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مقدمة

مقدمة

تعد المّغة وسيمة ميمة مف وسائؿ االتصاؿ التي بواسطتيا يمكف لإلنساف أف يعبر عف
أفكاره ،وأف يقؼ عمى أفكار غيره ،وأف يبرز ما لديو مف معاف ومفاىيـ ومشاعر نطقا وكتابة،
أف المّغة العربية لـ تعد
وباإلضافة إلى ّأنيا لغة القرآف الكريـ ما زاد في الحرص عمى تعميميا ،و ّ
ذات أىمية بالنسبة لمستعممييا ،فالمتكمـ لـ يعد قاد ار عمى استعماليا بطريقة صحيحة ،والواقع
أف مكمف الضعؼ في أدائيا ال في كونيا نظاما  ،ولذلؾ أصبحت لغتنا وعاء المعرفة
يكشؼ ّ
والعموـ والعقيدة عمما وعمال ،كما يضيؼ تعميـ المّغة العربية في المدرسة إلى تمكيف التمميذ مف
التعبير الشفيي والكتابي ،باستعماؿ لغة عربية سميمة ،بأف يفيـ ما يق أر وما يسمع وأف يعبر تعبي ار
صح يحا وذلؾ مف خالؿ تحكمو بمجموعة مف القواعد وىي قواعد النحو والصرؼ واإلمالء حيث
يعينو عمى تقويـ لسانو ،وعصـ أسموبو مف الخطأ ،فيضمف بذلؾ سالمة المغة والغرض مف تعمّمو
ىذه القواعد أف يتمكف مف كتابة الكممات بأشكاليا المعروفة [ ،وىذا الوضع دفعنا إلى البحث عف
أسباب ىذه األخطاء في الجانب التعميمي لمتعبير الكتابي والشفوي ،وألجؿ ىذا اخترنا السنة األولى
مف التعميـ المتوسط بغية الكشؼ عف ىذه األخطاء ،واإلجابة عف اإلشكالية التالية راودتنا مجموعة
مف التساؤالت حوؿ ىذه األخطاء :ماىي األخطاء المغوية وأسبابيا وأنواعيا؟ وماىي األخطاء
األكثر شيوعا عند تالميذ السنة األولى مف التعميـ المتوسط؟
السنة األولى مف التّعميـ
وأجرينا ىذه الدراسة الموسومة ب :األخطاء المغوية عند تالميذ ّ
المتوسط" ،دراسة وصفية لألخطاء في التعبير الكتابي والشفوي ،والدافع الذي جعمنا نختار ىذا
الموضوع معرفة األخطاء المّغوية التي يقع فييا الّتالميذ في التعبير الكتابي والشفوي والتعرؼ عمى

أ

مقدمة
أسباب ىذه األخطاء ،وضعؼ التّالميذ في التعبير ،فالّتالميذ ليس لدييـ القدرة عمى التكمـ بالمّغة
العربية وال يحسنونيا نطقا وكتابة فكتابتيـ تتصؼ بكثرة األخطاء ولغتيـ مضطربة.
وفيما يخص المنيج المتبع في ىذا البحث ىو المنيج الوصفي ،وقد فرضت عمينا مادة
البحث وطبيعتو إتباع الخطة التالية المتمثمة في تقسيـ البحث إلى فصميف:
فصؿ نظري وفصؿ تطبيقي وخاتمة.
الفصؿ األوؿ النظري معنوف بػ :األخطاء المّغوية وعوامميا  ،تحت ىذا العنواف أدرجنا مفيوـ
الخطأ والخطأ المغوي و نظرة القدامى والمحدثيف إليو وأنواع األخطاء وأسبابيا ومنيج تحميميا.
أما الفصؿ الثاني فكاف تطبيقيا ،معنوف بػ :دراسة ميدانية وصفية ألخطاء التّالميذ في التعبير
الكتابي والشفوي وتضمف العناصر التالية:
مدخؿ حوؿ إجراءات الدراسة الميدانية وتحميؿ االستبيانات الموجية لألساتذة والتّالميذ
وتحميؿ التعبير الكتابي والشفوي وتقديـ بعض الحموؿ واالقتراحات.
وأنيينا بحثنا بخاتمة عرضنا فييا أىـ النتائج المتوصؿ إلييا مف خالؿ ىذا العمؿ.
ومف الصعوبات التي واجيتنا قمة صعوبة التعامؿ مع المادة.
وإلثراء ىذا الموضوع اعتمدنا عمى جممة مف المصادر والمراجع والتي كانت سندا ومعينا في
انجاز البحث نذكر منيا.
 محمد أبو الرب ،األخطاء المغوية في ضوء عمـ المغة التطبيقي. -صالح بمعيد محاضرات في قضايا المغة العربية.

ب

مقدمة

ج

الفصل األول:
األخطاء المغوية وعواممها
المبحث األوؿ :تحديد المفاىيـ
 -1تعريؼ الخطأ.
 -2الخطأ المغوي.
 -3نظرة القدامى والمحدثيف إلى الخطأ.
المبحث الثاني :األخطاء المغوية أنواعيا وأسبابيا.
 -1أنواع األخطاء.
 -2أسباب األخطاء.
 -3منيج تحميؿ األخطاء.

األخطاء المغوية وعواممها

الفصل األول:
المبحث األول :تحديد المفاهيم

 -1تعريف الخطأ لغة :الخطأ مف الوجية المّغوية كما عرفو ابف منظور في معجمو لساف العرب
بأنو "خطأ ،الخطأ والخطاء ،ضد الصواب ،وقد أخطأ وأخطأ وتخطأ لو في المسألة وتخطأ
ّ
كالىما أراه ّأنو مخطئ فييا ،وأخطأ الطريؽ :أعدؿ فيو وأخطأ الرامي الغرض :لـ يصبو"(،)1
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُج َنا ٌح فِي َما أَ ْخ َطأْتــ ُم ِبه ﴾
ففي قولو تعالىَ ﴿ :ولَي َ

()2

معناه الضعؼ.

كما ورد في قوؿ الرسوؿ صمى ا﵀ عميو وسمـ" :رفع عف أمتي الخطأ والنسياف وما استكرىوا
()3
أمة محمد صمى ا﵀ عميو وسمـ ال تحاسب عمى األخطاء التي يقعوف فييا.
عميو"  ،وىذا يعني ّ
أف ّ

 -2اصطالحا :تعددت تعاريؼ الخطأ بيف القديـ والحديث ،فالخطأ قديما "مرادؼ لمحف مواز
()4
أف الخطأ قديما
العامة و
الخاصة" ومف خالؿ التعريؼ نستنتج ّ
ّ
لمقوؿ فيما كانت تمحف فيو ّ

ىو المّحف ،ويعرفو كماؿ بشير بقولو" :الخروج عف القواعد والضوابط الرسمية المتعارؼ
عمييا لدى أصحاب االختصاص ،ومف عمى شاكمتيـ مف المعنييف بالمغة وشؤونيا فما خرج
عف ىذه القواعد أو ما انحرؼ عنيا مف الوجوه يعد لحنا أو خطأ ،وما سار عمى ىدييا

()1

أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظور اإلفريقي المصري ،لساف العرب ،ج ،5ط ،4دار صادر،

بيروت ،لبناف(.، ،2005 ،خ.ط.ء) ص22

()2
()3
()4

سورة األحزاب ،اآلية .5
ابف ماجة عف ابف عباس ،سنف ابف ماجة ،ط ،1دار النشر ،مصر ،1226 ،ص.377

فيد خميؿ زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،ط ،1دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،

األردف ،عماف ،2006 ،ص.71
5
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الفصل األول:

وجاء مطابقا لمبادئيا فيو صواب"( ،)1ويقصد كماؿ بشر في ىذا التعريؼ ّأنو يجب عمى
المعنييف بالمّغة مراعاة القواعد واألخذ بيا ،وعدـ الخروج عنيا ألنيا تصير لحنا وخطأ.
وترى بوساحة فريدة أف ىنري فراي تناوؿ  Henri Freiمفيوميف مختمفيف لمخطأ:
المفيوـ األوؿ يعني بو بحسب ما جاء في محاولة تحميؿ األخطاء النحوية عند بوساحة فريدة
أف صحة
أما الثاني يعني ّ
أف "الخطأ ىو خرؽ لمقواعد النحوية والمعايير التي وضعيا النحويوفّ ،
()2
أف كؿ ما يخؿ بوظيفة
التركيب وعدـ صحتو ترجع إلى مدى مطابقة لوظيفة معينة"  ،وىذا يعني ّ

ما يعتبر خطأ ،وعدـ احتراـ قواعد النحو التي كاف يسير عمييا النحويوف تؤدي حتما إلى الخطأ.
 -3الخطأ المغوي :يعرفو أحمد حساني بقولو" :الخطأ المّغوي في حقيقة أمره انحراؼ عف النظاـ
المساني بكؿ مستوياتو الصوتية والتركيبية والداللية ...وىو الضعؼ الذي يرتد أساسا إلى
مسار العممية التعميمية"( .)3ويفيـ بتعريفو أف الخطأ المّغوي ىو اجتياز أو تصدي لمقواعد في
جميع المستويات النحوية والصرفية والصوتية والداللية ،حيث يكوف ىذا الخطأ

في مسار

العممية التعممية والتدريب في مواد المّغة خاصة الكتابة واإلمالء.

()1

كماؿ بشر ،المغة بيف التطور وفكرة الخطأ والصواب ،مجمة المغة العربية المصرية ،ج ،62منشورات مجمع المغة

()2

بوساحة فريدة ،محاولة في تحميؿ األخطاء النحوية مف خالؿ التعبير الكتابي عند تالميذ السنة الرابعة مف التعميـ

العربية ،المصرية ،القاىرة ،1988 ،ص.105

المتوسط ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في المّسانيات التطبيقية ،جامعة اآلداب والمغات قسنطينة سيدي

مبروؾ ،1990 ،ص.25
()3

أحمد حساني ،دراسات في المّسانيات التطبيقية ،حقؿ تعميمية المغة ،ط ،1ديواف المطبوعات الجامعية ،مصر،

 ،2006ص.71
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الفصل األول:

أف الخطأ المّغوي يكوف نتيجة استخداـ عفوي أو
ففي كتاب محمد أبو الرب "يرى كريستاؿ ّ
تمقائي لمغة كما قد يكوف راجعا إلى قصور عصبي عضمي يسيطر عمى الدماغ"( ،)1نرى مف خالؿ
بأف الخطأ المّغوي يكوف بفعؿ ال إرادي كما يرجع أيضا إلى مرض في الدماغ مما
ىذا التعريؼ ّ
يؤدي إلى حدوث األخطاء.
 -4نظرة القدامى والمحدثين إلى الخطأ:
بأنو عيب
 -1-3نظرة القدامى إلى الخطأ :يعتبر الخطأ عند القدامى بمثابة المحف حيث وصؼ ّ
وقبح ينبغي عدـ الوقوع فييما ،وعندما اقتضى الحاجة أف يضع عمماء المّغة العربية القواعد النحوية
والصرفية والمغوية ويؤلفوف فييا ،كاف التطور مستم ار فييا ،وأصبحت القواعد التي خالفوىا ،أكثر
اتضاحا وأشد برو از وبذلؾ سار التأليؼ والتنبيو عمى األخطاء جنبا إلى جنب مع التأليؼ في العموـ
األخرى وأيضا سار التدويف في المّحف مع تدويف قواعد العربية وقوانينيا ،ومف بيف الدراسات التي
اىتمت بمجاؿ األخطاء المّغوية ،ما تمحف فيو العزـ لمكسائي (189ىػ805،ـ) وبعد ذلؾ كتاب ما
يمحف فيو العواـ لألصمعي (216ىػ831-ـ) وأيضا كتاب إصالح المنطؽ البف السكيت (244ىػ-
858ـ)( ،)2حيث بدأت بذلؾ حركة التصحيح المغوي عند القدماء مع دخوؿ األعاجـ اإلسالـ وبذلؾ
لـ يعد الخروج في القاعدة المغوية ناتج عف التطور المغوي الطبيعي لمغة واختالط األلسنة األعجمية
بالّمساف العربي حيث يولد إشكاال كثيرة مف الخطأ وانما عرفتيا بدخوؿ الحكـ اإلسالمي ،وبذلؾ زاد
المغوية التي بدأت بالشيوع عمى ألسنة الخاصة فضال عمى
نشاطيـ في التنبيو عمى األخطاء
ّ
شيوعيا عمى ألسنة العامة.
()1

محمد أبو الرب ،األخطاء المّغوية في ضوء عمـ المّغة التطبيقي ،ط ،5دار وائؿ لمطباعة والنشر ،عماف ،األردف،

 ،2005ص.43

()2

فيد خميؿ زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،ص.69-68
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الفصل األول:
 -2-3نظرة المحدثين إلى الخطأ:

استمرت عممية التنبيو عمى األخطاء في العصر الحديث لدى المغويوف عمى نيج المغويوف
أف أبا الثناء األلوسي (1970ىػ1854-ـ) أوؿ مف ألؼ في
القدامى ،وقد أجمع المحدثوف عمى ّ
تصحيح األخطاء في كتابو كشؼ الطرة عف الغرة( .)1ولقد نشطت حركة التصحيح المّغوي في
العصر الحديث عمى أيدي جماعة مف عمماء المغة العربية والدافع األساسي وراء ىذا وجود أخطاء
في استعماؿ المّغة العر ّبية عمى المستوى المكتوب ،عمؿ عمى مستوى لغة العامة وكاف ىميـ
األساسي تصحيح المّغة المكتوبة كمغة الشعراء والكتاب واألداء والخطباء ،حيث اتخذ نف ار مف
المغوييف المجالت والصحؼ وسائؿ لنشر مقالتيـ في التصحيح المّغوي ومف بينيا كتاب "لغة
الجرائد" إلبراىيـ اليازجي وكتاب "تذكرة الكاتب" ألسعد داغر "وأغالط المغوييف األقدميف" ألنستاس
الكرممي ولـ يكف العمماء عمى درجة واحدة مف االتصاؿ بعموـ المغة العربية ومف المؤلفيف ما كاف
المغوية وتصويبيا والتنبيو ما قد يقع فيو الكاتب مف أخطاء،
صدفو فضال عف تتبع األخطاء
ّ
والمساىمة في نقميا ،مثاؿ ذلؾ زىدي جار ا﵀ في كتابو "الكتابة الصحيحة" الذي ينبو إلى أخطاء
لـ تقع ولكنو يحتمؿ وقوعيا ،وىذه الكتب جاءت شاممة في جميع المستويات.

()1فيد خميؿ زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،ص.70-69
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الفصل األول:
المبحث الثاني :األخطاء المغوية أنواعها وأسبابها.
 /1أنواع األخطاء:
-1-1األخطاء اإلمالئية:

 اإلمالء :مف الناحية المغوية كما جاء في لساف العرب البف منظور :اإلمالء مف المأل ،وىو ماومر ممي مف الميؿ ومال وىو ما بيف أولو إلى ثمثو(.)1
اتسع مف األرضّ ،
أما من الناحية اإلصطالحية :نجد محمد الساموؾ مف خالؿ كتابو مناىج المغة العربية وطرؽ
تدريسيا يعرفو بأنو <<:رسـ الكممات والحروؼ رسما صحيحا عمى حسب األصوؿ المتفؽ عمييا أو
ىي األداة الرمزية لمتعبير عف الفكرة رسما إمالئيا يضمف سالمة الكتابة وصحتيا ،ووضوحيا،
وصؼ القمـ مف الخطأ في الرسـ واعانة القارئ عمى فيـ المكتوب>>( ،)2ومف خالؿ ىذا التعريؼ
يجب االلتزاـ بما ىو متفؽ عميو وذلؾ الكتساب ثروة لغوية جديدة تمكف التّالميذ مف توظيفيا في
وضعيات مختمفة ومتنوعة ،ويقوؿ راتب قاسـ عاشور ىو<<:أنو تحويؿ األصوات المسموعة
المفيومة إلى رموز مكتوبة عمى أف توضع ىذه الحروؼ في مواضيعيا مف الكممة وذلؾ الستقامة
المفظ وظيور المعنى المراد>>( ،)3وعميو فإف اإلمالء جاء مف كثرة األخطاء في الكتابة عموما وفي
أي مستوى مف مستوياتيا في مختمؼ مراحؿ التعميـ لدى التالميذ ،ويعد أيضا وسيمة مف وسائؿ
التماسؾ االجتماعي والدولي ومف وسائؿ اكتساب الثقافة ويعد مظير مف مظاىر الشخصية وعدـ
التمكف منيا في أي مستوى مف مستويات التعميـ يقمؿ مف قيمتو.
()1
()2
()3

ابف منظور ،لساف العرب،ج 5ص.130
محمود الساموؾ ،مناىج المغة العربية وطرؽ تدريسيا،د.ط ،دار وائؿ ،2005 ،ص.231

راتب قاسـ عاشور ،أساليب تدريس المغة العربية ،ط ،1دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف،2003 ،

ص.67
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الفصل األول:

 الخطأ اإلمالئي" :ويعني قصور المتعمـ عف المطابقة الكمية أو الجزئية بيف الصور الصوتية أوالذىنية لمحروؼ والكممات ،مدار الكتابة اإلمالئية المحددة أو المتعارؼ عمييا"( ،)1ومف ىنا
يقصد عدـ قدرة الطالب عمى رسـ الكممة بشكؿ صحيح وفؽ قواعد اإلمالء المقررة وعدـ
المطابقة بيف الصور الصوتية والذىنية لمكممات ،ونجد في تعريؼ "محمد رجب فضؿ ا﵀" في
دراستو أف الخطأ اإلمالئي ىو "ذلؾ المسبب في قمب المعنى وغموض الفكرة ،والذي يقع دائما
في ىجاء الكممات وزيادة أو حذؼ لمحروؼ وقمب مف مبني الكممات وفي التفخيـ وابداؿ
الحروؼ ،وقمب الحركات القصار إلى طواؿ ،لذا فيو يعيؽ المتعمـ عف متابعة دراستو مف
مرحمة إلى أخرى( )2وىذه ىي أبرز األخطاء اإلمالئية التي يقع فييا أغمب المعمميف:
 .1إىماؿ كتابة ىمزة القطع ،والخمط بينيما وبيف ىزة الوصؿ.
 .2الخمط بيف تاء التأنيث المربوطة المتصمة (ة) والياء الضمير المتصؿ (ىػ).
 .3الخمط بيف األلؼ المقصورة (ى) والممدودة.
()3

 .4عدـ كتابة الحروؼ غير المنطوقة بألؼ التفريؽ في األفعاؿ المتصمة بواو الجماعة
مثؿ :ذىبوا .

()1

فيد خميؿ زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،ص.71

()2

فضؿ ا﵀ محمد رجب ،االتجاىات التربوية المعاصرة في تدريس المغة العربية ،ط ،1عالـ الكتب ،القاىرة،

()3

إبراىيـ خميؿ وامتناف الصمادي ،فف الكتابة وأشكاؿ التعبير ،ط ،2دار المسيرة ،عماف ،األردف ،2009 ،ص.27

 ،1997ص.71
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الفصل األول:
 /2األخطاء النحوية:
 -تعريف النحو:

لغة :مف مادة نحو ،يقوؿ ابف منظور في لساف العربَ :ن َحاَ-ي ْن ُحوَ -ن ْح ًوا ،وىو القصد والطريؽ،
ون ْحو العربية منو ،والجمع أ َْن َحاءُ ،ن ُح ٌّو.
يكوف ظرفا ويكوف اسماَ ،ن َحاهَُ -ي ْن ُحوهُ َ ،

()1

لقد اختمفت وتعددت تعريفات النحو مف الناحية االصطالحية ومف أبرزىا ما جاء بو ابف
جني في كتابو الخصائص بأنو" :انتحاء سمت كالـ العرب في تصرفو مف إعراب كالتثنية ،والجمع
والتحقيؽ والتكسير واإلضافة والنسب والتركيب وغير ذلؾ ،ليحؽ مف ليس مف أىؿ المغة العربية
رد بيا إلييا"( ،)2وفي ىذا
بأىميا في الفصاحة ،فينطؽ بيا واف لـ يكف منيـ ،واف شد بعضيـ عنيا ّ
النحو والصرؼ ،وانتحاء سمت كالـ العرب أي ما اعتمدتو وقالتو
التعريؼ البف جني جمع بيف ّ
العرب ،أي ما أخذه عمماء النحو عنيـ والمرتبط بخصائصيـ ،وذلؾ مف خالؿ اإلعراب أي بياف
الحركة اإلعرابية لمكممات وبياف نوع ىذه الكممات ىؿ ىي مثنى أو جمع ،أو جمع تكسير أو
غيرىا ،وىؿ ىي مفردة أو مركبة ويقصد مف التعريؼ بالغاية التي يحض بيا النحو.
ويعرفو محمود سميماف ياقوت بأنو" :وقد كاف القدماء يطمقوف ألفاظ النحو والعربية وعمـ
العربية ثالثة مصطمحات مترادفة أطمقيا القدماء في حديثيـ عف أوؿ مف وضع النحو وعف نشأة
()3

النحو وىي تدؿ في الوقت نفسو عمى الدراسة النحوية أيضا"

تعدد مفيوـ النحو لدى القدماء وىو

مصطمح لو عدة مرادفات .

()1

ابف منظور ،لساف العرب ،ط ،4مادة :نحو ،ص.154

()3

محمود سميماف ياقوت ،مصادر التراث النحوي ،دار المعرفة الجامعية لمنشر ،2003 ،ص.18

()2

ابف جني ،الخصائص،تح:عبد الحميد ىنداوي،ج ،3ط،2دار الكتب العممية،بيروت ،لبناف ،2003 ،ص.88
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الفصل األول:

بأنو" :ىو عمـ بأصوؿ تعرؼ بيا أحواؿ الكممات
وجاء في جامع الدروس العربية "النحو" ّ
()1
لمنحو نجد أنو ىو عمـ يبحث في
العربية مف حيث اإلعراب والبناء"  ،مف خالؿ ىذيف التعريفيف ّ

أواخر الكممات إعرابا وبناءا واليدؼ مف ىذا العمـ ىو الضبط ليذه الكممات والجمؿ ،فيو أسس مف
أجؿ الحفاظ عمى المغة ومستوياتيا وتجنب المحف في الكالـ.
 األخطاء النحوية :ىي قصور في ضبط الكممات وكتابتيا ضمف قواعد النحو واالىتماـ بنوعالكممة دوف إعرابيا في الجممة ،ويذكر بف ىشاـ األنصار في كتابو "شرح شذوذ الذىب" تصنيؼ
األخطاء المغوية حيث يقوؿ" :شرعت مف ىنا في ذكر أنواع المعربات وبدأت منيا بالمرفوعات،
ألنيا أركاف اإلسناد ،وثنيت بالمنصوبات ألنيا فضالت غالبا وختمت بالمجرورات ألنيا تابعة
ّ
في العمدية والفضمية لغيرىا وىو المضاؼ .)2("...ومف خالؿ ىذيف التعريفيف نجد أف الخطأ
النحوي ىو نقص أو عدـ التحكـ في كتابة الكممات وفؽ القاعدة النحوية ،كالخمط في استعماؿ
الحركات اإلعرابية أو الخطأ في المجرورات أو المنصوبات أو المجزومات أو النواسخ وغيرىا
مف األخطاء النحوية.
 /3األخطاء الصرفية:
 تعريف الصرف :ىو التعبير في أحواؿ بنية الكممة وما بيا مف زيادة وحذؼ واعالؿ وابداؿوافراد وتثنية وجمع ،وتغيير المصدر إلى فعؿ والوصؼ المشتؽ منو كاسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ
وصيغة المبالغة...الخ.
 األخطاء الصرفية :عدـ معرفة التمميذ بالتغيرات التي قد تقع في الكممة بناء عمى موقعيا فيالجممة أو لتغيير في بنية الكممة األصمية لعمة مف العمؿ الصرفية المعروفة مثؿ :مياب
()1
()2

مصطفى الغميني ،جامع الدروس العربية ،ط ،3المكتبة العصرية ،بيروت1995 ،ـ ،ص.09
ابف ىشاـ األنصاري ،شرح شذور الذىب ،د.ط ،بيروت ،لبناف ،2004 ،ص.286
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الفصل األول:

فصوابيا ،مييب أو ميوب وصحافي فصوابيا صحافي ،والقناة األكبر فصوابيا القناة الكبرى(.)1
مما يؤدي
فالخطأ الصرفي ىو كؿ خطأ يرتكبو المتعمـ في بناء الكممة مف حيث صياغة بنيتياّ ،
إلى إفساد المعنى ويؤثر عمى النظاـ.
 /3األخطاء الكتابية:
 تعريف الكتابة :ويعرفيا زكريا إسماعيؿ بأنيا عممية تحويؿ األصوات إلى رموز مكتوبة في حالةاإلمالء االختياري أو نقؿ الرموز كما ىو في حالة التقميد واإلمالء المنظور( ،)2وتعتبر الكتابة
أداة مف أدوات التعبير وترجمة األفكار التي تعمؿ في عقؿ اإلنساف ،ووسيمة أداء ميمة بيف
األفراد والجماعات واألمـ والمجتمعات.
ولكي يتعمـ الفرد الكتابة ،ويستخدميا استخداما صحيحا يجب أف تتحقؽ لديو بعض القدرات
مثؿ القدرة عمى رسـ الحروؼ وعمى النطؽ بالحروؼ ،والقدرة عمى تكويف الجمؿ والقدرة عمى
التعبير عف المعاني واألفكار تعبي ار واضحا( ،)3ومنو فإف الكتابة تخضع بعد ذلؾ ألسس وأصوؿ
يجب عمى األساتذة مراعاتيا ،وىذه األسس تتمثؿ في قدرة األساتذة عمى تعميـ الكتابة ويجب عميو
أف يطمع عمى النواحي النفسية والعقمية لتالميذه ،وأف الكتابة والتدرج مع التمميذ مف السيؿ إلى
الصعب والتدريب عمى الكتابة في حصة القراءة لتسير العمميتاف جنبا

إلى جنب ،وعميو فإف

التمميذ البد أف يراعي التأكد مف فيـ معنى الكممة واسـ الحرؼ المكتوب ألف اليدؼ مف الكتابة في

()1
()2
()3

فيد خميؿ زايد ،األخطاء الشائعة ،ص.182
زكريا إسماعيؿ ،طرؽ تدريس المغة العربية ،دار المعرفة الجامعية ،األ ازريطة2005 ،ـ ،ص.103

طو عمي حسيف الديممي ،سعاد عبد الكريـ عباس الوائمي ،المغة العربية منياجيا وطرائؽ تدريسيا ،ط ،1دار

الشروؽ ،األردف ،2005 ،ص.119
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الفصل األول:

ىذه الحالة ىو تكويف عادات الكتابة الصحيحة عمى المحاكاة والتكرار وطوؿ التمريف وكثرتو وأيضا
اكتساب عادات النظافة والنظاـ في الكتابة والسرعة وتكوف نتيجة المرونة والتكرار لتقوية العادة.
 األخطاء الكتابية" :تكوف بفعؿ الضعؼ في التمكف مف ميارات المغة العربية وىي متصمة عامةبجممة مف األخطاء اإلمالئية ،كما أنيا موجودة عمى مستوى الكتابة الخطية ،وحؽ عمى مستوى
()1

الطبعة ومف الميـ التنبيو عمييا والحث عمى بذؿ الجيد لمتخمص منيا ومف ذلؾ:
 عدـ التنبو لمفرؽ بيف ىاء الضمير والتاء المربوطة. ترؾ نقطتي الياء التي تميزانيا عف األلؼ المقصورة. قمة العناية بوضع النقاط لمحروؼ المنقوطة. كتابة الصاد والضاد بدوف السنة. /4األخطاء النطقية:

 تعريف النطق" :نطؽ ينطؽ نطقا ومنطقا أي تكمـ ،ويقاؿ :نطؽ الطائر أو نطؽ العود ،نطؽكممو وقاولو".
الرجؿ أي صار
ّ
منطقيا ،أنطقو أي جعمو ينطؽ ،يقاؿ أنطؽ ا﵀ األلسف ،ناطقو ّ
 األخطاء النطقية" :تتمثؿ في صعوبة يجدىا المصاب في النطؽ بمجموعة مف األصوات وىيتخص عممية نطؽ األصوات المعزولة ،وتكوف األصوات الساكنة أكثر عرضة مف األصوات
المتحركة ،وذلؾ ألف إدراكيا يتطمب أكثر دقة"( ،)2فاألخطاء أو االضطرابات النطقية تتمثؿ في
أخطاء ثابتة ومنظمة في طريقة نطقيا والحركات الخاطئة المصاحبة لمنطؽ نفسر بأف ىناؾ
()1
مالء وكتابةً ،د.ط ،دار الوفاء لمطباعة والنشر ،المنصورة،
أداء ونطقاً وا ً
فخري محمد صالح ،المغة العربية ً
مصر ،1986 ،ص.37-36

( )2المرجع نفسو ،ص.39
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الفصل األول:

إنتاج لصوت خاطئ يأخذ مكاف الصوت العادي الطبيعي لألصوات الساكنة الذي كاف مف
المفروض أف ينتج وىناؾ أربعة مظاىر وأشكاؿ ليذه األخطاء وتتمثؿ في الحذؼ واإلبداؿ
والتشويو واإلضافة(.)1
أ -التشويه أو التحريف :ويتجسد في نطؽ الصوت بطريقة تقربو مف الصوت العادي ،غير ّأنو
ال يماثمو تماما فيتضمف بعض األخطاء ،وغالبا ما يظير في أصوات معينة مثؿ :س،ش،
ر ...فنجد مثال ساعة تنطؽ ثاعة ،وقد يحدث ذلؾ نتيجة غياب األسناف أو عدـ وضع المساف
في موضعو السميـ أثناء النطؽ.
ب -الحذف :ويتمثؿ في حذؼ الطفؿ لصوت أو عدة أصوات مف الكممة الواحدة ،وبالتالي ينطؽ
جزء مف الكممة فقط فيصبح بذلؾ كالمو غير مفيوـ حتّى بالنسبة لوالديو.
ج -اإلبدال :توجد مشاكؿ اإلبداؿ في النطؽ عندما يتـ إصدار صوت غير مناسب بدال مف
الصوت المنتظر نطقو مثؿ :أسبوع تصبح أزبوع ،المسجد :المشجد.
كأنو
د -اإلضافة :تتضمف إدخاؿ صوت زائد مف الكممة ،وقد يسمع الصوت الواحد مف الكممة ّ
يتكرر مثؿ :صوت تنطؽ سصوت والسالـ عميكـ :سسالـ عميكـ.
 العيوب النطقية :وفيما يمي أىـ ىذه العيوب: -1الحبسة :وىي مجموعة تشوىات تؤثر عمى تنظيـ الوظيفة المغوية سواء عمى مستوى التعبير أو
الفيـ ،وذلؾ نتيجة إصابة عمى مستوى الكرة المخية اليسرى لمدماغ المسؤولة عف المغة.

()1

نصر الديف فرطاس ،األخطاء المغوية لدى تالميذ الرابعة متوسط ،دراسة وصفية تحميمية ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة

الماستر في اآلداب والمغة العربية ،بسكرة ،كمية اآلداب والمغات ،2016-2015 ،ص.16-15
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الفصل األول:

 -2التأتأة :ىي اضطراب عمى المجرى العادي لمكالـ فيصبح يتميز بتوقفات وتك اررات وتمديدات
ال إرادية مسموعة أو غير مسموعة ،الشيء الذي يجعؿ كالـ المصاب بالتأتأة يتميز بػ.)1( :
عدة مرات.
 تكرار الحرؼ أو المقطع الصوتي ّ التوقؼ المفاجئ أو الطويؿ أحيانا عند نطؽ الحروؼ. إطالة النطؽ بالحرؼ قبؿ نطؽ الحرؼ الذي يميو.ونقصد بيا نطؽ حرؼ السيف ثاءا ،ويعود ذلؾ ألسباب عضوية مثؿ خمؿ انتظاـ األسناف
طبي.
وعالجيا ّ
ألنو ال يبيف الكالـ فيخف في
-3الخمخمة (الخنق) :ويطمؽ العرب عمى المصاب بيا األخ ّذّ ،
خياشيمو.
طبي (نفسي).
-4الجمجمة :وىي ثقؿ في المساف فيخرج الكالـ منقطعا وعالجيا ّ
-5الفأفأة :وىي التردد في نطؽ الفاء إذا تكمـ
 /5الخطأ الداللي :كما أنو ىناؾ الخطأ الداللي الذي يتمثؿ في استخداـ عبارات ال تؤدي المعنى
المقصود ،وقد ينتج بفعؿ أي خطأ مف األخطاء السالفة الذكر)2(.

()1

محمد داود ،العربية وعمـ المغة الحديث ،دار غريب لمطباعة والنشر ،القاىرة ،مصر ،2001 ،ص.145

( )2المرجع نفسو ص.146
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الفصل األول:
 /2أسباب األخطاء المغوية:

استحوذت ظاىرة الخطأ المغوي عمى جؿ الدراسات لما وجد فييا مف تردي المستوى في
المراحؿ التعميمية وىذا التردي ينذر بالخطر ويمكف حصر األسباب التي أدت إلى اتساع أو تفاقـ
ىذه الظاىرة وانتشارىا.
-1-2األسباب العضوية:
"يرث الطفؿ الطبيعي أجيزة الكالـ كإمكانية قابمة لمخروج إلى حيز الواقع في الوقت المناسب
مف العمر ،وتكوف ىذه األجيزة بيا عيوب تكوينية ووراثية وذلؾ مف خالؿ قوتيا
تعاوف أجزاء بعضيا مع بعض .أو مف حيث مكانة عالقتيا بمراكز الكالـ بالمخ

أو مف حيث
أو بمدى

تمرينيا وتكوينيا لمكالـ مثؿ االرتباطات القائمة بيف السمع وبيف الكالـ"(.)1
وعموما قد يولد الطفؿ وعنده النقص في معدات النطؽ مف اختالؿ أربطة المساف أو عيوب
األسناف أو الشفة العميا أو عيوب الفكيف أو سقؼ الحمؽ ،وقد ترجع عيوب الكالـ إلى ضعؼ
السمع ضعفا يجعؿ الصغير عاج از عف النقاط األصوات الصحيحة لأللفاظ وخاصة المراحؿ األولى
مف عمر الطفؿ وقد يكوف ضعؼ السمع خمقي أو مكتسب مف بداية ميالد الطفؿ ،ويكوف نتيجة
اختالؼ في تقاسيـ الجياز العصبي المركزي ،وقد يصاب مخ الطفؿ بمرض مثاؿ أمراض الحمى
مما يخمؽ عج از كامال أو جزئيا في النطؽ ويضاؼ ذلؾ ما يسببو مف الضعؼ العقمي والصمـ مف
اظطرابات في الكالـ عند بعض األطفاؿ(،)2حيث أف ىذه العيوب ترجع

()1زينب محمد شقير ،اضطرابات المغة والتواصؿ ،موزع النيضة المصرية ،القاىرة ،ط،2001-2000 ،3
ص.199-197
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الفصل األول:

إلى في القدرة الفطرية العامة أي في نسبة الذكاء مما تؤدي إلى نقص في القدرة عمى
التعبير ،وىذا ما يجعؿ المتعمـ غير منسجـ مع الجو الدراسي ألنو عاجز عف التواصؿ.
بطريقة مناسبة وألفاظ مفيدة وىذا إما لعدـ قدرتو عمى السمع الجيد الذي يؤدي بدوره إلى
الفيـ الناقص وىذا يؤدي إلى عدـ حصولو عمى زاد معرفي ولغوي الذي يساعد عمى التعبير
الشفوي أو حتى الكتابي ،الف المغة وضع و استعماؿ واالستعماؿ ىو الذي يحقؽ الحفظ لمغة
ودواميا" ،وقد تبدو في ضعؼ قدرة التالميذ عمى اإلبصار ،حيث يؤدي ىذا الضعؼ إلى النقاط
التمميذ لصورة الكممة التقاطا مشوىا ،فتكتب كما شوىدت بتقديـ بعض الحروؼ أو تأخير بعضيا،
مبدلة ،وأكثر ما يقع
وأما ضعؼ السمع فقد يؤدي إلى سماع الكممة بصورة ناقصة أو مشوىة أو ّ
ذلؾ بيف الحروؼ المتشابية في أصواتيا"( ،)1أي أف الحواس تمعب دو ار ميما في عدـ ارتكاب
األخطاء ،وخاصة السمع واإلبصار يساىماف بنسبة كبيرة في العممية التعممية ،وأي خمؿ في ىذه
العناصر تؤدي إلى عدـ القدرة عمى تركيب كممة وكتابتيا بصورة خاطئة ومشوىة ويحدث فييا
تقديـ وتأخير في الحروؼ أي زيادة حرؼ وانقاص حرؼ آخر ،وأيضا ضعؼ السمع أي سماع
كممة بطريقة مختمفة عف أصميا ويحدث فييا تغير وخاصة في الحروؼ المتشابية في األصوات
مثؿ الصاد والسيف.
-2-2األسباب النفسية:
"إف االضطراب الوجداني يكوف مصحوبا في نفس الوقت باضطرابات الكالـ وىذا بتأخر
الكالـ والحبسة بأنواعيا التعبيرية والنسائية وفقداف القدرة عمى التعبير بالكالـ أو الكتابة أو نقص
القدرة عمى فيـ معنى الكممات المنطوؽ بيا أو يجاد األسماء لبعض األشياء والمرئيات أو مراعاة
()1

فيد خميؿ زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية وطرؽ معالجتيا ،ص.75-74
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الفصل األول:

النحوية والكالـ التشنجي واال بذؿ مثؿ :التأتأة والعيوب الصوتية وعيوب الطالقة والتعبير
القواعد
ّ
مثؿ :المجمجة والتيتية ،وكؿ ىذه األعراض تساعد مف قريب أو مف بعيد في عرقمة اكتساب المغة
عند المتعمـ ألنو في حالة نفسية تفرض عميو بعض األمور فتجعؿ لغتو بسيطة ومحصورة في
بعض الكممات ومف بيف ىذه األعراض األفيزيا أو احتباس الكالـ"(.)1
واألفيزيا مصطمح يتضمف مجموعة العيوب التي تتصؿ بفقد القدرة عمى التعبير بالكالـ أو
الكتابة أو عدـ القدرة عمى فيـ معنى المنطوؽ بيا أو إيجاد األسماء لبعض األشياء أو مراعاة
القواعد النحوية التي في الحديث أو الكتابة والمظير المشترؾ بينيما ينحصر في أف مصدر العمة
يتصؿ بالجياز العصبي المركزي ويرجع االختالؼ في ظيور إحداىما مف مصاب دوف آخر إلى
نوع ومكاف اإلصابة مف الجياز ،وىناؾ أنواع مختمفة مف األفيزيا ولكف سنركز عمى العنصر
المتعمؽ بالكتابة والتعبير" ،فقداف القدرة عمى التعبير بالكتابة :حيث أف ىذه الظاىرة المرضية
مصحوبة عادة بشمؿ في الذراع اليمنى إال ّأنو بالرغـ مف سالمة الذراع اليسرى فإف المصاب ال
يستطيع الكتابة بو والسبب وراء ذلؾ وجود إصابة أو تمؼ في مركز حركة اليديف ،وىناؾ مجموعة
عيوب الكتابة المتصمة بالفص الجداري في المخ"( .)2ويمتاز ىذا العيب بخصائص معينة ،ومف
أىميا عدـ التنظيـ عند التعبير بالكممات عمى الورؽ لدرجة أف الناظر ال يفيـ كيؼ كتبت في
اإلمالء ،كتابة الحروؼ بطريقة مشوىة ،سرعة الكتابة ،كثرة التشطيب واعادة كتابة الكممات.

()1

زينب محمد شقير ،اضطرابات المغة والتواصؿ ،ص.205-204

()2المرجع نفسو ،ص.206
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الفصل األول:
-3-2التداخل المغوي:

"إف المستوى مف األداء العربي الذي يسمى العامي ىو طبعا السائد في التخاطب اليومي
العفوي في األسر الجزائرية المثقفة منيا وغير المثقفة ثـ يمييا مف غير األداء العربي المغة
األمازيغية وتأتي بعدىا في الشيوع المغة الفرنسية ،وىي كما يالحظو كؿ واحد تتداخؿ إلى حد يعيد
بالمستوى العامي كما تتداخؿ األمازيغية والعامية والفرنسية في األسر الجزائرية.
أما األداء المغوي الفصيح فال يزاؿ ضئيال في التخاطب العفوي إال إذا كاف المتحدثوف
يحشوف األداء الفصيح ويحصؿ ذلؾ كمما ارتفع مستوى الحديث وتطرؽ ىؤالء المتحدثوف إلى
الموضوعات العممية ،والثقافية الراقية وىذا وقد دخمت في عامية التخاطب اليومي الكثير مف
المفردات والعبارات الفصيحة الجديدة ،مما يمتقطو الصبياف والنساء مف حوار المسمسالت
()1
أف المغة األمازيغية أو الميجة العربية العامية ىي األكثر استعماال وىو المساف
التمفزيونية"  ،أي ّ

الطبيعي الذي نشأ فيو التمميذ ولكف ىناؾ لساف آخر يعيشو داخؿ المدرسة ولغة المحيط ولغة البيت
ومف ىنا عمينا وصؼ الواقع الذي يعيش فيو بشكؿ شمولي ،وىناؾ فروؽ جوىرية بيف األمكنة التي
يكوف فييا التمميذ أي أف لكؿ مكاف لغة خاصة بيا وىذا يؤثر عمى العممية التعميمية وخاصة
التعبير وأيضا استعماؿ المغة العربية الفصيحة والعامية وأيضا المغة الفرنسية مثاؿ ذلؾ :أعطانا
المعمـ لي سوجي ويتضح أف مزاحمة المغة الفرنسية لمغة العربية مشكمة خطيرة البد مف بذؿ جيود
كبيرة لمتغمب عمييا".

()1

عف صالح بمعيد ،يتصرؼ :محاضرات في قضايا المغة العربية ،د.ط ،دار اليدى لمنشر والتوزيع ،الجزائر،

د.ت ،ص.172
20
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الفصل األول:
-4-2أسباب تعميمية:

أف "البحث المتواصؿ عف نجاعة المنظومة
يرى عادؿ السيد محمد جندي ومحمد غازي ّ
التربوية وتحسيف مردوديتيا مطمب جوىري كما أف مراجعة المنظومة أو إجراء إصالحات لتستجيب
المتغيرات عمى ضوء التركيبة البشرية والعصرية وىذا مف أجؿ التقميؿ مف األسباب الخاطئة التي
تؤدي بدورىا إلى األخطاء المغوية.
ويمكف حصر بعض األسباب التي أدت إلى األخطاء المغوية في الجانب التعميمي فيمايمي:

()1

 عدـ عناية معمـ المغة العربية وغيره مف معممي المواد األخرى باستخداـ المغة العربيةالصحيحة( ،)2أي إىماؿ المغة العربية مف حيث االستعماؿ واستخداـ الميجة العامية.
 االفتقار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويـ التعميـ المغوي. كثافة حجرة الدرس مما يؤدي أو يولد فجوة بيف المعمـ والمتعمـ ألف زيادة عدد التالميذ في حجرةالدرس يؤدي إلى عدـ معرفة األساتذة قدراتيـ العقمية والفكرية.
 الطريقة التقميدية في تمقيف الدروس أي االىتماـ بالمكتوب دوف استغالؿ الطاقة الفكرية. عدـ إجراء المعمـ التقويـ الذاتي لكؿ ما يقوـ بو داخؿ القسـ والتجديد في طرؽ وأساليب التعامؿمع التالميذ.
 -غياب التدريب أثناء التكويف البيداغوجي لألساتذة.

()1

عادؿ السيد محمد جندي ،محمد غازي بيومي ،مينة التعميـ وأدوار المعمـ ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،

()2

المرجع نفسو ،ص.240-235

د.ط ،2008 ،ص.240-235
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الفصل األول:

 تطبيؽ البرامج التربوية دوف تعديميا حسب ضرورية التمميذ ومستواه وسنو والبيئة التي يعيشفييا والمدة الزمنية أي مراعاة ظروؼ التمميذ مف حيث ضعفو في بعض المواد ومحاولة استدراؾ
ذلؾ.
-5-2أسباب ترجع إلى الكتابة العربية :ويمكن تمخيصها فيما يأتي.
لقد ميز ا﵀ اإلنساف بالمغة دوف غيره مف المخموقات ليعبر بيا عف تفكيره وادراكو ووجدانو
لكؿ ما يحيط بو ،فالمغة العربية مف أسمى المغات فيي لغة القرآف المحفوظة مف الزواؿ وىذا ال
يعني أف المغة ال يشوبيا بعض التعقيد والذي يسبي بعض المبس عند متعممييا ويمكف تمخيصيا
فيما يمي:
 "عدـ المطابقة بيف رسـ حرؼ اليجاء وصوتو والذي يتكوف مف الصوت الرمز والحركة المرافقة،حيث يغمب في المغة العربية االتفاؽ بيف نطؽ حروؼ الكممة وكتاباتيا أي كتابة ما ينطؽ
والعكس إال أف ىذه القاعدة غير مطردة ،حيث توجد حاالت خالصة زيدت في كمماتيا أحرؼ ال
تنطؽ أو نطقت في كمماتيا أحرؼ غير مكتوبة ،ومف األحرؼ التي تنطؽ وال تكتب في كمماتيا
أحرؼ غير مكتوبة ،ومف األحرؼ التي تنطؽ وال تكتب األلؼ في ذلؾ ،لكف ،ىذا ومف أمثمة
األحرؼ التي تكتب وال تنطؽ الواو في عمرو وألؼ واو الجماعة في ذىبوا ومثؿ ىذه األمور
توقع التمميذ في حيرة ولبس"( )1أي الخمط بيف الحروؼ واألصوات.
()2

 -تشابو الكممات في شكميا لكنيا مختمفة في معناىا

مثؿ َعمَ َـ َعمَّ َـَ ،عمِ َـ ثمة أخطاء كثيرة في

ضبط مثؿ ىذه الكممات ،ألف طريقة الضبط تحتاج إلى جيد ليتـ التوصؿ إلييا.

()1

عادؿ السيد محمد الجندي ،محمد غازي بيومي ،مينة التعميـ وأدوار المعمـ ،ص.240-235

( )2المرجع نفسو ،ص.240
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الفصل األول:

 ارتباط قواعد الكتابة بقواعد النحو والصرؼ( [ ،)1أدى ربط اإلمالء والتعبير الكتابي بعممي النحوالصرؼ إلى تعقيد أمره ،وأثقالو بكثير مف العمؿ النحوية والصرفية ،فساعد عمى فتح باب فسيح
و ّ
لمتأويؿ وتعارض اآلراء فتجمى ىذه الصعوبة في كتابة األلؼ حرؼ ثالث في نياية الكممة فإذا
كانت ثالثة وأصميا الواو رسمت ألفا في (سما ،وعا) واذا كانت زائدة عمى ثالثة أحرؼ رسمت
ياء كما في بشرى وكبرى].
 تشعب قواعد اإلمالء وكثرة االختالؼ واالستثناء فييا( [ :)2يعاني كثير مف التالميذ مف ىذهالمشكمة ،فقؿ ما نجد قاعدة إمالئية تخمو مف ىذا االختالؼ ،وىكذا أصبح رسـ الحروؼ يشكؿ
صعوبة مف صعوبات تعميـ اإلمالء وتعممو ،ومف األمثمة عمى ذلؾ اليمزة حيث تكتب في وسط
الكممة في مواضيع مختمفة ويحكـ ذلؾ قواعد تتبايف وتختمؼ حركة اليمزة أو حركة الحرؼ الذي
يقروف وترسـ عمى السطر يقرءوف وترسـ عمى الواو يقرؤوف،
يسبقيا فمثال ترسـ األلؼ مثؿ أ
وجميع ىذه الصور صحيحة وفؽ قواعد الرسـ اإلمالئي الذي بينو عمماء المغة].
 تعدد صور الحرؼ الواحد باختالؼ موضعو( [ :)3ىناؾ حروؼ تبقى عمى صورة واحدة مثؿالداؿ وىناؾ حروؼ ىجائية أخرى لكؿ منيا صورتاف ،كما في حرؼ الياء مثال وىناؾ حروؼ
ليا ثالثة صور إمالئية مف الكاؼ والميـ ويتغير شكؿ الحرؼ الواحد بتغير موضعو في الكممة
حيث يتطمب إجياد الذىف ويستدعي مزيدا مف التفكير والمراجعة ،فعند تعدد الصور الخطية
يحتاج التمميذ إلى ممارسة عممية االختبار في ضوء القواعد المرتبطة].

()1عادؿ السيد محمد الجندي ،محمد غازي بيومي ،مينة التعميـ وأدوار المعمـ  ،ص.240
()2
()3

فيد خميؿ زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،ص.76

المرجع نفسو ،ص.78-77
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الفصل األول:

 [ اإلعجاـ :والمقصود باإلعجاـ نقطة الحروؼ اليجاء يختمؼ فيو عدد النقط باختالؼ صورحروؼ اليجاء المنقوطة ،حيث يشكؿ ىذا التنوع صعوبة أخرى تضاؼ إلى الصعوبات المتمثمة
في الكتابة العربية لبعض الحروؼ أشكاؿ متشابية ولكنيا تختمؼ بوضع النقاط مثؿ:
(ب.ت.ث)( ،د.ذ)( ،ج.ح.خ)].
 استخداـ الصوائت القصار( [ :)1إف استخداـ الحروؼ التي تمثؿ الصوائت القصار أوقع التالميذفي صعوبة التمييز بيف قصار الحركات وطواليا وأدخميـ في باب المبس ،فرسموا الصوائت
القصار حروفا ،كإشباع الفتحة في آخر الفعؿ مثؿ (انتظر ،انتظرا) واشباع الضمة بحيث (منو
منيو) ويبدو ذلؾ جميا في مواقؼ التمقي لموحدات الصوتية].
 /3منهج تحميل األخطاء ومفهومه:
 -1-3نشأة منهج تحميل األخطاء:
ظيرت في بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف دراسات في ميداف تعميـ المغات ،اعتمدت
عمى المنيج التقابمي أو ما يسمى بالتحميؿ المغوي المقارف "وىو منيج ذو ىدؼ تطبيقي ،ييتـ
بتعميـ المغة وتدريسيا ،ويقابؿ في دراستو بيف لغتيف اثنتيف ،أو ليجتيف اثنتيف أو لغة وليجة،
وبعبارة أخرى بيف مستوييف لغوييف متعاصريف"( .)2منيج تحميؿ األخطاء ييتـ بالجانب التطبيقي
لمغة ويدرسيا و يقابؿ في دراستو بيف لغتيف أو ليجتيف اثنتيف.

()1
()2

فيد خميؿ زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،ص78

محمود فيمي حجازي ،عمـ المغة العربية مدخؿ تاريخي مقارف في ضوء التراث والمغات السامية ،وكالة

المطبوعات ،الكويت ،د.ف ،ص.41
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الفصل األول:

ويعرفو خميؿ أحمد عمايرة بأنو" :أحد مياديف عمـ المغة التطبيقي ،الذي يعد الجانب العممي
التطبيقي لمدراسات المغوية التطبيقي ،الذي يعد الجانب العممي التطبيقي لمدراسات المغوية التقابمية،
إذ أنيا تمثؿ جانبو النظري فيو يقوـ الباحث بدراسة مقابمة لظاىرة لغوية معينة في لغتيف أو ليجتيف
إلثب ات الشبو والفروؽ بينيما ...وذلؾ لوضح حؿ لمصعوبات التي تعترض مف يريد تعمـ لغة غري
لغتو"( ،)1فاليدؼ مف إجراء ىذه الدراسات التقابمية ىو معرفة أوجو الشبو واالختالؼ بيف ىذيف
النظاميف ،وبالتالي تساعده عمى التنبؤ بالصعوبات التي يواجييا الدارس في تعممو المغة الثانية،
بأف التأثير السمبي لمّغة األـ أو ما يسمى بالتداخؿ المغوي ىو السبب
يرى أصحاب ىذا المنيجّ ،
الرئيس في وقوع المتعمّـ في الخطأ "وذلؾ ألف التمميذ الذي يريد التعبير بالمغة الثانية ولـ يتقف بعد
ىذه المغة يمجأ في تقديرنا إلى قواعد لغتو األـ ،ويستمد منيا اإلطار البديؿ ،لمتعبير في المغة
الثانية ،وتحصؿ األغالط عندما ال تتواءـ القواعد في المغتيف"( ،)2وليذا السبب يجب إجراء دراسة
تقابمية مفصمة بيف المغة األـ والمغة الثانية ،يمكف مف خالليا التنبؤ باألخطاء والمشكالت المحتمؿ
حصوليا عندما يخفؽ المتعمّـ في إنتاج جمؿ صحيحة فيمجأ إلى تطبيؽ قواعد لغتو األـ عمى المغة
الثانية ،فيحدث الخطأ نتيجة التدخؿ المغوي.
-2-3مفهوم تحميل األخطاء:
لقد أدرؾ المسانيوف المحدثوف أىمية األخطاء وفائدتيا في تعميـ وتعمـ المغة ،ولذلؾ اىتموا
بيا ودرسوىا وحمموىا وفؽ مناىج خصصت ليذا الغرض ،ومف بينيا منيج تحميؿ األخطاء الذي
يعد مبحثا مف المباحث المغوية الحديثة اليامة ،وفرعا مف فروع المسانيات التطبيقية.
()1
()2

خميؿ أحمد عمايرة ،في نحو المغة وتراكيبيا ،ط ،1دار عالـ المعرفة ،وجدة ،1984 ،ص.20

ميشاؿ زكريا ،مباحث في النظرية األلسنة وتعميـ المغة ،ط ،2المؤسسة الجامعية لمدراسات لمنشر والتوزيع،

بيروت ،1985 ،ص.54
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الفصل األول:

ويعرؼ ىذا المنيج "عمى أنو دراسة أخطاء الطالب في االختبارات أو الواجبات الكتابية
ّ
إلحصائيا وتصنيفيا والتعرؼ عمى أسبابيا تمييدا لموقاية منيا أو معالجتيا"(.)1يكوف ىذا التحميؿ
في االختبار والتعبير الكتابي مف أجؿ اإلحصاء و تصنيؼ األخطاء وتقديـ الحموؿ لمعالجتيا.
وىو ما يؤكده نايؼ حزما والذي وضحو في العوامؿ التالية:
التعرؼ عمى األخطاء الحقيقية وتمييزىا مف األخطاء الناجمة عف السيو أو عدـ االكتراث
الكافي عند استخداـ المّغة ،ثـ وصؼ ىذه األخطاء وتصنيفيا إلى أخطاء صوتية ونحوية ،صرفية
أو أخطاء إضافة أو حذؼ أو إبداؿ أو ترتيب ،وبعد ذلؾ تحديد أسباب ىذه األخطاء :ىؿ ىي
ناجمة مف تداخؿ مع المغة األـ ،أو تداخؿ مع صيغ المغة األجنبية ذاتيا أو أخطاء ناجمة عف
الموقؼ التعميمي أو عف الموقؼ التواصمي .)2ونستخمص مف ىذيف القوليف بأف منيج تحميؿ
األخطاء يقوـ عمى أسس موضوعية ومنيجية واضحة المعالـ ،كما ّأنو يرد األخطاء جميعيا إلى
تدخؿ المغة األـ في المغة اليدؼ (المغة موضع التعمـ).
وفي أواخر الستينات مف القرف العشريف وأوائؿ السبعينات ظير اتجاه مضاد لمتحميؿ التقابمي
أو ما يسمى بالتقابؿ المغوي ،ويرى أصحاب ىذا االتجاه الجديد وعمى رأسيـ كوردر أنو مف الخطأ
االعتماد عمى منيج التحميؿ التقابمي في التعرؼ عمى المشكالت والصعوبات المغوية التي توجو
المتعمـ لألسباب اآلتية(:)3
 -1ليس كؿ ما يتوقع الباحث حدوثو نظريا يقع بالفعؿ ،أي أف ىناؾ بعض المشكالت التي يتنبأ
الباحث بوقوعيا ولكنيا ال تحدث.
()1
()2
()3

عارؼ كرخي أبو خضيري ،تعميـ المغة العربية لغير العرب ،د.ط ،دار السالـ ،1994 ،ص.48
نايؼ حزما ،عمى حجاج ،المغات األجنبية تعميميا وتعمميا ،د.ط ،عالـ المعرفة ،الكويت ،1988 ،ص.83

عف محمود إسماعيؿ صيني واسحاؽ محمد األميف ،بتصرؼ :التقابؿ المغوي وتحميؿ األخطاء ،ط ،1عمادة

شؤوف المكتبات ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض ،1982 ،ص ىػ و.
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الفصل األول:

 -2ليس كؿ األخطاء التي يقع فييا المتعمـ مصدرىا التأثير السمبي لمغة األـ أي ما يسمى
بالتدخؿ المغوي ،فيناؾ مف األخطاء ليس مردىا تدخؿ المغو األـ في المغة اليدؼ ،بؿ تعود
إلى عوامؿ أخرى متعددة ال يمكف تجاىميا.
 -3ىناؾ الكثير مف األخطاء التي يقع فييا المتعمـ ،وال يتنبأ بيا الباحث في التحميؿ التقابمي وال
فإنما يدؿ عمى قصور واضح في ىذا
يضعيا في الحسباف ،وكؿ ذلؾ إف د ّؿ عمى شيء ّ
المنيج.
ولذلؾ اقترح ىؤالء منيجا جديدا اصطمحوا عمى تسميتو "منيج تحميؿ األخطاء" ،إذ يرى
رد األخطاء جميعيا إلى التأثير السمبي لمغة األـ
بأف التقابؿ المغوي يبالغ في ّ
أصحاب ىذا االتجاه ّ
وىـ واف كانوا ال ينكروف تدخؿ المغة األـ في المغة الثانية -فإنيـ يروف بأف ىذا التدخؿ يكوف فيمجاؿ محدود جدا ،فقد أثبتت الدراسات بأف الكثير مف األخطاء التي يقع فييا المتعمموف ،يكوف
مصدرىا أسبابا أخرى ،كأسموب التعميـ ،وبيئة التعمـ ،الجيؿ بالقاعدة وطبيعة المغة المدروسة أي
المغة الثانية.
و ذكر الباحثيف أف األخطاء تنقسـ إلى نوعيف ىما :أخطاء في القدرة وأخطاء في األداء،
بأف أخطاء القدرة أو ما أسماىا (آوردر) بػ "األخطاء النظامية" ىي التي يجب أف يخصيا
وبينوا ّ
الدارس بالبحث وفي الحقيقة إف ىذه األخطاء النظامية ال يمكف دراستيا إال مف خالؿ األداء المغوي
لممتعمـ ألف ىذا األداء سواء كاف كتابيا أو شفويا ،ىو الذي يعكس قدرة المتعمـ المغوية ،ومف خالؿ
فقط نتوصؿ إلى معرفة حقيقة النظاـ المغوي الذي اكتسبو المتعمـ ألف الكفاية المغوية كما يرى
()1

تشومسكي "ىي حقيقة عقمية كامنة وراء السموؾ (األداء) الكالمي الظاىر"

()1

ميشاؿ زكريا ،مباحث في النظرية األلسنية وتعميـ المغة ،ص.110
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الفصل األول:

فمف خالؿ معطيات األداء المغوي لممتعمـ يمكننا تحديد "التنظيـ الضمني لمقواعد الذي
()1

اكتسبو والذي يستعممو في الواقع في أدائو الفعمي"

لقد أقر الباحثوف بصعوبة التمييز بينيما :فقد ذكر أحدىـ أنو" :ليس مف سبيؿ إلى معرفة ما
إذا كاف الخطأ مجرد زلّة لساف تعزى إلى األداء أـ أنو يعكس نقصا في اإللماـ بالمغة"(.)2
وربما المؤشر الوحيد الذي باإلمكاف االعتماد عميو في ىذا البحث لمتمييز بيف نوعèيف ىو
مؤشر التكرار والشيوع ،فاألخطاء التي تكوف نسبة تكرارىا مرتفعة جدا تعتبر ناتجة عف ضعؼ في
المقدرة المّغوية لممتعمـ ،في حيف أف األخطاء التي تكوف نسبة تكرارىا منخفضة فيي تعزى إلى
األداء الكالمي فعمى سبيؿ المثاؿ :إذا كتب الطالب العدد (ثمانية) مضافا ومؤنثا ،بسبب إضافتو
إلى تمييزه المذكر في عشرة مواضع ،وأثبت كتابة الياء وتاء التأنيث في آخره (ثمانية) في جميع
المواضع ،إال في موضع واحد حيث حذؼ تاء التأنيث ،يمكف في الحالة عد ىذا الخطأ مجرد زلة
أو ىفوة ،وليس ضعفا في المقدرة المغوية لممتعمـ ألنو لو كاف كذلؾ لوجدنا أف الطالب يتذبذب بيف
الصحة والخطأ ىو الغالب في جميع ىذه الحاالت.

( )1ميشاؿ زكريا ،مباحث في النظرية األلسنية وتعميـ المغة  ،ص. 63
()2

عف محمود إسماعيؿ صيني ،واسحاؽ محمد األميف ،بتصرؼ :التقابؿ المغوي التقابؿ المغوي وتحميؿ األخطاء،

ص.157
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الفصل الثاني:
دراسة ميدانية ووصفية ألخطاء التالميذ في التعبير الكتابي
والشفوي
مدخؿ.
المبحث األوؿ :تحميؿ االستبيانات.
الموجو لألستاذة.
 -1-1تحميؿ االستبياف ّ
 -2-1تحميؿ االستبياف الموجو لمتالميذ.
المبحث الثاني :تحميؿ التعبير الكتابي والشفوي.
 -1-2تحميؿ أخطاء التالميذ في التعبير الكتابي.
 -2-2تحميؿ أخطاء التالميذ في التعبير الشفوي.
 الحموؿ واالقتراحات.
خاتمة.

دراسة ميدانية تحميمية

الفصل الثاني:
مدخل

يعتبر الجانب التطبيقي تكممة لمجانب النظري مف البحث وىذا لغرض اإلجابة عمى
التساؤالت المطروحة في اإلشكالية مما ألزمنا إتباع منيج معيف ،وأدوات لجمع البيانات وتحميميا
والتعميؽ عمييا ،لغرض الوصوؿ إلى استنتاجات.
إجراءات الدراسة الميدانية:
 -1منهج الدراسة:
اعتمدنا في بحثنا عمى المنيج الوصفي ألنو ييدؼ إلى الكشؼ عف الظاىرة ووصفيا كما
ىي في الواقع.
 -2عينة الدراسة:
قمنا باختيار عينة مف تالميذ السنة األولى متوسط وأجرينا عمييا دراستنا ،حيث تكونت العينة
مف  28تمميذا ،أما بالنسبة لألساتذة المغة العربية فتكونت عينتيا مف  12أستاذا.
 -3حدود الدراسة:
 -1-3الحد المكاني:
أجريت ىذه الدراسة في مدينة البويرة بثالث متوسطات منيا:
 مديني أحمد بأىؿ القصر. -بودراؼ عاشور بأىؿ القصر.
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الفصل الثاني:
 قويزي سعيد بالبويرة. -2-3الحد الزماني:

أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الثالث مف العاـ الدراسي  2017/2016بداية مف شير أفريؿ
إلى أوائؿ ماي.
 -3-3الحد البشري:
يتمثؿ في أساتذة المغة العربية وتالميذ السنة األولى متوسط.
 -4أدوات جمع البيانات:
اعتمدنا عمى مجموعة مف أدوات البحث العممي وتمثمت فيما يمي:
 .1االستبياف.
 .2التعبير.
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الفصل الثاني:
المبحث األول :تحميل االستبيانات
-1-1تحميل االستبيان الموجه لألساتذة
 عرض نتائج االستبيان: /1ما رأيكم في الحجم الساعي لمادة التعبير؟
 مناسب. غير مناسب.جدول رقم ()11
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
مناسب

7

%58.33

غير مناسب

5

%41.66

يوضح الجدوؿ أعاله أف نسبة  %58.33يروف أف الحجـ الساعي لمادة التعبير مناسب،
و %41.66منيـ يروف أنو غير كاؼ فمف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا نرى أف معظـ األساتذة
استطاعوا التنسيؽ بيف برنامج المغة العربية لمادة التعبير وقدرتيـ عمى تنظيـ الوقت المخصص
وذلؾ بتقسيـ الوقت بيف تقديـ الشرح لمتالميذ حوؿ طبيعة الموضوع والوقت المتبقي إلنجاز التعبير
في حيف توجد فئة أخرى تقر بأنو غير مناسب في الجانب التطبيقي وانما في النظري فقط.
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الفصل الثاني:
 /2هل يساعد الوقت المخصص الستيعاب التالميذ؟
 نعـ الجدول رقم ()12
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نعـ

5

%41.66

ال

7

%58.33

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف إجابات األساتذة كانت مختمفة فنسبة  %41.66منيـ يؤكدوف
أف الوقت المبرمج الستيعاب التالميذ كافي و%58.33منيـ يروف أنو غير كافي وذلؾ لكثرة عدد
التالميذ إضافة إلى أف قدرة استيعابيـ محدودة الفيـ وذلؾ راجع إلى ضيؽ الوقت فساعة واحدة في
األسبوع غير كافية الستيعاب بعض التعبيرات ،ويتوقؼ ذلؾ أيضا حسب معمومات التالميذ حوؿ
الموضوع المقترح.
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الفصل الثاني:
/3هل لممستوى الثقافي لألولياء دور في التحصيل الدراسي لمتالميذ؟
 نعـ الجدول رقم ()13
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نعـ

11

%91.66

ال

1

%8.33

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف لممستوى الثقافي لألولياء دور في التحصيؿ الدراسي لمتّالميذ
وذلؾ مف خالؿ ما نراه في إجابات األساتذة وتقدر نسبتيـ بػ  %91.66وىي أعمى نسبة وأما
النسبة المتبقية ىي  %8.33وىي نسبة ضئيمة جدا.
وىذا ما نستنتجو مف نتائج الجدوؿ أف لألولياء دور كبير في جعؿ أبنائيـ يرغبوف في الدراسة
ويشجعونيـ عمييا أما بقية األستاذة أروا بأف الذكاء والفطنة يولداف مع الطفؿ وليس لممستوى الثقافي
والدراسي لألولياء دخؿ فيو.
 /4هل يركز األستاذ عمى قواعد المغة؟
 نعـ أحيانا -ناد ار

34

دراسة ميدانية تحميمية

الفصل الثاني:
جدول رقم ()14
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
دائما

7

%58.33

أحيانا

4

%33.33

ناد ار

1

%8.33

أف نسبة  %58.33يروف أف األساتذة يركزوف عمى قواعد المغة
يوضح الجدوؿ أعاله ّ
و %33.33منيـ يروف أنو يركز عمييا أحيانا أما ناد ار فيي سيئة قميمة تكاد تنعدـ قدرت ب،
.%8.33
فمف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا نرى أف التركيز عمى قواعد المغة أمر ضروري يفيد
بأف التركيز عمى مثؿ ىذه القواعد يكوف أحيانا
التّالميذ في تحسيف مستواىـ في حيف توجد فئة تقر ّ
وىذا راجع ربما لضيؽ الوقت أو كثرة عدد ا ّؿ ّّتالميذ في القسـ ،أما ناد ار فيي نسبة قميمة ال تكاد
تذكر وىذا راجع إلى عدـ اىتماـ األستاذ ،ولكف ميما يكف مف أمر فإف التركيز أمر ضروري وىذا
واضح مف خالؿ النتائج التي أقرىا الجدوؿ.
 /5ما هي األخطاء المغوية األكثر انتشارا؟
 نحوية. إمالئية. صرفية. -تركيبية.
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الفصل الثاني:
الجدول رقم ()15
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نحوية

3

%25

إمالئية

5

%41.66

صرفية

2

%16.66

تركيبية

2

%16.66

أف نسبة  %41.66يروف أف أكثر األخطاء انتشا ار ىي
نالحظ مف خالؿ نتائج الجدوؿ ّ
اإلمالئية ومنيـ مف يروف أنيا نحوية ونسبتيا  %25ونسبة  %16.66مف األساتذة يقروف بأنيا
صرفية وىي نسبة متساوية مع التركيبة.
فمف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا نرى أف األخطاء األكثر انتشا ار ىي اإلمالئية وذلؾ لعدـ
اىتماـ التالميذ بالقواعد اإلمالئية ،والكتابة الصحيحة لمكممات ،ثـ تمييا األخطاء النحوية وذلؾ لعدـ
إنجاز التدريبات والتطبيقات حوليا ألنيا أشياء مجردة ،ونسبة األخطاء متكافئة بيف األخطاء
فإنيا لعدـ استعماؿ
الصرفية والتركيبية ويعود ذلؾ إلى عدـ التفريؽ بيف الضمائر أما التركيبة ّ
أدوات الربط بيف الجمؿ وعدـ تسمسؿ األفكار وترابطيا.
 /6ما هي الطريقة التي يتم بها التعميق عمى األخطاء التي يرتكبها التالميذ؟
 يوجو لمّتمميذ وحده. -يوجو لجميع التّالميذ.
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الفصل الثاني:
جدول رقم ()16
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
يوجو لمتّمميذ وحده

2

%16.66

يوجو لجميع التّالميذ

10

%83.33

نالحظ مف خالؿ إجابات ىذا السؤاؿ أف تعميقات األستاذة توجو لجميع التّالميذ وىذا ما
أكدتو النسبة المئوية المقدر بػ  %83.33وتمثؿ أعمى نسبة وذلؾ لتفادي إحراج التّمميذ أماـ زمالئو،
حيث أف لكؿ أستاذ تعميؽ خاص بو مع الحرص عمى أي تعميؽ يحطـ معنويات التمميذ وميوالتو
ويجب أف تكوف ىذه التعميقات سببا في تشجيع التّمميذ عمى الدراسة واالبتعاد عف االستيزاء
والسخرية منو حتى ولو أخطأ ،أما نسبة  %16.66مف األساتذة فقد أيدوا التعميؽ الفردي وذلؾ مف
خالؿ أف التمميذ عندما يخطأ أكثر مف مرة فتّوجو إليو وحده وتّوجو لمجميع في حالة معرفة أف
التّمميذ المقصود قد أحس باإلحراج ،فعمى األستاذ مراعاة شخصية الّتمميذ وأف يكوف متفيما فيعامؿ
كؿ واحد حسب شخصيتو فيناؾ الخجوؿ والمنطوي والجريء.
 /7هل تخصصون وقتا كافيا لتصحيح أوراق التعبير؟
 نعـ الجدول رقم ()17
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نعـ

9

%75

ال

3

%25
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الفصل الثاني:

يوضح الجدوؿ رقـ ( )09أف نسبة  %75مف األساتذة يخصصوف وقتا كافيا لتصحيح أوراؽ
التعبير و %25منيـ ال يخصصوف وقتا لذلؾ.
فمف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا نرى أف معظـ األساتذة يخصصوف وقتا مف أجؿ تصحيح
التعبير وذلؾ لمعرفة مستواىـ الثقافي واكتشاؼ األخطاء التي وقعوا فييا وتداركيا بالتصحيح في
المقابؿ األساتذة الذيف ال يخصصوف وقتا وذلؾ ربما لضيؽ الوقت.
 /8كيف يتم تصحيح أخطاء التعبير الشفوي؟
 إكماؿ التّعبير ثـ التصحيح مشاركة التّالميذ في تصحيح األخطاءجدول رقم ()8
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
إكماؿ التّعبير ثـ التصحيح

7

%58.33

مشاركة التّالميذ في تصحيح األخطاء

5

%41.66

مف خالؿ الجدوؿ أعاله يوضع أف نسبة  %66.66مف األساتذة اختاروا التصحيح أخطاء
التعبير الشفوي طريقة عدـ مشاركة الّتالميذ في تصحيحيا وأما نسبة  %33.33منيـ اختاروا
إكماؿ التعبير ثـ التصحيح أثناء التعبير الشفوي.
فمف خالؿ نتائج الجدوؿ نرى بأف الطريقة المناسبة لتصحيح أخطاء التّالميذ في التعبير
الشفوي ىي مشاركة التّالميذ في تصحيحيا ،ويرجع ذلؾ إلى أف األستاذ عميو أف يصحح مع
التّالميذ لكي ترسخ المعمومة في الذىف وال يعيد تكرارىا مستقبال ،في حيف أف األساتذة الذيف
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الفصل الثاني:

اختاروا إكماؿ التعبير ثـ التصحيح وىذه الطريقة يستعمميا القميؿ منيـ وذلؾ لعدـ إزعاج التّمميذ
أثناء اإللقاء.
 /9كيف يتم تصحيح األخطاء في التعبير الكتابي؟
 وضع خط تحت الكممة الخاطئة وضع الصحيح فوؽ الخطأجدول رقم ()19
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
وضع خط تحت الكممة الخاطئة

9

%75

وضع الصحيح فوؽ الخطأ

3

%25

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة  %75مف األساتذة اختاروا طريقة وضع خط تحت الكممة
الخاطئة و %25منيـ يفضموف وضع الصحيح فوؽ الخطأ.
فمف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا نستنتج أف نسبة األساتذة الذيف يفضموف التصحيح غير
مباشر وذلؾ بوضع خط تحت الكممة الخاطئة وأفضؿ طريقة لمعرفة األخطاء التي وقع فييا
التّالميذ وتجنب تكرارىا مرة أخرى.
أما التصحيح المباشر وذلؾ بوضع الصحيح فوؽ الخطأ مف أجؿ تدارؾ األخطاء بشكؿ
سريع وتساعد عمى معرفتيا وتفادي الوقوع فييا مرة أخرى.
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الفصل الثاني:
المبحث األول :تحميل االستبيانات
-2-1تحميل نتائج االستبيان الموجه لمتالميذ:
 /1ما هي المادة المفضمة لديك؟
 القراءة التعبير مواد أخرىجدول رقم ()11
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
القراءة

3

%10.71

التعبير

11

%39.28

مواد أخرى

14

%50

يوضح الجدوؿ أف نسبة  %50يروف أف التّالميذ يفضموف مواد أخرى و %39.28منيـ
يروف ّأنيـ يفضموف مادة التعبير والنسبة المتبقية  %10.71يروف أف القراءة ىي المادة المفضمة
لدييـ.
فمف خالؿ نتائج الجدوؿ نستنتج أف إجابات التّالميذ كانت مختمفة حوؿ المادة المفضمة
أف
لدييـ فالنسبة األكبر كانت لممواد األخرى ألف كؿ تمميذ حسب ميوالتو حوؿ المادة التي ّ
يود ّ
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الفصل الثاني:

يكوف متمي از فييا وأيضا طريقة األساتذة في تدريس المادة تساىـ بشكؿ كبير في جعمو يحبيا ويكوف
ميتما بيا.
 /2ما مدى ميولك إلى التعبير؟
كانت معظـ إجابات ىذا السؤاؿ متفاوتة فيما بينيا  ،وذلؾ حسب المستوى العممي والثقافي
لمّتمميذ ،ومف بينيا ّأنيا تفتح ليـ المجاؿ بالتعبير عمى أحاسيسيـ بكؿ حرية  ،وأيضا ينمي الرصيد
المغوي باكتساب معمومات ومفردات جديدة تساعدىـ في استعماليا مستقبال في حاالت تستدعي
ذلؾ وأيضا تعمّـ كيفية تحرير التعابير الكتابية والشفيية ومنيـ مف أجاب بعدـ الميؿ إليو ربما لعدـ
معرفة مستواىـ في مادة التعبير.
 /3ما هو نوع التعبير المفضل لديك؟
 الكتابي الشفويجدول رقم ()12
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
الكتابي

23

%82.14

الشفوي

5

%17.85

أجاب ثالثة وعشروف تمميذا عمى أف التعبير المفضؿ لدييـ ىو التعبير الكتابي ،أي ما
يعادؿ نسبة  %82.14وأجاب خمسة تالميذ عمى أف التعبير الشفوي ىو المفضؿ لدييـ.
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الفصل الثاني:

والمالحظ أف التّعبير الكتابي تحصؿ عمى أكبر نسبة وذلؾ يعود إلى مجموعة مف اآلراء
وىي أف التّالميذ يعبروف بكؿ راحة عف ما يختمج في نفوسيـ ويعبروف عف أحاسيسيـ بكؿ حرية،
ولدييـ الوقت الكافي لمتفكير في الموضوع المراد تحريره وينمي القدرات الفكرية لدييـ وىناؾ أيضا
ألنو ال يريد أف يعرؼ أي أحد مف زمالئو عمى مستواه وقدراتو في التعبير سوى أستاذة
مف يفضمو ّ
 ،وأيضا بسبب الخوؼ والخجؿ مف الخطأ ،أما التعبير الشفوي فيناؾ مف يفضمو ألنو يجد سيولة
في إيجاد األفكار وكيفية استخالص الموضوع ،أي التفكير دوف الكتابة وينمي في التّمميذ الشجاعة
والجرأة دوف خجؿ.
 /4هل تجد صعوبة في كتابة التعبير بنوعيه؟
 نعـ ال أحياناجدول رقم ()13
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نعـ

2

%7.14

ال

5

%17.85

أحيانا

%75

21
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الفصل الثاني:

يوضح الجدوؿ رقـ ( )03أف نسبة  %75مف الّتالميذ يجدوف صعوبة في كتابة التعبير
بنوعيو أحيانا و%17.85ال يجدوف صعوبة في ذلؾ و %7.14وىي نسبة قميمة تجد صعوبة في
كتابة الغير بنوعيو.
فمف خالؿ نتائج الجدوؿ يتبيف لنا أف نسبة التّالميذ الذيف يتمقوف أحيانا صعوبة في كتابة
التّعبير بنوعيو وىي أكبر نسبة ويعود ذلؾ إلى طبيعة الموضوع حسب سف التّمميذ ومستواه واذا كاف
لديو معرفة مسبقة بو وحسب رغبتيـ في كتابة التّعبير وكيفية توظيؼ المعمومات بطريقة مناسبة
ومرتبة وبأسموب يميؽ بالموضوع ،في حيف أف ىناؾ تالميذ ال يجدوف صعوبة في كتابة التّعبير
ألف رصيدىـ المغوي والمعرفي كافي إلنجاز التّعبير بنوعيو أما بقية النسبة فيي تجد صعوبة
وذلؾ ّ
ألنيا ربما ال تممؾ معمومات تستخدميا في كتابة التّعبير والخوؼ في إلقاء التعبير الشفوي
في ذلؾ ّ
والركاكة في األسموب.
 /5هل تحبذ إضافة ساعات في مادة التعبير؟
 نعـ الجدول رقم ()14
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نعـ

21

%75

ال

7

%25
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الفصل الثاني:

يوضح الجدوؿ أعاله أف نسبة  %75مف التّالميذ يحبذوف إضافة ساعات في مادة التّعبير
و %25ال يودوف ذلؾ.
فمف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا نرى أف التّالميذ الذيف يحبذوف إضافة ساعات في مادة
التعبير ىي أكبر نسبة وذلؾ ألنيا غير كافية لمكتابة وانشاء تعبير كتابي وشفوي خالؿ ساعة واحدة
مف الوقت وذلؾ يستدعي مف األساتذة شرح الموضوع لغموض الفكرة عند بعضيـ وعدـ فيميـ ليا
لصعوبتيا في حيف أف النسبة المتبقية ال يريدوف إضافة ساعات في التعبير لعدـ معرفتيـ في كتابة
التعبير.
 /6هل ساعدتك مواضيع التعبير المقررة في الكتاب المدرسي عمى تحسين مستواك الدراسي؟
 نعـ الجدول رقم ()15
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نعـ

27

%96.42

ال

1

%3.57

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة  %96.42مف التّالميذ ساعدتيـ مواضيع التعبير المقررة
في الكتاب المدرسي في تنميتيا و %3.57منيـ يروف ّأنيا غير مساعدة في تنميتيا.
فمف خالؿ نتائج الجدوؿ نرى بأف معظـ التّالميذ ساعدتيـ مواضيع التعبير المقررة في
الكتاب المدرسي في تنمية ىذه الممكة حيث تحصمت عمى أكبر نسبة وذلؾ راجع إلى تنمية
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الفصل الثاني:

رصيدىـ المغوي ،ومعرفة مفردات جديدة وتوظيفيا مستقبال ،أما النسبة المتبقية فتكاد تنعدـ وىي فئة
ليس لدييا ميوؿ إلى التعبير.
 /7هل تستغل في أيام إجازتك ساعات لتحرير التعبير؟
 نعـ الجدول رقم ()16
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نعـ

21

%75

ال

7

%25

فمف خالؿ معطيات الجدوؿ يتضح لنا أف  %75مف التالميذ يستغموف في أياـ إجازتيـ
ساعات لتحرير التعبير و %25منيـ ال يستغموف ساعات مف أجؿ كتابة التعبير.
فمف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا نرى أف التّالميذ يستغموف في أياـ إجازتيـ ساعات لتحرير
التعبير وىي نسبة عالية وىذا أمر ضروري بالنسبة لمتّالميذ وذلؾ مف خالؿ إثراء الممكة الّمغوية
وتوسيع مفاىيميـ ورصيدىـ المعرفي وفي مقابؿ ىذا ىناؾ تالميذ ال يستغموف وقت فراغيـ في
إنجاز مثؿ ىذه الوظائؼ وذلؾ مف أجؿ الراحة وممارسة أشياء أخرى.
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الفصل الثاني:
 /8أين يتم تحريرك لمتعبير؟
 البيت المدرسةجدول رقم ()17
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
البيت

9

%32.14

المدرسة

19

%67.85

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة  %67.85مف التّالميذ يقوموف بتحرير التعبير في
المدرسة و %32.14منيـ يقوموف بإنجازه في البيت.
نستنتج مف خالؿ الجدوؿ أف التّالميذ الذيف يقوموف بتحرير التعبير في المدرسة ىي أكبر
نسبة وذلؾ مف أجؿ مالحظة األساتذة لمتّالميذ واعتمادىـ عمى أنفسيـ في إنجاز التعبير وتصحيح
األساتذة األخطاء التي يقعوف فييا مف أجؿ تفادييا مرة أخرى.
أما الفئة المتبقية ىي التي تفضؿ تحرير التعبير في البيت ألنيـ لدييـ الوقت الكامؿ في
البيت حسب رغبتيـ وليس مفروض عمييـ بإنجازه في الوقت المحدد وطمب يد العوف مف األولياء
في حالة عدـ فيميـ لمموضوع.
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الفصل الثاني:
 /9هل يساعدك تعمم التعبير عمى تنمية رصيدك المغوي؟
 نعـ الجدول رقم ()18
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نعـ

25

%92.85

ال

2

%7.14

تقدر نسبة التالميذ الذيف يساعدىـ تعمّـ التعبير عمى تنمية رصيدىـ المغوي بػ %92.85
و%7.14ال يساعدىـ.
فمف خالؿ معطيات الجدوؿ نالحظ أف نسبة التّالميذ الذيف يساعدىـ تعمّـ التعبير عمى تنمية
رصيدىـ المغوي ىي أكبر نسبة وىذا يجعميـ يمتمكوف فصاحة المساف ويساعدىـ عمى تعمـ الكتابة
الصحيحة الخالية مف األخطاء وتطبيؽ القواعد المغوية بطريقة سميمة ويساعدىـ عمى ترسيخ
المعمومات في الذاكرة وفي المقابؿ الذيف ال يساعدىـ التعبير عمى تنمية رصيدىـ المغوي ويعود
ذلؾ إلى عدـ اىتماـ التالميذ بمادة التعبير.
 /11ما هي طريقتك في التعبير؟
 التفكير ثـ الكتابة. -الكتابة ثـ االنتقاء.
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الفصل الثاني:
 التفكير والكتابة معا.جدول رقم ()19
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
التفكير ثـ الكتابة

19

%67.85

الكتابة ثـ االنتقاء

6

%21.42

التفكير والكتابة معا

3

%10.71

نالحظ أف نسبة %67.85مف التّالميذ طريقتيـ في كتابة التعبير ىي التفكير ثـ الكتابة وىي
أحسف طريقة ثـ تمييا نسبة  %21.42طريقة كتابتيـ ىي التفكير ثـ االنتقاء و %10.71منيـ
يفضموف التفكير والكتابة معا.
فمف خالؿ نتائج الجدوؿ نرى بأف التالميذ يفضموف في كتابة التعبير طريقة التفكير ثـ
الكتابة وىي أكبر نسبة ألنيا تقوـ أوال عمى التفكير وجمع المعمومات ثـ ترتيبيا كتابيا وأيضا تساعد
ع مى ربح الوقت عمى عكس الطريقة الثانية وىي الكتابة ثـ االنتقاء حيث تأخذ وقتا في الكتابة ثـ
اختيار المعمومات وتعتبر كؿ ىذا ىدر الوقت ،أما النسبة المتبقية وىي فئة قميمة اختارت طريقة
الكتابة والتفكير معا وذلؾ الستحضار األفكار وعدـ نسيانيا عند كتابة التعبير.
 /11ما هي األخطاء التي تقع فيها أثناء تعبيرك؟
 نحوية وصرفية. تركيبية -إمالئية.

– صرفية
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الفصل الثاني:
جدول رقم ()11
التكرار

النسبة المئوية

اإلجابة
نحوية وصرفية

7

%25

تركيبية

6

%21.42

إمالئية

15

%53.57

يوضح الجدوؿ أعاله أف نسبة %53.57مف التّالميذ يروف أف األخطاء التي يقعوف فييا
بكثرة أثناء التعبير ىي األخطاء اإلمالئية ثـ نسبة  %25منيـ يقعوف في األخطاء النحوية
والصرفية و %21.42منيـ يقعوف في األخطاء التركيبية.
أف األخطاء التي يقع فييا التالميذ في تعابيرىـ بكثرة
فمف خالؿ النتائج التي توصمنا إلييا ّ
ىي األخطاء اإلمالئية وذلؾ لعدـ مراعاة قواعد اإلمالء والكتابة الصحيحة لمكممات ثـ تمييا
األخطاء النحوية والصرفية وىذا راجع لصعوبة فيميا وعدـ إنجاز التطبيقات عمييا بكثرة لرسوخيا
في الذىف ثـ تأتي األخطاء التركيبية وذلؾ لعدـ تسمسؿ األفكار وترابطيا وغياب أدوات الربط
المناسبة.
 /12ما مدى استفادتك من حصة تصحيح التعبير؟
نرى مف خالؿ ىذا السؤاؿ أف التالميذ يستفيدوف مف حصة تصحيح التعبير بشكؿ جيد ألنيـ
يكتسبوف مف خالليا معمومات جديدة وتصحيح األخطاء التي وقعوا فييا وعدـ تكرارىا في المستقبؿ
وتنمية رصيدىـ المغوي.
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الفصل الثاني:
المبحث الثاني :تحميل التعبير الكتابي والشفوي:

 تعريف التعبير :لفظ "ىو اإلبانة واإلفصاح عما يجوؿ في خاطر اإلنساف مف أفكار ومشاعربحيث يفيمو اآلخروف.
اصطالحا :ىو العمؿ المدرسي المنيجي الذي يسير وفؽ خطة متكاممة لموصوؿ بالطالب إلى
مستوى يمكنو مف ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسيسو ومشاىداتو وخبراتو الحياتية شفاىا وكتابة بمغة
سميمة وفؽ نسؽ فكري معيف"(.)1يعتبر التعبير مف أىـ فروع المغة العربية و يساعد األستاذ عمى
معرفة واكتشاؼ قدرات وميارات التمميذ الكتابية.
"والتعبير أحد فنوف االتصاؿ المغوي وفرع مف فروع المادة المغوية والتعبير الواضح السميـ
غاية أساسية مف تدريس المغة وكؿ فروع المغة وسائؿ لخدمة ىذه الغاية وتحقيقيا ،لذلؾ فيو جدير
بأكبر قدر مف عناية المعمـ"( ،)2حيث تعددت تعريفات الدارسيف لمتعبير فمنيـ مف استخدـ التعبير
واآلخر اإلنشاء لكف تحمالف نفس المعنى.
 التعبير الشفهي :الكالم أو الحديث:"يعد الكالـ الفف الثاني مف فنوف المغة األربعة بعد االستماع ،وىو ترجمة المساف عما تعممو
اإلنساف عف طريؽ االستماع والقراءة والكتابة ،وىو مف العالمات المميزة لو ،فميس كؿ صوت كالـ
ألف الكالـ ىو المفظ واإلفادة"( ،)3أي ىو كؿ ما يصدر عف اإلنساف ،ليعبر عف شيء لو داللة في

 -1زكريا إسماعيؿ ،طرؽ تدريس المغة العربية ،ص.79
 -2زيف كامؿ الخويسكي ،الميارات المغوية ،دط  ،دار المعرفة ،الجامعة ،قناة السويس ،2009 ،ص.11

 -3إبراىيـ محمد عطا ،المرجع في تدريس المغة العربية ،ط ،1مركز الكتاب لمنشر ،مصر الجديدة ،القاىرة،
1425ىػ2005-ـ ،ص.149
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الفصل الثاني:

ذىف المتكمـ والسامع ،وىذا النوع مف التعبير يعطي الحرية الكاممة لمطالب في اختيار المفردات
واستحضار األفكار وصياغة التراكيب.
 التعبير الكتابي:"ىو نشاط لغوي يعبر بو الفرد عف مشاعره ،وأحاسيسو وآرائو ،وحاجاتو ،ونقؿ خبراتو إلى
اآلخريف بكالـ مكتوب كتابة صحيحة تراعي قواعد الرسـ الصحيح والمغة وحسف التنظيـ والتركيب،
وترابط األفكار ووضوحيا"( ،)1فالتعبير ىو القالب الذي يصب فيو اإلنساف أفكاره ،وىو كالـ
مكتوب فال يختمؼ عف التعبير الشفيي ألف كالىما تعبي ار ولكف التعبير الكتابي مكتوب بينما األوؿ
ممفوظ ،واإلبداع في التعبير الكتابي أوفر حظا منو في التعبير الشفيي وذلؾ ألف الفرد في التعبير
الكتابي لديو فرصة أكبر الختيار األلفاظ والمعاني وصياغة التراكيب ودعـ التعبير بالشواىد
والحجج.
-1-2تحميل أخطاء التعبير الكتابي لتالميذ السنة األولى متوسط:
تكونت عينة ىذا القسـ مف  28تمميذا وتـ تصنيؼ ىذه األخطاء حسب الجدوؿ التالي:
الخطأ

نوعو

 -المعميمة

إمالئية

الصواب
 -المعممة

 -شابو

 -يشبو

 -يرجع

 -يراجع

 -الجيؿ

 -الجاىؿ

 -1محسف عمي عطية ،ميارات االتصاؿ المغوي وتعميميا ،ط ،1دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف،
1428ىػ2008-ـ ،ص.160
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الفصل الثاني:
 -الدارس

 -الدرس

 -ىاذا

 -ىذا

 -يتبع

 -يتابع

 -ضالـ

 -ظالـ

 -المذي

 -الذي

 -بأكماىا

 -بأكماليا

 -المدارسة

 -المدرسة

 -شيئ

 -شيء

 -ال يقرء -يشرياف ال يرؼ

 -ال يق أر -يشراف ال يعرؼ

المعمـ
 كافَ

المتعمـ
 كافُ

 -كاف التممي َذ

 -كاف التممي ُذ

يحضر
 لـَ

يحضر
 لـْ

نحوية

المتعمـ
 التممي َذَ

المتعمـ
 التممي ُذُ

لينجح
ْ

لينجح
َ

يتعمـ
 -أف ُ

يتعمـ
 -أف َ

 -ذىبت إلييـ

 -ذىبت إلييما

 -فقمت ليـ

 -فقمت ليما

صرفية

 -المتعمـ ىو مسؤوؿ

 -المتعمـ ىو المسؤوؿ

 -يتشابياف في شيء ىما

 -يتشابياف في شيء ىو
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الفصل الثاني:

 -المتعمـ ىو الذي يق أر

 المتعمـ ىو تق أر -ال يريد أف يتعمـ مف المدرسة

 -ال يريد أف يتعمـ في المدرسة

تركيبية

 -المتعمـ ىو الذي يطمب العمـ

 المتعمـ ىو الذي طمب العمـ حساب تكرار أخطاء التعبير الكتابي والتعميق عميها:نوع الخطأ

التكرار

النسبة المئوية

إمالئية

15

%53.57

نحوية

6

%21.42

صرفية

4

%14.28

تركيبية

3

%10.71

 تحميل نتائج الجدول والتعميق عميها:يظير مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ أعاله أف األخطاء التي وقع فييا التّالميذ بكثرة ىي أخطاء
إمالئية وقدرت نسبتيا بػ %53.57تمييا أخطاء نحوية بنسبة  %21.42و%14.28أخطاء صرفية،
أما النسبة المتبقية تمثمت في أخطاء تركيبية بنسبة .%10.71
نستنتج في األخير أف أغمبية تّالميذ ىذا القسـ وقعوا في أخطاء إمالئية وىي نسبة عالية
مقارنة باألخطاء األخرى ويعود ذلؾ إلى عدـ التطبيؽ والتدريب عمى ىذه القواعد اإلمالئية ،واىماؿ
األستاذ لمثؿ ىذه األخطاء.
 /3الجدول الثاني:
تكونت عينة ىذا القسـ مف  26تمميذا وتـ تصنيؼ ىذه األخطاء حسب الجدوؿ التالي:
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الفصل الثاني:
الخطأ

نوعو

الصواب

ِانما –سيء

إمالئية

إنما –سيء

متعمـ قاؿ في القديـ

المتعمـ –قيؿ في القديـ

ىاذا

ىذا

مجتيدا –مجتيدف

مجتيدا–مجتيدا

كمذي–فيتحؽ

كالذي–فيتحقؽ

أىؿ –يفظموف

أىؿ –يفضموف

الناجاح

النجاح

القرأة

القراءة

ظالؿ

ظالـ

التمدرس
بمغ سف
َ

نحوية

ِ
التمدرس
بمغ سف

أيف أخذتُوُ

أيف أخذتَوُ

ماذا يفع َؿ

ماذا يفع ُؿ

يعد الع َمـ

العمـ
يعد ُ

يفتح
فالمتعمـ ىـ الذي َ

صرفية

يفتح
فالمتعمـ ىو الذي ُ

فواحدىـ

فواحد منيـ

يقوؿ ليـ أبناؤه

يقوؿ لو أبناؤه

الجاىؿ ضعيؼ وقيمتو
بيف متعمـ

تركيبية

قيمة الجاىؿ ضعيفة أماـ المتعمـ
أماـ المتعمـ
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الفصل الثاني:
وىو بينما كأنو

وىو ال يعرؼ القراءة

ال يعرؼ القراءة

بيف المتعمـ والجاىؿ

بيف المتعمميف الجاىؿ

فرؽ

فرؽ

ومف ىنا نستنتج الفرؽ بينيما
ومف ىنا نستنتج الفرؽ بينيما

كأنو ال يحمؿ مخ

كأنو ليس لديو عقؿ

المتعمـ أنو بمغ سف التمدرس

المتعمـ ىو الذي بمغ سف االلتحاؽ بالمدرسة

حساب تكرار أخطاء التعبير الكتابي والتعميق عميه:الخطأ

التكرار

النسبة المئوية

إمالئية

13

%50

نحوية

4

%15.38

صرفية

3

%11.53

تركيبية

6

%23.07

تحميل نتائج الجدول:
يوضح الجدوؿ أعاله أف نسبة  %50مف التّالميذ وقعوا في أخطاء إمالئية وىي أكبر نسبة
ثـ تمييا أخطاء تركيبية وتقدر نسبتيا  %32.07ثـ أخطاء نحوية ونسبتيا  ،%32.07ثـ أخطاء
نحوية ونسبتيا %15.38أما النسبة المتبقية فيي لألخطاء الصرفية ونسبتيا .%11.53
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الفصل الثاني:

فمف خالؿ نتائج الجدوؿ نستنتج أف األخطاء اإلمالئية تحمؿ أعمى نسبة مف بيف األخطاء
األخرى ويعود ذلؾ إلى عدـ اىتماـ التمميذ بقواعد اإلمالء والكتابة الصحيحة وأيضا إىماؿ األستاذ
لمثؿ ىذه األخطاء وعدـ حرصو عمى تصحيحيا.
ثـ تمييا األخطاء الصرفية ويعود ذلؾ إلى عدـ تمييز التمميذ بيف الضمائر وكيفية استعماليا
في المكاف المناسب ،أما األخطاء النحوية نسبتيا منخفضة مقارنة باألخطاء األخرى ،ويرجع ذلؾ
إلى صعوبة قواعد النحو،أما األخطاء التركيبية يعود سبب وقوع التّالميذ فييا عدـ التفريؽ بيف
الفعؿ والفاعؿ وعدـ تسمسؿ عناصر الجممة.
 -2-2تحميل أخطاء التالميذ في التعبير الشفوي:
تكونت عينة الدراسة مف قسميف مف السنة األولى متوسط ،وكاف موضوع ىذا التعبير حوؿ
السباحة ،حيث قامت األستاذة بقراءة النص مرتيف وطمبت منيـ االستماع واستخراج الفكرة العامة
لمنص واألفكار األساسية لكؿ فقرة والكممات الغامضة فيو ومف ثـ شرحت الكممات الغامضة
ومشاركة التّالميذ في إعطاء فكرة عامة لمنص واستخالص أفكار أساسية لكؿ فقرة ،وبعد ذلؾ
طمبت منيـ بإنجاز التعبير شفييا انطالقا مف تمؾ األفكار.
ومف بيف المالحظات التي الحظناىا ما يمي:
 عدـ نطؽ الكممات بطريقة سميمة وجيدة عند بعض التّالميذ وذلؾ ربما خوفا مف ارتكاباألخطاء.
 تشوش األفكار وعدـ ترابطيا. عدـ تسمسؿ عناصر الجممة مما أدى إلى عدـ فيـ الفكرة المراد إيصاليا إلى الغير.56

دراسة ميدانية تحميمية

الفصل الثاني:

 وىناؾ بعض األخطاء النحوية المتعمقة بالقواعد أي الحاالت اإلعرابية الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿبو في الرفع والنصب.
 عدـ استعماؿ أدوات الربط المناسبة مثاؿ ذلؾ :لعؿ يدؿ مف إف وأيضا ىي كيفية سباحة الكمبوىذا كمو يعود إلى عدـ معرفتيـ ألدوات الربط المختمفة مف حروؼ الجر والعطؼ إلى غير
ذلؾ.
 استعماؿ أسموب ركيؾ وذلؾ لعدـ المطالعة في الكتب وغير ذلؾ إلثراء رصيدىـ المغويوالمعرفي الستخداـ مفردات تالئـ الموضوع وتوظيفيا بطريقة محكمة بعيدا عف التكرار والحشو.
ومف خالؿ المالحظات نستنتج أف األخطاء األكثر انتشا ار في التعبير الشفوي ىي األخطاء
التركيبية ،مقارنة بأخطاء التعبير الكتابي الذي كانت أخطاؤه إمالئية بنسبة مرتفعة ،ويرجع ذلؾ إلى
الخوؼ مف األساتذة والتالميذ مف االستيزاء بو وليس لديو القدرة عمى مواجيتيـ ،والخجؿ منيـ
وليس لديو الجرأة في استرساؿ األفكار ،وىو راضي عنيا أنيا تخدـ الموضوع ولديو ثقة في نفسو،
أف تعبيره يتناسب مع ىذا الموضوع.
أما بالنسبة لمالحظة األستاذة تتمثؿ في أف الحجـ الساعي لمحصة ال يسمح لتمميذ بأف يعبر
بطالقة وكثرة التّالميذ في القسـ ،وعميو يجب مراعاة كؿ ىذه األسباب ألنيا تساعد التمميذ بتحرير
التعبير ،ألف ساعة واحدة مف الوقت المبرمج ال تكفي لكي يمقي جميع التالميذ بتعابيرىـ وتصحيح
األساتذة ألخطائيـ ،وعميو تزويد وقت إضافي مف أجؿ معرفة أسموب التّالميذ واعطائيـ فرصة
لمتعبير عف أحاسيسيـ ورغباتيـ بكؿ حرية.
 تقديم بعض الحمول واالقتراحات لتفادي األخطاء:
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الفصل الثاني:

 تكويف التمميذ في المرحمة االبتدائية ألنيا القاعدة التي ينطمؽ منيا التمميذ السنة أولى متوسط فيتعميمو وتكوينو سواء مف الناحية النفسية أو االجتماعية وتساعد عمى التعبير عف حاجاتو
ورغباتو.
 ثقافة التمميذ تجعمو ال يرتكب األخطاء. إعطاء الحرية في اختيار المواضيع مف أجؿ التعبير عف ميولو دوف تقيد. االىتماـ بالقواعد ألنيا ميمة بالنسبة لمغة العربية بصفة عامة والسنة أولى متوسط بصفة خاصةألنيا مرحمة انتقالية مف طور دراسي إلى آخر.
 عزؿ القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية عف الحفظ وربطيا بالتطبيؽ وذلؾ بممارسة المغةاستماعا وكالما وقراءة وكتابة ألف االستعماؿ ىو الطريقة المثمى لتدرسييا.
 تعويد التّالميذ عمى دقة المالحظة والتركيز وتحميؿ األلفاظ والجمؿ وادراؾ العالقات بيف المعنىوالتركيب.
 التقميؿ مف عدد التّالميذ في القسـ مف أجؿ استيعابيـ. اختيار موضوعات مف محيط التمميذ وبيئتو واالبتعاد عف الموضوعات الجافة والمتكمفة التيينفر منيا التمميذ.
 استعماؿ المغة العربية في التواصؿ داخؿ القسـ سواء األستاذ أو التمميذ. زيادة التطبيقات والتدريبات التطبيقية لمقواعد في شكؿ وضعيات إدماجية حتى يتسنى لمتّالميذتوظيؼ ىذه القواعد المجردة عمميا ووظيفيا.
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الفصل الثاني:

 يجب عمى األستاذ االىتماـ بأخطاء التّالميذ اإلمالئية والوقؼ في دراساتيـ بعد التصحيح. متابعة األولياء ألبنائيـ وحرصيـ عمى المطالعة المستمرة. زيادة حصص لمعالجة األخطاء وتخصيص وقت إضافي. زيادة المدة المخصصة لتحرير تعبير التالميذ.حكر عمى أستاذة المغة
ا
 ضرورة اىتماـ أستاذة المواد األخرى باألخطاء المغوية ،ألنيا ليستالعربية ىي وسيمتيـ األساسية في تقديـ العموـ والمعارؼ.
 ضرورة االىتماـ بالجوانب النفسية والعقمية واالجتماعية لمتّالميذ وكشؼ حاالت القصور لدييـواتخاذ اإلجراءات المناسبة.
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خاتمة
في ختاـ دراستنا توصمنا إلى جممة مف النتائج لخصناىا فيما يمي:
السنة أولى متوسط.
 كثرة األخطاء المّغوية اإلمالئية في تعبير التّالميذ ّ قمة الممارسة والتدريبات التطبيقية التي تسيـ في ترسيخ القواعد المغوية عند التالميذ. تقصير األساتذة في طريقة تقويميـ ليذه األخطاء وطريقة تدريبيـ لمقواعد المغوية.ألنيـ لـ يتّكونوا تكوينا سميما في
 ضعؼ القاعدة عند التالميذ ّيعد مف أىـ ىذه األخطاء ،وىذا ّ
المرحمة االبتدائية.
 المّغة األـ المتمثمة في المغة العامية مف بيف أىـ أسباب ىذه األخطاء، ثقافة األولياء تساىـ بشكؿ كبير في تنمية التحصيؿ المعرفي والمغوي لمتالميذ. انحصار استعماؿ المغة العربية الفصحى خاصة في القواعد النحوية في قاعات الدراسة. ال يوجد اىتماـ مف قبؿ مدرسي باقي المواد الدراسية لتصحيح األخطاء. تخفيض عدد التالميذ في القسـ التربوي حتى يمكف لألساتذة توزيع الجيد بطريقة ناجحة ليستفيدمنيا كؿ التّالميذ.
 استعماؿ الوسائؿ الحديثة في التعميـ المغوي كإدراج نشاط المطالعة الحرة. -تساعد المطالعة في إثراء الرصيد المعرفي لمتمميذ أثناء كتابة التعبير.
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المالحق

المالحق
الممحق رقم  :10استبيان خاص باألساتذة
 -1ما رأيكـ في الحجـ الساعي لمادة التعبير؟
مناسب

لماذا؟

غير مناسب

 -2ىؿ يساعد الوقت المخصص الستيعاب التالميذ؟
نعـ

ال

لماذا؟

 -3ما ىي الطرؽ التي يعتمدىا األستاذ لتحفيز التالميذ؟
 -4ىؿ يركز األستاذ عمى قواعد المغة؟
دائما

أحيانا

ناد ار

 -5ما ىي األخطاء المغوية األكثر انتشارا؟
نحوية

إمالئية

تركيبية

صرفية

 -6ما ىي الطريقة التي يتـ بيا التعميؽ عمى األخطاء التي يرتكبيا التالميذ؟
يوجو لمتمميذ وحده

يوجو لجميع التالميذ
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المالحق
 -7ىؿ تخصصوف وقتا كافيا لتصحيح أوراؽ التعبير؟
نعـ

ال

 -8كيؼ يتـ تصحيح أخطاء التعبير الشفوي؟
إكماؿ التعبير ثـ التصحيح

مشاركة التالميذ في تصحيح األخطاء

 -9كيؼ يتـ تصحيح األخطاء في التعبير الكتابي؟
وضع خط تحت الكممة الخاطئة

وضع الصحيح فوؽ الخطأ
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المالحق
الممحق رقم  :10استبيان خاص بالتالميذ
 -1ما ىي المادة المفضمة لديؾ؟
القراءة

مواد أخرى

التعبير

 -2ما مدى ميولؾ إلى التعبير؟
 -3ما ىو نوع التعبير المفضؿ لديؾ؟
الشفوي

الكتابي

 -4ىؿ تجد صعوبة في كتابة التعبير بنوعيو؟
نعـ

أحيانا

ال

 -5ىؿ تحبذ إضافة ساعات في مادة التعبير؟
نعـ

ال

 -6ىؿ ساعدتؾ مواضيع التعبير المقررة في الكتاب المدرسي في تحسيف مستواؾ الدراسي؟
نعـ

ال

 -7ىؿ تستغؿ في أياـ إجازتؾ ساعات لتحرير التعبير؟
نعـ

ال

 -8أيف يتـ تحريرؾ لمتعبير؟
البيت

المدرسة

 -9ىؿ يساعدؾ تعمـ التعبير عمى تنمية رصيدؾ المغوي؟
نعـ

ال
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المالحق
 -11ما ىي طريقؾ في التّعبير؟
التفكير ثـ الكتابة

الكتابة ثـ االنتقاء

 -11ما ىي األخطاء التي تقع فييا أثناء تعبيرؾ؟
نحوية وصرفية

تركيبية

إمالئية

 -12ما مدى استفادتؾ مف حصة تصحيح التعبير؟
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التفكير والكتابة معا

المالحق
ممحق رقم  :13نماذج من تعابير التالميذ
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المالحق
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المالحق
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المالحق
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المالحق
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المالحق
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المالحق
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المالحق
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المالحق
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المالحق
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المالحق
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المالحق
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قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر والمراجع:
*القرآف الكريـ ،رواية حفص عف عاصـ بف أبي النجود.
*الحديث النبوي الشريؼ.
-1

إبراىيـ خميؿ وامتناف الصمادي ،فف الكتابة وأشكاؿ التعبير ،ط ،2دار المسيرة ،عماف،
األردف2119 ،ـ.

 -2إبراىيـ محمد عطا ،المرجع في تدريس المغة العربية ،ط ،1مركز الكتاب لمنشر ،مصر
الجديدة ،القاىرة2115 ،ـ.
-3

ابف جني ،الخصائص ،تح :عبد الحميد ىنداوي ،ج ،3ط ،2دار الكتب العممية ،بيروت،
لبناف2113 ،ـ.

 -4ابف ماجة عف ابف عباس ،سنف ابف ماجة ،ط ،1دار النشر ،مصر1996 ،ـ.
 -5ابف منظور ،لساف العرب ،ج ،5ط ،4دار صادر ،بيروت ،لبناف2115 ،ـ.
 -6ابف ىشاـ األنصاري ،شرح شذور الذىب ،د.ط ،بيروت ،لبناف2114 ،ـ.
-7

أحمد حساني ،دراسات في المسانيات التطبيقية ،حقؿ تعميمية (المغة) ،ط ،1ديواف
المطبوعات الجامعية ،مصر2116 ،ـ.

 -8إسحاؽ محمد األميف ،محمد إسماعيؿ صيني ،التقابؿ المغوي وتحميؿ األخطاء ،ط ،1عمادة
شؤوف المكتبات بجامعة الممؾ سعود ،الرياص1982 ،ـ.
-9

بوساحة فريدة ،محاولة في تحميؿ األخطاء النحوية مف خالؿ التعبير عند تالميذ السنة
الرابعة مف التعميـ المتوسط ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في المسانيات التطبيقية،
قسنطينة ،معيد اآلداب والمغات1991 ،ـ.
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 -11خميؿ أحمد عمايرة ،في نحو المغة وتركيبيا ،ط ،1دار عالـ المعرفة ،وجدة1884 ،ـ.
 -11راتب قاسـ عاشور ،أساليب تدريس المغة العربية ،ط ،1دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف2113 ،ـ.
 -12راجي األسمر ،محمد التونجي ،معجـ عموـ المغة العربية ،ط ،1دار الجيؿ لمنشر والطباعة
والتوزيع ،بيروت2113 ،ـ.
 -13زكريا إسماعيؿ ،طرؽ تدريس المغة العربية ،ط ،1دار المعرفة الجامعية ،األ ازريطة2115 ،ـ.
 -14زيف كامؿ الخويسكي ،ميارات االتصاؿ المغوية ،د.ط ،دار المعرفة الجامعية ،قناة السويس،
2119ـ.
 -15زينب محمد شقير ،اضطرابات المغة والتواصؿ ،ط ،3موزع النيضة المصرية ،القاىرة،
2112-2111ـ.
 -16سعاد عبد الكريـ عباس الوائمي ،طو عمي حسيف الديممي ،المغة العربية منياجيا وطرائؽ
تدريسيا ،ط ،1دار الشروؽ ،األردف2115 ،ـ.
 -17صالح بمعيد ،محاضرات في قضايا المغة العربية ،د.ط ،دار اليدى لمنشر والتوزيع ،الجزائر،
د.ت.
 -18عادؿ السيد محمد جندي ،محمد غازي بيومي ،مينة التعميـ وأدوار المعمـ ،د.ط ،دار المعرفة
الجامعية ،اإلسكندرية2118 ،ـ.
 -19عارؼ كرخي أبو خضيري ،تعميـ المغة العربية لغير العرب ،د؟ط ،دار السالـ1994 ،ـ.
 -21عمي حجاج ،نايؼ حزما ،المغات األجنبية تعميميا وتعمميا ،د.ط ،عالـ المعرفة ،الكويت،
1988ـ.
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 -21فخري محمد صالح ،المغة العربية أداءا ونطقا وامالءا وكتابة ،د.ط ،دار الوفاء لمطباعة
والنشر ،المنصورة ،مصر1986 ،ـ.
 -22فضيؿ ا﵀ محمد رجب ،االتجاىات التربوية المعاصرة في تدريس المغة العربية ،ط ،1عالـ
الكتب ،القاىرة1997 ،ـ.
 -23فيد خميؿ زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،ط ،1دار اليازوري العممية
لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف2116 ،ـ.
 -24كماؿ بشر ،المغة بيف التطور وفكرة الخطأ والصواب ،مجمة المغة العربية المصرية ،ج،62
منشورات مجمع المغة العربية المصرية ،القاىرة1988 ،ـ.
 -25محسف عمي عطية ،ميارات االتصاؿ المغوي وتعميميا ،ط ،1دار المناىج لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف2118 ،ـ.
 -26محمد أبو الرب ،األخطاء المغوية في ضوء عمـ المغة التطبيقي ،ط ،5دار وائؿ لمنشر
والطباعة ،عماف ،األردف2115 ،ـ.
 -27محمد بكر بف عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،د.ط ،مكتبة لبناف ،بيروت ،لبناف،
1989ـ.
 -28محمد داود ،العربية وعمـ المغة الحديث ،دار غريب لمطباعة والنشر ،القاىرة ،مصر،
2111ـ.
 -29محمود الساموؾ ،مناىج المغة العربية وطرؽ تدريسيا ،د.ط ،دار وائؿ2115 ،ـ.
 -31محمود سميماف ياقوت ،مصادر التراث النحوي ،د.ط ،دار المعرفة الجامعية لمنشر2113 ،ـ.
 -31محمود فيمي حجازي ،عمـ المغة العربية ،مدخؿ تاريخي مقارف في ضوء التراث والمغات
السامية ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،د.ت.
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 -32مصطفى الغالييني ،جامع الدروس العربية ،ط ،3المكتبة العصرية ،بيروت،
1995ـ.
 -33ميشاؿ زكريا ،مباحث في النظرية األلسنية وتعميـ المغة ،ط ،2المؤسسة الجامعية لمدراسات
والنشر والتوزيع الحمراء ،لبناف1985 ،ـ.
 -34نصر الديف فرطاس ،األخطاء المغوية لدى تالميذ الرابعة متوسط ،دراسة وصفية تحميمية،
بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماستر في األدب والمغة العربية ،بسكرة ،كمية اآلداب والمغات،
2116-2115ـ.
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