق - 4

                                                           
1
  .20ص،�05�،1975أن�س،��صوات�اللغو�ة،�مكتبة��نجلو�املصر�ة،�ط�إبرا�يمالدكتور�  

2
  .102ص،�01مصطفى�الغالبي��،�جامع�الدروس�العر�ية،�جزء�  
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 .اتجاه�النفس�عند�النطق�كما��و�ا��ال�عند�لفظ�ا��رف - 5

،�الفك��سفل،�الفك�العلوي،�اللثة،�ا��دار�ا��لفي�الشفتان،�اللسان،�املزمار: و�أعضاء�ج�از�النطق

  .1ل��لق،�الل�اة،�ا��نجرة،��وتار�الصوتية،�الرئتان،�تجو�ف�الفم

  أقسام�ا��روف�حسب�مخارج�ا

،�و�)�لف،�الواو،�الياء(فيخرج�منھ�ثالثة�أحرف����أحرف�املد��):�حرف�ا��وفية�ال�ائية(ا��وف� - 1

 .سميت��وائية�أل��ا�تنقطع�بانقطاع��واء�الفم

 .ال�مزة،�الع�ن،�ا��اء،�الغ�ن،�ا��اء: و����ستة�): �حرف�ا��لقية(ا��لق� - 2

 و�لھ�عشرة�مخارج�: اللسان - 3
ً
 : و�يخرج�منھ�ثمانية�عشرة�حرفا

و��س�ت�إ�����رة�الف�م�و����ما�تقع�ب�ن�وسط�اللسان�و�ما�يقابلھ�من�ا��نك�: �حرف�ال��ر�ة  -أ

  .ا��يم،�الش�ن،�الياء: �ع���و����

و�سميت�بذلك�ملحاولة�مخرج�ا�نطع�الفم�ف�و�عار�ا��نك�) طاءـ�التاء،�الدال(و����: �حرف�النطعية  - أ

 .مخرج�ا�من�طرف�اللسان�و�أصول�الثنايا�العليا�ع���و�

و�سميت�بذلك���روج�ا�من�أسلة�اللسان����مستدقة�) الصاد،�الز�ن،�الس�ن(و����: �حرف��سلية  - ب

 .و�مخرج�ا�من�رأس�اللسان�و�من�ب�ن�الثنايا�العليا

 .و�سميت�بذلك���روج�ا�من�قرب�اللثة) الطاء،�الثاء،�الذال(و����: �حرف�اللثو�ة  - ت

 .و�تخرج�من�حاف���اللسان�و�ما�يحاذ��ا) الالم،�النون،�الراء(و����: �حرف�الذلقية  - ث

ألن�����ا��روف�الشفو�ة�و�سميت�بذلك) الواو،�الفاء،�الباء،�امليم(يخرج�م��ا�أر�عة�أحرف�: الشفتان - 4

 .مخرج�ا�لل�واء�من�الشفت�ن

امليم،�(ج�من�صوت�الغنة�و����حرف��لف�املنجذب�إ���الداخل،�فوق�سقف�الفم�فيخر �:ا���شوم - 5

 .املشدودتان) النون 

  )الضاد(و��ناك�حروف�تخرج�من�حافة�اللسان�مثل�حرف�

                                                           
1
  .102ص�املرجع�نفسھ،  
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و�يتحكم�بطبيعة�الصوت�الوتران�املمتدان����ا��نجرة�من��مام�إ���ا��لف،�و�الصادران�ع���ا��ركة�  

  .�1ش�ل�الصوت�و�نوعھاملستمرة�أو�ما��س���بالذبذبة�ال���تتحكم����خروج�الدفعة�ال�وائية�مما�

و��ش�ل�اختالف�الناس����أصوا��م�عالمات�فارقة��ساعد�ع���معرف��م�و�التمي���بي��م�و�كذلك��ش�ل�  

  .الكث���من�ا��مل�ال����ستطيع�تأليف�ا�من�ال�لمات�و�ا��روف�للغة�واحدة�أمرا�مم��ا

  أقسام�ا��روف�حسب�صفا��ا

�املج�ورة - 1 �: ا��روف �ي(و��� �ن،�و، �م، �ل، �غ،�ق، �ع، �ظ،�ط، �ض، �ز، �ر، �ذ، �د، �ج، و����) أ،�ب،

 .يتعر��ا�انحباس�ال�واء�ح�ن�حدوث�ا��رف�و�قد�ي�ون��ذه��نحباس�تاما�أو�ناقصاحروف�

أي�ما�يجري�النفس�ف��ا�أثناء�النطق�) س،ش،�ص،ح،خ،�ث،�ف،م،�ك،ت(و�����:ا��روف�امل�موسة - 2

 .��ا

ف��ا�و�روف�ال���يمتنع�الصوت�أن�يجري�مع�ا�و�ال�يمكن�أن�يمر�الصوت�و����ا��: ا��روف�الشديدة - 3

 ).أ،�ج،�د،�ط،�ك،�ب،�ق،�ت(حروف�ا�

 ).س،�ش،�ح،�ه،�ن،�ز،�خ،ص،�و(و����ا��روف�ال���يجري�ف��ا�الصوت�مثل�: ا��روف�الرخوة - 4

د،�ذ،�ج،�ق،��ب،(و����ا��روف�ال����������ا�ا��بال�الصوتية�عند�النطق���ا�و����: ا��روف�الصانتة - 5

 .)ف

ث،�س،�ك،�ش،�(و����ا��روف�ال���ال�������ا��بال�الصوتية�عند�النطق���ا�و����: ا��روف�الصامتة - 6

 .2)ب،�ج،�ز،�غ،�خ،�ط،�ص،�د،�ق،�ت،�ذ،�و،�ع،�م،�ي،�إ،�ض

إذن�ال�مس�يقابلھ�ا���ر�ن�فا��روف�امل�موسة�أو�املح�ورة�و�م��ا�الشدة�و�املتوسط�و�م��ا�الرخاوة،�

روف�شديدة،�أو�متوسطة�أو�رخوة،�و�م��ا��ستعالء�و��ذه��ستفال�و�م��ا�التكر�ر�و�م��ا��نحراف،�ثم�فا��

  : ومن�صفات��عض�ا��روف. التف����و�أخ��ا��ستطالة

  ).خ،�ص،�ض،�ط،�ظ،�غ،�ق(و��و�التصعيد����ا��نك��ع��،�و�ا��روف�املتصفة�باالستعالء����: �ستعالء

                                                           
1
  .102املرجع�نفسھ،�ص  

2
  .161صف�د�خليل�زايد،��خطاء�الشا�عة�النحو�ة�و�ا��رفية�و��مالئية،�  
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  ).ق،�ط،�ب،�ج،�د(ا���ازات�الصوت�بأحد�ا��روف�التالية�و����: القلقلة

  ).ي،�ن،�م،�و) (ينمو(حيث�يتم�إخراج�النفس�من��نف�حيث�التلفظ���ا،�و����مجمعة�ب�لمات��:الغنة

و��و�انحصار�صوت�ا��رف�ب�ن�اللسان�و�ا��نك��ع���الرتفاع�ظ�ر�اللسان�إ���ا��نك��ع���ح����:�طباق

  ).ص،�ضن�ط،�ظ(يلتصق�بھ�و����

ت،�أ،�ب،�(و��و�ضد��طباق،�جر�ان�النفس�النفراج�ظا�ر�اللسان�عند�النطق�با��روف�و�����:�ستفتاح

  ).،�ن،�ه،�و،�يث،�ج،�ح،�خ،�د،�ذ،�ر،�ز،�س،�ش،�ع،�غ،�ف،�ق،�ك،�ل

  ).د،�ل(و��و�ميل�ا��رف��عد�خروجھ�إ���طرف�اللسان�مثل��:�نحراف

  .و����امتداد�الصوت�بالضاد�من�أول�حافة�اللسان�إ���أخر�ا�:�ستطالة

  أسباب�التبدالت�الصوتية

 .انتقال�اللغة�من�جيل�إ���جيل�عن�طر�ق�التلق�ن - 1

 .العر�ية�بال��كية�و�الفارسيةالتأثر�بأصوات�اللغات��خرى�مثل�تأثر�اللغة� - 2

 ).الل��ات(و�قومية�) الرسم��صطال���و�أح�ام�التجو�د(و�دي�ية�) التمدن�اللغوي : (أسباب�اجتماعية - 3

 . صوتية�مثل�تفخيم��عض�ا��روف�أو�إخفا��ا�أو�إدغام�اأسباب� - 4

 .تفاعل��صوات�و�تأث����عض�ا�����عض����أثناء�ال��كيب - 5

تصف�من�حيث�الش�ل�بالصفات�املتقدمة�ف�و�أك���من�مجرد�صوت�دال�و�إذا��ان�ا��رف�العر�ي�ي

مع�غ��ه�من��صوات�ع���مع���مع�ن�ل�لمة�من�ال�لمات،�فلقد�كشف�علماء�اللغة�منذ�وقت�مبكر�غن�الصلة�

الوثيقة�و�العالقة��كيدة�ب�ن�الصوت�الدال�ع���ا��رف�من�ج�ة�و�داللة��ذا�الصوت�من�ج�ة�أخرى��ذا�ما�

�ب �إذ�يتعلق �ال�لمات �استقبال �كب����� �دور �لألذن �و� �الفم، �و�محل�ا �الصوتية �مخارج�ا �من �ال�لمات خروج

  .�ستقبل�الفرد�ال�لمات�ليتخذ�موقفا�م��ا��عد�عدة�عمليات�ذ�نية�نتحدث�ع��ا�����ء�من�التفصيل

بحانة�و��عا����ستماع�م�ارة�تحليل�أساسية�����عليم�اللغة�و��علم�ا،�و�أ�م�ا��ذه�امل�ارة�قدم�ا��م

�القرآنية ��يات �كث���من ��� ��خرى �التعلم �وسائل �. ع�� ��عا�� �( قال �لكم �و��بصار�و��فئدة�و�جعل السمع
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،�فاعتمدت�الطر�قة�التوفيقية�ع���م�ارة��ستماع�����علم�اللغة�للمبتدئ�ن�حيث�يكفي�أن�1)لعلكم��شكرون

و�الكالم�من�خالل�لوحة�املحادثة�أي�تتصدر��ل�درس،�يتعرض�التلميذ����الصف��ول��سا����لالستماع�

 .كما�تؤكد�ا��طوط�العر�ضة�ملنا���اللغة�العر�ية�املعمول���ا����مدارس�و�الة�الغوث�الدولية

و��ستماع�عماد�كث���من�املواقف�ال����ستد����صغاء�و��ن�باه�إذ��ستقبل�الفرد�املعا�ي�و��ف�ار�

�من ��سمعھ �ما �وراء �و��ال�املة �باإلنصات ��ستماع �و�يتم �مما �موضوع ��� �املت�لم ���ا �ينطق �و�عبارات ألفاظ

الف�م�و��دراك�مع�مالحظة�ن��ات�الصوت�املنبعثة�و�طر�قة��داء�اللفظي�ففي��ستماع�تدرب�ع���حسب�

  2.�صغاء�و�حصر�الذ�ن�و�متا�عة�املت�لم�و�سرعة�الف�م

و�يقوم��ستماع�ع���عدة�عمليات�عقلية��االس�بصار،�التم��،�الر�ط�و��س��جاع،�و�املتا�عة�و�ألن�

� �يتجاوز �طبيعتھ ��� �و��ستماع �و�الف�م ��دراك �قدر�من �ليتحقق �و�تآزر�ا �العمليات �ت�امل الكينونة�من

�دقيقة �بطر�قة ��صوات �تخ��ن �ال�� �الداعية �الكينونة �إ�� �للسمع �ت�ون��الفيولوجية �ذلك �و�ع�� و�منظمة،

قر�بة�من�الداللة��صطالحية�ال���عل��ا�مدار�قسط�كب���) استماع(أو�مصدره�) استمع(الداللة�اللغو�ة�للفعل�

  .من�العملية�التعليمية

� ��ستماع ��عامل �الكتابة �من�و�يتأثر�مستوى �يتم �عملية �ما�يتھ ��� �فاإلمالء �وثيقا، �ارتباطا و�يرتبط

���الكالم�من�مصدره،�و�الو���بمخارج�ا��روف�و�معرفة�املسار�اللغوي�الذي�اختاره�السلف�و�خالل�ا��صغاء�إ

اتفق�عليھ�أبناء��مة�و�وظيفة�تقديم�صور�بصر�ة�لل�لمات�تقوم�مقام�الصور�السماعية�عند��عذر��ستماع�

� لتم���السم���و��دراك�أن�أسس�عملية��مالء����الذاكرة�و�التخيل�الصو�ي،�و�ا�(Shonil)و�اعت���شونيل

  .معا

  :و�يذكر�السيد�����ذا�املقام�من�العوامل�املؤدية�إ���ا��طأ��مال�ي

 .ضعف�قدرات�املتلقي�ع���التمي���ب�ن��صوات�املتقار�ة����املخرج )1

 .عدم�تمثيل�الطول�املناسب�ل��ر�ات�القصار )2

                                                           
1
  .104ص الغالبي��،�جامع�الدروس�العر�ية،مصطفى�  

2
  .105املرجع�نفسھ،�ص   
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  .�ستطيع�كتاب��ا�كتابة���يحةفإن�املستمع�ا��يد�يجب�أن�يقوى�ع���التم���ب�ن�أصوات�ا��روف�ف

فعندما�يتعرض�الفرد�ملوقف��ستماع��ستطيع�أن�يم���مقاطع��صوات،�و�يتعرف�ترتي��ا�و��ذا�ما�

�لبعض� �الشفوي �ال����ء ��كثار�من ��� �ذلك �إ�� �العملية �و�الوسيلة �املكتو�ة، �الصور �تث�يت �ع�� �ساعد

  .ال�لمات�فبل�كتاب��ا

ر��ستماع������ة�الرسم��مال�ي�عند�تالميذه����كث���من�املواقف،�و��ستطيع�املعلم�أن�يدرك�أث

فعدم�قدرة�التالميذ�ع���تمي���أصوات�ا��روف�املتقار�ة����املخرج�قد�يؤدي�إ���ا��لط����كتابة��لمات��ذه�

�املسموعة �الصوتية �الصور �متا�عة �ع�� �قدر��م �كما�أن�ضعف �يؤديانا��روف، �قد �الكتابة، ��� �و�تردد�م ، 

�ش�ل�أو�بآخر�إ���عدم�قدر��م�ع���مسايرة�زمال��م�ثم�التخلف�ع��م����الكتابة،�و�قد�يؤدي��ذا�الضعف�إ���

�ال �و�تأخر��� �الكتابة، ��� �تبطء ��ذه �عند �ا��ر�ي �السم�� �آزر �يظ�ر��ذا �و�قد �التالميذ، �من �عند�الفئة جليا

�مال�ي�ثم����زون�عن�مواكبة�أقرا��م�البعض�حيث�يبدءون�الكتابة��مالئية�بداية�سليمة����بداية�النص�

���استكمال�كتابة�املسموع،�لعم�قدر��م�ع���إدراك�الوحدات�الصوتية�و��رسم�الصور�ا��طية�ل�ا،�و�لعل�

البطء����الرسم�و�عدم�إتباع�املن��ية�ال��يحة����تنظيم�ا��روف�و�ال�لمات�من�أك���العوامل�ال���تؤدي�

  .الميذ����أخطاء�الرسم��مال�يمنفردة�أو�مجتمعة�إ���وقوع�الت

و�من�أش�ال�الضعف��خرى�ال���ت�تج�عن�البطء����الكتابة،�القفز�عن��عض�ال�لمات�و�قد�ي�ون�

�أن� �كما �أيضا، �املسموعة �اللغو�ة �الوحدات �و�مواكبة �و��صغاء �املتا�عة �ع�� �قدرا��م �ضعف �إ�� �عائدا �ذا

���ضعف�التالميذ����إدراك�الصور�’الكتابة��مالئية�و��عزي�تكرار�ال�لمات��و�مظ�ر�آخر�من�مظا�ر�ضعف�

  .الصوتية�املسموعة

� �أقدر�ع���و��ناك �يجعلھ ��مالئية �الكتابة �مواقف ��� �التلميذ �طرف �من ��صغاء �أن ��ش���إ�� ما

يھ�من�التفر�ق�ب�ن�ال�لمات�امل�شا��ة����اللفظ�عند�سماعھ�ل�ا،�حيث�ير�ط�ب�ن�ما��سمعھ�و�ب�ن�ما�يتوافر�لد

  .1)يحيا(و�) ي��(خ��ة�لغو�ة�مخزونة�و�مثال�ذلك�كتابة�

                                                           
1
  .165صف�د�خليل�زايد،��خطاء�الشا�عة�النحو�ة�و�ا��رفية�و��مالئية،�  
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و��ستطيع�التلميذ�أن�يم���ب�ن��سم�الذي�يكتبھ�بألف�مقصورة�و�الفعل�الذي�يكتبھ�بألف�قائمة�

�ا��طية�ال��يحة�قائما�ع���توظيف�القدرة�السمعية����التث�يت�من�الصورة� في�ون�اختياره��نا�للصورة

  .نب�توظيف�القاعدة��مالئية�املرتبطة���ذا�الشا�دا��طية�ال��يحة�بجا

و�عن�طر�ق�التخيل�و�اس��جاع�الصورة�الذ�نية�املخزونة��ستطيع�التلميذ�أن�يفرق�ب�ن�كتابة��لمة�

فعند�سماعھ���ملة�قرأ��مام�سورة،�تبادر�إ���ذ�نھ�الصالة�و��س��جع�صورة��مام�و��و�) سورة�و�صورة(

لتلميذ�ب�ن�الصورة�الذ�نية�و�الصورة�ال�لمة�املقارنة�ل�ا�ليتحقق�من�كتابة�صور��ا�يؤم�املصل�ن،�و�يوازن�ا

ز�ذلك�يدل�ع���أن�) صورة(ا��طية�ال��يحة�مس�بعدا�ال�لمة�املقارنة�بما����الصورة�الصوتية�و�����لمة�

��ستما ��� �عليا، �عقلية �لعمليات �توظيفھ ��عد �القرار�املناسب �اتخاذ �إ�� �توصل �التلميذ �و��ذا �و�التخيل ع

  .�س��جاع�و�الف�م�و�املطابقة�و�ال�����و�ما�شابھ�ذلك�من�العمليات�الذ�نية��دائية�املتصلة�بالكتابة

و��صوات�ل�ا�عالقة�ارتباطية�تجمع�ب�ن�املنطوق�و�املسموع�لتؤثر����الكتابة�كما�أن�للتلو�ن�الصو�ي�

�) التنظيم( �بأش�ال�ا �ا��روف �رسم ���ة ��� �الفاعل �درجة�أثره ��� �يؤثر�ذلك �إذ �ال�لمة، �من �مواصفا��ا و���

�أن� �ف�ستطيع �وضوحا، �معان��ا �و�ز�ادة ��لفاظ، �داللة �ع�� �مؤشرا �و��عطيھ �التلميذ �ان�باه �و��شمل الف�م،

�ال��قيم �عالمة ��يرسم �نقطة(املناسبة �استف�ام، �اللفظ�) ���ب، �أن �فيھ �شك �ال �و�ما �التلو�ن، �لذلك تبقا

���التعرف�إ���ا��روف�املضعفة،�ف��سم�التلميذ�عالمة�التضعيف�ع���ا��رف�رسما�السليم�لل�لمة��ساعد�ع

  .��1يحا

و�ا��ر�ات�و�ا��روف�أساسان�����شكيل��صوات�و�ف�م�الدالالت�و�إدراك�املعا�ي،�و�من��نا�ندرك�

  . أ�مية�الصوامت�و�الصوائت

  : �ات�و�من��ذه��ختالفاتإن�الصوامت�العر�ية�تختلف�عن�وظيفة�الصوامت���روف�العلة�و�ا��ر 

- � �تقابل�ا �الصوامت ��ذه�) ا��روف(أن �فت�ون ��شتقاق �حيث �من �العر�ية �لل�لمات �أصواتا ت�ون

 .فال�ت�ون ) الصوائت(ا��روف�فاء�ال�لمة�أو�عي��ا�أو�الم�ا�أما�العلل�

 .تطول�كمية�الصوت�ف��ا،�أما�العلل�فال�تطول ) ا��روف(أن�الصوامت� -

                                                           
1
  .167ص�املرجع�نفسھ،  
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  : و�تتم���بوظائف�ال�تؤد��ا�ا��روف�ال��يحة�و�يمكن�ت��يص�ا�كما�ي��

 .تؤدي�م�م�جليلة����اللغة�العر�ية�إذ�تز�د����قوة�الوضوح�السم�� )1

ِتَل �–تو���املع����ش�ل�مف�وم�مقل�قتل� )2
ُ
 .ق

 .1ل�ا�أ�مية�كب��ة����التنظيم )3

ة�الوظيفية�للسان�ما����علم�و�علم��صوات�الصر����عرف�بأنھ�دراسة�استعمال�الوسائل�الصوتي

  صرفھ�و�تتضمنھ�ثالثة�أجزاء

الرجل�(التغ��ات�الصوتية��م��اجية�ال���تطرأ����أثناء�التماس�ب�ن�مفردين�: علم��صوات�ال��كي�� - 1

 ).العظيم

�–أغ���(و����التغ��ات�الصوتية�الناتجة�عن�إضافة�حروف�أو�حر�ات�للمفرد�: التناو�ات�الصوتية - 2

َن�ُت�
َ
نِ �–غ

ُ
 ).�ُت غ

و�) �شتقاق�و�التوليد(و����ا��ذر��ص���الذي�تب���عليھ�املفردات��: الب�ية�اللفظية�للمستفردات - 3

 .يختص�باأللفاظ�الصوتية�و�ما�ف��ا�من�تناو�ات

  أسباب�الضعف�ال���ل�ا�عالقة�باملستوى�الصو�ي

أو�أن�ي�ون����نطقھ��سرعة�النطق،�أو�أن�ي�ون�املعلم�خافت�الصوت�أو�غ���مرا���للظروف�الفردية، -

 .قليل���تمام�بتوضيح�ا��روف،�و�بخاصة�ا��روف�املتقار�ة����أصوا��ا�أو�مخارج�ا

عدم�املطابقة�ب�ن�رسم�حرف�ال��اء�و�صوتھ�و�الذي�يت�ون�من�الصوت�و�الرمز�و�ا��ركة�املرافقة،�إذ� -

إال�أن��ذه�القاعدة�طق�و�العكس،�أي�كتابة�ما�ين �غلب����العر�ية��تفاق�ب�ن�نطق�حروف�ال�لمة�و�كتاب��ا

لكن�و�من�أثملة��حرف��–�ذا��–غ���مطرودة،�إذ�توجد�حاالت�خاصة�زائدة�����لما��ا�و�ال�تنطق�مثل�ذلك�

و��لف�الفارقة����شر�وا�و�مثل��ذا��مور�الكتابية�توقع�التالميذ����ل�س�و�) عمرو (ال���تكتب�و�ال�تنطق�

 .2ح��ة

                                                           
1
  .168املرجع�نفسھ،�ص  

2
  .166املرجع�نفسھ،�ص  
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ح�ن�تم��ج�اللغة�الفص��� ��ة�أثر�ا�وا��ا����وقوع�السامع����ل�س�و�ح��ة�إن�لل: الل��ة�العامية -

 : بصوت�يقلب�صوت�ا��روف�و�معناه�و�من�أثملة�ذلك�

  .عندي�ألم�–    عندي�قلم�

  أنت�ظالع�����مر���–  أنت�ضالع�����مر�

 �–  اس�يقظ�التلميذ�مبكرا�
ً
  اس�يقذ�التلميذ�مبكرا

  .اض��ه�إ���عمل�ذلك�–  اضطره�إ���عمل�ذلك�

أو�) تالب�–طالب�(أو�الطاء�تاء�) ألم�–قلم�(إن�ما�يجري�عليھ�املتحدثون����اللغة�سواء�بقلب��مزة�  

�
ً
�ل�ذلك�مغاير�لنضام��صوات�العر�ية�و�أمثلة��ذا�التمدن�اللغوي�كث��ة�و�تقع�) سيف�–صيف�(الصاد�س�نا

  1.شبھ�لذلكن�يجة�ال�) ز�–س�) (ز�–ذ�) (س�- ث(���أصوات�أخرى�

تحدثنا�عن�ا��روف�مفردة�و�ما�ل�ا�من�صفات�صوتية،�لذ�وجب�علينا�ا��ديث�عند�التقاء�حرف�ن�أو�  

  : أك���و�ما�ي�تج�ع��ا�من�تبدالت�صوتية�مثل�

من�مم��ات�اللغة�العر�ية�أ��ا�ال�تبدأ�بصامت�ن�كما��و�ا��ال����اللغة��جن�ية�و�عليھ�نضف��مزة�: املقاطع

فنقول�أدرس�و�ما�فعلناه��و�أننا�بدأنا�بصامت��و�ال�مزة،�ثم�) َدَرَس (الوصل�ل�ستطيع�أن�نلفظ�بفعل��مر�

ل�لنا�عدم�التقاء�الساكن�ن�حركة�و����الضمة،�ثم�صامت،�ثم�صامت�و�حركة،�ثم�صامت�و��ذا�العمل��عل

  : ِمْن�الكتاب�فتصبح�ِمَن�الكتاب،�و�تقسم�املقاطع�إ���ما�ي���: مثل�

 ).َس،�ُس،�ِس (ف�و�عبارة�عن�حرف�متحرك�فقط�مثل��: مقطر�قص�� )1

 ).سا،�سو،����(و��و�عبارة�عن�حرف�متحرك�زائد�حرف�مد�مثل�: مقطع�متوسط )2

 ).قال،�زال(حرف�ساكن�مثل�+ حرف�مد�+ و��و�عبارة�ع���حرف�متحرك��:مقطع�طو�ل )3

���الفص����خرى،�و�يمكن�ت��يص�قواعد�الن�� و��و�شدة�الصوت�ع���جزء�من�ال�لمة�دون��جزاء�� : الن��

  : كما�يأ�ي�

 (إذا�توالت����ال�لمة�عدة�مقاطع�قص��ة��ان�الن���ع���املقطع��ول�مثل� )1
َّ

 .)رسِرَب،�دّ ش

                                                           
1
  .85ص�أن�س،��صوات�اللغو�ة،�إبرا�يمالدكتور�  
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 )مال،�داس: (ن�الن���ع���املقطع�الطو�ل�إذا�لم�يكن����ال�لمة�مقطع�طو�ل�غ��ه�مثلي�و  )2

و�يلفظ�أبناء�) مقادير(ي�ون�الن������املقطع�الطو�ل��ول�إذا��ان����ال�لمة�أك���من�مقطع�طو�ل�مثل� )3

 .العر�ية�بال�لمات�بما�ف��ا�من�مقاطع�و�ن���و�يفعل�السليقة

���النطق����اللغات��خرى��اإلنجل��ية�ألنھ�قد�ي�تج�عنھ�اختالف����مع���و�تبدو�أ�مية�الن�����ذا�

  .اللفظة

 �: التنغيم
ً
للمع���املقصود،��و��و�اختالف�ل��ة�الصوت����العبارة�أو�ا��ملة�من�حيث�ارتفاع�ا�و��بوط�ا�تبقا

) ما�أحسن�محمد(فظ�تلب�تج�ع��ا�تناغم�موسيقي����الكالم�فنحن��و��ش�ل�يحدث�ذبذبة����الوتر�ن�الصوت�ن

  .ح�ن�نقصد���ا�النفي�بل��ة�تختلف�عن�لفظ�ا�ح�ن�ت�ون�سؤ�،�أو�ح�ن�ت�ون����با

التضعيف،��لف�الفارقة،��التنو�ن�و�النون،�ا��روف�: معظم��خطاء�تلتقي����املوضوعات�التالية  

للمج�ول،�إشباع�ا��ر�ات،��املتقار�ة�ا��ر�ات،�ا��روف�ال���تنطق�و�ال�تكتب،�عدم�ضبط�حركة�الفعل�املب��

  .عدم�حذف�حرف�العلة�عند�ا��زم،�املزج�ب�ن�الف���و�العامية

  : مثال�

و����أخطاء�تنجم�عن�إبدال�طائت�بآخر�أو�تقص���صائت�طو�ل،�إطالة����صائت�قص����:ستوى�الصو�ي�امل

  : مثل�

 ر�س����أصل�را�س� -

 يتلك�ا�أي�يتلقا�ا� -

 كري�أي�بدل�قارئ  -
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 املستوى�الصر��� - 2

  .�1و�التغي���و�التقليب�من�حال�إ���حال�: الصرف����اللغة

�و�التغي������أحوال�ب�ية�ال�لمة�و�ما���ا�من�ز�ادة�و�حذف�و�إعالل�و�إبدال�و�إفراد�و�: الصرف�����صطالح

و�صيغة�املبالغة�تث�ية�و�جمع،�و��غي���املصدر�إ���الفعل�و�الوصف�املشتق�منھ��اسم�الفاعل�و�اسم�املفعول،�

  2.إ��... 

  : و�الصرف�يتحدد����ثالثة�أشياء���

تحو�ل�ب�ية�ال�لمة�إ���أب�ية�مختلفة�لضروب�من�املعا�ي��التصغ���و�التكب���و�صيغ�أسماء�الفاعل�ن�و� - 1

 .املفعول�ن

القلب��غي���ال�لمة�لغ���مع���طارئ�عل��ا،�و�لكن�لغرض�آخر�ينحصر����الز�ادة�و�ا��ذف�و��بدال�و� - 2

 .و�النقل

�أجناس� - 3 �إ�� �يقسم�ا �كأن �وظائف�ا �بحسب �و�أنواع �أجناس �إ�� �و�تصر�ف�ا �ال�لمة �ب�ية �أح�ام بيان

 . 3الفعل،��سم�و��داة�أو�من�حيث�التذك���و�التأن�ث�و��فراد�و�ا��مع

� �املتمكنة �العر�ية �باألسماء �التصر�ف �يختص �املب�ية) املعر�ة(و ��سماء �و �ا��روف �يدرس �ال �و

  .ِ�عَم،�و�ِب�َس : فالتصر�ف�ال�عالقة�لھ�باألسماء����مية�و�املب�ية��الضمائر�و��فعال�ا��امدة�مثل

  .و�الغاية�من�الصرف�حفظ�اللسان�من�ا��طأ�و�مراعاة�قوان�ن�اللغة����الكتابة�و�تنمية�اللغة�العر�ية

��يئ �تتخذ �ال�لمات �من ��لمة �و�تؤلف ��صوات �من �مجموعة �تتال�� �ت�و�ن�و�عندما ��� �مخصوصة ة

��عرف� �بھ �الذي ��و�العلم �لذا �ال�لمة، �ُب�� �بمعرفة �يختص �الصرف �علم �أن �كما �ال�لمة �ب�ية ��س�� ال�لمة،

 
ً
�و�ال�بناءا

ً
  .صياغة��ب�ية�العر�ية،�و�أحوال�ا�مما�ل�س�إعرابا

راب�و�و�معرفة�بناء�ال�لمة�الصر����ساعد�ع���معرفة�موقع�ا�و�ما�يتلو�ا����ا��ملة�من�حيث��ع

  : املع��،�و�لو�تأملنا��مثلة�التالية�

                                                           
1
  .24ص�ت،.د.ط.دحسن���اتھ،��علم��مالء����الوطن�العر�ي�أسسھ�و�تقو�مھ�و�تطو�ره،  

2
  .207ص�،01ج�مصطفى�الغالب��،�جامع�الدروس�العر�ية،  

3
  .208املرجع�نفسھ�ص  
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-  
ً
�حسنا

ً
 انطلق�امل�سابق�منطلقا

 .ز�د�منطلق�بھ -

 .منطلق�امل�سابق�ن�شروق�الشمس -

 .منطلق�امل�سابق�ن�ساحة�البلدة -

  : استعملت�����ل�مثال�استعماال�مختلفا) منطلق(لوجدنا�بي��ا�لفظة�مش��كة����

 .طلقففي�ا��ملة��و���مصدر�مي���للفعل�ان -

 .و����الثانية�اسم�مفعول�مشتق�من�الفعل�نفسھ -

 و����الثالثة�اسم�زمان�أل��ا�تدل�ع���زمان��نطالق -

 و����الرا�عة�اسم�م�ان�يدل�ع���م�ان��نطالق -

و�ملا��انت��ذه�الصيغة�مش��كة�ب�ن��ذه�املشتقات��ر�عة�صار�تحديد�معنا�ا�مرتبط��سياق�ا��ملة�

أ�م�البحوث�الصرفية�ال����ساعد�ع���ضبط�ب�ية�ال�لمة�معرفة�امل��ات�الصر���و�ال���استخدمت�ف��ا،�و�من�

  .1معرفة�املجرد�و�املز�د�من��سماء�و��فعال�و�معرفة�مشتقات�و�أوزا��ا،�و�معرفة��عالل�و��بدال

و�إن��،)اللعب(و�رت�نا�ا����زمرة�لفظية�واحدة،�ي�تج�مع���معروف�) ب.ع.ل(فإذا��ان�لدينا��صوات�

�ذا�التغي������املع���حصل�) لعبت،�العب،�اللعب(جعلت�ترت�ب��صوات�ع���نحو�آخر�يولد�لديك�مع���آخر�

  .ن�يجة��غي���صيغة�اللفظية،�و��و�من�اختصاص�املستوى�اللفظي

�ت�ون� �قد �جديدا �مع�� �فتحدث �ال�لمات �صيغ �ع�� �تطرأ �ال�� �التغ��ات �يدرس �الصر�� فاملستوى

حركة�واحدة،��الضمة�و�الفتحة�و�الكسرة�و�التنو�ن،�و�لو�غ��نا�الفتحة�بالضمة�ثم�كسرنا�الوحدة�الصرفية�

ِعَب (الوسط�ألصبحت�
ُ
  .و�نتج�مع���آخر��و�اللعب�من�املج�ول����الزمن�املا���) ل

                                                           
1
  .88،�ص1976رف�و�اللغة،�مكتبة�الش�اب،�القا�رة،�سنة���النحو�و�الصشر�ف�محمد�أبو�الفتوح،��خطاء�الشا�عة��  
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�و�أنھ� �مع�ن، �لغوي �نظام �ضمن �صوتية �وحدات �من �م�ون �الصر�� �املستوى �أن �سبق �مما يالحظ

�الصو�ي، �باملستوى ��سوق��مرتبط �و�إنما
ً
�أو�صوتا ��لمة �ال�نلفظ �فإننا �أف�ارنا، ��ع���عن �أن �نر�د �ح�ن لكن

  .�1لفاظ����نظام�مع�ن،�و��ذه��لفاظ�حسب�النظام�اللغوي�املستعمل�يؤثر��عض�ا�����عض

املستوى�الصر���يدرس�التغ��ات�ال���تطرأ�ع���أب�ية��لفاظ�فتؤدي�معا�ي�جديدة،�و��ذه�التغ��ات�

صوتية،�و���ذا�تب�ن�مدى�ارتباط�الدرس�الصو�ي�بالدرس�الصر��،�و�الدرس�الصر����عت���مقدمة�����وحدات

  .للدرس�النحوي�و�مالزما�لھ����العر�ية�ألن�ا�تمام�الصرف�بب�ية�ال�لمة�إنما��و�الستعمال�ا����تركيب�النحوي 

�قد�يف) حضر(و�أي��غي������ب�ية�ال�لمة�يؤثر����املع���الذي�يؤديھ�فإن�قلت�
ً
�أو�ش�ئا

ً
�م�أن���صا

�ما�قام�بإحضار����ء�مثل�) أحضر(حضر،�و�إن�قلت�
ً
،��)خرج�الرجل،�أخرجت�الرجل(فإنك�تحس�أن���صا

  .يدل�ع����ستحقاق�بمع���حان�وقت�ا��صاد) أحصد(�ش���إ���الفالح�ب�نما�) حصد(،�)�اذب،�كذاب(

ات��رتباطية�الصرفية�القائمة�ب�ن��ذه�و����إطار�مف�وم�الت�امل�و�أ�عاده�من�فنون�اللغة�و�العالق

�من�ال��ظة�ال���ولد�ف��ا�علما�الصرف�و�النحو�من�
ً
الفنون،��ناك�ما��ش���إ�����تمام�بتعلم��مالء،�بدءا

حيث�العالقة�بي��ما�مما�يؤكد�أن�رسم�ا��روف����كث���من��حوال�تحدد�ا�املعرفة�بقواعد�النحو�و�الصرف�

  .2)تالصو (أو�قواعد�النطق�

مثل��–و�قد�مزج�اللغو�ون�العرب�ب�ن�الصرف�و�النحو،�و�رأى��عض�علماء�اللغة�الغر�ي�ن�و�العرب�

  .أن��سبق�دراسة�الصرف�دراسة�النحو�–�رتباط�من�ناحية�عملية�و�منطقية�

و�للتفر�ق�ب�ن��ذه��قسام�أوجد�) اسم،�فعل،�حرف(و�الصرف����اللغة�يقوم�ع���تقسيم�الكالم�إ���

علماء�اللغة�العر�ية�معيار�ن،�ينظر�إ���ال�لمة�من�حيث�الش�ل�املب��،�ينظر�إل��ا�من�حيث�الوظيفة،�املع��،�

�نما�ال�يقبل�الفعل�و�ا��رف��ذه�التعر�ف�و�النداء،�ب) ال(من�حيث�الش�ل��سم�يقبل�ا��ر�و�التنو�ن�و�

و�الفعل�ما�) ���ء(املعاي���الش�لية،�و�حيث�املعيار�الثا�ي��و�املع��،�فقد�عرفوا��سم�بأنھ�ما�يدل�ع���مس���

                                                           
1
  .211ملرجع�نفسھ،�صا  

2
  178ط،�ص.ف�د�خليل�زايد،��خطاء�الشا�عة�النحو�ة�و�ا��رفية�و��مالئية،دار�اليازوري،�عمان،��ردن،�د  
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دل�ع���حدث�و�زمنھ،�و�ا��رف�ما�ل�س�ذلك،�و��عد��ذا�التقسيم�ألنواع�الكالم�فصلوا�القول�����سم�من�

  . 1مود�و��شتقاقحيث�التجرد�و�الز�ادة�و�ا��

  .ما�دل�ع���حدث�غ���مق��ن�بزمن،�و��و�أساس�الصرف: املصادر

  : املصدر�الصر�ح�

 و�ي�ون�ع���وزن��:مصدر�الفعل�الثال�ي  - أ

 تجارة،�زراعة�: ِفَعالة -

عالن -
َ
 غليان،�طوفان: ف

علة -
ُ
ضرة،�ٌصفرة: ف

ُ
 خ

عال -
ُ
باح: ف

ُ
 ُسعال،�ن

 ِعتاب: ِفعال -

�الر�ا��  - ب �مصادر�: مصدر�الفعل �صيغ�من �باختالف �أوزا��ا �و�تختلف �القياسية، �الر�اعية �فعال

 ).أكرم،�أبقى،�أقام،�تدرب،�قاتل،�زخرف،�اندفع،�استقبل،�اجتمع: (�فعال

ة(يصاغ�من�الفعل�الثال�ي�ع���وزن�: املصدر�الدال�ع���املرة - 1
َ
ْعل

َ
أ�لة،�و�من�الر�ا���ع���وزن�: مثل) ف

 ).إفعالة(

ة(يصاغ�من�الفعل�الثال�ي�ع���وزن�: املصدر�الدال�ع����يئة - 2
َ
أ�لة،�و�من�الر�ا���ع���وزن�: مثل) ِفْعل

 ).إفعالة(

 .مأ�ل: مثل�) َمْفِعل(يصاغ�من�الفعل�الثال�ي��جوف�ع���وزن�: املصدر�املي�� - 3

 .وطنية: ع���آخر��سم�مثل�اء�مسددة�و�تاء�التأن�ث�يصاغ�بز�ادة�ي: الصنا��املصر� - 4

�الفاعل - 5 �ا: اسم �الفعل �من �وزن �ع�� �يصاغ �وزن�: مثل) فاعل(لثال�ي �ع�� �غ���الثال�ي �و�من ضارب،

 .ُمدحرج: مثل) ُمفِعل(

                                                           
1
  .179املرجع�نفسھ،�ص  
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) ٌمفَعل(مضروب،�و�من�غ���الثال�ي�ع���وزن�: مثل) مفعول (من�الثال�ي�يصاغ�ع���وزن�: اسم�املفعول  - 6

 .مستخلص: مثل

 )لفرح،�بطل،�حلو،�طو�(تصاغ�من��فعال�الثالثية�الالزمة�: الصفة�املش��ة - 7

يتم�صوغھ�من�الفعل�الذي�يجوز�التعمق�فيھ�و��و�الفعل�الثال�ي�التام،�املتصرف،�و�: اسم�التفضيل - 8

 .أع��،�أفضل: املث�ت�مثل

 .َملَعب: مثل) َمفَعل(و�يب�يان�ع���وزن�: اسما�الزمان�و�امل�ان - 9

 .ما�أكرم،�أكِرم�بھ: يصاغ�ع���وزن�ما�أفعل�أو�أفِعل�بھ�مثل: اسم�الت��ب -10

 .�عض�ا�قياسية�مثل�مسكرة،�م�شار،�و�أوزا��ا�قياسية�ِمفعل،�ِمفعلة،�ِمفعال،�فعالة: �لةأسماء� -11

 (ال�فعّ : �ستعمل�عند�مصدر�الز�ادة����الصفة�و�ال�تب���إال�من�الثال�ي�و�أوزا��ا: صيغ�املبالغة -12
ّ

،�)ابكذ

ِعل
َ
عول،�ف

َ
 .1مفعال،�فعيل،�ف

  : �شتقاق

  �شتقاق��ع���توليد��لفاظ��عض�ا�من��عض�و��ش��ك������ة�ما�ي���  

 �ش��اك����عدد�ا��روف� -

 .أن�ت�ون��ذه�ا��روف�مرتبة�ترت�با�واحدا -

 .أن�ي�ون�ب�ن��ذه��لفاظ�قدر�مش��ك�من�املع�� -

  أنواع��شتقاق

َم ( �ات�ش��اك����عدد�ا��روف�و�ترتي��ا�مع��ختالف����ا��ر : �شتقاق��صغر - 1
َ
 ).َعِلَم،�علٌم،�َعل

 ).سلم،�ملس،�مسل(�ش��اك����عدد�ا��روف�مع��ختالف����ترتي��ا�: �شتقاق�الكب�� - 2

 ).ضيف،�صيف) (جذب،�جدب(إبدال�حرف�بحرف�آخر�مثل�: �شتقاق��ك�� - 3

 ).عبد��(ن�عبد�هللا�)عبدري (عبد�الدار�: إدماج��لمت�ن�أو�أك������واحدة�مثل�: النحت - 4

                                                           
1
دراسة��خطاء�اللغو�ة�عند�مستعم���اللغة�: مذكرة�مقدمة�مضامن�متطلبات�نيل�ش�ادة�ماس���تخصص�لسانيات�عامة��عنوان� 

  .2018-2017العر�ية�الفص��،�سنة�ا��امعية�
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  : فوائد��شتقاق

 .اشتقاق��لفاظ��عض�ا�من��عض��ساعد����نمو�اللغة�و�تطور�ا�و�التخلص�من��جزاء�املفككة -

 �شتقاق�طرقة�را�عة�لتوليد��لفاظ�الدالة�ع���املعا�ي�ا��ديدة� -

 .)القارعة،�الواقعة،�الطامة(عن�حدة�مسميات�ملع���واحد���ساعد�ع���التنو�ع����التعب��� -

 ر�ط�ا��ز�ئات�بال�ليات����ساعد� -

 يدلنا�ع���أصول��لفاظ -

 .�عت���أحسن�الطرق����ف�م�اللغة�العر�ية�و�الثقة���ا -

 .�ساعد�ع���معرفة��لفاظ��صلية�من�الداخلية -

و��س���) موفيمات(لتكسب�مع���جديد��س���يف�ا�إ���ال�لمات��صلية�الصوتية�ال���نضالوحدات�

إذا�جاءت����أول�ال�لمة،�كما��س���دواخل�إذا�جاءت����وسط�ال�لمة�أما�إذا�جاءت����آخر�ال�لمة�) سوابق(

  ). لواحق(�س���

�املدح� �أساليب �و�الوصل، �القطع �و��مزة �املتوسطة �ال�مزة ��� �تلتقي �املرحلة ��ذه ��� ��خطاء معظم

  .ملنقوص�و�املمدود�و�املقصور ب�س،��عم�و��سم�ا

  : مثال

� �الصر�� مثال�تذك���فعل�ح�ن�يقت����السياق�تأن�ثھ�أي�إسقاط�عالمات�التأن�ث�نحو�رأيت�كال�: املستوى

  .الب�ت�ن�و�صوابا�رأيت��لتا�الب�ت�ن،�احتط�ح�ومة�خطة�و�صواب�ذلك�احتطت�ا���ومة�خطة
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 ) ال��كي��(املستوى�النحوي� - 3

� �دائرة�ذ�ب�املصنفون �ح�ن�ا�سعت �العر�ية ��� �النحو��ان��س�ب�شيوع�ال��ن �ظ�ور �أن �إ�� �وائل

املجتمعات�العر�ية�القديمة،�ملا��ان�من�الفتوح��سالمية�ال����شرت��ذه�اللغة����املجتمعات��سالمية�ال���

�غ �ع��
ً
�مقصورا �يكن �لم �ال��ن ��ذا �أن �ع�� �تتعلم�ا، �العر�ية �ع�� �فأقبلت ��سالم �ممن�اعتنقت ���العرب

أنفس�م،�و�من�أجل�ذلك��شمل�م��سالم،�بل�تجاوز�ذلك�إ���العرب�أنفس�م،�و�من�أجل�ذلك�فكر�أ�ل�العلم

�عيب� �ال��ن �و�ارت�اب �ال��ن �من �ش�ئا �لئال�يرتكبوا �املعر�ون ���ا ��ستع�ن �ضوابط �وضع ��� �العلم فكر�أ�ل

  .1للعلم

� ��انوا �و�لك��م �لغ��م، �يتقنون �قبل �من �العرب ���فظ��ان �إال �القواعد �تكتب �لم �القواعد يج�لون

اللسان�العر�ي�من��ثار�السلبية�ال�����قت�بھ�من�جراء��ختالط��غ���العرب،�و����ذا�ما�يفسر�الظا�رة�ال���

تتمثل�����ون�عدد�ال�بأس�بھ�من�النحاة�من�غ���العرب�����صل،�ف���قد�وضعت�لغ���العرب�ابتداء،�و�إن�

اعد����نتاج�ال��ف�الفكري�الذي�ش�ده�العالم��سالمي،�و�إن�م��ا�ما�ل�س�لھ�من���مية�كث��ا�من�تلك�القو 

  .ما�يؤ�لھ�ألن�ُ�علم

و�النحو����ا��قيقة��و�عملية�ف�م�دقيق�لعالقات�ال�لمات����إطار�التعب��،�و�معرفة�وظيفة��ل��لمة�

�التعب���بالنظر� ��� �وظيف��ا �يحدد �ال�لمة �فإعراب ��طار، �ذلك �و�ضمن ��لفاظ �من �يجاور�ا �بما �عالق��ا إ��

  .2العبارات،�و�العر�ية�لغة�معر�ة�تجري�أواخر�ال�لمات�ف��ا�ع���أنماط�مخصصة�تنضبط�بأصول�و�أح�ام

�و���� �ا��ياة ��� �م�مة �وظيفة �لتؤدي �املجتمع ��� �وجدت �قد ��بتدائية �املدرسة �أن �املعروف و�من

��
ً
�مت�امال

ً
�ينمو�نموا �أن �ع�� �الفرد �فالب�ئة�مساعدة �و�الوجدانية، �و�الروحية �ا��سمية، �النوا�� �جميع �

املدرسية�ل�ا�أ�مية�عند��طفال،�أل��م�من�خالل�ا�يك�شفون�أنفس�م،�و�من�خالل�دروس�ا�ُيطلون�ع���ا��ياة�

  .ليعوا�قيمھ�و�معاي��ه���املجتمع�الكب���

                                                           
1
  .90ت،�ص.،�دط.��ديثة�لتدر�س�اللغة�العر�ية،�دأبو�مغ��،��ساليب�اسميح� الدكتور�  

2
  .91ص�املرجع�نفسھ،  
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حقيق�الوظائف�املتعددة�للمدرسة�و��عد�اللغة�العر�ية����املن���املدر����إحدى�الوسائل�امل�مة����ت

�بتدائية،�ألن�اللغة�����داة�الرئ�سية�ال���تمكنھ�من��ملام�بامل�ارات��ساسية����القراءة�و�الكتابة�و�التعب���

و��ساعد�م�ع���اك�ساب�عادا��م�ال��يحة�و�اتجا�ا��ا�السليمة،�كما�أ��ا��داة�ال�����ا��سيطر�املتعلم�ع���

�الدار  �العر�ية�املواد �اللغة �استخدام �ع�� �يقوم �الدراسية �املواد �عليھ �تب�� �الذي ��ساس �ألن ��خرى اسية

الفصيحة��ش�ل�سليم،�و��ل��شاط�يقوم�بھ�املتعلم�داخل�املدرسة�أو�خارج�ا��عتمد�ع���اللغة�سواء�أ�ان�

  .1ذلك�عن�طر�ق��ستماع�أو�القراءة،�أو�عن�طر�ق�الكالم�و�الكتابة

لنا�أ�مية�القواعد�النحو�ة����تحقيق��عض���داف�ال����س���من���اللغة�العر�ية�و�من��نا�يت���

إ���تحقيق�ا،�فاملتعلم�لن��ستطيع�أن�يقرأ�قراءة�خالية�من��خطاء�اللغو�ة،�و�لن��ستطيع�أن�يكتب�كتابة�

القواعد����قراءتھ�و���يحة�أو�أن��ع���عن�ذاتھ�إال�إذا��ان�ملما�بالقواعد��ساسية�الالزمة،�و�مراعاة��ذه�

  .كتابتھ�و�حديثھ

القواعد�النحو�ة�وسيلة�لضبط�الكالم�و���ة�النطق�و�الكتابة،�و�ت�ون�عادات�لغو�ة���يحة�لدى�

�و� �ا��ديث ��� ���يحا �استعماال �و�العبارات، �و�ا��مل ��لفاظ �استعمال �ع�� �تدر���م �خالل �من التالميذ

  .2بقدر�ما��سمح�بھ�الكتابة�و�القراءة،�و�تمي���ا��طأ�من�الصواب

�يرتبط��سي�ولوجية�النمو�عند�التلميذ،�و�بخاصة�النمو�اللغوي،�فالتلميذ����مرحلة� و��علم�النحو�

�بتدائية�ال��ستطيع�أن�يلم���ا����القواعد�النحو�ة�من�تجر�د�و��عميم�و�تحليل�و�تطبيق،�و�من��نا�يمكن�أن�

رحلة��ساسية�ال�م�ان�لھ�إال�ما�يتعلق�بجز�ئات�منھ�تجري����ُيقال�إن�النحو����الصفوف��ر�عة��و������امل

�امل�ارة� �التلميذ �تكسب �ال�� ��ساسية �الوسائل �باستخدام �العملية �بالتدر�س �و�يتم �اليومية، �التلميذ حياة

�أو�ترت�ب� �أواخر�ال�لمات �بضبط �تتعلق �عامة �قواعد �إ�� �يحتاج �النحو�الذي �أما �و�الكتابة ��القراءة اللغو�ة

�ال� �بھ �يندرج �ثم �منھ �باختيار�الس�ل �يتم �أن �فيمكن ��عض �مع ��عض�ا �أن�لمات �يجب �و�لذلك �أع��، مراحل

مراعاة�النحو�العق���للتالميذ�فيما��عرض�عل��ا�من�قواعد،�و�: يرا������من���النحو����اللغة�العر�ية�ما�يأ�ي�

                                                           
1
ر�الدين�فرطاس،��خطاء�اللغو�ة�لدى�تالميذ�الرا�عة�متوسط،�دراسة�وضعية�تحليلية،�رسالة�ماس�������دب�و�اللغة�العر�ية�نص  

  .13،�ص2016 – 2015تخصص�لسانيات��عليمية،�جامعة�محمد�خيضر��سكرة��لية��داب�و�اللغات�
2
  .14نفسھ،�صاملرجع�  
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���الواعد�و�م�ارات�تطبيق�ا����مجاالت���كثار�من�التدر�بات�املنظمة�ل�ي�يك�سب�التالميذ�امل�ارات�املختلفة

  .1فنون�اللغة�املختلفة

ع���أنھ����ء�جديد،�) السا�ع،�الثامن،�التاسع(و�ي�ب���أال�ينظر�إ���النحو����املرحلة��ساسية�العليا�

منھ�و�إنما��و�امتداد�طبي���لعملية�التدر�ب�اللغوي،�و�استمرار�الس���ف��ا،�و�استكمال�أل�داف�ا،�و�إن�بدا�

  .���ء�من�التعمق�تبعا�للتدرج�الطبي��

و�يؤكد��ذا�ما�ذ�ب�إليھ�رشيد�خاطر�و�آخرون�من�أن�الصفوف��ر�عة��و���من�املرحلة��ساسية�

�الذي�يقوم� �النحو�الوظيفي �تناس��ا �للغة�املستعملة �الوصف �ع���أساس �الذي�يقوم �النحو�الوظيفي تناس��ا

�فوظي �املستعملة �للغة �الوصف �أساس �و�القوان�ن�ع�� �املنطقية ��سس �يتضمن �الذي �النحو�التقليدي فة

  .2الضابطة�لالستعمال�اللغوي،�فيمكن�أن�يقدم�ملرحلة�التعليم��ساسية�الدنيا

  حقيقة�املستوى�النحوي 

�ا��ملة� �بناء �و�أما �املختلفة �الصوتية �الوحدات �من �ال�لمات �ت�و�ن �بوسائل ��ع�� �ال�لمة �بناء إن

  .مل�من�ال�لمات�املختلفةفيدوس�كيفية�ت�ون�ا��

و�من�املالحظ�أن��ذه�ال�لمات�ال�تبقى�دائما�ع���حركة�واحدة،�و�إنما��غي���حرك��ا�تبعا�ملوقع�ا�و�

�ا��ملة� �تركيب �رسوا �قد �املسلم�ن �العرب �اللغو��ن �التغي���ان�باه ��ذا �لفت �و�قد �ا��ملة، ��� �املراد معنا�ا

،�و�اعت��وا�ا��مل�ا����ية�ما����ف��ا�التصديق�و�التكذيب،�أما�العر�ية�و�قسمو�ا�إ���جمل�خ��ية،�و�إ�شائية

أدرس�أو�ال�تدرس�فال�يمكن�أن�يقال��ذا�: ��شائية�ف���ما�ال�ي���ف��ا�القول�بالصدق�أو�الكذب،�كقولك

  .��يح�أو�كذب

ر،�أم(ثم�قسموا�ا��مل�ا����ية�إ���جمل�فعلية�و�اسمية،�و�قسموا�ا��مل���شائية�إ���جمل�طلبية�

  3.إ��... ،�و�أساليب�كأسلوب�املدح�و�الذم�و�الت��ب�و�القسم�)إ��... ن��،�استف�ام،�نداء�

                                                           
1
  .230،�ص1العر�ية،�جمصطفى�الغالي��،�جامع�الدروس�  

2
  .231نفسھ،�صاملرجع�  

3
  .187ط،�ص.ف�د�خليل�زايد،��خطاء�الشا�عة�النحو�ة�و�ا��رفية�و��مالئية،�دار�اليازوري،�عمان،��ردن،�د  
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ثم�درسوا�ا��مل�الفعلية�و�قسموا�ا�إ���فعل�و�فاعل،�و��عض�ا�يتعدى�إ���مفعول�بھ�و��عض�ا�فيھ�

صل�بھ�ضم���مثل�أسماء�و�حروف�متممات�ل�ا،�و�درسوا�الفعل�املا����فوجدوا�أن�يلزم�حركة�واحدة�إذ�لم�يت

،�و�مب���ع���الضم�إذا�اتصل�)درست،�كت�ت(فقالوا�إن�الفعل�املا����مب���ع���الس�ون�مثل�) درس،�كتب(

درْس (و�وجدوا�أن�فعل��مر�ال��يح�مب���ع���الس�ون�) درُسوا،�كتُبوا(بواو�ا��ماعة�مثل�
ُ
أو�ع���ما�يجزم�) أ

��عراب �نون �حذف �ع�� �مب�يا �ي�ون �كأن �مضارعھ، ��بھ �ا��مسة ��فعال �من �مضارعھ ��ان أو�) أدرسوا(إذا

و�أما�املضارع�فوجدوا�أن�حركتھ�تتغ���تبعا�للعوامل،�فقالوا��ذا�ش�يھ�باالسم�) ارم(حذف�حرف�العلة�مثل�

فسموه�املضارع،�و�مع�ذلك�وجدوا�أنھ�يب���ع���الفتح�إذا�اتصلت�بھ�نون�) �غ���ا��ر�ات(من�حيث��عراب�

: و�يب���ع���الس�ون�إذا�اتصلت�بھ�نون�ال�سوة�و�يدرسن،�و�أما��سم����ا��مل�ف�و�نوع�ن،�)يدرسن(التوكيد�

  .ما�تتغ���حركتھ�و��و�املعرب،�و�ما�تالزمھ�حركتھ����ظروف�معينة�و��و�املب��

���� ��غ���ا��ر�ات �ليفسروا �اللغوي �العامل �نظر�ة �ع�� �اللغوي �تحليل�م �إقامة �النحو�ون �حاول و�قد

�إن�الضمة�دليل�ع����سناد،�و�كسرة�دليل�ع����ضافة،�و��الفتحة�دليل���اية��سما ء�و��فعال،�فقالوا

  1.ع���النصب

�و� �املنطق�ن �ا��دل �عن ��عيدا �محلال�إياه �و�أصنافھ، �ال��كيب �يدرس �ا��ديث �اللغة �علم و�بالطبع

معرفة�وظيفة��ل��لمة�ضمن��عراب����ا��قيقة��و�عملية�ف�م�دقيق�لعالقات�ال�لمات����إطار�التعب���و�

���التعب���بالنظر�إ���عالق��ا�بما�يجاور�ا�من��لفاظ�و�العبارات،�و��ذلك��طار،�فإعراب�ال�لمة�يحدد�وظيف��ا

�و��عي�نا� �و�أح�ام، �بأصول �تنضبط �مخصوصة �أنماط �ع�� �ف��ا �أواخر�ال�لمات �تجري �معر�ة �لغة العر�ية

  : اخر�ع���ضبط�لغتنا�و�اشتقاق�ا�مثال�ذلكمالحظة��ذه��صول�و�مراعاة�حر�ات��و 

-  
َ

 .و�افعل�ا���َ� �قل�ا��ٓق

-  
َ

 .قل�و�ا���َ��افعل�ا��ٓق

                                                           
1
  .188املرجع�نفسھ،�ص  
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لو��تأملنا�املثال�ن�وجدنا�ما�متفق�ن�ع����صوات�و�املع���و�عدد�ال�لمات�و�مختلف�ن����ترت�ب��ذه�

بالفاعل�املست���و�املفعول�بھ�و�ال�لمات،�و�لقد�جاءت�ا��ملة����املثال��ول�فعلية�مبدوءة�بالفعل،�متبوعا�

  .اقت����النظام��عرا�ي����املثال�الثا�ي�تقديم�املفعول�بھ�ع���الفعل�و�الفاعل����ا��ملة�الفعلية

 الصدُق�ُين���صاحَبھُ  -

 .ُين���الصدُق�صاحَبھُ  -

�� �أيضا �و�مختلفت�ن �و�ال�لمات، �و�املعا�ي ��صوات ��� �متفقت�ن �لوجدنا�ما �ا��ملت�ن ��و�لو�تأملنا

�جعل�ا� �إال�أن�تركيب�ا��ملة��و���م��ا�اقت����أن�ت�ون�اسمية�لتصدير�ا�باسم،�و�تركيب�الثانية ال��ت�ب،

�إحدا�ما� �ل�ون �تبقا ��عراب، �اختلف �فقد �املع�� ��� �ا��ملتان �اتفقت �و�ل�ن �بالفعل، �البتدا��ا �فعلية جملة

 (جملة�اسمية�و��خرى�فعلية،�و�إذا�الحظنا�حركة�
َ

أما�حركة��ملت�ن��وليت�ن�وجدنا�ما�الفتحة،����ا�) ا��ٓق

�ت�ن�ف���الضمة،�و�حر�ات��عراب�من�خصائص�اللغة�العر�ية،�و����مظ�ر�الزم��خ���ا��ملت�ن�� ) الصدق(

�ا،��ستطيع�أن�نم���الفاعل�من�املفعول�بھ،�أو�املضاف�من�املضاف�إليھ،�لذا�تف�م�نظام��عراب�من�مظا�ر�

�ملعرفة �ضروري ��اللغوي �ندرك ��نا �من �و �للعر�ية �اللغوي �النظام �كث��ا �ت��دد �املقولة ْم (خطأ
َ
َسل

َ
ر��

َ
،�)شك

املقصود�و� فال�سك�ن����غ���محلھ�خطأ،�و��ل��ام�بحر�ات��واخر����القراءة�و�الكتابة��و�الفيصل����بيان

  .1جالء�املع��

� �النحوي �و�ال��كيب �خاصة، �و�تراكيب �بطرق �املعا�ي ��عرض �لغة ��ل �عناصر�النظام�إن عنصر�من

اللغوي�ال�يجور�مخالفتھ�و�ا��روج�عليھ،�و�مما�سبق�ي�ب�ن�أن�النظام�النحوي��شتمل�ع���قواعد�و�تركيب�

ا��ملة�و�أح�ام�و�إعرا��ا،�و�أن�نظام�ال��كيب�و�نظام��عراب�م��ابطان�عضو�ا�ال�انفصام�بي��ما�إال�من�أجل�

  .املدارسة�و��ف�ام

��ذه ��خطاء �التالية�و�تلقى �املوضوعات ��� ��� �املعتدي،�: املرحلة �و�الفعل �الالزم �الفعل �ضافة،

  .ا��موع،�ا��ملة��سمية�و�ا��ملة�الفعلية،�التوا�ع،��سماء�ا��مسة،��فعال�ا��مسة

  

                                                           
1
  .190املرجع�نفسھ،�ص  
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  أ�داف�تدر�س�القواعد�النحو�ة����املدرسة��ساسية�

  � �ذا��ا، �حد ��� ��دف �أ��ا �ع�� �ال�تدرس �النحو�ة �من�القواعد �و�اللسان �القلم �للتقو�م �وسيلة و�إنما

�عوجاج�و�الزلل،�لذلك�ي�ب���أن�يقتصر�تدر�س�القواعد�النحو�ة�ع���ما�يحتاج�إليھ�التالميذ�من�القواعد�

،�أما�ما�زاد��ن�
ً
الالزمة�لتقو�م�ألسن��م�و�ت��يح�أسلو��م�و�ف�م�ما��عرض�عل��م�من��ساليب�ف�ما���يحا

� �مسائل � �من �حصر��النحو�و ذلك �يمكن �لذلك �اللغة ��� �يتخصصون �للذين �ي��ك، �أن �فيجب �اللغة قواعد

  : ��داف�فيما�يأ�ي

 .الكتا�ي�و�الشفوي تقو�م�ألسن�التالميذ�و�عصم��م�من�ا��طأ����التعب��� -

�استعماال� - �ا��مل �و ��لفاظ �استعمال �ع�� �التدر�ب �خالل �من ���يحة �لغو�ة �عادات إكسا��م

 .��يحا

 .اللغو�ة�و�صقل�أذواق�م��دبيةتنمية�ثرو��م� -

 .�عو�د�م���ة�ا��كم�و�دقة�املالحظة،�و�نقد�ال��اكيب�نقدا���يحا�و�التم���ب�ن�ا��طأ�و�الصواب -

�مراعاة�تلك� - �أن �حيث �وا��ة، ����صياغة�ذات�داللة �يكتبونھ�أو�يتحدثون�بھ �ما �وضع �من تمكي��م

 .لم�من�ا��طأ����بناء�ال�لمات�أو�ضبط�أواخر�االقواعد�النحو�ة�و��علم�ا�ي�ب���أن��عصم�اللسان�و�التع

�مع� - �و�املز�دة �املجردة �ال��يحة ��فعال ��عر�ف �املركز�ع�� �التعب���ال��يح �ممارسة �ع�� تدر���م

 .مختلف�الضمائر،�و�استخدام�ذلك����التعب���الكتا�ي

 .مساعد��م�ع���إدراك�ا��ملة�و�تمي���عناصر�ا،�و��عرف�وظائف�ا�و�أح�ام�ا -

 .م�من�محا�اة��ساليب�ال��يحة،�و�جعل��ذه�املحا�اة�مب�ية�ع���أساس�مف�ومتمكي�� -

 .مساعد��م�ع���ت�و�ن�ا��ملة،�و�ما�يتصل���ا�من�الكالم�العر�ي�الفصيح�كتابيا�و�شفو�ا -

مساعد��م�ع���اك�شاف�ا��طأ�النحوي�عند�مشا�دتھ�مكتو�ا�أو�عند�سماعھ�أو�عند�وقوع�ا��طأ� -

 .ة�إ���ت��يحھمن�غ���قصد،�و�املبادر 

 .�عو�د�التالميذ�ع���التفك���املناسب�ال��يح،�و�الوصول���م�إ�����ة�القراءة�و�الكتابة -
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  أسباب�ضعف�التالميذ����القواعد�النحو�ة

�التعليم�   �مراحل ��� �النحو�ة �القواعد ��عليم ��� �التالميذ �يلقا�ا �ال�� �الكب��ة �العناية �من �الرغم ع��

حو�ة�و�الصرفية�و�شيوع�ا����كالم�م�و��لة�خط��ة�تتمثل����ك��ة��خطاء�الناملختلفة،�نجد�أنفسنا�أما�مش

  : كتابا��م�و�أصبحت��ذه�املادة�املوضوعات�ال����شتد�نفور�التالميذ�م��ا،�ألسباب�م��ا�

ازدواجية�اللغة،�و��ع�����ا�وجود�لغت�ن،�لغة�الكتابة�و�القراءة�و����اللغة�الفصيحة،�و�لغة�ا��ديث� -

و�يت���أن�مزاحمة�اللغة�العامية�للغة�) العامية(ل���يمارس�ا�التلميذ�و��سمع�ا����املدرسة�و�الب�ت�اليومي�ا

الفصيحة�مش�لة�اجتماعية�خط��ة،�البد�من�بذل�ا���ود�الكب��ة�للتغلب�عب��ا،�و�مما��ساعد�ع���ذلك�أن�

استعمال�التالميذ،�و�تزو�د�م�ما��عتمد��عليم�العر�ية����بداية�املرحلة��و���ع���ألفاظ�فصيحة��شيع����

 .�م����حاجة�إليھ�من��لفاظ�و�ال��اكيب�ال���ت�ناسب�مع�مستو�ا��م�اللغو�ة�و�العقلية

 .عدوم�وظيفة�املباحث�النحو�ة�أدى�إ���انصراف�م�من�القواعد،�ثم�ضعف�م�ف��ا -

�و�التح - �التجر�دية، �القوان�ن �إ�� �ذلك �و�يرجع �و�جفاف�ا، �العلمية �املادة �و�صعو�ة �و��ست�باط ليل

 .1التعليل،�و��ذا�يتطلب�مج�ودا�ذ�نيا،�و�قدرة�عقلية�عالية�ال�تتوافر�لدى�ا��ميع

�و� - �املعلومات �تلق�ن �أسلوب ��� �الطرق �و�تنحصر��ذه �النحو�ة، �القواعد �تدر�س ��� �املتبعة الطرائق

 ).الطر�قة�التقليدية(تحفيظ�ا�من�جانب�املعلم�

�عن - �النحو�ة �القواعد �دراسة �لذا��إ�عاد �مجزأة، �التلميذ �إ�� �اللغو�ة �املادة �تقدم ��دبية، النصوص

�املب ��مثلة �من �مجموعة �النحو�ة �القواعد �و�ميول�ن�ت�ون �و�ا�تمامھ، �املتعلم �حياة �عن �الصلة ��عيدة تورة

فضال�عن�ازدحام�من���القواعد�باملوضوعات�النحو�ة�ازدحاما�ال�ي�ناسب�مع�ا��صص�املقررة�للتدر�س،�و�

 .يدفع�املعلم�إ����سراع����تدر�س��ذه�املباحث�النحو�ة�من�دوت�عناية�بالتطبيق�ذا�ما�

 .القصور����ف�م�مف�وم�النحو -

 .إ�مال�التدر�بات�النحو�ة -

                                                           
1
  .192ت،�ص.د.ط.صا���بلعيد،�ضعف�اللغة�العر�ية����ا��امعات�ا��زائر�ة،�د  
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�إعدادا� - ��عد �أن �إ�� �يحتاج �سائر�املدرس�ن �من �كغ��ه �العر�ية �اللغة �معلم �املعلم، �إعداد ��� القصور

 .1العر�ية�بفروع�ا�و�أقسام�ا،�و�ملما�بأساليب�تدر�س�امن��يا�ح���ي�ون�متمكنا�من�معرفة�اللغة�

  عالج�الضعف����النحو

يتم�معا��ة�الضعف����النحو�من�خالل��بتعاد�عن��راء�املختلفة�للبصر��ن�و�ال�وفي�ن�و�غ���م،�و�  

ة�ا��افة�و�ال��عتماد�ع���القواعد�البصر�ة�أي�ال���اتفقت�عل��ا�املدرست�ن�و�تفادي�الشا�د�العتيقة�و��مثل

�و�ع��� �الكر�م، �القرآن �من �سورة �مثال�و��فضل �قصة �كتقديم �اللغوي �املوقف ��� �القاعدة �تقديم �من بد

�ع��� ��عتماد �إ�� �باإلضافة �اللغوي، �املوقف �لذلك �مطالعتھ �خالل �من �بنفسھ �القاعدة ��ست�بط �أن التلميذ

�و�ا�� �الضعف �ع�� �القضاء �ع�� ��عمل �ما �الشعر�و��ذا �من �ع���مقطوعات �و�العمل �العامية �و�تجاوز وف

  .2التحدث�بالفص���و��ل��ام���ا����ا��امعة�و�املع�د�لتنقل�إ���املدارس��خرى 

  : مثال�

� �نحوي �غ���) : تركي��(مستوى �و�كسر�ف��ا �ضم �رفع ��� �النحو�و�إعراب �قواعد �استعمال ��� �أخطاء و���

موصوفا�الغالية�من�ت�لفة�ا��امعة�و�صواب�ف��ا��ال�ت�����صو��ا�ال�ت�س�و�تقديم�الصفة�ع��: موضوعة�مثال

  .الت�لفة�الغالية����ا��امعة

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

1
  .193املرجع�نفسھ�ص  
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  .116، صت.د.ط.دأبو مغلي، أسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة،  سمیحالدكتور   
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 ) الكتا�ي( مال�ي� ستوى�امل - 4

  : مف�وم��مالء

�و�رسم�ال�لمات�العر�ية�عن�طر�ق�التصو�ر�ا��طي�لألصوات�املنطوقة�برموز�ت�يح�للقارئ�أن��عيد�  

وصف�ا�علماء�اللغة،�و�يرى���اتھ�أن�الرسم��مال�ي��و�نظام��نطق�ا�تبعا�لصور��ا��و��،�وفق�قواعد�مرعية

�ال��� �و�ا��روف �تزاد �ال�� �و�ا��رف �وصل�ا، �يجب �و�ال�� �فصل�ا �يجب �ال�� �ال�لمات �موضوعھ �مع�ن لغوي

تحذف،�و�ال�مزة�بأنواع�ا�املختلفة�سواء�أ�انت�مفردة�أم�ع���أحد�حروف�الل�ن�الثالثة،�و��اء�التأن�ث�و�تاؤه،�

ت�ال��قيم،�و�املد�بأنواعھ،�و�التنو�ن�بأنواعھ،�و�قلب�ا��ر�ات�الثالث،�و�إبدال�ا��روف�و�الم�الشمسية�عالما

  .و��م�القمر�ة

�باإلمالء�اليوم�   �و��ع�� �غ��ك، �ع�� �و�النقل،�تلقي �أمليت،�و��ع���التلق�ن �مصر�من�الفعل إن��مالء

  .الكتابة�و�البعد�عن�ا��طأ����الرسم

نرى�أن��مالء�عملية�معقدة�و�صعبة�تتطلب�تضافر�جملة�) حول�مف�وم��مالء(راء�و����ضوء��ذه��   

من�القدرات�و�امل�ارات�الذ�نية�و�الفنية،�و�ا����ات�املتوافرة�لدى�الفرد�تمكنھ�من�تقديم�النموذج�ال��يح�

�املطاب �ع�� �الفرد ��و�قدرة ��مالء �بأن �القول �و�يمكن ��مالء �مو��ة �اللغو�ة �الصورة�للوحدات �ب�ن قة

� �آخذا �ا��طية، �صور��ا �مع �املس��دفة �اللغو�ة �للوحدات �الذ�ن ��� �أو�املخزونة �أو�املرئية �باالعتبار الصوتية

  .�1ست�ناءات�املتعلقة�بذلك

إن��علم�الرسم��مال�ي�و�فنياتھ�و�ما�تتطلبھ�من�حر�ات�فنية�و�أدائية�يتم�وفق�مراحل�متداخلة�و�  

متدرجة،�و�إن�القدرة�ع���الرسم��مال�ي�وفق�معاي���متقدمة،�تتأثر��عوامل�القدرات�البصر�ة�و�الصوتية�و�

  : عملية�الكتابة��مالئية�ع���ست�مراحل�متداخلة����السمعية،�و�تمر�

 .رسم�أش�ال�م�شا��ة���روف�غ�����يحة��:املرحلة�السابقة�للنطق - 1

 .يبدأ�بكتابة�أش�ال�شب��ة�با��روف�تقر�با�:مرحلة�النطق��ولية - 2

 .إدراك�الطفل�أن�ل��روف�أصوات�تدل�عل��ا�:مرحلة��سمية�ا��روف - 3

                                                           
1
  .03،�ص1975ط،�.عبد�العليم�إبرا�يم،��مالء�و�ال��قيم����الكتابة�العر�ية،�مكتبة�الغر�ب�،�د  
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 .اكتمال��صوات�املتعلمة�لدى�التلميذ�:مرحلة��مالء��نتقا�� - 4

 .1يتقن�التلميذ�كتابة�معظم��صوات�من�أح�ام�قواعد�الرسم��مال�ي�:شتقا��مرحلة��مالء��  - 5

��صطال�� - 6 ��مالء �و�ممارسة�: مرحلة �و�تمي����صوات �ا��روف، �إتقان �ع�� �قادرا �التلميذ يصبح

احد،�و�الكتابة��مالئية�ل�ا�وقف�قواعد�الرمس��مال�ي�و�يبدأ�التمي���ب�ن�كث���من�ال�لمات�ذات�ا��ذع�الو 

�اس��اتيجيات� �استخدام �ع�� �القدرة �تنمو�لديھ �كما ��س�ولة، �مصادر�الت��ئة �استخدام �ع�� �قادرا يصبح

 .التعامل�مع�ال�لمات�الصعبة

و�أل�مية��مالء����املساعدة�ع���إتقان�الر�م��مالئيـ�نرى�أن��عض�املبادئ��س�م�بفاعلية�ع����علم�

� �ال��يحة �القواعد ��استخدام ��علم��مالء �يتم �أن �الضروري �و�من �التالميذ �مع �و�التدرج ��مال�ي، للرسم

الرسم��مال�ي��ش�ل�ت�ام���مع�عملي���القراءة�و�الكتابة�مع�ا��رص�ع���تجنب�التمار�ن�اململة�أو�الت����ية�

�أ��ا �فضال�عن �تطو�ر�ة، �عضو�ة �عملية ��مالء ��علم �أن �سبق �مما �و��ستخلص �التدر�بات، �تطبيق �أثناء ���

  .2عملية�عقلية�تتضمن�التفك���و���تم�بالش�ل�الت�ام������عمل���القراءة�و�الكتابة

و�نظرا�أل�مية�الرسم��مال�ي�و�ما�قد�ي�تج�من�تف����ظا�رة�الضعف����رسم�ا��روف�وفقا�للضرورة�

�فقد� �ا��طية، �للوحدات �ف�م �سوء �من �ذلك �عن �ي�تج �قد �و�ما �الكتابة، �موضع �ال�لمات ��� �عل��ا �ي��ء ال��

�ساعد�ع�����ة��حاول��عض�املتخصص�ن����منا���الكتابة�و�أساليب�تدر�س�ا�تحديد��عض�العوامل�ال��

معرفة�بقواعد�الكتابة�اليدو�ة،�و�تطبيقا��ا�بصورة���يحة،�و�: رسم�ا��روف�و�كتابة�ال�لمات،�نذكر�م��ا

  .الكتابة�ال��ية�من�دون�معرفة�القاعدة،�معرفة�القاعدة��عد�تطبيق�ا: ل�ذا�التطبيق�صورتان

��و�نطق �ال�دف �بل �دائما �ال�دف �ل�ست ��لت��ما �ا��الت�ن ��� �الكتابة�القاعدة �إ��
ً
�وصوال �ال��يح �ا

�عن��خطاء
ً
  .�عيدا

للرسم��مال�ي��عدان�أحد�ما�بصري�و��خر�سم��،�أما�البعد�البصري�فيتمثل����النظر�إ���ال�لمة�

أو�مجموعة�ال�لمات�ال���ستمل��ا�ع���التالميذ،�و���دف�إ���تث�يت�صورة�ال�لمة����الذ�ن�و�خز��ا�و��حتفاظ�

                                                           
1
  .04املرجع��نفسھ،�ص  

2
  .05املرجع��نفسھ،�ص  
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عند�ا��اجة،�و�يتم�تث�يت��ذه�الصورة�عن�طر�ق�تكرار�النظر�إل��ا�و�ر�ط�ا��عوامل�أخرى،����ا�و�استدعا��ا

�االستماع�إ���صور��ا�الصوتية�عن�طر�ق�ظا�رة�الواحدة����نظائر�م�شا��ة�متباينة�أو�مثال�النظائر�امل�شا��ة�

  .1و�أشبا��ا) صاموا،�شر�وا(كتبة��لف�الفارقة����مجموعة�من�ال�لمات�

ا�النظائر�املتباينة�فت�ون�رصد�الظا�رة��مالئية����مجموعة�من�ال�لمات�املقابلة�ملجموعة�أخرى�و�أم

،�و�قد�ي�ون�أيضا�باستخدام�مراجعة�ال�لمات�املكتو�ة�)تنمو�ال��رة،�البذور�الفاسدة�لن�تنمو(متباينة�مثل�

��ا،�ألن��ذه�املراجعة�البصر�ة�بصر�ا،�و�محاولة�الفرد�كتابة�ال�لمة�حيث��شك������ا��ا�لي�ب�ن�مدى���

�ال�لمات� �املستمر�إ�� �التعرض �و�يبدو�أن �ال�لمات، �من �ل��روف �املحتمل �بال�سلل �مكثفة �خ��ة �إ�� �س�ند

املكتو�ة�أو�إ���تراكيب�ا��روف�مع�أنواع�مختلفة�من�النطق��عود�إ���و���أفضل�و�استقرار�التمثيل�البصري�

مالء�ف��دف�إ���إزالة�ا��طأ�الذي�قد��علن�بنطق�ال�لمة�أو�كتاب��ا،�و�ل��اء�ال�لمات،�أما�البعد�السم���لإل 

  .تظ�ر��ذه�املسألة�جلية����كتابة�التالميذ�و����نطق�ا،�وقد�يظل�ا��طأ�مالزما�ل�م����مراحل�متأخرة

�أساسية� �وظيفة �يؤدي ��مالء ��علم ��� �و�البصري �السم�� �البعدين �اق��ان �أن �ع�� �يدل �ما و��ناك

علم�التالميذ�السرعة����الكتابة،�و�م�ارات�ال��ك���و��صغاء،�القدرة�ع���التذكر،�و�استدعاء�الصور�تتمثل�����

  .البصر�ة�و��حتفاظ�باملسموع�و�التفر�ق�ب�ن�املنطوق�و�املكتوب

�سلوب��ستقرا�ي��و��سلوب�الذي�يوصل�التالميذ�إ����عميمات��عد�مالحظ��م�لل�لمات�أو�لقوائم�

�و�ا �من�م��ا
ً
�جزءا �ي�ون �أن �و�يمكن �بنفسھ، �التلميذ �بھ �يقوم �أن �ي�ب�� �التعميم �إ�� �يؤدي �الذي لتعلم

إس��اتيجية�التعلم،�بأن����ع�املعلمون�تالميذ�م�ع���مالحظة�ا��روف�ال���تتكرر����ال�لمات�املختلفة�أو�

  .2اال��ت�ب�نفسھ�لتعو�د�م�ممارسة�آلية��ستقصاء�ف�م�داللة�ال�لمة�املراد�كتاب��

�و� �ل�ا، ��مال�ي �الرسم �تحديد �مباشر��� ��ش�ل �يؤثران �و�اس�يعا��ا �اللغو�ة �الوحدات �ف�م �عامل إن

مدى�اتقان�صور�ا�ا��طية،�إذ�أشارت�نتائج��عض�الدراسات�إ���وجود�عالقة�ارتباطية�دالة�ب�ن�ف�م�الفرد�

 .لداللة�الرموز�ا��طية�و���ة�كتاب��ا

                                                           
1
�خطاء��مالئية�الشا�عة�لدى�طالب�املرحلة��عدادية�ع���مستوى��مالء����التعب���الكتا�ي،�صفحات�مست���ة�من�ق�س�إبرا�يم،�  

  .208رسالة�ماس������ال��بية،�ص
2
  .212ملرجع�نفسھ،�صا  
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  : مثال�

�مزة�قطع�م�ان��مزة�وصل�خالف�ما�يقتضيھ�السياق�أو�إبدال�تاء�املر�وطة�بتاء��كتأن�ث: مال�ي� ستوى�امل

  .املفتوحة�حيث�يقت����السياق�غ���ذلك�مثل�إقتصاديا�و��������صل��مزة�وصل�اقتصاديا

 .الفحوت�و�����صل�الفجوة: مثال�آخر
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  :ا��اتمة

عليھ�ف�و�لھ��انطوتا�وم�،اهنايث� �ن�ومن�خالل�ما�تقدم�ذكره���ھ�و�����اية�البحر ت��اي�ل�ل�درب�م�ما�طال

  :النتائج�ال���توصلنا�إل��ا���ي��أ�مو�مباحثھ�اجمعنا�

 أ�م�نتائج�ا��انب�الفكري�يمكن�ت��يص�ا����ما�ي���:  

1 -�� �مدى �وأدر�وا �اللغوي �ا��طأ �مسألة �إ�� �القدامى �العرب �اللغو�ون �ت�بھ �اللغة�لقد �مستقبل �ع�� خطورتھ

�إ����خطاء�اللغو�ة� �خالل�ا �املصنفات�اللغو�ة�ال���تن��وا�من �تأليف �إ�� العر�ية�لغة�القران�الكر�م�،فعمدوا

  .الشا�عة

�اللغوي�عناية�خاصة�- 2 ،حيث�تؤكد��ذه�الدراسات��  كما�أولت�الدراسات�اللسانية�الغر�ية�ا��ديثة�ا��طأ

التعليمية�وانھ�امر�طبي���بل�ايجا�ي�الن�املعرفة��دم��خطاء،�فت�تج�عن��ذا��ع���أ�مية�ا��طأ����العملية

��تمام�وضع�منا���علمية�لدراسة��خطاء�أ�م�ا�من���التحليل�التقاب��،�ومن���تحليل��خطاء�و�ذا��خ���

� ��� ��م �اللغة �تداخل �إ�� ��خطاء �جميع �يرد �ألنھ �التقاب�� �التحليل �أنقاض �ع�� �النتائج�ظ�ر�ع�� �اث�ت ح�ن

تطبيق�من���تحليل��خطاء�إن��خطاء�ال��غزى�ال�تدخل�اللغة��م�فحسب�بل��ناك�أسباب�كث��ة�تؤدي�إ���

  .الوقوع�����خطاء

�عددت�أنواع��خطاء�وتباي�ت�فم��ا�أخطاء�نحو�ة�وصرفية�وم��مية�وصوتيھ�و�ناك��عض��ضطرابات��- 3

  .  ��ا��طفال�عند�نطق�م�لألصوات�اللغو�ةالنطقية�لألصوات�و���أخطاء�يقع�ف

 أما�ا��انب�التطبيقي�فقد�تواصلنا�ا���جملة�من�النتائج�م��ص�ا����ما�ي���:  

 نظرا�لعدم�تطبيقنا�ل��انب�التطبيقي��س�ب�ان�شار�الوفاء�إ���أننا�تحصنا�ع���مجموعة�من�النتائج�:  

ات�ع���مراحل�ح���يبلغ�سن�طفال�يك�سبون��صو يرتبط�الف�م�الصو�ي�بمتغ���العمر�ارتباطا�وثيقا�فاأل �- 1

  . ةالسا�ع

  )ذ�ور�وإناث( عدم�وجود�فروق�داللة�إحصائية�����داء�الصو�ي�ب�ن�ا���س�ن��- 2

   .اغلب��صوات�ال���يخطأ�ف��ا��طفال�نجد�أصوات�الصغ���وال���ي�بع�خلط�ف��ا�ب�ن��حرف�امل�شا��ة�- 3
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،ونرجو�من�هللا��عا���أن�ت�ون�قد�وفقنا����� س�ية�قد�تص�ب�وقد�تخطأو���ا��تام�تبقى��ذه�النتائج��

  .من�املشا�ل�التعليمية�واملسا�مة����عالج�ا�ومحاولة�تجاوز�ا�� إبراز�مش�لة
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 : املصادر�السمعية�البصر�ة

��برنامج�مق��ح�لعالج�الصعو�ات�اللغو�ة�الشا�عة����كتابات�دار����اللغة�العر�ية�الناطق�ن��غ���ا�� -27

 .ضوء�مدخل�التقابل�اللغوي�و�تحليل��خطاء


