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  بسم اللــــــــــــــــه الرحمـــــــــــــــــــــان الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــم

﴿ أََلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمثـًَال َكلَِمةً طَيَِّبةً َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة  

أُُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن    ُتْؤِتي) 24(أَْصُلَها ثـَاِبٌت َوفَرُْعَها ِفي السََّماِء  

  ﴾...  بـِِإْذِن رَبَِّها

 

 

 

  

  

  



  شكر و عرفـان

متناني و تقدیري إلى أستاذتي أتقدم بخالص إ

ت وصابر، التي صبرت "یاسمینة عبد السالم"المشرفة 

حتى خرج ھذا العمل إلى الوجود، و أغرقتني بجمیل 

تفانیھا و طول صبرھا و دقة مالحظتھا و تصویباتھا، و 

وعظیم نصائحھا الغزیرة، فلھا مني جزیل الشكر 

  .االمتنان

  أتقدم بفائق الشكر ألساتذتي من لجنة المناقشةكما 

  .و كل أساتذة القسم و طلبتھ 

  .لكم مني فائق الشكر و التقدیر                 
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 منذ قدمي احلضارات كانت وال زالت اللغة رمزا وركيزة أساسّية تُبىن �ا خمتلف األمم 

فهي اليت تُعّرب عن عادا�ا وتقاليدها وتساهم يف فرض وجودها، فهي أداة للتواصل  ،وا�تمعات

 إىل لغته ودراستها من خمتلف النواحي لذلك تّوجه اهتمام كّل جمتمع ، األفرادوالتفاهم بني خمتلف 

الصعوبات اليت أصبحت تذليل وهو ما جّسده علم اللغة التطبيقي، من خالل حماولته ، اللغوية

  .تُعيق اللغة

من اللغات  فهي ،اللغات  اليت  تتميز خبصائص لغوية عديدة اللغة العربية من بني تُعدّ و    

الثرّية والغنّية باملفردات والرتاكيب، لكّن مع مرور الزمن واحتكاكها مبختلف احلضارات الحظ 

اللغّويون والّنحاة الضعف والشوائب اليت أصبحت تسودها، فقاموا بتقدمي طرق فّعالة ُتسهم يف 

 يسلم منها ال املعّلم مل فظاهرة األخطاء اللغوية خاصة منها النحّوية واإلمالئية،سالمتها  وصحتها 

 رحلة مخاصة  ،عرب املراحل  التعليمية املختلفة  التلميذ يف خمتلف التعامالت الشفّوية والكتابية الو 

  : األخطاءحول هذه  لك  راودتنا جمموعة  من التساؤالتومن ذ.املتوسط 

األخطاء  األكثر  ؟ و ما هي أسبا�ا ؟ و ما هي أنواعها ؟ و ما هياألخطاء اللغّوية فيم تكمن  

 ولإلجابة عن .اصة  تالميذ السنة الرابعة متوسطخ الميذ املرحلة املتوسطة؟ و بصفةشيوعا لدى ت

ألخطاء اللغّوية لدى تالميذ السنة الرابعة ا :ـــــاملوسومة ب دراسةهذه ال ناأجري تالتساؤال ههذ

  :نذكرأهم األسباب اليت دفعتنا للقيام �ذا البحث  منو ، -"حتليلية دراسة وصفية"سط ـــــ متوّ 

  .طوارخمتلف األ وانتشارها عرب ) اإلمالئية والنحّوية ( ـــــ كثرة األخطاء اللغّوية

  .هذه األخطاءلوقوع يف ـــــ حماولة فهم األسباب املؤديّة ل

  .ـــــ حماولة إجياد حلول للخروج منها

  .العربّيةـــــ ُحبنا وغريتنا على اللغة 

كما أّ�ا يف مشوار التلميذ،   مهمة مرحلة املتوسطة فباعتبارها مرحلةللأّما خبصوص اختيارنا   

ثالثة  خطة تضمنت  استندنا إىل العمل جناز هذاوإل.مرحلة مناسبة لقياس املكتسبات اللغّوية
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األخطاء اللغّوية مفهوم : ـبموسوما جاء  نظريلفصل الاف ،ناتطبيقي نوفصالفصل نظري  فصول،

 بني ثناياه تعريفه لغة واصطالحا إىل ماهية اخلطأ اللغوّي الذي حيمل هتطرقنا في أنواعها وأسبا�ا،

ية األخطاء اإلمالئية والنحوّ  حتديد خريليه مفهوم األخطاء اللغّوية وأسبا�ا، والذي يتضمن هو اآل

   أّما اجلانب التطبيقي فقسمناه ، إلمالئي، وعوامل اخلطأ النحّوي واوالصرفية والكتابية والنطقية

حتديد األخطاء اللغّوية لدى تالميذ السنة الرابعة  حاول الثاينلفصل فاإىل فصلني تطبيقني، 

 حاولنامتوسط من خالل املقابلة اليت ُأجريت مع األساتذة، واالستبيان الذي ُوزع على التالميذ، و 

وحتليلها من ) اإلمالئية والصرفية والنحّوية ( تصنيف وإحصاء األخطاء اللغّوية  لثالفصل الثايف 

فيها  حصرنااختتمنا البحث خبامتة و خالل تصحيح أوراق امتحان التالميذ يف مادة اللغة العربّية، 

    .أهم النتائج املتوصل إليها

كما   لطبيعة الدراسة، املناسبالتحليلي  وقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي  

وإلثراء هذا املوضوع اعتمدنا  ،اعتمدنا آلية اإلحصاء وآلية حتليل األخطاء يف اجلانب التطبيقي

  : نذكر منهاإجناز البحث يف واملراجع اليت كانت سندا ومعينا على مجلة من املصادر 

  .ـــــ فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية

  .ــــ حممد عبد الرب، األخطاء اللغّوية يف ضوء علم اللغة التطبيقيــ

  .ــــــ رشيد أمحد طعيمة، املهارات اللغّوية، مستويا�ا، تدريسها، صعوبا�ا

  .ــــــ نسيمة ربيعة جعفري، اخلطأ اللغّوي يف املدرسة األساسية اجلزائرية وحلوله

بني  فمن، واملشاكلث علمي تواجهه مجلة من الصعوبات ومن املؤكد أّن أّي حب  

  :واجهتنا نذكر اليتالصعوبات 

  .املمنوح ملثل  هذه الدراسات ـــــ ضيق الوقت

  .منها نظرية ــــ قلة املراجع يف مثل هذه املواضيع كو�ا ميدانية أكثر

  .ـــــ صعوبة إحصاء وحتليل أوراق امتحانات التالميذ نظرا لرداءة اخلط
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      األستاذة املشرفة جهد ورغم كل هذه الصعوبات إال أننا استطعنا جتاوزها بفضل   

، وبعض الزمالء والزميالت املشكورين على ذلك طبعا، ممّا ساعد على إجناز "عبد السالم يامسينة"

  .هذا العمل متمنني من املوىل عّز وجّل التوفيق والسداد

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

  الفصل األول

    
  



  .مفهوم األخطاء اللغوية، أنواعها وأسبابها

  :ماهية الخطأ اللغّوي : أوال

 .تعريف الخطأ اللغّوي -1

 .مفهوم األخطاء اللغّوية -2

  :األخطاء اللغّوية وأسبابها : ثانيا

I.  أنواع األخطاء اللغّوية: 

  .األخطاء اإلمالئية.    1

  األخطاء النحوية .   2

  .األخطاء الصرفية.    3   

 األخطاء الكتابية.    4   

 األخطاء النطقية.   5   

II. أسباب األخطاء اللغّوية: 

  .أسباب الخطأ النحّوي والصرفي.  1 

  .أسباب الخطأ اإلمالئي والكتابي.   2

   .أسباب الخطأ النطقي.   3
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  :ماهية الخطأ اللغّوي: أوال

  :تعريف الخطأ لغة.  1

         ﴾. ِبهْ  َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأمتُْ  ﴿: ففي قوله تعاىل" الصواب، هو ضد   

ئ إذا تعمد، وأخطأ إذا مل ، عّداه بالباء ألنّه يف معىن عثرمت أو غلطتم، وقيل خط]05/األحزاب[ 

  .1" يتعمدْ 

  : تعريف الخطأ اصطالحا.  2

تعددت تعاريف الباحثني فيه بني القدمي واحلديث، فاخلطأ قد مت مرادف للحن مواز للقول   

اخلروج عن القواعد والضوابط  «: بقوله "كمال بشر"فيما كانت تلحن فيه العامة واخلاصة، ويعرّفه 

الرمسية املتعارف عليها لدى أصحاب االختصاص، ومن على شاكلتهم من املعنيني باللغة 

ا أو خطأ وما سار وشؤو�ا، فما خرج عن هذه القواعد واحنرف عنها بوجه من الوجوه يُعّد حلن

  .2 » عليها فهو صواب

استعمال خاطئ للقواعد، أو سوء استخدام القواعد " نّه بأcirvert  "سريفرت"ويعرفه   

وتتمثل يف  ،من القواعد ما ينتج عنه ظهور أخطاء) االستثناءات ( أو اجلهل بالشواذ  الصحيحة 

أو اإلضافة أو اإلبدال، وكذلك يف تغيري أماكن احلروف، فاخلطأ يف التهجي أو الكتابة    احلذف 

ه بطبيعة فرمبا يرجع إىل نقص يف معرفت"   Error" الذي حيدث بانتظـــــــام عرب الكتابة يسمى 

  .3" اللغة وقواعــــــــدها

  

  

                                                           
 .66ص , ا�لد األول, 1990, 1، دار صادر، بريوت، لبنان، ط3ج،) أ.ط.خ( مادة،باب اخلاء ،لسان العرب ،ابن منظور 1
 39ص،2005، 8مؤسسة برشالة، ط،حممد نعيم العرقويب حتقيق، ) أ.ط.خ( مادة ،القاموس احمليط ،حمي الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي 2
 .307، ص 2004، 1رشيد أمحد طعيمة، املهارات اللغوية مستويا�ا، تدريسها، صعوبا�ا، دار الفكر الغريب، القاهرة ، مصر، ط 3
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  :مفهوم األخطاء اللغّوية: ثانّيا

اهيم يف حتديد مفهوم األخطاء اللغوية وكان أشهرها اللحن لقد تعددت املصطلحات واملف  

  .والغلط والزلة واخلطأ، وهذا األخري هو الشائع يف الدراسات اللغوية التطبيقية احلديثة

  :اللحن. 1

مل جند تعريفا للحن بوصفه مصطلحا قدميا يف كتب التصحيح اللغّوي القدمية، خاصة    

متنيت أن أجد يف  «: عن عدم ارتياحه من ذلك بقوله "يدحممد ع"كتب حلن العامة، فقد عّرب 

أحد هذه الكتب حديثا عن اللحن فكرة وموضوعا، لكن لن تتحقق يل تلك األمنية يف 

  1».أحدها

  :الخطأ.  2

 من الصواب طأُ ، واخلَ أَ طَ مصدر خَ " ه يف معجمه لسان العرب بأنّ  "ابن منظور"عرّفه   

       ئ إذا سلك سبيل اخلطأ عمدا طِ وخيُ  طأَ ما مل يتعّمد، وأخَ  أَ خطَ أ الطريق عدل منه، وأَ خطَ وأَ 

  .2" طئ من أراد الصواب فصار إىل غريهاملخ: أو سهوا، وقال بعضهم

اخلطيئة : أُ أّن اخلطأ نقيض الصواب، واخلط" ديوان العرب" يف  "أبو إبراهيم الفرايب"وعّرف 

  اخلطأ اللغّوي يف ضوء اللغة اللغّويات التطبيقية بأنّه  "كريستال"، وعرّفه 3" لغة يف اخلطأ: واخلطاء

معرفتهم هلذه استخدام متعّلمي اللغة اهلدف املادة اللغّوية فيها بصورة خمالفة لقوانينها، ألّن " 

  .4" القوانني غري كاملة

  

 

                                                           
 .30ص  ،2005،األردن ،عّمان, دار وائل للنشر والتوزيع, 1ط ،حممد عبد الرب، األخطاء اللغوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي 1
 .47خطأ، ص " ، مادة 5ابن منظور، لسان العرب، مج 2
3
 ..183، ص 2003، 1عادل عبد الجبار الشاطبي، دار لبنان للنشر والطباعة، ط: أبو إبراھیم الفرابي، دیوان األدب، تحقیق 
 .43ء علم اللغة التطبيقي، ص حممود عبد الرب، األخطاء اللغّوية يف ضو  4
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  :الغلط.  3

بالشيء فال تعرف وجه الصواب فيه وقد  أن تعيا" أنّه  "البن منظور"سان العرب جاء يف ل  

 "بن جّين ا"أّما  .»أنّه قد يكون من غري تعمد «: "الليث"، وقال 1" غلط يف األمر يغلط غلطا

إمنّا دخل الغلط يف كالمهم، ألّ�م ليست هلم أصول يراجعو�ا وال قوانني " فيقول يف اخلصائص 

فزاغوا به عن به، فرمبّا استهواهم الشيء يعتصمون �ا، وإمنا �جم بطباعهم على ما ينطقون 

  .2"  القصد

فالغلط هو الوقوع يف اخلروج عن الصواب دون قصد أو وعي ومادمنا نعرف الوجه   

  .الصحيح والسليم للشيء فسرعان ما نسعى إىل تدارك هذا الغلط ونصححه ونصلحه

  )العثرة، الهفوة : ( الزلّة.  4

وال يريدها ولكن  ال يزال يسقط السقط،إّن زلق اللسان الذي  " أبو هالل العسكريّ "قال   

وقد قال ) عثرات اللسان يف اللغة ( أحد كتبه  "القادر املغريبّ "جتري على لسانه، وقد ّمسى عبد 

أنّه يريد بذلك األغالط اللغّوية اليت يظهر خطؤها حني تنطق األفواه �ا، ويفرق بعض الباحثني 

ت األقالم، ولكن العادة يف التعبري اللغّوي جرت على إطالق لفظ الزالت بني زّالت اللسان وزالّ 

  .اللغّوية هكذا دون تقييدها بكو�ا زالت لسان أو قلم

احنراف العرّيب عن طرق أداء سليقته اللغّوية، مرجعا " الزلّة بأّ�ا  "إبراهيم أنيس"وقد عّرف   

فعال، وبّني أّن صاحب السليقة اللغّوية ذلك إىل أمر طارئ أو موقف رهيب أو ساعة غضب وان

إذا زّل لسانه فإنّه حيس بذلك االحنراف، ويشعر خبطئه فيصلحه مباشرة يف حني أّن  –ابن اللغة  –

     غريه ممن مل يتقن اللغة ومل يصل فيها إىل مرحلة السليقة اللغّوية جتوز عليه اخلطأ، وإذا أخطأ 

  .3"  يكاد يشعر يف غالب األحيان بذلك أو حلن ال

                                                           
 .71ص , 11مج , مادة غلط, لسان العرب, ابن منظور  1
 .11،ص 3، ج2003، 2عبد ا�يد هنداوي، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط: ابن جين، اخلصائص، حتقيق 2
3
 . 39, 38حممود عبد الّرب، األخطاء اللغّوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي، ص  
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هذا النوع ينشئ عن زالت الذاكرة وحاالت التوتر البدنية مثل " أّن  "كوردر"هذا وقد بّني   

التعب، والظروف النفسية مثل االنفعال الشديد، وهذه األحوال مجيعا تنشأ عن مستوى األداء 

بسرعة أخطائنا اللغّوية من هذا النوع عندما عرضّيا فال تسبب خلال يف معرفتنا لغتنا، ولذلك ندرك 

  .1"  حها بثقة عاليةتقع، فنقوم بتصحي

  :له معاٍن ستةوالّلحن يف اللغة   

  : الذي شاهده يف اللغة قول احلكم بن عبدل األسدي :الخطأ في اإلعراب -أولها

  2.نُ يلحَ يد وَ صِ في القَ كِ ا يَ ّل مَ ن كُ مِ                 هُ يتَ فَ شَ  فَ ِين عَ اطَ ر أَ يــَــــ مِ األَ  يتَ لَ 

فرائض واللحن كما تعّلموا السّنة وال «): رضّي اهللا عنه ( الذي شاهده قول عمر : اللغة -ثانيها 

   .»تتعلمون القرآن

  :والشاهد هنا قول يزيد بن النعمان: الغناء وترجيح الصوت والطرب -ثالثها 

  مطّوقـــــــــــــــــة علـــــى فنـــــــــــن تغنــــــــــــــــــــي             لو تركـــــــت فؤادك مستجنّــــــــــــا 

  3.مييـــــــــــــل بـــــــها وتركبـــــــــه بلحــــن              إذا ما عّن للمحــــــــــــزون أنّـــــــــــــا

ون مُ صِ ختَ تَ م لَ كُ إنِّ  «): صلى اهللا عليه وسلم ( وشاهده قول الرسول : الفطنة والذكاء -رابعها 

 هُ لَ  طعُ أقَ ا َ َمنَّ إِ يه فَ خِ أَ  قِ ن حَ ء مِ يٍ شَ بِ  هُ ي لَ أقضِ ، فَ عضِ ن بَ ته مِ جَّ ِحبُ  نَ حلََ أَ  ونَ كُ ن يَ م أَ كُ عضَ بَ  لَّ عَ ولَ  َيلَّ إِ 

ذكاءه فهو يتميز نظرا لقوة حجته و ، فمعىن اللحن هنا هو الفطنة والذكاء، »نارِ الَ  نَ مِ  ةِ طعَ قِ 

  .4" بالذكاء والفطنة

  

                                                           
 .39ص  السابق،املرجع  1
2
 68، الرباط، المغرب األقصى، ص 1971، ینایر1، ج8محمد عید، العوامل الطارئة على علم اللغة الحدیث، مجلة اللسان العربي، مج 
 32علم اللغة التطبيقي، ص حممود عبد الّرب، األخطاء اللغّوية يف ضوء  3
، مادة حلن، 5، ج1991، 1عبد السالم حممد هارون، دار اجلبل، بريوت، لبنان، ط: أبو احلسن أمحد فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، تح 4

 239ص
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  :هو الذي شاهده قوله تعاىل: المعنى والفحوى -خامسها

تَـُهْم ِبِسيَماُهْم َولَتَـْعرِفـَنّـُهْم ِيف حلَِْن اَْلَقْولْ َوَلْو َنَشاَُء َألََريْـ  ﴿        ﴾َواهللا يـَْعَلْم أَْعَماَلُكْم  َناَكُهْم فـََلَعَرفـْ

  ]. 30/ حممد[ 

  :والشاهد هنا قول القتال الكاليب: التعريض واإليماء - سادسها 

  1ولقد حلنت لكم كليما تفقهوا              ووحيُت وحّيا ليس باملرتاب

             "حممد عيد"د تعريفا جامعا هلذه املعاين وأقرب هلا فهو تعريف إذا أردنا أن جن  

بنية الكالم أو تركيبه أو إعرابه بفعل االستعمال  خروج الكالم الفصيح عن جمرى الصحة يف" 

  .2" ، ويتسرب بعد ذلك إىل لغة اخلاصةالذي يشيع أوال بني العامة من الناس

فاخلطأ اللغّوي هو احنراف أو خروج الكالم عن القاعدة األصلية يف كل مستويا�ا الصوتية   

سلبا على النظام اللغّوي، وقد استفحلت والنحّوية والصرفية والداللية، ألسباب متعددة ممّا يؤثر 

هذه الظاهرة وخنرت لغة العرب سواء كانت املكتوبة منها أو املنطوقة، وذلك عند اختالط العرب 

باألعاجم قبل اإلسالم وبعده، ممّا دعا إىل ظهور علم النحو ليحارب هذا الفساد، ويقّي لغتنا من 

  .واملتعلمنيفئات املعلمني منهم  كلّ هذا املرض الذي مّس  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .33حممود عبد الّرب، األخطاء اللغّوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي، ص 

 .68اللغة الحدیث، صمحمد عید، العوامل الطارئة على علم  2
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  :أنواع األخطاء اللغّوية وأسبابها

  :أنواع األخطاء: أوال

  :األخطاء اإلمالئية.  1

  :اإلمالء. 1. 1

كيفية حتويل املتلقي اللغّوي الكالم املنطوق، من حرف أو كلمة أو مجلة أو نّص من " هو   

قاموسه الذهين اللغّوي، وذلك باستغالل الذاكرة السمعية اللفظية والبصرية واحلركية يف الكتابة 

إلمالء اإلمالئية، متاشيا مع املعيار الصوايب املعتمد يف قياس مستوى القدرة األدائية اإلمالئية يف ا

حتويل األصوات املسموعة " ، وهو أيضا 1... " املنسوخ واملنظور واملسموع واالختياري والقاعديّ 

املفهومة إىل رموز مكتوبة أي إىل حروف ُتوضع يف مواضعها الصحيحة من الكلمة، واستقامة 

  .2" اللفظ وظهور املعىن املراد 

بصرّي مجة احملفز السمعي ونقله إىل حمفز تر " فهو  "إلياس جرجورة"أّما تعريف اإلمالء عند   

له شكل حمدود، وذلك حسب جتربة تعليمية وعملية سابقة، فمهمة اإلمالء تعتمد يف األساس 

على قدرة الطالب يف ترسيخ صورة ذهنية دقيقة التفاصيل للمحفز البصرّي املالئم لكّل حمفز مسعّي 

  3..." حمدد وربط االثنني معا

  :اإلمالئيالخطأ . 2. 1

قصور املتعلم عن املطابقة الكّلية أو اجلزئية بني الصور الصوتية أو الذهنية  " ويعين  

الئية للحروف والكلمات، مدار الكتابة اإلمالئية مع الصور اخلطّية هلا وفق قواعد الكتابة اإلم

                                                           
زائر، نسيمة ربيعة جعفري، اخلطأ اللغوي يف املدرسة األساسية اجلزائرية وحلوله، دراسة لسانية نفسية تربوية، ديوان املطبوعات بن عكنون، اجل 1

 24,25، ص 2003دط، دت، 
 .28، ص 2010، 1املسرية، عّمان، األردن، طعلّوي عبد اهللا طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرق الرتبّوية، دار  2
 .209، ص 2002، 1إلياس وليد جرجورة، مسارات يف الرتبية العادية واخلاصة، دار الفكر، عمان، ط 3
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ّن اخلطأ يف دراسته أ" حممد رجب فضل اهللا" ، وجند يف تعريف 1"احملددة أو املتعارف عليها

ذلك اخلطأ املسبب يف قلب املعىن، وغموض الفكرة، والذي يقع دائما يف هجاء " اإلمالئي هو 

  كلمات ويف التفخيم وإبدال احلروفالكلمات وزيادة أو حذف للحروف وقلب من مبىن ال

إىل  سته واالنتقال من مرحلةوقلب احلركات القصار إىل طوال، لذا فهو يعيق املتعلم عن متابعة درا

  .2" أخرى

  :وهذه أبرز األخطاء اإلمالئية اليت يقع فيها أغلب املتعلمني  

  .إمهال كتابة مهزة القطع ، واخللط بينها وبني مهزة الوصل.  1

  ).ه(واهلاء الضمري املتصل) ة(اخللط بني تاء التأنيث املربوطة املتصلة .  2

  .واملمدودة) ى(اخللط بني األلف املقصورة .  3

  3.ذهبوا: كتابة احلروف غري املنطوقة بألف التفريق يف األفعال املتصلة بواو اجلماعة مثلعدم  .  4

  :األخطاء النحّوية.  2

  :تعريف النحو. 1. 2

هو العلم املستخرج باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب املوصلة إىل معرفة أجزائه   

  .4"  حث يف أواخر الكلم إعرابا وبناءايب علم" اليت ائتلف منها، ويعرّفه احملدثون بأنّه 

  :األخطاء النحّوية 2. 2

وع الكلمة دون قصور يف ضبط الكلمات وكتابتها ضمن قواعد النحو واالهتمام بن" هي   

تصنيف " شرح شذور الذهب " األنصارّي يف كتابه ويذكر بن هشام  ،5"  إعرا�ا يف مجلة

                                                           
 .71، ص 2006فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، دار اليازودي، عّمان، األردن، دط،  1
 .71، ص 1997، 1رجب، االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية، عامل الكتب، القاهرة، طفضل اهللا حممد  2
 27، ص2009، عّمان، األردن، 2فن الكتابة وأشكال التعبري، دار املسرية للنشر والتوزيع، ط ،إبراهيم خليل وامتنان الصمادي 3
 .218، ص 1985ة والصرفية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، حممد مسري جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوي 4
 182فهد خليل زايد، األخطاء النحّوية الشائعة والصرفية واإلمالئية، ص  5
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شرعت من هنا يف ذكر أنواع املعربات وبدأت منها باملرفوعات  «: األخطاء اللغّوية حيث يقول

أل�ا أركان اإلسناد، وثنيُت باملنصوبات أل�ا فضالت غالبا وختمت با�رورات أل�ا تابعة يف 

  1..." العمدية والفضلية لغريها وهو املضاف

كتابة   ومن خالل هذين التعريفني جند أّن اخلطأ النحوّي هو نقص أو عدم التحكم يف  

   الكلمات وفق القاعدة النحّوية، كاخللط يف استعمال احلركات اإلعرابية أو اخلطأ يف ا�رورات 

  .واسخ وغريها من األخطاء النحّويةأو املنصوبات أو ا�زومات أو الن

  : األخطاء الصرفّية.  3

  :تعريف الصرف. 1. 3

وحذف وإعالل وإبدال وإفراد وتثنية هو التغيري يف أحوال بنية الكلمة وما �ا من زيادة   

ومجع، وتغيري املصدر إىل فعل، والوصف املشتق منه كاسم الفاعل واسم املفعول وصيغة 

  .اخل..املبالغة

  :األخطاء الصرفية. 2. 3

بناًء على موقعها يف اجلملة أو لتغيري " عدم معرفة التلميذ بالتغريات اليت قد تقع يف الكلمة   

 مهيب أو مهوب: ُمهاب فصوا�ا: ثلالصرفية املعروفة، م صلّية لعّلة من العلليف بنية الكلمة األ

فاخلطأ الصريف هو كل خطأ ، 2"  ىوَصحاّيف فصوا�ا ِصحاّيف، والقناة األكرب فصوا�ا الفتاة الكرب 

  النظاميرتكبه املتعلم يف بناء الكلمة من حيث صياغة بنيتها، ممّا يؤدي إىل إفساد املعىن ويؤثر على 

  

  

   

                                                           
 .286،ص2004بن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، دط،  1
 182ص , النحوية والصرفية واإلمالئيةفهد خليل زايد، األخطاء الشائعة  2
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  :األخطاء الكتابية.  4

  :تعريف الكتابة. 1. 4

الفرض واحلكم من باب نصر وكتابا وكتابة، والكتاب يعين : كتب) ك، ت، ب (   

  1 ﴾اَْلَغْيُب فَـُهْم َيْكتُُبوْن  أَْم ِعْنَدُهمْ  ﴿: ومنه قوله تعاىل" العامل " والقدر، والكاتب عند العرب 

  :األخطاء الكتابية. 2. 4

تكون بفعل الضعف يف التمكن من مهارات اللغة العربية، وهي متصلة عامة جبملة من   

   األخطاء اإلمالئية، كما أّ�ا موجودة على مستوى الكتابة اخلطية وحىت على مستوى الطباعة

  :ومن املهم التنبيه عليها واحلث على بذل اجلهد للتخلص منها، ومن ذلك

  .الضمري والتاء املربوطةعدم التنبه للفرق بني هاء .  1

  .إمهال وضع الرمز على األلف.  2

  .ترك نقطيت الياء اليت متيزا�ا عن األلف املقصورة.  3

  .قلة العناية بوضع النقاط للحروف املنقوطة.  4

  2.كتابة الصاد والضاد بدون الِسّنة.  5

  : األخطاء النطقية. 5

  :تعريف النطق. 1. 5

نطق الطائر أو نطق العود، نطق الرجل أي : نطق ينطق نطقا ومنطقا أي تكلم، ويُقال"   

  .3" اهللا األلسن، ناطقه كّلمه وقاولهصار منطقّيا، أنطقه أي جعله ينطق، ويُقال أنطق 

                                                           
 .495، ص 1989بريوت، لبنان، , ، مكتبة لبنان)ك، ت، ب(حممد بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، مادة  1
 .37, 36فخري حممد صاحل، اللغة العربية أداءا ونطقا وإمالءا وكتابة، ص  2
 .39ص  السابق،املرجع  3
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  : األخطاء النطقية. 2. 5

 تتمثل يف صعوبة جيدها املصاب يف النطق مبجموعة من األصوات وهي ختّص عملية نطق  

األصوات املعزولة، وتكون األصوات الساكنة أكثر عرضة من األصوات املتحركة، وذلك ألّن 

  .إدراكها يتطّلُب أكثر دقة

أخطاء ثابتة ومنظمة يف طريقة نطقها  " فاألخطاء أو االضطرابات النطقية تتمثل يف  

ان الصوت يأخذ مكواحلركات اخلاطئة املصاحبة للنطق تُفسر بأّن هناك إنتاج لصوت خاطئ 

  .1 " نة الذي كان من املفروض أن يُنتجالعادي الطبيعي لألصوات الساك

  :أشكال األخطاء النطقية. 3. 5

  .هناك أربعة مظاهر وأشكال هلذه األخطاء وتتمثل يف احلذف واإلبدال والتشويه واإلضافة  

ويتجسد يف نطق الصوت بطريقة تقربه من الصوت العادي، غري أنّه  :التشويه أو التحريف/ أ 

... س، ش، ر: ض األخطاء، وغالبا ما يظهر يف أصوات معينة مثلال مياثله متاما فيتضمن بع

   ساعة تنطق ثاعة، وقد حيدث ذلك نتيجة غياب األسنان أو عدم وضع اللسان : فنجد مثال

  .يف موضعه السليم أثناء النطق

وبالتايل  ،ويتمثل يف حذف الطفل لصوت أو عدة أصوات من الكلمة الواحدة: حذفال/ ب

  .غري مفهوم حّىت بالنسبة لوالديهينطق جزء من الكلمة فقط، فيصبح بذلك كالمه 

توجد مشاكل اإلبدال يف النطق عندما يتم إصدار صوت غري مناسب بدال من : اإلبدال/ ج

  .املشجد: أزبوع، املسجد أسبوع تصبح: الصوت املنتظر نطقه مثل

  

                                                           
 30ص , 2008، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت، طحممد حولة، األرطوفونيا  1
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تتضمن إدخال صوت زائد من الكلمة، وقد ُيسمع الصوت الواحد من الكلمة  : اإلضافة/ د

  .1" سسالم عليكم: صوت، والسالم عليكمصوت تنطق س: كأنّه يتكرر مثل

  :وفيما يلي أهم هذه العيوب: العيوب النطقية. 4. 5

تنظيم الوظيفة اللغّوية سواء على مستوى التعبري وهي جمموعة تشوهات تؤثر على : الحبسة.  1

  أو الفهم، وذلك نتيجة إصابة على مستوى نصف الكرة  املخّية اليسرى للدماغ املسؤولة عن اللغة

هي اضطراب على ا�رى العادي للكالم فيصبح يتميز بتوقفات وتكرارات ومتديدات : التأتأة.  2

  : ال إرادية مسموعة أو غري مسموعة، الشيء الذي جيعل كالم املصاب بالتأتأة يتميز بـــــ

  .ـــــ تكرار احلرف أو املقطع الصويت عّدة مرات

  .احلروف ـــــ التوقف املفاجئ أو الطويل أحيانا عند نطق

  .ـــــ إطالة النطق باحلرف قبل نطق احلرف الذي يليه

ونقصد �ا نطق حرف السني ثاءا، ويعود ذلك ألسباب عضوية مثل خلل انتظام : الثأثأة.  3

  .األسنان، وعالجها طيبّ 

ويطلق العرب على املصاب �ا األخّن، ألنّه ال يبّني الكالم فيخن ): الخنق : ( الخمخمة.  4

  .يف خياشيمه

  ).نفسي( وهي ثقل يف اللسان فيخرج الكالم متقطعا وعالجها طيبّ : الجلجلة , 5

  .2 وهي الرتدد يف نطق الفاء إذا تكلم: الفأفأة.  6

كما أنه هناك اخلطأ الداليل الذي يتمثل يف استخدام عبارات ال تؤدي : الخطأ الداللي. 6

 .الذكر املعىن املقصود، وقد ينتج بفعل  أي خطأ من األخطاء السالفة

                                                           
 31ص  حممد حولة، األرطوفونيا، 1
 145، ص2001النشر، القاهرة، مصر، حممد داود، العربية وعلم اللغة احلديث، دار غريب للطباعة و  2
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  :عوامل أو أسباب الخطأ النحوي والصرفي والكتابي والنطقي واإلمالئي: ثانيا

  :أسباب الخطأ النحّوي والصرفي.  1

كره التالميذ اللغة العربية ملا يالقونه من عنت وصعوبة يف دراستهم للقواعد النحوية   

مادة النحو العريب، وقد  والصرفية وحماولتهم فهمها وتطبيقها، ولعّل أهم سبب يرتكز يف صعوبة

اليت ظلت كما كانت منذ يومها األول جمرًا  أدرك القدماء صعوبة النحو وجفاف قواعده وأحكامه

  : صعبا إال على السباح املاهر، وتعود صعوبة مادة النحو وجفافها إىل عوامل منها

يتطلب جهودا فكرية يعجز  اعتمادها على القوانني ا�ردة والتحليل والتقسيم واالستبدال ممّا .  1

  .كثري من التالميذ عن الوصول إليها

كثرة األوجه اإلعرابية املختلفة، والتعاريف املتعددة والشواهد والشوارد واملصطلحات، ممّا يثقل  .  2

  .كاهل التلميذ وجيهد ذهنه ويستنفذ وقته ويضطره إىل حفظ تعريفات

لميذ واهتماماته، وال حترك يف نفسه أية مشاعر عدم وجود صلة بني النحو والصرف وحياة الت.  3

  .أو عواطف

  .1"  تالميذ الصغار دون جتريبها مسبقافرض القواعد برتتيبها احلايل على ال.  4

يبنيه معلم اللغة العربية يأيت معلم املواد األخرى فيهدمه، هدمها من املعلمني اآلخرين، فما .  5

ّما الزدرائه هلا ولو ملس التالميذ اهتماما من مجيع املعلمني هلذه إّما جلهله بقواعد اللغة العربية، وإ

  .القواعد لزاد اهتمامهم �ا وإميا�م بضرور�ا

ومن العوامل عدم مراعاة التكامل يف مهارات اللغة العربية وإمهال الوظيفية يف اختيار   

، لغة الكتابة والقراءة ونعين املوضوعات النحوية واإلمالئية وازدواجية اللغة، ونعين �ا وجود لغتني

  .اليت ميارسها ويسمعها يف املدرسة والبيت والشارع�ا الفصحى، ولغة احلديث اليومي 

                                                           
 88 ص, النحوية والصرفية واإلمالئية األخطاء الشائعة, فهد خليل زايد 1
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ومن أهم األسباب اليت أدت إىل ضعف التالميذ يف القواعد النحوية والصرفية وانصرافهم   

عدم مراعاة الوظيفية يف اختيار هذه املوضوعات النحّوية ، إذ أّن اختيار هذه املوضوعات " عنها، 

           النحوية يف فهم اللغة العربية يف مدارس وكالة الغوث الدولية ال تتم على أساس علمي 

أو موضوعي، فهي ال تراعي حاجة التالميذ يف توزيعها جتزئة ال ترسخ يف ذهن التلميذ بصورة 

شاملة، وفيها إغفال لبعض املباحث اليت يكثر فيها اخلطأ كما أّ�ا تتوسع على حساب مباحث 

 حترك ا الأهم، هذا كّله يؤدي إىل نفور التالميذ من هذه املادة وعدم إقباهلم على دراستها أل�

  .1" لديهم أي دافع للتعلم

  : عوامل الخطأ اإلمالئي والكتابي.  2

  : أسباب عضوية. 1. 2

قد تبدو يف ضعف قدرة التالميذ على اإلبصار، حيث يؤدي هذا الضعف إىل التقاط   

التلميذ لصورة الكلمة التقاطا مشّوها، فُتكتُب كما ُشوهدت بتقدمي بعض احلروف أو تأخري 

ضعف السمع فيؤدي إىل مساع الكلمة بصورة ناقصة أو مشّوهة أو مبّدلة، وأكثر ما  بعضها، وأّما

  .يقع ذلك بني احلروف املتشا�ة يف أصوا�ا

  :أسباب تربّوية.  2. 2

 غري مهتم مبراعاة الفروق الفردية يكون املعلم سريع النطق أو خافت الصوت أو "كأن  

حيتاج ومعاجلة الضعاف أو املبطئني، أو يكون يف نطقه قليل االهتمام بتوضيح احلروف توضيحا 

إليه التلميذ للتمييز بينها، وخباصة احلروف املتقاربة يف أصوا�ا أو خمارجها، أو �اونه يف تنمية 

رعة املالئمة، القدرة على االستماع الدقيق أو التسامح يف مترين عضالت اليد عند الكتابة مع الس

ديد يف احملاسبة عند وقوع أضف إىل ذلك �اون بعض املعلمني باألخطاء اإلمالئية وعدم التش

  .2" اخلطأ

                                                           
 89ص  فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة، 1
  75املرجع نفسه، ص  2
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  :وميكن تلخيصها فيما يأيت: أسباب ترجع إلى الكتابة العربية. 3. 2

 الذي يتكون من صوت الرمز واحلركة املرافقة عدم املطابقة بني اسم حرف اهلجاء وصوته.  1

حيث يغلب يف اللغة العربية االتفاق بني نطق حروف الكلمة وكتابتها، أي كتابة ما ينطق 

  والعكس، إّال أّن هذه القاعدة غري مطّردة حيث توجد حاالت خاصة زيدت يف كلما�ا أحرف 

   ال تنطق، أو نُطقت يف كلما�ا أحرف غري مكتوبة، ومن األحرف اليت تنطق وال ُتكتب األلف يف 

  ).عمرو( يف كلمة " الواو" ومن أمثلة األحرف اليت ُتكتب وال تنطق ) لك، لكن، طه، هذا ذ( 

َعَلم، َعَلْم، ُعِلَم، مثة أخطاء كثرية : تشابه الكلمات يف شكلها ولكن ختتلف يف معانيها مثل.  2

  .هلايف ضبط هذه الكلمات ألّن طريقة الضبط حتتاج جلهد ليتم التوصل 

  :اإلمالء بقواعد النحو والصرفاعد ارتباط قو .  3

أّدى ربط اإلمالء بعلمي النحو والصرف إىل تعقيد أمره وإثقاله لكثري من العلل النحّوية   

والصرفية، وتتجلى يف كتابة األلف حرف ثالث يف �اية الكلمة، فإذا كانت ثالثة وأصلها الواو 

بشرى،  ( أحرف ُرمست ياء كما يف  وإذا كانت زائدة على ثالثة) مسا، دعا ( ُرمست ألفا كما يف 

إّال إذا كانت ) ثريا، خطايا ( نت قبل األلف ياء ُرمست األلف اللّينة ألفا مثل فإن كا ،)كربى 

  .1"  الفعل حييا للتفرقة بينها وبني) حيّي ( الكلمة علما فرتسم األلف ياء كاسم 

  :وكثرة االختالف واالستثناء فيها تّشُعب قواعد اإلمالء.  4

يُعاين كثري من املتعلمني من هذه املشكلة، فقّل أن جند قاعدة إمالئية ختلو من هذا   

االختالف، وهكذا أصبح رسم احلروف يشكل صعوبة من صعوبات تعليم اإلمالء وتعّلمه، ومن 

األمثلة على ذلك كتابة اهلمزة، حيث ُتكتٌب يف وسط الكلمة يف مواضع خمتلفة وحيكم ذلك 

: حسب حركة اهلمزة أو حسب حركة احلرف الذي يسبقها مباشرة مثلالف قواعد تباين واخت

  ).يقرأون، يقرءون، يقرؤون (

                                                           
 76فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة، ص  1
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واملقصود به هو نقط احلروف، واملالحظ أّن نصف عدد حروف اهلجاء معجم وقد : اإلعجام.  5

ختتلف عدد النقط باختالف صور حروف اهلجاء املنطوقة، حيث يشكل هذا التنوع صعوبة أخرى 

يف الكتابة العربية لبعض احلروف أشكال متشا�ة ولكن ختتلف ف إىل الصعوبات املتمثلة ُتضا

  ).ج، خ، ح ) ( د، ذ ( ، )ب، ت، ث : ( بوضع النقاط مثل

 .جاء زمالؤنا: ، فعندما نقولخيتلف شكل احلرف حسب موقعه من اإلعراب: اإلعراب.  6

  جاءت اهلمزة مكسورة، الفاعل مرفوع وجاءت اهلمزة مضمومة وسط الكلمة، مررُت بزمالئنا،

  .1"  مفتوحة وسط الكلمة واختلف رمسها فُرمست على كرسّي الياء، هنأت زمالءنا، جاءت اهلمزة

ومن هذه األسباب تزاحم اللهجات العامية مع الصور الصوتية : عوامل اجتماعية. 4. 2

لمات فيؤدي إىل خطأ يف الرسم للصورة الصوتية للحروف والكلمات، فضال عن الفصيحة للك

عدم اكرتاث أفراد ا�تمع باخلطأ الكتايب، وقد ُيشاهد هذا التهاون واضحا يف ورود األخطاء 

  .أمساء احملال التجارية والشوارع واإلعالناتاإلمالئية يف وسائل اإلعالم كالصحافة، ويف كتابة 

  :ترجع إلى اإلدارة المدرسّية والنظام التعليميعوامل . 5. 2

املعّلم يف وكالة غوث الدّولية ُجمهٌد من محل األعباء، ُمرهق من زيادة عدد التالميذ يف   

تلميذ أو تلميذة، ويصل نصاب )  50( الصفوف، إذ يبلغ عدد الصف يف حدوده الدنيا إىل 

ة دراسّية، وعلى الرغم من هذه األعباء فإّن حص)  28( املعّلم من احلصص األسبوعّية ما يُقارب 

عامال أخر ُيسهم يف تراجع مستوى املعّلمني ينحصر بفقر اإلدارة التعليمية للكوادر املؤهلة، وإّن 

قّلة وجود احلوافز التشجيعّية ٌتسهم بانعكاسات سلبية على املعلمني فيقلد البعض األخر فيسود 

  .2" يعمدون إىل الرتفيع اآليل ، لذاالرتهل حّىت يف تقومي التالميذ

  

                                                           
 .79املرجع السابق، ص  1
 .81فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة، ص  2
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  :تتمثل يف: عوامل تعود إلى التلميذ. 6. 2

  .)اخلجل، الرتدد، اخلوف، االنطواء ( النواحي النفسية .  1

  .عدم االستقرار االنفعايل.  2

  .قّلة مواظبته يف الذهاب للمدرسة.  3

  .شروده وعدم قدرته على حصر ذهنه يف اإلمالء.  4

  .األصوات املتقاربة يف املخارج عدم متييزه بني.  5

   1.ضعف مستواه.  6

  : عوامل تعود إلى المعلم. 7. 2

املعلم يف املرحلة األساسية غالبا ما يكون ضعيفا يف إعداده اللغّوي، ال يلتفت إىل أخطاء   

لكم وإرهاق أذهان التالميذ باالتالميذ ويبادر مبعاجلتها فور وقوعها، وإمنّا حترص على تغطية املادة 

  .اهلائل من القواعد اليت يقدمها هلم وهي غري وظيفية

إّن إغفال تصحيح الكراريس وإغفال تصحيح األخطاء اليت ترسخ يف أذهان التالميذ       

 يربّران للمعلم جتاوز هذه القضيةال مربر له إطالقا، فال كثرة التالميذ وال نصاب املعلم الكبري 

وهناك من املعلمني من يتهاون مبجمل العملية التعليمية فال يقيم وزنا لألعمال الكتابية، ويقوم 

بتجزئة املادة اللغّوية وإتباع الطرائق التقليدية، وإمهال اجلمل اليت ترتبط مبهارة اإلعراب بقصد أو 

الميذ عليها سبة التبدون قصد، فضال عن قلة االهتمام باحلركات أثناء كتابة التالميذ وعدم حما

ومن املؤسف حقا أن يضّيع املعلم وقت احلصة يف أمور هامشية ال عالقة هلا  ،فيؤدي ذلك إلمهاهلا

مبجريات الدرس، فال يسعى إىل إثارة دافعية التالميذ حنو املوضوعات املستجدة، وال يستخدم 

  .الوسائل التعليمية املساعدة

                                                           
1
 .137عبد اهللا طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق الرتبوية، ص   علوي 
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الصف، وحيرص على استخدام أسلوب متكرر يف واملعّلم ال يكرتث بلغته داخل غرفة   

تدريس النحو والصرف، وال مييل إىل التجديد واالبتكار فيضعف التفاعل اللفظي ويقل النشاط 

الذايت، كّما أّن عدم تنظيم أوجه النشاط الصفّي تنظيما منطقّيا، وعدم طرح األسئلة املثرية للتفكري 

  .ُيسهم يف إجياد جيل متلٍق غري مبدع

ومن الضرورّي كذلك تطوير طرائق التدريس وعدم االقتصار على الطريقتني القياسية     

يف تدريس اللغة العربية والنظر إىل فروع اللغة العربّية على أ�ا وسائل لتحقيق غايات واالستقرائية 

  .1" ع، القراءة الصحيحة، فهم املقروءالكتابة الصحيحة، فهم املسمو  :أربع وهي

  : عوامل الخطأ النطقي.  3

  :تتعدد هذه األسباب وختتلف وميكن أن تعود إىل   

  .ــــــ تشوهات على مستوى اجلهاز الفين

  .ــــــ املشاكل املرتبطة باإلدراك السمعي

  .ــــــ صعوبة التنسيق احلركّي للجهاز الفموي النطقي

  . قاطع الصوتيةــــــ عدم التمكن من اكتساب قواعد وأسس تنظيم إنتاج امل

، أي عدم التمكن من اإلدراك الصويت بني األصوات –ــــــ عدم التمكن من التمييز السمعي 

  .احلسّي اجليد هلذه األصوات

ألصوات عرب ــــــ أخطاء عمليات إصدار الصوت النامجة عن عدم اكتساب قواعد توزيع وترتيب ا

  .2"  مراحل النمّو اللغّوي

                                                           
 .82فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة، ص  1
 31حممد حولة، األرطوفونيا، ص  2
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العوامل اليت ساعدت يف ظهور اخلطأ اللغّوي يشّىت أنواعه النحّوي هذه كانت أهم   

واإلمالئي خاصة ممّا زاد يف انتشارها يف كّل املستويات سواء الشفّوية منها أو الكتابية، وأصبحت 

  .�دد املتعلم وحّىت املعّلم كذلك

  

  

  

   



 

 

 

  

  الفصل الثاني
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  :خطوات البحث الميداني

 نشطة سواء الشفّوية أو الكتابيةبسبب كثرة انتشار األخطاء اللغّوية بأنواعها يف خمتلف األ  

ارتأينا البحث يف أسبا�ا ميدانّيا وذلك عن قرب بغية الوصول إىل نتائج للتخّلص منها، وقد 

  : تضمنت الدراسة

حمادثة تتم بني الباحث وشخص أو أشخاص آخرين �دف إىل " ى أّ�ا تُعرف عل :المقابلة / 1

   .1 " رفته من أجل حتقيق أهداف الدراسةموقف معّني، يسعى الباحث من خالهلا ملع

عبارة عن جمموعة من األسئلة تدور حول موضوع " يُعّرف االستبيان على أنّه : االستبيان/. 2

ضح وبسيط معني، تُقدم لعينة من األفراد لإلجابة عنها، وتُعدُّ هذه األسئلة يف شكل متسلسل ووا

  .2"  ال حتتاج إىل شرح إضايف

جمموعة من الوحدات املستخرجة من ا�تمع اإلحصائي، حبيث تكون ُممِثلًة بصدق : العّينة/  3

جمموعة من الوحدات اليت جيب أن تتصف بنفس " هلذا ا�تمع، وبعبارة أخرى فالعينة هي

ا�موعة اجلزيئية اليت يقوم الباحث بتطبيق الدراسة " ، كّما أّ�ا 3." مواصفات جمتمع الدراسة

  .4" ة خبصائص ا�تمع الكّلي للدراسةجيب أن تكون ممثلّ عليها، حبيث 

 متوسطة اإلخوة مّنصر: سطتني مهامعّلمني من متوّ ) 10(لقد احتوت العّينة على  

، هذا بالنسبة للمقابلة اخلاّصة " طولقة" ومتوسطة عبد احلميد بن باديس، من نفس املنطقة 

تلميذ من متوسطة ) 100(تعلمني فقد وزعناه على باملعّلمني، أّما بالنسبة لالستبيان اخلاص بامل

  .اإلخوة منّصر، كنموذج للدراسة اإلحصائية

                                                           
، 1999، 2حممد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي، القواعد واملراحل والتطبيقات، دار وائل للطباعة والنشر، عّمان، األردن، ط 1

 .143ص
 .21ص ، 2006أمحد عّياد، مدخل ملنهجية البحث االجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،  2
 54، ص 2011عبد الكرمي بوحفص، أسس ومناهج البحث يف علم النفس، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،  3
 .92، ص 1999حسام مسين، مناهج البحث الرتبّوي، دار الكندي، األردن، د ط،  4
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د أو موضوع انشائي، يتحدّ تعريف كتايب يُطلب ممن يريده كتابة مقال " هي  : االختبارات/  4

) ناقش، احبث، حتدث عن ( حجمه حسب ما يُطلب يف السؤال، والذي قد يبدأ بكلمة 

ويستطيع التلميذ إطالق العنان قلمه واسرتساله يف الكتابة، مع مراعاة الصحة يف التعبري والّدقة يف 

     وقد اعتمدنا على دراسة أوراق االمتحان ، 1." استخدام املفاهيم واألفكار والقواعد العلمّية

 أو االختبار لتالميذ السنة الرابعة متوسط، وذلك يف ماّدة اللغة العربية، سواء بالنسبة للمتعّلمني 

، ذلك كو�ا املادة اليت متّس أكثر أو املعّلمني يف إحصاء وتصنيف األخطاء اللغّوية وحتليلها

رى، اليت قد تعتمد على موضوعنا باعتبارها تقوم على اللغة الفصيحة واإلنشاء أكثر من املواد األخ

  .توصيل املعلومة أكثر من اإلملام بسالمة اللغة وتصويبها

كما اعتمدنا على النسبة املئوية اليت هي إحدى الطرق اإلحصائية، اعتمدنا فيها على 

القاعدة الثالثية وذلك بتمثيل املعطيات العدديّة اليت تدل على التكرارات، وقد ّمت استخدامها يف 

  :انات الشخصّية واألسئلة وارتباطها باملوضوع، وتُعطى بالصيغة اآلتيةحتليل البي

      100    ×   التكرار=    النسبة املئوية

  ةجمموع أفراد العين                           

  

                                                           
 197، ص 2000، 1األردن، ط سامي ملحم، القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس، دار املسرية، عّمان، 1
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  :يوضح البيانات الشخصّية أو العامة للمعّلمين)  01( ـــــ الجدول رقم 

  النسبة المئّوية  التكرار  البيانات الشخصّية

  

  الجنس

 %40  04  ذكر

  %60  06  أنثى

  

  التخصص

  %50  05  أدب عربيّ 

  %50  05  تخصصات أخرى

  

  الخبرة

  %30  03  سنوات 3أقل من 

أكثر من ذلك مع 

  التحديد

07  70%  

  

  :استقراء وتعليق

يُوضح لنا اجلدول أعاله النسب املتعلقة بالبيانات الشخصّية للمعلمني، حيث بدأنا هذه   

ذكر أم أنثى، وقد كانت النسب متقاربة حيث بلغت نسبة عدد الذكور : البيانات بنوع اجلنس

العمل لكال اجلنسني خاصة  ، ممّا يدل على تواجد فرص )%60(ونسبة اإلناث  )40%(

اليت بدأت نسبتها تطغى يف مثل هذا ا�ال من العمل، ّمث درسنا ختصص املعلمني وقد  اإلناث

مع التخصصات األخرى اليت  )50 % (تصص مادة اللغة العربّية اليت بلغوجدنا فيه تساوي خت

أيضا، واليت من بينها التسيري واالقتصاد واحملاسبة وغريها من باقي  هي) %50(بلغت 

التخصصات، وهذا يبني أّن مادة اللغة العربية أصبحت مقصدا لكّل التخصصات، وهذا ما قد 

يؤثر سلبا على هذه املادة، ألّن التخصصات األخرى غري مادة األدب العرّيب ال يُعطون أمهية  

التخصص، فهم ال يولون اهتماما للسالمة اللغّوية بقدر توصيل كربى للمادة خبالف أصحاب 

  .باألخطاء اللغّوية على حساب اللغة الفصيحة املادة وعرضها عليهم ممّا يقود التالميذ إىل التهاون
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ّمث درسنا يف األخري سنوات اخلربة، واليت بّينت خربة وأقدمية  أغلب املعلمني يف هذه  

، وهي نسبة هائلة مقارنة خبربة املعلمني )%70 (ثر من ثالث سنواتاملادة، حيث بلغت نسبة أك

وهذا مؤشرا إجيابيا يساعد املعلمني على التواصل ، )%30( ألقل من ثالث سنوات واليت بلغت 

والتعامل مع املتعلمني بأفضل الطرق وأجنعها، وذلك إلثارة دافعيتهم، وتقوية نشاطهم الذايت إزاء 

  .مادة اللغة العربّية

  :يوضح رأي األستاذ بمستوى التالميذ في مادة اللغة العربّية)  02(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  رأي األستاذ

 %10  1  جيد

  %80  8  متوسط

  %10  1  حسن

  %100  10  المجموع

  

  :استقراء وتعليق

يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أّن أغلب املعلمني قد أبدْو رأيهم يف مستوى التالميذ   

يف حني  )%80(: يف مادة اللغة العربية والذي طغى عليه املستوى املتوسط والذي ُقدرت نسبته بــــ

لكل واحد منهما، وهذا ما يُعرب عن ضعف  )%10(: ُقدرت نسبة املستوى اجليد واحلسن بــ

يف االستبيان السابق اخلاص باملتعلمني من قلة ممارسة التمارين اهم اللغّوي بدليل ما الحظناه مستو 

 .اللغّوية وقلة يف املطالعة ممّا أثّر سلبا على مستواهم املتدين ونتائجهم يف مادة اللغة العربّية
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  : يوضح اللغة التي يتواصل بها المعلم مع تالميذه)  03( جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اللغةطبيعة 

 %30  03  فصحى

  %00  00  عامية

  أحيانا الفصحى

  وأحيانا العامية

07  70%  

  %100  10  المجموع

 

  :استقراء وتعليق

يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أّن املعلمني مييلون إل التواصل بالفصحى أحيانا   

يف حني تلتها نسبة الفصحى  )%70(نسبتها اليت ُقدرت بوالعامية أحيانا أخرى، بدليل 

وانعدمت نسبة العامّية، ولعّل السبب يعود إىل إدراك املعلم أّن املزج بني الفصحى  )%30ـ(ب

كثر ويرفع من والعامية السبيل الوحيد للتواصل والتعامل مع املتعلم، وذلك كي يستطيع جذبه أ

ينفرون من هذا  املنطقي أ�م سوف أّما إذا تواصل معهم بالفصحى فقط فمن انتباهه حنو املادة

وبالتايل يقّل ارتباطهم باملادة ممّا يؤثر سلبا على جناح اهلدف التعليمي للمادة،  النوع من التحاور

 .وهو الرفع من املخزون اللغوي للتالميذ
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يُوضح ما إذا كان المعلم يطلب دوما من التالميذ إنجاز تعابير ) 04(جدول رقم 

  :كتابية

طلب المعلم إنجاز التعابير 

  الكتابية

  النسبة المئوية  التكرار

 %100  10  نعم

  %00  00  ال

  %100  10  المجموع

  

   :استقراء وتعليق

يتضح لنا من خالل دراستنا للجدول أعاله الذي يبني طلب املعلم من التالميذ إجناز   

خري دليل على  )%100(الكتابية للتنمية اللغّوية أّن أغلب املعّلمني على ذلك  ونسبة  التعابري

ذلك، ولعّل السبب وراء هذا يعود إىل تيّقن املعلم للدور الكبري الذي يلعبه التعبري الكتاّيب يف الرفع 

ة وخمزون لغّوي من الرصيد اللغّوي للتالميذ، فاملمارسة املتكررة هلذا النشاط اللغّوي ُتكسبه ثرو 

حيميه وُيصّوب لغته الفصحى كي تكون سليمة، وهذا خري دليل على حرص املعلم على ضرورة 

 .متابعة السالمة اللغّوية للتالميذ دوما يف خمتلف األنشطة اللغوية خاصة منها التعبري الكتايب
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الدرس مع يُوضح إذا كان التعّلم يراعي القواعد اللغّوية أثناء ) 05( قم جدول ر 

  :التعليل

مراعاة القواعد اللغّوية أثناء 

  الدرس

  النسبة المئوية  التكرار

 %100  10  نعم

  %00  00  ال

  %100  10  المجموع

  

  :استقراء وتعليق

 لنا اجلدول أعاله أّن كل املعلمني يعمدون إىل مراعاة القواعد اللغّوية أثناء تقدمي يُبني  

 فهم حيرتمون مستويا�ا الصّوتية )%100(: نعم بــ: الدرس، وهو ما عربت عنه النسبة املئوية ل

لدى سخ الصرفية والنحّوية أل�م يعمدون إىل تقدمي املادة بأفضل وأجنع طريقة اليت من شأ�ا أن ترت 

املتعلمني، مربرين ذلك مبدى أمهية احرتام القواعد اللغّوية، فهي اليت ختدم املتعلمني يف خمتلف 

 .احلاالت واألنشطة اللغّوية فيفهم بذلك املتعلم أخطائه ويعمل على تصويبها وتفاديها
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  :يُوضح نوع األخطاء اللغّوية األكثر انتشارا بين التالميذ) 06( جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  نوع الخطأ اللغّوي

 %30  03  نحّوي

  %20  02  صرفي

  %50  05  إمالئي

  %10  01  نطقي

  %100  10  المجموع

 

  :استقراء وتعليق

دول أعاله ارتفاع نسبة اخلطأ اإلمالئي لدى املتعلمني حسب رأي نالحظ من خالل اجل  

يعود إىل عدم وجود  هاولعّل السبب وراء هذا ارتفاع )%50(: املعلمني، وقد ُقدرت نسبته بــ

نشاط خاص �ذه األخطاء، والذي بدوره يعمل على تصويبها كو�ا ترتبط ارتباطا وثيق بالقواعد 

النحّوية وهو ما ُيصعب ذهن املتعلم فيقع فيها يف أغلب األنشطة اللغّوية، ّمث تليها نسبة األخطاء 

خرية تعتمد على قواعد جمّردة تفتقد للمتعة والتشويق، فتدفع وهذه األ )%30(النحّوية بنسبة 

بذلك املتعلم إىل عدم املباالة �ا، وبالتايل يقع فيها هي كذلك، مثّ تليها األخطاء الصرفّية والنطقّية 

، ولعّل هذا يعود إىل تغاظي املعلم يف مثل هذه األخطاء، )%20( و )%30 (بنسبة أقل هي

فة أ�ا غري مؤثرة كثريا على مستواه التحصيلي، وسوف يكتسبها مع تطور ألنه يعرف جّل املعر 

 .مستواه الدراسي
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  :يُوضح األسباب المؤدية بالتالميذ للوقوع في األخطاء اللغّوية) 07(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  األسباب

 %21.42  03  المتعلم

  %07.14  01  طريقة التدريس

  %42.85  06  المحتوى

  %28.57  04  غياب المحفز

  %100  14  المجموع

 

  :استقراء وتعليق

يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أهم األسباب املؤدية بالتالميذ للوقوع يف األخطاء   

من املعلمني يُرجعون سبب األخطاء اللغّوية لدى  )%42.85(اللغّوية، حيث وجدنا نسبة 

التالميذ إىل احملتوى، ولعّل السبب يف ذلك يعود إىل الكم اهلائل من الدروس باإلضافة إىل أّ�ا ال 

ال جيد الوقت تالئم  مستواهم، ممّا ال خيدم دافعية التالميذ حنو املقرر واملادة كذلك، كما أّن املعلم 

فريهق ذهن وكاهل التلميذ وجيعله يفر " باحلشو" الدروس، فيلجأ إىل ما ُيسّمى الكايف لتقدمي هذه 

من املادة، ّمث تلته نسبة غياب احملفز، ألنه كلما وجد املتعلم اهتماما ورعاية وحتفيزا من قبل املعلم 

  .ــــــــــــل على تفاديـــــــــــــهاواملؤسسة كلّما زاد اهتمامه بتصويــــــــــب أخطائــــــــــــه اللغــــــــــّوية، وعم

فهناك من املعلمني من يرون قلة اهتمام من قبل  )(%21.42أّما نسبة املتعلم فقد كانت   

املتعلمني و�او�م إزاء األخطاء اللغّوية، فهم بذلك ال يبذلون أدىن جهد يف تفاديها ممّا ساعد 

وهذه األخرية تعمل على  )%07.14(س بنسبة على تفشيها بينهم، ّمث يف األخري طريقة التدري

انتشار هذه األخطاء اللغوية بني التالميذ، فهناك من املعلمني من يعتمد على طرق تقليدية قاصرة 
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 توى اهلائل الذي كشفنا عنه سابقاعلى جناح العملية التعليمية تعتمد على التعقيد بسبب احمل

وتفتقد إىل التبسيط ممّا يُعرقل األهداف املرجّوة للمادة اللغّوية اليت تعتمد على حتسني جودة لغة 

  .املتعلمني يف خمتلف األنشطة العلمية

  :يُوضح السبل المؤدية للتقليل من األخطاء اللغوية) 08( جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  السبل المؤدية

 %00  00  المعلم

  %00  00  المتعلم

  %100  10  معا

  %100  10  المجموع

 

  :استقراء وتعليق

نستكشف من خالل قراءتنا للجدول أعاله واملخصص للسبل املؤدية للتقليل من األخطاء   

اللغّوية إمجاع كل املعلمني أّن تفادي هذا النوع من األخطاء يأيت بتكاثف جهود كل من املعلم 

، فاملعّلم وحده إذا مل يلق جتاوبا واهتماما من  )%100(: واملتعلم معا، حيث ُقدرت نسبتها بــ

كذلك املتعلم إذا مل يلق االهتمام واحلرص طرف املتعلم جتاه هذه األخطاء وال يستطيع احلد منها،  

والتحفيز من قبل املعّلم فسوف تنتشر عنده وال يستطيع تفاديها، فإذا قام كل واحد بدوره على 

اعدة اللغوية الصحيحة، وممارستها يف شّىت التمارين اللغّوية، كلّما أمت وجه وذلك بتطبيق الق

استطاع التلميذ كبحها واحلّد من انتشارها، وبالتايل ُتصبح لغته نقّية من خذه الشوائب واألخطاء 

 .اللغّوية

  

    



 تحديد األخطاء اللغّوية لدى تالميذ الرابعة متوسط                                :  الثانيالفصل 

 
34 

  :مينتحليل نتائج االستبيان الخاص بالمعلّ 

أسئلة االستبيان املتعلقة بسبب وقوع التالميذ لقد أكّد لنا مجيع األساتذة الذين قدمنا هلم   

  :يف األخطاء اللغّوية ما يلي

تواجدا لفرص العمل لكّال اجلنسني بالنسبة لألسئلة الشخصية للمعلمني، تبني لنا أّن هناك  ــــــ

الذكر واألنثى، ما يُوحي إىل أّن هذا النوع من العمل مل يعد ِحكرا على الرجال فقط بل حىت 

أّما التخصص الذي سار عليه املعلمون فتلك كانت املفاجأة حيث أصبحت هذه املادة  النساء،

ال ترى أمهيتها وقيمتها بدليل امتالك املعلمني لتخصصات خمتلفة غري األدب العريب، كالتسيري 

  سنوات 10و  04قد تراوحت بني واالقتصاد واحملاسبة وغريها، أّما خبصوص سنوات اخلربة ف

حي على اكتسا�م خربة طويلة متكنهم من التعامل أو التواصل مع املتعلمني بأبسط وهذا ما يُو 

  .وأجنع الطرق

أّما السؤال املخصص حول رأيهم يف مستوى التالميذ يف مادة اللغة العربية، فقد أكّد لنا ــــــ 

سواء مجيعهم أّن مستواهم متوسط بدليل الضعف اللغّوي الفادح الذي يكتنفهم يف تعامال�م 

  .الشفوية منها أو الكتابية

ـــــ أّما اللغة اليت يتواصل �ا املعلم مع تالميذه، فقد أكّد لنا معظمهم بأّ�م يتواصلون أحيانا 

" الشرح " بالفصحى وأحيانا بالعامّية، فمنهم من يعتمد العامّية أحيانا يف االتصال الشفهّي 

ال الكتاّيب يف الدروس واألنشطة اللغّوية فهم كو�م يعمدون يف ذلك على التبسيط، أّما االتص

  .يعتمدون اللغة الفصحى واليت هي أساس مادة اللغة العربّية

الكتابية، فقد أكّد  ــــــ أّما السؤال املخصص يف ما إذا كان املعلم يطلب من التالميذ إجناز التعابري

  .أغلبهم ذلك كو�م يدركون دور هذا النشاط اللغّوي يف الرفع من املخزون اللغّوي للتالميذ
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للقواعد اللغّوية أثناء إلقاء الدروس، فقد أكد مجيعهم ذلك، وهذا ــــــ أّما رّدهم عن مدى مراعا�م 

 من شأ�ا أن تستثري دافعية املتعلم حنو ما يدّل على حبهم للمادة وامتالكهم الكفاءة اللغّوية اليت

  .الدرس واملسامهة يف إجناحه

ــــــ أّما ردهم املتعلق بنوعية األخطاء اللغّوية املنتشرة لدى التالميذ فقد تنوّع بني األخطاء اإلمالئية 

غّوية والنحّوية والصرفية، ما يُوحي إىل عدم متكن التالميذ من التقّيد وتطبيق خمتلف القواعد الل

  .املطلوبة

ــــــ أّما تعليقهم عن األسباب املؤدية بالتلميذ للوقوع يف مثل هذه األخطاء اللغّوية، فقد كان سببه 

احملتوى وغياب احملفز ما يدلنا على كثافة الربنامج الدراسي، الذي يؤثر سلبا يف ذهنية املتعلم، ممّا 

يدور فيه املتعلم سواء احمليط التعليمي الذي يؤدي لنفوره من املادة وعدم وجود حتفيز ملموس من 

  .من املعلم أو املؤسسة

ــــــــ أّما السؤال املخصص حول السبل املؤدية للتقليل من األخطاء اللغّوية، فقد أمجع فيه املعلمون 

هو األخر على ضرورة تكاثف جهود كل من املعلم واملتعلم حملاربة هذه الظاهرة اللغّوية، وذلك 

    .ام واحلرص على تفاديها لضمان جناح وسري العملية التعليميةباالهتم
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  :يوضح البيانات الشخصية أو العامة للمتعلمين) 01( جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  البيانات الشخصية

  

  الجنس

 %36.58  45  ذكر

  %63.41  78  أنثى

  المستوى

  التعليمي

  آلباء

  المتعلمين

  

  %21.13  26  دون المستوى

  %20.32  25  ابتدائي

  %28.45  35  متوسط

  %23.57  29  ثانوي

  %6.50  08  جامعي

  المستوى

  التعليمي

  ألمهات

  المتعلمين

  %25.20  31  دون المستوى

  %22.76  28  ابتدائي

  %22.76  28  متوسط

  %20.32  25  ثانوي

  %8.94  11  جامعي
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  مهنة

  أباء

  المتعلمين

 %26.01  32  موظف

  %27.64  34  بطّال

  %46.34  57  مهن حّرة

  مهنة

  أمهات

  المتعلمين

  %8.94  11  موظفة

  %79.67  98  بطالة

  %11.38  14  مهن حرة

  

  :استقراء وتعليق

لنا اجلدول أعاله نسب البيانات العامة والشخصّية للمتعلمني الذين جرت عليهم  يبني  

:  الدراسة، حيث بدأنا ذلك بنوع اجلنس وقد الحظنا ارتفاع نسبة اإلناث واليت ُقدرت بـ

، وهو ما جنده يف كّل  )%36.58(على حساب نسبة الذكور اليت بلغت)63.41%(

يف هذا يف الرغبة الكبرية واملّلحة لإلناث يف بلوغ أكرب  املستويات من التعليم، ويكمن السبب

مستوى من التعليم، وبالتايل حتقق رغبتها وغريز�ا النفسية االجتماعية، باإلضافة إىل أّن الدراسة 

هي سبيلها الوحيد لتكسري روتني البيت، وهذه هي عادات األسرة اجلزائرية احملافظة، أّما الذكور 

ظروف االجتماعية واالقتصادية، خاصة الشارع احمليط �م دوما، ممّا يدفعهم فقد تتغلب عليهم ال

 .للخروج إىل احلياة العملية على حساب التعليم

ّمث درسنا ثانيا املستوى الدراسي لآلباء الذي كان متوسطا على العموم، حبيث جند النسبة  

، مث تليها نسبة املستوى  )%28.45(: األكرب يف املستويات تكمن يف املتوسط واليت ُقدرت بـــ

: ّمث بعدها نسبة املستوى االبتدائي واليت ُقدرت بــ  )%23.57(الثانوي واليت بلغت 

وهذا ما يثبت أّن هذه املستويات ال ختدم كثريا النمّو الفكري لألبناء املتعلمني ممّا   )20.32%(

يؤثر سلبا عليهم يف الرفع من املستوى التعليمي هلم، وهذا ما أشارت إليه كذلك نسبة اآلباء دون 

تليها نسبة ضئيلة جدا لآلباء ذوي املستوى اجلامعي واليت  )%21.13(املستوى واليت بلغت 
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وكّل هذا أثر سلبا على دافعية أفراد العينة، وقد ترجع النسب املتوسطة  )%6.50(درت بــ قُ 

ملستوى اآلباء إىل قلة وعيهم من فائدة التعليم،  كما أّن الظروف االجتماعية واملادية املزرية اليت 

  .ليمي لآلباءخّلفها املستعمر الفرنسي لعبت دورا هاما يف نشر قلة الوعي واحلد من املستوى التع

  كذلك والذي وجدناه حتت املستوىمث درسنا ثالثا املستوى التعليمي ألمهات املتعلمني 

، مث تليها  )%25.20(: بدليل أّن أكرب نسبة يف املستوى جتّلت يف دون املستوى واليت ُقدرت بــ

 :وبعدها نسبة الثانوي بـ )%22.76(نسبة املستوى االبتدائي واملتوسط معا بنسبة 

، ولعّل احندار  )%8.94(: يف حني كان املستوى اجلامعي ضعيفا جّدا وُقدر بـ   )20.32%(

هذا املستوى يعود إىل الظروف الصعبة اليت كانت تعيشها األم سابقا ممّا عرقل رغبتها يف مواصلة 

لعلمية التعليم، وحنن نعرف أّن األم هي األقرب يف تقدمي يد العون لالبن فيما يتعلق باملسائل ا

واألدبية خاصة يف مثل هذا السن احلساس، فكلّما اخنفض مستواها كلّما دّحض بذلك رغبة االبن 

  . يف تطوير مستواه العلمي والثقايف

مث درسنا رابعا مهنة أباء املتعلمني واليت تَبّني لنا فيها أّن نصف اآلباء يزاولون املهن احلرّة 

ارف عليه أّن أصحاب هذه املهن ميتازون بالغياب ومن املتع )%46.34(واليت بلغت نسبتها 

الكثري عن البيت واألوالد، فهم بذلك ال يدعمون االهتمامات الفكرية لألبناء ممّا يؤثر سلبا على 

وهذا لقلة فرص العمل يف املنطقة وبالتايل  )%27.64(: حتصيلهم الدراسي، تليها نسبة البطالة بــ

تطيع األب بذلك توفري أدىن مستلزمات الدراسة لألبناء، كما تنعكس سلبا على األبناء، فال يس

وهي نسبة ضعيفة كذلك كونه ال يستطيع تغطية كل  )%26.01(: ُقدرت نسبة املوّظف بــ

احلاجيات العائلية مبا فيها التعليمية لألبناء نظرا لدخله احملدود، دون أن ننسى دوره اإلجيايب فهو 

  . ء معنويّا وعلمّيايعمل على حتفيز ورعاية األبنا

مث درسنا خامسا وأخريا مهنة أمهات املتعلمني واليت أظهرت طغيان نسبة البطالة عليهم 

وهي نسبة هائلة لكنها منطقية بالنظر إىل مستواهم  ) (%67. 79بدليل نسبتها اليت بلغت 

نائهم وخدمة التعليمي املالحظ سلفا، وقد يرجع هذا إىل أّن معظم األمهات يتجهن إىل تربية أب



 تحديد األخطاء اللغّوية لدى تالميذ الرابعة متوسط                                :  الثانيالفصل 

 
39 

البيت على حساب التعلم والعمل، لكنها يف نفس الوقت تكون أكثر قربا منهم لتقّدم هلم الرعاية 

ونسبة املوظفة اليت   (%11.38): والتحفيز على حساب األم العاملة، تليها نسبة املهن احلرّة بـ

وهي األخرى تقلل من تقدمي الدعم املعنّوي والتعليمي ألفراد العينة الشتغاهلا  (%8.94)بلغت 

بالعمل، وبالتايل يكون املتعلم هو اخلاسر األكرب حيث ُيكسر بذلك مجوحه وحبه يف حتصيل أكرب 

  .عدد ممكن من املستويات

بناء وذلك لذا ال ميكن ألحد نكران قيمة الدور األسري يف تثمني املستوى التعليمي لأل  

من خالل ترسيخ ما يتعلمه داخل احلوض التعليمي وحتفيزه من حني ألخر معنّويا وماديا والعكس 

ينطبق، فكلما وجد مستوى تعليمي ضعيف ورعاية أقل كلّما ثبط حبه واهتمامه باملستوى 

  .التحصيلي يف كّل املستويات

داخل المحيط يوضح طبيعة اللغة التي يستعملها المتعلم  )02(الجدول رقم 

  : المدرسي

  النسبة المئوية  التكرار  طبيعة اللغة

 %17.07  21  فصحى

  %36.59  45  عامية

  %46.34  57  مزيج

 

   :استقراء وتعليق

يُوضح لنا اجلدول أعاله أّن املتعلمني مييلون إىل استخدام املزيج بني الفصحى والعامية   

بل حىت العامية  (%46.34): داخل احمليط املدرسي وهو ما أشارت إليه النسبة اليت ُقدرت بـ

        على حساب الفصحى اليت ُقدرت (%36.59)فاقت بكثري نسبة الفصحى لتصل إىل 
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وهذا أكرب دليل على عدم متكن وحتكم املتعلمني يف اللغة العربية الفصيحة ،  (%17.07)بـ 

وبالتايل نرى ضعف يف قدر�م التبليغية، إن مل نقل عاجزين بتاتا عن التعامل �ا وهذا يعود 

ا ُيسمى بالتداخل اللغّوي حيث 
ّ
لضعف القاعدة اللغّوية عندهم وقلة ممارستها وتوظيفهم كذلك مل

ن يف بعض األحيان بالعامّية إليصال رغبا�م ومواقفهم العلمية داخل احمليط نراهم يستنجدو 

  .املدرسي

  :يُوضح مدى مناسبة الطريقة المتبعة من األستاذ للمتعّلم) 03(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  مناسبة الطريقة

  %87.73  103  نعم

  %16.26  20  ال

 

   :استقراء وتعليق

يُظهر لنا اجلدول أعاله أّن الطريقة املتبعة من قبل األستاذ تالئم وتناسب املتعلم، وهذا ما   

، ويعود هذا إىل الكفاءة العالية اليت يتمتع �ا األستاذ يف التعامل  (%83.73)بينته نسبة نعم 

ة دافعية مع متعلميه، حيث يعمل على تبليغ وتغطية املادة بأفضل طريقة ممكنة، حبرصه على إثار 

املتعلم وتقوية نشاطه الذايت بأجنع األساليب فيثري انتباهه ممّا ُيسهل عليه جناح الدرس، يف حني 

وهي نسبة قليلة تربهن أكثر على جناح الطريقة يف هذا املستوى،  (%16.26)بلغت نسبة ال 

لنحّوية اليت تقوم وقد تعود هذه النسبة إىل نفور بعض املتعلمني من طريقة بعض املواد خاصة منها ا

على الروتينية يف تقدمي األمثلة ومناقشتها واستخراج قاعد�ا يف أغلب األحيان، فتفتقد لعنصر 

التشويق والتجديد يف األسلوب ممّا خيلق فجوة أحيانا بني املعلم واملتعلم فتقلُّ دافعيتهم ونشاطهم 

  .داخل الدرس
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  :يل إليها المتعلميُوضح النشاطات اللغوية التي يم) 04(جدول رقم 

  

  النسبة المئوية  التكرار  النشاط

 %34.95  43  قراءة الشعر

  %52.84  65  مطالعة القصص والروايات

  %12.19  15  دراسة القواعد

  

   :استقراء وتعليق

  مزاولة مطالعة القصص والرواياتُيشري لنا اجلدول أعاله أّن أغلبية املتعلمني يرغبون يف  

ونسبة من يقرؤون  (%52.84)وقراءة الشعر حيث بلغت نسبة من يطالعون القصص والروايات 

وهذا ما يدّل أّن هذين النشاطني هلما أثر كبري يف طبيعة املتعلم كو�ما  (%34.95)الشعر 

يُشّدان من انتباهه ملا حيتويانه من عنصر اإلثارة والتشويق، فالقارئ يتمتع بأحداث وشخصيات 

والرواية، ويغرق يف جّو الشعر من مجاليّات وقوايف، ممّا ُيساعده على اكتساب الثروة اللغّوية  القصة

اليت متكنه من استخدامها يف خمتلف املواقف الرتبّوية، أّمت نسبة دراسة القواعد فكانت جدُّ 

رابية لدى املتعلمني، ولعّل السبب يف هذا يكمن يف كثرة األوجه اإلع (%12.19)ضئيلة لتبلغ 

يف اللغة العربّية وقلة اإلثارة والتشويق فيها وما تتطلبه من شّدة االنتباه والرتكيز ممّا يعمل على نفور 

  .أغلب املتعلمني من هذا النشاط
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يُوضح ما إذا كانت هناك صعوبات في التعبير الكتابي لدى ) 05(الجدول رقم 

  :المتعلمين

  

  النسبة المئوية  التكرار  الصعوبة

  %43.08  53  نعم

  %56.91  70  ال

 

  :استقراء وتعليق

من خالل قراءتنا للجدول املالحظ جند أّن أفراد العينة الذين ال جيدون صعوبة يف التعبري   

، وهذا راجع إىل إدراكهم لقيمة هذا النشاط فهم بذلك   (%56.91)الكتايب تبلغ نسبتهم 

ويتفادون خمتلف الصعوبات اليت قد تصادفهم خاصة أّ�م يُدركون أّ�م يف  يزاولون يف العمل به

املرحلة النهائية للمرور للمستوى الثانّوي، فباستمرارهم هلذا النشاط تقل أخطاؤهم اللغّوية 

وحيرصون بذلك على ضبط لغتهم من خالل التقيد باألحكام والقواعد الصرفّية والنحّوية 

فئة من املتعلمني ليست باملتوسطة ممن جيدون مجلة من الصعوبات أثناء هذا واإلمالئية، لكن هناك 

واليت ُحصرت عموما يف صعوبة توظيف املطالب النحّوية   (%43.08)النشاط واليت ُقدرت بـ

كالنواسخ  واألفعال ا�ردة واملزيدة واملعتّلة، باإلضافة إىل صعوبة بلورة أفكارهم وعدم متكنهم من 

  .هذا راجع إىل نقص املطالعة ليدهم وضعف املستوى اللغّوي عندهم اإلمالء، وكلّ 

  

  

  



 تحديد األخطاء اللغّوية لدى تالميذ الرابعة متوسط                                :  الثانيالفصل 

 
43 

  :يُوضح نوع األخطاء اللغّوية التي يقع فيها أفراد العينة) 06(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  نوع الخطأ اللغّوي

 %47.15  58  نحّوي

  %22.76  28  صرفي

  %21.95  27  إمالئي

  %8.13  10  نطقي

 

  :وتعليقاستقراء 

:  نالحظ من خالل قراءتنا للجدول أعاله ارتفاع نسبة األخطاء النحّوية واليت ُقدرت بـ   

لدى أفراد العينة وذلك يعود كون موضوعات النحو جافة وصعبة وتكثر فيها  (%47.15)ـ

األوجه اإلعرابّية وتفتقر لعنصر التشويق واإلثارة، وتتطلب طريقة جمهدة لتوصيلها أو استيعا�ا، كما 

أّن كثرة األحكام النحّوية فيها وتشعبها ُحتدث تراكم معريف لدى املتعلم مما جيعله ينفر منها 

  . ف قدرته على متابعتها وبذلك توقعه يف مجلة من األخطاء املتكررةوتضع

واليت رمبا يعود السبب فيها إىل عدم مراعاة  (%22.76): تليها نسبة األخطاء الصرفّية بــ

الصيغ الصرفّية وإمهاهلم هلا خاصة منها صيغ األفعال ا�ّردة واملزيدة كو�م مل يصلوا بعد إىل 

ي الذي يسمح هلم باختيار وانتقاء الصيغ الصرفية املالئمة حلاجيا�م التعبريية مستوى النضج اللغوّ 

  .نظرا لثراء اللغة العربية بالقواعد والصيغ الصرّفية

من أفراد العينة واليت بدورها تقوم  (%21.95)أّما نسبة األخطاء اإلمالئية فقد بلغت 

حلة غري قادر على التمييز بني خمارج على إتقان قواعد النحو والصرف، فاملتعلم يف هذه املر 

 املتعلماحلروف، حيث توجد حاالت من احلروف تنطق وال ُتكتب ممّا يُعقد األمر ويثقل كاهل 
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بالعلل اإلمالئية فيّتجه صّوب رســـــــــم احلروف دون التقّيد مبختـــــــــــــلف القواعــــــــــــد واألحكـــــــام 

  . اللغّوية

ويعود السبب فيها كون  (%8.13)ة األخطاء النطقية اليت كانت ضئيلة تٌقدر بـتليها نسب

املتعلم ال يتواصل كثريا بالفصحى مع معلمه لضعف مستواه كي ينجذب هلذا النوع من األخطاء 

وجيعله مبعزل عنها، بل حىت وإن وقع فيها ال جيد ذلك احلرص الكبري واملتابعة الشديدة واحملاسبة 

  ألستاذ هلذا النوع من األخطاء من ِقبْل ا

  :يُوضح إذا كان المتعلم يبذل جهدا لتفادي األخطاء اللغّوية) 07(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  بذل الجهد

  %80.48  99  نعم

  %19.51  24  ال

 

  :استقراء وتعليق

يتضح لنا من خالل استجابات أفراد العينة أّن أغلبهم يعملون على تفادي األخطاء   

وهذا ما  (%19.51)ال اليت بلغت : مقارنة بـ  (%80.48): اللغّوية، حيث ُقدرت نسبتها بــ

يدل على حرصهم الشديد بالرتكيز والتقيد مبختلف األحكام اللغّوية ومتابعتهم وحماوال�م على 

 كون أعماهلم نظيفة وسليمة لغويّاحتسني جودة لغتهم، حماولني التخلص من هذه األخطاء لكي ت

يذه وتوعيتهم ممّا يدل على الدور اهلام الذي يلعبه املعلم حبرصه كذلك على متابعة أخطاء تالم

خبطور�ا على اللغة العربّية ممّا ُيساهم يف شّد انتباهه هلا وكل هذا يتأّتى باالمتثال لألحكام 

  .والقواعد التنظرّية للغة العربّية، والتقليل من األخطاء للرفع من املخزون اللغّوي لديهم
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  :يًوضح المسؤول عن تفادي األخطاء اللغّوية) 08(جدول رقم 

  

  النسبة المئوية  التكرار  المسؤول

  %46.34  57  المعّلم

  %53.65  66  المتعّلم

  

  :استقراء وتعليق 

ُميكن لنا من خالل مالحظتنا للجدول أعاله أّن أفراد العينة يُدركون مسؤوليتهم ودورهم   

وهو ُيربز لنا حتمّلهم هذه  (%56.65)يف تفادي األخطاء اللغّوية حيث بلغت نسبتها 

املسؤولية، واخلروج منها يرتبط مبدى حتمّسهم ودافعيتهم للتخلص من هذه األخطاء والعوائق 

اللغويّة وحماولتهم التكلم بالفصحى يف أغلب تواصال�م الكتابية أو الشفهية  منها، واالبتعاد قدر 

النحوية واإلمالئية يف شّىت النشاطات اإلمكان عن العامية وحماولة التقيد باألحكام الصرفية و 

الكتابّية، كما أ�م يرون أّن املعلم له دور كذلك يف تفاديهم هلذه األخطاء حيث بلغت نسبتها 

ممّا ُحييلنا إىل أنّه كلّما شدّد احلرص على املتعلم وراقبه كلّما قلت أخطاؤه، باإلضافة  (46.34%)

نّوية كانت أو املاّدية من خالل اجلوائز، باإلضافة إىل ضرورة إىل حتفيزه ملتعلميه بشّىت احلوافز املع

إجياده ألفضل األساليب والطرق اجلديدة اليت تُثري دافعيته ونشاطه، فيقّوم لغته ويرفع من رصيده 

  .اللغّوي الذي ُميكنه من جتاوز هذه املرحلة أو املستوى واملرور للمستوى الثانّوي
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  :اص بالمتعلمينتحليل نتائج االستبيان الخ

لقد تبّني لنا من خالل استجابات املتعلمني على أسئلة االستبيان اليت تدور حول أسباب   

  :وقوعهم يف األخطاء اللغّوية ما يلي

يف املستويات اليت  (%30) ضعف املستوى التعليمي لآلباء واألمهات الذي مل يتجاوز نسبة.  1

  .يف مثل هذه املرحلة املؤثرة على مستواه التعليميمن شأ�ا أن تدعم دافعية املتعّلم، خاصة 

اشتغال كل من األب واألم بعمله، سواء األب الذي يشتغل يف األعمال احلرّة اليت من شأ�ا .  2

الغياب واالبتعاد عن متطلبات املتعلم، واألم اليت تكتنفها البطالة وتركن بذلك إىل حاجيات البيت 

  .لبا على دافعيته حنو التعلمعلى حساب املتعلم ممّا يؤثر س

تفضيل املتعلمني املزج بني العامية والفصحى يف تعامال�م داخل احمليط املدرسي ومع املعلم  .  3

  .كذلك يوحي لنا بضعف املخزون والقاعدة اللغّوية عندهم

 كفاءة املعلم وفاعلّيته داخل القسم من خالل جناح طريقته يف توصيل الدرس وتغطية املادة.  4

  .حسب استجابة املتعلمني، ممّا ساعده على شّد انتباههم وإثارة دافعيتهم

رغبة املتعلمني يف قراءة الشعر ومطالعة القصص كان بدافع التسلية فقط، وعدم االستفادة من .  5

  .هذه الثروة اللغّوية يف تعامال�م وحاجيا�م املعرفية

مبحاولتهم جتنب األخطاء اللغّوية أثناء ممارسة حرص املتعلمني على ضبط لغتهم أكثر وذلك .  6

  .التعبري الكتايب

ارتفاع نسبة األخطاء النحّوية ّمث الصرفية مث اإلمالئية يشري عدم إملامهم مبستويات اللغة .  7

الفصحى واليت تتعدد أوجهها، ممّا يُعقد مأمورية املتعلم وُيضعف انتباهه اجتاهها فتكثر بذلك 

  .أخطاؤه

الرغم من هذه األخطاء إّال أّن أغلب املتعلمني يعملون جبهد وحرص على تفاديها على .  8

  .وحتسني مردودهم اللغّوي لتطوير مستواهم التعليمي
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إمجاع املتعلمني على أّن مسؤولية تفادي هذه األخطاء اللغّوية تكمن عليهم وعلى املعلم يف .  9

النشاطات الكتابية والشفاهية وحماوال�م  نفس الوقت، وذلك من خالل مزاولتهم ألكرب عدد من

التقيد باألحكام والقواعد اللغّوية قدر اإلمكان، أّما املعلم فيكمن دوره يف حرصه الشديد على 

متابعة أخطائهم وحتفيزهم معنّويا للرفع من رصيدهم اللغّوي وبالتايل التقليل قدر اإلمكان من هذه 

  . الظاهرة لديهم

  

  

  

  

  

  

   

 



 

 

  لثالفصل الثا
 



تصنيف وإحصاء األخطاء اللغّوية لدى تالميذ 

  :السنة الرابعة من التعليم المتوسط وإحصائها

  

  .تصنيف األخطاء اإلمالئية وتحليلها.  1

  .تصنيف األخطاء النحّوية وتحليلها.   2

 . تصنيف األخطاء الصرفية وتحليلها.   3
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  :تصنيف وإحصاء األخطاء اإلمالئية وتحليلها: أوال

من جمموع األخطاء ) خطأ  227( لقد بلغ عدد األخطاء اليت وقع فيها أفراد العّينة   

والذي اعتمدنا فيه على اللغّوية املرتكبة من قبلهم وقد وضحنا ذلك من خالل اجلدول التايل 

  :ترتيب اخلطأ اإلمالئي حسب تكراره

  النسبة املئوية  التكرار  نوع اخلطأ اإلمالئي والصريف

  %27.31  62  اخلطأ يف الصوائت

  %17.62  40  اخلطأ يف التعريف والتنكري

  %16.29  37  اخلطأ يف مهزة الوصل والقطع

  %11.45  26  إبدال احلروف بعضها ببعض

  %10.13  23  التاء اخلطأ يف رسم

  %9.69  22  اخلطأ يف رسم اهلمزة

  %7.48  17  حذف حرف أو زيادته

  %100  227  ا�موع

 

يف تكوين اندفاع ونعين بالصائت الصوت ا�هري الذي حيدث "   : الخطأ في الصوائت.  1

 عائقاهلواء يف جمرى مستمر خالل احللق والفم وخال األنف معهما أحيانا دون أن يكون مثّة 

، وقد بلغت نسبة األخطاء يف هذا النوع من األخطاء اإلمالئية 1" يعرتض جمرى اهلواء اعرتاضا تاما

  .كأعلى نسبة بني األخطاء اإلمالئية (27.31%)

  

  

                                                           
 48ص , ، بريوت، د ت3حممود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، دار النهضة العربية، ط 1
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27%

18%

16%

11%

10%

10%

8%

تصنيف وإحصاء األخطاء اإلمالئية

الخطأ في الصوائت

الخطأ في التعریف والتنكیر

الخطأ في ھمزة الوصل والقطع

إبدال الحروف بعضھا ببعض

الخطأ في رسم التاء

الخطأ في رسم الھمزة

حذف حرف أو زیادتھ
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  :جدول يُوضح الخطأ في الصوائت

  النسبة المئوية  التكرار  الخطأ في الصوائت

 %59.67  37  إطالة الصوائت القصيرة

  %40.32  25  الصوائت الطويلةقصر 

  %100  62  المجموع

  

  .ونعين �ا احلركات الثالث الضّمة والفتحة والكسرة: الصوائت القصيرة"ـــــ 

  .1" الواو، األلف، والياء: جنسها وهيونعين �ا احلركة زائد حرف املد من : ـــــ الصوائت الطويلة

وقد بلغت نسبة أخطاء التالميذ يف مثل هذا : الخطأ في إطالة الصوائت القصيرة. 1.  1

  :من جمموع األخطاء يف الصوائت، ومن أمثلة ذلك (%59.67)النوع من األخطاء اإلمالئية 

  .وكسول: ـــــ أصبح ال يعمل وكاسول، والصواب

  .له: ، والصوابهلولتصبح ــــ 

  .أكملهم: ، والصواببأكماهلمــــ حيث يقوم الناس 

من  (%40.32)وقد كانت نسبة هذا اخلطأ : الخطأ في قصر الصوائت الطويلة. 2. 1

  :جمموع األخطاء يف الصوائت، ومن أمثلة ذلك

  .ومعلوماته: ، والصوابومعلومتهــــــ أن يستثمر الفرد أفكاره 

  .اآلفات: السيئة، والصواب األفاتــــــ خايل من 

  .فاقد: الشيء ال يعطيه، والصواب ففقدـــــ 
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من خالل دراستنا هلذا النوع من األخطاء واألمثلة املقدمة يتضح لنا أنّه منتشر بقوة داخل   

لغة التالميذ من خالل نسبته املرتفعة، وذلك بنوعيه إطالة الصوائت القصرية أو قصر الصوائت 

  :الطويلة، ولعّل هذا يعود إىل

 بسبب ما ُيسمّى بالتداخل اللغّويدارجة على اللغة الفصحى للتالميذ وهذا ـــــ التأثري الواضح لل

وقد أشرنا إليه من خالل حتليلنا لنتائج االستبيان واليت وضحت االستعمال املفرط للعامية داخل 

  .احمليط املدرسي

يف  ــــــ تساهل بعض املعّلمني وعدم حرصهم على هذا النوع من األخطاء خاّصة أثناء كتابتهم

  .خمتلف األنشطة اللغّوية

بلغت نسبة أخطاء املتعلمني يف هذا النوع من األخطاء الصرفية : التنكير والتعريف.  2

  :واجلدول اآليت يُوضح لنا نسبة وأنواع هذا اخلطأ (17.62%)

  :جدول يُوضح التنكير والتعريف

  النسبة المئوية  التكرار  التنكير والتعريف

 %65  26  تنكير ما ينبغي تعريفه

  %35  14  تعريف ما ينبغي تنكيره

  %100  40  المجموع

 

بلغت نسبة أخطاء أفراد العينة يف تنكري ما ينبغي تعريفه : تنكير ما ينبغي تعريفه. 1. 2

  :من جمموع أخطاء التنكري والتعريف، ومن أمثلة ذلك (65%)

  .الوضعيات: املختلفة يف حياته، والصواب وضعياتــــ حل 

  .الصعاب: ، والصوابصعابــــ تلك 

  .يضعف اإلميان بالقدرة: بالقدرة، والصواب إميانــــ يضعف 
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من جمموع أخطاء التنكري  (%35)وبلغت نسبة هذا النوع : تعريف ما ينبغي تنكيره. 2. 2

  :والتعريف ومن أمثلة ذلك

  .يف فشل الكثريين: الكثريين، والصواب الفشلـــــ يف 

  .عالقات التعاون: التعاون، والصواب العالقاتـــــ وتوطيد 

  .يف حياة الفرد: الفرد، والصوابياة احلـــــ عنصر أساسي يف 

) الـ( من خالل قراءتنا جلدول التعريف والتنكري الحظنا إخفاق التالميذ يف استعمال   

  :التعريف مواضعها ولعّل هذا يرجع إىل

هذا النوع، فنحن جند التلميذ يعمل على كتابة ــــ ضعف التالميذ يف التحكم بالقاعدة اليت ختّص 

) ال(ّية والشمس) ال(ما ينطق به، أّما ما ال ينطق به فال يكتبه، وهذا راجع عدم متّرسه يف 

فالشمسية هي اليت جييء بعدها حرف مشدد، فتباشره وتتغلب على جنسه، وهي غري " القمريّة، 

مرية فهي اليت جييء بعدها حرف متحرك أي ليس ظاهرة يف النطق فهي ُتكتب وال تُنطق، أّما الق

  1." مشدّدا وهي ُتكتب وتُلفظ

ـــــ السرعة يف الكتابة وعدم الرتكيز يف مثل هذا النوع من األخطاء وهذا ما يؤكد عدم متّرس متعّلمي 

  .لغّوية بتحسني جودة لغتهم الفصحىالعينة على القاعدة اإلمالئية، ونقص ممارستهم للتمارين ال

بلغت نسبة األخطاء اإلمالئية يف هذا النوع : الخطأ في همزة الوصل والقطع. 3

  :وهذا ما يربزه لنا اجلدول التايل (16.29%)

  النسبة املئوية  التكرار  اخلطأ يف مهزة الوصل والقطع

 %67.56  25  إبدال مهزة الوصل �مزة القطع

  %32.43  12  إبدال مهزة القطع �مزة الوصل

  %100  37  ا�موع

  
                                                           

 .204، ص 1998، 2أكرم مجيل قنبس، معجم اإلمالء العريب، دار الوسام للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط 1



 متوسط وتحليلها 4تصنيف وإحصاء األخطاء اللغّوية لدى تالميذ السنة     : ثالثالفصل ال

 
55 

 (%67.56)بلغت نسبة أخطاء التالميذ فيها  :إبدال همزة الوصل بهمزة القطع. 1. 3

  :من جمموع أخطاء مهزيت الوصل والقطع، ومن أمثلة ذلك

  اتكاليا  : ، والصوابإتكالّياـــــ ُيصبح اإلنسان 

  .االعتماد: على النفس، والصواب اإلعتمادـــــ إّن 

  .االستقالل: الشخصي، والصواب اإلستقاللـــــ 

من جمموع  (32.43): وقد ُقدرت نسبتها بــ: إبدال همزة القطع بهمزة الوصل. 2. 3

  :أخطاء مهزيت الوصل والقطع، ومن أمثلة ذلك

  اإلعراب: ، والصواباالعرابــــ 

  .إدماج الشعب: الشعب، والصواب ادماجــــ 

  .ردإذا كان الف: كان الفرد، والصواباذا  ــــ 

يتضح لنا من خالل إحصائنا لنسبة هذا النوع من األخطاء اإلمالئية وما تقدم من أمثلة   

أّن التالميذ يتهاونون يف الفصل بني مهزيت الفصل والقطع، وهذه املسألة ال توجد عند هذا 

  :إىلاملستوى من التالميذ فقط بل جندها تتعّداه حىت يف الثانّوي واجلامعي كذلك، ولعّل هذا يعود 

ــــــ عدم رسوخ القاعدة اخلاصة �مزيت الوصل والقطع لدى التالميذ كما أّن التخلص من هذا اخلطأ 

ال يأيت حبفظ القاعدة فقط ، بل باملمارسة الشفّوية والكتابّية خاصة، ألّن مهزة الوصل جيء �ا 

  توقف عند متحرك تبدأ بساكن وال للتخلص من السكون يف أّول الكلمة، واللغة العربية ال

فهمزة الوصل هي كسرة أو ضمة خمففة خشية االبتداء " ، فتكون بذلك ثقيلة على اللسان

، أّما مهزة القطع 1"  سكون، وجيء �ا حىت ال تبتدأ به بساكن، أي أّن حركة احلرف اليت بعدها
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           كانت مكسورة أو مضمومة  اهلمزة اليت ُتكتب على صورة األلف دائما، سواء أ" فهي

  .1"أم مفتوحة

تأثري اللغة العامية بني التالميذ أل�ا متيل إىل التيسري بالنطق �ا وكو�ا كثريا ما حتول مهزة القطع ــــ 

  .إىل وصل

وقد ُقدرت نسبة وقوع التالميذ يف هذا : الخطأ في إبدال الحروف بعضها ببعض.  4

  :واليت مثلناها باجلدول التايل (%11.45)النوع من األخطاء اإلمالئية 

  النسبة المئوية  التكرار  نوع الحروف المبدلة

  إبدال الظاء ضادا

  وإبدال الضاد ظاءا

19  73.07% 

  إبدال السين صادا

  وإبدال الصاد سينا

07  26.92%  

  %100  26  المجموع

  

وهي أكثر األخطاء انتشارا يف هذا النوع من : إبدال الظاء ضادا والظاء ضادا.1. 4

  : ومن أمثلة ذلك (%73.07): األخطاء اإلمالئية وقد ُقدرت نسبتها بــ

  .الكّل ُيضيع وقته: وقته، والصواب يُظيعــــ الكّل 

  .فعل مضارع: ، والصوابمظارعــــ فعل 

  .رغم كّل الظروف: ، والصوابالضروفــــ رغم كّل 

  .الفقر والظلم: والصواب ،والضلمــــ الفقر 
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وقد بلغت نسبة هذا النوع من األخطاء يف إبدال : إبدال السين صادا والصاد سينا. 2. 4

  :ومن أمثلة ذلك (%26.92) احلروف بعضها ببعض

  .ال أستطيع: طلب املساعدة، والصواب اصتطيعـــــ ال 

  .يتسلح بالثقة: بالثقة، والصواب يتصلحــــ 

  .وصف الكاتب: الكاتب، الصواب وسفــــ 

من خالل تفحصنا لنسبة أخطاء إبدال احلروف بعضها ببعض اكتشفنا أّ�ا قد احنصرت   

إبدال الظاء ضادا والعكس، والنوع الثاين يتمثل يف إبدال السني صادا والعكس، وقد : يف نوعني

  :يعود هذا النوع من اخلطأ إىل

قرب خمارج احلروف ممّا ُيصّعب النطق �ا، باإلضافة إىل  ـــــ تداخل األصوات بعضها ببعض بسبب

�اون الكثري من التالميذ يف النطق مبثل هذه احلروف وقّلة ممارستها وتركيزهم عليها، وذلك 

  .األنشطة اللغّويةباملطالعة والتعبري الكتايب وغريها من 

من احلروف بغري نطقها الصحيح  ــــــ تأثري العامية على اللغة الفصحى، ذلك كوننا ننطق الكثري 

، وغريها من األحرف ممّا )ڤرع= عرق( ، وحرف القاف)الصوق= السوق( كحرف السني يف 

  .يؤثر سلبا على اللغة السليمة للتلميذ

لقد وصلت نسبة وقوع التالميذ يف هذا النوع من األخطاء إىل : الخطأ في رسم التاء.  5

  :وذلك بنوعيها التاء املفتوحة أو املربوطة، وقد مثلناها من خالل اجلدول التايل (10.13%)

  النسبة المئوية  التكرار  الخطأ في رسم التاء

 %30.43  07  رسم التاء المفتوحة مربوطة

  %69.56  16  رسم التاء المربوطة مفتوحة

  %100  23  المجموع
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بلغت نسبة هذا النوع من األخطاء يف رسم التاء : مربوطةرسم التاء المفتوحة تاءا . 1. 5

  :ومن ذلك منثل له بــــ (30.43%)

  .ما أعطت له احلياة: له احلياة، والصواب أعطةــــــ ما 

  .لو استثمرت: الناس، والصواب استثمرةــــــ لو 

  .الشدائد والصعوبات: ، والصوابالصعوباةــــــ الشدائد و 

: واليت ُقدرت حسب أخطاء التالميذ بــ: رسم التاء المربوطة تاًءا مفتوحة. 2. 5

  :من جمموع األخطاء اإلمالئية يف رسم التاء، ومن األمثلة يف ذلك (69.56%)

  .على حافة: احلياة، والصواب حافتـــــ يعيش على 

  .يف تكوين حياة: مجيلة، والصواب حياتـــــ يف تكوين 

  .فثّمة أفكار: أفكار ومواهب، والصواب فثّمتــــــ 

أخطاؤهم يف نوعي هذا اخلطأ، يتضح لنا أّن من خالل جدول رسم التاء الذي يُظهر   

م بني التاء املفتوحة واملربوطة كو�م جيهلون السبب وراء وقوعهم يف هكذا أخطاء هو عدم متييزه

الفعل سواء أكانت زائدة أو أصلّية  التاء يف أخر" القاعدة اليت تنّص على ذلك واليت تقول أّن 

ُتكتب مفتوحة، وأّن االسم عندما تتصل به تاء نستطيع النطق �ا هاء دون أن حيدث ذلك خلل 

   .1" عندما تكتب مربوطةملعىن الكلمة 

كما جند سهو و�اون بعض التالميذ يف رسم التاء وذلك لضعف الرقابة عليهم من قبل   

  .الكتابية اليت ينسجها املتعلماملعّلم يف خمتلف املواضع 

                                                           
 .93أكرم مجيل قنبس، معجم اإلمالء العريب، ص  1



 متوسط وتحليلها 4تصنيف وإحصاء األخطاء اللغّوية لدى تالميذ السنة     : ثالثالفصل ال

 
59 

لدى معظم املتعلمني يف شّىت املستويات من وهو خطأ شائع  : الخطأ في رسم الهمزة.  6

  مبختلف أنواعها (%9.69): االبتدائي حىت اجلامعي، وقد ُقدرت نسبته لدى أفراد العينة بـــ

  :يُوضح لنا أكثراآليت واجلدول  .، والسطرالواو، النربة

  النسبة المئوية  التكرار  رسم الهمزة الخطأ في

 %54.54  12  الخطأ في رسمها على الواو

  %27.27  06  الخطأ في رسمها على النبرة

الخطأ في رسمها على 

  السطر

04  18.18%  

  %100  22  المجموع

 

تُعّد من أكثر األخطاء انتشارا من جمموع أخطاء : الخطأ في رسم الهمزة على الواو. 6.1

  :ومن أمثلة ذلك (%54.54): الرسم يف اهلمزة حيث قدرت النسبة بـــ

  .له شؤونه: ، والصوابشأونهـــــ كل فرد له 

  .هم جيرؤون: ، والصوابجيرأونـــــ هم 

  .مسؤولياته: ، والصوابمسأولياتهـــــ على كل إنسان أن يتحمّل 

       (%27.27)وُقدرت نسبة اخلطأ فيه : أ في رسم الهمزة على النبرةالخط. 2. 6

  :رسم اهلمزة، ومن ذلك نذكر على سبيل املثالمن جمموع أخطاء 

  .فال فائدة: من أعمالنا، والصواب فاءدةــــــ فال 

  .نكتئب: ، والصوابنكتئابـــــ ممّا جيعلنا 

  .املسائل: ، والصواباملساإلــــــ يف خمتلف 
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بلغت نسبة هذا النوع من األخطاء : الخطأ في رسم الهمزة على السطر.3. 6

  :من جمموع أخطاء رسم اهلمزة، ومن أمثلة ذلك (18.18%)

  .أن ال نسيء: الظن، والصواب نسيئـــــ علينا أن ال 

  .انتماءاته: ، والصوابانتمائاتهـــــ كل وله 

  . إنطواءي: ، والصوابإنطواإيـــــ مهما كان 

لقد بينت لنا نسبة إحصاء هذا النوع من األخطاء عدم تفريق املتعلمني بني مواضع كتابة   

، ولعّل ذلك يعود إىل جهل التلميذ لقاعدة كتابة اهلمزة سواء كانت على السطر أو الواو أو النربة

اهلمزة كو�ا حرفا متحركا على عكس األحرف األجبدية األخرى، حيث ختتلف كتابتها حسب 

احلرف الذي يسبقها، فإذا كان على حرف مّد تكتب على السطر، وإذا كان ما قبلها حركة 

  .مضموم أوهي مضمومة ُتكتب على الواو

ـــــ كما جند أيضا عدم حرص املعّلم على مثل هكذا أخطاء، وعدم تشديده على الواقعني يف مثل 

  .هذا النوع من اخلطأ

وقد كان أخر نوع من األخطاء اإلمالئية اليت وقع فيها أفراد العينة : حذف حرف أو زيادته.7

 :واجلدول التايل يُوضح هذا النوع من األخطاء (%7.48)والذي بلغت نسبته 

  :جدول يُوضح حذف حرف أو زيادته

  النسبة المئوية  التكرار  حذف الحرف أو زيادته

 %29.41  05  حذف الحرف

  %70.58  12  زيادة الحرف

  %100  17  المجموع
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من جمموع أخطاء  (%29.41)وبلغت نسبة هذا النوع من اخلطأ : حذف الحرف. 1. 7

  :حذف احلرف أو زيادته، ومن ذلك نذكر على سبيل املثال

  .وأصبح: يتكل على األخر، والصواب صبحــــــ و 

  .على مكتسباته: القبلية، والصواب مكتسبتهــــــ يعتمد على 

  .على ا�تمعات أن تعتمد: على أنفسها، والصواب تعمدأن  ا�معاتــــــ جيب على 

وقد ُقدرت نسبة الوقوع يف مثل هذا النوع من أخطاء حذف احلرف : زيادة الحرف. 2.  7

  :ومن أمثلته (%70.58): أو زيادته بـــ

  .عدم اخليبة: اخليبة، والصواب عدامـــــ 

  .أو معتمًدا: ، والصوابمعتمدنــــــ أو 

  .هباًءا منثورا: ، والصوابهبأن منثورنــــــ 

يادته وجدنا أّ�م ال زالوا بعيدين عن فمن خالل إطالعنا على جدول حذف احلرف أو ز   

  :ضبط لغتهم من خالل وقوعهم يف مثل هكذا نوع من األخطاء اللغّوية، وقد يكون سببه

  .ـــــ السرعة يف الكتابة وعدم االنتباه يف رسم احلروف

  .ـ اعتمادهم على اللغة املنطوقة يف كتابة األحرف، فهناك من األحرف ما تُنطق وال ُتكتبــــ

    ـــــ السبب الذي يبقى دائما مكررًا أال وهو �اون املعّلم يف املراقبة والتشديد على هذه األنواع 

  .اللغّويةمن األخطاء اليت تكبح مجوحهم يف تنمية لغتهم الفصحى يف خمتلف األنشطة 
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  :تصنيف وإحصاء األخطاء النحّوية وتحليلها: ثانّيا

جمال املرفوعات واملنصوبات " ختتلف أصناف وأنواع األخطاء النحّوية من نوع ألخر، فهي   

  .1" المات اإلعراب األصلّية والفرعيةوا�رورات، وجمال األفعال واألخطاء، وع

) 275(فيها أفراد العينة وذلك مبختلف أنواعها  وقد بلغ عدد األخطاء النحّوية اليت وقع  

خطأ، من جمموع األخطاء اللغّوية املرتكبة، وهي تفوق بذلك نسبة األخطاء اإلمالئية السالفة 

الذكر والتحليل سابقا، وقد اعتمدنا كذلك على ترتيب هذه األنواع من أكثرها تكرارا إىل أخر نوع 

  :منها، وهذا ما يربزه اجلدول التايل

  

  النسبة املئوية  التكرار  نوع اخلطأ النحوي

  %32.72  90  اخلطأ يف ا�رورات

  %22.90  63  اخلطأ يف املنصوبات

  %14.18  39  اخلطأ يف املرفوعات

  %11.27  31  اخلطأ يف النواسخ

  %09.09  25  اخلطأ يف الرتكيب

  %06.90  19  اخلطأ يف التوابع

  %02.90  8  اخلطأ يف ا�زومات

  %100  275  ا�موع

  

  

  

  

                                                           
 71فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحّوية والصرفية، ص  1
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33%

23%

14%

11%

9%

7%
3%

تصنیف وإحصاء األخطاء النحویة

الخطأ في المجرورات

الخطأ في المنصوبات

الخطأ في المرفوعات

الخطأ في النواسخ

الخطأ في التركیب

الخطأ في التوابع

الخطأ في المجزومات
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وقد ُقدرت نسبة األخطاء يف هذا النوع من األخطاء النحّوية : الخطأ في المجرورات.  1

  :وهي أعلى نسبة من باقي األخطاء، وقد اشتملت على ما يلي (32.72%)

  :جدول يُوضح الخطأ في المجرورات

  النسبة المئوية  التكرار  الخطأ في المجرورات

 %67.77  61  االسم المجرور

  %32.22  29  المضاف إليه

  %100  90  المجموع

 

       (%67.77)بلغت نسبة أخطاء التالميذ يف االسم ا�رور : االسم المجرور. 1. 1

  :من جمموع أخطاء ا�رورات، ومن أمثلة ذلك

  .بنفِسهِ : ، والصواببنفَسهُ ـــــ يتوّىل شؤونه 

  .الدراَسةِ من : ، والصوابالدراسةْ ــــ أوقات فراغي من 

  عن الناسِ : ، والصوابالناسْ ـــــ وينقطع عن 

من جمموع أخطاء ا�رورات، من  (%32.22): وقد ُقدرت نسبته بــ: المضاف إليه. 2. 1

  :أمثلتها

  .الشخصّيةِ : ، والصوابالشحصّيةْ ـــــ من فوائده 

  .يف تقرير األعمالِ : ، والصواباألعمالْ  ـــــ يف تقرير

  .على أسس الثقةِ : ، والصوابالثقةْ ــــ على أسس 

يتضح لنا من خالل إحصائنا للخطأ يف ا�رورات أّن سبب وقوع التالميذ يف مثل هذا   

النوع من اخلطأ النحّوي هو عدم تعودهم على الشكل أثناء الكتابة، وهذا ما الحظناه من خالل 
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م كي ال يقعوا يف اخلطأ اإلعرايب، ممّا األمثلة املعطاة كو�م مييلون يف الغالب إىل تسكني أواخر الكل

  .يدل على تطبيقهم لقاعدة االسم ا�رور واملضاف إليه

من جمموع األخطاء النحّوية  (%22.90)وبلغت نسبتها : الخطأ في المرفوعات.  2

  :املرتكبة من ِقبل متعلمي العينة، نكتشفها من خالل اجلدول التايل

  النسبة المئوية  التكرار  الخطأ في المرفوعات

 %34.92  22  الفاعل

  %65.07  41  المبتدأ

  %100  63  المجموع

        (%34.92)بلغت نسبة األخطاء اليت وقع فيها التالميذ يف الفاعل : الفاعل. 1. 2

  :من جمموع أخطاء املرفوعات، ومن أمثلة ذلك

  .قال الشاعرُ : ، والصوابالشاعرْ ـــــ قال 

  .مّنا املنافقون: ، والصواباملنافقنيـــــ مهما فعل منا 

  .يعتمد الفردُ : ، والصوابالفردْ ـــــ يعتمد 

من جمموع أخطاء املرفوعات، ومنثل  (%65.07)وُقدرت نسبة األخطاء فيه : المبتدأ. 2. 2

  :بذلك من خالل

  .وصُف الكاتب: الكاتب، والصواب وصفْ ـــــ 

  .ُد على النفساالعتما: على النفس، والصواب االعتمادـــــ 

  .أمهيُة الثقة: الثقة، والصواب أمهيةْ ـــــ 

تقدمينا للجدول اإلحصائي للخطأ يف املرفوعات، واألمثلة املقّدمة الحظنا أّن من خالل   

جّل التالميذ مييلون إىل السكون وأحيانا الكسر لرفع الفاعل واملبتدأ عوضا عن الضمة، والياء 
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جلهلهم وعدم تركيزهم على تطبيق قاعدة الفاعل واملبتدأ، وقّلة عوضا عن الواو يف اجلمع، وذلك 

  .ضبطهم للشكل يف غالب التمارين اللغّوية

بلغت نسبة األخطاء يف هذا النوع من األخطاء النحّوية : الخطأ في المنصوبات.  3

  :األخطاءومتحورت حول اخلطأ يف املفعول به، ومن أمثلة أخطاء التالميذ يف مثل هذا النوع من 

  . يصف أمهّيةَ : الثقة، والصواب أمهيةُ ـــــ الكاتب يصف 

  .املطالبَ : ، والصواباملطالبُ ـــــ ُحيقُق اإلنسان 

  .يعيش اإلنسان معزوالً : ، والصوابمعزولٌ ــــ يعيش اإلنسان 

من خالل ما تقّدم من اجلدول اإلحصائي وأمثلة يف نصب املفعول به وجدنا أّن أغلب   

إن مل نقل  كّلهم يعتمدون على رفعه بدل نصبه، فهم يُتبعون عالمة الرفع للفاعل إىل  التالميذ،

املفعول به والسبب يعود إىل قلة تركيزهم أثناء الكتابة، فهم يكتبون بسرعة تُفقد انتباههم لعالمة 

يتعذر يكون الفاعل مسترتا فيخلطون بذلك بينه وبني املفعول به، ممّا  نصب املفعول به، وأحيانا

  .عليهم الفصل بني الفاعل واملفعول به

من جموع  (%11.27)وُقدرت نسبة األخطاء يف هذا النوع : الخطأ في النواسخ.  4

  :األخطاء النحّوية املرتكبة، ومتثلت فيما يلي

  النسبة المئوية  التكرار  الخطأ في النواسخ

 %61.29  19  كان وأخواتها

  %38.70  12  إّن وأخواتها

  %100  31  المجموع
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من جمموع األخطاء  (%61.29)بلغت نسبة األخطاء يف هذا النوع : كان وأخواتها. 4.1 

  :يف النواسخ، ومن أمثلة ذلك

  .كان الوالدان: ، والصوابالوالدينـــــ كان 

  .أصبح التلميذُ : يعتمد، والصواب التلميذَ ـــــ أصبح 

  .عصيباكان األمُر : عصيبا، والصواب األمرَ ـــــ كان 

من جمموع أخطاء النواسخ، ومن أمثلة   (%37.70)بلغت نسبتها: إّن وأخواتها. 2. 4

  :ذلك

  .إّن القياَم باألعمال: باألعمال، والصواب القيامُ ـــــ إّن 

  .إّن العمَل ناجح: ناجح، والصواب العملُ ـــــ إّن 

  .إّن مستقبَل اإلنسان: اإلنسان، والصواب مستقبلُ ـــــ إّن 

من األمثلة املعطاة واجلدول اإلحصائي للنواسخ يتضح لنا أّن التالميذ يرفعون اسم إّن   

" إّن وأخوا�ا" أحيانا، وينصبون اسم كان أحيانا، وقد يرجع السبب يف هذا إىل خلطهم بني عمل 

 ، باإلضافة إىل أّن اجلملة االمسية ال حتافظ على حالة إعرابية واحدة" كان وأخوا�ا " وعمل 

  .بسبب تدخل العوامل الناسخة، وعدم معرفة التلميذ لنوع اجلملة أهي امسية أم فعلية

  :ومن أمثلته (%09.09)وبلغت نسبة األخطاء فيه : الخطأ في التركيب.  5

اـــــ    .الثقة مهمة يف حياة اإلنسان: والصواب ،الثقة يف حياة اإلنسان مهمة جد�

الفرد الذي يعتمد على اآلخرين هو فرد : ، والصواباآلخرين الفرد سيء الشخصّية يعتمد علىـــــ 

  .سيء الشخصّية

اإلنسان الذي : ، والصوابيعيش على حافة احلياة وال يستفيد منها، إنسان ال دور له يف ا�تمعــــــ 

  .يعيش على حافة احلياة وال يستفيد منها، ال دور له يف ا�تمع
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لغّويا فادحا يكتنف  رتكييب واألمثلة املعطاة نرى ضعفامن خالل النسبة املعطاة للخطأ ال  

  :لغة التالميذ، ولعّل هذا يعود إىل

ـــــ ضعف املستوى اللغّوي للتالميذ، وذلك من خالل تقدميهم وتأخريهم لبعض املفردات اليت ينجّر 

  .عنها خلل واضح يف املعىن املراد توصيله

  .تاّيب للتالميذ، وهذا ما استنتجناه من خالل استبيان املتعلمنيــــــ قّلة املطالعة وممارسة التعبري الك

من جمموع األخطاء النحّوية   (%6.90) وبلغت نسبة األخطاء فيه: الخطأ في التوابع.  6

  :املرتكبة، واجلدول التايل يُوضح ذلك

  

  النسبة املئوية  التكرار  اخلطأ يف التوابع

 %36.84  07  عدم مطابقة الصفة للموصوف

  %63.15  12  املعطوف واملعطوف عليه

  %100  19  ا�موع

  

بلغت نسبة وقوع التالميذ يف مثل هذه األخطاء : عدم مطابقة الصفة للموصوف. 1. 6

  :من جمموع أخطاء التوابع، ومن أمثلة ذلك (36.84%)

  القّوي: والصواب  .القّويْ ــــ وصف إميا�م 

  ناجح: والصواب  .ناجحْ ــــ لبناِء مستقبٍل 

  الرائعةُ : والصواب  .الرائعةِ ــــ هذه العربُة 

من جمموع  (%63.15)وبلغت نسبتها : المعطوف للمعطوف عليهعدم مطابقة . 2. 6

  :أخطاء التوابع، ومن أمثلة ذلك
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  الصعابِ : والصواب  .الصعابْ ــــ بل تكون يف املشاكِل و 

  وحظّهِ : والصواب  .وحظّهْ متكالّ على نفسِه 

  .أعماِلَك الشخصّية ومواهِبَك وكفائِتكَ : ، والصوابوكفائَتكْ  ومواهَبكْ ــــ أعماِلَك الشخصّية 

من خالل قراءتنا للجدول اإلحصائي للتالميذ واألمثلة املعطاة نكتشف أّن التالميذ   

ع خيلطون يف احلركة اإلعرابية لصفة املوصوف، واملعطوف عليه بالنسبة للمعطوف، ولعّل هذا يرج

إىل جهلهم للقاعدة اليت تنّص على أّن الصفة تتبع املوصوف يف احلركة اإلعرابّية، واملعطوف يتبع 

وهو قّلة استخدامهم املعطوف عليه يف النصب واجلّر والرفع، باإلضافة إىل السبب املكرر دوما 

  .الدائم للشكل يف خمتلف متارينهم اللغّوية

بلغت نسبة األخطاء يف مثل هذا النوع من األخطاء النحّوية : الخطأ في المجزومات. 7

  :وهي نسبة ضئيلة وقليلة بالنسبة لألخطاء األخرى، ومن أمثلة ذلك (02.90%)

  .مل يؤد دوره: دوره، والصواب يؤديـــــ مل 

  .ليجعْل نفسه: نفسه، والصواب ليجعلَ ــــ 

ا 
ّ
ا ي: اإلنسان يف حياته، والصواب يتعبُ ــــ مل

ّ
  .تعْب اإلنسانمل

من خالل اجلدول اإلحصائي واألمثلة املقّدمة يف اخلطأ يف ا�زومات اكتشفنا أّن عمل   

واألحرف اجلازمة األخرى قد بُطل عملها، ممّا يدل على جهل التالميذ للقاعدة اليت تنص " مل"

خر املسند إىل ُحتذف أخرف العّلة وهي األلف، الواو، الياء يف أخر الفعل املعّتل اآل" على أن 

املفرد املخاطب، وُحتذف يف الفعل املضارع ا�زوم املعتل اآلخر املسند إىل املفرد املتكلم أو 

باإلضافة إىل تعدد األوجه اإلعرابية وتداخلها، ممّا قلل أمهية تطبيق هذه  ،." املخاطب أو الغائب

  .االقواعد لدى التالميذ يف خمتلف األنشطة اللغّوية اليت ميارسو�
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  :تصنيف وإحصاء األخطاء الصرفية وتحليلها: ثالثا

من جمموع األخطاء ) خطأ 73( لقد بلغ عدد األخطاء الصرفّية اليت وقع فيها أفراد العّينة   

حنا ذلك من خالل اجلدول التايل، والذي اعتمدنا فيه على اللغّوية املرتكبة من ِقبلهم، وقد وض

  :ترتيب اخلطأ حسب تكراره

  النسبة املئوية  التكرار  اخلطأ الصريفنوع 

 %43.83  32  اخلطأ يف الصحة واالعتالل

  %20.54  15  اخلطأ يف اإلفراد والتثنية واجلمع

اخلطأ يف اإلسم املقصور 

  واملنقوص واملمدود

25  34.24%  

  %100  73  ا�موع

  

  

  

  

 

44%

21%

35%

تصنیف وإحصاء األخطاء الصرفیة

الخطأ في الصحة واالعتالل

الخطأ في اإلفراد والتثنیة والجمع

الخطأ في اإلسم المقصور والمنقوص 
والممدود
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من جمموع األخطاء  )%43.83(وقد ُقدرت نسبته بــ : الخطأ في الصحة واالعتالل.  1

  :الصرفّية اليت وقع فيها أفراد العّينة، ومن أمثلة ذلك

  .أشياء أخرى: ، والصوابأخرةـــــ أشياء 

  .يف إحدى املشاكل: املشاكل، والصوابإحدة ـــــ يف 

  .كنز ال يفىن: ، والصوابيفناءـــــ فالثقة كنز ال 

األمثلة املقّدمة يتضح لنا خلط من خالل دراستنا هلذا النوع من األخطاء الصرفية و   

التالميذ بني االسم الصحيح واالسم املنقوص، والفعل املهموز من املنقوص، ولعّل السبب يف هذا 

يعود إىل أّن أغلبها كانت متّس أحرف العّلة، وهذه األخرية هي عبارة عن صوائت، فيقعون يف 

ري دوما إىل قلة التدريب يف مثل هذا اخلطأ فيها، خبالف الصوامت اليت تنطق لفظا، وكّل هذا يش

واألفعال املعتّلة يف مجيع النوع من األخطاء الصرفية لفهم التغيريات اليت حتصل على األمساء 

  .األحوال

      %34.24) (هلغت نسبتب: الخطأ في االسم المقصور والممدود والمنقوص.  2

  .من جمموع األخطاء الصرفية املرتكبة من قبل التالميذ

  :جدول يُوضح الخطأ في االسم المقصور والممدود والمنقوص

  النسبة املئوية  التكرار  اخلطأ الصريف

 %52  13  االسم املقصور

  %28  07  االسم املمدود

  %20  05  االسم املنقوص

  %100  25  ا�موع
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هدى، : اسم معرب آخره ألف الزمة وقبلها فتحة، مثل" وهو  :االسم المقصور. 1. 2

من جمموع أخطاء االسم املقصور واملنقوص واملقصور،  )%52(وقد بلغت نسبته  ،1." عصى

  : ومن أمثلة ذلك

  .سدى: ، والصوابسداـــــ  

  .مسعى احلياة: احلياة، والصواب مسعاـــــ 

 .الشكوى: ا، والصوابالشكو ـــــ ال تكثر من 

وقد  2صحراء،: مباشرة، مثلاسم معرب آخره مهزة تلي األلف " هو : االسم الممدود. 2. 2

من جمموع أخطاء أفراد العينة يف االسم املقصور واملمدود  )%28(: ُقدرت نسبته املدروسة بـــ

  :واملنقوص، ومن أمثلة ذلك

  .حياتنا، والصواب لبناء حياتنا ـــــ لبناءي

  .البالء: ، والصوابالبلىـــــ واالبتعاد عن 

  .أعباء احلياة: احلياة، والصواب بأعبائيـــــ القيام 

راعي، : اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها، مثل" وهو : االسم المنقوص. 3. 2

.  3" االسم املقصور واملمدود واملنقوصمن جمموع أخطاء  )%20( وقد بلغت نسبة هذا اخلطأ

  :ومن أمثلة ذلك

  .املعتدي على الناس: على الناس، والصواب العاديـــــ أيّها اإلنسان 

  .املتفاين يف عمله: يف عمله، والصواب املتفينـــــ إّن اإلنسان 

  .خلق سامي: ، والصوابسامىـــــ ليكن لكّل إنسان مّنا خلق 

                                                           
 .75، ص 2006، 1مكتبة امللك فهد الوطنية، ط، )النحو والصرف امليسر(عماد علي مجعة، قواعد اللغة العربية  1
 .70، ص2014، 1بالو حممد مفتاح، كتايب يف الصرف لتالمذة املتوسط، دار البدر للطباعة والنشر والتوزيع، احملمدية، اجلزائر، ط 2
 .72املرجع نفسه، ص  3
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من خالل دراستنا هلذا النوع من األخطاء الصرفية، رأينا خلطا واضحا بني كتابات   

 األمساء املمدودة واملنقوصة، وعدم متييزهم بني األلف املمدودة واأللف التالميذ يف التمييز بني

املقصورة يف األمساء، وذلك راجع لعدم استيعا�م للقاعدة الصرفّية بشكل صحيح، باإلضافة إىل 

تأثري العامية على فصاحتهم، فهم دائما يكتبون ما ينطقون، ممّا ُحيدث خلطا وخلال يف امليزان 

  .تايل فقدان املعىن الصحيح للجملةالصريف، وبال

من جمموع  )%20.54(: وقد ُقدرت نسبته بــ: الخطأ في اإلفراد والتثنية والجمع.  3

  :األخطاء الصرفّية املرتكبة من قبل أفراد العّينة، ومن أمثلة ذلك

  .أنفسنا: ، والصوابنفوسناـــــ لنعتمد على 

  .مثار عملنا: عملنا، والصواب مثرـــــ لنجين 

  .ا�تمعات األخرى: اآلخرين، والصواب ا�تمعلننافس ـــــ 

من خالل اطالعنا على هذا النوع من األخطاء الصرّفية ومن األمثلة املعطاة، وجدنا أّن   

 هو اختالفه عن مجع املذكر الساملأغلبها كانت يف اجلمع، خاصة يف مجع التكسري، والسبب 

ملؤنث السامل، فهم ال يدركون املعىن الوظيفي املناسب لألمساء، وذلك راجع إىل قلة ومجع ا

التدريبات والتطبيقات املناسبة اليت تقوم برتسيخ القواعد النظرية، هذا ممّا أنشأ عندهم ما يسمى 

  .اون والالمباالة مبثل هكذا أخطاءبالته

  :توصّيات واقتراحات

 نة الرابعة متوسط مبختلف أنواعهااألخطاء لدى تالميذ السمن خالل دراستنا لظاهرة   

  :وإحصائها وحتليلها استخلصنا مجلة من االقرتاحات نذكرها على النحو التايل

ختصيص معّلمني ذوي كفاءة عالية وأصحاب ختصص وتكوين أكادميي للرفع من املستوى .  1

  .املعريف للتلميذ
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ه على استعمال الفصحى يف شّىت األنشطة الشفوية منها االهتمام باملتعّلم من خالل تشجيع.  2

  .أم الكتابّية

حتفيز املتعّلم على حب املطالعة يف خمتلف األعمال الكتابّية لكي يطّلع على خمتلف املفردات .  3

  .والرتاكيب اللغّوية

ممّا يُوّلد فيه احلرص على تقدمي حمتوى الربنامج بتدرج حّىت ال ُيصاب التلميذ بالتخمة املعرفّية .  4

  .نفورا من املادة

حماولة اإلكثار من التمارين واألنشطة اللغّوية اليت ختدم اجلانب النظرّي، لكي ترتسخ .  5

  .املعلومات أكثر لدى التالميذ

 ارة فاعلّية املتعلم داخل القسم حماولة األساتذة إجياد أجنع الطرق التعليمية لشّد انتباه وإث.  6

  .نحو اليت تفتقد كثريا للتشويقخاصة يف مادة ال

حرص األستاذ على مراقبة السالمة اللغّوية للتالميذ والتشديد على مثل هذه األخطاء .  7

  .اللغّوية

حماولة األستاذ إجياد وتوفري حصص خصوصّية لدراسة هذه األخطاء اللغّوية وتصويبها وحماولة .  8

   . إجياد حلول للتقليل منها
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ويف األخري ومن خالل دراستنا النظرية وامليدانية اليت أجريناها على ظاهرة األخطاء اللغّوية   

بأنواعها، اإلمالئية والنحّوية والصرفية لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط اكتشفنا مدى انتشارها 

احمليط التعليمي، فاألخطاء اللغّوية هي خروج الناطق باللغة الفصحى عن القاعدة اللغّوية داخل 

الصحيحة واملتعارف عليها لسبب من األسباب، واليت من شأ�ا أن حتدث خلال يف النظام 

  :اللغّوي، وقد تدخلت يف نشوئها مجلة من األسباب والعوامل من أمهها

 عدة اللغّوية، وعدم استيعابه هلااملستوى اللغّوي عنده وجهله بالقا ـــــ املتعّلم، وذلك بسبب ضعف

باإلضافة إىل تأثري العاّمية أو الدارجة على لغته الفصيحة ممّا يسبب له ما يسمى بالتداخل 

  .اللغّوي، وهو الذي يسهم يف انتشار هذه األخطاء اللغّوية عنده

الذي يتلقاه قبل مزاولته ملهنته، باإلضافة إىل الطريقة  ـــــ املعّلم، من خالل نقص التكوين األكادميي

اليت يتبعها معظم األساتذة يف مثل هذا الطور التعليمي، الذي تتصف بالقدم والتقليد، وافتقادها 

لعنصر التشويق، والذي بدوره ميكن املتعلم من االهتمام باملادة، وبالتايل حرصه على جتنب 

 قلة التمارين واألنشطة اللغّوية اليت يقدمها للتالميذ، واليت من شأ�ا األخطاء اللغّوية، باإلضافة إىل

  .أن ختدم اجلانب النظري

ـــــ املنهاج أو احملتوى، فالكّم اهلائل من احلجم الدراسي والذي يفوق يف بعض األحيان حّىت 

بح مهه الوحيد مستواهم، من شأنه أن ينقل ذهن املتعلم فينفر بذلك من لغته، كما أّن األستاذ يص

هو تقدمي مقرره فقط، وذلك على حساب املتعلم، فال جيد بدوره الفرصة حىت لتخصيص حصص 

  .ملعاجلة مثل هكذا أخطاء، ويعمل على تصويبها وحّلها

 التلميذ، وكذا إحصائها وحتليلها لألخطاء اللغّوية املرتكبة من قبل ناومن خالل تصنيف  

  : أّن إىل  ناتوصل

األخطاء النحّوية كانت أكثر من أكثر األخطاء اللغّوية املنتشرة بني تالميذ السنة الرابعة  -

وذلك مبختلف أنواعها، حيث تقّدمها اخلطأ يف  %47.82متوسط، حيث بلغت نسبتها 

، ّمث يف النواسخ مث يف الرتكيب، مث يف التوابع، وأخريا يف ورات مث يف املنصوبات واملرفوعاتا�ر 
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ومات، ممّا يوحي جبهل التالميذ بالقاعدة النحّوية اليت تكتسب بدوام املمارسة، نظرا لتنوع ا�ز 

   .عربية حسب العوامل الداخلة عليهااألوجه اإلعرابية للجملة ال

من جمموع األخطاء اللغوية املرتكبة، حيث كان  %39.47تلتها األخطاء اإلمالئية بنسبة  -

مث يف  والتنكري، مث مهزة الوصل والقطع، مث اخلطأ يف التعريف .ائتأكثرها انتشارا اخلطأ يف الصو 

    مث يف حذف حرف وزيادتهإبدال احلروف بعضها ببعض، مث يف رسم التاء، مث يف رسم اهلمزة، 

وهي النسبة األقل كو�ا تتداخل مع  %12.69: وأخريا األخطاء الصرفية اليت قدرت نسبتها بــ -

األخطاء النحّوية واإلمالئية، حيث تنوعت هي األخرى بني اخلطأ يف الصحة واالعتالل، واخلطأ 

يف االسم املقصور واملمدود واملنقوص، وأخر خطأ هو اإلفراد والتثنية واجلمع، ولعّل أبرز سبب 

صلهم داخل احمليط املدرسي، وقلة اهتمامهم هلذه األخطاء هو تأثري لغة املنشأ العامية على توا

  .باملطالعة، نظرا لدورها البالغ يف إثراء الرصيد اللغّوي لديهم

أن تفيد  هذا، متمنني ناولو بشيء قليل يف إجناز حبث ناكون قد وفقنويف األخري أمتىن أن   

توسط فقط بل حىت يف هذه يف احلّد من انتشار هذه األخطاء اللغّوية، ليس يف املستوى امل تنادراس

فمن اهللا عّز وجل، وإن  نا، للنهوض بلغتنا العربية لغة القرآن الكرمي، فإن أصبباقي املستويات

 .، راجني من املوىل عّز وجل التوفيق والسدادنانفسأفمن  ناأخطأ



  

  

  المـــلحــــــق
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  :ةالبيانات الشخصية أو العامّ 

 :الجنس  - 

  ذكر              أنثى            

 : التخصص - 

  ختصّصات أخرى                 أدب عرّيب 

 : سنوات الخبرة -  

      التحديد سنوات            أكثر من ذلك مع  3أقل من  

  :األسئلة 

 مادة اللغة العربية ؟ ما رأيك في مستوى التالميذ في  -/ 1

    حسن                      متوسط                              جيد   

 بأية لغة تتواصل مع التالميذ ؟   -/ 2

  أحيانا الفصحى وأحيانا العامية                               عامية                   فصحى     

 هل تطلب من التالميذ إنجاز تعابير كتابية للتنمية اللغوية ؟ -/ 3

  أحيانا                     ال                           نعم    

  هل تراعي تعليمية القواعد اللغوية أثناء الدرس ؟ -/ 4

  ال                                 نعم         

: مع التربير  -

.......................................................................................  

......................................................................................  
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  ميذ ؟هي األخطاء اللغوية األكثر انتشارا بين التال ما -/ 5

  نطقية                 حنوية                   إمالئية                    صرفية       

  ما هي األسباب المؤدية بالتالميذ للوقوع في األخطاء اللغوية ؟ -/ 6

            املتعلم              طريقة التدريس                احملتوى              غياب احملفز  

 : المؤدية للتقليل منها ترتبط بـــهل السبل /  9

  معا                            املتعلم                           املعلم       
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  :أو العامةالبيانات الشخصية . 1

 :الجنس - 

  ذكر          أنثى             

 : المستوى التعليمي لألب - 

  جامعي      ثانوي           متوسط           ابتدائي            دون املستوى       

 :المستوى التعليمي لألم  - 

  جامعي                   ثانوي              متوسط         ابتدائي            دون املستوى      

  : مهنة األب  - 

  مهن حرة                           بطال       موظف

 :   مهنة األم  - 

  مهن حرة                                         بطالة   موظفة   

  :األسئلة .2 

 ما هي اللغة التي تستعملها  في محيطك المدرسي ؟   -/ 1

  مزيج                               عامية                      فصحى       

 هل تعتقد أن الطريقة المتبعة من األستاذ في التدريس تناسبك ؟   -/ 2

    ال                                 نعم   

  ما نوع النشاطات التي ترغب في مزاولتها؟  -/ 3

  قراءة الشعر                       مطالعة القصص والروايات                 دراسة القواعد  
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  هل تجد صعوبات في التعبير الكتابي ؟  -/ 5

  ال                              نعم             

: أذكر أمهها  -

.................................................................................  

  ما هي أنواع األخطاء اللغوية التي تقع فيها؟    -/ 6

  طقية      ن                   إمالئية                          صرفية                    حنوية      

  هل تبذل جهدك لتتفاداها ؟   -/ 7

    ال                      نعم            

  من يعمل على تفادي األخطاء اللغوية ؟  -/ 8

  املتعلم                       املعلم                        
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  القرآن الكرمي *

  :المصادر/ أوال

حممد : ، حتقيق)أ-ط-خ(جمد الدين حممود بن يعقوب الفريوز آبادي، قاموس احمليط، مادة  1

  2005، 8نعيم العرقوسي، مؤسسة برشالة، ط

، 1، دار صادر، بريوت، لبنان، ط)أ- ط-خ(مادة ابن منظور، لسان العرب، باب اخلاء،  2

  13، مج األول، ج1990

  :المراجع/ ثانيا

أمحد عياد، مدخل ملنهجية البحث االجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون،  3

  2006دط، اجلزائر، 

، 2معجم اإلمالء العريب، دار الوسام للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، طأكرم مجيل قنبس،  4

1998  

أنطونيوس بطرس، موسوعة اإلمالء العريب، قواعد، نصوص، طريقة تدريس، املؤسسة احلديثة  5

   2007للكتاب، طرابلس، لبنان، دط، 
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  :الفھرس
  ج.ب.أ  مقدمة

  14-4  مدخل

  7-5  مفھوم الترابط - 1

  5  لغة  -  أ

  6  اصطالحا  -  ب

  10-7  مفھوم االتساق - 2

  7  لغة-أ

  7  اصطالحا-ب

  10  أقسام االتساق - 3

-11  االتساق المعجمي      

  60- 15                       ودورھما في الترابط النحوي اإلحالة واالستبدال: الفصل األول

-16  المبحث األول اإلحالة

-16  مفھوم اإلحالة: أوال   

  16  لغة   -  أ

  17  اصطالحا  -  ب

-19  أنواع اإلحالة: ثانیا  

  20  اإلحالة إلى خارج النص - 1

  21  اإلحالة إلى داخل النص - 2

-23  وسائل االتساق اإلحالیة: ثالثا  

-26  اإلحالة في الدیوان: رابعا  

-45  االستبدال: المبحث الثاني

-45  مفھومھ: أوال  

  45  لغة  -  أ

  45  اصطالحا  -  ب

-47  عالقة االستبدال باإلحالة والحذف: ثانیا  
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  47  عالقة االستبدال باإلحالة - 1

  48  عالقة االستبدال بالحذف - 2

  49  أنواع االستبدال: ثالثا  

-50  االستبدال في الدیوان: رابعا  

-61                        الوصل والحذف ودورھما في الترابط النحوي: الفصل الثاني

-62  الوصل: المبحث األول  

-62  مفھومھ: أوال  

  62  لغة  -  أ

  62  اصطالحا  -  ب

  65  وظیفة الوصل: ثانیا   

-65  أنواع الوصل: ثالثا   

-68  الدیوانالوصل في : رابعا  

- 87  الحذف: المبحث الثاني  

-87  مفھومھ: أوال    102

  87  لغة-أ

  87  اصطالحا-ب

  91  شروط الحذف: ثانیا  

  92  المحاور التي یقوم علیھا الحذف: ثالثا  

-93  أنواع الحذف: رابعا  

- 95  الحذف في الدیوان: خامسا  

- 102  الخاتمة   102

- 107  المصادر والمراجع  106

111  
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  :الملخص

تسعى هذه الدراسة للكشف عن األخطاء اللغّوية عند التالميذ، وقد ركزت على تالميذ السنة 

الرابعة من التعليم املتوسط كأمنوذج هلا، وذلك من خالل إحصاء األخطاء النحّوية والصرفية 

املرتكبة من قبلهم وحتليلها، وحماولة إعطاء بعض التوصيات واالقرتاحات للحّد من هذه واإلمالئية 

  .الظاهرة، كل هذا من أجل حبنا وغريتنا على اللغة الفصحى، لغة القرآن الكرمي

 

This study seeks to detect gramatical errors scattered armong 

pupils , also it focused on the fourth years students of middle 

school as model for this study by counting the rates of gramticale 

spelling and morphological errors that has been made by puples 

and than analyse it and try to give some recomandation and 

syggestions 

  

  

  

  

 


